
ตอนททที่ 1 
ขข้อมมูลพพพนฐาน

1. บทนนา
การศศกษาปฐมววัย   เปป็ นการพวัฒนาเดป็กตวั ตั้งแตต่แรกเกกิด  ถศง   5

ปปี   บนพพตั้นฐานการอบรมเลปีตั้ยง  และการสต่งเสรกิมกระบวนการเรปียนรร รู้ทปี
สนองตต่อธรรมชาตกิ และพวัฒนาการของเดป็กแตต่ละคนตามศวักยภาพ  
ภายใต รู้บรกิบทสวังคม – ววัฒนธรรมทปีที่เดป็กอาศวัยอยรต่  ด รู้วยความรวัก ความ
เอพตั้ออาทร  และ ความเข รู้าใจของททุกคน  เพพที่อสร รู้างรากฐานคทุณภาพ
ชปีวกิตให รู้เดป็กพวัฒนาไปสรต่ความเปป็ นมนทุษยย์ทปีที่สมบรรณย์ เกกิดคทุณคต่าตต่อตนเอง
และสวังคม

โรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปีมทุต่งสต่งเสรกิมพวัฒนาการเดป็กทวั ตั้ง 4 ด รู้าน 
รต่างกาย อารมณย์ สวังคม สตกิปวัญญา มปีคทุณลวักษณะทปีที่พศที่งประสงคย์ของเดป็ก
ปฐมววัยได รู้เหมาะสม  เปป็ นผร รู้ทปีที่มปีคทุณธรรม  รร รู้จวักคกิด  แก รู้ปวัญหา  และใช รู้
ภาษาสพที่อสารได รู้อยต่างเหมาะสมตามววัย  มปีการเสาะแสวงหาความรร รู้อยรต่
เสมอ   เหป็นคทุณคต่าของความเปป็ นไทย มปีความรวับผกิดชอบตต่อตนเอง ตต่อ
สกิที่งแวดล รู้อม     โดยมปีกระบวนการเลต่น การเรปียนรร รู้ทปีที่ดปีจากท รู้องถกิที่น สรต่การ
ดดาเนกินชปีวกิตแนวเศรษฐกกิจพอเพปียงและสามารถอยรต่รวมในสวังคมได รู้
อยต่างมปีความสทุขมปีความพร รู้อมทปีที่จะเรปียนตต่อ ชวั ตั้นประถมศศกษาปปีทปีที่ 1  
ภายใน  2  ปปีการศศกษา  โดยประสานความรต่วมมพอจากหนต่วยงาน  
บทุคลากร  ผร รู้ปกครอง และชทุมชน โดย ครรผร รู้สอนระดวับปฐมววัย  จวัดทดา
แผนการจวัดประสบการณย์การเรปียนรร รู้ทปีที่มปีคทุณภาพ เน รู้นพวัฒนาการผร รู้เรปียน
ทวั ตั้ง  4  ด รู้าน  จวัดอาคารสถานทปีที่และแหลต่งเรปียนรร รู้ภายในโรงเรปียนทปีที่เอพตั้อ
ตต่อการเรปียนรร รู้ของเดป็กทปีที่ปลอดภวัย สะอาดและสวยงาม เฝรู้าระววังดรแล
สทุขภาพ  การรวับประทานอาหาร  การดพที่มนมอยต่างสมดที่าเสมอ  จวัดหาสพที่อ
นววัตกรรม  แหลต่งเรปียนรร รู้ทปีที่เหมาะสมและหลากหลาย  มปีการประเมกิน
พวัฒนาการผร รู้เรปียนอยต่างตต่อเนพที่อง และสมดที่าเสมอ ด รู้วยวกิธปีการและเครพที่อง
มพอทปีที่หลากหลาย ครรผร รู้สอนระดวับปฐมววัยมปีได รู้รวับการพวัฒนาอยต่างตต่อ
เนพที่อง และประสานความรต่วมมพอกวับหนต่วยงาน  บทุคลากร ผร รู้ปกครองและ
ชทุมชน  เพพที่อระดมความคกิด ทรวัพยากรในท รู้องถกิที่นบนพพตั้นฐานของแนว
ปรวัชญาเศรษฐกกิจพอเพปียงมาชต่วยเหลพอในการจวัดประสบการณย์การ
เรปียนรร รู้ ในระดวับปฐมววัย  สรต่มาตรฐานคทุณลวักษณะทปีที่พปีที่งประสงคย์ ดวังนปีตั้
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มาตรฐานทปีที่  1  รต่างกายเจรกิญเตกิบโตตามววัย  และมปีสทุขนกิสวัยทปีที่ดปี
มาตรฐานทปีที่  2  กล รู้ามเนพตั้อใหญต่และกล รู้ามเนพตั้อเลป็กแขป็งแรง  
ใช รู้ได รู้อยต่างคลต่องแคลต่วและประสานสวัมพวันธย์กวัน
มาตรฐานทปีที่  3  มปีสทุขภาพจกิตทปีที่ดปี  และมปีความสทุข
มาตรฐานทปีที่  4  มปีคทุณธรรม  จรกิยธรรม และมปีจกิตใจทปีที่ดปีงาม
มาตรฐานทปีที่  5  ชพที่นชมและแสดงออกทางศกิลปะ ดนตรปีการ

เคลพที่อนไหวและการออกกดาลวังกาย
มาตรฐานทปีที่  6  ชต่วยเหลพอตนเองได รู้เหมาะสมกวับววัย
มาตรฐานทปีที่  7  รวักธรรมชาตกิ  ส กิที่งแวดล รู้อม และความเปป็ นไทย
มาตรฐานทปีที่  8  อยรต่รต่วมกวับผร รู้อพที่นได รู้อยต่างมปีความสทุข และปฏกิบวัตกิตน

เปป็ นสมาชกิกทปีที่ดปีของสวังคม
           ในระบอบประชาธกิปไตยอวันมปีพระมหากษวัตรกิยย์ทรง

เปป็ นประมทุข
มาตรฐานทปีที่  9  ใช รู้ภาษาสพที่อสารได รู้เหมาะสมกวับววัย
มาตรฐานทปีที่  10  มปีความสามารถในการคกิด  และแก รู้ปวัญหาได รู้

เหมาะสมกวับววัย
มาตรฐานทปีที่  11  มปีจกินตนาการ และความคกิดสร รู้างสรรคย์
มาตรฐานทปีที่  12  มปีเจตคตกิทปีที่ดปีตต่อการเรปียนรร รู้ และมปีทวักษะในการ

แสวงหาความรร รู้

2. ขข้อมมูลท ทที่วไป
1.1 ชพที่อสถานศศกษา  โรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปี   ตวั ตั้งอยรต่เลขทปีที่  

48/1  หมรต่  3   ถนนปททุมธานปี-บางเลน   ตดาบลขทุนศรปี   อดาเภอ
ไทรน รู้อย  จวังหววัดนนทบทุรปี   รหวัสไปรษณปียย์  11150  โทรศวัพทย์  02-
9219760    โทรสาร  02-9219760      Website  
http://www.klongkhunsri.co.cc  สวังกวัดสดานวักงานคณะกรรมการ
การศศกษาขวั ตั้นพพตั้นฐาน  สดานวักงานเขตพพตั้นทปีที่การศศกษาประถมศศกษา
นนทบทุรปี เขต 2 

1.2 เปกิดสอนตวั ตั้งแตต่ระดวับชวั ตั้น อนทุบาล 1  ถศงระดวับประถมศศกษาปปี
ทปีที่  6  โดยอาศวัยพพตั้นทปีที่ของววัดคลองขทุนศรปีประมาณ  3 ไรต่  2  งาน   มปี
เขตบรกิการในการจวัดการศศกษาให รู้นวักเรปียน ได รู้แกต่ หมรต่ทปีที่ 3  ตดาบลขทุนศรปี
หมรต่ 7 และ   หมรต่ 8 ตดาบลคลองขวาง
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ประว ทต ติโรงเรทยนโดยยย่อ
โรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปี  ตวั ตั้งขศตั้นเมพที่อววันทปีที่  19  มปีนาคม  พ.ศ. 

2478  ซศที่งเปป็ นโรงเรปียนประชาบาลแหต่งแรกของตดาบลนปีตั้ ประเภทนาย
อดาเภอจวัดตวั ตั้ง โดยมปีนายอดาเภอทต่านอดามาตยย์เอกขทุนธรรมรวัฐธทุรการ  
นายอดาเภอบางเลน  จวังหววัดนครปฐม  และนายวกิจกิตร  นกิลพวันธทุย์  
ศศกษาธกิการอดาเภอ พร รู้อมด รู้วยประชาชนในตดาบลนปีตั้ รต่วมกวันทดาพกิธปีเปกิด
ปรู้ายและตวั ตั้งชพที่อโรงเรปียนวต่า  “ โรงเรปียนประชาบาลตดาบลขทุนศรปี 1 (ววัด
คลองขทุนศรปี) ”        ตต่อมาในปปี   พ.ศ. 2494 ได รู้เปลปีที่ยนชพที่อโรงเรปียน
ใหมต่เปป็ น “โรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปี” โดยใช รู้ศาลาการเปรปียญของววัดเปป็ น
สถานศศกษา  จวัดการเรปียนการสอนตามหลวักสรตรกระทรวงศศกษาธกิการ 
มปี  นายลดาภรมวัณยานนทย์ เปป็ นครรใหญต่ และนายประดกิษฐย์ คนไว เปป็ นครรผร รู้
สอน ดดารงอยรต่ด รู้วยเงกินกองการประถมศศกษา และเงกินงบประมาณแผต่น
ดกิน

มกิถทุนายน 2502  ทางราชการได รู้เปลปีที่ยนแปลงเขตจวังหววัด
นครปฐมบางสต่วน จศงได รู้โอนตดาบลขทุนศรปี อดาเภอบางเลน จวังหววัด
นครปฐม มาขศตั้นกวับอดาเภอไทรน รู้อย จวังหววัดนนทบทุรปี

ตทุลาคม 2509  ทางราชการได รู้โอนการศศกษาประชาบาล มาขศตั้น
อยรต่กวับองคย์การบรกิหารสต่วนจวังหววัด โรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปีจศงขศตั้นอยรต่กวับ
องคย์การบรกิหารสต่วนจวังหววัดนนทบทุรปีกรมการปกครอง  กระทรวง
มหาดไทยจวัดการเรปียนการสอนตามหลวักสรตรกระทรวงศศกษาธกิการ
เหมพอนเดกิม

19 ตทุลาคม  /2511 ทางราชการได รู้อนทุมวัตกิเงกินงบประมาณ  
จดานวน  240,000  บาท    กต่อสร รู้างอาคารเรปียน  1  หลวัง  ตามแบบ 
017  ซศที่งกต่อสร รู้างแล รู้วเสรป็จ เมพที่อ 12  กทุมภาพวันธย์  2512 ปปีการศศกษา 
2512  มปีนายศกิรกิ   ประททุมมา  เปป็ นครรใหญต่

พ.ศ. 2518 ได รู้รวับงบประมาณตต่อเตกิมอาคารเรปียนด รู้าน
ลต่าง๒ห รู้องเรปียนจดานวน๗๐,๐๐๐บาท

14 กทุมภาพวันธย์  2519  นายสดอยรต่ดกิษฐย์  ได รู้ย รู้ายจากโรงเรปียนววัด
อกินทรย์  มาดดารงตดาแหนต่งครรใหญต่โรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปี ในปปีการ
ศศกษานปีตั้ มปีครร จดานวน  6 คน

พ.ศ. 2518 ได รู้รวับงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย จดานวน  
80,000 บาท ตต่อเตกิมอาคารเรปียนชวั ตั้นลต่างอปีกสองห รู้องเรปียนพร รู้อมทวั ตั้งทดา
ประตรเหลป็กยพดสองชวั ตั้น

พ.ศ. 2518 ได รู้รวับงบประมาณจากองคย์การบรกิหารสต่วนจวังหววัด
นนทบทุรปี กต่อสร รู้างบ รู้านพวักครร จดานวน 1 หลวัง 
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ปปีการศศกษา 2519 มปีนายสด  อยรต่ดกิษฐย์  เปป็ นครรใหญต่  มปีครรประจดา
การ  8 คน

พ.ศ. 2520 ได รู้รวับงบประมาณกต่อสร รู้างบ รู้านพวักครร จดานวน 2 หลวัง
เสรป็จเรปียบร รู้อยเมพที่อ   ววันทปีที่  20  เมษายน 2521 ปปีการศศกษา 2520  มปี
นายสด  อยรต่ดกิษฐย์  เปป็ นครรใหญต่  มปีครรประจดาการ 10  คน

11  กรกฎาคม  2521 ได รู้รวับงบประมาณจากกระทรวง
สาธารณสทุข        จดานวน 10,000.00 บาท เพพที่อกต่อสร รู้างถวังเกป็บนดตั้าฝน
และประชาชนบรกิจาคเงกินและแรงงานสมทบคกิดเปป็ นมรลคต่า 
22,000.00 บาท

ปปีการศศกษา 2521  มปีนายสดอยรต่ดกิษฐย์  เปป็ นครรใหญต่มปีครรประจดา
การ๙คน

มกิถทุนายน 2522 ได รู้รวับงบประมาณสร รู้างบ รู้านพวักครร๑หลวัง
ปปีการศศกษา 2521  มปีการเปลปีที่ยนแปลงการใช รู้หลวักสรตร  โดยเรกิที่ม

ใช รู้ในชวั ตั้น ป.๑ตวั ตั้งแตต่ปปีการศศกษา 2521
1  ตทุลาคม  2523  ทางราชการได รู้โอนโรงเรปียนในสวังกวัด

องคย์การบรกิหารสต่วนจวังหววัดมาสวังกวัดสดานวักงานคณะกรรมการการประถม
ศศกษาแหต่งชาตกิกระทรวงศศกษาธกิการ

ปปีการศศกษา  2523  มปีนายศกิรกิ   ประททุมมา  เปป็ นครรใหญต่  มปีครร
ประจดาการ  10  คน

ปปีการศศกษา  2529  มปีนายชวนวัส  ลดาภร  เปป็ นครรใหญต่  มปีครร
ประจดาการ  9 คน

ปปีการศศกษา  2534  มปีนายสมหมาย มวัณยานนทย์ เปป็ นอาจารยย์
ใหญต่  มปีครรประจดาการ  9  คน

ปปีการศศกษา 2534   มปีนายผต่อง  วงศย์ศกิรกิประเสรกิฐ  รวักษาการใน
ตดาแหนต่งอาจารยย์ใหญต่  
มปีครรประจดาการ  จดานวน 10 คน

ปปีการศศกษา  2536 มปีนายสมหมาย   มวัณยานนทย์  เปป็ นอาจารยย์
ใหญต่  มปีครรประจดาการ๙  คน

ปปีการศศกษา  2540  มปีนางสทุภาวดปี  ลายนอก  เปป็ นอาจารยย์ใหญต่
พ.ศ. 2541 ได รู้รวับงบประมาณกต่อสร รู้างอาคารเรปียน  1 หลวัง ตาม

แบบ สปช. 105/26  งบประมาณ  1,800,000.00 บาท
กรกฎาคม  2544 คณะครทุศาสตรย์  เอกอทุตสาหกรรมศกิลปย์  รทุต่น 05

กลทุต่ม AAA  ระดวับปรกิญญาตรปี  สถาบวันราชภวัฏบ รู้านสมเดป็จเจ รู้าพระยา  
สร รู้างเสาธงให รู้โรงเรปียน  1 แหต่ง  มรลคต่า  50,000 บาท

ววันทปีที่  16  มกราคม  /2545  นายสมบวัตกิ   ถกินน รู้อย อาจารยย์
ใหญต่โรงเรปียนบ รู้านฮต่องขาดหนองตะเคปียน สดานวักงานการประถมศศกษา
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อดาเภอเมพองศรปีสะเกษ สดานวักงานการประถมศศกษาจวังหววัดศรปีสะเกษ ได รู้
รวับคดาสวัที่งให รู้ย รู้ายมาดดารงตดาแหนต่งทปีที่โรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปี 

มปีนาคม  2545 องคย์การบรกิหารสต่วนตดาบลขทุนศรปีสนวับสนทุนงบ
ประมาณกต่อสร รู้างบต่อบดาบวัดนดตั้าเสปีย 1 แหต่งคณะครรและผร รู้ปกครองบรกิจาค
ววัสดทุปรบปรทุงสภาพแวดล รู้อมรอบอาคาร 1 คกิดเปป็ นมรลคต่า  5,000 บาท

ปปีการศศกษา 2545 นายสมบวัตกิ ถกินน รู้อย เปป็ นอาจารยย์ใหญต่ ครร
ประจดาการ  7 คน นวักการภารโรง 1 คน  

มกิถทุนายน  2545  คทุณสามารถ – คทุณวกิมล   คทุปตย์เสถปียรวงศย์ 
มอบววัสดทุปรวับปรทุงห รู้องนดตั้าห รู้องส รู้วมสดาหรวับนวักเรปียน  มรลคต่า  /20,000 
บาท

กรกฎาคม  2545  องคย์การบรกิหารสต่วนตดาบลขทุนศรปี  บรกิจาค
เครพที่องคอมพกิวเตอรย์  จดานวน   2  เครพที่อง  พร รู้อมเครพที่องปรกิตั้นเตอรย์  
จดานวน  1 เครพที่อง  มรลคต่า  43,000 บาท   

คณะกรรมการสถานศศกษาขวั ตั้นพพตั้นฐานโรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปี  
บรกิจาคเครพที่องคอมพกิวเตอรย์ พร รู้อมโตต๊ะ  จดานวน    ชทุด 1 มรลคต่า  
20,000 บาท โรงเลพที่อยจวักรไทยนดาแสง  มอบววัสดทุในการปรวับปรทุง
สนามเดป็กเลต่น  มรลคต่า  8,000 บาท

13 มกิถทุนายน 2545   นางทกิพวรรณ รวักการงาน    ย รู้ายไปดดารง
ตดาแหนต่งทปีที่โรงเรปียนววัดคลองเกลพอ  สปอ.ปากเกรป็ด จวังหววัดนนทบทุรปี

9 มกราคม 2546    โรงเรปียนรต่วมกวับชทุมชนมปีมตกิให รู้จวัดกกิจกรรม
ววันเดป็กแหต่งชาตกิ ขศตั้น    ได รู้รวับความรต่วมมพอจากชทุมชนอยต่างดปียกิที่ง  โดย
สกิที่งของทปีที่สนวับสนทุนกกิจกรรมคกิดเปป็ นมรลคต่า ประมาณ 19,000 บาท

เมษายน 2546 กระทรวงศศกษาธกิการ  ได รู้ประกาศให รู้โรงเรปียน
ททุกแหต่งเรกิที่มใช รู้หลวักสรตรการศศกษาขวั ตั้นพพตั้นฐาน พทุทธศวักราช 
2542 ตวั ตั้งแตต่ปปีการศศกษา 2546 เปป็ นต รู้นไป โดยเรกิที่มใช รู้ในชวั ตั้นประถม
ศศกษาปปีทปีที่ 1 และชวั ตั้นประถมศศกษาปปีทปีที่ 4  และจะครบททุกชวั ตั้นในปปีการ
ศศกษา  2548 คณะครรททุกคนจศงเข รู้ารวับการอบรมและดดาเนกินการจวัดทดา
หลวักสรตรสถานศศกษา  และจวัดทดาหลวักสรตรสถานศศกษาให รู้เสรป็จในววันทปีที่ 
1  พฤษภาคม  2546 เพพที่อให รู้ทวันใช รู้ในววันเปกิดเรปียนภาคเรปียนทปีที่  ปปีการ
ศศกษา  2546

ปปีการศศกษา  2546  มปีนายสมบวัตกิ  ถกินน รู้อย  เปป็ นอาจารยย์ใหญต่  มปี
ครรประจดาการจดานวน  6 คน

19 พฤษภาคม 2546  คณะครร ผร รู้ปกครอง  ชทุมชน และผร รู้มปีจกิต
ศรวัทธา  ได รู้รต่วมกวันบรกิจาคววัสดทุและแรงงานในการปรวับปรทุงห รู้องเรปียน
อนทุบาล    จดานวน  2  ห รู้องเรปียน โดยดดาเนกินการปรกระเบพตั้องพพตั้นห รู้อง  
ตกิดมทุ รู้งลวดและทาสปี คกิดเปป็ นมรลคต่า  33,635 บาท
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9  มกิถทุนายน  2546 ได รู้รวับงบประมาณกต่อสร รู้างส รู้วมแบบ สปช. 
601/26  จดานวน  1  หลวัง  งบประมาณ  90,900.00 บาท กต่อสร รู้าง
แล รู้วเสรป็จเมพที่อววันทปีที่  4 กรกฎาคม  25467 กรกฎาคม 2546 ได รู้มปี
ประกาศใช รู้พระราชบวัญญวัตกิระเบปียบบรกิหารราชการกระทรวงศศกษาธกิการ 
พ.ศ. 2546  มปีผลให รู้สดานวักงานการประถมศศกษาอดาเภอไทรน รู้อย 
สดานวักงานการ  ประถมศศกษาจวังหววัดนนทบทุรปี  ไปสวังกวัดสดานวักงานเขต
พพตั้นทปีที่การศศกษานนทบทุรปี  เขต 2  คณะกรรมการการศศกษาขวั ตั้นพพตั้นฐาน 
กระทรวงศศกษาธกิการ

โรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปี  มปีฐานะเปป็ นนกิตกิบทุคคล  ตามมาตรา  35  
และมปีคดาสวัที่งคณะกรรมการการศศกษาขวั ตั้นพพตั้นฐาน ทปีที่ 1/2546 เรพที่อง ให รู้
ข รู้าราชการครรปฏกิบวัตกิหน รู้าทปีที่ผร รู้อดานวยการสถานศศกษาตวั ตั้งแตต่ 7 กรกฎาคม
พ.ศ.2546

ปปีการศศกษา 2546  ได รู้รวับเงกิน ทรวัพยย์ และสกิที่งของจากชทุมชนใน
การสนวับสนทุนการบรกิหารการศศกษา คกิดเปป็ นมรลคต่า  ประมาณ  
162,078 บาท

ปปีการศศกษา 2547  มปีนายสมบวัตกิ  ถกินน รู้อย เปป็ นอาจารยย์ใหญต่ มปี
ครรประจดาการจดานวน  5  คน

1. นายชวัยฤกษย์   วทุฒกิธาดา          อาจารยย์ 2
2. นางรวัชนปีนวล   ศรปีหนรขดา     อาจารยย์2
3. นายสมศวักดกิดิ์   น รู้อยวกิเศษ       อาจารยย์ 2
4. นายศรชวัย  มโนรวักษย์            อาจารยย์ 1
5. นางสาวชทุตกิมา   จกิตรวังสปี        อาจารยย์1
6 นายสวง   เงกินงาม                 ลรกจ รู้างประจดา  
23  กรกฎาคม  2547 โรงเรปียนรต่วมกวับชทุมชนปรวับปรทุงส กิที่ง

แวดล รู้อม โดยจวัดทดาสวนหยต่อม  คกิดเปป็ นมรลคต่า ประมาณ  23,790  
บาท

26–28 กรกฎาคม  2547 สดานวักงานรวับรองมาตรฐานและ
ประเมกินคทุณภาพการศศกษา(สมศ.) เข รู้าประเมกินมาตรฐานการจวัดการ
ศศกษาของโรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปี รอบแรก

1 ตทุลาคม 2547 นายสมบวัตกิ  ถกินน รู้อย  อาจารยย์ใหญต่ ได รู้รวับการ
แตต่งตวั ตั้งให รู้เปป็ นผร รู้อดานวยการโรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปี

ปปีการศศกษา 2548 มปีนายสมบวัตกิ ถกินน รู้อย เปป็ นผร รู้อดานวยการ
โรงเรปียน มปีครรประจดาการ  5  คน
มปีนวักเรปียน  จดานวน  184  คน

ปปีการศศกษานปีตั้ องคย์การบรกิหารสต่วนตดาบลขทุนศรปี ได รู้สนวับสนทุนงบ
ประมาณ จวัดหาเครพที่องดนตรปีไทย(อวังกะลทุง) จดานวน 1 ชทุด 
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มรลคต่า 20,000.00 บาท   และสนวับสนทุนงบประมาณในการจวัดหา
เครพที่องเลต่นประจดาสนามเดป็กเลต่นให รู้ชทุมชนววัดคลองขทุนศรปี 1  ชทุด  
มรลคต่า 120,000.00 บาท

มกราคม  2548 โรงเรปียนรต่วมกวับชทุมชนมปีมตกิให รู้จวัดกกิจกรรมววัน
เดป็กแหต่งชาตกิ ขศตั้น ได รู้รวับความรต่วมมพอจากชทุมชนอยต่างดปียกิที่ง  โดยส กิที่งของ
ทปีที่สนวับสนทุนกกิจกรรมคกิดเปป็ นมรลคต่า ประมาณ  61,700 บาท

4 มกิถทุนายน 2549 คณะกรรมการสถานศศกษาขวั ตั้นพพตั้นฐานโรงเรปียน
ววัดคลองขทุนศรปี   รต่วมกวับชทุมชนขทุนศรปีคลองขวาง และผร รู้มปีจกิตศรวัทธา จวัด
งาน “ ขทุนศรปีสวัมพวันธย์ ” ขศตั้นเพพที่อหาททุนกต่อสร รู้างตต่อเตกิมอาคารเรปียน แบบ 
สปช.๑๐๕/๒๙ พกิเศษ ซศที่งกต่อสร รู้างรากฐานไว รู้ตวั ตั้งแตต่ พ.ศ.2542 และ
เพพที่อเทกิดพระเกปียรตกิพระบาทสมเดป็จพระเจ รู้าอยรต่หวัวเนพที่องในวโรกาสทรง
ฉลองสกิรกิราชสมบวัตกิ ครบ ๖๐ ปปี  โดยได รู้รวับเงกินบรกิจาคทวั ตั้ง
สกิตั้น 2,299,813.00 บาท (สองล รู้านสองแสนเก รู้าหมพที่นเก รู้าพวันแปดร รู้อย
สกิบสามบาทถ รู้วน)

18 สกิงหาคม  2549 บรกิษวัท ไทยเอเชปีย แปซกิฟกิคบรกิวเวอรย์รปีที่ 
จดากวัด มอบห รู้องเดป็กดปี  เพพที่อพวัฒนาความพร รู้อมนวักเรปียนอนทุบาล คกิดเปป็ น
มรลคต่า  ประมาณ  120,000.00 บาท  และ องคย์การบรกิหารสต่วนตดาบล
ขทุนศรปี สนวับสนทุนงบประมาณปรวับปรทุงห รู้อง คกิดเปป็ นมรลคต่า 30,000.00 
บาท   

ปปีการศศกษา 2549 มปี นายสมบวัตกิ  ถกินน รู้อย   เปป็ นผร รู้อดานวยการ
โรงเรปียนมปีครรประจดาการ  5  คนครรอวัตราจ รู้าง อบจ.นนทบทุรปีจดานวน 3 
คนครรอวัตราจ รู้าง สพฐ.แก รู้ไขปวัญหาขาดแคลนครรขวั ตั้นวกิกฤตกิ1 คนและครร
ภาษาตต่างประเทศ จดานวน  1  คน  มปีนวักเรปียนปฐมววัย(3 ขวบ) ของ
องคย์การบรกิหารสต่วนตดาบลขทุนศรปี  1 ห รู้องเรปียนจดานวน 22 คน   นวักเรปียน
ชวั ตั้นอนทุบาล 1 ถศงชวั ตั้นประถมศศกษาปปีทปีที่ 6 จดานวน 207 คน

พฤศจกิกายน  2549  การกต่อสร รู้างตต่อเตกิมอาคารเรปียนเฉลกิมพระ
เกปียรตกิฯ ชวั ตั้นบนแล รู้วเสรป็จ จดานวน
5  ห รู้อง และเปกิดให รู้นวักเรปียนได รู้เข รู้าเรปียน สต่วนชวั ตั้นลต่างยวังไมต่ได รู้ดดาเนกิน
การกต่อสร รู้างเนพที่องจากงบประมาณไมต่พปียงพอ 

ปปีการศศกษานปีตั้ องคย์การบรกิหารสต่วนจวังหววัดนนทบทุรปี  ได รู้มอบ
ห รู้องเรปียนคอมพกิวเตอรย์  ขนาด  20  เครพที่อง พร รู้อมอทุปกรณย์แมต่ขต่าย และ
เครพที่องฉายโปรเจป็คเตอรย์  จดานวน  1 เครพที่อง  เครพที่องดนตรปีไทย  จดานวน 
1 ชทุด
20 ตทุลาคม 2549 องคย์การบรกิหารสต่วนตดาบลขทุนศรปีได รู้สนวับสนทุนงบ
ประมาณในการปรวับปรทุงห รู้องสมทุดชทุมชนโรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปี  ขนาด
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2  ห รู้องเรปียน  มรลคต่า   200,000.00 บาทและจวัดสร รู้างสนามเปตอง
ขนาดมาตรฐาน  จดานวน  1 แหต่ง  มรลคต่า 15,000.00 บาท

ปปีการศศกษา 2550 มปีนวักเรปียน จดานวน 232 คน นายสมบวัตกิ ถกิน
น รู้อย เปป็ นผร รู้อดานวยการโรงเรปียน 
มปีบทุคลากรประจดาการ 6 คน ครรอวัตราจ รู้าง  5 คน

1   ตทุลาคม    2550   องคย์การบรกิหารสต่วนจวังหววัดนนทบทุรปี      
จวัดงบประมาณจ รู้างครรเพกิที่มเตกิมให รู้โรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปี ตามทปีที่
โรงเรปียนเสนอขอไปจดานวน 2 คนโดยคณะกรรมการได รู้ดดาเนกินการควัด
เลพอกและสวัที่งจ รู้าง ได รู้แกต่

1. นายพนม   อาจคงหาญ ศศ.บ.(ดนตรปีคปีตศกิลปย์ ไทย)   
2.นายอนวันตย์   ทองพทุต่ม ค.บ.(สวังคมศศกษา)

7  ตทุลาคม  2550  โรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปี รต่วมกวับชทุมชน จวัด
กกิจกรรมทอดผ รู้าปต่ าสามวัคคปี เพพที่อหาททุนสร รู้างห รู้องนดตั้าสดาหรวับนวักเรปียน
อนทุบาลและพวัฒนาการศศกษา  ได รู้เงกินบรกิจาค  จดานวน  220,000 บาท
นดาไปกต่อสร รู้างห รู้องนดตั้าสดาหรวับนวักเรปียนอนทุบาล 1 หลวัง ขนาด  5  ห รู้อง  
มรลคต่า   140,000  บาท  

ปปีการศศกษา 2551    นายสมบวัตกิถกินน รู้อยเปป็ นผร รู้อดานวยการ
โรงเรปียน    มปีนวักเรปียน จดานวน 187  คน  และมปีบทุคลากรประจดาการ 6 
คน ครรอวัตราจ รู้าง  5  คน นวักการภารโรง  1 คน

ปปีการศศกษา 2552 นายสมบวัตกิ  ถกินน รู้อย  เปป็ นผร รู้อดานวยการ
โรงเรปียน   มปีนวักเรปียน  จดานวน 197 คน และมปีบทุคลากรประจดาการ 6 
คน ครรอวัตราจ รู้าง  5  คน นวักการภารโรง 1 คน

ปปี  พ.ศ.2552 คณะกรรมการสถานศศกษาขวั ตั้นพพตั้นฐานรต่วมกวับ
ชทุมชน จวัดกกิจกรรมทอดผ รู้าปต่ าสามวัคคปี เพพที่อหาททุนซต่อมแซมพพตั้นอาคาร
เรปียน 2 และจวัดทดาปรู้ายชพที่อโรงเรปียนถาวร  ได รู้รวับเงกินบรกิจาค  จดานวน  
230,000.00 บาท และได รู้รวับการสนวับสนทุนเครพที่องจวักจากนาย
ปราโมทยย์ สอดหต่วง  อดปีต กดานวันตดาบลคลองขวาง และบรกิษวัทภวัทร
ไพลย์ลกิที่ง เนกินการกต่อสร รู้างโครงสร รู้างปรู้าย มรลคต่า 70,000.00 บาท โดย
นายบรรจง  ธนะโชตกิ  กดานวันตดาบลคลองขวาง บรกิจาคเงกินสมทบ  
จดานวน 100,000.00   บาท(หนศที่งแสนบาทถ รู้วน)

ปปีการศศกษา 2553 นายสมบวัตกิ  ถกินน รู้อย  เปป็ นผร รู้อดานวยการ
โรงเรปียนมปีนวักเรปียน  จดานวน  187 คนและมปีบทุคลากรประจดาการ 6 คน 
ครรอวัตราจ รู้าง  8  คน นวักการภารโรง 1 คน

ปปีงบประมาณ 2553 องคย์การบรกิหารสต่วนตดาบลขทุนศรปี ได รู้อนทุมวัตกิ
งบประมาณเพพที่อปรวับปรทุงซต่อมแซมอาคารอเนกประสงคย์ จดานวน 
670,000.00 บาท(หกแสนเจป็ดหมพที่นบาทถ รู้วน)  
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สกิงหาคม ปปี  2553 กดานวันบรรจง  - นางฉวปีธนะโชตกิ และ
ครอบครวัวบรกิจาคเงกินเพพที่อตต่อเตกิมห รู้องประชทุม ขนาด 189  ตารางเมตร  
และห รู้องเรปียน จดานวน 1 ห รู้องเรปียน  มรลคต่า  650,000.00 บาท(หก
แสนห รู้าหมพที่นบาท)

พฤศจกิกายน 2553 ได รู้รวับการสนวับสนทุนววัสดทุกต่อสร รู้างเรพอนเพาะ
ชดาเทพพตั้นคอนกรปีตรอบอาคาร 3 จากกดานวันกดานวันบรรจง   ธนะโชตกิ 
และผร รู้มปีจกิตศรวัทธา คกิดเปป็ นมรลคต่า  60,000 บาท

7 มกราคม 2554 จวัดกกิจกรรมววันเดป็กแหต่งชาตกิ ได รู้รวับเงกิน
สนวับสนทุนจากอบต.ขทุนศรปี  จดานวน  25,000.00 บาท ชทุมชนจวัด
อาหารมาเลปีตั้ยงนวักเรปียน จดานวน  9  ซทุ รู้ม  รวมเงกินบรกิจาคประมาณ 
81,000.00 บาท

19 มกราคม 2554 ได รู้รวับเงกินบรกิจาคเพพที่อพวัฒนาการศศกษา จาก
สดานวักงานสลากกกินแบต่งรวัฐบาล 20,000.00 บาทอทุปกรณย์กปีฬามรลคต่า 
10,000.00 บาท   และนดาซกิโก รู้  เกปียรตกิศวักดกิดิ์เสนาเมพอง  มาจวัด
กกิจกรรมสอนทวักษะการเลต่นฟทุตบอลให รู้นวักเรปียน และนายพลาย บรกิจาค
เงกินเพพที่อบดารทุงการศศกษา จดานวน  27,000.00 บาท

มกราคม 2554 โรงเรปียนเรกิที่มจวัดชมรมสอนภาษาจปีนขศตั้น มปี
นวักเรปียนสมวัครเข รู้ารต่วมชมรม จดานวน 37  คน

ปปีการศศกษา 2554 นายสมบวัตกิถกินน รู้อย  เปป็ นผร รู้อดานวยการ
โรงเรปียน  มปีครร 8 คน ลรกจ รู้างประจดาตดาแหนต่งชต่างสปี 1 คน ครรอวัตรา
จ รู้าง(งบอบจ.นนทบทุรปี) จดานวน 3 คน ครรอวัตราจ รู้าง(งบสพฐ.) จดานวน 2
คน นวักเรปียน 214 คน

30 กวันยายน 2554 คณะครร กรรมการสถานศศกษาขวั ตั้นพพตั้นฐานฯ 
ผร รู้ปกครองและชทุมชน จวัดงานแสดงมทุทกิตาจกิต เนพที่องในโอกาสทปีที่คทุณครร
รวัชนปีนวล  ศรปีหนรขดา เกษปียณอายทุราชการ และจวัดกกิจกรรมหาททุนสร รู้าง
ลานเรปียนรร รู้สดาหรวับนวักเรปียนปฐมววัย หน รู้าอาคาร 2 (ปรวับพพตั้น ปรกระเบพตั้อง 
ทดารวั ตั้วสแตนเลส) คกิดเปป็ นมรลคต่า 110,000.00 บาท

ตทุลาคม 2554 เกกิดมหาอทุทกภวัย แตต่โรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปี ไมต่
ได รู้รวับความเสปียหาย เนพที่องจากได รู้รวับความชต่วยเหลพอจากองคย์กร
ปกครองสต่วนท รู้องถกิที่น ชทุมชน และบรกิษวัทภวัทรไพลย์ลกิที่ง จดากวัด รต่วมจวัดทดา
ควันกวั ตั้นนดตั้าหน รู้าสถานศศกษาและววัดคลองขทุนศรปีตลอดแนว

ปปี การศศกษา 2555  นายสมบวัตกิ  ถกินน รู้อย  เปป็ นผร รู้อดานวยการ
โรงเรปียน  มปีครร 7 คน ลรกจ รู้างประจดาตดาแหนต่งชต่างสปี จดานวน  1  คน ครร
อวัตราจ รู้าง(งบอบจ.นนทบทุรปี) จดานวน ๓ คน ครรอวัตราจ รู้าง(งบสพฐ.)
จดานวน 2 คน ครรตต่างชาตกิ(ฟกิลกิปกินสย์) จดานวน  1  คน นวักเรปียน  217
คน
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กรกฎาคม 2555 อบต.ขทุนศรปี สร รู้างถนนคอนกรปีตเข รู้าววัดและ
โรงเรปียน และกดานวันสทุรสปีหย์  ศรปีอกินทรสทุทธกิดิ์ ดดาเนกินการเทพพตั้นคอนกรปีต
บรกิเวณลานอเนกประสงคย์ และหน รู้าอาคารเรปียน คกิดเปป็ นมรลคต่า 200,00
บาท

กวันยายน 2555 อบต.ขทุนศรปี สนวับสนทุนงบประมาณทดามต่านกวั ตั้น
ห รู้องประชทุม และย รู้ายสนามเดป็กเลต่น 

กวันยายน 2555 กดานวันบรรจง  ธนะโชตกิ บรกิจาคววัสดทุส กิที่งของและ
แรงงาน ในการปรวับปรทุงสนามเดป็กเลต่น และบรกิเวณโรงเรปียน คกิดเปป็ น
มรลคต่า 50,000 บาท นายปราโมทยย์  สอดหต่วง ดดาเนกินการปรวับปรทุง
สภาพแวดล รู้อมด รู้านหน รู้าสถานศศกษาและรกิมคลองขทุนศรปี

พฤศจกิกายน 2555 โรงเรปียนดดา เนกินงานโครงการยกระดวับ
คทุณภาพผลสวัมฤทธกิดิ์(เปกิดสอนพกิเศษ) และปรวับปรทุงสภาพแวดล รู้อมเพพที่อ
เตรปียมรวับการประเมกินจากสมศ.รอบสาม ในเดพอน ธวันวาคม 2555

`24 – 25 ธวันวาคม 2555  รวับการประเมกินจากสมศ.รอบสาม
ได รู้รวับการเสนอแนะให รู้ปรวับปรทุงมาตรฐานทปีที่ 5 ซศที่งคะแนนไมต่ถศงเกณฑย์
ขวั ตั้นตดที่า( 7 คะแนน ) โดยให รู้สถานศศกษาเรต่งดดาเนกินการจวัดกกิจกรรมการ
เรปียนการสอนเพพที่อยกระดวับให รู้ผลคะแนนทดสอบระดวับชาตกิ ( O – NET
)ในปปีการศศกษา 2555 ได รู้คะแนนสรงขศตั้น ซ ศที่งคณะครร กรรมการสถาน
ศศกษา ได รู้รต่วมกวันวางแผนยกระดวับอยต่างหลากหลายรรปแบบ ได รู้แกต่ จวัด
สอนพกิเศษในชต่วง เช รู้า กลางววัน เยป็น นดานวักเรปียนไปเข รู้ารวับการซต่อม
เสรกิมรต่วมกวับศรนยย์เครพอขต่ายฯอ.ไทรน รู้อย และจวัดคต่ายเตรปียมสอบ O –
NET  เปป็ นระยะเวลา 3 ววัน 2 คพน นอกจากนปีตั้ ยวังใช รู้เทคนกิคการเสรกิม
แรง เพพที่อให รู้นวักเรปียนมปีกดาลวังใจอยต่างหลากหลาย

มกราคม 2556 จวัดกกิจกรรมววันเดป็ก ได รู้รวับความรต่วมมพอจากชทุมชน
อยต่างดปียกิที่งเหมพอนททุกปปีทปีที่ผต่านมา โดยมปี นายจารทุววัฒนย์  เกลปีตั้ยงเกลา นาย
อดาเภอไทรน รู้อย ให รู้เกปียรตกิมาเปป็ นประธานมอบเกปียรตกิบวัตร และเปกิดงาน

กทุมภาพวันธย์ นวักเรปียนชวั ตั้นป.6 เข รู้ารวับการทดสอบ O – NET
ประจดาปปีการศศกษา 2555   ทปีที่สนามสอบโรงเรปียนววัดคลองขวาง

มปีนาคม 2556  ประกาศผลสอบ O – NET  ชวั ตั้นป.6     ประจดาปปี
การศศกษา 2555   ปรากฏวต่าโรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปี มปีคะแนนเฉลปีที่ย
สรงกวต่าคะแนนเฉลปีที่ยระดวับชาตกิททุกกลทุต่มสาระ และคะแนนมาตรฐานทปีที่ 5
สรงขศตั้นจาก คะแนน 6.78 ในปปีการศศกษา 2554  เปป็ น 13.28 อยรต่ใน
ระดวับคทุณภาพดปี   โรงเรปียนได รู้จวัดกกิจกรรมเสรกิมสร รู้างขววัญและกดาลวังใจ
ให รู้นวักเรปียนและบทุคลากร โดยนดานวักเรปียนชวั ตั้น ป.6 ไปทวัศนศศกษาจวังหววัด
เพชรบทุรปี และหาดชะอดา ตลอดจนจวัดกกิจกรรมปวัจฉกิมนกิเทศ โดยเลปีตั้ยง
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อาหาร(โตต๊ะจปีน) และมอบททุนการศศกษาให รู้นวักเรปียนทปีที่สอบได รู้คะแนน
สรงสทุด จดานวน 3 ททุน

โรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปี ได รู้ดดาเนกินการจวัดทดารายงานแผนการยก
ระดวับผลสวัมฤทธกิดิ์ O – NET  ไปยวังสพป.นนทบทุรปี เขต 2 และ 
สดานวักงานรวับรองมาตรฐานและประเมกินคทุณภาพการศศกษา(องคย์กร
มหาชน) 
ปปีการศศกษา 2556 นวักเรปียน 225 คน  นายสมบวัตกิ  ถกินน รู้อย  เปป็ นผร รู้
อดานวยการ ครรผร รู้สอน 13  คน ดวังนปีตั้

1. นางสาวอวังคณา  ปานนก ครรอวันดวับ คศ.3
2. นางสาวอรทุณ  มปีสวัตยย์ ครรอวันดวับ คศ.2 
3. นางสาวภวัทรสทุภา  ทองจปีน ครรอวันดวับ คศ.1
4. นางววัชราภรณย์  พลโลก ครรอวันดวับ คศ.1
5. นางสาวศทุภานวัน  ขววัญใจ ครรอวันดวับ คศ.1
6. นางสาวรวังษกินปี  เงางาม ครรอวันดวับ คศ.1
7. นางกวกิตาภรณย์  อตกิชาตกิเกษมกทุล ครรอวันดวับ คศ.1
8. นางสาวธนารวัตนย์  เจพอจวันทรย์ ครรอวันดวับ คศ.1
ครรอวัตราจ รู้าง  จดานวน  6  คน  ดวังนปีตั้
1. นายกฤษดา  พวัฒนชปีวะพรล
2. นางสทุดาดวง  ศกิรกิจงเพปียร
3. นายพลภกิสาน  แสงพรหม
4. นายสทุจรกิต   พทุต่มไม รู้
5. นายชวัยศกิรกิ  ยกิตั้มแย รู้มแสง
6. นางสาวปทุณยาพร  จกิตรย์แจ รู้ง ครรธทุรการ
7. นางสาวบกิว  ธวัญญาผล พปีที่เลปีตั้ยงเดป็กพกิเศษ
8. นางสาววรรณกิศา  กลกิที่นปราง พปีที่เลปีตั้ยงนวักเรปียนอนทุบาล
นายสวง  เงกินงาม  ลรกจ รู้างประจดา ตดาแหนต่งชต่างสปี 

ระดวับ 2
28  พฤษภาคม  2556  สพป.นนทบทุรปี เขต 2 สต่งตวัว นางสาว

ประมวล  ลาประววัตกิ มารายงานตวัวเพพที่อปฏกิบวัตกิหน รู้าทปีที่ในตดาแหนต่งครรอวัตรา
จ รู้าง ตามโครงการยกระดวับผลสวัมฤทธกิดิ์การเรปียนการสอนวกิทยาศาสตรย์

29 พฤษภาคม 2556  นางสาวศทุภานวัน  ขววัญใจ มอบเงกินคต่า
ววัสดทุปรพพตั้นกระเบพตั้องหน รู้าอาคารเรปียน ๓ จดานวน  20,000 บาท

21 มกิถทุนายน 2556  ด.ญ.ณวัทภวัทร  ทรวัพยย์มาก  ได รู้รวับรางววัล
ต รู้นแบบคนดปีศรปีแผต่นดกินจวังหววัดนนทบทุรปี  ประจดาปปี  2556  

23 สกิงหาคม 2556  สดานวักงานรวับรองมาตรฐานและประเมกิน
คทุณภาพการศศกษา(องคย์การมหาชน) ประกาศรวับรองการประเมกิน
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ภายนอกรอบสาม ระดวับการศศกษาขวั ตั้นพพตั้นฐาน ด รู้านปฐมววัย ตวั ตั้งแตต่ววันทปีที่  
30 กวันยายน 2556  

11  กวันยายน  2556 ด.ญ.ณวัทภวัทร  ทรวัพยย์มาก  ได รู้รวับรางววัล
เหรปียญทองจากการประกวดเขปียนเรปียงความระดวับจวังหววัดนนทบทุรปี 
ประจดาปปีการศศกษา 2556

18  กวันยายน  2556  รวับการประเมกินสถานศศกษาพอเพปียงอยต่าง
ยวัที่งยพน ระดวับประเทศ นดาโดย ศน.สทุภาวดปี  สทุจรกิต  ผอ.วกิชวัย  บดารทุงศรปี 
และ ดร.มาเรปียน  ซอหมวัด  ซศที่งมปีมตกิให รู้ผต่านการประเมกิน

4  ตทุลาคม  2556  ต รู้อนรวับคณะครรจากโรงเรปียนมต่วงตารศ  
โรงเรปียนบ รู้านหนองเพรางาย  และโรงเรปียนบ รู้านคลองพระพกิล  มา
ศศกษาดรงานการเตรปียมรวับการประเมกินภายนอกรอบสาม

8  พฤศจกิกายน  2556  นดาด.ญ.เสป็ง  ต รู้นตาล  และด.ช.สร รู้อย  
สงนา  ไปเข รู้ารวับการผต่าตวัดรวัษาดวงตา ณ โรงพยาบาลเลกิดส กิน  โดยได รู้
รวับเงกินบรกิจาคจากผร รู้มปีจกิตศรวัทธา  จดานวน  50,000.00 บาท และใช รู้
เปป็ นคต่ารวักษาพยาบาล จดานวน  30,000.00 บาท สต่วนเงกินคงเหลพอ
เงกินเกป็บรวักษาไว รู้ในธนาคารออมสกิน สาขาไทรน รู้อย

12  พฤศจกิกายน  2556  กดานวันบรรจง   ธนะโชตกิ  บรกิจาคเงกิน
สร รู้างอาคารห รู้องสมทุด  จดานวน  600,000.00 บาท(หกแสนบาทถ รู้วน)

3  ธวันวาคม  2556  สดานวักงานรวับรองมาตรฐานและประเมกิน
คทุณภาพการศศกษา(องคย์การมหาชน) ประกาศรวับรองการประเมกิน
ภายนอกรอบสาม ระดวับการศศกษาขวั ตั้นพพตั้นฐาน ด รู้านประถมศศกษา ตวั ตั้งแตต่
ววันทปีที่  8 พฤศจกิกายน 2556   

16  ธวันวาคม 2556   กดานวันบรรจง  ธนะโชตกิ  กดานวันตดาบล
คลองขวาง  และนายไพรววัลยย์  มวัณยานนทย์  ประธานสภาอบต.ขทุนศรปี  
รต่วมประกอบพกิธปียกเสาเอกการกต่อสร รู้างอาคารห รู้องสมทุดโรงเรปียนววัด
คลองขทุนศรปี

26  ธวันวาคม  2556   นางบทุญมปี  ศรปีแสงทรวัพยย์  บรกิจาคเงกิน
สร รู้างอาคารห รู้องสมทุด  จดานวน  200,000 บาท(สองแสนบาทถ รู้วน)

3  มกราคม  2557  นายใส  ตาววัน  หวัวหน รู้าชทุมชนลวัวะ นดาเงกิน
มาบรกิจาคสมทบการจวัดกกิจกรรมววันเดป็กแหต่งชาตกิ ประจดาปปี  2557 
จดานวน  12,600.00 บาท

9  มกราคม  2557 นางสาวภวัทรสทุภา  ทองจปีน  ได รู้รวับคดาสวัที่งย รู้าย
และแตต่งตวั ตั้งให รู้ไปปฏกิบวัตกิหน รู้าทปี

ทปีที่โรงเรปียนอนทุบาลพระนครศรปีอยทุธยา 
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10  มกราคม  2557  จวัดกกิจกรรมววันเดป็กแหต่งชาตกิ ประจดาปปี  
2557 ได รู้รวับความรต่วมมพอจาก

ชทุมชนอยต่างดปียกิที่ง ทวั ตั้งการบรกิจาคทรวัพยย์ ส กิที่งของและการเข รู้ารต่วมกกิจกรรม 
โดยมปี นายจารทุววัฒนย์  เกลปีตั้ยงเกลา นายอดาเภอไทรน รู้อย ให รู้เกปียรตกิมา
เปป็ นประธานเปกิดงาน

20  มกราคม  2557 สถานปีโทรทวัศนย์ ชต่อง 5 มาทดาขต่าวกกิจกรรม
การสต่งเสรกิมทวักษะการอต่านภาษาไทย เพพที่อนดาไปออกอากาศเผยแพรต่

4  กทุมภาพวันธย์  2557  คณะกรรมการประเมกินโครงการ Read 
Thailand ระดวับจวังหววัด นดาโดย นางอรวรรณ  แสงสทุวรรณย์  และคณะ 
มาประเมกินการจวัดกกิจกรรมของโรงเรปียน

20 กทุมภาพวันธย์  2557  คณะกรรมการประเมกินโครงการ Read 
Thailand ระดวับเขตตรวจราชการ มาประเมกินการจวัดกกิจกรรมของ
โรงเรปียน

3  มปีนาคม  2557  ผร รู้รวับเหมาเรกิที่มดดาเนกินการรพตั้อถอนอาคารเรปียน 
017 โดยได รู้รวับงบประมาณคต่าดดาเนกินการรพตั้อถอนจากววัดคลองขทุนศรปี  
จดานวน  160,000 บาท ซศที่งววัสดทุทปีที่รพตั้อถอนทวั ตั้งหมดได รู้รวับการอนทุมวัตกิจาก
ธนารวักษย์จวังหววัดนนทบทุรปี ให รู้ถวายววัดคลองขทุนศรปี เพพที่อไปใช รู้ประโยชนย์
ทางศาสนา

17  มปีนาคม  2557  พระปลวัดประพจนย์  สทุปภาโต  เลขานทุการ
เจ รู้าคณะอดาเภอนครชวัยศรปี  และคณะได รู้นดาหนวังสพอมามอบให รู้ห รู้องสมทุด
จดานวนหนศที่ง

24  มปีนาคม  2557  สพป.นนทบทุรปี เขต 2 จวัดพกิธปีมอบโลต่รางววัล 
โดยโรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปี ได รู้รวับมอบ จดานวน 2 รางววัล ได รู้แกต่  ชนะ
เลกิศโครงการ Read Thailand ระดวับเขตตรวจราชการ และ รางววัล
ผลสวัมฤทธกิดิ์ O – NET  ชวั ตั้นป.6 ปปีการศศกษา 2556 สรงเปป็ นอวันดวับทปีที่ 9 
ของสพป.นนทบทุรปี เขต 2

25  มปีนาคม  2557 คณะกรรมการประเมกินโครงการ Read 
Thailand ระดวับประเทศ มาตกิดตามประเมกินผลการจวัดกกิจกรรมการ
ดดาเนกินงานสต่งเสรกิมการอต่าน

28  มปีนาคม  2557  นายชวัยฤกษย์  กลกิที่นอต่วม  ข รู้าราชการครร
โรงเรปียนประเสรกิฐอกิสลาม ได รู้รวับคดาสวัที่งย รู้ายและแตต่งตวั ตั้งให รู้มาปฏกิบวัตกิ
หน รู้าทปีที่ทปีที่โรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปี

29  มปีนาคม  2557  กดานวันบรรจง-นางฉวปี  ธนะโชตกิ มอบเงกิน
บรกิจาคสมทบการกต่อสร รู้างอาคารห รู้องสมทุด  จดานวน  200,000 บาท 
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30 มปีนาคม 2557  เรกิที่มปรวับปรทุงพพตั้นหลวังอาคาร 2 โดยปรวับพพตั้น
และเทคอนกรปีตไว รู้รองรวับการทดาหลวังคา เพพที่อขยายพพตั้นทปีที่ให รู้ห รู้องเรปียน
อนทุบาล

3  เมษายน  2557  สดานวักงานสกิที่งแวดล รู้อมจวังหววัดนนทบทุรปี  ได รู้
มาดดาเนกินการกต่อสร รู้างระบบบดาบวัดนดตั้าเสปียให รู้แกต่โรงเรปียน 

7  เมษายน  2557  คณะครร นดานวักเรปียนไปรต่วมแสดงผลงาน
โครงการ Read Thailand : อต่านเถกิดเดป็กไทย อต่านถวายเจ รู้าฟรู้านวัก
อต่าน ณ ศรนยย์ประชทุมแหต่งชาตกิส กิรกิก กิตกิดิ์

ปปีการศศกษา 2557  มปีนวักเรปียน  227 คน  นายสมบวัตกิ  ถกินน รู้อย 
เปป็ นผร รู้อดานวยการ  ครรประจดาการ  8  คน  ได รู้แกต่

1. นางสาวอวังคณา  ปานนก ครรอวันดวับ คศ.3
2. นางสาวอรทุณ  มปีสวัตยย์ ครรอวันดวับ คศ.2 
3. นายชวัยฤกษย์  กลกิที่นอต่วม ครรอวันดวับ คศ.1
4. นางววัชราภรณย์  พลโลก ครรอวันดวับ คศ.1
5. นางสาวศทุภานวัน  ขววัญใจ ครรอวันดวับ คศ.1
6. นางสาวรวังษกินปี  เงางาม ครรอวันดวับ คศ.1
7. นางกวกิตาภรณย์  อตกิชาตกิเกษมกทุล ครรอวันดวับ คศ.1
8. นางสาวธนารวัตนย์  เจพอจวันทรย์ ครรอวันดวับ คศ.1
ครรอวัตราจ รู้าง  จดานวน  6  คน  ดวังนปีตั้
1. นายกฤษดา  พวัฒนชปีวะพรล
2. นางสทุดาดวง  ศกิรกิจงเพปียร
3. นายพลภกิสาน  แสงพรหม
4. นายสทุจรกิต   พทุต่มไม รู้
5. นายชวัยศกิรกิ  ยกิตั้มแย รู้มแสง
6. นางสาวปทุณยาพร  จกิตรย์แจ รู้ง ครรธทุรการ
7. นางสาวบกิว  ธวัญญาผล พปีที่เลปีตั้ยงเดป็กพกิเศษ
8. นางสาวธณวัฐพร  ธวัญญาผล พปีที่เลปีตั้ยงนวักเรปียนอนทุบาล
นายสวง  เงกินงาม  ลรกจ รู้างประจดา ตดาแหนต่งชต่างสปี 

ระดวับ 2

17  พฤษภาคม  2557  คณะกรรมการสถานศศกษาขวั ตั้นพพตั้นฐาน 
รต่วมกวับชทุมชน จวัดพกิธปีทดาบทุญครบ 79 ปปี  การกต่อตวั ตั้งโรงเรปียนววัดคลองขทุน
ศรปี  และทอดผ รู้าปต่ าสามวัคคปีเพพที่อพวัฒนาการศศกษา  ซศที่งได รู้รวับเงกินบรกิจาค
รวมทวั ตั้งสกิตั้น ประมาณ 2,229,000 บาท

19  พฤษภาคม  2557  นายชวลกิต  อภกิรวักษย์วนาลปี วกิศวกรระดวับ
11 กฟผ. นดาเครพที่องขยายเสปียงขนาดเลป็กมามอบให รู้ จดานวน  2  เครพที่อง
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และ นายโปรต่ง นางชะลอ  มปีใจกลวัที่น ได รู้นดาเครพที่องทดานดตั้าเยป็นมามอบให รู้ 
จดานวน  1  เครพที่อง

ววันทปีที่  9  ธวันวาคม  2557  นายสมบวัตกิ  ถกินน รู้อย  ผร รู้อดานวยการ
โรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปี ได รู้ย รู้ายไปดดารงตดาแหนต่งผร รู้อดานวยการโรงเรปียน
ววัดไทรใหญต่  อดาเภอไทรน รู้อย  จวังหววัดนนทบทุรปี  ผร รู้อดานวยสดานวักงานเขต
พพตั้นทปีที่การศศกษาประถมศศกษานนทบทุรปีเขต 2 จศงมปีคดาสวัที่งแตต่งตวั ตั้ง นางสาว
อวังคณา  ปานนก ตดาแหนต่งครรชดานาญการพกิเศษโรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปี
ทดาหน รู้าทปีที่รวักษาการในตดาแหนต่งผร รู้อดานวยการโรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปี 
โดยมปีอดานาจเตป็มในการบรกิหารงานและการสวัที่งการตต่างๆ ของทาง
ราชการและของโรงเรปียน โดยให รู้นางสาวอวังคณา  ปานนก ได รู้ปฏกิบวัตกิ
หน รู้าทปีที่ตามทปีที่ได รู้รวับการแตต่งตวั ตั้ง  ตวั ตั้งแตต่ววันทปีที่  9 ธวันวาคม  2557 จนกวต่า
ทางโรงเรปียนจะได รู้รวับการบรรจทุแตต่งตวั ตั้ง หรพอการรวับย รู้าย / รวับโอน ผร รู้
อดานวยการคนใหมต่เพพที่อให รู้มาทดาหน รู้าทปีที่ทปีที่โรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปีแหต่งนปีตั้ 

ปปีการศศกษา  2557  เดพอน ธวันวาคม  2557  โรงเรปียนววัดคลอง
ขทุนศรปีได รู้งบประมาณเพพที่อการพวัฒนาโรงเรปียนจาก  สพฐ. ดวังนปีตั้ คพอ ได รู้
รวับงบประมาณงบซต่อมแซมบ รู้านพวักครรและห รู้องนดตั้านวักเรปียนเปป็ นจดานวน
เงกิน 101,000 บาท ได รู้รวับงบประมาณในการสร รู้างสนามบาสเกป็ตบอล
ให รู้นวักเรปียนและเยาวชนในชทุมชนเปป็ นจดานวนเงกิน 395,000 บาท ได รู้รวับ
งบประมาณเพพที่อการเปลปีที่ยนระบบไฟฟรู้าของอาคารเรปียนหลวังทปีที่ 2 
(อาคารสปีมต่วง) เปป็ นจดานวน  418,898  บาท  และได รู้รวับงบประมาณ
เพพที่อจวัดซพตั้อสพที่อประกอบการสอนในกลทุต่มสาระคณกิตสาสตรย์ เปป็ นจดานวน
เงกิน 595,000  บาท เนพที่องจากในปปีการศศกษา  2556  โรงเรปียนววัด
คลองขทุนศรปีมปีผลสวัมฤทธกิดิ์ทางการเรปียนในกลทุต่มสาระคณกิตศาสตรย์จากการ
สอบ O-NET เฉลปีที่ยสรงเปป็ นอวันดวับทปีที่ 1 ของสดานวักงานเขตพพตั้นทปีที่การ
ศศกษานนทบทุรปีเขต  2 และคต่าคะแนนเฉลปีที่ยในกลทุต่มสาระคณกิตศาสตรย์
จากการสอบ O-NET ในครวั ตั้งนปีตั้กป็สรงกวต่าคต่าเฉลปีที่ยของการสอบ O-
NET ในระดวับประเทศ

ววันทปีที่  15  มกราคม  2558  โรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปีได รู้รวับย รู้าย
ครรจากสวังกวัดสดานวักงานเขตพพตั้นทปีที่มวัธยมกรทุงเทพมหานครจดานวน  1  คน
คพอ นางสาวชงโค  ลทุประสงคย์ ซ ศที่งย รู้ายมาจากโรงเรปียนมวัธยมราชวกินกิต 
บางแค  กรทุงเทพมหานคร 

ววันทปีที่  25  กทุมภาพวันธย์  2558  สพฐ. ประกาศผลการแขต่งขวันการ
เลต่านกิทานคทุณธรรมของเดป็กพกิการประเภทเดป็กบกพรต่องทางการมองเหป็น
เดป็กชายนน  ต รู้นตาล  นวักเรปียนชวั ตั้นประถมศศกษาปปีทปีที่  1  ได รู้รวับรางววัล
เหรปียญทองในระดวับประเทศ
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ววันทปีที่  13  มปีนาคม  2558  นายภรเมศ  แสงพรหม  ครรอวัตราจ รู้าง
ของ สพฐ.(งบครรวกิกฤต) สอบบรรจทุแตต่งตวั ตั้งได รู้  โดยได รู้เดกินทางไปบรรจทุ
ทปีที่โรงเรปียนบ รู้านคลองพระพกิมล  ตดาบลขทุนศรปี  อดาเภอไทรน รู้อย  จวังหววัด
นนทบทุรปี  คณะครรโรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปีจดานวน  21  คน ได รู้เดกินทาง
ไปสต่งครรภรเมศ  แสงพรหม เพพที่อไปปฏกิบวัตกิหน รู้าทปีที่ทปีที่โรงเรปียนบ รู้านคลอง
พระพกิมล ในววันทปีที่  16  มปีนาคม  2558 เวลา 11.00 น.

ววันทปีที่  17  มปีนาคม  2558 ได รู้รวับแจ รู้งจากสดานวักงานเขตพพตั้นทปีที่การ
ศศกษาประถมศศกษา นนทบทุรปีเขต 2 วต่านวักเรปียนชวั ตั้นประถมศศกษาปปีทปีที่  6 
โรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปี มปีผลคะแนนการสอบ O-NET เฉลปีที่ยรวมในททุก
กลทุต่มสาระสรงเปป็ นลดาดวับทปีที่  5  ของสดารวักงานเขตพพตั้นทปีที่การศศกษาประถม
ศศกษานนทบทุรปีเขต  2 

ววันทปีที่  20  มปีนาคม  2558  มปีคณะครรในโรงเรปียนได รู้เหรปียญทอง
และเหรปียญเงกินในระดวับประเทศในการเข รู้ารวับการแขต่งขวัน  OBEC  
AWARDS  จดานวน  3  คน นางธนารวัตนย์  หลาบคดา นางสาวอวังคณา  
ปานนก และ  นายปวัญจภรมกิ  หลาบคดา  รางววัลเหรปียญทองระดวับเขต
พพตั้นทปีที่ได รู้แกต่  นางกวกิตาภรณย์  อตกิชาตกิเกษมกทุล  ซ ศที่งในววันนปีตั้สดานวักงาน
เขตพพตั้นการศศกษานนทบทุรปี เขต 2 ทปีที่ได รู้จวัดพกิธปีมอบเกปียรตกิบวัตรเพพที่อแสดง
ความยกินดปีกวับคณะครรของโรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปี ทวั ตั้ง 4 คน และคณะ
ครรภายในเขตทปีที่ได รู้รวับรางววัล

หลวังจากนวั ตั้นโรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปี  โดยนางสาวอวังคณา  ปาน
นก  ได รู้ขศตั้นรวับรางววัลจากผร รู้อดานวยการสดานวักงานเขต พพตั้นทปีที่การศศกษา
ประถมศศกษานนทบทุรปีเขต  2 ในฐานะทปีที่นวักเรปียนชวั ตั้นประถมศศกษาปปีทปีที่ 
6 ของโรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปี  สามารถทดาผลคะแนนเฉลปีที่ยจากการ
ทดสอบ  O-NET  ในปปีการศศกษา  2557  สรงตกิดอวันดวับ  Top  Five  
ในระดวับเขตพพตั้นทปีที่ ซ ศที่งได รู้รวับรางววัลจากสดานวักงานเขตพพตั้นทปีที่ ในววันทปีที่  20
มปี.ค.  2558  เชต่นกวัน

อ ทตรากนาล ทงของขข้าราชการครมูโรงเรทยนว ทดคลองขขุนศรท   
สดารวจข รู้อมรลเมพที่อววันทปีที่  16  มปีนาคม 2558 มปีจดานวน  10 คน  ดวังนปีตั้คพอ
1)นางสาวอวังคณา  ปานนก ตดาแหนต่งครรชดานาญการพกิเศษ  2) 
นางสาวอรทุณ  มปีสวัตยย์ ตดาแหนต่งครรชดานาญการ  3) นางสาวศทุภานวัน  
ขววัญใจ ตดาแหนต่งครร คศ.1  4) นางสาวกวกิตาภรณย์  อตกิชาตกิเกษมกทุล  
ตดาแหนต่งครร คศ.1  5) นางสาวรวังษกินปี  เงางาม  ตดาแหนต่งครร คศ.1  6)
นางววัชราภรณย์  พลโลก ตดาแหนต่งครร คศ.1   7) นางธนารวัตนย์  หลาบ
คดา  ตดาแหนต่งครร คศ.1  8)นายปวัญจภรมกิ  หลาบคดา  ตดาแหนต่งครร คศ.1 
9) นายชวัยฤกษย์  กลกิที่นอต่วม ตดาแหนต่งครร คศ.1  และ 10)นางสาวชงโค
ลทุประสงคย์  ตดาแหนต่งครร คศ.1  
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อ ทตรากนาล ทงครมูอ ทตราจข้าง บขุคลากรทางการศ ศกษา และ
ลมูกจข้างประจนา  ซศที่งสดารวจข รู้อมรลเมพที่อววันทปีที่  16  มปีนาคม 2558 จดานวน
10 คน  ดวังนปีตั้  1)นายกฤษดา  พวัฒนชปีวะพรล ครรอวัตราจ รู้าง  2) นาง
สทุดาดวง  ศกิรกิจงเพปียร  3) นายสทุจรกิต  พทุต่มไม รู้  ครรอวัตราจ รู้าง 4) นายชวัย
ศกิรกิ  ยกิตั้มแย รู้มแสง ครรอวัตราจ รู้าง  5) นางสาวปทุณยาพร  จกิตรย์แจ รู้ง ครร
ธทุรการ  6) นางสาวบกิว  ธวัญญาผล  พปีที่เลปีตั้ยงเดป็กพกิเศษ  7) นางสาว
ธณวัฐพร  ธวัญญาผล พปีที่เลปีตั้ยงเดป็กพกิการ 8)นางสาวเกศกนก  ทองเกศ  
ครรพปีที่เลปีตั้ยงเดป็กอนทุบาล  9) นางสาวษาวกิณปี  ยวับบทุรปี ครรพปีที่เลปีตั้ยงเดป็กอนทุบาล
และ 10) นายสวง  เงกินงาม  ลรกจ รู้างประจดา ตดาแหนต่งชต่างสปี ระดวับ 2

แผนททที่โรงเรทยน 
 

3. ขข้อมมูลผมู ข้บร ติหาร
1) ผร รู้อดานวยการโรงเรปียน ชพที่อ นายสมบวัตกิ  ถกินน รู้อย 

โทรศวัพทย์ 089-7975176 e-mail : 
tsombataa@gmail.com
วทุฒกิการศศกษาสรงสทุด ศศกษาศาสตรมหาบวัณฑกิต สาขา บรกิหารการศศกษา
ดดารงตดาแหนต่งทปีที่โรงเรปียนนปีตั้ตวั ตั้งแตต่ 16  มกราคม 2545  จนถศงปวัจจทุบวัน 
เปป็ นเวลา 13 ปปี  4  เดพอน

4 ขข้อมมูลเดด็ก (เฉพาะปฐมววัย)
ปวัจจทุบวันโรงเรปียนมปีข รู้อมรลเกปีที่ยวกวับเดป็กปฐมววัยดวังนปีตั้
1)จดานวนเดป็กในเขตพพตั้นทปีที่บรกิการทวั ตั้งหมด ………20………

คน
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2)จดานวนเดป็กในโรงเรปียนทวั ตั้ง
สกิตั้น.............64..................คน  

 จดานวนเดป็กจดาแนกตามชวั ตั้นทปีที่เปกิดสอน

ระด ทบช ทพนเร ทยน จนานวน
หข้อง

เพศ
รวม

เฉลทที่ย

ชาย หญติง ตย่อหข้อง

อ.1 1 18 12 30 1

อ.2 1 17 17 34 1

รวม 2 35 29 64 2

3) มปีเดป็กทปีที่มปีความบกพรต่องเรปียนรต่วม 3  คน  
4) เดป็กมปีภาวะททุพโภชนาการ……………คน
5) มปีเดป็กปวัญญาเลกิศ……………คน
6) มปีเดป็กต รู้องการความชต่วยเหลพอเปป็ น

พกิเศษ................คน
7) อวัตราสต่วนครร : นวักเรปียน = 1 : 21
8) จดานวนเดป็กทปีที่ลาออกกลางควัน 

(ปวัจจทุบวัน)........-.........คน
9)  สถกิตกิการขาดเรปียน / เดพอน  1  คน
10) จดานวนเดป็กทปีที่เรปียนซดตั้าชวั ตั้น  …………  คน
11) จดานวนเดป็กทปีที่จบหลวักสรตร

ระดวับชวั ตั้นอนทุบาลปปีทปีที่ 2            จดานวน  34  คน
12)จดานวนเดป็กทปีที่มปีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑย์ของกรม

พลศศกษาหรพอสดานวักงานกองททุนสนวับสนทุนการสร รู้างเสรกิมสทุขภาพ
(สสส.)   59     คน   คกิดเปป็ นร รู้อยละ  92.19

13)จดานวนเดป็กทปีที่มปีนดตั้าหนวัก สต่วนสรง ตามเกณฑย์ของกรม
อนามวัย.........59....คน
คกิดเปป็ นร รู้อยละ  92.19

     14)จดานวนเดป็กทปีที่มปีความบกพรต่องเรปียนรต่วม 3  คนคกิดเปป็ นร รู้อย
ละ 4.69

     15) จดานวนเดป็กทปีที่มปีสทุขภาพกายสมววัย   60    คน  คกิดเปป็ น
ร รู้อยละ  93.75

16) จดานวนเดป็กทปีที่มปีการดรแลสทุขภาพตามหลวักสทุขบวัญญวัตกิแหต่ง
ชาตกิ 10 ประการ  61 คน                      คกิดเปป็ นร รู้อยละ  95.31

17) จดานวนเดป็กทปีที่มปีพวัฒนาการด รู้านอารมณย์และจกิตใจสมววัย  
62   คน คกิดเปป็ นร รู้อยละ 96.88
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18) จดานวนเดป็กทปีที่มปีสทุขภาพจกิตสมววัย 62   คน คกิดเปป็ นร รู้อยละ 
96.88

19) จดานวนเดป็กทปีที่มปีสทุนทรปียภาพสมววัย 62 คน   คกิดเปป็ นร รู้อย
ละ  96.88

20) จดานวนเดป็กทปีที่มปีสวังคมสมววัย  60 คน  คกิดเปป็ นร รู้อยละ  
93.75

21) จดานวนเดป็กทปีที่มปีพวัฒนาการด รู้านวกินวัยและรร รู้ผกิดชอบสมววัย  
58 คน   คกิดเปป็ นร รู้อยละ  90.63

22) จดานวนเดป็กทปีที่มปีความสามารถปรวับตวัวเข รู้ากวับสวังคมได รู้  60 
คน  คกิดเปป็ นร รู้อยละ  93.75

23) จดานวนเดป็กทปีที่สนใจสกิที่งตต่างๆ รอบตวัวบวันทศกการเรปียนรร รู้และ
การสพบค รู้นข รู้อมรลอยต่างสมดที่าเสมอ 58 คน   คกิดเปป็ นร รู้อยละ  90.63

24) จดานวนเดป็กทปีที่มปีพวัฒนาการด รู้านสตกิปวัญญาสมววัย  58  คน 
คกิดเปป็ นร รู้อยละ  90.63

25) จดานวนเดป็กทปีที่มปีทวักษะในการสพที่อสารสมววัย  58  คน  คกิด
เปป็ นร รู้อยละ 90.63

26)  จดานวนเดป็กทปีที่มปีจกินตนาการและความคกิดสร รู้างสรรคย์สมววัย 
60  คน  คกิดเปป็ นร รู้อยละ 93.75

27)  จดานวนเดป็กทปีที่มปีความพร รู้อมศศกษาตต่อในขวั ตั้นตต่อไป  64  
คน  คกิดเปป็ นร รู้อยละ 100

28)  จดานวนเดป็กทปีที่มปีทวักษะพพตั้นฐานตามพวัฒนาการททุกด รู้าน
สมววัย 58  คน  คกิดเปป็ นร รู้อยละ 90.63 29) จดานวนเดป็กทปีที่มปี
ความรร รู้พพตั้นฐานสมววัย  58  คน  คกิดเปป็ นร รู้อยละ 90.63

5. ขข้อมมูลครมูและบขุคลากร  
   
ทปีที่ ชพที่อ -สกทุล

วทุฒกิการศศกษา สอนประจดา
ชวั ตั้น

ตดาแหนต่งวทุฒกิ วกิชาเอก
1 นายสมบวัตกิ  ถกินน รู้อย ค.ม. บรกิหารการ

ศศกษา
บรกิหาร ผร รู้อดานวย

การ
2 น.ส.อวังคณา  ปานนก ศษ.ม. หลวักสรตรและ

การนกิเทศ
ป.6 ครร

3 นางสาวอรทุณ   มปีสวัตยย์ ค.บ. เกษตรศาสตรย์ ป.1 ครร
4 นางววัชราภรณย์  

พลโลก
ค.บ. คณกิตศาสตรย์ ป.5 ครร

5 นางสาวรวังษกินปี  เงางาม ศศ.บ. ศศกษาฯ/ ป.4 ครร
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ทปีที่ ชพที่อ -สกทุล

วทุฒกิการศศกษา สอนประจดา
ชวั ตั้น

ตดาแหนต่ง
คหกรรม

6 นางธนารวัตนย์  เจพอ
จวันทรย์

ศษ.ม. การศศกษา
ปฐมววัย

อนทุบาล 2 ครร

7 น.ส.ศทุภานวัน   ขววัญใจ ค.ม. บรกิหารศศกษา ป.2 ครร
8 นางกวกิตาภรณย์   อตกิ

ชาตกิเกษมกทุล
ค.บ. ภาษาไทย ป.3 ครร

9 นายปวัญจภรมกิ   หลาบ
คดา

กศ.ม หลวักสรตรและ
การสอน

สวังคม ป.4-
ป.6

ครร

1
0

นางชงโค   ลทุประสงคย์ ค.บ. สวังคมศศกษา สวังคม ป.1-
ป.3

ครร

1
1

นายกฤษดา  พวัฒนชปีวะ
พรล

ค.อ.บ. เทคโนโลยปี
การเกษตร

วกิทยย์ 4-6 ผช.ครร

1
2

นางสทุดาดวง  ศกิรกิจง
เพปียร

ค.ศ.บ. คหกรรมศาสต
รย์

อนทุบาล ๑ ผช.ครร

1
3

นายสทุจรกิต   พทุต่มไม รู้ ศศ.บ. พลศศกษา พละฯ 1-3 ผช.ครร

1
4

นายภรเมศ  แสงพรหม ค.บ. พลศศกษา สทุขฯ 4-6 ผช.ครร

1
5

นางสาวประมวล  ลาป
ระววัตกิ

วท.บ วกิทยาศาสตรย์
และ
เทคโนโลยปีการ
อาหาร

วกิทยย์ 1-3 ผช.ครร

1
6

นายชวัยศกิรกิ  ยกิตั้มแย รู้ม
แสง

ศศ.บ. ดนตรปีไทย ศกิลปะ 1 - 
6

ผช.ครร

1
7

นางสาวบกิว   ธวัญญา
ผล

ม.3 - เดป็กพกิเศษ พปีที่เลปีตั้ยงเดป็ก

1
8

นางสาวธณวัฐพร  ธวัญ
ญาผล

ม.6 - เดป็กพกิเศษ พปีที่เลปีตั้ยงเดป็ก

1
9

Dennes  Floyd  
Dellosa

ปรกิญญ
าตรปี

อวังกฤษ อวังกฤษ 1-
6

ผช.ครร

2
0

น.ส.ปทุณยาพร  จกิตรย์
แจ รู้ง

ศษ.ม บรกิหารการ
ศศกษา

งานธทุรการ ธทุรการ

2 น.ส.เกศวรย์กนก   ทอง ม.6 - อนทุบาล ผช.ครร
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ทปีที่ ชพที่อ -สกทุล

วทุฒกิการศศกษา สอนประจดา
ชวั ตั้น

ตดาแหนต่ง1 เกตทุ
2
2

นายสวง    เงกินงาม ม.3 - บรกิการ
ทวัที่วไป

ชต่างสปี ระดวับ
ช 2

จดานวนครรทปีที่สอนวกิชาตรงเอก  19  คน คกิดเปป็ นร รู้อยละ 82.61
จดานวนครรทปีที่สอนตรงความถนวัด 4  คน คกิดเปป็ นร รู้อยละ 17.39

6. ขข้อมมูลอาคารสถานททที่ 
1.  เนพตั้อทปีที่ 3  ไรต่  2  งาน
2.  อาคารเรปียน 3 หลวัง
2.  อาคารประกอบจดานวน 1 หลวัง
3.  จดานวนสนามกปีฬา 1 สนาม ได รู้แกต่ สนามฟทุตบอล  
4.  บ รู้านพวักครรเรพอนแถว จดานวน 1 หลวัง 3 ห รู้อง
5.  ส รู้วม จดานวน  3  หลวัง     ห รู้อง
6.จดานวนห รู้องเรปียนทวั ตั้งหมด 8 ห รู้องเรปียน 

                   ชวั ตั้นอนทุบาล 1-2=1 : 1 = 2 ห รู้องเรปียนชวั ตั้น ป.1 – ป.6 
=1 :1:1:1:1:1=6 ห รู้องเรปียน   

7.สนามเดป็กเลต่น 1 สนาม
8.  จดานวนห รู้องพกิเศษ

-     ห รู้องวกิทยาศาสตรย์        1   ห รู้อง    -     ห รู้อง
คอมพกิวเตอรย์        1   ห รู้อง     

-     ห รู้องพยาบาล            1   ห รู้อง    -     ห รู้องสมทุด
  1   ห รู้อง    

-     ห รู้องสหกรณย์   1   ห รู้อง    -     ห รู้อง
ประชทุม   1   ห รู้อง

-      ห รู้องดนตรปี 1    ห รู้อง

แผนผผังอาคารเรรียน
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สนามเดด็กเลล่น อาคาร 3 อาคาร 2

โรงอาหาร

บ รู้านพวักครร

สนามกปีฬา

หห้องนนน า หห้องนนน า หห้องนนน า

โบสถย์ววัดคลองขทุนศรปี



7. ขข้อมมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รวับ-จต่าย) 
รายร ทบ จนานวน/

บาท
รายจย่าย จนานวน/

บาท
เงกินงบประมาณ 110,500 งบดดาเนกินการ/เงกิน

เดพอน-คต่าจ รู้าง
-

เงกินนอกงบ
ประมาณ
อาหารกลางววัน

128,000 งบพวัฒนาคทุณภาพ
การจวัดการศศกษา

110,500

เงกินบรกิจาค - งบอพที่นๆ (อาหาร
กลางววัน)

128,000

รวมรายร ทบ 238,500 รวมรายจย่าย 238,50
0

8. ขข้อมมูลสภาพชขุมชนโดยรวม 
1)สภาพชทุมชนรอบบรกิเวณโรงเรปียนมปีลวักษณะเปป็ นชทุมชน

ชนบท  มปีความผรกพวัน และรร รู้จวักสนกิทสนมคทุ รู้นเคยกวันเปป็ นสต่วนใหญต่  ใน
ขณะเดปียวกวันกป็เรกิที่มมปีโรงงานอทุตสาหกรรมคอนกรปีต ยางรถยนตย์ ปทุปุ๋ ยเคมปี
และโรงงานเกปีที่ยวกวับผลผลกิตการเกษตรเพกิที่มขศตั้น ประชากรประมาณ  
4,500  คน บรกิเวณใกล รู้เคปียงโดยรอบโรงเรปียนได รู้แกต่สวนผลไม รู้ สวน
ผวัก ววัดคลองขทุนศรปี โรงงานคอนกรปีต และนาข รู้าว  โดยมปีคลองขทุนศรปี 
ไหลผต่านหน รู้าโรงเรปียน ซศที่งเปป็ นสายนดตั้าทปีที่หลต่อเลปีตั้ยงการประกอบอาชปีพ
ของชทุมชน และมปีนดตั้าใช รู้อยต่างพอเพปียงตลอดปปี   อาชปีพหลวักของชทุมชน
คพอ การทดานา  ทดาสวนผวัก  สวนผลไม รู้  สวนกล รู้วยไม รู้ และรวับจ รู้าง ตาม
ลดาดวับ เนพที่องจากสภาพดกินฟรู้าอากาศประกอบกวับความอทุดมสมบรรณย์ของ
ดกินเหมาะกวับการประกอบอาชปีพเกษตรกรรม ในสต่วนของผร รู้ประกอบ
อาชปีพรวับจ รู้างนวั ตั้นมปีสาเหตทุมาจากการไมต่มปีทปีที่ดกินเปป็ นของตนเอง  ซ ศที่งสต่วน
ใหญต่จะเปป็ นผร รู้ทปีที่อพยพมาจากถกิที่นอพที่น ประชาชนสต่วนใหญต่นวับถพอศาสนา
พทุทธ   ในตดาบลขทุนศรปี  มปีววัดอยรต่  2  แหต่ง และมปีมวัสยกิด  1  แหต่ง  
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ประเพณปี/ศกิลปววัฒนธรรมท รู้องถกิที่นทปีที่เปป็ นทปีที่รร รู้จวักโดยทวัที่วไปคพอ การเลต่น
สะบ รู้า เนพที่องจากมปีคนไทยเชพตั้อสายมอญอพยพเข รู้ามาอยรต่ในชทุมชนด รู้วย 
สต่วนประเพณปีดวั ตั้งเดกิมอพที่นๆสต่วนใหญต่กป็คล รู้ายกวับคนไทยภาคกลางโดย
ทวัที่วไป ได รู้แกต่ สงกรานตย์ ลอยกระทง  เปป็ นต รู้น

2)   ผร รู้ปกครองสต่วนใหญต่ จบการศศกษาระดวับประถมศศกษา
    ประกอบอาชปีพทดานา ร รู้อยละ 1.82    

ทดาสวน ร รู้อยละ 6.84    
รวับจ รู้าง ร รู้อยละ 84.93      
อพที่นๆ ร รู้อยละ 3.65 

    นวับถพอศาสนา พทุทธ ร รู้อยละ  97.71     
ศาสนาอกิสลาม ร รู้อยละ 1.36

ฐานะทางเศรษฐกกิจ/รายได รู้โดยเฉลปีที่ย ตต่อครอบครวัว ตต่อปปี    ตดที่า
กวต่า 10,000 บาท

จดานวนคนเฉลปีที่ยตต่อครอบครวัว  จดานวน   2   คน

3)โอกาสและข รู้อจดากวัดของโรงเรปียน
     โรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปี ตวั ตั้งอยรต่ในบรกิเวณววัดคลองขทุนศรปี ซ ศที่ง

ทางววัดได รู้ให รู้การสนวับสนทุน   การจวัดการศศกษาในททุกๆด รู้านเปป็ นอยต่างดปี
ยกิที่ง นอกจากนปีตั้ชทุมชนสต่วนใหญต่เหป็นความสดาควัญของการศศกษา โดย
ให รู้การสนวับสนทุนทรวัพยากรการศศกษาททุกอยต่าง ทวั ตั้งในด รู้านทรวัพยย์ 
สกิที่งของและความรต่วมมพอในการให รู้คดาปรศกษาหารพอ เชต่น การตวั ตั้งกองททุน
การศศกษา การระดมทรวัพยากรกต่อสร รู้างอาคารเรปียนเพพที่อแก รู้ปวัญหา
ห รู้องเรปียนไมต่เพปียงพอ การสนวับสนทุนงบประมาณพวัฒนาส กิที่งแวดล รู้อม 
และจวัดหาครทุภวัณฑย์การศศกษาจากองคย์กรปกครองสต่วนท รู้องถกิที่น  รวมทวั ตั้ง
การเข รู้ารต่วมกกิจกรรมตต่างๆทปีที่สถานศศกษาจวัดขศตั้นอยต่างดปียกิที่ง  นวับเปป็ น
โอกาสทปีที่จะทดาให รู้การพวัฒนาคทุณภาพการศศกษาของสถานศศกษาสรงขศตั้น 
และบรรลทุเปรู้าหมายของหลวักสรตรในอนาคต

   ในสต่วนของข รู้อจดากวัด ได รู้แกต่พพตั้นทปีที่ทปีที่คต่อนข รู้างจดากวัด ทดาให รู้ไมต่มปี
พพตั้นทปีที่สดาหรวับการจวัดกกิจกรรมบางอยต่างได รู้ เชต่น โครงการเกษตรปลอด
สารพกิษ ทปีที่ยวังต รู้องอาศวัยพพตั้นทปีที่ของเอกชน รวมทวั ตั้งการวางผวังของอาคาร
ทปีที่ยากแกต่การบรกิหารจวัดการ อวันเปป็ นผลมาจากความจดากวัดของพพตั้นทปีที่
ตวั ตั้งแตต่เรกิที่มสร รู้างโรงเรปียน   นอกจากนปีตั้  ปวัญหาทปีที่เกกิดขศตั้นตามมาจากการ
สร รู้างโรงงานอทุตสาหกรรมในชทุมชน คพอ มปีการอพยพเข รู้ามาขายแรงงาน
จนเกกิดเปป็ นชทุมชนของผร รู้ใช รู้แรงงานขศตั้น ชทุมชนดวังกลต่าวคต่อนข รู้างแออวัด 
ขาดสทุขลวักษณะ และฐานะทางเศรษฐกกิจไมต่ดปี ทดาให รู้เรกิที่มมปีการแพรต่
ระบาดของอบายมทุขและสารเสพตกิด นอกจากนปีตั้ นวักเรปียนบางสต่วนมปี
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ทปีที่พวักอาศวัยอยรต่ตกิดกองขยะขององคย์การบรกิหารสต่วนจวังหววัดนนทบทุรปี 
เนพที่องจากผร รู้ปกครองมปีอาชปีพแยกขยะขาย จศงมปีสทุขภาพอต่อนแอและเสปีที่ยง
ตต่อการเจป็บไข รู้

    

9. โครงสรข้างหล ทกสมูตร
โครงสรข้างหล ทกสมูตรการศ ศกษาปฐมว ทย  พขุทธศ ทกราช  2546

อายขุ  3-5  ปท เวลา
เรทยน(ว ท

น/
ส ทปดาหห)

สาระการเรทยนรมู ข้

ประสบการณหสนาค ทญ
ดข้านรย่างกาย
1. การปฏกิบวัตกิตนตามสทุข
อนามวัย
2. การรวักษาความปลอดภวัย
ของตนเองและผร รู้อพที่นในกกิจววัตร
ประจดาววัน
3. การเลต่นในห รู้องเรปียน และ
นอกห รู้องเรปียน
4. การเคลพที่อนไหวอยรต่กวับทปีที่ 
และเคลพที่อนทปีที่
5. การเคลพที่อนไหวพร รู้อม
อทุปกรณย์
6. การเลต่นเครพที่องเลต่นสวัมผวัส
7. การเขปียนภาพและเลต่นกวับสปี
8. การปวั ตั้นและประดกิษฐย์ส กิที่งตต่าง 
ๆ
ดข้านอารมณหและจติตใจ
1. การแสดงปฏกิกรกิยาโต รู้ตอบ
เสปียงดนตรปี
2. การแสดงออกอยต่าง
สนทุกสนานกวับเรพที่องราวตลก  ขดา
ขวันและเหตทุการณย์ทปีที่สนทุกสนาน
3. การเลต่นรายบทุคคล การเลต่น
เปป็ นกลทุต่ม

สาระททที่ควรรมู ข้
1.เร พที่องราวเกทที่ยวก ทบต ทวเดด็ก  
      เดป็กได รู้รร รู้จวักชพที่อ  นามสกทุล 
รรปรต่าง  หน รู้าตา  รร รู้จวักอววัยวะ
ตต่าง ๆ วกิธปีระววังรวักษารต่างกายให รู้
สะอาดปลอดภวัย  การรวับ
ประทานอาหารทปีที่ถรก
สทุขลวักษณะ  เรปียนรร รู้ทปีที่จะเลต่น 
และทดาสกิที่งตต่าง ๆ ด รู้วยตนเอง
คนเดปียว หรพอกวับผร รู้อพที่น  ตลอด
จนเรปียนรร รู้ทปีที่จะแสดงความคกิด
เหป็น  ความรร รู้ส ศก  และแสดง
มารยาททปีที่ดปี       
        
2.  เร พที่องราวเกทที่ยวก ทบบขุคคล
และสถานททที่แวดลข้อมเดด็ก
     เดป็กๆได รู้รร รู้จวักและรวับรร รู้เรพที่อง
ราวเกปีที่ยวกวับครอบครวัว  สถาน
ศศกษา  ชทุมชน  รวมทวั ตั้งบทุคคล
ตต่าง ๆ ทปีที่เดป็กต รู้องเกปีที่ยวข รู้อง 
หรพอมปีโอกาสใกล รู้ช กิด และมปี
ปฏกิสวัมพวันธย์ในชปีวกิตประจดาววัน

3. ธรรมชาตติรอบต ทว
     เดป็กๆได รู้เรปียนรร รู้ส กิที่งมปีชปีว กิต  
สกิที่งไมต่มปีชปีว กิต รวมทวั ตั้งความ

4  
ส ทปดาหห

4  
ส ทปดาหห

5  
ส ทปดาหห
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อายขุ  3-5  ปท เวลา
เรทยน(ว ท

น/
สาระการเรทยนรมู ข้

4. การเลต่นในห รู้องเรปียน และ
นอกห รู้องเรปียน
5. การเลต่นอกิสระ
6. การปฏกิบวัตกิตนตาม
ววัฒนธรรมท รู้องถกิที่นทปีที่อยรต่อาศวัย
และความเปป็ นไทย
7. การชพที่นชมและสร รู้างสรรคย์ส กิที่ง
สวยงาม
ดข้านส ทงคม
1. การมปีโอกาสได รู้รวับรร รู้ความ
รร รู้ส ศกความสนใจและความ
ต รู้องการของตนเองและผร รู้อพที่น
2. การแลกเปลปีที่ยนความคกิด
เหป็นและเคารพความคกิดเหป็น
ของผร รู้อพที่น
3. การเลต่นและการทดางานรต่วม
กวับผร รู้อพที่น
4. การปฏกิบวัตกิตามววัฒนธรรม
ท รู้องถกิที่นทปีที่อาศวัยอยรต่และความ
เปป็ นไทย
ดข้านสตติปทญญา
1. แสดงความรร รู้ส ศกด รู้วยคดาพรด
2. เลปียนแบบการกระทดาและ
เสปียงตต่าง
3. การพรดกวับผร รู้อพที่นเกปีที่ยวกวับ
ประสบการณย์ของตนเองหรพอ
เรพที่องราวเกปีที่ยวกวับตนเอง
4. การเขปียนในหลายรรปแบบ
ผต่านประสบการณย์ทปีที่สพที่อความ
หมายตต่อเดป็ก เขปียนภาพ เขปียน
คล รู้ายตวัวอวักษร เขปียนเหมพอน
สวัญลวักษณย์ เขปียนชพที่อตนเอง
5. การรร รู้จวักสกิที่งของตต่าง ๆ ด รู้วย
การมอง ฟวัง สวัมผวัส ชกิมรส และ

เปลปีที่ยนแปลงของโลกทปีที่
แวดล รู้อมเดป็กตามธรรมชาตกิ 
เชต่น ฤดรกาล  กลางววัน  กลาง
คพน ฯลฯ

4.  สติที่งตย่างๆ  รอบต ทว
     เดป็กๆได รู้รร รู้จวักสปี  ขนาด  รรป
รต่าง  รรปทรง  นดตั้าหนวัก  ผกิว
สวัมผวัสของสกิที่งตต่าง ๆ รอบตวัว
สกิที่งของเครพที่องใช รู้  ยานพาหนะ 
และการสพที่อสารตต่าง ๆ ทปีที่ใช รู้อยรต่
ในชปีวกิตประจดาววัน

5  
ส ทปดาหห
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อายขุ  3-5  ปท เวลา
เรทยน(ว ท

น/
สาระการเรทยนรมู ข้

ดมกลกิที่น
6. การสดารวจและการอธกิบาย
ความเหมพอนความแตกตต่าง
ของสกิที่งตต่าง ๆ 
7. การเปรปียบเทปียบ  การเรปียง
ลดาดวับ
8. การคาดคะเนสกิที่งตต่าง ๆการ
นวับสกิที่งตต่าง
9. มกิตกิสวัมพวันธย์
10. การอธกิบายเกปีที่ยวกวับ
สกิที่งของ
เหตทุการณย์และความสวัมพวันธย์
ของสกิที่งตต่าง ๆ 
11. การสพบค รู้นข รู้อมรล
12. การรวับรร รู้และแสดงความ
รร รู้ส ศกผต่านสพที่อ ววัสดทุ ของเลต่น ผล
งาน
13. การแสดงความคกิด
สร รู้างสรรคย์ ผต่านสพที่อ ววัสดทุตต่าง ๆ

10. แหลย่งเร ทยนรมู ข้ ภมูม ติปทญญาทข้องถติที่น 
1) มทุมหนวังสพอ(ห รู้องสมทุด)มปีขนาด  108  ตารางเมตร จดานวน

หนวังสพอในมทุมหนวังสพอ  1500 เลต่ม
 การสพบค รู้นหนวังสพอราชการ และการยพม-คพน ใช รู้ระบบ ทศนกิ

ยมดกิวอปีตั้
 จดานวนเดป็กทปีที่ใช รู้มทุมหนวังสพอ(ห รู้องสมทุด)ในปปีการศศกษาทปีที่

รายงานเฉลปีที่ย   95  คนตต่อววัน  คกิดเปป็ นร รู้อยละ 100  ของเดป็กทวั ตั้งหมด
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2)ห รู้องปฏกิบวัตกิ
ห รู้องพกิเศษ (ห รู้องนอน ห รู้องมทุมประสบการณย์ ฯลฯ) จดานวน 

2 ห รู้อง
พพตั้นทปีที่ปฏกิบวัตกิกกิจกรรม/ นวันทนาการ  ได รู้แกต่    สนามกปีฬา   

สนามเดป็กเลต่น   ห รู้องเดป็กดปี               
3)คอมพกิวเตอรย์ จดานวน   32  เครพที่อง

ใช รู้เพพที่อการเรปียนการสอน 30  เครพที่อง
ใช รู้เพพที่อสพบค รู้นข รู้อมรลทางอกินเทอรย์เนป็ต 32 เครพที่อง

4) แหลต่งเรปียนรร รู้ภายในโรงเรปียน
แหลย่งเร ทยนรมู ข้ภายใน สถติต ติการใชข้

จนานวนคร ทพง/
ปท

ชพที่อแหลย่งเร ทยนรมู ข้

1. แปลงเกษตร ตลอดปปี
2. สวนหยต่อม ตลอดปปี
3.ทปีที่ผลกิตปทุปุ๋ ยหมวัก ตลอดปปี
4. ห รู้องคอมพกิวเตอรย์/ อกินเทอรย์เนป็ต ตลอดปปี
5. สวนสมทุนไพร ตลอดปปี
6. บต่อเลปีตั้ยงปลา ตลอดปปี
7. แปลงเรปียนรร รู้หญ รู้าแฝก ตลอดปปี
8. ปรู้านนกิเทศ/ สนามเดป็กเลต่น ตลอดปปี
9. ห รู้องวกิทยาศาสตรย์ ตลอดปปี
10. ห รู้องปฏกิบวัตกิการทางภาษา ตลอดปปี
11. ห รู้องพยาบาล ตลอดปปี
12. สนามกปีฬา ตลอดปปี

5.) แหลต่งเรปียนรร รู้ภายนอกโรงเรปียน
แหลย่งเร ทยนรมู ข้ภายนอก/ภมูม ติปทญญาทข้องถติที่น สถติต ติการใชข้

จนานวนคร ทพง/
ปท

ชพที่อแหลย่งเร ทยนรมู ข้/ภมูม ติปทญญาทข้องถติที่น

1.สวนไม รู้ดอกคทุณเรณร  หงสย์โสภา 1
2.สวนกล รู้วยไม รู้วกิชวัยออรย์คกิด 1
3.ววัดคลองขทุนศรปี/บต่อปลา/ภาพฝาผนวัง 1
4.โรงงานแยกขยะ 1
5.นาข รู้าวนายสละ  สอดหต่วง 1
6.สวนผลไม รู้นายสมชาย ศรปีหนรขดา 1
7.สวนผวักนายสวง  เงกินงาม 1
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8.บต่อเลปีตั้ยงปลานายสละ  สอดหต่วง 1
6) ปราชญย์ชาวบ รู้าน/ภรมกิปวัญญาท รู้องถกิที่น ผร รู้ทรงคทุณวทุฒกิ ทปีที่สถาน

ศศกษาเชกิญมาให รู้ความรร รู้แกต่ครร หรพอเดป็กปฐมววัย ในปปีการศศกษาทปีที่รายงาน

ชพที่อ-สกทุล ให รู้ความรร รู้เรพที่อง จดานวนครวั ตั้ง/ปปี
1. นางเรณร  หงษย์
โสภา

การปลรกไม รู้ดอกไม รู้ประดวับ 1

2. นายสวง  เงกินงาม การปลรกผวัก 1
3. นางนงคราญ  ศรปี
ขดา

การประดกิษฐย์ดอกไม รู้ 1

4. นายธนศวักดกิดิ์  เฟพที่อง
ฟร

การเลปีตั้ยงปลาสวยงาม 1

5. นายวกิชวัย  นพสวันตกิ การปลรกกล รู้วยไม รู้ 1
6. นายอนทุรวักษย์  จกินดา
พรหม

การปลรกพพชสมทุนไพร 1

7. พระอธกิการสทุรกินทรย์ 
ฐานวโร

การสอนพระพทุทธศาสนา/ 
ธรรมศศกษา

1

8. ด.ต.สวังเกต  สาลดา โครงการการศศกษาเพพที่อตต่อ
ต รู้านการใช รู้ยาเสพตกิดใน
เดป็กนวักเรปียน (D.A.R.E.)

2

9. นายวกิเชปียร  สทุดธรป การปลรกบอนสปี/ ชวนชม 1
10. นางกนกวรรณ  
โกมลสทุทธกิดิ์

การปลรกผวักแบบไมต่ใช รู้ดกิน 10

11. นายนาวา  แสง
สทุวรรณ

การปลรกผวักปลอดสารพกิษ/
การเลปีตั้ยงปลาในกระชวัง

1

12. นายประสกิทธกิดิ์  
เอปีที่ยมเสน

การปลรกผลไม รู้ 
(แก รู้วมวังกร)

1

13. นายหลต่น  มวัณยา
นนทย์

การเตาะตะกร รู้อลอดบต่วง 15

11. เกทยรตติยศและผลงานดทเดย่นในรอบปท ททที่ผย่านมา
11.1 ผลงานดปีเดต่น  

ประเภท ระด ทบรางว ทล/ชพที่อรางว ทลททที่
ไดข้ร ทบ

หนย่วยงานททที่มอบ
รางว ทล

ครมู
น.ส ธนารวัตนย์  เจพอ

รวับรางววัลทรงคทุณคต่า 
OBEC AWARD ระดวับ

สดานวักงานคณะ
กรรมการการศศกษา
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ประเภท ระด ทบรางว ทล/ชพที่อรางว ทลททที่
ไดข้ร ทบ

หนย่วยงานททที่มอบ
รางว ทล

จวันทรย์ กต่อนประถมศศกษา ระดวับ
ชาตกิ

ขวั ตั้นพพตั้นฐาน

ครมู
นางสทุดาดวง     ศกิรกิ
จงเพปียร

รางววัลหนศที่งแสนครรดปี งานศกิลปหวัตถกรรม
นวักเรปียน ระดวับเขต
พพตั้นทปีที่การศศกษา
ประถมศศกษานนทบทุรปี 
เขต 2

น ทกเรทยน
ด.ช. สทุมกิตตรา   โต
สวันเทปียะ
ด.ช. นนทกร  ลพอ
ยาม
ด.ญ กวัณฐลดา  พรน
ประเสรกิฐ

เหรปียญทองแดง การ
แขต่งขวันการปวั ตั้นดกินนดตั้ามวัน

งานศกิลปหวัตถกรรม
นวักเรปียน ระดวับเขต
พพตั้นทปีที่การศศกษา
ประถมศศกษานนทบทุรปี 
เขต 2

น ทกเรทยน
ด.ญ. ปกิยวรรณ  
กมลมาลยย์
ด.ญ. กาญจนา   
กรปีวาส
ด.ญ. นลกินทกิพยย์  
สกินชวัย

เหรปียญเงกิน การแขต่งขวัน
สร รู้างภาพด รู้วยการ ฉปีก ตวัด 
ปะระดวับปฐมววัย

น ทกเรทยน
ด.ญ. จกินฐกิตา  ขวัน
แก รู้ว

เหรปียญเงกิน วาดภาพระบาย
สปี

11.2 งาน/โครงการ/กกิจกรรม  ทปีที่ประสบผลสดาเรป็จการศศกษา
ปฐมววัย

ททที่

ชพที่อ
งาน/

โครงการ/
กติจกรรม

ว ทตถขุประสงคห/เปข้ า
หมาย

วติธทดนาเนติน
การ(ยย่อๆ)

ต ทวบย่งชทพความ
สนาเรด็จ

(จนานวน/
รข้อยละ)

1 โครงการ
ปรวับปรทุง
และพวัฒนา
หลวักสรตร

1. เพพที่อจวัดสร รู้างและ
พวัฒนาหลวักสรตรสถาน
ศศกษา ให รู้สอดคล รู้อง
และเหมาะสมกวับ

1. สร รู้างความรร รู้
เรพที่องการพวัฒนา
หลวักสรตรให รู้ครรได รู้
รวับความรร รู้ และกลวับ

1. หลวักสรตร
ระดวับปฐมววัยมปี
การพวัฒนาให รู้
มปีความเหมาะ
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ททที่

ชพที่อ
งาน/

โครงการ/
กติจกรรม

ว ทตถขุประสงคห/เปข้ า
หมาย

วติธทดนาเนติน
การ(ยย่อๆ)

ต ทวบย่งชทพความ
สนาเรด็จ

(จนานวน/
รข้อยละ)

สถาน
ศศกษาระดวับ
ปฐมววัย

ความต รู้องการของ 
นวักเรปียน และชทุมชน 
รวมทวั ตั้งสอดคล รู้องกวับ
จทุดมทุต่งหมายของ
หลวักสรตรการศศกษา
ปฐมววัย ปปี  2546
เปรู้าหมาย
1.เชกิงปรกิมาณ
  โรงเรปียนมปีการ
ปรวับปรทุงพวัฒนา
หลวักสรตรอยต่างน รู้อยปปี
ละ 1 ครวั ตั้ง
2.เชกิงคทุณภาพ
   โรงเรปียนมปีการ
ปรวับปรทุงพวัฒนา
หลวักสรตรสถานศศกษา
ระดวับปฐมววัย

ไปศศกษาหาข รู้อมรล
พพตั้นฐาน
2. การจวัดประชทุม
พวัฒนาและให รู้สถาน
ศศกษาไปปฏกิบวัตกิการ
พวัฒนาหลวักสรตรใน
สถานศศกษา
3. ทดลองใช รู้
หลวักสรตรสถาน
ศศกษา 1 ภาคการ
ศศกษา  และครรผร รู้
สอนต รู้องบวันทศกผล
การใช รู้หลวักสรตร
เพพที่อเปป็ นข รู้อมรลใน
การปรวับปรทุง
หลวักสรตรในโอกาส
ตต่อไป

สมและ
สอดคล รู้องกวับ
ความต รู้องการ
ของท รู้องถกิที่น 
2.นวักเรปียนได รู้
รวับการพวัฒนา
ให รู้มปีความ
พร รู้อมทปีที่จะ
ศศกษาในระดวับ
ทปีที่สรงขศตั้น

2 โครงการสต่ง
เสรกิม
ศวักยภาพ
และพวัฒนา
เดป็กปฐมววัย

1.เพพที่อให รู้เดป็กได รู้
พวัฒนาในด รู้านรต่างกาย
จกิตใจ อารมณย์ สวังคม 
และสตกิปวัญญาเตป็ม
ศวักยภาพและเหมาสม
ตามววัย
2.เพพที่อพวัฒนาคทุณภาพ
การเรปียนการสอน 
โดยนดานววัตกรรมใหมต่ 
ๆ มาจวัดประสบการณย์
ให รู้สอดคล รู้องกวับการ
เรปียนรร รู้ของเดป็กปฐมววัย
ศศกษาได รู้ถรกต รู้อง
เหมาะสมและมปี
ประสกิทธกิภาพ

1. กกิจกรรมสต่งเสรกิม
พวัฒนาการทางด รู้าน
รต่างกาย  อารมณย์  
สวังคม  สตกิปวัญญา
1. กกิจกรรม “หนร
น รู้อยววัยใสใสต่ใจ
สทุขภาพ”
2.กกิจกรรม “สต่ง
เสรกิมสทุนทรปียภาพ 
ศกิลปะ ดนตรปีการ
เคลพที่อนไหว”
3.กกิจกรรม “พวัฒนา
คทุณธรรม จรกิยธรรม
เดป็กปฐมววัย
4.กกิจกรรม “สต่ง

1.นวักเรปียน
ระดวับชวั ตั้น
ปฐมววัย มปี
พวัฒนาการทปีที่ดปี
ขศตั้นเหมาะสม
ตามววัยร รู้อยละ
90
2. ผร รู้เกปีที่ยวข รู้อง
มปีความพศง
พอใจในการ
ดดาเนกินงาน
ของโครงการ
นปีตั้ ร รู้อยละ 80
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3.เพพที่อให รู้โรงเรปียนได รู้
ประสานความรต่วมมพอ
ในการพวัฒนาคทุณภาพ
การจวัดการศศกษา
ปฐมววัย  กวับครอบครวัว
องคย์กร หนต่วยงาน 
และสถาบวันอพที่น ๆ 
อยต่างกว รู้างขวาง
เปรู้าหมาย
1. เชกิงคทุณภาพ
1.1 เดป็กปฐมววัยททุก
คนได รู้รวับการพวัฒนา
เตป็มศวักยภาพ 
1.2 ผร รู้ปกครอง และ
ชทุมชนมปีความเข รู้าใจ
เกปีที่ยวกวับการพวัฒนา
เดป็กปฐมววัยและมปีสต่วน
รต่วมในการพวัฒนาเดป็ก
1.3 ครรผร รู้สอนระดวับ
ปฐมววัยสามารถนดา
นววัตกรรมมาใช รู้ได รู้
อยต่างถรกต รู้องมวัที่นใจ
และมปีประสกิทธกิภาพ
2. ปรกิมาณ
1. ผร รู้เรปียนร รู้อยละ 95 
มปีพวัฒนาการทปีที่ดปีขศตั้น
เหมาะสมตามววัย
2. ผร รู้ทปีที่เกปีที่ยวข รู้องร รู้อย
ละ 90 มปีความพศง
พอใจตต่อการดดาเนกิน
โครงการ

เสรกิมพวัฒนาการ
ด รู้านสตกิปวัญญา..สรต่
ความเปป็ นเลกิศ”
5.กกิจกรรม 
“อนทุรวักษย์และพวัฒนา
สกิที่งแวดล รู้อมของ
เดป็กปฐมววัย”
6.กกิจกรรม “สต่ง
เสรกิมรวักการอต่าน”

3 โครงการ 1. เพพที่อพวัฒนาสภาพ มปีมาตรการ ความ 1.โรงเรปียนมปี
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ปรวับปรทุง
และพวัฒนา
แหลต่งเรปียน
รร รู้

แวดล รู้อมในโรงเรปียน
ให รู้เอพตั้อตต่อการเรปียนรร รู้ 
ปลอดภวัย และถรก
สทุขลวักษณะ
2. เพพที่อจวัดแหลต่งเรปียน
รร รู้ทวั ตั้งภายในและ
ภายนอกห รู้องเรปียน
3. เพพที่อจวัดสกิที่งอดานวย
ความสะดวกเพพที่อ
พวัฒนาเดป็กอยต่างรอบ
ด รู้าน
4. เพพที่อให รู้นวักเรปียนได รู้
ศศกษาแหลต่งเรปียนรร รู้
ภายในและภายนอก
สถานศศกษาอยต่าง
หลากหลาย
เปรู้าหมาย
1 เชกิงคทุณภาพ
1.1โรงเรปียนมปีสภาพ
แวดล รู้อมภายใน
อาคารเรปียน บรกิเวณ
โรงเรปียนสวยงามเอพตั้อ
ตต่อการเรปียนรร รู้ 
ปลอดภวัย และถรก
สทุขลวักษณะ
1.2โรงเรปียนมปีการสต่ง
เสรกิมสทุขภาพอนามวัย
และความปลอดภวัย
ของผร รู้เรปียน
1.3 โรงเรปียนมปีการ
จวัดสกิที่งอดานวยความ
สะดวกเพพที่อพวัฒนาเดป็ก

ปลอดภวัยและถรก
สทุขลวักษณะทปีที่เอพตั้อ
ตต่อการเรปียนรร รู้ของ
เดป็ก และ การเลพอก
ใช รู้ววัสดทุ อทุปกรณย์ 
เครพที่องใช รู้ ของเลต่น 
และสถานทปีที่ทวั ตั้ง
ภายใน ภายนอก
ห รู้องเรปียน  การจวัด
พพตั้นทปีที่เพพที่อการเรปียนรร รู้
และเลพอกใช รู้ววัสดทุ
อทุปกรณย์ทปีที่สวัมพวันธย์
กวับเนพตั้อหาและ
พวัฒนาการของเดป็ก
ททุกด รู้าน

สภาพ
แวดล รู้อม
ภายใน
ห รู้องเรปียน 
บรกิเวณและ
อาคารเรปียน
สวยงามเอพตั้อ
ตต่อการเรปียนรร รู้
2.ใช รู้แหลต่ง
เรปียนรร รู้ภายใน
โรงเรปียนและ
ภายนอก
สถานทปีที่
3.โรงเรปียนมปี
การจวัดสกิที่ง
อดานวยความ
สะดวกเพพที่อ
พวัฒนาเดป็ก
อยต่างรอบด รู้าน
4. ผร รู้เกปีที่ยวข รู้อง
มปีความพศง
พอใจในการ
ดดาเนกิน
โครงการของ
โรงเรปียน ร รู้อย
ละ 80
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อยต่างรอบด รู้าน
1.4 โรงเรปียนมปีการ
จวัดทดาทะเบปียนแหลต่ง
เรปียนรร รู้และนดาไปใช รู้
แหลต่งเรปียนรร รู้ทวั ตั้ง
ภายในและภายนอก
สถานทปีที่
2 เชกิงปรกิมาณ
2.1  ผร รู้เกปีที่ยวข รู้องร รู้อย
ละ 95 มปีความพศง
พอใจในการดดาเนกิน
งานตามโครงการของ
โรงเรปียน

4 กกิจกรรมสต่ง
เสรกิมนกิสวัย
รวักการอต่าน
ระดวับ
ปฐมววัย

1. เพพที่อให รู้นวักเรปียนชวั ตั้น
ปฐมววัยและมปีนกิสวัยรวัก
การอต่าน 
2. เพพที่อให รู้ผร รู้เรปียนมปีวกิธปี
การเรปียนรร รู้ด รู้วยตนเอง 
3. เพพที่อฝศก
กระบวนการคกิดอยต่าง
สร รู้างสรรคย์ 

1. นวักเรปียนชวั ตั้น
ปฐมววัยฝศกอต่าน
หนวังสพอจากมทุม
หนวังสพอ 
2. นวักเรปียนอต่าน
หนวังสพอในห รู้องสมทุด
ตามตารางการใช รู้ 

1. นวักเรปียน
ปฐมววัยมปีนกินวัย
รวักการอต่าน
ร รู้อยละ 90 
2. นวักเรปียนใช รู้
ห รู้องสมทุดร รู้อย
ละ 80 

5 โครงการสต่ง
เสรกิม
พวัฒนา
คทุณธรรม 
จรกิยธรรม
เดป็กปฐมววัย

1 เพพที่อให รู้นวักเรปียนมปี
วกินวัย มปีความรวับผกิด
ชอบ เชพที่อฟวังคดาสวัที่ง
สอนของพต่อแมต่ ครร 
อาจาร
2. เพพที่อให รู้นวักเรปียนมปี
ความซพที่อสวัตยย์สทุจรกิต 
ชต่วยเหลพอแบต่งปวัน
3. เพพที่อให รู้เลต่นและ
ทดางานรต่วมกวับผร รู้อพที่นได รู้
4. เพพที่อให รู้นวักเรปียน

1. กกิจกรรมเลต่า
นกิทาน ร รู้องเพลง 
ทต่องจดาข รู้อตกลง
เพพที่อพวัฒนาให รู้เดป็กมปี
วกินวัย มปีความรวับผกิด
ชอบ ปฏกิบวัตกิตามข รู้อ
ตกลงรต่วมกวัน
2.จวัดกกิจกรรมการ
เลต่านกิทาน การเลต่น
บทบาทสมมตกิ การ
ร รู้องเพลง เพพที่อ

1.นวักเรปียนมปี
วกินวัย มปีความ
รวับผกิดชอบ 
เชพที่อฟวังคดาสวัที่ง
สอนของพต่อ
แมต่ ครร 
อาจารยย์ ร รู้อย
ละ 90 ขศตั้นไป
2.นวักเรปียนมปีมปี
ความซพที่อสวัตยย์
สทุจรกิต ชต่วย
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ประพฤตกิตนตาม
ววัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาทปีที่ตนนวับถพอ
เปข้ าหมาย
1 เชกิงคทุณภาพ
1.1 นวักเรปียนมปีวกินวัย มปี
ความรวับผกิดชอบ เชพที่อ
ฟวังคดาสวัที่งสอนของพต่อ
แมต่ ครร อาจารยย์
1.2 นวักเรปียนมปีมปีความ
ซพที่อสวัตยย์สทุจรกิต ชต่วย
เหลพอแบต่งปวัน
1.3 นวักเรปียนเลต่นและ
ทดางานรต่วมกวับผร รู้อพที่น 
ยอมรวับฟวังความคกิด
เหป็นของผร รู้อพที่น
1.4 นวักเรปียนประพฤตกิ
ตนตามววัฒนธรรม
ไทยและศาสนาทปีที่ตน
นวับถพอ
2 เชกิงปรกิมาณ
2.1 นวักเรปียนมปีวกินวัย มปี
ความรวับผกิดชอบเชพที่อ
ฟวังคดาสวัที่งสอนของพต่อ
แมต่ครรอาจารยย์ร รู้อยละ 
90
2.2 นวักเรปียนมปีมปีความ
ซพที่อสวัตยย์สทุจรกิตชต่วย
เหลพอแบต่งปวันร รู้อยละ 
90
2.3 นวักเรปียนเลต่นและ
ทดางานรต่วมกวับผร รู้อพที่น 

พวัฒนาให รู้ผร รู้เรปียนมปี
ความซพที่อสวัตยย์สทุจรกิต
3.จวัดกกิจกรรม ววัน
ไหว รู้ครร ววันแมต่ ววัน
พต่อ เพพที่อพวัฒนาให รู้ผร รู้
เรปียน มปีสวัมคารวะ 
และปฏกิบวัตกิตามคดา
สวัที่งสอนของพต่อแมต่ 
ครร อาจารยย์  
4.จวัดกกิจกรรม การ
เลต่านกิทาน การเลต่น
บทบาทสมมทุตกิ เพพที่อ
พวัฒนาให รู้ผร รู้เรปียนมปี
ความเมตตากรทุณา 
รร รู้จวักแบต่งปวัน มปีความ
รร รู้ส ศกทปีที่ดปีตต่อตนเอง
และผร รู้อพที่น
5.จวัดกกิจกรรมการ
ทต่องคดาคล รู้องจอง
เกปีที่ยวกวับการ
ประหยวัดอดออม

เหลพอแบต่งปวัน 
ร รู้อยละ90 ขศตั้น
ไป
3.นวักเรปียน
เลต่นและ
ทดางานรต่วมกวับ
ผร รู้อพที่น ยอมรวับ
ฟวังความคกิด
เหป็นของผร รู้อพที่น 
ร รู้อยละ 90 
ขศตั้นไป
4. นวักเรปียน
ประพฤตกิตน
ตามววัฒนธรรม
ไทยและ
ศาสนาทปีที่ตน
นวับถพอ ร รู้อยละ
90
5. ผร รู้เกปีที่ยวข รู้อง
มปีความพศง
พอใจในการ
ดดาเนกินงาน
ของโรงเรปียน
ร รู้อยละ 80
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ยอมรวับฟวังความคกิด
เหป็นของผร รู้อพที่น ร รู้อยละ 
90
2.4 นวักเรปียนประพฤตกิ
ตนตามววัฒนธรรม
ไทยและศาสนาทปีที่ตน
นวับถพอ ร รู้อยละ 90

6 กกิจกรรมววัน
สาด ควัญ 

1. เพพที่อจวัดกกิจกรรมววัน
สาด ควัญให รู้กวับนวักเรปียน
อยต่างตต่อเนพที่องด รู้วยวกิธปี
การทปีที่หลากหลาย 

1. จวัดกกิจกรรมววัน
สาด ควัญให รู้แกต่
นวักเรปียนททุกคนททุก
ชวั ตั้นเรปียนแบบบรรณา
การ ด รู้วยวกิธปีการ
อยต่างหลากหลาย
ตามววันทปีที่สาด ควัญใน
รอบปปี  

1. นวักเรปียน
เข รู้ารต่วม
กกิจกรรมววัน
สาด ควัญร รู้อยละ 
85 

7 โครงการ
เรปียนฟรปี 
15 ปปีอยต่าง
มปีคทุณภาพ 

1. เพพที่อดาด เนกิน
โครงการตามนโยบาย
รวัฐบาล 
2. เพพที่อจวัดการงบ
ประมาณในการ
จวัดสรรของรวัฐบาลให รู้
เปป็ นไปตาม
ววัตถทุประสงคย์ 

1. มอบและจวัดงบ
ประมาณให รู้กวับผร รู้
ปกครองนวักเรปียน 
15 ปปี  เรปียนฟรปี 
2. จวัดกกิจกรรมการ
เรปียนเรปียนตาม
นโยบายรวัฐบาล
กกิจกรรมเรปียนฟรปี 
15 ปปี  อยต่างมปี
คทุณภาพ 

1.โรงเรปียน
มอบเงกินตาม
นโยบาย
รวัฐบาล
โครงการเรปียน
ฟรปี 15 ร รู้อย
ละ 100 
2. โรงเรปียน
จวัดกกิจกรรม
ตามนโยบาย
รวัฐบาลตาม
กกิจกรรมทปีที่
กาด หนดร รู้อยละ
85 

8 งานประชทุม
คณะ
กรรมการ

1. เพพที่อเหป็นชอบการ
ปรวับปรทุงพวัฒนา
คทุณภาพของสถาน

1. ประชทุม อบรม 
พวัฒนาคณะ
กรรมการสถาน

1. กรรมการ
สถานศศกษา 
กรรมการทปีที่
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ททที่

ชพที่อ
งาน/

โครงการ/
กติจกรรม

ว ทตถขุประสงคห/เปข้ า
หมาย

วติธทดนาเนติน
การ(ยย่อๆ)

ต ทวบย่งชทพความ
สนาเรด็จ

(จนานวน/
รข้อยละ)

สถาน
ศศกษา 

ศศกษา 
2. เพพที่อให รู้บทุคลากรใน
ท รู้องถกิที่นมปีสต่วน
รต่วมพวัฒนาการศศกษา
ของสถานศศกษา 

ศศกษา กรรมการทปีที่
ปรศกษา ภาคเรปียน
ละไมต่น รู้อยกวต่า 1 
ครวั ตั้ง 

ปรศกษาเข รู้า
รต่วมประชทุม 
เหป็นชอบและ
เสนอแนะใน
การพวัฒนา
สถานศศกษา 

12. ผลการประเมตินคขุณภาพภายในรอบททที่ผย่านมา
12.1 ระด ทบการศศกษาปฐมว ทย 

มาตรฐานการศศกษา ระด ทบ
การศศกษาปฐมว ทย

ระด ทบคขุณภาพ
การประเมติน

ตนเองของสถาน
ศศกษา

การตติดตาม ตรวจ
สอบโดยเขตพพพนททที่

มาตรฐานททที่ 1 เดด็กมท
พ ทฒนาการดข้านรย่างกาย

ดปีเยปีที่ยม ดปีเยปีที่ยม

มาตรฐานททที่ 2 เดด็กมท
พ ทฒนาการดข้านอารมณหและ
จติตใจ  

ดปีเยปีที่ยม ดปีเยปีที่ยม

มาตรฐานททที่ 3  เดด็กมท
พ ทฒนาการดข้านส ทงคม

ดปีเยปีที่ยม ดปีเยปีที่ยม

มาตรฐานททที่ 4  เดด็กมท
พ ทฒนาการดข้านสตติปทญญา  

ดปีเยปีที่ยม ดปีเยปีที่ยม

มาตรฐานททที่ 5 ผมู ข้เร ทยนมทความ
รมู ข้และท ทกษะ
ททที่จนาเปด็ นตามหล ทกสมูตร   

ดปีเยปีที่ยม ดปีเยปีที่ยม

มาตรฐานททที่ 6 ผมู ข้บร ติหารปฏติบ ทต ติ
งานตามบทบาทหนข้าททที่อยย่างมท
ประสติทธติภาพและเกติด
ประสติทธติผล

ดปีเยปีที่ยม ดปีเยปีที่ยม

มาตรฐานททที่ 7   แนวการ
จ ทดการศศกษา

ดปีเยปีที่ยม ดปีเยปีที่ยม

มาตรฐานททที่ 8 สถานศศกษามท
การประก ทนคขุณภาพภายในของ
สถานศศกษาตามททที่กนาหนดในกฎ

ดปีเยปีที่ยม ดปีเยปีที่ยม
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มาตรฐานการศศกษา ระด ทบ
การศศกษาปฐมว ทย

ระด ทบคขุณภาพ
การประเมติน

ตนเองของสถาน
ศศกษา

การตติดตาม ตรวจ
สอบโดยเขตพพพนททที่

กระทรวง
มาตรฐานททที่ ๙ คณะกรรมการ
สถานศศกษา และผมู ข้ปกครอง 
ชขุมชนปฏติบ ทต ติงานตามบทบาท
หนข้าททที่อยย่างมทประสติทธติภาพ
และเกติดประสติทธติผล

ดปีเยปีที่ยม ดปีเยปีที่ยม

มาตรฐานททที่ 10 การพ ทฒนา
สถานศศกษาใหข้บรรลขุเปข้ า
หมายตามปร ทชญา ว ติส ทยท ทศนห 
และจขุดเนข้นของการศศกษา
ปฐมว ทย

ดปีเยปีที่ยม ดปีเยปีที่ยม

มาตรฐานททที่ 11 การพ ทฒนา
สถานศศกษาตามนโยบาย
เกทที่ยวก ทบการจ ทดการศ ศกษา
ปฐมว ทย

ดปีเยปีที่ยม ดปีเยปีที่ยม

สรขุปขข้อคข้นพบและขข้อเสนอแนะ
จขุดเดย่น / โอกาสททที่ทนาใหข้มทคขุณภาพ

 1.พวัฒนาบรกิเวณอาคารสถานทปีที่ สะอาด รต่มรพที่น
 2.ผร รู้เรปียนมปีคทุณธรรม  จรกิยธรรม มปีสทุขภาพจกิตดปี

Best Practice / วติธทปฏติบ ทต ติททที่เปด็ นเลติศ (แนบรายละเอทยดของ 
Best Practice (ถข้ามท)
 -

จขุดททที่ควรพ ทฒนา 
- จวัดเตรปียมสพที่อและใช รู้สพที่อให รู้เหมาะสมกวับกกิจกรรมทปีที่ใช รู้ในการเรปียน

การสอน

อขุปสรรคในการพ ทฒนา
      -
ขข้อเสนอแนะเพพที่อการพ ทฒนา
13. ผลการประเมตินคขุณภาพภายนอกรอบสามททที่ผย่านมา

13.1  ระด ทบการศศกษาปฐมว ทย
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มาตรฐานการศศกษา ระด ทบการศศกษา
ปฐมว ทย

ผลการประเมตินคขุณภาพ
ภายใน

ปร ทบป
รขุง

พอใชข้ ดท ดท
มาก

กลขุย่มต ทวบย่งชทพพพพนฐาน
ต ทวบย่งชทพท ทที่ 1 เดป็กมปีพวัฒนาการด รู้าน
รต่างกายสมววัย



ต ทวบย่งชทพท ทที่ 2 เดป็กมปีพวัฒนาการด รู้าน
อารมณย์ และจกิตใจ



ต ทวบย่งชทพท ทที่ 3 เดป็กมปีพวัฒนาการด รู้านสวังคม
สมววัย



ต ทวบย่งชทพท ทที่ 4 เดป็กมปีพวัฒนาการด รู้านสตกิ
ปวัญญาสมววัย



ต ทวบย่งชทพท ทที่ 5 เดป็กมปีความพร รู้อมศศกษาตต่อ
ในขวั ตั้นตต่อไป



ต ทวบย่งชทพท ทที่ 6 ประสกิทธกิผลการจวัด
ประสบการณย์การเรปียนรร รู้ทปีที่เน รู้นเดป็กเปป็ น
สดาควัญ



ต ทวบย่งชทพท ทที่ 7 ประสกิทธกิภาพของการ
บรกิหารจวัดการและพวัฒนาสถานศศกษา



ต ทวบย่งชทพท ทที่ 8 ประสกิทธกิผลของระบบการ
ประกวันคทุณภาพ



กลขุย่มต ทวบย่งชทพอ ทตล ทกษณห
ต ทวบย่งชทพท ทที่ 9 ผลการพวัฒนาให รู้บรรลทุคาม
ปรวัชญา ปณกิธาน/วกิสวัยทวัศนย์ พวันธกกิจและ
ววัตถทุประสงคย์ของการจวัดตวั ตั้งสถานศศกษา



ต ทวบย่งชทพท ทที่ 10 ผลของการพวัฒนาจทุดเน รู้น 
จทุดเดต่นทปีที่สต่งผลสะท รู้อนเปป็ นเอกลวักษณย์
ของสถานศศกษา



ต ทวบย่งชทพท ทที่ 11 ผลการดดาเนกินงาน
โครงการพกิเศษเพพที่อสต่งเสรกิมบทบาทสถาน
ศศกษา



ต ทวบย่งชทพท ทที่ 12 ผลการสต่งเสรกิมพวัฒนา
สถานศศกษาเพพที่อยกระดวับมาตรฐาน รวักษา
มาตรฐาน และพวัฒนาสรต่ความเปป็ นเลกิศทปีที่
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มาตรฐานการศศกษา ระด ทบการศศกษา
ปฐมว ทย

ผลการประเมตินคขุณภาพ
ภายใน

ปร ทบป
รขุง

พอใชข้ ดท ดท
มาก

สอดคล รู้องกวับแนวทางการปฏกิรรปการ
ศศกษา

ตวัวบต่งชปีตั้ทปีที่ได รู้ระดวับคทุณภาพดปีมาก ได รู้แกต่ กลทุต่มตวัวบต่งชปีตั้พพตั้นฐานตวัว
บต่งชปีตั้ทปีที่ 1 เดป็กมปีพวัฒนาการด รู้านรต่างกายสมววัย  ตวัวบต่งชปีตั้ทปีที่ 2 เดป็กมปี
พวัฒนาการด รู้านอารมณย์ และจกิตใจ ตวัวบต่งชปีตั้ทปีที่ 3 เดป็กมปีพวัฒนาการด รู้าน
สวังคมสมววัยตวัวบต่งชปีตั้ทปีที่ 4 เดป็กมปีพวัฒนาการด รู้านสตกิปวัญญาสมววัย  ตวัวบต่ง
ชปีตั้ทปีที่ 5 เดป็กมปีความพร รู้อมศศกษาตต่อในขวั ตั้นตต่อไป   ตวัวบต่งชปีตั้ทปีที่ 7 
ประสกิทธกิภาพของการบรกิหารจวัดการและพวัฒนาสถานศศกษา  ตวัวบต่งชปีตั้
ทปีที่ 8 ประสกิทธกิผลของระบบการประกวันคทุณภาพ  กลทุต่มตวัวบต่งชปีตั้อวัต
ลวักษณย์  ตวัวบต่งชปีตั้ทปีที่ 9 ผลการพวัฒนาให รู้บรรลทุคามปรวัชญา ปณกิธาน/
วกิสวัยทวัศนย์ พวันธกกิจและววัตถทุประสงคย์ของการจวัดตวั ตั้งสถานศศกษา  ตวัวบต่ง
ชปีตั้ทปีที่ 10 ผลของการพวัฒนาจทุดเน รู้น จทุดเดต่นทปีที่สต่งผลสะท รู้อนเปป็ น
เอกลวักษณย์ของสถานศศกษา  ตวัวบต่งชปีตั้ทปีที่ 11 ผลการดดาเนกินงาน
โครงการพกิเศษเพพที่อสต่งเสรกิมบทบาทสถานศศกษา  ตวัวบต่งชปีตั้ทปีที่ 12 ผล
การสต่งเสรกิมพวัฒนาสถานศศกษาเพพที่อยกระดวับมาตรฐาน รวักษา
มาตรฐาน และพวัฒนาสรต่ความเปป็ นเลกิศทปีที่สอดคล รู้องกวับแนวทางการ
ปฏกิรรปการศศกษา และตวัวบต่งชปีตั้ทปีที่ได รู้ระดวับคทุณภาพดปี ได รู้แกต่ ตวัวบต่งชปีตั้ทปีที่ 6
ประสกิทธกิผลการจวัดประสบการณย์การเรปียนรร รู้ทปีที่เน รู้นเดป็กเปป็ นสดาควัญ

โรงเรปียนมปีผลการประเมกินระดวับคทุณภาพ   ดปีมาก  โดยคะแนนทปีที่ได รู้
98.50
ผลการรวับรองมาตรฐานคทุณภาพ    สมควรรวับรองมาตรฐานการ

ศศกษา       
      ไมต่สมควรรวับรองมาตรฐานการศศกษา    

14. ขข้อเสนอแนะจากผลการประเมตินคขุณภาพภายในและ
ภายนอก

ด รู้านผลการจวัดการศศกษา
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สถานศศกษาควรนดาผลการประเมกินพวัฒนาการททุกด รู้านไปใช รู้ให รู้เกกิด
ประโยชนย์ตต่อเดป็กอยต่างเปป็นรรปธรรม โดยเฉพาะข รู้อมรลเช กิงปรกิมาณทปีที่เชพที่อมโยง
กวับข รู้อมรลเชกิงคทุณภาพตามทปีที่ปรากฏ

ด รู้านการบรกิหารจวัดการศศกษา
- สถานศศกษาควรจวัดหาครรปฐมววัยเพกิที่มอปีกอยต่างน รู้อยหนศที่งคน เพพที่อ

ประสกิทธกิภาพในการจวัดประสบการณย์การเรปียนรร รู้เดป็กปฐมววัย 
- สถานศศกษาควรจวัดสร รู้างห รู้องสทุขาทปีที่เหมาะสมกวับเดป็กปฐมววัย

โดยเฉพาะ

ด รู้านการจวัดการเรปียนการสอนทปีที่เน รู้นผร รู้เรปียนเปป็นสดาควัญ
- สถานศศกษาควรสนวับสนทุนให รู้ครรจวัดประสบการณย์ให รู้เดป็กมปีทวักษะ

การอต่านสมววัยด รู้วยวกิธปีการทปีที่หลากหลายมากกวต่าทปีที่ดดาเนกินการอยรต่
- ครรควรสต่งเสรกิมและให รู้เดป็กมปีความปลอดภวัยด รู้านรต่างกายและ

สทุขภาพทวั ตั้งภายในและภายนอกห รู้องเรปียนอยต่างสมดที่าเสมอ
- ครรควรนดาผลการประเมกินพวัฒนาการไปปรวับวกิธปีการจวัดกกิจกรรมให รู้

มปีความเหมาะสมกวับเดป็กเปรู้นรายบทุคคลอยต่างตต่อเนพที่อง
ด รู้านการประกวันคทุณภาพภายใน
สถานศศกษาควรนดาข รู้อเสนอแนะจากการประกวันคทุณภาพมาเปป็น
แนวทางในการจวัดกกิจกรรมการเรปียนการสอนทปีที่เน รู้นเดป็กเปป็นสดาควัญ
ให รู้มปีความหลากหลายและมปีความตต่อเนพที่อง

15. สรขุปสภาพปทญหา จขุดเดย่น จขุดททที่ควรพ ทฒนาในการจ ทดการศ ศกษา
ของสถานศศกษา

จขุดเดย่น
ด รู้านผลการจวัดการศศกษา
เดป็กมปีพวัฒนาการด รู้านรต่างกายสมววัย มปีนดตั้าหนวักสต่วนสรงเปป็นไปตาม

เกณฑย์ มปีสทุขนกิสวัยทปีที่ดปี รร รู้จวักวกิธปีการเลต่นและทดากกิจกรรมได รู้อยต่างปลอดภวัย มปี
พวัฒนาการด รู้านอารมณย์จกิตใจสมววัย มปีความรร รู้ส ศกทปีที่ดปีตต่อตนเองและผร รู้อพที่นมปี
มนทุษยย์สวัมพวันธย์ทปีที่ดปี สามารถปฏกิบวัตกิกกิจกรรมรต่วมกวับผร รู้อพที่นได รู้เปป็นอยต่างดปี มปี
สทุนทรปียภาพตามววัย รร รู้จวักอดทนรอคอย มปีความซพที่อสวัตยย์ประหยวัด มปีเมตตา
กรทุณามปีนดตั้าใจกวับผร รู้อพที่น ปฏกิบวัตกิตามกฎกตกิกาข รู้อตกลงในชวั ตั้นเรปียน ประพฤตกิตน
เปป็นชาวพทุทธทปีที่ดปี สามารถสวดมนตย์ไหว รู้พระได รู้ตามววัย ใฝต่ เรปียนรร รู้ในส กิที่งตต่างๆ
รอบตวัว มปีสมาธกิในการปฏกิบวัตกิงานมปีทวักษะในการใช รู้ภาษาและเขปียนสพที่อความ
ได รู้อยต่างเหมาะสม สามารถถต่ายทอดความคกิดสร รู้างสรรคย์ผต่านงานศกิลปะ และ
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เลต่าเรพที่องราว และเลต่นเกมภาษาได รู้อยต่างเหมาะสม มปีความพร รู้อมในการ
ศศกษาตต่อในระดวับสรงตต่อไป

ด รู้านการบรกิหารจวัดการศศกษา
ผร รู้บรกิหารมปีภาวะผร รู้นดามปีความเข รู้าใจหลวักสรตรปฐมววัยเปป็นอยต่างดปี 

บรกิหารจวัดการสถานศศกษาโดยใช รู้หลวักการการบรกิหารงานแบบกระจาย
อดานาจ ทดาหน รู้าทปีที่เปป็นทปีที่ปรศกษาและให รู้คดาแนะนดาแกต่ครรได รู้เปป็นอยต่างดปี กดาหนด
แนวทางในการบรกิหารงานจวัดการสถานศศกษาโดยระบทุการบรกิหารงานออก
เปป็น 4 ฝต่าย ได รู้แกต่ ฝต่ายบรกิหารงานทวัที่วไป ฝต่ ายบรกิหารงานวกิชาการ ฝต่ าย
บรกิหารงานบทุคคล และฝต่ายบรกิหารงานงบประมาณ แตต่ละฝต่ายมปีหน รู้าทปีที่รวับผกิด
ชอบอยต่างชวัดเจน คณะกรรมการสถานศศกามปีสต่วนรวมในการบรกิหารงานรต่วม
กวันกวับผร รู้บรกิหารและมปีสต่วนรวมในการจวัดหาบทุคลากรครรเพพที่อการจวัดการเรปียน
การสอนให รู้กวับเดป็กปฐมววัยอยต่างมปีประสกิทธกิภาพและประสกิทธกิผล

ด รู้านการประกวันคทุณภาพภายใน
สถานศศกษากดาหนดมาตรฐานการศศกษาครอบคลทุมมาตรฐานตาม

กฎกระทรวงกดาหนด จวัดทดาแผนการจวัดสถานศศกษาตามมาตรฐานตามทปีที่
สถานศศกากดาหนด จวัดทดาแผนพวัฒนาการศศกษาโดยจวัดระบบการบรกิหารงาน
และสารสนเทศตามระบบรกิหารคทุณภาพ มปีการตกิดตามตรวจสอบคทุณภาพ
ของสถานศศกษาเปป็นประจดาททุกปปีการศศกษาและมปีการประกวันคทุณภาพภายใน
จากหนต่วยงานต รู้นสวังกวัดโดยใช รู้ระบบ THREE IN ONE และรายงานผล
การดดาเนกินงานเปป็นลายลวักษณย์อวักษรให รู้ชทุมชนได รู้รวับทราบอยต่างตต่อเนพที่อง
 

จขุดททที่ควรพ ทฒนา
ด รู้านผลการจวัดการศศกษา
การดดาเนกินงานเพพที่อสต่งเสรกิมให รู้เดป็กมปีพวัฒนาการทางด รู้านรต่างกาย 

อารมณย์จกิตใจ สวังคมและสตกิปวัญญานวั ตั้นสถานศศกษาดดาเนกินไปตามขวั ตั้นตอนทปีที่
ได รู้กดาหนดไว รู้อยต่างชวัดเจน แตต่ยวังขาดผลการประเมกินททุกด รู้านไปใช รู้ให รู้เกกิด
ประโยชนย์ตต่อเดป็กอยต่างเปป็นรรปธรรม โดยเฉพาะข รู้อมรลเช กิงปรกิมาณทปีที่เชพที่อมโยง
กวับข รู้อมรลเชกิงคทุณภาพตามทปีที่ปรากฏ

ด รู้านการบรกิหารจวัดการศศกษา
สถานศศกษาเปป็นทปีที่ยอมรวับในด รู้านการจวัดการศศกาของชทุมชนสต่งผล

ให รู้ผร รู้ปกครองนดาเดป็กเข รู้าเรปียนในระดวับของปฐมววัยเพกิที่มขศตั้นอยต่างตต่อเนพที่องททุกปปี
การศศกษา แตต่บทุคลากรครรยวังไมต่เปป็นไปตามเกณฑย์ ประกอบกวับยวังขาดห รู้อง
สทุขาทปีที่เหมาะสมกวับลวักษณะทางกายภาพด รู้านรต่างกายของเดป็ก

ด รู้านการจวัดการเรปียนการสอนทปีที่เน รู้นผร รู้เรปียนเปป็นสดาควัญ
กกิจกรรมสต่งเสรกิมให รู้เดป็กมปีพวัฒนาการด รู้านทวักษะการอต่านตามววัย และ

สพที่อทปีที่สต่งเสรกิมให รู้เดป็กรวักการอต่านยวังไมต่คต่อยมปีความหลากหลาย เดป็กบางสต่วนยวัง
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ขาดความเข รู้าใจในการปฏกิบวัตกิกกิจววัตรและกกิจกรรมเพพที่อให รู้มปีความปลอดภวัยทวั ตั้ง
ภายในและภายนอกห รู้องเรปียนอยต่างตต่อเนพที่อง ครรยวังไมต่ได รู้นดาผลการประเมกิน
พวัฒนาการไปใช รู้ในการปรวับวกิธปีการจวัดกกิจกรรมให รู้มปีความเหมาะสมกวับเดป็ก
เปป็นรายบทุคคล

ด รู้านการประกวันคทุณภาพภายใน
สถานศศกษายวังไมต่ได รู้นดาข รู้อเสนอแนะจากการประกวันคทุณภาพ

ภายในมาเปป็นแนวทางในการจวัดกกิจกรรมการเรปียนการสอนและบรกิหาร
จวัดการสถานศศกษาให รู้เกกิดผลเปป็นรรปธรรมอยต่างชวัดเจน

ตอนททที่ 2

การพ ทฒนาคขุณภาพการจ ทดการศศกษาตามแผน
ปฏติบ ทต ติการประจนาปทของสถานศศกษา

1. การบรติหารจ ทดการศ ศกษา 
โรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปีแบต่งโครงสร รู้างการบรกิหารงานเปป็ น ๔ 

ด รู้านได รู้แกต่ด รู้านวกิชาการ ด รู้านงบประมาณ ด รู้านบทุคลากร ด รู้านบรกิหาร
ทวัที่วไป ผร รู้บรกิหารยศดหลวักการบรกิหาร/เทคนกิคการบรกิหารแบบ
การพวัฒนาตามกระบวนการ P D C A
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โครงสรข้างการบรติหารงานโรงเรทยนว ทดคลองขขุนศรทโครงสรข้างการบรติหารงานโรงเรทยนว ทดคลองขขุนศรท

คณะกรรมการ
สถานศศกษา

คณะกรรมการ
สถานศศกษา

ผมู ข้อนานวยการ
สถานศศกษา
ผมู ข้อนานวยการ
สถานศศกษา

คณะกรรมการททที่
ปร ศกษา

คณะกรรมการททที่
ปร ศกษา

คณะกรรมการ
บรติหารหล ทกสมูตร
คณะกรรมการ
บรติหารหล ทกสมูตร

ฝย่ ายตรวจสอบ
ภายใน

ฝย่ ายตรวจสอบ
ภายใน

วติชาการวติชาการ บขุคลากรบขุคลากร บรติหาร
ท ทที่วไป

บรติหาร
ท ทที่วไป

งบ
ประมาณ

งบ
ประมาณ



ภาพททที่ 2  โครงสร รู้างการบรกิหารงานโรงเรปียน

2. วติส ทยท ทศนห พ ทนธกติจ เปข้ าหมาย อ ทตล ทกษณหและเอกล ทกษณหของ
สถานศศกษา 

ว ติส ทยท ทศนห
ภายในปปีการศศกษา 2558 โรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปี จะจวัดระบบการ

บรกิหารโดยเน รู้นการมปีสต่วนรต่วมของชทุมชน เพพที่อให รู้ผร รู้เรปียนมปีคทุณภาพตาม
มาตรฐานการศศกษา สามารถใช รู้ภาษาอวังกฤษเพพที่อการสพที่อสาร และ
ดดาเนกินชปีวกิตตามแนวปรวัชญาของเศรษฐกกิจพอเพปียง

พ ทนธกติจ
1. จวัดการศศกษาปฐมววัย และการศศกษาขวั ตั้นพพตั้นฐานระดวับประถม

ศศกษาอยต่างมปีประสกิทธกิภาพ และคทุณภาพตามมาตรฐานการศศกษา
2. พวัฒนาระบบบรกิหารจวัดการให รู้มปีประส กิทธกิภาพ โปรต่งใส ยทุตกิธรรม

โดยเน รู้นการมปีสต่วนรต่วม
ของททุกฝต่ าย
3. พวัฒนาหลวักสรตรสถานศศกษา  ให รู้สอดคล รู้องกวับความต รู้องการ

ของท รู้องถกิที่น  ศวักยภาพและความถนวัดของผร รู้เรปียน
4. สต่งเสรกิมและพวัฒนาครรให รู้มปีจรรยาบรรณและมาตรฐานวกิชาชปีพ
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5. สต่งเสรกิมและพวัฒนาผร รู้เรปียนให รู้มปีคทุณลวักษณะอวันพศงประสงคย์ของ
สถานศศกษา ได รู้มาตรฐานการศศกษาเปป็ นคนดปีมปีความรร รู้ครต่คทุณธรรม  รวัก
ท รู้องถกิที่นและสามารถใช รู้ภาษาในการสพที่อสารในชปีวกิตประจดาววันได รู้

6. จวัดหา จวัดทดาสพที่อ  อทุปกรณย์และแหลต่งเรปียนรร รู้ในท รู้องถกิที่น  
ภรมกิปวัญญาท รู้องถกิที่นอยต่างหลากหลาย

7. สต่งเสรกิมให รู้ชทุมชนเข รู้ามามปีสต่วนรต่วมในการบรกิหาร และการจวัด
กกิจกรรมการเรปียนการสอน

8. จวัดให รู้มปีการววัดและประเมกินผลตามสภาพจรกิงททุกชวั ตั้นเรปียน

เปข้ าหมาย
1. นวักเรปียนไมต่น รู้อยกวต่าร รู้อยละ  75  มปีคทุณธรรม จรกิยธรรมและคต่า

นกิยมอวันพศงประสงคย์
2. นวักเรปียนไมต่น รู้อยกวต่าร รู้อยละ  75  มปีทวักษะในการแสวงหา

ความรร รู้ด รู้วยตนเอง รวักการอต่าน   การเรปียนรร รู้ มปีความรร รู้พพตั้นฐาน มปีทวักษะ
ชปีวกิตและพวัฒนาตนเองได รู้อยต่างตต่อเนพที่อง มปีความสามารถในการคกิด
วกิเคราะหย์  สวังเคราะหย์ และคกิดอยต่างสร รู้างสรรคย์

3. นวักเรปียนไมต่น รู้อยกวต่าร รู้อยละ 75 มปีทวักษะในการทดางาน รวักการ
ทดางานและมปีเจตคตกิทปีที่ดปีตต่ออาชปีพสทุจรกิต

4. นวักเรปียนชวั ตั้นประถมศศกษาปปีทปีที่ 6 ไมต่ตดที่าวต่าร รู้อยละ 75  ใช รู้ภาษา
อวังกฤษเพพที่อการสพที่อสารได รู้

5. ผลสวัมฤทธกิดิ์ทางการเรปียนของนวักเรปียนอยรต่ในระดวับนต่าพอใจไมต่
น รู้อยกวต่าร รู้อยละ 75  

6. นวักเรปียนไมต่น รู้อยกวต่าร รู้อยละ 75 มปีสทุขนกิสวัย สทุขภาพกายและจกิต
ทปีที่ดปี

 7. นวักเรปียนไมต่น รู้อยกวต่าร รู้อยละ 75 มปีสทุนทรปียภาพด รู้านศกิลปะ 
ดนตรปี 

  8. นวักเรปียนชวั ตั้นประถมศศกษาปปีทปีที่ 5-6 ไมต่น รู้อยกวต่าร รู้อยละ 75 
สามารถใช รู้คอมพกิวเตอรย์เพพที่อการแสวงหาความรร รู้จากแหลต่งตต่างๆได รู้

  9. นวักเรปียนไมต่น รู้อยกวต่าร รู้อยละ 75 มปีความรวัก ภรมกิใจในท รู้องถกิที่น
และความเปป็ นไทย

10. ครรผร รู้สอนไมต่น รู้อยกวต่าร รู้อยละ 75 ได รู้รวับการพวัฒนาให รู้ผต่าน
เกณฑย์ มาตรฐานวกิชาชปีพ

11. ระบบบรกิหารของโรงเรปียนมปีคทุณภาพและผต่านเกณฑย์
มาตรฐาน

12. ชทุมชนเข รู้ามามปีสต่วนรต่วม และสนวับสนทุนกกิจกรรมทปีที่สถานศศกษา
จวัดททุกครวั ตั้ง
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อ ทตล ทกษณหของสถานศศกษา
จกิตอาสา ประชาธกิปไตยสรต่ว กิถปีชปีว กิตตามหลวักปรวัชญาเศรษฐกกิจพอ

เพปียง

เอกล ทกษณหของสถานศศกษา
สะอาด  รต่มรพที่น  สวยงาม  ตามหลวักปรวัชญาเศรษฐกกิจพอเพปียง

3.  แนวทางการพ ทฒนาคขุณภาพสถานศ ศกษา 

กระทรวงศศกษาธกิการกระทรวงศศกษาธกิการ

สดานวักงานคณะกรรมการการศศกษาขวั ตั้น
พพตั้นฐาน

สดานวักงานคณะกรรมการการศศกษาขวั ตั้น
พพตั้นฐาน

สดานวักงานเขตพพตั้นทปีที่การศศกษาประถม
ศศกษานนทบทุรปี เขต ๒

สดานวักงานเขตพพตั้นทปีที่การศศกษาประถม
ศศกษานนทบทุรปี เขต ๒

อบจ.นนทบทุรปีอบจ.นนทบทุรปี

อบต.ขทุนศรปีอบต.ขทุนศรปี

หนต่วยงาน
ภาครวัฐ

หนต่วยงาน
ภาครวัฐ

หนต่วยงาน
เอกชน

หนต่วยงาน
เอกชน

โรงเรปียนววัดคลอง
ขทุนศรปี

โรงเรปียนววัดคลอง
ขทุนศรปี

คณะกรรมการ
สถานศศกษา

คณะกรรมการ
สถานศศกษา

นวักเรปียนนวักเรปียน คณะกรรม
ตกิดตามตรวจสอบ

ประเมกินผล
เขตพพตั้นทปีที่การ
ศศกษาประถม

ศศกษานนทบทุรปี 
เขต ๒

คณะกรรม
ตกิดตามตรวจสอบ

ประเมกินผล
เขตพพตั้นทปีที่การ
ศศกษาประถม

ศศกษานนทบทุรปี 
เขต ๒

ภรมกิปวัญญา
ท รู้องถกิที่น

ภรมกิปวัญญา
ท รู้องถกิที่น
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กระบวนงานและโครงการตามกลยยทธธ
                                                                   กลยยทธธ

                                                           กระบวนงาน

                                                      โครงการ

4. กลยขุทธหการพ ทฒนาคขุณภาพสถานศ ศกษา 
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พผัฒนาองคค์กรใหห้ทผันสมผัยโดยยยึดหลผักการบรริหาร
แบบมมล่งผลสผัมฤทธริธิ์ และหลผัก  good  governance

2. พผัฒนาคมณภาพการศยึกษาของ
นผักเรรียนใหห้ไดห้มาตรฐานชาตริ

3. พผัฒนาและจผัดระบบดดูแล
ชล่วยเหลลือนผักเรรียนประชากรวผัยเรรียน

กลยยทธธททที่ 1   พพัฒนาคยณภาพการเรทยนรรรู้ของผรรู้ เรทยนตาม
หลพักสรตรการศศึกษาทยกระดพับดรู้วยเทคโนโลยทททที่ทพันสมพัย  
1.สล่งเสรริมสนผับสนมนการจผัดการศยึกษาขผันนพลืนนฐาน  
(โครงการงานประจนา)
2.ยกระดผับคมณภาพการศยึกษาใหห้สดูงขยึนนในทมกกลมล่มสาระ
3.สล่งเสรริมประสริทธริภาพการอล่านการเขรียนภาษาไทย
4.พผัฒนาหลผักสดูตรสถานศยึกษา
5.พผัฒนาระบบประกผันคมณภาพการศยึกษาภายใน
6.พผัฒนาการจผัดการศยึกษาปฐมวผัย
7.พผัฒนากริจกรรมหห้องสมมด   3  ดรี
8.พผัฒนาและสล่งเสรริมนผักเรรียนทรีที่มรีความสามารถพริเศษ   

กลยยทธธททที่ 2   ปลรกฝพังคยณธรรม  จรริยธรรม  
นนาเยาวชนสรสู่จริตสาธารณะ บนพพพื้นฐานความเปป็ นไทย ดรแล
ชสู่วยเหลพอนพักเรทยนภายใตรู้ปรพัชญาของเศรษฐกริจพอเพทยง 
9. สล่งเสรริมประชาธริปไตยและวรินผัยนผักเรรียน 
10.สล่งเสรริมพผัฒนาคมณธรรมจรริยธรรมและการเรรียนรดู ห้ตาม
แนววริถรีพมทธ
11.สล่งเสรริมสมขภาพอนามผัยนผักเรรียน
12.สล่งเสรริมการศยึกษาจากแหลล่งเรรียนรดู ห้ในและนอกโรงเรรียน
13.สล่งเสรริมการเรรียนรดู ห้ตามแนวปรผัชญาของเศรษฐกริจ
     พอเพรียง   

กลยยทธธททที่ 3  ขยายโอกาสทางการศศึกษาใหรู้ประชากรวพัยเรทยน
ไดรู้เรทยนอยสู่างเตป็มศพักยภาพทพัพื้งในระบบและนอกระบบและ
ตามอพัธยาศพัยอยสู่างตสู่อเนพที่อง และมรีคมณภาพ
14.สล่งเสรริมระบบดดูแลชล่วยเหลลือนผักเรรียน
15. จผัดหาและมอบทมนการศยึกษา

1.หลผักสดูตรการศยึกษาทมกระดผับดห้วยระบบ
เทคโนโลยรีทรีที่ทผันสมผัย
2  ปลดูกฝผังคมณธรรม  จรริยธรรม  นนาเยาวชนสดูล่
จริตสาธารณะบนพลืนนฐาน ความเปด็ นไทย ดดูแล
ชล่วยเหลลือนผักเรรียนภายใตห้ปรผัชญาเศรษฐกริจพอ
เพรียง

3.ขยายโอกาสทางการศยึกษาใหห้ประชากร
วผัยเรรียนไดห้เรรียนอยล่างเตด็มศผักยภาพทผันงใน
ระบบและนอกระบบ  และตามอผัธยาศผัย
อยล่างตล่อเนลืที่องและมรีคมณภาพ

4 .พผัฒนาครดูและบมคลากรทางการศยึกษา
อยล่างเตด็มศผักยภาพ
5.สรห้างองคค์กรใหห้เขห้มแขด็งมรีคมณภาพ
บนหลผักธรรมมาภริบาล  โดยเนห้นการ
บรริหารแบบมรีสล่วนรล่วม

กลยยทธธททที่ 4  พพัฒนาสมรรถนะครรและบยคลากรทางการ
ศศึกษาทพัพื้งระบบอยสู่างเตป็มตามศพักยภาพ 16.  พผัฒนา
สมรรถภาพครดูและบมคลากร   

กลยยทธธททที่ 5  สรรู้างองคธกรเขรู้มแขป็งมทคยณภาพตาม
แนวทางการกระจายอนานาจบนหลพัก
ธรรมาภริบาลดรู้วยการบรริหารแบบมทสสู่วนรสู่วม
17. การนริเทศตริดตาม การเรรียนการสอน และการ
      บรริหาร 
18.สล่งเสรริมใหห้ชมมชนมรีสล่วนรล่วมในการบรริหาร
     การศยึกษา
19. พผัฒนาปรผับปรมงระบบขห้อมดูลสารสนเทศ   
20.พผัฒนาอาคารสถานทรีที่และสภาพแวดลห้อม



กลยทุทธย์ทปีที่1   
พวัฒนาคทุณภาพการเรปียนรร รู้ของผร รู้เรปียนตามหลวักสรตรการศศกษาททุก

ระดวับ  ด รู้วยระบบเทคโนโลยปีทปีที่ทวันสมวัย
กลยทุทธย์ทปีที่ 2  
ปลรกฝวังคทุณธรรม  จรกิยธรรม  นดาเยาวชนสรต่จกิตสาธารณะบนพพตั้น

ฐาน ความเปป็ นไทย ดรแล
ชต่วยเหลพอนวักเรปียนภายใต รู้ปรวัชญาของเศรษฐกกิจพอเพปียง

กลยทุทธย์ทปีที่ 3  
ขยายโอกาสทางการศศกษาให รู้ประชากรววัยเรปียนได รู้เรปียนอยต่าง

เตป็มศวักยภาพ    ทวั ตั้งในระบบ  
นอกระบบ  และตามอวัธยาศวัยอยต่างตต่อเนพที่องและมปีคทุณภาพ

กลยทุทธย์ทปีที่ 4  
พวัฒนาครรและบทุคลากรทางการศศกษาให รู้ปฏกิบวัตกิงานได รู้อยต่างเตป็ม

ศวักยภาพ
กลยทุทธย์ทปีที่ 5  
สร รู้างองคย์กรให รู้เข รู้มแขป็งมปีคทุณภาพบนหลวักธรรมาภกิบาล   โดยเน รู้น

การบรกิหารแบบมปีสต่วนรต่วมฯลฯ

5. การดนาเนตินงานตามกลยขุทธห
กลยขุทธหททที่1   พ ทฒนาคขุณภาพการเรทยนรมู ข้ของผมู ข้เร ทยนตาม

หล ทกสมูตรการศศกษาทขุกระด ทบ  ดข้วยระบบเทคโนโลยทททที่ท ทนสม ทย

โครงการ/
กติจกรรม

ว ทตถขุประสงคห

เปข้ าหมายเชติง
ปรติมาณและ
คขุณภาพของ

โครงการ/
กติจกรรม

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน
ศศกษาททที่ 

มฐ.ททที่/ต ทวบย่ง
ชทพ

1.โครงการ
ปรวับปรทุงและ
พวัฒนาหลวักสรตร
สถานศศกษา
ระดวับปฐมววัย

1. เพพที่อจวัดสร รู้างและ
พวัฒนาหลวักสรตร
สถานศศกษา ให รู้
สอดคล รู้องและ
เหมาะสมกวับความ
ต รู้องการของ 

1.เชกิงปรกิมาณ
  โรงเรปียนมปีการ
ปรวับปรทุงพวัฒนา
หลวักสรตรอยต่างน รู้อย
ปปีละ 1 ครวั ตั้ง
2.เชกิงคทุณภาพ

ปฐมววัย มฐ.7
ตบ. 7.1-7.5
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โครงการ/
กติจกรรม

ว ทตถขุประสงคห

เปข้ าหมายเชติง
ปรติมาณและ
คขุณภาพของ

โครงการ/
กติจกรรม

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน
ศศกษาททที่ 

มฐ.ททที่/ต ทวบย่ง
ชทพ

นวักเรปียน และชทุมชน
รวมทวั ตั้งสอดคล รู้อง
กวับจทุดมทุต่งหมายของ
หลวักสรตรการศศกษา
ปฐมววัย ปปี  2546

   โรงเรปียนมปีการ
ปรวับปรทุงพวัฒนา
หลวักสรตรสถาน
ศศกษาระดวับปฐมววัย

3. โครงการสต่ง
เสรกิมและพวัฒนา
ศวักยภาพของ
เดป็กปฐมววัย 

1.เพพที่อให รู้เดป็กได รู้
พวัฒนาในด รู้าน
รต่างกาย จกิตใจ 
อารมณย์ สวังคม และ
สตกิปวัญญาเตป็ม
ศวักยภาพและเหมา
สมตามววัย
2.เพพที่อพวัฒนา
คทุณภาพการเรปียน
การสอน โดยนดา
นววัตกรรมใหมต่ ๆ มา
จวัดประสบการณย์ให รู้
สอดคล รู้องกวับการ
เรปียนรร รู้ของเดป็ก
ปฐมววัย ศศกษาได รู้
ถรกต รู้องเหมาะสม
และมปีประสกิทธกิภาพ
3.เพพที่อให รู้โรงเรปียน
ได รู้ประสานความ
รต่วมมพอในการ
พวัฒนาคทุณภาพการ
จวัดการศศกษา
ปฐมววัย  กวับ

1. เชกิงคทุณภาพ
1.1 เดป็กปฐมววัยททุก
คนได รู้รวับการพวัฒนา
เตป็มศวักยภาพ 
1.2 ผร รู้ปกครอง 
และชทุมชนมปีความ
เข รู้าใจเกปีที่ยวกวับการ
พวัฒนาเดป็กปฐมววัย
และมปีสต่วนรต่วมใน
การพวัฒนาเดป็ก
1.3 ครรผร รู้สอนระดวับ
ปฐมววัยสามารถนดา
นววัตกรรมมาใช รู้ได รู้
อยต่างถรกต รู้องมวัที่นใจ
และมปีประสกิทธกิภาพ
2. ปรกิมาณ
1. ผร รู้เรปียนร รู้อยละ 
95 มปีพวัฒนาการทปีที่
ดปีขศตั้นเหมาะสมตาม
ววัย
2. ผร รู้ทปีที่เกปีที่ยวข รู้อง
ร รู้อยละ 90 มปีความ
พศงพอใจตต่อการ

ปฐมววัย 
มฐ.1 ตบ. 
1.1-1.4
มฐ.2 ตบ. 
2.1-2.4 
มฐ.3 ตบ. 
3.1-3.4 
มฐ.4 ตบ. 
4.1-4.5  
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โครงการ/
กติจกรรม

ว ทตถขุประสงคห

เปข้ าหมายเชติง
ปรติมาณและ
คขุณภาพของ

โครงการ/
กติจกรรม

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน
ศศกษาททที่ 

มฐ.ททที่/ต ทวบย่ง
ชทพ

ครอบครวัว องคย์กร 
หนต่วยงาน และ
สถาบวันอพที่น ๆ อยต่าง
กว รู้างขวาง

ดดาเนกินโครงการ

3.โครงการ 
ปรวับปรทุงและ
พวัฒนาแหลต่ง
เรปียนรร รู้

1. เพพที่อพวัฒนา
สภาพแวดล รู้อมใน
โรงเรปียนให รู้เอพตั้อตต่อ
การเรปียนรร รู้ ปลอดภวัย
และถรกสทุขลวักษณะ
2. เพพที่อจวัดแหลต่ง
เรปียนรร รู้ทวั ตั้งภายใน
และภายนอก
ห รู้องเรปียน
3. เพพที่อจวัดสกิที่ง
อดานวยความสะดวก
เพพที่อพวัฒนาเดป็ก
อยต่างรอบด รู้าน
4. เพพที่อให รู้นวักเรปียน
ได รู้ศศกษาแหลต่ง
เรปียนรร รู้ภายในและ
ภายนอกสถาน
ศศกษาอยต่างหลาก
หลาย

1 เชกิงคทุณภาพ
1.1โรงเรปียนมปี
สภาพแวดล รู้อม
ภายในอาคารเรปียน 
บรกิเวณโรงเรปียน
สวยงามเอพตั้อตต่อการ
เรปียนรร รู้ ปลอดภวัย 
และถรกสทุขลวักษณะ
1.2โรงเรปียนมปีการ
สต่งเสรกิมสทุขภาพ
อนามวัยและความ
ปลอดภวัยของผร รู้
เรปียน
1.3 โรงเรปียนมปีการ
จวัดสกิที่งอดานวยความ
สะดวกเพพที่อพวัฒนา
เดป็กอยต่างรอบด รู้าน
1.4 โรงเรปียนมปีการ
จวัดทดาทะเบปียน
แหลต่งเรปียนรร รู้และนดา
ไปใช รู้แหลต่งเรปียนรร รู้
ทวั ตั้งภายในและ
ภายนอกสถานทปีที่
2 เชกิงปรกิมาณ

ปฐมววัย มฐ.3
ตบ. 3.1-
3.4/ 
มฐ.4 ตบ. 
4.1-4.5  
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โครงการ/
กติจกรรม

ว ทตถขุประสงคห

เปข้ าหมายเชติง
ปรติมาณและ
คขุณภาพของ

โครงการ/
กติจกรรม

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน
ศศกษาททที่ 

มฐ.ททที่/ต ทวบย่ง
ชทพ

2.1  ผร รู้เกปีที่ยวข รู้อง
ร รู้อยละ 95 มปีความ
พศงพอใจในการ
ดดาเนกินงานตาม
โครงการของ
โรงเรปียน

4. กกิจกรรมสต่ง
เสรกิมการอต่าน 

1. เพพที่อให รู้นวักเรปียน
ชวั ตั้นปฐมววัยมปีนกิสวัยรวัก
การอต่าน 
2.เพพที่อให รู้นวักเรปียน
สนใจแสวงหาความ
รร รู้จากแหลต่งเรปียนรร รู้
ตต่างๆรอบตวัว
2. เพพที่อให รู้ผร รู้เรปียนมปี
วกิธปีการเรปียนรร รู้ด รู้วย
ตนเอง 
3. เพพที่อฝศก
กระบวนการคกิด
อยต่างสร รู้างสรรคย์ 

1. นวักเรปียนปฐมววัย
มปีนกินวัยรวักการอต่าน
ร รู้อยละ 90 
2. นวักเรปียนททุกชวั ตั้น
เรปียนมปีนกิสวัยรวักการ
อต่านร รู้อยละ 90
3. นวักเรปียนใช รู้ห รู้อง
สมทุดร รู้อยละ 80 

ปฐมววัย มฐ.3
ตบ. 4.1-4.5
/ มฐ.4 ตบ. 
4.1-4.5 
 

5. โครงการ
พวัฒนาระบบ
ดรแลชต่วยเหลพอ
นวักเรปียน
5.1 อาหาร
กลางววัน 

1. เพพที่อให รู้นวักเรปียน
ททุกคนได รู้รวับ
ประทานอาหาร
กลางววัน 

1. โรงเรปียนจวัดทาด
อาหารให รู้กวับ
นวักเรปียนททุกววันททุก
คนแบบบรรณาการ
ร รู้อยละ 100 

ปฐมววัย มฐ.1
ตบ.1 
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โครงการ/
กติจกรรม

ว ทตถขุประสงคห

เปข้ าหมายเชติง
ปรติมาณและ
คขุณภาพของ

โครงการ/
กติจกรรม

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน
ศศกษาททที่ 

มฐ.ททที่/ต ทวบย่ง
ชทพ

5.2 อาหาร
เสรกิมนม 

2. เพพที่อให รู้นวักเรปียน
ททุกคนได รู้ดพที่มนม 

2. โรงเรปียนจวัดให รู้
นวักเรปียนดพที่มนมททุก
ววันททุกคนตามทปีที่ได รู้
รวับจวัดสรรจาก 
อบต. 100% 

ปฐมววัย มฐ.1
ตบ.1-4 

5.3 หนรน รู้อยววัย
ใสใสต่สทุขภาพ 

1. เพพที่อดรแลสทุข
อนามวัยให รู้กวับ
นวักเรปียนททุกคนททุก
ชวั ตั้นเรปียน 

3. ครรประจาด ชวั ตั้น ครร
เวร ครรอนามวัยดรแล
สทุขภาพนวักเรปียนททุก
คนททุกชวั ตั้นเรปียน
พร รู้อมทาด ประกวัน
ชปีวกิตให รู้กวับนวักเรปียน 
ร รู้อยละ 95 

ปฐมววัย มฐ.1
ตบ.1-4 

6. โครงการ
ประกวันคทุณภาพ
ภายในสถาน
ศศกษา 

1. เพพที่อประกวัน
คทุณภาพการจวัดการ
ศศกษาทวั ตั้งระบบของ
โรงเรปียนให รู้เปป็ นไป
ตามคทุณภาพและ
มาตรฐานทปีที่กาด หนด 

1. ระบบประกวัน
คทุณภาพภายในมปี
ความพร รู้อมและ
เปป็ นระบบร รู้อยละ 
80 

ปฐมววัย มฐ.8
ตบ.8.1-8.6 

7. โครงการ 
พวัฒนา และ ยก
ระดวับครรปฐมววัย

1. เพพที่อพวัฒนาครรให รู้
มปีความพร รู้อมตต่อการ
จวัดการเรปียนรร รู้ให รู้กวับ
นวักเรปียนได รู้เตป็ม
ศวักยภาพ 

1. ครรและบทุคลากร
ได รู้รวับการอบรม
พวัฒนามปีศวักยภาพ
ในการจวัดการเรปียน
รร รู้ร รู้อยละ 100 

ปฐมววัย มฐ.5
ตบ.5.1-
5.10 
มฐ.6 ตบ. 
6.1-6.7 

7.1 การประชทุม
ประจาด เดพอน 

1. เพพที่อประชทุมครร
และบทุคลากรททุก
เดพอน 

1. ครรและบทุคลากร
เข รู้ารต่วมประชทุมททุก
คนททุกเดพอนร รู้อยละ
100 

ปฐมววัย มฐ.5
ตบ.5.1-
5.10 / มฐ.6
ตบ. 6.1-6.7
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โครงการ/
กติจกรรม

ว ทตถขุประสงคห

เปข้ าหมายเชติง
ปรติมาณและ
คขุณภาพของ

โครงการ/
กติจกรรม

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน
ศศกษาททที่ 

มฐ.ททที่/ต ทวบย่ง
ชทพ

7.2 การอบรม
พวัฒนาครร 

1. เพพที่ออบรมพวัฒนา
ครรให รู้มปีความพร รู้อม
ในการจวัดการเรปียนรร รู้
ให รู้กวับผร รู้เรปียน 

1. ครรได รู้รวับการ
อบรมพวัฒนาร รู้อยละ
100 
2. ครรได รู้รวับการ
พวัฒนาจากเขต
พพตั้นทปีที่ร รู้อยละ100 

ปฐมววัย มฐ.5
ตบ.5.1-
5.10 / มฐ.6
ตบ. 6.1-6.7

7.2.1 การ
อบรมการใช รู้สพที่อ
ชต่วยสอน 

1. เพพที่ออบรมการใช รู้
สพที่อชต่วยสอนให รู้กวับ
ครรททุกคน 

1.ครรได รู้รวับการ
อบรมการใช รู้สพที่อ
ชต่วยสอนร รู้อยละ 
100 

ปฐมววัย มฐ.5
ตบ.5.1-
5.10 / มฐ.6
ตบ. 6.1-6.7

7.2.2 การทาด
วกิจวัยในชวั ตั้นเรปียน 

1. เพพที่ออบรมการ
ทาด วกิจวัยให รู้กวับครร 

1. ครรสามารถทาด
วกิจวัยในชวั ตั้นเรปียนได รู้ 
ร รู้อยละ 100 

ปฐมววัย มฐ.5
ตบ.5.1-
5.10 / มฐ.6
ตบ. 6.1-6.7

8. งานนกิเทศ
การสอน 

1. เพพที่อนกิเทศการ
จวัดการเรปียนรร รู้ของครร
ผร รู้สอน 

1. ครรได รู้รวับการ
นกิเทศจากผร รู้บรกิหาร 
ร รู้อยละ 100 
2. ครรได รู้รวับการ
นกิเทศจาก
ศศกษานกิเทศกย์ ร รู้อย
ละ 100 

ปฐมววัย มฐ.5
ตบ.5.1-
5.10 / มฐ.6
ตบ. 6.1-6.7

กลยขุทธหททที่ 2  ปลมูกฝทงคขุณธรรม  จรติยธรรม  นนาเยาวชนสมูย่จ ติต
สาธารณะบนพพพนฐาน ความเปด็ นไทย ดมูแลชย่วยเหลพอน ทกเรทยนภาย
ใตข้ปร ทชญาของเศรษฐกติจพอเพทยง
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โครงการ/
กติจกรรม

ว ทตถขุประสงคห

เปข้ าหมายเชติง
ปรติมาณและ
คขุณภาพของ

โครงการ/
กติจกรรม

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน
ศศกษาททที่ 

มฐ.ททที่/ต ทวบย่ง
ชทพ

1. กกิจกรรม
ประชาธกิปไตย
ในโรงเรปียน 

1. เพพที่อจวัดกกิจกรรม
ประชาธกิปไตยให รู้กวับ
นวักเรปียนแบบบรรณา
การด รู้วยวกิธปีการทปีที่
หลากหลาย 

1. นวักเรปียน จวัด
กกิจกรรมกลทุต่มสปี มปี
ความรร รู้เกปีที่ยวกวับ
ประชาธกิปไตยใน
โรงเรปียน 
ร รู้อยละ 90 

ปฐมววัย มฐ.3
ตบ.3.1-3.4 
ม.ฐ 10 ตบ. 
10.1 – 
10.2 

2. โครงการ สต่ง
เสรกิมพวัฒนา
คทุณธรรม  
จรกิยธรรม

1 เพพที่อให รู้นวักเรปียนมปี
วกินวัย มปีความรวับผกิด
ชอบ เชพที่อฟวังคดาสวัที่ง
สอนของพต่อแมต่ ครร 
อาจาร
2. เพพที่อให รู้นวักเรปียนมปี
ความซพที่อสวัตยย์สทุจรกิต 
ชต่วยเหลพอแบต่งปวัน
3. เพพที่อให รู้เลต่นและ
ทดางานรต่วมกวับผร รู้อพที่นได รู้
4. เพพที่อให รู้นวักเรปียน
ประพฤตกิตนตาม
ววัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาทปีที่ตนนวับถพอ

เปรู้าหมาย
1 เชกิงคทุณภาพ
1.1 นวักเรปียนมปี
วกินวัย มปีความรวับ
ผกิดชอบ เชพที่อฟวัง
คดาสวัที่งสอนของ
พต่อแมต่ ครร 
อาจารยย์
1.2 นวักเรปียนมปีมปี
ความซพที่อสวัตยย์
สทุจรกิต ชต่วยเหลพอ
แบต่งปวัน
1.3 นวักเรปียนเลต่น
และทดางานรต่วม
กวับผร รู้อพที่น ยอมรวับ
ฟวังความคกิดเหป็น
ของผร รู้อพที่น
1.4 นวักเรปียน
ประพฤตกิตนตาม
ววัฒนธรรมไทย
และศาสนาทปีที่ตน
นวับถพอ

ปฐมววัย มฐ.2
ตบ.2.1 
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โครงการ/
กติจกรรม

ว ทตถขุประสงคห

เปข้ าหมายเชติง
ปรติมาณและ
คขุณภาพของ

โครงการ/
กติจกรรม

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน
ศศกษาททที่ 

มฐ.ททที่/ต ทวบย่ง
ชทพ

2 เชกิงปรกิมาณ
2.1 นวักเรปียนมปี
วกินวัย มปีความรวับ
ผกิดชอบเชพที่อฟวัง
คดาสวัที่งสอนของ
พต่อแมต่ครรอาจารยย์
ร รู้อยละ 90
2.2 นวักเรปียนมปีมปี
ความซพที่อสวัตยย์
สทุจรกิตชต่วยเหลพอ
แบต่งปวันร รู้อยละ 
90
2.3 นวักเรปียนเลต่น
และทดางานรต่วม
กวับผร รู้อพที่น ยอมรวับ
ฟวังความคกิดเหป็น
ของผร รู้อพที่น ร รู้อยละ 
90
2.4 นวักเรปียน
ประพฤตกิตนตาม
ววัฒนธรรมไทย
และศาสนาทปีที่ตน
นวับถพอ ร รู้อยละ 
90

3. กกิจกรรมววัน
สาด ควัญ 

1. เพพที่อจวัดกกิจกรรมววัน
สาด ควัญให รู้กวับนวักเรปียน
อยต่างตต่อเนพที่องด รู้วยวกิธปี
การทปีที่หลากหลาย 

1. นวักเรปียนเข รู้า
รต่วมกกิจกรรมววัน
สาด ควัญ 
ร รู้อยละ 90 

ปฐมววัย มฐ.3
ตบ.3.1-3.4 
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โครงการ/
กติจกรรม

ว ทตถขุประสงคห

เปข้ าหมายเชติง
ปรติมาณและ
คขุณภาพของ

โครงการ/
กติจกรรม

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน
ศศกษาททที่ 

มฐ.ททที่/ต ทวบย่ง
ชทพ

3.1 ววัน
วกิสาขบรชา 
(พ.ค.) 

1. เพพที่อจวัดกกิจกรรม
เวปียนเทปียนให รู้แกต่
นวักเรปียนททุกคนททุกชวั ตั้น
เรปียนในววัน วกิสาขบรชา

1. นวักเรปียนเข รู้า
รต่วมกกิจกรรมววัน
วกิสาขบรชาร รู้อยละ
90

ปฐมววัย มฐ.3
ตบ.3.1-3.4 

3.2 ววัน
อาสาฬหบรชา 
(ก.ค.) 

1. เพพที่อจวัดกกิจกรรมนา
นวักเรปียนเข รู้าววัดฟวัง
ธรรมททุกคนททุกชวั ตั้น
เรปียน 

1. นวักเรปียนเข รู้า
รต่วมกกิจกรรมววัน
อาสาฬหบรชา
ร รู้อยละ 90 

ปฐมววัย มฐ.3
ตบ.3.1-3.4 

3.3 ววันแมต่แหต่ง
ชาตกิ (ส.ค.) 

1. เพพที่อจวัดกกิจกรรมววัน
แมต่ให รู้กวับนวักเรปียนททุก
คนททุกชวั ตั้นเรปียน 

1. นวักเรปียนเข รู้า
รต่วมกกิจกรรมววัน
แมต่แหต่งชาตกิร รู้อย
ละ 90

ปฐมววัย มฐ.3
ตบ.3.1-3.4 

3.4 ววันลอย
กระทง (พ.ย.) 

1. เพพที่อจวัดกกิจกรรม
ววันลอยกระทงให รู้กวับ
นวักเรปียนททุกคนททุกชวั ตั้น
เรปียน 

1. นวักเรปียนเข รู้า
รต่วมกกิจกรรม
ววันลอยกระทง
ร รู้อยละ 90 

ปฐมววัย มฐ.3
ตบ.3.1-3.4 

3.5 ววันพต่อแหต่ง
ชาตกิ (ธ.ค.) 

1. เพพที่อจวัดกกิจกรรมววัน
เฉลกิมพระชนมพรรษา
5 ธวันวามหาราช 

1. นวักเรปียนเข รู้า
รต่วมกกิจกรรมววัน
พต่อแหต่งชาตกิร รู้อย
ละ 90 

ปฐมววัย มฐ.3
ตบ.3.1-3.4 

4. โครงการ
เรปียนรร รู้ตามแนว
ปรวัชญา
เศรษฐกกิจพอ
เพปียง

1. เพพที่อจวัดกกิจกรรม
การเรปียนรร รู้ตามหลวัก
ปรวัชญาเศรษฐกกิจ
แบบพอเพปียงแบบ
บรรณาการให รู้กวับ
นวักเรปียนททุกคนททุกชวั ตั้น
เรปียน 
2. เพพที่อฝศกทวักษะ

1. นวักเรปียนมปี
ความรร รู้หลวัก
ปรวัชญาเศรษฐกกิจ
แบบพอเพปียง
ร รู้อยละ 90 
2. นวักเรปียนปลรก
พพตั้นผวักสวนครวัว
ได รู้ร รู้อยละ 90 

ปฐมววัย มฐ.3
ตบ.3.1-3.4 
ม.ฐ 10 ตบ. 
10.1 – 
10.2 
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โครงการ/
กติจกรรม

ว ทตถขุประสงคห

เปข้ าหมายเชติง
ปรติมาณและ
คขุณภาพของ

โครงการ/
กติจกรรม

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน
ศศกษาททที่ 

มฐ.ททที่/ต ทวบย่ง
ชทพ

เกษตรแบบพอเพปียง
สนวับสนทุนโครงการ
อาหารกลางววันแกต่
นวักเรปียน 

4.1. กกิจกรรม
ออมทรวัพยย์ 

1. เพพที่อฝศกการออม
ทรวัพยย์ให รู้กวับนวักเรปียน
ททุกคนททุกชวั ตั้นเรปียน 

1. นวักเรปียนมปีการ
ออมทรวัพยย์ร รู้อย
ละ 85 

ปฐมววัย มฐ.3
ตบ.3.1-3.4 
ม.ฐ 10 ตบ. 
10.1 – 
10.2

4.2 กกิจกรรมหนร
น รู้อยจกิตอาสา

1 เพพที่อสต่งเสรกิมให รู้เดป็ก
รร รู้จวักการเสปียสละ การ
รต่วมแรงรต่วมใจ รต่วมมพอ
ในการทดาประโยชนย์ 
เพพที่อสวังคมและสต่วน
รวม
2 เพพที่อสต่งเสรกิมให รู้เดป็ก
ชต่วยกวันดรแลรวักษา
ของใช รู้ของตนเอง
และสต่วนรวมทวั ตั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรปียนและชทุมชนทปีที่
อาศวัยอยรต่

นวักเรปียนเข รู้ารต่วม
กกิจกรรมมปีจกิต
อาสา ร รู้อยละ

100

ปฐมววัย มฐ.3
ตบ.3.1-3.4 
ม.ฐ 10 ตบ. 
10.1 – 
10.2
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กลยขุทธหททที่ 3  ขยายโอกาสทางการศ ศกษาใหข้ประชากรว ทยเรทยนไดข้
เร ทยนอยย่างเตด็มศ ทกยภาพ    ท ทพงในระบบ  
                  นอกระบบ  และตามอ ทธยาศ ทยอยย่างตย่อเนพที่องและมท
คขุณภาพ

โครงการ/
กติจกรรม

ว ทตถขุประสงคห

เปข้ าหมายเชติง
ปรติมาณและ
คขุณภาพของ

โครงการ/
กติจกรรม

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน
ศศกษาททที่ 

มฐ.ททที่/ต ทวบย่ง
ชทพ

1. โครงการ
พวัฒนาระบบ
ดรแลชต่วยเหลพอ
นวักเรปียน
1.1 อาหาร
กลางววัน 

1. เพพที่อให รู้นวักเรปียนททุก
คนได รู้รวับประทาน
อาหารกลางววัน 

1. โรงเรปียนจวัด
ทาด อาหารให รู้กวับ
นวักเรปียนททุกววัน
ททุกคนแบบบรรณา
การร รู้อยละ 100 

ปฐมววัย มฐ.1
ตบ.1 

1.2 อาหาร
เสรกิมนม 

2. เพพที่อให รู้นวักเรปียนททุก
คนได รู้ดพที่มนม 

2. โรงเรปียนจวัด
ให รู้นวักเรปียนดพที่มนม
ททุกววันททุกคนตาม
ทปีที่ได รู้รวับจวัดสรร
จาก อบต. 
100% 

ปฐมววัย มฐ.1
ตบ.1-4 

1.3 สทุขภาพ
นวักเรปียน 

3. เพพที่อดรแลสทุข
อนามวัยให รู้กวับนวักเรปียน
ททุกคนททุกชวั ตั้นเรปียน 

3. ครรประจาด ชวั ตั้น 
ครรเวร ครรอนามวัย
ดรแลสทุขภาพ
นวักเรปียนททุกคน
ททุกชวั ตั้นเรปียนพร รู้อม
ทาด ประกวันชปีวกิตให รู้
กวับนวักเรปียน ร รู้อย
ละ 95 

ปฐมววัย มฐ.1
ตบ.1-4 

2. โครงการสต่ง
เสรกิมพวัฒนา
ศวักยภาพของ
เดป็กปฐมววัย 

1. เพพที่อพวัฒนา
ศวักยภาพนวักเรปียน
ระดวับปฐมววัย อนทุบาล 
1 ,2 

1.นวักเรปียน
ปฐมววัย อนทุบาล 
1 ,2 มปี
พวัฒนาการเหมาะ

ปฐมววัย มฐ.2
ตบ. 2.1-2.4
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โครงการ/
กติจกรรม

ว ทตถขุประสงคห

เปข้ าหมายเชติง
ปรติมาณและ
คขุณภาพของ

โครงการ/
กติจกรรม

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน
ศศกษาททที่ 

มฐ.ททที่/ต ทวบย่ง
ชทพ

สมกวับววัยร รู้อยละ 
90 
2. ผร รู้ปกครองมปี
ความพศงพอใจ
ร รู้อยละ 80 

กลยขุทธหททที่ 4  พ ทฒนาครมูและบขุคลากรทางการศ ศกษาใหข้ปฏติบ ทต ติงาน
ไดข้อยย่างเตด็มศ ทกยภาพ
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โครงการ/
กติจกรรม

ว ทตถขุประสงคห

เปข้ าหมายเชติง
ปรติมาณและ
คขุณภาพของ

โครงการ/
กติจกรรม

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน
ศศกษาททที่ 

มฐ.ททที่/ต ทวบย่ง
ชทพ

1.โครงการ 
พวัฒนา และ ยก
ระดวับครรปฐมววัย

1. เพพที่อพวัฒนาครรให รู้มปี
ความพร รู้อมตต่อการ
จวัดการเรปียนรร รู้ให รู้กวับ
นวักเรปียนได รู้เตป็ม
ศวักยภาพ 

1. ครรและ
บทุคลากรได รู้รวับ
การอบรมพวัฒนา
มปีศวักยภาพในการ
จวัดการเรปียนรร รู้ร รู้อย
ละ 100 

ปฐมววัย มฐ.5
ตบ.5.1-
5.10
มฐ.6 ตบ. 
6.1-6.7 

1.1 การประชทุม
ประจาด เดพอน 

1. เพพที่อประชทุมครรและ
บทุคลากรททุกเดพอน 

1. ครรและ
บทุคลากรเข รู้ารต่วม
ประชทุมททุกคนททุก
เดพอนร รู้อยละ 
100 

ปฐมววัย มฐ.5
ตบ.5.1-
5.10 / มฐ.6
ตบ. 6.1-6.7

1.2 การอบรม
พวัฒนาครร 

1. เพพที่ออบรมพวัฒนา
ครรให รู้มปีความพร รู้อมใน
การจวัดการเรปียนรร รู้ให รู้
กวับผร รู้เรปียน 

1. ครรได รู้รวับการ
อบรมพวัฒนาร รู้อย
ละ 100 
2. ครรได รู้รวับการ
พวัฒนาจากเขต
พพตั้นทปีที่ร รู้อยละ100

ปฐมววัย มฐ.5
ตบ.5.1-
5.10 / มฐ.6
ตบ. 6.1-6.7

1.2.1 การ
อบรมการใช รู้สพที่อ
ชต่วยสอน 

1. เพพที่ออบรมการใช รู้
สพที่อชต่วยสอนให รู้กวับครร
ททุกคน 

1.ครรได รู้รวับการ
อบรมการใช รู้สพที่อ
ชต่วยสอนร รู้อยละ 
100 

ปฐมววัย มฐ.5
ตบ.5.1-
5.10 / มฐ.6
ตบ. 6.1-6.7

1.2.2 การ
อบรมการทาด
วกิจวัยในชวั ตั้นเรปียน 

1. เพพที่ออบรมการทาด
วกิจวัยให รู้กวับครร 

1. ครรสามารถทาด
วกิจวัยในชวั ตั้นเรปียน
ได รู้  ร รู้อยละ 75 

ปฐมววัย มฐ.5
ตบ.5.1-
5.10 / มฐ.6
ตบ. 6.1-6.7

2. งานนกิเทศ
การสอน 

1. เพพที่อนกิเทศการ
จวัดการเรปียนรร รู้ของครรผร รู้
สอน 

1. ครรได รู้รวับการ
นกิเทศจากผร รู้
บรกิหาร ร รู้อยละ 

ปฐมววัย มฐ.5
ตบ.5.1-
5.10 / มฐ.6
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โครงการ/
กติจกรรม

ว ทตถขุประสงคห

เปข้ าหมายเชติง
ปรติมาณและ
คขุณภาพของ

โครงการ/
กติจกรรม

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน
ศศกษาททที่ 

มฐ.ททที่/ต ทวบย่ง
ชทพ

100 
2. ครรได รู้รวับการ
นกิเทศจาก
ศศกษานกิเทศกย์ 
ร รู้อยละ 100 

ตบ. 6.1-6.7

กลยขุทธหททที่ 5  สรข้างองคหกรใหข้เขข้มแขด็งมทคขุณภาพบนหล ทกธรรมมา
ภติบาล   โดยเนข้นการบรติหารแบบมทสย่วนรย่วม

โครงการ/
กติจกรรม

ว ทตถขุประสงคห

เปข้ าหมายเชติง
ปรติมาณและ
คขุณภาพของ

โครงการ/
กติจกรรม

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน
ศศกษาททที่ 

มฐ.ททที่/ต ทวบย่ง
ชทพ

1. การประชทุม
คณะกรรมการ
สถานศศกษา 

1. เพพที่อเหป็นชอบการ
ปรวับปรทุงพวัฒนา
คทุณภาพของสถาน

1. กรรมการ
สถานศศกษา 
กรรมการทปีที่

ปฐมววัย มฐ.9
ตบ.9.1-9.2 
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โครงการ/
กติจกรรม

ว ทตถขุประสงคห

เปข้ าหมายเชติง
ปรติมาณและ
คขุณภาพของ

โครงการ/
กติจกรรม

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน
ศศกษาททที่ 

มฐ.ททที่/ต ทวบย่ง
ชทพ

ศศกษา 
2. เพพที่อให รู้บทุคลากรใน
ท รู้องถกิที่นมปีสต่วน
รต่วมพวัฒนาการศศกษา
ของสถานศศกษา 

ปรศกษาเข รู้ารต่วม
ประชทุม เหป็นชอบ
และเสนอแนะใน
การพวัฒนาสถาน
ศศกษา ร รู้อยละ 
100 

2. งานประชทุมผร รู้
ปกครอง
นวักเรปียน 

1. เพพที่อชปีตั้แจงเปรู้า
หมายการจวัดการเรปียน
รร รู้ให รู้กวับนวักเรปียนในการ
ปกครอง 
2. เพพที่อปรวับปรทุง
พวัฒนาคทุณภาพในการ
จวัดการเรปียนรร รู้ให รู้กวับ
นวักเรปียน 

1. ผร รู้ปกครอง
นวักเรปียนเข รู้ารต่วม
ประชทุม ภาคเรปียน
ละ 1 ครวั ตั้ง ร รู้อยละ
90 

ปฐมววัย มฐ.9
ตบ.9.1-9.2 

4. กกิจกรรม
พวัฒนาระบบ
บรกิหารจวัดการ
เพพที่อการเรปียนรร รู้ทปีที่
มปีคทุณภาพ

1. เพพที่อพวัฒนา
คทุณภาพของระบบ
ภาระกลทุต่มงานให รู้มปี
คทุณภาพเกกิด
ประสกิทธกิภาพแกต่
นวักเรปียนและชทุมชน 
2. เพพที่อยกระดวับ
คทุณภาพของงานให รู้
เปป็ นไปตามมาตรฐาน
การศศกษา 

1. ระบบงานทวั ตั้ง 
4 กลทุต่มงานมปีการ
พวัฒนาอยต่างตต่อ
เนพที่องนวักเรปียน ผร รู้
ปกครองมปีความ
พศงพอใจร รู้อยละ 
85 

ปฐมววัย มฐ.6
ตบ.6.1-6.7 

5. โครงการ 
ปรวับปรทุงและ
พวัฒนาแหลต่ง
เรปียนรร รู้

1. เพพที่อปรวับปรทุง
พวัฒนาแหลต่งเรปียนรร รู้
ภายในโรงเรปียนให รู้ 
นต่าดร นต่าอยรต่ นต่าเรปียน

1. ปรวับปรทุง
แหลต่งเรปียนรร รู้
ภายในสถาน
ศศกษา 

ปฐมววัย มฐ.3
ตบ. 3.1-
3.4/ มฐ.4 
ปฐมววัย มฐ.9
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โครงการ/
กติจกรรม

ว ทตถขุประสงคห

เปข้ าหมายเชติง
ปรติมาณและ
คขุณภาพของ

โครงการ/
กติจกรรม

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน
ศศกษาททที่ 

มฐ.ททที่/ต ทวบย่ง
ชทพ

และปลอดภวัย มปีความ
พร รู้อมตต่อการจวัด
กกิจกรรมการเรปียนรร รู้ให รู้
กวับนวักเรปียน 

ตบ.9.1-9.2

โครงการ จวัดทดา
ปรวับปรทุงพวัฒนา
ระบบเอกสาร
ข รู้อมรล
สารสนเทศ

1 เพพที่อให รู้โรงเรปียนมปี
ระบบการบรกิหารงานทปีที่
มปีความคลต่องตวัว และ
ปรวับเปลปีที่ยนได รู้เหมาะ
สมตามสถานการณย์
2 เพพที่อให รู้การจวัดเกป็บ
ข รู้อมรลสารสนเทศเปป็ น
ระบบ ครอบคลทุม และ
ทวันตต่อการใช รู้งาน
3 เพพที่อให รู้มปีระบบการ
ประกวันคทุณภาพ
ภายในทปีที่ดาเนกินงาน
อยต่างตต่อเนพที่อง
4 เพพที่อให รู้บทุคลากรมปี
การพวัฒนาอยต่างเปป็ น
ระบบ และตต่อเนพที่อง
5 เพพที่อให รู้ผร รู้รวับบรกิการ 
และผร รู้เกปีที่ยวข รู้องพศง
พอใจผลการบรกิหาร
งาน และการพวัฒนาผร รู้
เรปียน

เปรู้าหมาย
1 เชกิงคทุณภาพ
1.1 โรงเรปียนมปี
การจวัดทดา 
ปรวับปรทุง พวัฒนา
ระบบเอกสาร 
ข รู้อมรลสารสนเทศ
เปป็ นปวัจจทุบวัน
1.2 โรงเรปียนมปี
การจวัดเกป็บ
เอกสาร ข รู้อมรล
สารสนเทศอยต่าง
เปป็ นระบบ สะดวก
ตต่อการค รู้นหา 
และสามารถใช รู้
งานได รู้อยต่างมปี
ประสกิทธกิภาพ
2 เชกิงปรกิมาณ
2.1 โรงเรปียนมปี
การจวัดเกป็บระบบ
เอกสาร เปป็ น 4 
กลทุต่มงาน
2.2 โรงเรปียนมปี
ปรู้ายนกิเทศแสดง

ปฐมววัย มฐ.7
ตบ.7.1
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โครงการ/
กติจกรรม

ว ทตถขุประสงคห

เปข้ าหมายเชติง
ปรติมาณและ
คขุณภาพของ

โครงการ/
กติจกรรม

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน
ศศกษาททที่ 

มฐ.ททที่/ต ทวบย่ง
ชทพ

ข รู้อมรลสารสนเทศ
ทปีที่สดาควัญครบถ รู้วน
เปป็ นปวัจจทุบวัน
2.3 ข รู้อมรล
สารสนเทศททุก
ประเภทสะดวก
ตต่อการใช รู้งาน 
ค รู้นหา และตรวจ
สอบได รู้
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ตอนททที่ 3
ผลการพ ทฒนาคขุณภาพการจ ทดการศศกษาของสถาน

ศศกษา
 
1.  ผลการดนาเนตินงานตามแผนปฏติบ ทต ติการประจนาปท ของสถาน
ศศกษา
 ผลการดนาเนตินงานโครงการ/กติจกรรมตามแผนปฏติบ ทต ติการ

ประจนาปท   (การศศกษาปฐมว ทย)
กลยขุทธหททที่1   พ ทฒนาคขุณภาพการเรทยนรมู ข้ของผมู ข้เร ทยนตาม

หล ทกสมูตรการศศกษาทขุกระด ทบ  ดข้วยระบบเทคโนโลยทททที่ท ทนสม ทย

โครงการ/
กติจกรรม

เปข้ าหมาย 
( เชติงปรติมาณและ

คขุณภาพ

ผลสนาเรด็จ
( เชติงปรติมาณและ

คขุณภาพ )

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน

ศศกษา
1โครงการ
ปรวับปรทุงและ
พวัฒนา
หลวักสรตร
สถานศศกษา

1. หลวักสรตรระดวับ
ปฐมววัยและระดวับ
ประถมศศกษามปีการ
พวัฒนาทวั ตั้งสองระดวับ 

1. โรงเรปียนจวัดทาด
ปรวับปรทุงพวัฒนา
หลวักสรตรระดวับ
ปฐมววัยและระดวับ
ประถมศศกษาอยต่าง
ตต่อเนพที่อง 

ปฐมววัย 
มฐ.7 ตบ. 
7.1-7.5 

2. โครงการ
สต่งเสรกิม
พวัฒนาการ
พวัฒนา
ศวักยภาพของ
เดป็กปฐมววัย 

1.นวักเรปียนปฐมววัย 
อนทุบาล 1 ,2 มปี
พวัฒนาการเหมาะสม
กวับววัยร รู้อยละ 85 
2. ผร รู้ปกครองมปีความ
พศงพอใจ 
ร รู้อยละ 80 

1. นวักเรปียนชวั ตั้น
อนทุบาล 1 และ 2 มปี
พวัฒนาการเหมาะกวับ
ววัย จาด นวน 60 คน

ปฐมววัย 
มฐ.2 ตบ. 
2.1-2.4 
มฐ.3 ตบ. 
4.1-4.5 
มฐ.4 ตบ. 
4.1-4. 

3.โครงการ 
ปรวับปรทุงและ
พวัฒนาแหลต่ง
เรปียนรร รู้

1. นวักเรปียนระดวับ
ปฐมววัยได รู้ศศกษา
แหลต่งเรปียนรร รู้ภายใน
และภายนอกร รู้อยละ 
90 

1. นวักเรปียนระดวับ
ปฐมววัยศศกษาแหลต่ง
เรปียนรร รู้จาด นวน 60 
คน

ปฐมววัย 
มฐ.3 ตบ. 
3.1-3.4/ 
มฐ.4 
ปฐมววัย 
มฐ.9 
ตบ.9.1-
9.2
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โครงการ/
กติจกรรม

เปข้ าหมาย 
( เชติงปรติมาณและ

คขุณภาพ

ผลสนาเรด็จ
( เชติงปรติมาณและ

คขุณภาพ )

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน

ศศกษา
4. กกิจกรรม 
“รวักการอต่าน”

1. นวักเรปียนปฐมววัยมปีนกิ
นวัยรวักการอต่านร รู้อยละ 
85 
2. นวักเรปียนททุกชวั ตั้น
เรปียนมปีนกิสวัยรวักการอต่าน
ร รู้อยละ 80 
3. นวักเรปียนใช รู้ห รู้อง
สมทุดร รู้อยละ 75 

1. นวักเรปียนปฐมววัย
รวักการอต่าน จาด นวน 
60 คน

ปฐมววัย 
มฐ.3 ตบ. 
4.1-4.5 / 
มฐ.4 ตบ. 
4.1-4.5 , 
5.4 

5. โครงการ
พวัฒนาระบบ
ดรแลชต่วย
เหลพอนวักเรปียน
5.1 อาหาร
กลางววัน 

1. เพพที่อให รู้นวักเรปียนททุก
คนได รู้รวับประทาน
อาหารกลางววัน 

1. โรงเรปียนจวัดทาด
อาหารให รู้กวับนวักเรปียน
ททุกววันททุกคนแบบ
บรรณาการร รู้อยละ 
100 

ปฐมววัย 
มฐ.1 ตบ.1

5.2 อาหาร
เสรกิมนม 

2. เพพที่อให รู้นวักเรปียนททุก
คนได รู้ดพที่มนม 

2. โรงเรปียนจวัดให รู้
นวักเรปียนดพที่มนมททุกววัน
ททุกคนตามทปีที่ได รู้รวับ
จวัดสรรจาก อบต. 
100% 

ปฐมววัย 
มฐ.1 
ตบ.1-4 

5.3 หนรน รู้อย
ววัยใสใสต่
สทุขภาพ 

1. เพพที่อดรแลสทุข
อนามวัยให รู้กวับนวักเรปียน
ททุกคนททุกชวั ตั้นเรปียน 

3. ครรประจาด ชวั ตั้น ครร
เวร ครรอนามวัยดรแล
สทุขภาพนวักเรปียนททุก
คนททุกชวั ตั้นเรปียนพร รู้อม
ทาด ประกวันชปีวกิตให รู้กวับ
นวักเรปียน ร รู้อยละ 95 

ปฐมววัย 
มฐ.1 
ตบ.1-4 

6. โครงการ
ประกวัน
คทุณภาพ
ภายในสถาน
ศศกษา 

1. ระบบประกวัน
คทุณภาพภายในมปี
ความพร รู้อมและเปป็ น
ระบบ ร รู้อยละ 75 

1. โรงเรปียนมปีการ
ประกวันคทุณภาพ
ภายในแบบมปีสต่วน
รต่วมอยต่างตต่อเนพที่อง 

ปฐมววัย 
มฐ.8 
ตบ.8.1-
8.6 

7. โครงการ
พวัฒนา ยก

1. ครรและบทุคลากรได รู้
รวับการอบรมพวัฒนามปี

1. ผร รู้บรกิหาร ครร เข รู้า
อบรมและพวัฒนา

ปฐมววัย 
มฐ.5 
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โครงการ/
กติจกรรม

เปข้ าหมาย 
( เชติงปรติมาณและ

คขุณภาพ

ผลสนาเรด็จ
( เชติงปรติมาณและ

คขุณภาพ )

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน

ศศกษา
ระดวับครร
ปฐมววัย

ศวักยภาพในการ
จวัดการเรปียนรร รู้ร รู้อยละ 
100 

ตนเอง จาด นวน 2 
คน 

ตบ.8.1-
8.6 
มฐ.6 ตบ. 
6.1-6.7 

กลยขุทธหททที่ 2  ปลมูกฝทงคขุณธรรม  จรติยธรรม  นนาเยาวชนสมูย่จ ติต
สาธารณะบนพพพนฐาน ความเปด็ นไทย ดมูแลชย่วยเหลพอน ทกเรทยนภาย
ใตข้ปร ทชญาของเศรษฐกติจพอเพทยง

โครงการ/
กติจกรรม

เปข้ าหมาย 
( เชติงปรติมาณและ

คขุณภาพ

ผลสนาเรด็จ
( เชติงปรติมาณและ

คขุณภาพ )

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน

ศศกษา
1. กกิจกรรม
ประชาธกิปไตย
ในโรงเรปียน 

1. นวักเรปียน จวัด
กกิจกรรมกลทุต่มสปี มปี
ความรร รู้เกปีที่ยวกวับ
ประชาธกิปไตยใน
โรงเรปียน 
ร รู้อยละ 85 

1. นวักเรปียนมปีความรร รู้
เกปีที่ยวกวับกกิจกรรม
ประชาธกิปไตยฝศก
ทวักษะการทาด งาน
กลทุต่ม จาด นวน 60 คน

ปฐมววัย 
มฐ.3 
ตบ.3.1-
3.4 
ม.ฐ 10 
ตบ. 10.1 
– 10.2 

2. โครงการ 
สต่งเสรกิม
พวัฒนา
คทุณธรรม  
จรกิยธรรม

1. นวักเรปียนมปีคทุณธรรม
มปีจรกิยธรรม มปีมารยาท
ร รู้อยละ 90 

1. นวักเรปียนปฐมววัยมปี
คทุณธรรมจรกิยธรรม 
จาด นวน 60 คน 

ปฐมววัย 
มฐ.2 
ตบ.2.1 

3. กกิจกรรม
ววันสาด ควัญ 

1. นวักเรปียนเข รู้ารต่วม
กกิจกรรมววันสาด ควัญ 
ร รู้อยละ 85 

1. นวักเรปียนเข รู้ารต่วม
กกิจกรรมววันสาด ควัญ 
60 คน 

ปฐมววัย 
มฐ.3 
ตบ.3.1-
3.4 

3.1 ววัน
วกิสาขบรชา 
(พ.ค.) 

1. นวักเรปียนเข รู้ารต่วม
กกิจกรรม 
ววันวกิสาขบรชาร รู้อยละ 

1. นวักเรปียนเข รู้ารต่วม
กกิจกรรมววัน
วกิสาขบรชา 60 คน 

ปฐมววัย 
มฐ.3 
ตบ.3.1-
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โครงการ/
กติจกรรม

เปข้ าหมาย 
( เชติงปรติมาณและ

คขุณภาพ

ผลสนาเรด็จ
( เชติงปรติมาณและ

คขุณภาพ )

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน

ศศกษา
85 3.4 

3.2 ววัน
อาสาฬหบรชา
(ก.ค.) 

2. นวักเรปียนเข รู้ารต่วม
กกิจกรรมววัน
อาสาฬหบรชาร รู้อยละ 
85 

2. นวักเรปียนเข รู้ารต่วม
กกิจกรรมววัน
อาสาฬหบรชา  60 
คน 

ปฐมววัย 
มฐ.3 
ตบ.3.1-
3.4 

3.3 ววันแมต่
แหต่งชาตกิ 
(ส.ค.) 

3. นวักเรปียนเข รู้ารต่วม
กกิจกรรมววันแมต่แหต่ง
ชาตกิร รู้อยละ 85 

3. นวักเรปียนเข รู้ารต่วม
กกิจกรรมววันแมต่แหต่ง
ชาตกิ 60 คน 

ปฐมววัย 
มฐ.3 
ตบ.3.1-
3.4 

3.4 ววันลอย
กระทง
(พ.ย.) 

4. นวักเรปียนเข รู้ารต่วม
กกิจกรรมววันลอย
กระทงร รู้อยละ 85 

4. นวักเรปียนเข รู้ารต่วม
กกิจกรรมววันลอย
กระทง 60 คน 

ปฐมววัย 
มฐ.3 
ตบ.3.1-
3.4 

3.5 ววันพต่อ
แหต่งชาตกิ 
(ธ.ค.) 

5. นวักเรปียนเข รู้ารต่วม
กกิจกรรมววันพต่อแหต่ง
ชาตกิร รู้อยละ 85 

5. นวักเรปียนเข รู้ารต่วม
กกิจกรรมววันพต่อแหต่ง
ชาตกิ 60 คน 

ปฐมววัย 
มฐ.3 
ตบ.3.1-
3.4 

4. โครงการ
เรปียนรร รู้ตาม
แนวปรวัชญา
เศรษฐกกิจพอ
เพปียง

1. เพพที่อจวัดกกิจกรรม
การเรปียนรร รู้ตามหลวัก
ปรวัชญาเศรษฐกกิจ
แบบพอเพปียงแบบ
บรรณาการให รู้กวับ
นวักเรปียนททุกคนททุกชวั ตั้น
เรปียน 
2. เพพที่อฝศกทวักษะ
เกษตรแบบพอเพปียง
สนวับสนทุนโครงการ
อาหารกลางววันแกต่
นวักเรปียน 

1. นวักเรปียนมปีความรร รู้
หลวักปรวัชญา
เศรษฐกกิจแบบพอ
เพปียงร รู้อยละ 90 
2. นวักเรปียนปลรกพพตั้น
ผวักสวนครวัวได รู้ร รู้อย
ละ 90 

ปฐมววัย 
มฐ.3 
ตบ.3.1-
3.4 
 ม.ฐ 10 
ตบ. 10.1 
– 10.2

4.1. กกิจกรรม 1. นวักเรปียนมปีการออม 1. นวักเรปียนปฐมววัยมปี ปฐมววัย 
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โครงการ/
กติจกรรม

เปข้ าหมาย 
( เชติงปรติมาณและ

คขุณภาพ

ผลสนาเรด็จ
( เชติงปรติมาณและ

คขุณภาพ )

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน

ศศกษา
การออม
ทรวัพยย์ 

ทรวัพยย์ร รู้อยละ 100 การออมทรวัพยย์ 60 
คน

มฐ.3 
ตบ.3.1-
3.4 
ม.ฐ 10 
ตบ. 10.1 
– 10.2

4.2 กกิจกรรม
หนรน รู้อยจกิต
อาสา

นวักเรปียนเข รู้ารต่วม
กกิจกรรมมปีจกิตอาสา 
ร รู้อยละ 100

1. นวักเรปียนปฐมววัยมปี
กกิจกรรมหนรน รู้อยจกิต
อาสา  60 คน

ปฐมววัย 
มฐ.3 
ตบ.3.1-
3.4 
ม.ฐ 10 
ตบ. 10.1 
– 10.2

กลยขุทธหททที่ 3  ขยายโอกาสทางการศ ศกษาใหข้ประชากรว ทยเรทยนไดข้
เร ทยนอยย่างเตด็มศ ทกยภาพ    ท ทพงในระบบ  
                  นอกระบบ  และตามอ ทธยาศ ทยอยย่างตย่อเนพที่องและมท
คขุณภาพ

โครงการ/
กติจกรรม

เปข้ าหมาย 
( เชติงปรติมาณและ

คขุณภาพ

ผลสนาเรด็จ
( เชติงปรติมาณและ

คขุณภาพ )

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน

ศศกษา
5. โครงการ
พวัฒนาระบบ
ดรแลชต่วย
เหลพอนวักเรปียน
5.1 อาหาร
กลางววัน 

1. โรงเรปียนจวัดทาด
อาหารให รู้กวับนวักเรปียน
ททุกววันททุกคนแบบ
บรรณาการร รู้อยละ 
100 

1. โรงเรปียนจวัดทาด
อาหารให รู้กวับนวักเรปียน
แบบบรรณาการ
จาด นวน 60 คน 

ปฐมววัย 
มฐ.1 ตบ.1

5.2 อาหาร
เสรกิมนม 

2. โรงเรปียนจวัดให รู้
นวักเรปียนดพที่มนมททุกววัน
ททุกคนตามทปีที่ได รู้รวับ
จวัดสรรจาก อบต. 

2. นวักเรปียนได รู้ดพที่มนม
จาด นวน 60 คน 

ปฐมววัย 
มฐ.1 
ตบ.1-4 
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100% 
5.3 สทุขภาพ
นวักเรปียน 

3. ครรประจาชวั ตั้น ครร
เวร ครรอนามวัยดรแล
สทุขภาพนวักเรปียนททุก
คนททุกชวั ตั้นเรปียนพร รู้อม
ทาประกวันชปีวกิตให รู้กวับ
นวักเรปียน ร รู้อยละ 95 

3. ครรแดแลนวักเรปียน
ด รู้านสทุขภาพพร รู้อม
ดรแลเรพที่องทาประกวัน
ชปีวกิตของนวักเรปียน 
จาด นวน 60 คน 

ปฐมววัย 
มฐ.1 
ตบ.1-4 

5.5 การดรแล
นวักเรปียนราย
บทุคคล 

5. นวักเรปียนยากจน
ขาดแคลนได รู้รวับ
จวัดสรรววัสดทุอทุปกรณย์
เครพที่องแบบนวักเรปียน
ร รู้อยละ 40 

5. นวักเรปียนยากจน
ขาดแคลนได รู้รวับววัสดทุ
อทุปกรณย์ จานวน 
60คน 

ปฐมววัย 
มฐ.1 
ตบ.1-4 

กลยขุทธหททที่ 4  พ ทฒนาครมูและบขุคลากรทางการศ ศกษาใหข้ปฏติบ ทต ติงาน
ไดข้อยย่างเตด็มศ ทกยภาพ

โครงการ/
กติจกรรม

เปข้ าหมาย 
( เชติงปรติมาณและ

คขุณภาพ

ผลสนาเรด็จ
( เชติงปรติมาณและ

คขุณภาพ )

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน

ศศกษา
1.โครงการ 
พวัฒนา และ 
ยกระดวับครร
ปฐมววัย

1. ครรและบทุคลากรได รู้
รวับการอบรมพวัฒนามปี
ศวักยภาพในการ
จวัดการเรปียนรร รู้ร รู้อยละ 
100 

1. ผร รู้บรกิหาร ครร เข รู้า
อบรมและพวัฒนา
ตนเอง จาด นวน 2 
คน 

ปฐมววัย 
มฐ.5 
ตบ.8.1-
8.6 
มฐ.6 ตบ. 
6.1-6.7 

1.1 การ
ประชทุมประจาด
เดพอน 

1. ครรและบทุคลากร
เข รู้ารต่วมประชทุมททุกคน
ททุกเดพอนร รู้อยละ 100

1. ครรเข รู้ารต่วมประชทุม
ประจาด เดพอนจาด นวน 
2 คน 

ปฐมววัย 
มฐ.5 
ตบ.8.1-
8.6 / มฐ.6
ตบ. 6.1-
6.7 

1.2 การ 1. ครรได รู้รวับการอบรม 1. ครร ผร รู้บรกิหาร ได รู้ ปฐมววัย 
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อบรมพวัฒนา
ครร 

พวัฒนาร รู้อยละ 100 
2. ครรได รู้รวับการ
พวัฒนาจากเขตพพตั้นทปีที่
ร รู้อยละ100 

รวับการอบรมพวัฒนา 
จาด นวน 3 คน 

มฐ.5 
ตบ.8.1-
8.6 / มฐ.6
ตบ. 6.1-
6.7 

1.2.1 การ
อบรมการใช รู้
สพที่อชต่วยสอน 

1.ครรได รู้รวับการอบรม
การใช รู้สพที่อชต่วยสอน
ร รู้อยละ 100 

1. ครร ผร รู้บรกิหาร ได รู้
รวับการอบรมการใช รู้
สพที่อเทคโนโลยปีชต่วย
สอน จานวน 2 คน 

ปฐมววัย 
มฐ.5 
ตบ.8.1-
8.6 / มฐ.6
ตบ. 6.1-
6.7 

1.2.2 การ
อบรมการทาด
วกิจวัยในชวั ตั้น
เรปียน 

1. ครรสามารถทาด วกิจวัย
ในชวั ตั้นเรปียนได รู้ ร รู้อยละ
75 

1. ครรมปีการทาด วกิจวัย
ในชวั ตั้นเรปียน จาด นวน 
2 คน 

ปฐมววัย 
มฐ.5 
ตบ.8.1-
8.6 / มฐ.6
ตบ. 6.1-
6.7 

กลยขุทธหททที่ 5  สรข้างองคหกรใหข้เขข้มแขด็งมทคขุณภาพบนหล ทกธรรมมา
ภติบาล   โดยเนข้นการบรติหารแบบมทสย่วนรย่วม

โครงการ/
กติจกรรม

เปข้ าหมาย 
( เชติงปรติมาณและ

คขุณภาพ

ผลสนาเรด็จ
( เชติงปรติมาณและ

คขุณภาพ )

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน

ศศกษา
1. การประชทุม
คณะกรรมการ
สถานศศกษา 

1. กรรมการสถาน
ศศกษา กรรมการทปีที่
ปรศกษาเข รู้ารต่วมประชทุม
เหป็นชอบและเสนอ
แนะในการพวัฒนา
สถานศศกษา ร รู้อยละ 
100 

1. คณะกรรมการ
สถานศศกษาเข รู้ารต่วม
ประชทุม และให รู้ความ
เหป็นชอบ ภาคเรปียน
ละ 2 ครวั ตั้ง 

ปฐมววัย 
มฐ.9 
ตบ.9.1-
9.2 

2. งาน
ประชทุมผร รู้
ปกครอง
นวักเรปียน 

1. ผร รู้ปกครองนวักเรปียน
เข รู้ารต่วมประชทุม ภาค
เรปียนละ 1 ครวั ตั้ง ร รู้อย
ละ 90 

1. ผร รู้ปกครอง
นวักเรปียนเข รู้ารต่วม
ประชทุม ภาคเรปียนละ 
1 ครวั ตั้ง 

ปฐมววัย 
มฐ.9 
ตบ.9.1-
9.2 
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โครงการ/
กติจกรรม

เปข้ าหมาย 
( เชติงปรติมาณและ

คขุณภาพ

ผลสนาเรด็จ
( เชติงปรติมาณและ

คขุณภาพ )

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน

ศศกษา
3 โครงการ 
15 ปปี เรปียนฟรปี
อยต่างมปี
คทุณภาพ 

1.โรงเรปียนมอบเงกิน
ตามนโยบายรวัฐบาล
โครงการเรปียนฟรปี 15 
ร รู้อยละ 100 
2. โรงเรปียนจวัด
กกิจกรรมตามนโยบาย
รวัฐบาลตามกกิจกรรมทปีที่
กดาหนดร รู้อยละ 85 

1. โรงเรปียนแจกเงกิน
โครงการเรปียนฟรปี 
15 ปปีให รู้กวับนวักเรปียน
จาด นวน 60 คน 
2. โรงเรปียนจวัด
กกิจกรรมการเรปียนรร รู้
ให รู้กวับนวักเรปียน
จาด นวน 60คน 

ปฐมววัย 
มฐ.11 
ตบ.11.1-
11.2 

4. โครงการ
พวัฒนาระบบ
บรกิหารจวัดการ
เพพที่อการเรปียนรร รู้
ทปีที่มปีคทุณภาพ

1. ระบบงานทวั ตั้ง 4 
กลทุต่มงานมปีการพวัฒนา
อยต่างตต่อเนพที่องนวักเรปียน
ผร รู้ปกครองมปีความพศง
พอใจร รู้อยละ 85 

1. ผร รู้บรกิหารพวัฒนา
ระบบบรกิหารจวัดการ
สถานศศกษาอยต่างตต่อ
เนพที่องโรงเรปียนมปีการ
พวัฒนาดปีขศตั้น ผร รู้
ปกครอง คณะ
กรรมการสถาน
ศศกษามปีความพศง
พอใจ 

ปฐมววัย 
มฐ.6 
ตบ.6.1-
6.7 

5. โครงการ 
ปรวับปรทุงและ
พวัฒนาแหลต่ง
เรปียนรร รู้

1. ปรวับปรทุงแหลต่ง
เรปียนรร รู้ภายในสถาน
ศศกษา จดานวน 7 แหต่ง

1. โรงเรปียนมปีการ
ปรวับปรทุงแหลต่งเรปียนรร รู้
ภายในสถานศศกษา 

ปฐมววัย 
มฐ.9 
ตบ.9.1-
9.2

6.โครงการ 
จวัดทดา
ปรวับปรทุง
พวัฒนาระบบ
เอกสารข รู้อมรล
สารสนเทศ

เปรู้าหมาย
1 เชกิงคทุณภาพ
1.1 โรงเรปียนมปีการจวัด
ทดา ปรวับปรทุง พวัฒนา
ระบบเอกสาร ข รู้อมรล
สารสนเทศเปป็ น
ปวัจจทุบวัน
1.2 โรงเรปียนมปีการจวัด
เกป็บเอกสาร ข รู้อมรล
สารสนเทศอยต่างเปป็ น

โรงเรปียนมปีการจวัดทดา 
ปรวับปรทุงและพวัฒนา
ระบบเอกสาร ข รู้อมรล
สารสนเทศอยต่างเปป็ น
ระบบ

ปฐมววัย 
มฐ.7 
ตบ.7.1
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โครงการ/
กติจกรรม

เปข้ าหมาย 
( เชติงปรติมาณและ

คขุณภาพ

ผลสนาเรด็จ
( เชติงปรติมาณและ

คขุณภาพ )

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน

ศศกษา
ระบบ สะดวกตต่อการ
ค รู้นหา และสามารถใช รู้
งานได รู้อยต่างมปี
ประสกิทธกิภาพ
2 เชกิงปรกิมาณ
2.1 โรงเรปียนมปีการจวัด
เกป็บระบบเอกสาร เปป็ น
4 กลทุต่มงาน
2.2 โรงเรปียนมปีปรู้าย
นกิเทศแสดงข รู้อมรล
สารสนเทศทปีที่สดาควัญ
ครบถ รู้วน เปป็ นปวัจจทุบวัน
2.3 ข รู้อมรล
สารสนเทศททุก
ประเภทสะดวกตต่อ
การใช รู้งาน ค รู้นหา 
และตรวจสอบได รู้

 ผลการดนาเนตินงานโครงการ/กติจกรรมตามนโยบายพติเศษ

โครงการ/
กติจกรรม

เปข้ าหมาย 
( เชติงปรติมาณและ

คขุณภาพ

ผลสนาเรด็จ
( เชติงปรติมาณและ

คขุณภาพ )

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน

ศศกษา
โครงการ
พวัฒนาการ
จวัดการศศกษา

1.  สถานศศกษามปี
หลวักสรตรการศศกษา
ปฐมววัยของสถาน

1. สถานศศกษามปี
หลวักสรตรการศศกษา
ปฐมววัยของ

ปฐมววัย 
มฐ.7
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โครงการ/
กติจกรรม

เปข้ าหมาย 
( เชติงปรติมาณและ

คขุณภาพ

ผลสนาเรด็จ
( เชติงปรติมาณและ

คขุณภาพ )

สนอง
มาตรฐาน
การศศกษา
ของสถาน

ศศกษา
ระดวับปฐมววัย
อยต่างมปี
ประสกิทธกิภาพ

ศศกษา 2.  สถาน
ศศกษามปีระบบและ
กลไกให รู้ผร รู้มปีสต่วนรต่วม
ททุกฝต่ ายตระหนวักและ
เข รู้าใจการจวัดการ
ศศกษาปฐมววัย
3.  สถานศศกษาจวัด
กกิจกรรมเสรกิมสร รู้าง
ความตระหนวักรร รู้และ
เข รู้าใจหลวักการจวัดการ
ศศกษาปฐมววัย
4.  สถานศศกษามปีสต่วน
รต่วมและแสวงหา
ความรต่วมมพอกวับผร รู้
ปกครอง ชทุมชน และ
ท รู้องถกิที่น
5.  ผร รู้เกปีที่ยวข รู้องร รู้อยละ
80 มปีความพศงพอใจ
ในการดดาเนกินงานของ
โรงเรปียน  

2.  สถานศศกษามปี
ระบบและกลไกให รู้ผร รู้
มปีสต่วนรต่วมททุกฝต่ าย
ตระหนวักและเข รู้าใจ
การจวัดการศศกษา
ปฐมววัย
3.  สถานศศกษามปี
กกิจกรรมเสรกิมสร รู้าง
ความตระหนวักรร รู้และ
เข รู้าใจหลวักการ
จวัดการศศกษาปฐมววัย
4.  สถานศศกษามปี
สต่วนรต่วมและ
แสวงหาความรต่วม
มพอกวับผร รู้ปกครอง 
ชทุมชน และท รู้องถกิที่น
5. ผร รู้เกปีที่ยวข รู้องมปี
ความพศงพอใจใน
การดดาเนกินงานตาม
โครงการของ
โรงเรปียน
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2. ผลการดนาเนตินงานตามมาตรฐานการศ ศกษาของสถานศศกษา
1 มาตรฐานดข้านคขุณภาพเดด็ก

มาตรฐานทปีที่  1 เดป็กมปีพวัฒนาการด รู้านรต่างกาย  (5  คะแนน)

ททที่ ต ทวบย่งชทพ
ระด ทบ
คขุณภ
าพ

รย่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กติจกรรมททที่ทนา)

1.
1

มปีนดตั้าหนวักสต่วนสรงเปป็ นไป
ตามเกณฑย์มาตรฐาน

5 กติจกรรมหนมูนข้อยว ทยใส 
ใสย่ใจสขุขภาพ
- แบบบวันทศกการชวัที่งนดตั้าหนวัก 
– สต่วนสรง
- บวันทศกการแปรงฟวัน
- บวันทศกการดพที่มนม
- บวันทศกการตรวจสทุขภาพ
- แบบบวันทศกพวัฒนาการด รู้าน
รต่างกาย
- แผนการจวัดประสบการณย์

1.
2

มปีทวักษะการเคลพที่อนไหว
ตามววัย

5

1.
3

มปีสทุขนกิสวัยในการดรแล
สทุขภาพของตน

5

1.
4

หลปีกเลปีที่ยงตต่อสภาวะทปีที่
เสปีที่ยงตต่อโรค อทุบวัตกิเหตทุ 
ภวัย และสกิที่งเสพตกิด

5

สรขุประด ทบคขุณภาพ
มาตรฐาน

ดท
เยทที่ยม

1. วกิธปีการพวัฒนาโรงเรปียนสต่งเสรกิมสนวับสนทุนพวัฒนาเดป็กให รู้มปี
พวัฒนาการด รู้านรต่างกาย ด รู้วยครรผร รู้สอนดดาเนกินกกิจกรรมการเรปียนการสอน
ตามแผนการจวัดประสบการณย์การเรปียนรร รู้ สต่งเสรกิมให รู้เดป็กได รู้แสดงออก
ทางด รู้านรต่างกาย มปีการประเมกินผลและจวัดทดารายงานประจดาปปี  โดยได รู้
จวัดโครงการ/กกิจกรรมทปีที่สนองมาตรฐานทปีที่ ๑ ได รู้แกต่ กกิจกรรมหนรน รู้อยววัย
ใส ใสต่ใจสทุขภาพ จวัดให รู้มปีการชวัที่งนดตั้าหนวัก ววัดสต่วนสรงตามปฏกิทกินทปีที่กดาหนด
อยต่างตต่อเนพที่อง จวัดอาหารกลางววันให รู้เดป็กททุกคนได รู้รวับประทานอาหารทปีที่
มปีประโยชนย์ตต่อรต่างกาย เดป็กได รู้นอนหลวับพวักผต่อนอยต่างเพปียงพอววันละ ๒
ชวัที่วโมง มปีอาหารเสรกิม (นม)  เดป็กททุกคนได รู้ดพที่มนมททุกววันอยต่างเพปียงพอ 
มปีกกิจกรรมออกกดาลวังกายตอนเช รู้า   กกิจกรรมแขต่งขวันกปีฬาสปี จวัดทดาสนาม
เดป็กเลต่น สนามหญ รู้า ให รู้เดป็กได รู้เลต่นได รู้ออกกดาลวังกาย เดป็กได รู้รวับการ
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พวัฒนาสมรรถภาพทางกาย ให รู้เดป็กได รู้ฝศกปฏกิบวัตกิเกปีที่ยวกวับการแปรงฟวัน 
สต่งเสรกิมให รู้นวักเรปียนดรแลสทุขภาพอนามวัยและดรแลตนเองให รู้ปลอดภวัย 
เชต่นการล รู้างมพอกต่อนรวับประทานอาหาร และล รู้างมพอหลวังจากการใช รู้ห รู้อง
ส รู้วม  สต่งเสรกิมทวันตสทุขภาพ ฝศกเน รู้นการปฏกิบวัตกิด รู้านสทุขนกิสวัยอยต่างตต่อ
เนพที่อง เรปียนรร รู้ให รู้นวักเรปียนรร รู้จวักโทษของสกิที่งเสพตกิดและสกิที่งมอมเมา การ
ปฏกิเสธสกิที่งเสพตกิดและสกิที่งมอมเมา และหลปีกเลปีที่ยงตต่อสภาวะทปีที่เสปีที่ยงตต่อ
โรคอทุบวัตกิเหตทุ ภวัย และสกิที่งเสพตกิด จวัดให รู้มปีมนทุษยย์สวัมพวันธย์ทปีที่ดปีตต่อเพพที่อน ครร
และผร รู้อพที่น เชต่น มปีความสทุขในการเลต่นและทดากกิจกรรมรต่วมกวับผร รู้อพที่น มปีการ
ตรวจเยปีที่ยมจากเจ รู้าหน รู้าทปีที่สาธารณสทุขอยต่างสมดที่าเสมอ ปลรกฝวังให รู้ผร รู้เรปียน
มปีวกินวัยตต่อตนเองทปีที่รร รู้จวักการรวักษาความสะอาดของรต่างกาย รร รู้จวักการ
ปรู้องกวันโรคตต่างๆรวมทวั ตั้งส กิที่งทปีที่เปป็ นภวัยตต่อชปีวกิต และสทุขบวัญญวัตกิ 10  
ประการของกระทรวงสาธารณสทุข ในการบรรณาการแหลต่งเรปียนรร รู้และ
ภรมกิปวัญญาท รู้องถกิที่นให รู้ผร รู้เรปียนเปป็ นคนดปี คนเกต่ง และมปีความสทุข สต่งเสรกิม
ให รู้ชทุมชนและผร รู้ปกครองมปีสต่วนรต่วม

2. ผลการพวัฒนา จากผลการดาด เนกินงานตามแผนโครงการ
และกกิจกรรมพวัฒนาเดป็กให รู้มปีพวัฒนาการด รู้านรต่างกาย ชต่วยให รู้เดป็ก มปีนดตั้า
หนวักสต่วนสรงเปป็ นไปตามเกณฑย์มาตรฐาน มปีทวักษะการเคลพที่อนไหวตาม
ววัย  มปีสทุขนกิสวัยในการดรแลสทุขภาพของตน หลปีกเลปีที่ยงตต่อสภาวะทปีที่เส ปีที่ยง
ตต่อโรค อทุบวัตกิเหตทุ ภวัย และสกิที่งเสพตกิด มปีผลการประเมกินมาตรฐาน
ระดวับคทุณภาพ 5 ดปีเยปีที่ยม 

3. แนวทางการพวัฒนาในอนาคตโรงเรปียนได รู้กดาหนดแผนงาน
โครงการในการดรแลสต่งเสรกิมสทุขภาพนวักเรปียนอยต่างตต่อเนพที่องมอบหมาย
ภาระงานการดรแลชต่วยเหลพอนวักเรปียนโดยครรผร รู้สอน ครรประจดาชวั ตั้นในการ
จวัดกกิจกรรมการเรปียนรร รู้ให รู้กวับนวักเรปียนอยต่างตต่อเนพที่องให รู้ชทุมชนและผร รู้
ปกครองได รู้มปีสต่วนรต่วมในกกิจกรรมกวับสถานศศกษาเพพที่อสร รู้างสวัมพวันธย์ อวันดปี
ระหวต่าง บ รู้าน ววัด โรงเรปียน ตามแนวการปฏกิรรปการศศกษา และนดาผลการ
สรทุปประเมกินพวัฒนาการ บวันทศกการแปรงฟวัน การชวัที่งนดตั้าหนวักสต่วนสรง หรพอ
บวันทศกการดพที่มนม ในแตต่ละปปีการศศกษาไปเปป็ นข รู้อมรลในการวกิเคราะหย์
พวัฒนาการเดป็กและใช รู้เปป็ นแนวทาง เพพที่อกดาหนดนโยบายในการพวัฒนา
เดป็กให รู้เกกิดผลเปป็ นรรปธรรม

มาตรฐานททที่  2 เดด็กมทพ ทฒนาการดข้านอารมณหและจติตใจ (5  
คะแนน)
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ทปีที่ ตวัวบต่งชปีตั้
ระดวับ
คทุณภ
าพ

รต่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กกิจกรรมทปีที่ทดา)

2.
1

รต่าเรกิงแจต่มใส มปีความรร รู้ส ศก
ทปีที่ดปีตต่อตนเอง

5 -โครงการสย่งเสรติม
สขุนทรทยภาพ ศ ติลปะ ดนตรท
การเคลพที่อนไหว โรงเรปียนได รู้
ดาด เนกินกกิจกรรมสต่งเสรกิม
กกิจกรรมศกิลปสร รู้างสรรคย์อยต่าง
หลากหลาย 
- กกิจกรรมเคลพที่อนไหวจวังหวะ 
และกกิจกรรมด รู้านดนตรปี การ
ทดาทต่าทางประกอบ ร รู้อง
เพลงฟวังเพลง การเคาะ
จวังหวะ 
- สต่งเสรกิมกกิจกรรมด รู้านดนตรปี
และการเคลพที่อนไหวการ
แสดงทางด รู้านดนตรปีในววัน
สดาควัญ การชมกกิจกรรมการ
แสดงทางด รู้านดนตรปี 
กกิจกรรมเคลพที่อนไหวยามเช รู้า 
- แผนการจวัดประสบการณย์
- แบบบวันทศกพวัฒนาการ
- ภาพถต่าย

2.
2

มปีความมวัที่นใจและกล รู้า
แสดงออก

5

2.
3

ควบคทุมอารมณย์ตนเองได รู้
เหมาะสมกวับววัย

5

2.
4

ชพที่นชมศกิลปะ ดนตรปี การ
เคลพที่อนไหว และรวัก
ธรรมชาตกิ

5

สรทุประดวับคทุณภาพมาตรฐาน ดปี
เยปีที่ยม

1. วกิธปีการพวัฒนาโรงเรปียนจวัดกกิจกรรมจวัดกกิจกรรมการสต่งเสรกิม
สภาวะของจกิตใจทปีที่มปีความสดชพที่น แจต่มใส สามารถควบคทุมอารมณย์ให รู้
มวัที่นคงเปป็ นปกตกิ มปีมนทุษยย์สวัมพวันธย์และปฏกิบวัตกิกกิจกรรมรต่วมกวับผร รู้อพที่นได รู้ตาม
ววัยสต่งเสรกิมกกิจกรรมศกิลปสร รู้างสรรคย์อยต่างหลากหลาย เชต่น ระบายสปี 
พกิมพย์ภาพ พวับสปี ฯลฯ การประกวดวาดภาพ  ระบายสปีภาพในววันสดาควัญ
ตต่างๆ อปีกทวั ตั้งแสดงออกถศงการยอมรวับและชพที่นชมความสามารถและผล
งานของตนเองสต่งเสรกิมกกิจกรรมด รู้านดนตรปีและการเคลพที่อนไหวการ
แสดงทางด รู้านดนตรปีในววันสดาควัญ การชมกกิจกรรมการแสดงทางด รู้าน
ดนตรปี กกิจกรรมเคลพที่อนไหวยามเช รู้า มปีความมวัที่นใจในตนเองและกล รู้า
แสดงออก เชต่น กล รู้าพรด กล รู้าทดา กล รู้าแสดงความคกิดเหป็น อยต่างเหมาะ
สมกวับววัยและสถานการณย์ และกกิจกรรมเคลพที่อนไหวจวังหวะ และกกิจกรรม
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ด รู้านดนตรปี การทดาทต่าทางประกอบ ร รู้องเพลงฟวังเพลง การเคาะจวังหวะ 
มปีความสทุขกวับการเคลพที่อนไหวตามจกิตนาการ

2. ผลการพวัฒนา จากผลการสต่งเสรกิมพวัฒนาการด รู้านอารมณย์
และจกิตใจ นวักเรปียนในระดวับปฐมววัยได รู้รวับการสต่งเสรกิมพวัฒนาการด รู้าน
อารมณย์ – สวังคมจากกกิจกรรมศกิลปสร รู้างสรรคย์  กกิจกรรมด รู้านดนตรปีและ
การเคลพที่อนไหว  กกิจกรรมเคลพที่อนไหวและจวังหวะ  ทดาให รู้เดป็กสามารถ
ควบคทุมอารมณย์ของตนเองได รู้ดปีมากขศตั้น  มปีมนทุษยสวัมพวันธย์และปฏกิบวัตกิ
กกิจกรรมรต่วมกวับผร รู้อพที่นได รู้ดปี  กล รู้าพรด  กล รู้าแสดงออกมากขศตั้น นวักเรปียนมปี
ผลการประเมกินมาตรฐานระดวับ 5 ดปีเยปีที่ยม

3. แนวทางการพวัฒนาในอนาคตโรงเรปียนได รู้กดาหนดแผนงาน
โครงการในการสต่งเสรกิมพวัฒนาการณย์ด รู้านอารมณย์และจกิตใจให รู้กวับ
นวักเรปียนมปีพวัฒนาการอยต่างตต่อเนพที่องหลากหลายสอดคล รู้องกวับพวัมนาการ
และความต รู้องการของเดป็ก

มาตรฐานททที่  3  เดด็กมทพ ทฒนาการดข้านส ทงคม (5 คะแนน)

ทปีที่ ตวัวบต่งชปีตั้
ระดวับ
คทุณภา

พ

รต่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กกิจกรรมทปีที่ทดา)

3.
1

มปีวกินวัย รวับผกิดชอบ เชพที่อฟวัง
คดาสวัที่งสอนของพต่อแมต่ ครร
อาจารยย์

5 โครงการ พวัฒนา
คทุณธรรม จรกิยธรรมเดป็ก
ปฐมววัย
- จวัดกกิจกรรมงเพพที่อพวัฒนา
ให รู้เดป็กมปีวกินวัย มปีความรวับ
ผกิดชอบ ปฏกิบวัตกิตามข รู้อ
ตกลงรต่วมกวัน มปีความ
ซพที่อสวัตยย์สทุจรกิตจวัดกกิจกรรม 
ววันสดาควัญ เพพที่อพวัฒนาให รู้
ผร รู้เรปียนมปีความกตวัญญร
กตเวทปีเชพที่อฟวังคดาสวัที่งสอน
ของพต่อแมต่ ครร อาจารยย์
- แผนการจวัด
ประสบการณย์
- แบบบวันทศกพวัฒนาการ
- ภาพถต่าย

3.
2

มปีความซพที่อสวัตยย์สทุจรกิต 
ชต่วยเหลพอแบต่งปวัน

5

3.
3

เลต่นและทดางานรต่วมกวับผร รู้
อพที่นได รู้

5

3.
4

ประพฤตกิตนตาม
ววัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาทปีที่ตนนวับถพอ

5

สรทุประดวับคทุณภาพมาตรฐาน ดปีเยปีที่ยม
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1. วกิธปีการพวัฒนาโรงเรปียนกกิจกรรมเลต่านกิทาน ร รู้องเพลง 
ทต่องจดาข รู้อตกลงเพพที่อพวัฒนาให รู้เดป็กมปีวกินวัย มปีความรวับผกิดชอบ ปฏกิบวัตกิตาม
ข รู้อตกลงรต่วมกวัน เชต่นการจวัดเกป็บของเลต่นของใช รู้เข รู้าทปีที่  เดป็กทปีที่อดทนรอ
คอยสกิที่งทปีที่ต รู้องการได รู้ตามววัย ควบคทุมตนเองให รู้ทดางานจนเสรป็จได รู้ตาม
ววัย การปฏกิบวัตกิตามข รู้อตกลงของห รู้องเรปียน เชต่น รร รู้จวักขออนทุญาตไป
ห รู้องนดตั้า  หยทุดพรดเมพที่อครรพรด ทกิตั้งขยะให รู้เปป็ นทปีที่ พวัฒนาให รู้ผร รู้เรปียนมปีความ
ซพที่อสวัตยย์สทุจรกิต เชต่นเดป็กทปีที่บอกได รู้วต่าของชกิตั้นใดเปป็ นของของตนและชกิตั้น
ใดเปป็ นของผร รู้อพที่น ไมต่พรดปด และยอมรวับเมพที่อทดาผกิด มปีความซพที่อสวัตยย์ไมต่ลวัก
ขโมย คพนของทปีที่เกป็บได รู้ให รู้เจ รู้าของหรพอมอบให รู้ผร รู้ใหญต่ จวัดกกิจกรรม ววัน
ไหว รู้ครร ววันแมต่ ววันพต่อ เพพที่อพวัฒนาให รู้ผร รู้เรปียนมปีความกตวัญญรกตเวทปี และ
ฝศกการทดาความเคารพครร ผร รู้ปกครอง ฝศกให รู้ผร รู้เรปียนปฏกิบวัตกิตนและ
แสดงออกซศที่งความรวักชาตกิไทยได รู้ตามววัย เชต่นการยพนตรงเมพที่อได รู้ยกิน
เพลงชาตกิ หรพอเพลงสรรเสรกิญพระบารมปีจวัดกกิจกรรมการทต่องคดา
คล รู้องจองเกปีที่ยวกวับการประหยวัดอดออมตต่างๆ จวัดกกิจกรรมออมทรวัพยย์
และทต่องคดาคล รู้องจอง เกปีที่ยวกวับการประหยวัดนดตั้าไฟ เพพที่อพวัฒนาให รู้ผร รู้
เรปียนรร รู้จวักประหยวัด รร รู้จวักใช รู้และรวักษาทรวัพยากรและสกิที่งแวดล รู้อม จวัด
กกิจกรรมสต่งเสรกิมมารยาทในการพรดการฟวัง การไหว รู้ แสดงความเคารพ
ผร รู้ใหญต่อยต่างเหมาะสม มารยาทในการรวับประทานอาหารและรร รู้คทุณคต่า 
และปฏกิบวัตกิตนตามววัฒนธรรมไทยและศาสนาทปีที่ตนนวับถพอ 

2. ผลการพวัฒนา นวักเรปียนในระดวับปฐมววัยได รู้รวับการสต่งเสรกิม
คทุณธรรมจรกิยธรรมด รู้าน การมปีวกินวัย มปีความรวับผกิดชอบในการเข รู้าแถว
เคารพธงชาตกิ มปีความรวับผกิดชอบในงานทปีที่ได รู้รวับมอบหมาย การรร รู้จวักเกป็บ
ของเข รู้าทปีที่มปีความซพที่อสวัตยย์สทุจรกิต  มปีความกตวัญญรกตเวทปี เชพที่อฟวังคดาสวัที่ง
สอนของพต่อ แมต่ ครรอาจารยย์  ปลรกฝวังให รู้ผร รู้เรปียนทดาความเคารพผร รู้
ปกครอง ครร มปีความเมตตากรทุณาโอบอ รู้อมอารปี ไมต่เหป็นแกต่ตวัว แบต่งปวัน
สกิที่งของไมต่รวังแกสวัตวย์  มปีความประหยวัดในการใช รู้ทรวัพยากรอยต่างคทุมคต่า 
ภรมกิใจในความเปป็ นไทยเหป็นคทุณคต่าและดดารงไว รู้ซ ศที่งความเปป็ นไทย โดย
ครรจวัดการเรปียนการสอนพร รู้อมจวัดทดากกิจกรรมเพพที่อให รู้ผร รู้เรปียนได รู้ฝศกฝน
อยต่างตต่อเนพที่อง เพพที่อให รู้ผร รู้เรปียนระดวับปฐมววัยเปป็ นคนดปี มปีคทุณธรรม 
จรกิยธรรมอยต่างยวัที่งยพน ผลการสต่งเสรกิมพวัฒนาการด รู้านสวังคมแกต่นวักเรปียน
นวักเรปียนมปีพวัฒนาการทางด รู้านสวังคมตามผลการประเมกินมาตรฐาน ระดวับ
5 ดปีเยปีที่ยม

3. แนวทางการพวัฒนาในอนาคตโรงเรปียนได รู้กดาหนดแผนงาน
โครงการ กกิจกรรมสต่งเสรกิมพวัฒนาการด รู้านสต่งคมให รู้แกต่นวักเรปียนอยต่างตต่อ
เนพที่องททุกชวั ตั้นเรปียน
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มาตรฐานททที่  4 เดด็กมทพ ทฒนาการดข้านสตติปทญญา  (5 คะแนน)

ททที่ ต ทวบย่งชทพ
ระด ทบ
คขุณภ
าพ

รย่องรอยความ
พยายาม

(โครงการ/กติจกรรมททที่
ทนา)

4.
1

สนใจเรปียนรร รู้ส กิที่งรอบตวัว 
ซวักถามอยต่างตวั ตั้งใจ และ
รวักการเรปียนรร รู้ 

5 โรงเรปียนได รู้จวัดกกิจกรรม
พวัฒนาการด รู้านสตกิ
ปวัญญาแกต่นวักเรปียนตาม 
กกิจกรรมความเปป็ นเลกิศ
ทางวกิชาการ โครงการ
สต่งเสรกิมพวัฒนาการ
พวัฒนาศวักยภาพของเดป็ก
ปฐมววัย โครงการศศกษา
แหลต่งเรปียนรร รู้ทวั ตั้งภายใน
ภายนอกสถานศศกษา 
กกิจกรรมหนรน รู้อยนวักอต่าน
- แผนการจวัด
ประสบการณย์
- แบบบวันทศกพวัฒนาการ
- ภาพถต่าย
- แบบบวันทศก “ กกิจกรรม
บ รู้านนวักวกิทยาศาสตรย์
น รู้อย”
- โครงงานบ รู้านนวัก
วกิทยาศาสตรย์น รู้อย 2 
โครงงาน

4.
2

มปีความคกิดรวบยอดเกปีที่ยว
กวับสกิที่งตต่าง ๆ ทปีที่เกกิดจาก
ประสบการณย์การเรปียนรร รู้

5

4.
3

มปีทวักษะทางภาษาทปีที่
เหมาะสมกวับววัย

5

4.
4

มปีทวักษะกระบวนการทาง
วกิทยาศาสตรย์และ
คณกิตศาสตรย์

5

4.
5

มปีจกินตนาการและความ
คกิดสร รู้างสรรคย์

5

สรขุประด ทบคขุณภาพ
มาตรฐาน

ดท
เยทที่ยม

1. วกิธปีการพวัฒนาโรงเรปียนจวัดกกิจกรรมสต่งเสรกิมการเรปียนรร รู้ด รู้าน
สตกิปวัญญาแกต่นวักเรปียนโดยจวัดกกิจกรรมการเรปียนรร รู้ทปีที่ยศดผร รู้เรปียนเปป็ นสดาควัญ 
จวัดกกิจกรรมการเรปียนรร รู้ทปีที่หลากหลายโดยวกิธปีการฝศกปฏกิบวัตกิ การสอนแบบ
โครงงาน กระบวนการทางวกิทยาศาสตรย์ ฝศกทวักษะทางภาษาอยต่างตต่อ
เนพที่องสมดที่าเสมอ และ การเข รู้ารต่วมโครงการบ รู้านนวักวกิทยาศาสตรย์น รู้อย 
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โดย นวักเรปียนจะได รู้ทดากกิจกรรมการทดลองวกิทยาศาสตรย์ ปปีละ 20 
กกิจกรรม และ โครงงานวกิทยาศาสตรย์ ปปีละ 2 โครงงาน

2. ผลการพวัฒนา ผลการสต่งเสรกิมพวัฒนาศวักยภาพด รู้านสตกิ
ปวัญญาแกต่นวักเรปียน นวักเรปียนมปีพวัฒนาการด รู้านสตกิปวัญญาสรงขศตั้นเหมาะสม
กวับววัย นวักเรปียนสนใจเรปียนรร รู้ส กิที่งรอบตวัว ตวั ตั้งใจและรวักการเรปียนรร รู้ มปีความ
คกิดรอบยอด มปีทวักษะทางภาษาทปีที่เหมาะสม ทวั ตั้งภาษาไทย และ ภาษา
อวังกฤษ เพพที่อเปป็ นพพตั้นฐานในระดวับชวั ตั้นตต่อไปมปีทวักษะกระบวนการทาง
วกิทยาศาสตรย์ คณกิตศาสตรย์ การเชพที่อมโยงจากประสบการณย์เดกิม มปี
จกินตนาการและความคกิดสร รู้างสรรคย์ ผลการประเมกินระดวับ 5  ดปีเยปีที่ยม

3. แนวทางการพวัฒนาในอนาคตโรงเรปียนได รู้กดาหนดแผนงาน
โครงการ กกิจกรรมในการพวัฒนาการด รู้านสตกิปวัญญาแกต่นวักเรปียนอยต่างตต่อ
เนพที่องโดยครรประจาด ชวั ตั้น พวัฒนาครรในการจวัดกกิจกรรมการเรปียนรร รู้โดยเน รู้นผร รู้
เรปียนเปป็ นสดาควัญ เชกิญชวนผร รู้ปกครองมปีสต่วนรวมในการเรปียนรร รู้เกปีที่ยวกวับ
ท รู้องถกิที่น เพพที่อนดามาบรรณาการในการเรปียนการสอน

มาตรฐานดข้านการจ ทดการศศกษา   

มาตรฐานททที่  5  ครมูปฏติบ ทต ติงานตามบทบาทหนข้าททที่อยย่างมท
ประสติทธติภาพและเกติดประสติทธติผล  (20  คะแนน)

ทปีที่ ตวัวบต่งชปีตั้
ระดวับ
คทุณภา

พ

รต่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กกิจกรรมทปีที่ทดา)

5.
1

ครรเข รู้าใจปรวัชญา หลวัก
การ และธรรมชาตกิของ
การจวัดการศศกษา
ปฐมววัยและสามารถนดา
มาประยทุกตย์ใช รู้ในการจวัด
ประสบการณย์

5 โรงเรปียนได รู้จวัดโครงการ
พวัฒนายกระดวับครรปฐมววัย 
- การประชทุมประจาด เดพอน 
- การอบรมพวัฒนาครรโดย
โรงเรปียน สาด นวักงานเขต
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ทปีที่ ตวัวบต่งชปีตั้
ระดวับ
คทุณภา

พ

รต่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กกิจกรรมทปีที่ทดา)

พพตั้นทปีที่ ครรศศกษาพวัฒนา
ตนเอง 
- ผลกิตสพที่อการเรปียนการ
สอนในการสต่งเสรกิม
พวัฒนาการและทวักษะพพตั้น
ฐานของเดป็กปฐมววัย 
- การทาด วกิจวัยในชวั ตั้นเรปียน
เพพที่อแก รู้ไขปวัญหา
พฤตกิกรรมของเดป็ก และ 
การสต่งเสรกิมพวัฒนาการ
ตต่างๆของเดป็กปฐมววัย 
- จวัดทดาแผนการจวัด
ประสบการณย์ 
- ครรททุกคนปฏกิบวัตกิงานตาม
บทบาทหน รู้าทปีที่ของตนเอง
ได รู้อยต่างมปีประสกิทธกิภาพ
และเกกิดประสกิทธกิผลแกต่ผร รู้
เรปียนได รู้เปป็ นอยต่างดปี 
- รวมกวันแก รู้ไขและสต่ง
เสรกิมพฤตกิกรรมของผร รู้เรปียน
มปีการประสานงานรต่วมมพอ 
กวัน ระหวต่าง ครร ผร รู้ปกครอง
เพพที่อพวัฒนาการอยต่างตต่อ
เนพที่องของเดป็กปฐมววัย
- จวัดสภาพแวดล รู้อม
สอดคล รู้องกวับการเรปียนการ
สอน เอพตั้อตต่อการเรปียนรร รู้
ของเดป็ก

5.
2

ครรจวัดทดาแผนการจวัด
ประสบการณย์ทปีที่
สอดคล รู้องกวับหลวักสรตร
การศศกษาปฐมววัยและ
สามารถจวัด
ประสบการณย์การเรปียนรร รู้
ทปีที่หลากหลาย 
สอดคล รู้องกวับความแตก
ตต่างระหวต่างบทุคคล

5

5.
3

ครรบรกิหารจวัดการชวั ตั้น
เรปียนทปีที่สร รู้างวกินวัยเช กิง
บวก

5

5.
4

ครรใช รู้สพที่อและเทคโนโลยปี
ทปีที่เหมาะสม สอดคล รู้อง
กวับพวัฒนาการของเดป็ก

5

5.
5

ครรใช รู้เครพที่องมพอการววัด
และประเมกินผลพวัฒนา
การของเดป็กอยต่างหลาก
หลาย

5

5.
6

ครรวกิจวัยและพวัฒนาการ
จวัดการเรปียนรร รู้ทปีที่ตนรวับผกิด
ชอบและใช รู้ผลในการ
ปรวับการจวัด
ประสบการณย์

5

5.
7

ครรจวัดสกิที่งแวดล รู้อมให รู้
เกกิดการเรปียนรร รู้ได รู้ตลอด
เวลา

5

5.
8

ครรมปีปฏกิสวัมพวันธย์ทปีที่ดปีกวับ
เดป็กและผร รู้ปกครอง

5

5.
9

ครรมปีวทุฒกิและความรร รู้
ความสามารถในด รู้าน
การศศกษาปฐมววัย 

5
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ทปีที่ ตวัวบต่งชปีตั้
ระดวับ
คทุณภา

พ

รต่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กกิจกรรมทปีที่ทดา)

5.
10

ครรจวัดทดาสารนกิทวัศนย์และ
นดามาไตรต่ตรองเพพที่อใช รู้
ประโยชนย์ในการพวัฒนา
เดป็ก

5

สรขุประด ทบคขุณภาพ
มาตรฐาน

ดท
เยทที่ยม

1. วกิธปีการพวัฒนาโรงเรปียนอบรมสต่งเสรกิมพวัฒนาบทุคลากรอยต่าง
ตต่อเนพที่อง ครรมปีความเข รู้าใจหลวักปรวัชญาปฐมววัย หลวักสรตรปฐมววัย ใช รู้สพที่อ
ในการจวัดการเรปียนรร รู้ทปีที่หลากหลาย ววัดประเมกินผลรอบด รู้าน วกิจวัยเพพที่อ
พวัฒนาการจวัดการเรปียนรร รู้ จวัดสภาพแวดล รู้อมในการสต่งเสรกิมผร รู้เรปียนอยต่าง
ตต่อเนพที่อง มปีปฏกิบวัตกิสวัมพวันธย์กวับเดป็กและผร รู้ปกครอง พวัฒนาตนเองอยต่างตต่อ
เนพที่องในการจวัดการเรปียนรร รู้ให รู้แกต่นวักเรปียนอยต่างสมดที่าเสมอ

2. ผลการพวัฒนา จากผลการอบรมพวัฒนาครรอยต่างตต่อเนพที่อง
สมดที่าเสมอครรททุกคนปฏกิบวัตกิงานได รู้อยต่างมปีประส กิทธกิภาพเกกิดประสกิทธกิผล
แกต่ผร รู้เรปียนผร รู้ปกครองมปีความพศงพอใจเปป็ นอยต่างดปี ผลการประเมกิน
มาตรฐานระดวับดปีเยปีที่ยม 

3. แนวทางการพวัฒนาในอนาคตโรงเรปียนได รู้กดาหนดแผนงาน
โครงการอบรมพวัฒนาครรอยต่างตต่อเนพที่อง หลากหลาย เพพที่อพวัฒนา
ศวักยภาพผร รู้เรปียนให รู้เปป็ นไปตามมาตรฐานการศศกษา

มาตรฐานททที่  6 ผมู ข้บร ติหารปฏติบ ทต ติงานตามบทบาทหนข้าททที่อยย่าง
ประสติทธติภาพ และเกติดประสติทธติผล          (20 คะแนน)

ทปีที่ ตวัวบต่งชปีตั้ ระดวับ
คทุณภาพ

รต่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กกิจกรรมทปีที่ทดา)

6.
1

ผร รู้บรกิหารเข รู้าใจปรวัชญา
และหลวักการจวัดการ
ศศกษาปฐมววัย

5 โรงเรปียนได รู้จวัดกกิจกรรม 
โครงการอบรมพวัฒนา
ศวักยภาพผร รู้บรกิหารเข รู้ารวับ
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ทปีที่ ตวัวบต่งชปีตั้ ระดวับ
คทุณภาพ

รต่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กกิจกรรมทปีที่ทดา)

การอบรมพวัฒนาตนเอง
อยต่างตต่อเนพที่องปฏกิบวัตกิงาน
ตามบทบาทหน รู้าทปีที่อยต่าง
มปีประสกิทธกิภาพและเกกิด
ประสกิทธกิผลแกต่ผร รู้เรปียน 
โรงเรปียนมปีคทุณภาพ คณะ
กรรมการสถานศศกษา 
กรรมการทปีที่ปรศกษา ผร รู้นาด
ชทุมชน ผร รู้ปกครองนวักเรปียน
นวักเรปียนมปีความพศงพอใจ
เปป็ นอยต่างดปี
- แผนปฏกิบวัตกิการประจดาปปี
- บวันทศกการประชทุม คดาสวัที่ง
การปฏกิบวัตกิงานของ
โรงเรปียน
- สมทุดนกิเทศ/สมทุด
หมายเหตทุรายววัน/สมทุด
เยปีที่ยมของโรงเรปียน
- รายงานการประเมกิน
คทุณภาพภายนอก
- รายงานประจดาปปี
- แฟรู้มสะสมงานของครร/
ผร รู้บรกิหารสถานศศกษา
- แฟรู้มประกาศนปียบวัตร/
รางววัลตต่าง ๆ

6.
2

ผร รู้บรกิหารมปีวกิสวัยทวัศนย์ 
ภาวะผร รู้นดา และความคกิด
รกิเรกิที่มทปีที่เน รู้นการพวัฒนาเดป็ก
ปฐมววัย

5

6.
3

ผร รู้บรกิหารใช รู้หลวักการ
บรกิหารแบบมปีสต่วนรต่วม
และใช รู้ข รู้อมรลการประเมกิน
ผลหรพอการวกิจวัยเปป็ นฐาน
คกิดทวั ตั้งด รู้านวกิชาการและ
การจวัดการ

5

6.
4

ผร รู้บรกิหารสามารถบรกิหาร
จวัดการศศกษาให รู้บรรลทุเปรู้า
หมายตามแผนพวัฒนา
คทุณภาพสถานศศกษา

5

6.
5

ผร รู้บรกิหารสต่งเสรกิมและ
พวัฒนาศวักยภาพของ
บทุคลากรให รู้มปี
ประสกิทธกิภาพ

5

6.
6

ผร รู้บรกิหารให รู้คดาแนะนดา คดา
ปรศกษาทางวกิชาการ และ
เอาใจใสต่การจวัดการ
ศศกษาปฐมววัยเตป็ม
ศวักยภาพและเตป็มเวลา 

5

6.
7

เดป็ก ผร รู้ปกครอง และ
ชทุมชนพศงพอใจผลการ
บรกิหารจวัดการศศกษา
ปฐมววัย

5

สรขุประด ทบคขุณภาพ
มาตรฐาน

ดทเยทที่ยม

1. วกิธปีการพวัฒนาผร รู้บรกิหารเข รู้ารวับการอบรมพวัฒนาตนเองอยต่าง
ตต่อเนพที่อง อบรมโดยสาด นวักงานเขตพพตั้นทปีที่ อบรมโดยการศศกษาเอกสาร
เรปียนรร รู้ด รู้วยตนเอง เพพที่อนรต่วมงานพวัฒนางานจากประสบการณย์ในการทา
งานด รู้านการบรกิหารจวัดการศศกษา
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2. ผลการพวัฒนา จากผลการอบรมพวัฒนาของผร รู้บรกิหาร
สามารถปฏกิบวัตกิงานได รู้อยต่างมปีประสกิทธกิภาพเกกิดประสกิทธกิผลแกต่ผร รู้เรปียน 
สถานศศกษา มปีความรร รู้ความเข รู้าใจหลวักการศศกษาปฐมววัย มปีวกิสวัยทวัศนย์ มปี
ภาวะผร รู้นาด บรกิหารจวัดการแบบมปีสต่วนรต่วมงานบรรลทุตามแผนและเปรู้าหมาย
สต่งเสรกิมพวัฒนาการบทุคลาการในสถานศศกษาให รู้คาด แนะนาด อยต่าง
สมดที่าเสมอ ผร รู้ปกครองมปีความพศงพอใจ ผลการประเมกินระดวับ 5 ดปีเยปีที่ยม

3. แนวทางการพวัฒนาในอนาคตโรงเรปียนได รู้กดาหนดแผนงาน
โครงการในการพวัฒนาผร รู้บรกิหารอยต่างตต่อเนพที่องเพพที่อคทุณภาพและ
ประสกิทธกิภาพในการบรกิหารจวัดการสถานศศกษาให รู้บรรลทุววัตถทุประสงคย์
และเปรู้าหมาย

มาตรฐานททที่  7 แนวการจ ทดการศ ศกษา (20  คะแนน)

ทปีที่ ตวัวบต่งชปีตั้
ระดวับ
คทุณภา

พ

รต่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กกิจกรรมทปีที่

ทดา)
7.
1

มปีหลวักสรตรการศศกษา
ปฐมววัยของสถานศศกษา 
และนดาสรต่การปฏกิบวัตกิได รู้
อยต่างมปีประสกิทธกิภาพ

5

- หลวักสรตรสถานศศกษา 
การศศกษาปฐมววัย
- การประชทุมผร รู้ปกครอง
- โครงการ ปรวับปรทุงและ
พวัฒนาแหลต่งเรปียนรร รู้
- โครงการพวัฒนาการ
จวัดการศศกษาระดวับ
ปฐมววัยอยต่างมปี
ประสกิทธกิภาพ
- โครงการสต่งเสรกิม
ศวักยภาพและพวัฒนาเดป็ก
ปฐมววัย

7.
2

มปีระบบและกลไกให รู้ผร รู้มปี
สต่วนททุกฝต่ ายตระหนวักและ
เข รู้าใจการจวัดการศศกษา
ปฐมววัย

5

7.
3

จวัดกกิจกรรมเสรกิมสร รู้าง
ความตระหนวักรร รู้และเข รู้าใจ
หลวักการจวัดการศศกษา
ปฐมววัย

5

7.
4

สร รู้างการมปีสต่วนรต่วมและ
แสวงหาความรต่วมมพอกวับผร รู้
ปกครอง ชทุมชน และท รู้อง
ถกิที่น 

5

7.
5

จวัดสกิที่งอดานวยความสะดวก
เพพที่อพวัฒนาเดป็กอยต่างรอบ
ด รู้าน

5
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ทปีที่ ตวัวบต่งชปีตั้
ระดวับ
คทุณภา

พ

รต่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กกิจกรรมทปีที่

ทดา)
สรขุประด ทบคขุณภาพ

มาตรฐาน
ดท

เยทที่ยม

1. วกิธปีการพวัฒนาโรงเรปียนได รู้ศศกษาพวัฒนาหลวักสรตรปฐมววัย
โดยผร รู้บรกิหาร ครรผร รู้สอน และคณะกรรมการสถานศศกษา กรรมการทปีที่
ปรศกษา ผร รู้ปกครองนวักเรปียน แบบมปีสต่วนรต่วม สรต่การปฏกิบวัตกิโดยครรผร รู้สอน
พร รู้อมจวัดสพที่อสกิที่งอานวยความสะดวกในการพวัฒนาศวักยภาพนวักเรปียน
ปฐมววัยรอบอยต่างด รู้าน

2. ผลการพวัฒนา ผลการจวัดทาด พวัฒนาหลวักสรตรโดยยศด
หลวักสรตรระดวับปฐมววัยพทุทธศวักราช 2546 และฉบวับปรวับปรทุงแก รู้ไข 
โรงเรปียนมปีหลวักสรตรสถานศศกษาในการจวัดการเรปียนรร รู้ให รู้กวับนวักเรปียน
ระดวับปฐมววัยทปีที่มปีประสกิทธกิภาพ ผลการประเมกินระดวับ 5 ดปีเยปีที่ยม

3. แนวทางการพวัฒนาในอนาคตโรงเรปียนได รู้กดาหนดแผนงาน
โครงการในการพวัฒนาหลวักสรตรปฐมววัยอยต่างตต่อเนพที่องโดยนาผลการจวัด
กกิจกรรมการเรปียนรร รู้ของครรผร รู้สอน ปวัญหาในการจวัดกกิจกรรมการเรปียนรร รู้
ปรวับปรทุงพวัฒนาให รู้ดปียกิที่งขศตั้นเพพที่อคทุณภาพและประส กิทธกิผลของนวักเรปียน
ระดวับปฐมววัย

มาตรฐานททที่  8 สถานศศกษามทการประก ทนคขุณภาพภายในของ
สถานศศกษาตามททที่กนาหนดในกฎกระทรวง  
                    (5 คะแนน)

ทปีที่ ตวัวบต่งชปีตั้
ระดวับ
คทุณภา

พ

รต่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กกิจกรรมทปีที่

ทดา)
8.
1

กดาหนดมาตรฐานการ
ศศกษาปฐมววัยของ
สถานศศกษา

5 โรงเรปียนดาด เนกินงานตาม
โครงการประกวันคทุณภาพ
ภายในสถานศศกษาแบบ
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ทปีที่ ตวัวบต่งชปีตั้
ระดวับ
คทุณภา

พ

รต่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กกิจกรรมทปีที่

ทดา)
มปีสต่วนรต่วม มปีการกาด หนด
มาตรฐานการศศกษา
ปฐมววัย จวัดทาด แผน
พวัฒนาคทุณภาพการ
ศศกษาระดวับปฐมววัย จวัด
ทาด ข รู้อมรลสารสนเทศ 
ตกิดตามตรวจสอบ
ประเมกินผลการดาด เนกิน
คทุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศศกษาทปีที่
กาด หนดโดยยศดแนว
มาตรฐานการศศกษาของ
กระทรวงศศกษาธกิการ นาด
ผลการประเมกินคทุณภาพ
ภายในไปวางแผน
พวัฒนาอยต่างตต่อเนพที่อง 
พร รู้อมจวัดทาด รายงานผล
การดาเนกินงานประจาด ปปี
การศศกษา SAR

8.
2

จวัดทดาและดดาเนกินการ
ตามแผนพวัฒนาการ
จวัดการศศกษาของสถาน
ศศกษาทปีที่มทุต่งคทุณภาพตาม
มาตรฐานของสถาน
ศศกษา

5

8.
3

จวัดระบบข รู้อมรล
สารสนเทศและใช รู้
สารสนเทศในการ
บรกิหารจวัดการ

5

8.
4

ตกิดตามตรวจสอบและ
ประเมกินคทุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการ
ศศกษาของสถานศศกษา

5

8.
5

นดาผลการประเมกิน
คทุณภาพทวั ตั้งภายในและ
ภายนอกไปใช รู้วางแผน
พวัฒนา

5

8.
6

จวัดทดารายงานประจดาปปี
ทปีที่เปป็ นรายงานการ
ประเมกินคทุณภาพภายใน

5

สรทุประดวับคทุณภาพมาตรฐาน ดปีเยปีที่ยม

1. วกิธปีการพวัฒนาโรงเรปียนได รู้กาด หนดมาตรฐานของสถาน
ศศกษา จวัดทาด แผนโครงการในการประกวันคทุณภาพภายในสถานศศกษา
โดยการมปีสต่วนรต่วมของผร รู้บรกิหาร ครรผร รู้สอน คณะกรรมการสถานศศกษา 
คณะกรรมการทปีที่ปรศกษา ผร รู้ปกครองนวักเรปียนและประเมกินคทุณภาพภายใน
สถานศศกษาพร รู้อมนาผลการประเมกินเพพที่อนามาวางแผนปรวับปรทุงพวัฒนา
ผร รู้เรปียนและโรงเรปียนให รู้เปป็ นไปตามมาตรฐานการศศกษาอยต่างตต่อเนพที่อง

2. ผลการพวัฒนา ผลการดาด เนกินงานตามแผนงานและ
โครงการประกวันคทุณภาพภายในสถานศศกษา โรงเรปียนมปีคทุณภาพเปป็ นไป
ตามมาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา ผลการประเมกินระดวับ 5 ดปี
เยปีที่ยม
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3. แนวทางการพวัฒนาในอนาคตโรงเรปียนได รู้กาด หนดแผนงาน
โครงการประกวันคทุณภาพภายในแบบมปีสต่วนรต่วมโดยผร รู้บรกิหาร คณะครร 
คณะกรรมการสถานศศกษา กรรมการทปีที่ปรศกษา เพพที่อการประกวันคทุณภาพ
ภายในอยต่างตต่อเนพที่อง

มาตรฐานดข้านการสรข้างส ทงคมแหย่งการเรทยนรมู ข้
มาตรฐานทปีที่  9 สถานศศกษามปีการสร รู้าง สต่งเสรกิม สนวับสนทุนให รู้สถาน
ศศกษาเปป็ นสวังคมแหต่งการเรปียนรร รู้ 

ทปีที่ ตวัวบต่งชปีตั้
ระดวับ
คทุณภา

พ

รต่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กกิจกรรมทปีที่ทดา)

9.
1

เปป็ นแหลต่งเรปียนรร รู้เพพที่อ
พวัฒนาการเรปียนรร รู้ของ
เดป็กและบทุคลากรใน
สถานศศกษา

5

- แผนพวัฒนาการจวัดการ
ศศกษาของสถานศศกษา
- แผนปฏกิบวัตกิการประจดาปปี
- เอกสารรายงานการนกิเทศ
ตกิดตามผลการดดาเนกินงาน
-บวันทศกรายงานการประชทุม
- รายงานสรทุปผลการประเมกิน
โครงการ กกิจกรรมปฐมววัย
ฐานข รู้อมรลแหลต่งเรปียนรร รู้ 
ทะเบปียนการใช รู้แหลต่งเรปียนรร รู้
- เอกสารแสดงขวั ตั้นตอนการ
ดดาเนกินงานพวัฒนาแหลต่งเรปียน
รร รู้
- เอกสารหลวักฐาน เชต่น 
สารสวัมพวันธย์ สารนกิทวัศนย์ 
ภาพถต่าย
แผต่นพวับ แถบวกิดปีทวัศนย์ การ
ทดาบวันทศก แบบสวังเกต
- ปรู้ายนกิเทศการจวัดกกิจกรรม
ตต่างๆ ทปีที่เกปีที่ยวข รู้อง

9.
2

มปีการแลกเปลปีที่ยนเรปียนรร รู้
ระหวต่างบทุคลากรภายใน
สถานศศกษา ระหวต่าง
สถานศศกษากวับ
ครอบครวัว

5

สรขุประด ทบคขุณภาพ
มาตรฐาน

ดท
เยทที่ยม
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1. วกิธปีการพวัฒนาโรงเรปียนได รู้ดาด เนกินการประชทุมอบรมคณะ
กรรมการสถานศศกษา กรรมการทปีที่ปรศกษา ผร รู้ปกครองนวักเรปียนในการ
วางแผนในการพวัฒนาคทุณภาพนวักเรปียนและโรงเรปียนให รู้มปีคทุณภาพเปป็ น
ไปตามมาตรฐาน

2. ผลการพวัฒนา จากการดาด เนกินงานตามแผนและการคณะ
กรรมการสถานศศกษาและผร รู้ปกครองนวักเรปียนปฏกิบวัตกิงานตามบทบาท
หน รู้าทปีที่อยต่างมปีประสกิทธกิภาพนวักเรปียนมปีคทุณภาพตามมาตรฐานสถาน
ศศกษามปีการพวัฒนาอยต่างตต่อเนพที่อง ผลการประเมกินระดวับ 5 ดปีเยปีที่ยม

3. แนวทางการพวัฒนาในอนาคตโรงเรปียนกาด หนดแผน
งานการในการประชทุมคณะกรรมการสถานศศกษาขวั ตั้นพพตั้นฐาน กรรมการทปีที่
ปรศกษา ผร รู้นาด ชทุมชน ผร รู้ปกครองนวักเรปียน รร รู้บทบาทหน รู้าทปีที่ในการสต่งเสรกิม
ผร รู้เรปียนและสถานศศกษาให รู้เปป็ นไปตามมาตรฐานได รู้อยต่างตต่อเนพที่อง

มาตรฐานดข้านอ ทตล ทกษณหของสถานศศกษา 
มาตรฐานทปีที่ 10   การพวัฒนาสถานศศกษาให รู้บรรลทุเปรู้าหมายตาม
ปรวัชญา วกิสวัยทวัศนย์ และจทุดเน รู้นของ
                      การศศกษาปฐมววัย   

ทปีที่ ตวัวบต่งชปีตั้ ระดวับ
คทุณภาพ

รต่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กกิจกรรมทปีที่ทดา)

10.
1

จวัดโครงการ กกิจกรรม
ทปีที่สต่งเสรกิมให รู้เดป็ก
บรรลทุตามเปรู้าหมาย 
ปรวัชญาวกิสวัยทวัศนย์และ
จทุดเน รู้นการจวัดการ
ศศกษาปฐมววัยของ
สถานศศกษา 

5 - แผนพวัฒนาการจวัดการ
ศศกษาของสถานศศกษา
- แผนปฏกิบวัตกิการประจดาปปี
ระดวับปฐมววัย
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- โครงการ กกิจกรรมทปีที่สต่ง
เสรกิมการจวัดการศศกษา
ปฐมววัย
- รายงานผลการปฏกิบวัตกิ
งานและรายงานสรทุปการ
ประเมกินโครงการ
- รายงานการประเมกิน
พวัฒนาการเดป็กทปีที่จบการ
ศศกษาตามหลวักสรตรการ
ศศกษาปฐมววัย- โครงการ
เรปียนรร รู้ตามแนวปรวัชญา
เศรษฐกกิจพอเพปียง
- โครงการพวัฒนาการ
จวัดการศศกษาระดวับปฐมววัย
อยต่างมปีประสกิทธกิภาพ

10.
2

ผลการดดาเนกินงาน
บรรลทุเปรู้าหมาย

5

สรทุประดวับคทุณภาพมาตรฐาน ดปีเยปีที่ยม

1. วกิธปีการพวัฒนาโรงเรปียนจวัดการเรปียนรร รู้ด รู้านจกิตอาสา และ สต่ง
เสรกิมทางด รู้านประชาธกิปไตย การทดางานกลทุต่ม ทดางานตามทปีที่ได รู้รวับมอบ
หมายจนสดาเรป็จ และ การเรปียนรร รู้ตามปรวัชญาเศรษฐกกิจพอเพปียง

2. ผลการพวัฒนา จากผลการดดาเนกินการจกิตอาสา และ สต่ง
เสรกิมทางด รู้านประชาธกิปไตย การทดางานกลทุต่ม ทดางานตามทปีที่ได รู้รวับมอบ
หมายจนสดาเรป็จ และ การเรปียนรร รู้ตามปรวัชญาเศรษฐกกิจพอเพปียง ผลการ
ประเมกิน ระดวับ 5 ดปีเยปีที่ยม

3. แนวทางการพวัฒนาโรงเรปียนได รู้กดาหนดแผนงานโครงการ
ในการพวัฒนาสถานศศกษาให รู้บรรลทุเปรู้าหมาย ตามปรวัชญา วกิสวัยทวัศนย์
และจดเน รู้นการจวัดการศศกษาปฐมววัยให รู้เปป็ นไปตามมาตรฐานการศศกษา
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มาตรฐานดข้านมาตรการสย่งเสรติม
มาตรฐานทปีที่  11 การพวัฒนาสถานศศกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏกิรรปการศศกษาเพพที่อยกระดวับคทุณภาพให รู้สรงขศตั้น    

ททที่ ต ทวบย่งชทพ
ระด ทบ
คขุณภา

พ

รย่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กติจกรรมททที่ทนา)

11
.1

จวัดโครงการ กกิจกรรม
สต่งเสรกิมสนวับสนทุนตาม
นโยบายเกปีที่ยวกวับการ
จวัดการศศกษาปฐมววัย 

5

โครงการ พวัฒนาการจวัดการ
ศศกษาระดวับปฐมววัยอยต่างมปี
ประสกิทธกิภาพ
1.จวัดระบบและกลไกให รู้ผร รู้มปี
สต่วนเกปีที่ยวข รู้องเข รู้าใจการ
จวัดการศศกษาปฐมววัยเชต่น 
- การประชทุมผร รู้ปกครอง
- การประชทุมคณะกรรมการ
สถานศศกษา 
- การประชาสวัมพวันธย์ เปป็ นต รู้น
2. จวัดกกิจกรรม เพพที่อให รู้พต่อ
แมต่ ผร รู้ปกครอง ความเข รู้าใจ
เกปีที่ยวกวับหลวักการจวัดการ
ศศกษาปฐมววัย เชต่น 
- กกิจกรรมการฝศกอบรม 
- การประชทุมสวัมมนา 
3. สถานศศกษาจวัดให รู้มปีส กิที่ง
อดานวยความสะดวกเพพที่อ
พวัฒนาเดป็กอยต่างรอบด รู้าน

11
.2

ผลการดดาเนกินงาน
บรรลทุเปรู้าหมาย

5

สรทุประดวับคทุณภาพมาตรฐาน ดปีเยปีที่ยม

1. วกิธปีพวัฒนา  โรงเรปียนได รู้ดดาเนกินการจวัด 1.จวัดระบบและกลไกให รู้
ผร รู้มปีสต่วนเกปีที่ยวข รู้องเข รู้าใจการจวัดการศศกษาปฐมววัยเชต่น การประชทุมผร รู้
ปกครอง การประชทุมคณะกรรมการสถานศศกษา การประชาสวัมพวันธย์ 
เปป็ นต รู้น จวัดกกิจกรรม เพพที่อให รู้พต่อแมต่ ผร รู้ปกครอง ความเข รู้าใจเกปีที่ยวกวับหลวัก
การจวัดการศศกษาปฐมววัย เชต่น กกิจกรรมการฝศกอบรม การประชทุมสวัมมนา
สถานศศกษาจวัดให รู้มปีส กิที่งอดานวยความสะดวกเพพที่อพวัฒนาเดป็กอยต่างรอบ
ด รู้าน 2. ผลการพวัฒนา โรงเรปียนได รู้รวับความรต่วมมพอเปป็ นอยต่างดปีจาก
คณะกรรมการสถานศศกษา  ครร  ผร รู้บรกิหาร  ผร รู้ปกครอง  ในการจวัดทดา
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หลวักสรตรการศศกษาปฐมววัยของสถานศศกษา  ผร รู้ปกครองมปีความเข รู้าใจ
ในการจวัดการศศกษาปฐมววัยมากขศตั้นจากการจวัดประชทุมผร รู้ปกครอง  
กกิจกรรมการฝศกอบรม  สถานศศกษาจวัดให รู้มปีส กิที่งอดานวยความสะดวกเพพที่อ
พวัฒนาเดป็กอยต่างรอบด รู้าน  ได รู้แกต่  การมปีอทุปกรณย์ ของเลต่น ของใช รู้ 
เครพที่องนอน จดานวนเพปียงพอ และขนาดเหมาะสมกวับเดป็ก สะอาด และ
ปลอดภวัย  การมปีมทุมหนวังสพอ และจดานวนหนวังสพอนกิทานเพปียงพอและ
เหมาะสมกวับววัย(เดป็ก 1 คน : นกิทาน 8 เลต่ม)  การมปีพพตั้นทปีที่สนามเดป็กเลต่น
และมปีเครพที่องเลต่นทปีที่เหมาะสม ปลอดภวัยสดาหรวับเดป็ก   การมปีพพตั้นทปีที่สดาหรวับ
การแปรงฟวัน ล รู้างมพอ และทดาความสะอาดรต่างกาย พร รู้อมอทุปกรณย์
ทดาความสะอาดทปีที่จดาเปป็ นและเหมาะสมกวับเดป็ก  การมปีมทุมพยาบาลหรพอ
ห รู้องพยาบาลทปีที่สะอาดเหมาะสมในการความให รู้ชต่วยเหลพอเดป็กเบพตั้องต รู้น
3. แนวทางการพวัฒนาในอนาคตได รู้กดาหนดแผนงานโครงการ กกิจกรรม
ในการพวัฒนาศวักยภาพเดป็กปฐมววัยอยต่าตต่อเนพที่อง ให รู้ครบทวั ตั้ง 4 ด รู้าน โดย
รต่วมกวันวางแผนในการดรแล และพวัฒนาอยต่างตต่อเนพที่องทวั ตั้งทปีที่บ รู้านและ
โรงเรปียน ชทุมชน คณะกรรมการสถานศศกษา และบทุคลากรทปีที่เกปีที่ยวข รู้อง
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สรขุปผลการประเมตินมาตรฐานการศ ศกษาปฐมว ทย
โรงเรทยนว ทดคลองขขุนศรท  สพป.นบ.2

ปท การศศกษา 2557

มาตรฐาน/ต ทวบย่งชทพ

จดา
น
วน

นวั
กเ

รปีย
น
/ค

รรท
ปีที่อย

รต่ใน
ระ

ด
วับ

3
 ข

ศตั้น
ไป

จดา
น
วน

นวั
กเ

รปีย
น
/จ

ดาน
วน

ค
รรท

วัตั้งห
มด

รรู้อ
ยล

ะ/
ระ

ด
วับ

ท
ปีที่ได

รู้

ค
ต่าน

ดตั้าห
นวั
ก

ค
ะแ

น
น
ท

ปีที่ได
รู้

เท
ปียบ

ระ
ด
วับ

ค
ทุณ

ภ
าพ

ค
วา

ม 
ห

มา
ย

ดข้านททที่ 1 มาตรฐานดข้าน
คขุณภาพผมู ข้เร ทยน    20.0

0
18.
59 5

ดปี
เยปีที่ย
ม

มาตรฐานททที่ ๑   เดด็กมทพ ทฒนาการ
ดข้านรย่างกาย

   5.0
0

4.6
6 5

ดปี
เยปีที่ย
ม

     1.1 มปีนดตั้าหนวักสต่วนสรงเปป็ นไปตาม
เกณฑย์มาตรฐาน

59 64 92.
19 1.00 0.9

2 5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     1.2 มปีทวักษะการเคลพที่อนไหวตาม
ววัย

59 64 92.
19 1.50 1.3

8 5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     1.3 มปีสทุขนกิสวัยในการดรแล
สทุขภาพตนเอง

60 64 93.
75 1.50 1.4

1 5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     1.4 หลปีกเลปีที่ยงตต่อสภาวะทปีที่เสปีที่ยง
ตต่อโรค อทุบวัตกิเหตทุ ภวัยสกิที่งเสพตกิด

61 64 95.
31 1.00 0.9

5 5
ดปี

เยปีที่ย
ม

มาตรฐานททที่ ๒ เดด็กมทพ ทฒนาการ
ดข้านอารมณห และจติตใจ

   5.0
0

4.7
3

5 ดปี
เยปีที่ย
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ม

     2.1 รต่าเรกิงแจต่มใส มปีความรร รู้ส ศกทปีที่
ดปีตต่อตนเอง

62 64 96.
88

1.00 0.9
7

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     2.2 มปีความมวัที่นใจและกล รู้า
แสดงออก

58 64 90.
63

1.00 0.9
1

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     2.3 ควบคทุมอารมณย์ตนเองได รู้
เหมาะสมกวับววัย

59 64 92.
19

1.00 0.9
2

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     2.4 ชพที่นชมศกิลปะ ดนตรปี การ
เคลพที่อนไหว และรวักธรรมชาตกิ

62 64 96.
88

2.00 1.9
4

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

มาตรฐานททที่ ๓ เดด็กมทพ ทฒนาการ
ดข้านส ทงคม

   5.0
0

4.6
3

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     3.1 มปีวกินวัย รวับผกิดชอบ เชพที่อฟวังคดา
สวัที่งสอนของพต่อแมต่ ครรอาจารยย์

58 64 90.
63

2.00 1.8
1

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     3.2 มปีความซพที่อสวัตยย์สทุจรกิต ชต่วย
เหลพอแบต่งปวัน

60 64 93.
75

1.00 0.9
4

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     3.3 เลต่นและทดางานรต่วมกวับผร รู้อพที่น
ได รู้

60 64 93.
75

1.00 0.9
4

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     3.4 ประพฤตกิตนตามววัฒนธรรม
ไทยและศาสนาทปีที่ตนนวับถพอ

60 64 93.
75

1.00 0.9
4

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

มาตรฐานททที่ ๔ เดด็กมทพ ทฒนาการ
ดข้านสตติปทญญา

   5.0
0

4.5
6

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     4.1 สนใจเรปียนรร รู้ส กิที่งรอบตวัว ซวัก
ถามอยต่างตวั ตั้งใจ และรวักการเรปียนรร รู้

58 64 90.
63

1.00 0.9
1

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     4.2 มปีความคกิดรวบยอดเกปีที่ยวกวับ
สกิที่งตต่างๆ ทปีที่เกกิดจากประสบการณย์การ

58 64 90.
63

1.00 0.9
1

5 ดปี
เยปีที่ย
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เรปียนรร รู้
ม

     4.3 มปีทวักษะทางภาษาทปีที่เหมาะ
สมกวับววัย

58 64 90.
63 1.00 0.9

1 5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     4.4 มปีทวักษะกระบวนการทาง
วกิทยาศาสตรย์ และคณกิตศาสตรย์

58 64 90.
63 1.00 0.9

1 5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     4.5 มปีจกินตนาการและความคกิด
สร รู้างสรรคย์ 60 64 93.

75

1.00 0.9
4

5 ดปี
เยปีที่ย
ม

ดข้านททที่ 2 มาตรฐานดข้านการ
จ ทดการศศกษา    

65.
00

64
.8
0

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

มาตรฐานททที่ ๕ ครมูปฏติบ ทต ติงานตาม
บทบาทหนข้าททที่อยย่างมท
ประสติทธติภาพและเกติดประสติทธติผล

   20.
00

20.
00

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     5.1 ครรเข รู้าใจปรวัชญา หลวักการ 
และธรรมชาตกิของการจวัดการศศกษา
ปฐมววัย และสามารถนดามาประยทุกตย์
ใช รู้ในการจวัดประสบการณย์

2 2 100
.00

2.00 2.0
0

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     5.2 ครรจวัดทดาแผนการจวัด
ประสบการณย์ทปีที่สอดคล รู้องหลวักสรตร
การศศกษาปฐมววัยและสามารถจวัด
ประสบการณย์การเรปียนรร รู้ทปีที่หลากหลาย
สอดคล รู้องกวับความแตกตต่างระหวต่าง
บทุคคล

2 2 100
.00

2.00 2.0
0

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     5.3 ครรบรกิหารจวัดการชวั ตั้นเรปียนทปีที่
สร รู้างวกินวัยเชกิงบวก 2 2 100

.00
2.00 2.0

0
5

ดปี
เยปีที่ย
ม

     5.4 ครรใช รู้สพที่อเทคโนโลยปีทปีที่
เหมาะสม สอดคล รู้องกวับพวัฒนาการ
ของเดป็ก

2 2 100
.00 2.00 2.0

0 5
ดปี

เยปีที่ย
ม
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     5.5 ครรใช รู้เครพที่องมพอการววัดและ
ประเมกินพวัฒนาการของเดป็กอยต่าง
หลากหลาย และสรทุปรายงาน
ผลพวัฒนาการของเดป็กแก รู้ผร รู้ปกครอง

2 2 100
.00 2.00 2.0

0 5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     5.6 ครรวกิจวัยและพวัฒนาการ
จวัดการเรปียนรร รู้ทปีที่ตนรวับผกิดชอบ และใช รู้
ผลในการปรวับการจวัดประสบการณย์

2 2 100
.00

2.00 2.0
0

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     5.7 ครรจวัดสกิที่งแวดล รู้อมให รู้เกกิดการเรปียน
รร รู้ได รู้ตลอดเวลา 2 2 100

.00 2.00 2.0
0 5

ดปี
เยปีที่ย
ม

     5.8 ครรมปีปฏกิสวัมพวันธย์ทปีที่ดปีกวับเดป็ก และผร รู้
ปกครอง 2 2 100

.00 2.00 2.0
0 5

ดปี
เยปีที่ย
ม

     5.9 ครรมปีวทุฒกิและความรร รู้ความสามารถ
ในด รู้านการศศกษาปฐมววัย 2 2 100

.00 2.00 2.0
0 5

ดปี
เยปีที่ย
ม

     5.10 ครรจวัดทดาสารนกิทวัศนย์และนดามา
ไตรต่ตรองเพพที่อใช รู้ประโยชนย์ในการพวัฒนา
เดป็ก

2 2 100
.00 2.00 2.0

0 5
ดปี

เยปีที่ย
ม

มาตรฐานททที่ 6 ผมู ข้บร ติหารปฏติบ ทต ติ
งานตามบทบาทหนข้าททที่อยย่างมท
ประสติทธติภาพและเกติดประสติทธติผล

   20.0
0

20.
00

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     6.1 ผร รู้บรกิหารเข รู้าใจปรวัชญาและ
หลวักการจวัดการศศกษาปฐมววัย   5.0

0 3.00 3.0
0 5

ดปี
เยปีที่ย
ม

     6.2 ผร รู้บรกิหารมปีวกิสวัยทวัศนย์ ภาวะ
ผร รู้นดา และความคกิดรกิเรกิที่มทปีที่เน รู้นการ
พวัฒนาเดป็กปฐมววัย

  5.0
0

3.00 3.0
0

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     6.3  ผร รู้บรกิหารใช รู้หลวักการบรกิหารแบบ
มปีสต่วนรต่วมและใช รู้ข รู้อมรลการประเมกินผลหรพอ
การวกิจวัยเปป็ นฐานคกิดทวั ตั้งด รู้านวกิชาการและ
การจวัดการ

  5.0
0

3.00 3.0
0

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     6.4 ผร รู้บรกิหารสามารถบรกิหาร
จวัดการการศศกษาให รู้บรรลทุเปรู้าหมาย
ตามแผนพวัฒนาคทุณภาพสถานศศกษา

  5.0
0

3.00 3.0
0

5
ดปี

เยปีที่ย
ม
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     6.5  ผร รู้บรกิหารสต่งเสรกิมและ
พวัฒนาศวักยภาพ
บทุคลากรให รู้มปีประสกิทธกิภาพ

  5.0
0

3.00 3.0
0

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     6.6 ผร รู้บรกิหารให รู้คดาแนะนดา คดา
ปรศกษาทางวกิชาการและเอาใจใสต่การ
จวัดการศศกษาปฐมววัยเตป็มศวักยภาพ
และเตป็มเวลา

  5.0
0 3.00 3.0

0 5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     6.7 เดป็ก ผร รู้ปกครอง และชทุมชน
พศงพอใจ
ผลการบรกิหารจวัดการศศกษาปฐมววัย

  5.0
0

2.00 2.0
0

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

มาตรฐานททที่ ๗ แนวการจ ทดการ
ศศกษา    20.0

0
20.
00 5

ดปี
เยปีที่ย
ม

     7.1 มปีหลวักสรตรการศศกษาปฐมววัย
ของสถานศศกษาและนดาสรต่การปฏกิบวัตกิ
ได รู้อยต่างมปีประสกิทธกิภาพ

  5.0
0

4.00 4.0
0

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     7.2 มปีระบบและกลไกให รู้ผร รู้มปีสต่วน
รต่วมททุกฝต่ าย ตระหนวักและเข รู้าใจการ
จวัดการศศกษาปฐมววัย

  5.0
0

4.00 4.0
0

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     7.3 จวัดกกิจกรรมสร รู้างเสรกิมความ
ตระหนวักรร รู้และเข รู้าใจหลวักการจวัดการ
ศศกษาปฐมววัย

  5.0
0

4.00 4.0
0

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     7.4 สร รู้างการมปีสต่วนรต่วมและ
แสวงหาความรต่วมมพอกวับผร รู้ปกครอง 
ชทุมชนและท รู้องถกิที่น

  5.0
0

4.00 4.0
0

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

  7.5 จวัดสกิที่งอดานวยความสะดวกเพพที่อ
พวัฒนาอยต่างรอบด รู้าน   5.0

0 4.00 4.0
0 5

ดปี
เยปีที่ย
ม

มาตรฐานททที่ ๘ สถานศศกษามทการ
ประก ทนคขุณภาพภายในของสถาน
ศศกษาตามททที่กนาหนดในกฎ
กระทรวง

   5.00 4.8
0

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     8.1 กดาหนดมาตรฐานการศศกษา
ปฐมววัยของสถานศศกษา   5.0

0 1.00 1.0
0 5

ดปี
เยปีที่ย
ม
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     8.2 จวัดทดาและดดาเนกินการตาม
แผนพวัฒนาการจวัดการศศกษาของ
สถานศศกษาทปีที่มทุต่งพวัฒนาคทุณภาพตาม
มาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา

  5.0
0

1.0
0

1.0
0 5

ดปี
เยปีที่ย
ม

     8.3 จวัดระบบข รู้อมรลสารสนเทศ
และใช รู้สารสนเทศในการบรกิหาร
จวัดการ

  4.0
0

1.00 0.8
0

4 ดปี
มาก

     8.4 ตกิดตามตรวจสอบ และ
ประเมกินผลการดดาเนกินงานคทุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศศกษาของ
สถานศศกษา

  5.0
0 0.50 0.5

0 5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     8.5 นดาการประเมกินคทุณภาพทวั ตั้ง
ภายนอกและภายในไปใช รู้วางแผน
พวัฒนาคทุณภาพการศศกษาอยต่างตต่อ
เนพที่อง

  5.0
0 0.50 0.5

0 5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     8.6 จวัดทดารายงานประจดาปปีทปีที่เปป็ น
รายงานการประเมกินคทุณภาพภายใน

  5.0
0 1.00 1.0

0 5
ดปี

เยปีที่ย
ม

ดข้านททที่ ๓ มาตรฐานดข้านการสรข้าง
ส ทงคมแหย่งการเรทยนรมู ข้

   5.0
0

5.
00 5

ดท
เยทที่ย
ม

มาตรฐานททที่ ๙ คณะกรรมการ
สถานศศกษา และผมู ข้ปกครอง
ชขุมชนปฏติบ ทต ติงานตามบทบาท
หนข้าททที่อยย่างมทประสติทธติภาพและ
เกติดประสติทธติผล

   5.00 5.0
0

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     9.1 เปป็ นแหลต่งเรปียนรร รู้เพพที่อ
พวัฒนาการเรปียนรร รู้ของเดป็กและ
บทุคลากรในสถานศศกษา

  5.0
0 2.50 2.5

0 5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     9.2 มปีการแลกเปลปีที่ยนเรปียนรร รู้รต่วม
กวันภายในสถานศศกษา ระหวต่างสถาน
ศศกษากวับครอบครวัว ชทุมชน และ
องคย์กรทปีที่เกปีที่ยวข รู้อง

  5.0
0

2.50 2.5
0

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

ดข้านททที่ ๔ มาตรฐานดข้านอ ทต
ล ทกษณหของสถานศศกษา

   5.0
0

5.
00

5 ดท
เยทที่ย
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ม
มาตรฐานททที่ ๑๐ การพ ทฒนาสถาน
ศศกษาใหข้บรรลขุเปข้ าหมายตาม
ปร ทชญา ว ติส ทยท ทศนห และจขุดเนข้น
ของการศศกษาปฐมว ทย

   5.00 5.0
0 5

ดปี
เยปีที่ย
ม

     10.1 จวัดโครงการ กกิจกรรม
พวัฒนาเดป็กให รู้บรรลทุตามเปรู้าหมาย 
ปรวัชญา วกิสวัยทวัศนย์ และจทุดเน รู้นการ
จวัดการศศกษาปฐมววัยของสถานศศกษา

  5.0
0

3.00 3.0
0

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     10.2 ผลการดดาเนกินงานบรรลทุ
เปรู้าหมาย   5.0

0 2.00 2.0
0 5

ดปี
เยปีที่ย
ม

ดข้านททที่ ๕ มาตรฐานดข้านมาตรการ
สย่งเสรติม    

5.0
0

5.
00

5
ดท

เยทที่ย
ม

มาตรฐานททที่ ๑๑ การพ ทฒนาสถาน
ศศกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏติรมูปการศศกษา

   5.00 5.0
0 5

ดปี
เยปีที่ย
ม

     11.1 จวัดโครงการ กกิจกรรมสต่ง
เสรกิมสนวับสนทุนตามนโยบายทปีที่เกปีที่ยว
กวับการจวัดการศศกษาปฐมววัย

  5.0
0

3.00 3.0
0

5
ดปี

เยปีที่ย
ม

     11.2 ผลการดดาเนกินงานบรรลทุ
เปรู้าหมาย   5.0

0 2.00 2.0
0 5

ดปี
เยปีที่ย
ม

คย่าเฉลทที่ยรวม
   

10
0.0
0

98
.5
9

5
ดท

เยทที่ย
ม

สรทุปผลภาพรวมของสถานศศกษา
คะแนนทปีที่ได รู้ 

98.
59

      

                                 ระดวับ
คทุณภาพ

      

ระดวับ 1       ระดวับ 2       ระดวับ 3       ระดวับ 4      ระดวับ 5

  (ปรวับปรทุง)          (พอใช รู้)               (ดปี)               (ดปีมาก)          (ดปีเยปีที่ยม)
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ตอนททที่ 4
สรขุปผลการพ ทฒนาและการนนาไปใชข้

ผลการดนาเนตินงานในภาพรวม
ผลการดาด เนกินงานของการจวัดการศศกษาระดวับปฐมววัยโรงเรปียน

จวัดการศศกษาเปป็ นไปตามมาตรฐานการศศกษาด รู้านคทุณภาพนวักเรปียน 
นวักเรปียนมปีพวัฒนาการทางด รู้านรต่างกาย ด รู้านอารมณย์ ด รู้านสวังคมและด รู้าน
สตกิปวัญญาอยรต่ในระดวับคต่อนข รู้างดปีเยปีที่ยม ด รู้านการจวัดการศศกษา ครรปฏกิบวัตกิ
งานตามบทบาทหน รู้าทปีที่ได รู้อยต่างมปีประสกิทธกิภาพเกกิดผลแกต่ผร รู้เรปียนอยรต่ใน
ระดวับดปีเยปีที่ยม ด รู้านการสร รู้างสวังคมแหต่งการเรปียนรร รู้ คณะกรรมการสถาน
ศศกษา กรรมการทปีที่ปรศกษาผร รู้นาด ชทุมชน และผร รู้ปกครองนวักเรปียนปฏกิบวัตกิ
หน รู้าทปีที่ตามบทบาทให รู้การสนวับสนทุนสต่งเสรกิมสถานศศกษา อยรต่ในระดวับดปี
เยปีที่ยม ด รู้านอวัตลวักษณย์ของสถานศศกษาสถานศศกษาดาด เนกินเปป็ นไปตาม
เปรู้าหมายปรวัชญา วกิสวัยทวัศนย์และจทุดเน รู้นของการจวัดการศศกษาปฐมววัยอยรต่
ในระดวับดปีมาก ด รู้านมาตรการการสต่งเสรกิมสถานศศกษาดาด เนกินงานตาม
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นโยบายแนวทางปฏกิรรปการศศกษาในการยกระดวับคทุณภาพของนวักเรปียน
ปฐมววัย อยรต่ในระดวับดปีเยปีที่ยม

 โครงการ/กกิจกรรมทปีที่ประสบผลสดาเรป็จ
ชพที่อโครงการ/กติจกรรม ปทจจ ทยสน ทบสนขุน

โครงการสต่งเสรกิม
พวัฒนาการของนวักเรปียน
ปฐมววัย

1.มปีการจวัดสรรงบประมาณเพพที่อใชรู้ใน
การดดาเนกินงาน
2.บทุคลากรในระดวับปฐมววัยมปีความรรรู้-
ความเขรู้าใจในการ
ดดาเนกินการ
3.ผรรู้ปกครองและชทุมชนใหรู้ความรต่วมมพอ
ในการจวัด
กกิจกรรม
4.นวักเรปียนมปีความพร รู้อมในการเรปียนรร รู้
และพวัฒนาอยต่างตต่อเนพที่อง มปีสพที่อ การ
เรปียนการสอนทปีที่ดปีขศตั้น

โครงการดรแลชต่วยเหลพอ
นวักเรปียน 

1.บทุคลากรในระดวับปฐมววัยมปีความรร รู้ 
ความเขรู้าใจในการ
ดดาเนกินการ
2.ผร รู้ปกครองและชทุมชนใหรู้ความรต่วมมพอ
ในการจวัดกกิจกรรม
3.ครรผร รู้รวับผกิดชอบโครงการ/กกิจกรรม 
ดรแลให รู้การชต่วยเหลพอนวักเรปียนอยต่างตต่อ
เนพที่องสมต่าด เสมอ 

โครงการสต่งเสรกิมคทุณธรรม
จรกิยธรรม 

1.มปีการจวัดสรรงบประมาณเพพที่อใชรู้ใน
การดดาเนกินงาน
2.บทุคลากรในระดวับปฐมววัยมปีความรร รู้
ความเขรู้าใจในการ
ดดาเนกินการ
3.ผร รู้ปกครองและชทุมชนใหรู้ความรต่วมมพอ
ในการจวัดกกิจกรรมการจวัดกกิจกรรมการ
เรปียนรร รู้อยต่างหลากหลาย 
4.นวักเรปียนมปีความพร รู้อมในการเรปียนรร รู้  
ให รู้ความรต่วมมพอในการทดากกิจกรรม

โครงการพวัฒนาและยก
ระดวับครรปฐมววัย

1.มปีการจวัดสรรงบประมาณเพพที่อใชรู้ใน
การดดาเนกินงาน
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ชพที่อโครงการ/กติจกรรม ปทจจ ทยสน ทบสนขุน
2.บทุคลากรในระดวับปฐมววัยมปีความรร-
ความเข รู้าใจในการดดาเนกินการ
3.บทุคลากรไดรวับการพวัฒนาอยต่างตต่อ
เนพที่องและหลากหลายรรปแบบ

โครงการประชทุม/อบรม/
คณะกรรมการสถาน
ศศกษา ผร รู้ปกครองนวักเรปียน

1.มปีการจวัดสรรงบประมาณเพพที่อใชรู้ใน
การดดาเนกินงาน
2.บทุคลากรในระดวับปฐมววัยกรรมการ
สถานศศกษา
ผรรู้ปกครอง และชทุมชนใหรู้ความรต่วมมพอ
ในการดดาเนกิน

โครงการพวัฒนาแหลต่ง
เรปียนรร รู้ภายในสถานศศกษา

1.มปีการจวัดสรรงบประมาณเพพที่อใชรู้ใน
การดดาเนกินงาน
2.ผร รู้บรกิหาร คณะกรรมการสถานศศกษา
ให รู้ความสาด ควัญในการพวัฒนาแหลต่ง
เรปียนรร รู้มปีความนต่าดร นต่าอยรต่ นต่าเรปียนและมปี
ความปลอดภวัย พร รู้อมตต่อการจวัด
กกิจกรรมการเรปียนรร รู้ให รู้แกต่นวักเรปียน 

โครงการพวัฒนาการ
จวัดการศศกษาระดวับปฐมววัย
อยต่างมปีประสกิทธกิภาพ

1.มปีการจวัดสรรงบประมาณเพพที่อใชรู้ใน
การดดาเนกินงาน
2.บทุคลากรในระดวับปฐมววัยมปีความรรรู้-
ความเข รู้าใจในการ
ดดาเนกินการปฏกิบวัตกิหนรู้าทปีที่อยต่างมปี
ประสกิทธกิภาพและเกกิด
ประสกิทธกิผล
3.บทุคลากรไดรวับการพวัฒนาอยต่างตต่อ
เนพที่องและหลาก
หลายรรปแบบได รู้รวับความรต่วมมพอในการ
สต่งเสรกิมพวัฒนาการจวัดการศศกษาระดวับ
ปฐมววัยจาก ครร ผร รู้ปกครอง โรงเรปียน 
ชทุมชน และ คณะกรรมการสถานศศกษา
เปป็ นอยต่างดปี

โครงการปรวับปรทุงและ
พวัฒนาหลวักสรตรสถาน
ศศกษาระดวับปฐมววัย

1.มปีการจวัดสรรงบประมาณเพพที่อใชรู้ใน
การดดาเนกินงาน
2.บทุคลากรในระดวับปฐมววัยมปีความรรรู้-
ความเขรู้าใจในการ

-101-



ชพที่อโครงการ/กติจกรรม ปทจจ ทยสน ทบสนขุน
ดดาเนกินการ
3.ผรรู้ปกครองและชทุมชนใหรู้ความรต่วมมพอ
ในการจวัดกกิจกรรม

โครงการประกวันคทุณภาพ
ภายในสถานศศกษา

1.มปีการจวัดสรรงบประมาณเพพที่อใชรู้ใน
การดดาเนกินงาน
2.บทุคลากรในระดวับปฐมววัยมปีความรร-
ความเขรู้าใจในการ
ดดาเนกินการ
3.หนต่วยงานตรู้นสวังกวัดใหการสนวับสนทุน
ในการพวัฒนา
กดากวับ ตกิดตาม ประเมกินผล

 โครงการ/กกิจกรรมทปีที่ไมต่ประสบผลสดาเรป็จ
ชพที่อโครงการ/กติจกรรม สาเหตขุ

- -

2. จขุดเดย่นและจขุดททที่ควรพ ทฒนา (การศศกษาปฐมววัย)
1. ดข้านคขุณภาพเดด็ก
จทุดเดต่น
ผรรู้เรปียนมปีสทุขนกิสวัยในการดรแลสทุขภาพของตน รต่าเรกิงแจต่มใส มปีความ

รรรู้ส ศกทปีที่ดปีตต่อตนเอง ควบคทุมอารมณย์ตนเองไดรู้เหมาะสมกวับววัย ชพที่นชม
ศกิลปะ ดนตรปี การเคลพที่อนไหวและรวักธรรมชาตกิมปีความซพที่อสวัตยย์ สทุจรกิต 
ชต่วยเหลพอ แบต่งปวันประพฤตกิ ตนตามววัฒนธรรมไทยและศาสนาทปีที่ตน
นวับถพอ

จทุดทปีที่ควรพวัฒนา
- พวัฒนาผรรู้เรปียนดรู้านนาตั้ด หนวักสต่วนสรงเปป็นไปตามมาตรฐาน มปีความ

มวัที่นใจและกลรู้าแสดงออก หลปีกเลปีที่ยงสภาวะ ทปีที่เสปีที่ยงตต่อโรค อทุบวัตกิเหตทุ 
ภวัย และสกิที่งเสพตกิด มปีทวักษะการเคลพที่อนไหวตามววัย 
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- จวัดประสบการณย์อยต่างหลากหลายเพพที่อฝศกใหรู้เดป็กเขรู้ารต่วมปฏกิบวัตกิ
กกิจกรรมดรู้วยความสนใจตวั ตั้งแตต่ตรู้นจนจบ และปฏกิบวัตกิดรู้วยความสทุข
สนทุกสนาน 

- จวัดหาสพที่อ ววัสดทุอทุปกรณย์ใหรู้พอเพปียงกวับจดานวนนวักเรปียน 
- จวัดมทุมประสบการณย์ ในหรู้องเรปียนอยต่างหลากหลายและฝศกใหรู้

เดป็กเขรู้าปฏกิบวัตกิกกิจกรรมอยต่างมปี ระเบปียบวกินวัย และมปีความสทุข
2. ดข้านการจ ทดการศ ศกษา
จทุดเดต่น 
- ครรเขรู้าใจปรวัชญา หลวักการ และธรรมชาตกิของการจวัดการศศกษา

ปฐมววัยและสามารถนดามาประยทุกตย์ใชรู้ในการจวัดประสบการณย์ จวัดทดา
แผนการจวัดประสบการณย์ทปีที่สอดคลรู้องกวับหลวักสรตรการศศกษาปฐมววัย
และสามารถจวัดประสบการณย์เรปียนรรรู้ทปีที่หลากหลาย สอดคลรู้องกวับความ
แตกตต่างระหวต่างบทุคคลบรกิหารจวัดการชวั ตั้นเรปียนทปีที่สรรู้างวกินวัยเชกิงบวก 

- จวัดหาสพที่อและเทคโนโลยปีทปีที่เหมาะสม สอดคลรู้องกวับพวัฒนาการ
ของเดป็กใชรู้เครพที่องมพอการววัดและประเมกินพวัฒนาการของเดป็กอยต่างหลาก
หลายและสรทุปรายงานผลพวัฒนาการของเดป็ก แกต่ผรรู้ปกครอง วกิจวัยและ
พวัฒนาการจวัดการเรปียนรรรู้ทปีที่ตนรวับผกิดชอบ และใชรู้ผลในการปรวับการจวัด
ประสบการณย์ จวัดสกิที่งแวดลรู้อมใหรู้เกกิดการเรปียนรรรู้ ไดรู้ตลอดเวลา มปีปฎกิ
สวัมพวันธย์ทปีที่ดปีกวับเดป็ก และผรรู้ปกครอง 

- มปีวทุฒกิและความรรรู้ความสามารถในดรู้านการศศกษาปฐมววัย และจวัด
ทดาสารนกิทวัศนย์ และนดามาไตรต่ตรองเพพที่อใชรู้ ในการพวัฒนาเดป็ก 

- ชพที่อโครงการ/กกิจกรรม  ปวัจจวัยสนวับสนทุน ผรรู้บรกิหารกดากวับ ตกิดตาม
และประเมกินอยต่างตต่อเนพที่อง ผรรู้บรกิหารใหรู้การสต่งเสรกิมสนวับสนทุนในการ
พวัฒนาบทุคลากร ทดาใหรู้ททุกคนมปี ความมทุต่งมวัที่นตวั ตั้งใจในการทดางาน และ
นดาความรรรู้ไปพวัฒนางานอยต่างเตป็มศวักยภาพ และผรรู้บรกิหารโรงเรปียนมปี
คทุณธรรม จรกิยธรรม มปี ภาวะผรรู้นดา มปีพฤตกิ กรรมความเปป็นประชาธกิปไตย 
มปีมนทุษยย์สวัมพวันธย์ทปีที่ดปีตต่อททุกคน มปีการพวัฒนาปรวับปรทุงระบบบรกิหารงานใน
โรงเรปียนอยต่างมปีประสกิทธกิภาพยศดหลวักธรรมาภกิบาลในการบรกิหาร และ
เปป็นผรรู้นดาทางวกิชาการจนไดรู้รวับความรต่วมมพอจากททุกฝต่ายเพพที่อพวัฒนาการ
จวัดการศศกษาอยต่างตต่อเนพที่อง

จทุดทปีที่ควรพวัฒนา 
-  ควรจวัดสรรู้างอาคารสถานทปีที่ใหรู้เปป็นสวัดสต่วนเฉพาะปฐมววัย การ

ใช รู้ห รู้องนดตั้าทปีที่เหมาะสมกวับเดป็กปฐมววัย
-  ควรให รู้ผร รู้ปกครองชาวตต่างด รู้าวเข รู้ามามปีสต่วนรวมในการเปป็ น

วกิทยากรตต่างๆมากขศตั้น
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-  ควรเพกิที่มจดานวนครรให รู้ได รู้สวัดสต่วนเหมาะสมในการดรแลเดป็กและ
จวัดการเรปียนการสอนอยต่างเหมาะสม

3. ดข้านการสรข้างส ทงคมแหย่งการเรทยนรมู ข้
จทุดเดต่น 
โรงเรปียนและชทุมชนรต่วมกวันสต่งเสรกิมพวัฒนาการของเดป็กในดรู้าน

รต่างกาย อารมณย์สวังคมและสตกิปวัญญา มปีการประชทุม สวัมมนาแลกเปลปีที่ยน
เรปียนรรรู้ในการประสบการณย์ใหรู้กวับเดป็กตลอดจนสต่งเสรกิมสนวับสนทุนใหรู้เดป็ก
ไดรู้เรปียนรรรู้จาก แหลต่งเรปียนรรรู้ทปีที่หลากหลาย คณะกรรมการสถานศศกษา 
กรรมการทปีที่ปรศกษาผร รู้นาด ชทุมชน และผร รู้ปกครองนวักเรปียนปฏกิบวัตกิหน รู้าทปีที่ตาม
บทบาทให รู้การสนวับสนทุนสต่งเสรกิมสถานศศกษา

จทุดทปีที่ควรพวัฒนา 
สต่งเสรกิมและสนวับสนทุนใหรู้ผรรู้ปกครองพวัฒนาการเดป็กเมพที่อเดป็กอยรต่กวับ

ครอบครวัว
4. ดข้านอ ทตล ทกษณหของสถานศศกษา
จทุดเดต่น 
โรงเรปียนดาด เนกินงานเปป็ นไปตามเปรู้าหมายปรวัชญา วกิสวัยทวัศนย์และ

จทุดเน รู้นของการจวัดการศศกษาปฐมววัย นวักเรปียนมปีพวัฒนาการเหมาะสมกวับ
ววัย

จทุดทปีที่ควรพวัฒนา 
ควรพวัฒนานวักเรปียนอยต่างตต่อเนพที่องครอบคลทุมทวั ตั้งสปีที่ด รู้านด รู้วยวกิธปีการ

ทปีที่หลากหลาย
5. ดข้านมาตรการสย่งเสรติม
จทุดเดต่น 
โรงเรปียนดาด เนกินงานตามนโยบายตามแนวทางปฏกิรรปการศศกษาใน

การยกระดวับคทุณภาพของนวักเรปียนปฐมววัยได รู้เปป็ นอยต่างดปี
จทุดทปีที่ควรพวัฒนา พวัฒนางานตามนโยบายในการพวัฒนาเดป็ก

นวักเรปียนปฐมววัยอยต่างตต่อเนพที่องหลากหลาย

3. แนวทางการพ ทฒนาในอนาคต
โรงเรปียนวางแผนการพวัฒนาคทุณภาพเดป็กให รู้เตป็มศวักยภาพเดป็ก

ปฐมววัย ทวั ตั้ง 4 ด รู้าน ทวั ตั้งด รู้านรต่างกาย อารมณย์จกิตใจ สวังคม และสตกิ
ปวัญญาให รู้เหมาะสมตามววัย โดยการจวัดกกิจกรรมการเรปียนรร รู้ทปีที่หลาก
กลาย จวัดเตรปียมหาสพที่อ ววัสดทุอทุปกรณย์ทปีที่เหมาะสมและสอดคล รู้องกวับ
พวัฒนาการในการเสรกิมสร รู้างศวักยภาพเดป็กปฐมววัย อปีกทวั ตั้งการขอความ
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รต่วมมพอในการพวัฒนาอยต่างตต่อเนพที่องจากผร รู้ปกครองจากทปีที่บ รู้านเพพที่อ
เปป็ นการใกล รู้ช กิดและเหป็นความสดาควัญในการสร รู้างพวัฒนาการทปีที่ดปีตต่อลรก 
ให รู้สอดคล รู้องกวับการเตรปียมเดป็กเข รู้าสรต่ประชาคมอาเซปียน และมาตรฐาน
ศศกษา

4. ความตข้องการและการชย่วยเหลพอ 
4.1 ด รู้านงบประมาณ
จวัดสรรงบประมาณให รู้เพปียงพอตต่อการบรกิหารจวัดการเรปียนรร รู้ให รู้

กวับนวักเรปียน
4.2 ด รู้านสพที่อเทคโนโลยปี
จวัดสรรสพที่อเทคโนโลยปีให รู้เพปียงพอตต่อการจวัดการเรปียนรร รู้ให รู้กวับ

นวักเรปียน
4.3 ด รู้านบทุคลากร
วางแผนการจวัดกกิจกรรมการเรปียนรร รู้ให รู้กวับนวักเรปียนได รู้อยต่างมปี

ประสกิทธกิภาพ เกกิดประสกิทธกิผลแกต่ผร รู้เรปียนผร รู้ปกครองมปีความพศงพอใจ 
พวัฒนาตนเองอยต่างตต่อเนพที่อง นดาผลพวัฒนาการมาวกิเคราะหย์ในการจวัด
เตรปียมการเรปียนการสอนอยต่างเหมาะสม

ภาคผนวก
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1. ผลการพ ทฒนาคขุณภาพผมู ข้เร ทยน

1.1 ผลพวัฒนาการเดป็ก   ชวั ตั้นอนทุบาลปปีทปีที่ 2

พ ทฒนาการดข้าน
จนานวน

เดด็ก      ททที่
ประเมติน

จนานวน/รข้อยละของเดด็กตามระด ทบ
คขุณภาพ

ดท พอใชข้ ปร ทบปรขุง
จนานวน
/คน รข้อยละ

จนานวน
/คน รข้อยละ

จนานวน/
คน

รข้อย
ละ

1.ด รู้านรต่างกาย 34 31
91.
17 3

8.8
3

0 0

2.ด รู้านอารมณย์-
จกิตใจ

34 34 100 0 0 0 0

3.ด รู้านสวังคม 34 34 100 0 0 0 0

4.ด รู้านสตกิ
ปวัญญา

34 31
91.
17 3

8.8
3

0 0
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คนานนา

พระราชบวัญญวัตกิการศศกษาแหต่งชาตกิ  พทุทธศวักราช 2542 และ ทปีที่
แก รู้ไขเพกิที่มเตกิม(ฉบวับทปีที่ 2) พทุทธศวักราช  2545  หมวด 6  มาตรา  48 
ให รู้หนต่วยงานต รู้นสวังกวัดและสถานศศกษาจวัดให รู้มปีระบบการประกวัน
คทุณภาพภายในสถานศศกษาและให รู้ถพอวต่าการประกวันคทุณภาพภายใน
เปป็ นสต่วนหนศที่งของกระบวนการบรกิหารการศศกษาทปีที่ต รู้องดดาเนกินการอยต่าง
ตต่อเนพที่อง โดยมปีการจวัดทดารายงานประจดาปปี เสนอตต่อหนต่วยงานต รู้นสวังกวัด 
หนต่วยงานทปีที่เกปีที่ยวข รู้องและเปกิดเผยตต่อสาธารณชน  เพพที่อนดาไปสรต่การ
พวัฒนาคทุณภาพและมาตรฐานการศศกษา    และรองรวับการประกวัน
คทุณภาพภายนอก 
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โรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปี  ได รู้ตระหนวักถศงความสดาควัญของระบบ
การประกวันคทุณภาพ  กอปรกวับนโยบายภาครวัฐตามความในพระราช
บวัญญวัตกิการศศกษาแหต่งชาตกิ  พ.ศ. 2542  กลต่าวคพอ  ให รู้สถานศศกษาจวัด
ให รู้มปีระบบการประกวันคทุณภาพภายใน  โดยให รู้เปป็ นสต่วนหนศที่งของ
กระบวนการบรกิหารจวัดการการศศกษาทปีที่มปีกระบวนการนดาไปสรต่การพวัฒนา
คทุณภาพและมาตรฐานการศศกษาอยต่างตต่อเนพที่อง  ตลอดจนให รู้จวัดทดา
รายงานประจดาปปี เสนอตต่อหนต่วยงานต รู้นสวังกวัด  รายงานการจวัดการศศกษา
ประจดาปปี  2556  เลต่มนปีตั้  เปป็ นเอกสารทปีที่โรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปีได รู้
ดดาเนกินการรวบรวม  สรทุปหวัวข รู้อทปีที่สดาควัญ ทปีที่ควรจวัดให รู้มปีในเอกสาร
รายงานการจวัดการศศกษาประจดาปปี   เพพที่อโรงเรปียน  สามารถใช รู้เปป็ นข รู้อมรล
สารสนเทศในการวางแผนการพวัฒนาการศศกษา  โดยปรวับปรทุงให รู้
สอดคล รู้องกวับแนวทางการพวัฒนาคทุณภาพการศศกษาตามมาตรฐานการ
ศศกษาของกระทรวงศศกษาธกิการ เพพที่อการรวับรองมาตรฐานการศศกษา

ท รู้ายนปีตั้ขอขอบคทุณคณะครร    ตลอดจนบทุคลากรททุกระดวับ  ทปีที่เปป็ น
แรงสดาควัญในความมทุต่งมวัที่นพวัฒนาระดวับมาตรฐาน  และรวักษาไว รู้ซ ศที่ง
คทุณภาพของการจวัดการศศกษาอวันจะนดาพาโรงเรปียนววัดคลองขทุนศรปีเขต
พพตั้นทปีที่การศศกษาประถมศศกษานนทบทุรปี เขต 2 ไปสรต่สวังคมแหต่งคทุณภาพ  
สวังคมภรมกิปวัญญาแหต่งการเรปียนรร รู้  และทปีที่สดาควัญการก รู้าวไปสรต่สวังคมของ
การเปป็ นโรงเรปียนแหต่งนววัตกรรม  ตามวกิสวัยทวัศนย์ของโรงเรปียนดวังเจตนาทปีที่
ตวั ตั้งไว รู้ตต่อไป
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สารบ ทญ
                                                                                      

หนข้า

ตอนททที่1 ขข้อมมูลพพพนฐาน
         1

ข รู้อมรลทวัที่วไป  
2

ข รู้อมรลผร รู้บรกิหาร  
12

ข รู้อมรลเดป็ก  
12

ข รู้อมรลครรและบทุคลากร
         13
ข รู้อมรลด รู้านอาคารสถานทปีที่         

14
ข รู้อมรลงบประมาณ  

15
ข รู้อมรลสภาพชทุมชนโดยรวม
         15
โครงสร รู้างหลวักสรตรสถานศศกษา
         16
แหลต่งเรปียนรร รู้ ภรมกิปวัญญาท รู้องถกิที่น
         18
ผลงานดปีเดต่นในรอบปปีทปีที่ผต่านมา
         19
ผลการประเมกินคทุณภาพภายในรอบทปีที่ผต่านมา

         24
ผลการประเมกินคทุณภาพภายนอกรอบทปีที่ผต่านมา

         25
ข รู้อเสนอแนะจากผลการประเมกินคทุณภาพภายในและภายนอก

         26
สรทุปสภาพปวัญหา จทุดเดต่น จทุดทปีที่ควรพวัฒนาในการจวัดการศศกษา

ของสถานศศกษา          26

ตอนททที่2 การพ ทฒนาคขุณภาพการจ ทดการศ ศกษาตามแผนปฏติบ ทต ติ
การประจนาปท ของสถานศศกษา           28
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การบรกิหารจวัดการศศกษา  
28

วกิสวัยทวัศนย์ พวันธกกิจ เปรู้าหมาย อวัตลวักษณย์ และเอกลวักษณย์ของ
สถานศศกษา          29

แนวทางการพวัฒนาคทุณภาพการจวัดการศศกษาของสถานศศกษา
          30

กลยทุทธย์การพวัฒนาคทุณภาพการจวัดการศศกษาของสถานศศกษา
         32

การดดาเนกินงานตามกลยทุทธย์ของสถานศศกษา
         32 

ตอนททที่3 ผลการพ ทฒนาคขุณภาพการจ ทดการศ ศกษาของสถาน
ศศกษา         42

ผลการดดาเนกินงานตามแผนปฏกิบวัตกิการประจดาปปีของสถาน
ศศกษา          42

ผลการดดาเนกินงานตามมาตรฐานการศศกษาของสถานศศกษา
         48

สรทุปผลการประเมกินคทุณภาพตามมาตรฐานการศศกษาของ
สถานศศกษา          60

ตอนททที่4 สรขุปผลการพ ทฒนาและการนนาไปใชข้
        65
สรทุปผลการดดาเนกินงานในภาพรวม
         65
จทุดเดต่นและจทุดทปีที่ควรพวัฒนา
         67
แนวทางการพวัฒนาในอนาคต
         68
ความต รู้องการและการชต่วยเหลพอ
         68

สารบ ทญ(ตย่อ)
                                                                                      

หนข้า
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ภาคผนวก        
69

ภาพกกิจกรรมสดาควัญทปีที่แสดงเกปียรตกิยศและผลงานดปีเดต่นของ
สถานศศกษา

คดาสวัที่งแตต่งตวั ตั้งคณะทดางาน/คณะกรรมการประเมกินคทุณภาพภายใน
ของสถานศศกษา

บวันทศกการให รู้ความเหป็นชอบรายงานประจดาปปีของสถานศศกษา
ของคณะกรรมการสถานศศกษา
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