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ตอนที่ 3
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ของสถานศึกษา
1.1 ผลการดาเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 1 การพัฒนาหลักสู ตรและการสอนโรงเรี ยนก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการพัฒนา
การศึกษาเพื่อก้าวสู่
อาเซียน

เป้ าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษามีความพร้อม
เป็ นสถานศึกษาต้นแบบ
สถานศึกษาเข้มแข็ง เพื่อก้าว
สู่ อาเซี ยน ร้อยละ 85
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาสามารถ
พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานเป็ นต้นแบบ
สถานศึกษาที่เข้มแข็งของ
เขตพื้นที่ร่วมกับสถานศึกษา
ที่ตอ้ งการพัฒนา สามารถ
พัฒนาเข้าสู่ ความพร้อม
จานวน 26 โรงเรี ยน

เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษามีความ
เข้มแข็ง บริ หารจัดการ
โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
ประสานงาน และ
ให้บริ การทางวิชาการ
ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรี ยนพัฒนา
ตนเองตามมาตรฐาน
การศึกษาอยูใ่ นระดับดี
ทั้ง 15 มาตรฐาน
2. ผลการประเมิน ONET และ NT
(ระดับประถม) สู งกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)

มาตรฐาน สพฐ. ที่ 13
ตบช. ที่ 1 – 6
มาตรฐาน สมศ. ที่ 11
ตบช. ที่ 1 – 4
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2. โครงการปรับปรุ ง
พัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษา

3. โครงการผลิตสื่ อและ
พัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยี

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)

เป้ าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
1. ครู ผสู้ อนทุกคนปรับปรุ ง
หลักสู ตรสถานศึกษา ร้อยละ
90
เชิ งคุณภาพ
1. ครู ผสู้ อนสามารถจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนตรง
ตามหลักสู ตรสถานศึกษาที่ได้
ปรับปรุ งไว้
เชิงปริมาณ
1. ครู ในโรงเรี ยนวัดเพรางาย
ร้อยละ 90 ผลิตสื่ ออย่างน้อย
2 ชิ้นต่อปี งบประมาณ
2. นักเรี ยนในโรงเรี ยนวัดเพรา
งายร้อยละ 90 ใช้สื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี ที่หลากหลาย
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนมีการพัฒนาทาง
สติปัญญา ร่ างกาย และจิตใจ
2. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนทุกกลุ่มสาระตาม
เป้ าหมายที่โรงเรี ยนกาหนด
3. ครู มีการจัดการเรี ยนรู้ที่มี
ประสิ ทธิภาพโดยยึดผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ

เชิงปริมาณ
1. ครู ผสู้ อนทุกคน
ปรับปรุ งหลักสู ตร
สถานศึกษา ร้อยละ 92
เชิ งคุณภาพ
1. ครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนตรงตาม
หลักสู ตรสถานศึกษา

มาตรฐาน สพฐ. ที่ 5
ตบช.ที่ 1-2 ,มฐ. ที่ 10
ตบช.ที่ 1,3,4 ,มฐ. ที่ 4
ตบช. ที่ 3-4

เชิงปริมาณ
1. การมีส่วนร่ วมในการ
ผลิตสื่ อของครู ร้อยละ 90
2. จานวนสื่ อเพียงพอใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน ร้อยละ 90
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนทุกกลุ่ม
สาระตามเป้ าหมายที่
โรงเรี ยนกาหนด
2. ครู มีการจัดการเรี ยนรู้ที่
มีประสิ ทธิภาพโดยยึด
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ

มาตรฐาน สพฐ. ที่ 10
ตบช. ที่ 2,3,4 มฐ. 14
ตบช. ที่ 1,2,3,4 มฐ. 17
ตบช. ที่ 1

มาตรฐาน สมศ. ที่ 9
ตบช.ที่ 1-8

มาตรฐาน สมศ. ที่ 9
ตบช. ที่ 1 – 9 มฐ. 14
ตบช. ที่ 4 มฐ. 17
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เป้ าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

4.โครงการสามภาษา
เชิงปริมาณ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (ไทย 1. ผูเ้ รี ยนตั้งแต่ระดับปฐมวัย
อังกฤษ จีน )
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามารถใช้สามภาษา(ภาษาไทย
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ) ได้ใน
ระดับดี ร้อยละ 90
เชิ งคุณภาพ
1. ผูเ้ รี ยนเข้าใจและใช้สามภาษา
(ภาษาไทย ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ) เพื่อแลกเปลี่ยน
และนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง
ชีวติ ประจาวันและสิ่ งแวดล้อม
ใกล้ตวั
2. มีทกั ษะในการใช้สามภาษา
(ภาษาไทย ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ ) ในการฟัง พูด
อ่าน และเขียนได้
5. โครงการหนูนอ้ ยรัก
เชิงปริมาณ
การอ่าน
1. นักเรี ยนร้อยละ 80 เด็ก
ปฐมวัยมีความสนใจใฝ่ รู้
รักการอ่าน
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนระดับปฐมวัยทุกคน
มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรี ยนรู้และรัก

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)

มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน
เชิงปริมาณ
1. ผูเ้ รี ยนตั้งแต่ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 5
และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานสามารถใช้สาม
ภาษา (ภาษาไทย ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ) ได้ในระดับดี
ร้อยละ 91
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนมีความมัน่ ใจใน
การติดต่อสื่ อสารโดยใช้สาม
ภาษามากขึ้น

เชิงปริมาณ
1. จานวนนักเรี ยนระดับ
ปฐมวัยที่มีทกั ษะและมีความ
สนใจ ใฝ่ รู ้ รักการอ่าน
ร้อยละ 86
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนชั้นปฐมวัยมี
ทักษะ และความสนใจ ใฝ่ รู้
รักการอ่าน

มาตรฐาน สพฐ. ที่ 5
ตบช.ที่ 3,4 , มฐ. ที่ 6
ตบช. ที่ 1-4
มาตรฐาน สมศ.ที่ 6
ตบช. ที่ 1-2
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6. โครงการจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงาน

7.โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สนอง
ผลสาเร็จ
เป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
มาตรฐาน สพฐ. ที่ 3
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
1. นักเรี ยนที่เรี ยนแบบ
1. ร้อยละ 83 ของนักเรี ยน ตบช. ที่ 1-5 , มฐ. ที่
โครงงานร้อยละ 80 ทางานได้ ที่มีโครงงานและมีความสุ ข 4 ตบช. ที่ 1-4 , มฐ.
ที่ 6 ตบช. ที่ 2-4
สาเร็ จ
ในการทางาน
2. ผลงานของนักเรี ยน ร้อยละ 2. ร้อยละ 83 ของผลงาน
มฐ. ที่ 8 ตบช. ที่ 1-2
80 อยูใ่ นระดับดี
นักเรี ยนที่อยูใ่ นเกณฑ์ดี
, มฐ. ที่ 10 ตบช. ที่
3.
ร้
อ
ยละ
83
ของครู
ท
่
ี
ส
อน
เชิ งคุณภาพ
2,4,7 , มฐ. ที่ 14
1. นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการ แบบโครงงาน
ตบช. ที่ 1-4 มฐ. ที่
เชิ งคุณภาพ
ทางาน
17 ตบช. ที่ 1
2. นักเรี ยนเห็นคุณค่าของงาน 1. นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อ
การทางาน
2. นักเรี ยนเห็นคุณค่าของ
งาน
มาตรฐาน สพฐ.ที่ 13
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
1.เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรา 1. เด็กได้รับประสบการณ์ ตบช. ที่ 1- 6
มาตรฐาน สมศ.ที่ 11
งายได้รับประสบการณ์เรี ยนรู้ เรี ยนรู้ตรง มีความ
ตรง ร้อยละ 80
สนุกสนาน อารมณ์ดี ร่ าเริ ง ตบช. ที่ 1- 4
แจ่มใส ร้อยละ 82
เชิ งคุณภาพ
เชิ งคุณภาพ
1. เพื่อส่ งเสริ มการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก
1. ส่ งเสริ มการสร้าง
ผูส้ ู งอายุ และชุมชน
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก
ผูส้ ู งอายุ และชุมชน
2. เสริ มสร้างพลังของเด็กให้
มีทศั นคติที่ดีต่อครอบครัว
ผูส้ ู งอายุ และชุมชน
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เป้าหมาย
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)

8. พัฒนาคุณภาพการเรี ยน เชิงปริมาณ
การสอนภาษาไทย
1.วิเคราะห์ปัญหานักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1-3 อ่านไม่
ออก เขียนไม่ได้เป็ นรายบุคคล
ร้อยละ 100
2. จัดทาฐานข้อมูลบัญชีคายาก
(คลังคา) ที่นกั เรี ยนมักเขียน
ไม่ได้/อ่านไม่ออก
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
3 อ่านออกเขียนได้ทุกคน
2. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ ม
สนับสนุนแก้ไขปั ญหาการอ่าน
การเขียน
3. ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ภาษาไทย สามารถ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มและ
พัฒนาทักษะ การอ่านการเขียน
ได้
4. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน(NT)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
สู งขึ้น

สนอง
ผลสาเร็จ
มาตรฐานการศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
มาตรฐานสพฐ.ที่ 5
เชิงปริมาณ
1. วิเคราะห์ปัญหา
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1-3 อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้เป็ นรายบุคคล
ร้อยละ 100
เชิ งคุณภาพ
1. ครู ผสู้ อนภาษาไทย มี
ความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรี ยนการสอน
ภาษาไทย
2. นักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 อ่าน
ออกเขียนได้ทุกคน
3. นักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทยสู งขึ้น
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เป้ าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

9. โครงการส่ งเสริ ม
เชิงปริมาณ
นักเรี ยนให้เป็ นบุคคลแห่ง 1. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรา
การเรี ยนรู้
งาย ในระดับชั้นอนุบาลปี ที่
1 – ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ได้รับการประเมินการมีนิสัย
รักการอ่าน ร้อยละ 80
2. โรงเรี ยนวัดเพรางาย มีมุม
หนังสื อทุกห้องเรี ยน ร้อยละ
80
3. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรา
งาย ในระดับชั้นอนุบาลปี ที่
1 – ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ใช้บริ การห้องสมุดในการ
ค้นคว้าหาความรู้ ร้อยละ 80
4. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรา
งายเข้าร่ วมกิจกรรมใน
โครงการ ส่ งเสริ มนักเรี ยน
ให้เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
ร้อยละ 80
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรา
งาย ในระดับชั้นอนุบาลปี ที่
1 – ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มี
นิสัยรักการอ่าน
2. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรา
งาย ในระดับชั้นอนุบาลปี ที่
1 – ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)

มาตรฐานสพฐ.ที่ 5
เชิงปริมาณ
1. นักเรี ยนอย่าง
น้อยร้อยละ 82 มี
นิสัยรักการอ่าน
2. นักเรี ยนอย่าง
น้อยร้อยละ 82 มี
การค้นคว้าจาก
แหล่งเรี ยนรู ้
3. นักเรี ยนอย่าง
น้อยร้อยละ 82 มี
พัฒนาการอ่านดีข้ ึน
ตามศักยภาพ
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนโรงเรี ยน
วัดเพรางาย ใน
ระดับชั้นอนุบาลปี ที่
1 – ชั้นประถม
ศึกษาปี ที่ 6 มีนิสัย
รักการอ่าน
2. นักเรี ยนโรงเรี ยน
วัดเพรางาย ใน
ระดับชั้นอนุบาลปี ที่
1 – ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6
ศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งเรี ยนรู ้อย่าง
หลากหลาย
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เป้ าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ใช้บริ การห้องสมุดใน
การค้นคว้าหาความรู้ได้
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัด
เพรางาย ในระดับชั้น
อนุบาลปี ที่ 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย
4. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัด
เพรางาย ในระดับชั้น
อนุบาลปี ที่ 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 มี
พัฒนาการอ่านได้ดีตาม
ระดับชั้น

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

3. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัด
เพรางาย ในระดับชั้น
อนุบาลปี ที่ 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 มี
พัฒนาการอ่านได้ดีตาม
ระดับชั้น

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
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โครงการ/กิจกรรม

1.โครงการพัฒนาระบบ
การนิเทศการจัดการ
เรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ

เป้ าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
1. ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ 80
ได้รับการนิเทศ
2.ครู และบุคลากรร้อยละ
80 ผ่านการนิ เทศตาม
เกณฑ์การประเมิน
เชิ งคุณภาพ
1.ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

เชิงปริมาณ
1. การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ของครู ทุกคนมี
คุณภาพ ร้อยละ 85
2. ร้อยละ 85 ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ผา่ นการ
ประเมิน
เชิ งคุณภาพ
1.ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.โครงการพัฒนา
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
สมรรถนะในงานบริ หาร 1. สถานศึกษาสามารถ 1. สถานศึกษาสามารถ
วิชาการเพื่อก้าวสู่ อาเซี ยน ดาเนินงานบรรลุตาม
ดาเนินงานบรรลุตาม
ตัวชี้วดั ในการบริ หาร
ตัวชี้วดั ในการบริ หาร
วิชาการสถานศึกษาได้ท้ งั วิชาการสถานศึกษาได้
10 ตัวชี้วดั โดยมี
ทั้ง 10 ตัวชี้วดั โดยมี
ประสิ ทธิผลร้อยละ 90
ประสิ ทธิผลร้อยละ 93
เชิ งคุณภาพ
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนทุกคนได้รับ 1. นักเรี ยนทุกคนได้รับ
การพัฒนาก้าวสู่ การเป็ น การพัฒนาก้าวสู่ การ
พลโลกที่สมบูรณ์
เป็ นพลโลกที่สมบูรณ์

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)

มาตรฐาน สพฐ. ที่ 11
ตบช. ที่ 3 มฐ.13
ตบช.ที่ 1, 2, 4
มาตรฐาน สมศ. ที่ 10
ตบช. ที่ 3 มฐ. 11
ตบช.ที่ 2

มาตรฐานด้านบริ หารที่
12,13
มาตรฐานด้านครู ที่ 8,9
มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยนที่
1,2,3,4,5,6 และ 7
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เป้ าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

3.โครงการสามภาษา
เชิงปริมาณ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (ไทย 1. ผูเ้ รี ยนตั้งแต่ระดับ
อังกฤษ จีน )
ปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามารถใช้สามภาษา
(ภาษาไทย ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ) ได้ใน
ระดับดี ร้อยละ 90
เชิ งคุณภาพ
1. ผูเ้ รี ยนเข้าใจและใช้
สามภาษา (ภาษาไทย
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ)
เพื่อแลกเปลี่ยนและ
นาเสนอข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง
ชีวติ ประจาวัน และ
สิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั
2. มีทกั ษะในการใช้สาม
ภาษา (ภาษาไทย
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ )
ในการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนได้

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

เชิงปริมาณ
1. ผูเ้ รี ยนตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามารถใช้สามภาษา
(ภาษาไทย ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ) ได้ใน
ระดับดี ร้อยละ 91
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนมีความ
มัน่ ใจในการ
ติดต่อสื่ อสารโดยใช้
สามภาษามากขึ้น

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)

มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่ 5

106

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุ งงานธุรการ

เป้ าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
1. โรงเรี ยนมีการพัฒนา
ในการจัดเก็บหนังสื อ
ราชการให้เป็ นปัจจุบนั
อย่างเป็ นระบบ ร้อยละ
80
2. บุคลากรสามารถ
ค้นหาหนังสื อราชการ
จากแฟ้ มข้อมูลได้ ร้อย
ละ 80
เชิ งคุณภาพ
1. โรงเรี ยนสามารถนา
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
มารองรับในการ
ปฏิบตั ิงานธุรการ
2.โรงเรี ยนมีการ รับ-ส่ ง
หนังสื อราชการ เป็ น
ปัจจุบนั
3.โรงเรี ยนมีการจัดระบบ
หนังสื อราชการ เอกสาร
ต่างๆ ของโรงเรี ยนเป็ น
ระบบ

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

เชิงปริมาณ
1. รับ-ส่ ง หนังสื อเป็ น
ปัจจุบนั ร้อยละ 85
2. จัดเก็บหนังสื อและ
เอกสารต่างๆ อย่างเป็ น
ระบบ ร้อยละ 85
เชิ งคุณภาพ
1. โรงเรี ยนสามารถนา
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
มารองรับในการ
ปฏิบตั ิงานธุรการ
2.โรงเรี ยนมีการ รับส่ ง หนังสื อราชการ
เป็ นปัจจุบนั

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)

มาตรฐาน สพฐ. ที่
1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,13
และ 14
มาตรฐาน สมศ.
ที่ 10,11,12
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5. โครงการพัฒนา
ระบบงานข้อมูล
สารสนเทศ

เป้ าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษามีการพัฒนา
องค์กรในการให้บริ การ
บริ หารงานอื่นๆ ให้บรรลุผล
ตามมาตรฐานคุณภาพและ
เป้ าหมายที่กาหนดไว้ ร้อยละ
80
2. โรงเรี ยนมีขอ้ มูลสารสนเทศที่
เป็ นปัจจุบนั เป็ นระบบ และ
บุคลากรได้รับความสะดวกใน
การสื บค้น ร้อยละ 80
เชิ งคุณภาพ
1. โรงเรี ยนมีการพัฒนางาน
ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนส่ งเสริ มและให้
บริ การบริ หารงานอื่นๆ ให้
บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพ
และเป้ าหมายที่กาหนดไว้
เพื่อให้การบริ หารโรงเรี ยนมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2. โรงเรี ยนมีขอ้ มูลสารสนเทศที่
เป็ นปัจจุบนั เป็ นระบบ และ
บุคลากรได้รับความสะดวกใน
การสื บค้นข้อมูล
3. โรงเรี ยนมีขอ้ มูลครบถ้วน
สาหรับการบริ หารการจัดการ

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 84 ของ
โรงเรี ยนมีขอ้ มูล
สารสนเทศที่เป็ น
ปัจจุบนั และเป็ นระบบ
2.ร้อยละ 84 ของการ
บริ การค้นข้อมูล
Internet
เชิ งคุณภาพ
1. โรงเรี ยนมีการ
พัฒนางานข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนส่ งเสริ มและ
ให้ บริ การบริ หารงาน
อื่นๆ ให้บรรลุผลตาม
มาตรฐานคุณภาพ
และเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ เพื่อให้การ
บริ หารโรงเรี ยนมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)

มาตรฐาน สพฐ. ที่ 12
ตบช. ที่ 2 , มฐ. ที่ 13
ตบช. ที่ 1,2,3,5 ,
มฐ. ที่ 14 ตบช. ที่ 5
มาตรฐาน สมศ. ที่ 11
ตบช. ที่ 1,2,3
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6. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

เป้ าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
1. บุคลากรในสถานศึกษาทุก
คนมีส่วนร่ วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาร้อยละ 85
2. จัดสร้างเครื่ องมือในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพครบ
ทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้
เชิ งคุณภาพ
1. บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงาน
ด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่มี
ประสิ ทธิภาพ
2. ระบบการประกันคุณภาพ
ของโรงเรี ยนเป็ นระบบได้
มาตรฐานและปฏิบตั ิได้ต่อเนื่ อง
3. นักเรี ยนเป็ นคนเก่ง คนดี
และมีความสุ ข

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

เชิงปริมาณ
1. บุคลากรใน
สถานศึกษาทุกคน
มีส่วนร่ วมในการ
ประกันคุณภาพ
และสามารถพัฒนา
งานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ร้อยละ 90
เชิ งคุณภาพ
1. บุคลากร
สามารถปฏิบตั ิงาน
ด้านการจัดการ
เรี ยนการสอนที่มี
ประสิ ทธิภาพ

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)

มาตรฐาน สพฐ. ที่ 12
ตบช. ที่ 3,4 มฐ. ที่ 13
ตบช. ที่ 1
มาตรฐาน สมศ. ที่ 11
ตบช. ที่ 4
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1. โครงการพัฒนา
การศึกษาเพื่อก้าวสู่
อาเซียน

เป้ าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษามีความพร้อม
เป็ นสถานศึกษาต้นแบบ
สถานศึกษาเข้มแข็ง เพื่อก้าวสู่
อาเซียน ร้อยละ 85
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาสามารถพัฒนา
ตนเองให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานเป็ นต้นแบบ
สถานศึกษาที่เข้มแข็งของเขต
พื้นที่ร่วมกับสถานศึกษาที่
ต้องการพัฒนา สามารถพัฒนา
เข้าสู่ ความพร้อมจานวน 26
โรงเรี ยน

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษามีความ
เข้มแข็ง บริ หารจัดการโดย
ใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
ประสานงาน และให้บริ การ
ทางวิชาการ ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาสามารถ
พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานเป็ นต้นแบบ
สถานศึกษาที่เข้มแข็งของ
เขตพื้นที่ร่วมกับสถานศึกษา
ที่ตอ้ งการพัฒนา สามารถ
พัฒนาเข้าสู่ ความพร้อม
จานวน 26 โรงเรี ยน
2. โครงการพัฒนา
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
ศักยภาพความสามารถใน 1. นักเรี ยนมีความสามารถใน 1. นักเรี ยนมีความสามารถ
การคิดวิเคราะห์
การแก้ปัญหา มีจินตนาการ มี ในการแก้ปัญหาได้มากขึ้น
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ได้
มีจินตนาการ และมีความคิด
ร้อยละ 80
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ ร้อยละ 90
เชิ งคุณภาพ
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนปฐมวัยและนักเรี ยน 1. นักเรี ยนปฐมวัยและ
ขั้นพื้นฐาน มีทกั ษะด้านการคิด นักเรี ยนขั้นพื้นฐาน มีทกั ษะ
อย่างมีคุณภาพ
ด้านการคิดอย่างมีคุณภาพ

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)

มาตรฐาน สพฐ. ที่ 13
ตบช. ที่ 1 – 6
มาตรฐาน สมศ. ที่ 11
ตบช. ที่ 1 – 4

มาตรฐาน สพฐ. ที่ 4
ตบช. ที่ 1-4 , มฐ. ที่ 5
ตบช. ที่ 5 , มฐ. ที่ 6
ตบช. ที่ 1 ,
มฐ. ที่ 15 ตบช. ที่ 8 ,
มฐ. ที่ 16 ตบช. ที่ 5
มาตรฐาน สมศ. ที่ 4
ตบช. ที่ 1-3 , มฐ. ที่ 10
ตบช. ที่ 2
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เป้ าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)

3.โครงการพัฒนา
เชิงปริมาณ
สมรรถนะในงานบริ หาร 1. สถานศึกษาสามารถ
วิชาการเพื่อก้าวสู่ อาเซี ยน ดาเนินงานบรรลุตามตัวชี้วดั ใน
การบริ หารวิชาการสถานศึกษา
ได้ท้ งั 10 ตัวชี้วดั โดยมี
ประสิ ทธิผลร้อยละ 90
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนทุกคนได้รับการ
พัฒนาก้าวสู่ การเป็ นพลโลกที่
สมบูรณ์

มาตรฐานด้านบริ หาร
ที่ 12,13
มาตรฐานด้านครู ที่ 8,9
มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยนที่
1,2,3,4,5,6 และ 7

4. โครงการพัฒนา
ประสิ ทธิภาพการจัดการ
เรี ยนรู้งานอาชีพใน
สถานศึกษา

ด้านบริ หารมาตรฐาน
ที่ 12,13 และ 14

เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาสามารถ
ดาเนินงานบรรลุตาม
ตัวชี้วดั ในการบริ หาร
วิชาการสถานศึกษาได้ท้ งั
10 ตัวชี้วดั โดยมี
ประสิ ทธิผลร้อยละ 93
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนทุกคนได้รับการ
พัฒนาก้าวสู่ การเป็ นพล
โลกที่สมบูรณ์
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
1. จัดกระบวนการเรี ยนการ
1. จัดกระบวนการเรี ยน
สอนงานอาชีพที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ น การสอนงานอาชีพที่ยดึ
สาคัญสอดคล้องกับความ
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ต้องการของนักเรี ยน ร้อยละ90 สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรี ยน
เชิ งคุณภาพ
ร้อยละ 92
1. บุคลากร องค์กร และ
สถาบันในท้องถิ่นมีส่วนร่ วม เชิ งคุณภาพ
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ 1. บุคลากร องค์กร และ
สอนงานอาชีพให้กบั ผูเ้ รี ยน
สถาบันในท้องถิ่นมีส่วน
2. มีการประเมินผลตามสภาพ ร่ วมในการจัดกิจกรรมการ
จริ ง ประเมินจากการปฏิบตั ิ
เรี ยนการสอนงานอาชีพ
จริ ง
ให้กบั ผูเ้ รี ยน
3. มีการนิเทศภายในอย่าง
2. มีการประเมินผลตาม
ต่อเนื่องยัง่ ยืน
สภาพจริ ง ประเมินจาก
การปฏิบตั ิจริ ง

ด้านครู มาตรฐานที่ 9
ด้านผูเ้ รี ยนมาตรฐานที่ 7
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5. โครงการพัฒนา
ระบบงานข้อมูล
สารสนเทศ

เป้าหมาย
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษามีการพัฒนา
องค์กรในการให้บริ การ
บริ หารงานอื่นๆ ให้บรรลุผล
ตามมาตรฐานคุณภาพและ
เป้ าหมายที่กาหนดไว้ ร้อยละ
80
2. โรงเรี ยนมีขอ้ มูลสารสนเทศ
ที่เป็ นปัจจุบนั เป็ นระบบ และ
บุคลากรได้รับความสะดวกใน
การสื บค้น ร้อยละ 80
เชิ งคุณภาพ
1. โรงเรี ยนมีการพัฒนางาน
ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนส่ งเสริ มและ
ให้บริ การบริ หารงานอื่นๆ ให้
บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพ
และเป้ าหมายที่กาหนดไว้
เพื่อให้การบริ หารโรงเรี ยนมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2. โรงเรี ยนมีขอ้ มูลสารสนเทศ
ที่เป็ นปัจจุบนั เป็ นระบบ และ
บุคลากรได้รับความสะดวกใน
การสื บค้นข้อมูล
3. โรงเรี ยนมีขอ้ มูลครบถ้วน
สาหรับการบริ หารการจัดการ

สนอง
ผลสาเร็จ
มาตรฐานการศึกษาของ
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
มาตรฐาน สพฐ. ที่ 12
เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 84 ของโรงเรี ยน ตบช. ที่ 2 , มฐ. ที่ 13
มีขอ้ มูลสารสนเทศที่เป็ น ตบช. ที่ 1,2,3,5 ,
มฐ. ที่ 14 ตบช. ที่ 5
ปัจจุบนั และเป็ นระบบ
2.ร้อยละ 84 ของการ
มาตรฐาน สมศ. ที่ 11
บริ การค้นข้อมูล Internet ตบช. ที่ 1,2,3
เชิ งคุณภาพ
1. โรงเรี ยนมีการพัฒนา
งานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนส่ งเสริ มและให้
บริ การบริ หารงานอื่นๆ
ให้บรรลุผลตามมาตรฐาน
คุณภาพ และเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ เพื่อให้การ
บริ หารโรงเรี ยนมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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เป้าหมาย
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)

6. พัฒนาคุณภาพการเรี ยน เชิงปริมาณ
การสอนภาษาไทย
1.วิเคราะห์ปัญหานักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1-3 อ่านไม่
ออก เขียนไม่ได้เป็ นรายบุคคล
ร้อยละ 100
2. จัดทาฐานข้อมูลบัญชีคายาก
(คลังคา) ที่นกั เรี ยนมักเขียน
ไม่ได้/อ่านไม่ออก
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
3 อ่านออกเขียนได้ทุกคน
2. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ ม
สนับสนุนแก้ไขปั ญหาการอ่าน
การเขียน
3. ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ภาษาไทย สามารถ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มและ
พัฒนาทักษะ การอ่านการเขียน
ได้
4. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
(NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
สู งขึ้น

สนอง
ผลสาเร็จ
มาตรฐานการศึกษาของ
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
มาตรฐานสพฐ.ที่ 5
เชิงปริมาณ
1. วิเคราะห์ปัญหา
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1-3 อ่านไม่ออก เขียน
ไม่ได้เป็ นรายบุคคล
ร้อยละ 100
เชิ งคุณภาพ
1. ครู ผสู้ อนภาษาไทย มี
ความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรี ยนการสอน
ภาษาไทย
2. นักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 อ่าน
ออกเขียนได้ทุกคน
3. นักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทยสู งขึ้น
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1.โครงการพัฒนาระบบ
การนิเทศการจัดการ
เรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ

เป้ าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
1. ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาร้อยละ 80 ได้รับการ
นิเทศ
2.ครู และบุคลากรร้อยละ 80
ผ่านการนิ เทศตามเกณฑ์การ
ประเมินเชิ งคุณภาพ
1.ครู และบุคลากรทางการศึกษา
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
1. การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ของครู ทุกคนมี
คุณภาพ ร้อยละ 85
2. ร้อยละ 85 ของครู และ
บุคลากรทางการศึกษาที่
ผ่านการประเมิน
เชิ งคุณภาพ
1.ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
2.โครงการพัฒนา
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
สมรรถนะในงานบริ หาร 1. สถานศึกษาสามารถ
1. สถานศึกษาสามารถ
วิชาการเพื่อก้าวสู่ อาเซี ยน ดาเนินงานบรรลุตามตัวชี้วดั ใน ดาเนินงานบรรลุตาม
การบริ หารวิชาการสถานศึกษา ตัวชี้วดั ในการบริ หาร
ได้ท้ งั 10 ตัวชี้วดั โดยมี
วิชาการสถานศึกษาได้ท้ งั
ประสิ ทธิผลร้อยละ 90
10 ตัวชี้วดั โดยมี
ประสิ ทธิผลร้อยละ 93
เชิ งคุณภาพ
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนทุกคนได้รับการ
พัฒนาก้าวสู่ การเป็ นพลโลกที่ 1. นักเรี ยนทุกคนได้รับ
สมบูรณ์
การพัฒนาก้า วสู่ ก ารเป็ น
พลโลกที่สมบูรณ์

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)

มาตรฐานสพฐ.ที่ 11
ตบช. ที่ 3 มฐ. 13
ตบช. ที่ 1, 2, 4
มาตรฐาน สมศ.ที่ 10
ตบช. ที่ 3 มฐ. 11
ตบช.ที่ 2

มาตรฐานด้าน
บริ หารที่ 12,13
มาตรฐานด้านครู ที่
8,9
มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน
ที่ 1,2,3,4,5,6 และ 7
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3. โครงการพัฒนา
สมรรถนะในงาน
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

เป้ าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
1. ใช้เทคนิคบริ หารจัดการที่
เหมาะสมจัดการแบบเบ็ดเสร็ จ
ซึ่งเป็ นการบริ หารจัดการใน
ลักษณะที่สถานศึกษามีอานาจ
ในการบริ หารจัดการ 4
สมรรถนะ บรรลุวตั ถุประสงค์
เป้ าหมาย ร้อยละ 90
2. โรงเรี ยนมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
ระดับดีมาก ทุกมาตรฐาน
เชิ งคุณภาพ
1. บุคลากร องค์กร และ
สถาบันในท้องถิ่น มีส่วนร่ วม
ในการบริ หารจัดการ มีภาคีที่
เข้าร่ วมหลากหลาย มีการ
ดาเนินอย่างต่อเนื่ อง มีการ
ประเมินผลความสาเร็ จ ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องส่ วนใหญ่มีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
2. โรงเรี ยนเป็ นศูนย์กลางการ
เรี ยนรู้ของชุมชน

เชิงปริมาณ
1. ใช้เทคนิคบริ หาร
จัดการที่เหมาะสม
จัดการแบบเบ็ดเสร็ จ
ซึ่งเป็ นการบริ หารจัดการ
ในลักษณะที่สถานศึกษา
มีอานาจในการบริ หาร
จัดการ 4 สมรรถนะ
บรรลุวตั ถุประสงค์
เป้ าหมาย
ร้อยละ 92
เชิ งคุณภาพ
1. บุคลากร องค์กร
และสถาบันในท้องถิ่น
มีส่วนร่ วมในการบริ หาร
จัดการ มีภาคีที่เข้าร่ วม
หลากหลาย มีการ
ดาเนินอย่างต่อเนื่ อง
มีการประเมินผล
ความสาเร็ จ ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องส่ วนใหญ่มี
ความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)

มาตรฐานด้าน
ผูเ้ รี ยนที่ 1-7
มาตรฐานด้านครู ที่
8-9มาตรฐานด้าน
ผูบ้ ริ หารที่ 10-14
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4. โครงการพัฒนา
สมรรถนะในการ
บริ หารงานทัว่ ไป

5. โครงการพัฒนา
บุคลากร

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)

เป้ าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษามีการพัฒนา
องค์กรให้บริ การบริ หารงาน
อื่นๆ บรรลุตามมาตรฐาน
คุณภาพและเป้ าหมายที่กาหนด
ไว้ร้อยละ 90
เชิ งคุณภาพ
1. สถานศึกษามีการพัฒนาใน
งานบริ หารทัว่ ไป เพื่อสนับสนุน
ส่ งเสริ ม และให้บริ การ
บริ หารงานอื่นๆ บรรลุผลตา
มาตรฐาน คุณภาพ และ
เป้ าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่ง
ครอบคลุมขอบข่าย ภารกิจ
การบริ หารสถานศึกษามี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ด้ านปริมาณ
1. ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 16 คน มีขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ร้อยละ 80
ด้ านคุณภาพ
1. ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีความ
กระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิหน้าที่
และมีขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงาน

เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษามีการพัฒนา
องค์กรให้บริ การ
บริ หารงานอื่นๆ บรรลุตาม
มาตรฐานคุณภาพและ
เป้ าหมายที่กาหนดไว้
ร้อยละ 92
เชิ งคุณภาพ
1. สถานศึกษามีการพัฒนา
ในงานบริ หารทัว่ ไป เพื่อ
สนับสนุนส่ งเสริ มและให้
บริ การ บริ หารงานอื่นๆ
บรรลุผลตามมาตรฐาน
คุณภาพ และเป้ าหมายที่
กาหนดไว้

มาตรฐานด้าน
ผูบ้ ริ หาร มาตรฐานที่
11,12,13 และ 14

ด้ านปริมาณ
1. ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษามี
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิ
หน้าที่และมีขวัญกาลังใจ
ในการปฏิบตั ิงานร้อยละ 90
ด้ านคุณภาพ
1. ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความกระตือรื อร้นในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่

มาตรฐาน สพฐ. ที่ 9
ตบช. ที่ 3

มาตรฐานด้านครู
มาตรฐานที่ 9
มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่
1,2,3,4,5,6 และ 7

มาตรฐาน สมศ. ที่ 8
ตบช. ที่ 1
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6. โครงการพัฒนา
สมรรถนะในงาน
บริ หารงานงบประมาณ

เป้ าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษามีการบริ หาร
จัดการงบประมาณได้เหมาะสม
ครบถ้วน ถูกต้อง คุม้ ค่ามากที่สุด
ร้อยละ 80
เชิ งคุณภาพ
1. สถานศึกษามีการบริ หาร
จัดการงบประมาณมีความ
คล่องตัว โปร่ งใส ตรวจสอบได้
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
ส่ งผลให้

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษามีการ
บริ หารจัดการ
งบประมาณได้
เหมาะสมครบถ้วน
ถูกต้อง คุม้ ค่ามาก
ที่สุด ร้อยละ 83
เชิ งคุณภาพ
1. สถานศึกษามีการ
พัฒนาในการจัดทา
และเสนอขอ
งบประมาณ

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)

มาตรฐานด้านบริ หาร
มาตรฐานที่ 11
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กลยุทธ์ ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการซ่อมเสริ มการ
เรี ยนรู้

เป้าหมาย
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
เชิงปริมาณ
1. นักเรี ยนร้อยละ 80
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ทุกกลุ่มสาระตามเป้ าหมาย
ที่โรงเรี ยนกาหนด
2. นักเรี ยนร้อยละ 80
มีพฒั นาทางการเรี ยนสู งขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรี ยน
2. นั ก เรี ยนเกิ ด การเรี ย นรู ้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ เชิงปริมาณ
ความสามารถในการคิด
1. นักเรี ยนมีความสามารถ
วิเคราะห์
ในการแก้ปัญหา มี
จินตนาการ มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ได้ ร้อยละ 80
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนปฐมวัยและ
นักเรี ยนขั้นพื้นฐาน มี
ทักษะด้านการคิดอย่างมี
คุณภาพ

สนอง
ผลสาเร็จ
มาตรฐานการศึกษาของ
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
มาตรฐาน สพฐ. ที่ 5
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 90 ของนักเรี ยนมี ตบช. ที่ 1,2 , มฐ. ที่ 9
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทุก ตบช. ที่ 3 , มฐ. ที่ 10
กลุ่มสาระตามเป้ าหมายของ ตบช. ที่ 6
โรงเรี ยน
มาตรฐาน สมศ. ที่ 5
2. ร้อยละ 90 ของนักเรี ยนมี
ตบช. ที่ 1-8 , มฐ. ที่ 9
พัฒนาการทางการเรี ยน
ตบช. ที่ 1-8
สู งขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. นักเรี ยนที่มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรี ยน
2. ความพึงพอใจในการ
จัดการเรี ยนรู้
มาตรฐาน สพฐ. ที่ 4
เชิงปริมาณ
1. นักเรี ยนมีความสามารถ ตบช. ที่ 1-4 , มฐ.ที่ 5
ในการแก้ปัญหาได้มากขึ้น ตบช. ที่ 5 , มฐ. ที่ 6
ตบช. ที่ 1 ,
มีจินตนาการ และมี
มฐ. ที่ 15 ตบช. ที่ 8 ,
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
มฐ. ที่ 16 ตบช. ที่ 5
ร้อยละ 90
เชิ งคุณภาพ
มาตรฐาน สมศ. ที่ 4
1. นักเรี ยนปฐมวัยและ
ตบช. ที่ 1-3 , มฐ. ที่ 10
นักเรี ยนขั้นพื้นฐาน มี
ตบช. ที่ 2
ทักษะด้านการคิดอย่างมี
คุณภาพ
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3. โครงการหนูนอ้ ยรักการ
อ่าน

4. โครงการจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงาน

เป้าหมาย
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
1. นักเรี ยนร้อยละ 80 เด็ก
ปฐมวัยมีความสนใจใฝ่ รู้
รักการอ่าน
เชิ งคุณภาพ
2. นักเรี ยนระดับปฐมวัยทุก
คนมีทกั ษะในการแสวงหา
ความรู้ดว้ ยตนเอง รักการ
เรี ยนรู้
เชิงปริมาณ
1. นักเรี ยนที่เรี ยนแบบ
โครงงานร้อยละ 80 ทางาน
ได้สาเร็ จ
2. ผลงานของนักเรี ยน ร้อย
ละ 80 อยูใ่ นระดับดี
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อ
การทางาน
2. นักเรี ยนเห็นคุณค่าของ
งาน

เชิงปริมาณ
1. จานวนนักเรี ยนระดับ
ปฐมวัยที่มีทกั ษะและมี
ความสนใจ ใฝ่ รู้ รักการ
อ่าน ร้อยละ 86
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนชั้นปฐมวัยมี
ทักษะ และความสนใจ
ใฝ่ รู ้ รักการอ่าน
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 83 ของนักเรี ยน
ที่มีโครงงานและมีความสุ ข
ในการทางาน
2. ร้อยละ 83 ของผลงาน
นักเรี ยนที่อยูใ่ นเกณฑ์ดี
3. ร้อยละ 83 ของครู ที่สอน
แบบโครงงาน
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อ
การทางาน
2. นักเรี ยนเห็นคุณค่าของ
งาน

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
มาตรฐาน สพฐ. ที่ 5
ตบช. ที่ 3,4 , มฐ. ที่ 6
ตบช. ที่ 1-4
มาตรฐาน สมศ. ที่ 6
ตบช. ที่ 1-2

มาตรฐาน สพฐ. ที่ 3
ตบช. ที่ 1-5 , มฐ. ที่ 4
ตบช. ที่ 1-4 , มฐ. ที่ 6
ตบช. ที่ 2-4
มฐ. ที่ 8 ตบช. ที่ 1-2 ,
มฐ. ที่ 10 ตบช. ที่ 2,4,7 ,
มฐ. ที่ 14 ตบช. ที่ 1-4 ,
มฐ. ที่ 17 ตบช. ที่ 1

119

โครงการ/กิจกรรม
5.โครงการพัฒนา
สมรรถนะในงานบริ หาร
วิชาการเพื่อก้าวสู่ อาเซี ยน

6. โครงการพัฒนา
ประสิ ทธิภาพการจัดการ
เรี ยนรู้งานอาชีพใน
สถานศึกษา

เป้าหมาย
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาสามารถ
ดาเนินงานบรรลุตามตัวชี้วดั
ในการบริ หารวิชาการ
สถานศึกษาได้ท้ งั 10 ตัวชี้วดั
โดยมีประสิ ทธิผลร้อยละ 90
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนทุกคนได้รับการ
พัฒนาก้าวสู่ การเป็ นพลโลกที่
สมบูรณ์

ผลสาเร็จ
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาสามารถ
ดาเนินงานบรรลุตามตัวชี้วดั
ในการบริ หารวิชาการ
สถานศึกษาได้ท้ งั 10
ตัวชี้วดั โดยมีประสิ ทธิ ผล
ร้อยละ 93
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนทุกคนได้รับการ
พัฒนาก้าวสู่ การเป็ นพลโลก
ที่สมบูรณ์
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
1. จัดกระบวนการเรี ยนการ
1. จัดกระบวนการเรี ยนการ
สอนงานอาชีพที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ น สอนงานอาชีพที่ยดึ ผูเ้ รี ยน
สาคัญสอดคล้องกับความ
เป็ นสาคัญสอดคล้องกับ
ต้องการของนักเรี ยนร้อยละ90 ความต้องการของนักเรี ยน
ร้อยละ 92
เชิ งคุณภาพ
เชิ งคุณภาพ
1. บุคลากร องค์กร และ
สถาบันในท้องถิ่นมีส่วนร่ วม 1. บุคลากร องค์กร และ
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
สถาบันในท้องถิ่นมีส่วนร่ วม
การสอนงานอาชีพให้กบั
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
ผูเ้ รี ยน
การสอนงานอาชีพให้กบั
2. มีการประเมินผลตามสภาพ ผูเ้ รี ยน
จริ ง ประเมินจากการปฏิบตั ิ 2. มีการประเมินผลตาม
จริ ง
สภาพจริ ง ประเมินจากการ
3. มีการนิเทศภายในอย่าง
ปฏิบตั ิจริ ง
ต่อเนื่องยัง่ ยืน

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
มาตรฐานด้านบริ หาร
ที่ 12,13
มาตรฐานด้านครู ที่ 8,9
มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยนที่
1,2,3,4,5,6 และ 7

ด้านบริ หารมาตรฐาน
ที่ 12,13 และ 14
ด้านครู มาตรฐาน ที่ 9
ด้านผูเ้ รี ยนมาตรฐาน
ที่ 7
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7. โครงการสามภาษา
พัฒนาคุณภาพชีวิต (ไทย
อังกฤษ จีน )

สนอง
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
มาตรฐานการศึกษา
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 5
1. ผูเ้ รี ยนตั้งแต่ระดับปฐมวัย
1. ผูเ้ รี ยนตั้งแต่ระดับ
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฐมวัย และระดับ
สามารถใช้สามภาษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ภาษาไทย ภาษาจีน
สามารถใช้สามภาษา
ภาษาอังกฤษ) ได้ในระดับดี
(ภาษาไทย ภาษาจีน
ร้อยละ 90
ภาษาอังกฤษ) ได้ในระดับ
ดี ร้อยละ 91
เชิ งคุณภาพ
1. ผูเ้ รี ยนเข้าใจและใช้สามภาษา เชิ งคุณภาพ
(ภาษาไทย ภาษาจีน
1. นักเรี ยนมีความมัน่ ใจ
ภาษาอังกฤษ) เพื่อแลกเปลี่ยน ในการติดต่อสื่ อสารโดย
และนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่
ใช้สามภาษามากขึ้น
เกี่ยวข้องกับตนเอง
ชีวติ ประจาวัน และสิ่ งแวดล้อม
ใกล้ตวั
2. มีทกั ษะในการใช้สามภาษา
(ภาษาไทย ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ ) ในการฟัง พูด
อ่าน และเขียนได้
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สนอง
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
มาตรฐานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
8. โครงการพัฒนาศักยภาพ เชิงปริมาณ
มาตรฐาน สพฐ. ที่ 13
เชิงปริมาณ
เด็กปฐมวัยด้วยภูมิปัญญา 1.เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรา 1. เด็กได้รับประสบการณ์ ตบช. ที่ 1- 6
ท้องถิ่น
มาตรฐาน สมศ. ที่ 11
งายได้รับประสบการณ์เรี ยนรู้ เรี ยนรู้ตรง มีความ
ตรง ร้อยละ 80
สนุกสนาน อารมณ์ดี ร่ า ตบช. ที่ 1- 4
เริ ง แจ่มใส ร้อยละ 82
เชิ งคุณภาพ
เชิ งคุณภาพ
1. เพื่อส่ งเสริ มการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก
1. ส่ งเสริ มการสร้าง
ผูส้ ู งอายุ และชุมชน
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก
ผูส้ ู งอายุ และชุมชน
2. เสริ มสร้างพลังของเด็ก
ให้มีทศั นคติที่ดีต่อ
ครอบครัว ผูส้ ู งอายุ และ
ชุมชน
9. พัฒนาคุณภาพการเรี ยน เชิงปริมาณ
มาตรฐานสพฐ.ที่ 5
เชิงปริมาณ
การสอนภาษาไทย
1.วิเคราะห์ปัญหานักเรี ยนชั้น 1. วิเคราะห์ปัญหา
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ประถมศึกษาปี ที่ 1-3 อ่านไม่
ออก เขียนไม่ได้เป็ นรายบุคคล ปี ที่ 1-3 อ่านไม่ออก เขียน
ไม่ได้เป็ นรายบุคคล ร้อย
ร้อยละ 100
2. จัดทาฐานข้อมูลบัญชีคายาก ละ 100
เชิ งคุณภาพ
(คลังคา) ที่นกั เรี ยนมักเขียน
1. ครู ผสู้ อนภาษาไทย มี
ไม่ได้/อ่านไม่ออก
ความรู้ความสามารถใน
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ การจัดการเรี ยนการสอน
ภาษาไทย
3 อ่านออกเขียนได้ทุกคน
2. นักเรี ยนชั้น
2. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ ม
สนับสนุนแก้ไขปั ญหาการอ่าน ประถมศึกษาปี ที่ 3 อ่าน
ออกเขียนได้ทุกคน
การเขียน
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โครงการ/กิจกรรม

10. โครงการส่ งเสริ ม
นักเรี ยนให้เป็ นบุคคลแห่ง
การเรี ยนรู้

เป้าหมาย
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)

3. ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย สามารถจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มและพัฒนา
ทักษะ การอ่านการเขียนได้
4. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน(NT)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
สู งขึ้น
เชิงปริมาณ
1. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรางาย
ในระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้รับการ
ประเมินการมีนิสัยรักการอ่าน
ร้อยละ 80
2. โรงเรี ยนวัดเพรางาย มีมุม
หนังสื อทุกห้องเรี ยน ร้อยละ 80
3. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรางาย
ในระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ใช้บริ การ
ห้องสมุดในการค้นคว้าหา
ความรู้ ร้อยละ 80
4. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรางาย
เข้าร่ วมกิจกรรมในโครงการ
ส่ งเสริ มนักเรี ยนให้เป็ นบุคคล
แห่งการเรี ยนรู ้ ร้อยละ 80

3. นักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
สู งขึ้น

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)

มาตรฐานสพฐ.ที่ 5
เชิงปริมาณ
1. นักเรี ยนอย่างน้อยร้อย
ละ 82 มีนิสัยรักการอ่าน
2. นักเรี ยนอย่างน้อยร้อย
ละ 82 มีการค้นคว้าจาก
แหล่งเรี ยนรู ้
3. นักเรี ยนอย่างน้อยร้อย
ละ 82 มีพฒั นาการอ่านดี
ขึ้นตามศักยภาพ
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัด
เพรางาย ในระดับชั้น
อนุบาลปี ที่ 1 – ชั้น
ประถม ศึกษาปี ที่ 6 มี
นิสัยรักการอ่าน
2. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัด
เพรางาย ในระดับชั้น
อนุบาลปี ที่ 1 – ชั้น
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โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรางาย
ในระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีนิสัยรัก
การอ่าน
2. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรางาย
ในระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ใช้บริ การ
ห้องสมุดในการค้นคว้าหา
ความรู ้ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรางาย
ในระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งเรี ยนรู ้อย่าง
หลากหลาย
4. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรางาย
ในระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีพฒั นาการ
อ่านได้ดีตามระดับชั้น

ผลสาเร็จ
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
ประถมศึกษาปี ที่ 6
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย
3. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัด
เพรางาย ในระดับชั้น
อนุบาลปี ที่ 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 มี
พัฒนาการอ่านได้ดีตาม
ระดับชั้น

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
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2. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 : ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
ผลการประเมิน
ร่ องรอยความพยายาม
คะแนน
ระดับ
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
ร้ อยละ ของ
คุณภาพ
ตัวบ่ งชี้
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและ
90
0.45
5
โรงเรียนได้ ดาเนินการพัฒนาโดย
ออกกาลังกายสม่าเสมอ
จัดการเรียนรู้ และจัดโครงการ/
1.2 มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพ 85
0.43
4
กิจกรรมดังนี้
ทางกายภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพนักเรี ยน
1.3 ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษ 90
0.90
5
-โครงการอาหารกลางวัน
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
อาหารเสริ มนม
เสี่ ยงต่อความรุ นแรง โรคภัย
-กิจกรรมการตรวจสุ ขภาพ
อุบตั ิเหตุ และปัญหาทางเพศ
-กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ
88
0.88
4
-กิจกรรมมือสะอาดสุ ขภาพดี
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
-ชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสู ง
-ตรวจสุ ขภาพฟันนักเรี ยนฟรี
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
90
0.90
5
-การฝึ ก/เล่นและแข่งขันด้านกีฬา
ผูอ้ ื่น
กรี ฑา/ดนตรี /ศิลปะ
1.6 สร้างผลงานเข้าร่ วมกิจกรรมด้าน
91
0.91
5
-กิจกรรมชุมนุม ดนตรี /นาฎศิลป์
ศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/
กีฬา/นันทนาการ
นันทนาการตามจินตนาการ
โครงการส่ งเสริมประชาธิปไตยและ
วินัยนักเรียน
รวม/แปลคุณภาพ
4
4.47
-กิจกรรมสภานักเรี ยน
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน
4 หมายถึง ดีมาก
ที่

ตัวบ่ งชี้

มาตรฐานที่ 1 น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน 4 คะแนนได้ผลการประเมินรายมาตรฐานเท่ากับ 4.47
ได้ระดับคุณภาพ 4 แปลคุณภาพ ดีมาก
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1. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนจัดให้มีโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพนักเรี ยน ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมี น้ าหนัก ส่ วนสู ง ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข และมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย จัดกิจกรรมกาย
บริ หาร การล้างมือ แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร โรงเรี ยนจัดบริ การอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ นักเรี ยน
ชั้นอนุ บาลร่ วมแข่ ง ขันกี ฬ าของศู นย์เครื อข่า ยไทรน้อย นอกจากนี้ ค รู ยงั จัดกิ จกรรมวันส าคัญต่ า ง ๆ เช่ น
วันเด็ก วันขึ้ นปี ใหม่ เพื่อให้นักเรี ยนได้กล้าแสดงออก โครงการระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยน กิ จกรรม
ประชาธิ ปไตย กิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เรื่ องยาเสพติด ให้นกั เรี ยนได้รู้จกั โทษ ของ
ยาเสพติ ด โดยใช้สื่ อ โทรทัศ น์ การสร้ า งความตระหนัก ให้ ก ับ นัก เรี ย น ส่ ง ผลให้ นัก เรี ย นมี สุ ข ภาพกาย
สุ ขภาพจิตที่ดี มีสุนทรี ยภาพ
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ /โครงการ กิ จกรรมอย่างหลากหลายเพื่อส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี
น้ าหนัก ส่ วนสู ง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ขและมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
ตามวัย ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรี ยนควรมี ก ารกาหนดเป้ าหมายการพัฒนานักเรี ย นด้านการมี สุ ขนิ สัย สุ ข ภาพกายและ
สุ ขภาพจิตอย่างต่อเนื่ อง โดยครู จดั กิจกรรมให้นกั เรี ยนได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถ และควรมีการ
ติ ดตามนิ เทศการสอนของครู อย่างเป็ นระบบ รวมทั้งมี การทดสอบผูเ้ รี ยนเพื่อประเมิ นความสามารถของ
นักเรี ยนตามที่กาหนดในหลักสู ตร
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มาตรฐานที่ 2 : ผู้เรียนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่ านิยมที่พงึ ประสงค์
ผลการประเมิน
ที่

ตัวบ่ งชี้

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสู ตร
2.2 เอื้ออาทรผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อ
ผูม้ ีพระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่ งแวดล้อม

รวม/แปลคุณภาพ
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน

ร่ องรอยความพยายาม
คะแนน
ระดับ
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
ร้ อยละ ของ
คุณภาพ
ตัวบ่ งชี้
94
1.88
5
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรี ยนรู้และจัดโครงการ/
กิจกรรมดังนี้
95
0.95
5
โครงการเด็กดีศรีเพรางาย
-จัดประกวดมารยาท
92
0.92
5
-จัดประกวดการแต่งกายเรี ยบร้อย
-จัดประกวดลูกกตัญญู
97
0.97
5
กิจกรรมวันสาคัญ
-กิจกรรมวันไหว้ครู -กิจกรรมวัน
สุ นทรภู่ -วันแม่วนั พ่อแห่งชาติ
-กิจกรรมอบรมวันศุกร์
–กิจกรรมบวชภาคฤดูร้อน
-ทัศนศึกษาวัดเพรางาย
โครงการพัฒนาประสิ ทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ งานอาชีพใน
สถานศึกษา
โครงการส่ งเสริมประชาธิปไตยและ
วินัยนักเรียน
-กิจกรรมสภานักเรี ยน
โครงสร้ างสรรค์ สิ่งแวดล้อม
5
4.72
5 หมายถึง ดีเยีย่ ม

มาตรฐานที่ 2 น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน 5 คะแนนได้ผลการประเมินรายมาตรฐานเท่ากับ 4.72
ได้ระดับคุณภาพ 5 แปลคุณภาพ ดีเยีย่ ม
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1. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนมีการส่ งเสริ มและสร้ างจิตสานึ กให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูม้ ีคุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิ ยมที่พึง
ประสงค์ท้ งั นี้ ได้จดั ให้มีการบูรณาการสอดแทรกในกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ทุกกลุ่ มสาระกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
กิ จกรรมชุ มนุ มตามความสนใจรวมทั้งมีโครงการกิ จกรรมที่ มุ่งส่ งเสริ มคุ ณธรรมจริ ยธรรมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมเช่นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยยึดคุณธรรมนาความรู ้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมประกวด
มารยาท กิจกรรมแต่งกายเรี ยบร้อย ไหว้สวย พูดจาไพเราะ เป็ นต้น
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามโครงการที่ หลากหลายท าให้นัก เรี ยนมีคุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ ต ามหลัก สู ต ร ครบ 8 ประการ ได้แ ก่ 1.รั ก ชาติ ศาสน์ กษัต ริ ย ์ 2.ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต 3.มี วิ นัย
4.ใฝ่ เรี ยนรู้ 5. อยูอ่ ย่างพอเพียง 6.มุ่งมัน่ ในการทางาน 7.รักความเป็ นไทย 8.มีจิตสาธารณะ
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรี ยนได้วางแผนที่จะส่ งเสริ มวัฒนธรรมองค์กร กาหนดจุดร่ วมค่านิยมขององค์กร สร้าง
นักเรี ยนต้นแบบ เพิม่ กิจกรรมโครงการที่ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมอย่างยัง่ ยืน โดยอาศัยการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน ศิษย์เก่า ครู อาจารย์ บ้าน และวัด เป็ นต้น
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มาตรฐานที่ 3 : ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่อง
ผลการประเมิน
ที่

ตัวบ่ งชี้

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรี ยนรู ้ และสื่ อต่าง ๆ รอบตัว
3.2 มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้
เพิ่มเติม
3.3 เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่าง
กัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้และ
นาเสนอผลงาน

รวม/แปลคุณภาพ
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน

ร่ องรอยความพยายาม
คะแนน
ระดับ
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
ร้ อยละ ของ
คุณภาพ
ตัวบ่ งชี้
82
1.64
4
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรี ยนรู้และจัดโครงการ/
กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมส่ งเสริมนิสัยรักการอ่าน
86
0.86
4
-กิจกรรมรักการอ่าน
-กิจกรรมเกร็ ดความรู ้หน้าเสาธง
-กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริ มรักการอ่าน
87
0.87
4
-กิจกรรมตอบปั ญหา
-กิจกรรมสื บค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต
92
0.92
5
-จัดป้ ายนิเทศวันสาคัญ
-ห้องสมุดเคลื่อนที่
โครงการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน
โครงการวิจัยชั้นเรียน
กิจกรรมค่ ายภาษาอังกฤษ
กิจกรรมค่ ายอาเซียน
-ทัศนศึกษานอกสถานที่

-

4
4.29
4 หมายถึง ดีมาก

มาตรฐานที่ 3 น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน 4 คะแนนได้ผลการประเมินรายมาตรฐานเท่ากับ 4.29
ได้ระดับคุณภาพ 4 แปลคุณภาพ ดีมาก
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1. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนค้นคว้าหาความรู ้จากห้องสมุด และใน
อินเตอร์ เน็ต ให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกสถานศึกษา อีกทั้งฝึ กให้นกั เรี ยนได้
เกิดจากการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ งจากการปฏิบตั ิโครงงานต่าง ๆ
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ /โครงการ กิ จกรรมอย่างหลากหลายทาให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะในการ
แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นได้จากผลงานสร้างสรรค์ของ
นักเรี ยนหลายรายการ สถิ ติการสื บค้นและใช้บริ การสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ในห้องสมุด และจาก
การใช้แหล่งเรี ยนรู ้นอกสถานศึกษา บันทึกการอ่าน ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ฯลฯ
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรี ยนควรมีการกาหนดเป้ าหมายในการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู ้ ดว้ ยตนเอง รัก
การเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียนและตั้ง
คาถาม เพื่อค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่าง
กัน และสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และนาเสนอผลงานได้
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มาตรฐานที่ 4:ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ คิดสร้ างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ ปัญหาได้ อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล
ผลการประเมิน
ที่

ตัวบ่ งชี้

คะแนน
ระดับ
ร้ อยละ ของ
คุณภาพ
ตัวบ่ งชี้

4.1 สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่านฟังและ
ดูและสื่ อสารโดยการพูดหรื อเขียน
ตามความคิดของตนเอง
4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษา หรื อวิธีการของตนเอง
4.3 กาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ น
ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 มีความคิดริ เริ่ ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

87

1.74

4

86

0.86

4

88

0.88

4

94

0.94

5

รวม/แปลคุณภาพ
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน

-

4
4.42
4 หมายถึง ดีมาก

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรี ยนรู ้และจัดโครงการ/กิจกรรม
ดังนี้
โครงการตลาดนัดวิชาการ
กิจกรรมค่ ายภาษาอังกฤษ
กิจกรรมค่ ายอาเซียน
กิจกรรมส่ งเสริมนิสัยรักการอ่าน
-กิจกรรมรักการอ่าน
-กิจกรรมเกร็ ดความรู ้หน้าเสาธง
-กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริ มรักการอ่าน
-กิจกรรมตอบปั ญหา
-กิจกรรมสื บค้นข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต
-จัดป้ ายนิเทศวันสาคัญ
-ห้องสมุดเคลื่อนที่
-โครงการพัฒนาหลักสู ตร
-โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
-โครงการส่ งเสริมให้ นักเรียนเป็ น
บุคคลแห่ งการเรี ยนรู้

มาตรฐานที่ 4 น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน 4 คะแนนได้ผลการประเมินรายมาตรฐานเท่ากับ 4.42
ได้ระดับคุณภาพ 4 แปลคุณภาพ ดีมาก
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1. วิธีการพัฒนา
1.กิ จกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิ จกรรมค่ายอาเซี ยน เป็ นกิ จกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั การ
ทางานร่ วมกัน กล้าแสดงออก ยอมรั บฟั ง ความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื่ นเป็ นการปลู กฝั งนิ สัยเพียรพยายาม ขยัน
อดทน ละเอียดรอบคอบในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
2.โครงการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานได้จดั กิจกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ฝึกทา
โครงงาน ได้ฝึกการแสดงออก ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
3.ส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่าน จัดกิจกรรมตอบปั ญหา กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมเกร็ ดความรู ้
หน้าเสาธง กิจกรรมห้องสมุดเคลื่ อนที่ จัดทาหนังสื อเล่มเล็ก การประกวดกิ จกรรมในวันสาคัญต่างๆ เพื่อ
ส่ งเสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นสามารถคาดคะเนสถานการณ์ โดยวิเคราะห์ จากข้อมูล จัดระบบเรี ย บเรี ยงให้เข้าใจง่ า ย
กาหนดทางเลื อกในการแก้ปั ญหาอย่า งมี วิจารณญาณ สร้ างสรรค์ และมี วิสัย ทัศ น์ คัดเลื อกนักเรี ยนเข้า
ประกวดกิจกรรมทางวิชาการ ระดับเครื อข่าย ระดับเขต
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โครงการ/ กิ จกรรมต่าง ๆ เพื่อฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรี ยน ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนสามารถคิดสรุ ปความ มีความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผล
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ โรงเรี ยนควรมีเกณฑ์และการวัดผล
ด้านการคิดที่เหมาะสม หลากหลาย และเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น มีการทดสอบผูเ้ รี ยนด้านการคิดเพื่อประเมิน
ความสามารถด้านการคิดของนักเรี ยนตามที่กาหนดในหลักสู ตร รวมทั้งมีการติดตามนิ เทศการสอนของครู
อย่างเป็ นระบบ
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มาตรฐานที่ 5 ผู้เรี ยนมีความรู้ และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสู ตร
ผลการประเมิน
ที่

ตัวบ่ งชี้

5.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่ม
สาระเป็ นไปตามเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตาม
หลักสูตรเป็ นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตาม
เกณฑ์

รวม/แปลคุณภาพ
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน

คะแนนของ
ตัวบ่ งชี้
0.80

ระดับ
คุณภาพ
4

0.98

5

1.92

5

1.00

5

5
5 หมายถึง ดีเยีย่ ม

4.70

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรี ยนรู้และจัดโครงการ/
กิจกรรมดังนี้
โครงการพัฒนาสมรรถนะในงาน
บริหารวิชาการเพือ่ ก้ าวสู่ อาเซียน
โครงการตลาดนัดวิชาการ
กิจกรรมค่ ายภาษาอังกฤษ
กิจกรรมค่ ายอาเซียน
กิจกรรมส่ งเสริมนิสัยรักการอ่าน
-กิจกรรมรักการอ่าน
-กิจกรรมเกร็ ดความรู ้หน้าเสาธง
-กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริ มรักการอ่าน
-กิจกรรมตอบปั ญหา
-กิจกรรมสื บค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต
-จัดป้ ายนิเทศวันสาคัญ
-กิจกรรมพี่ช่วยน้อง
-ห้องสมุดเคลื่อนที่
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาไทย
โครงการส่ งเสริมนักเรียนให้ เป็ น
บุคคลแห่ งการเรี ยนรู้
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
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มาตรฐานที่ 5 น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน 5 คะแนนได้ผลการประเมินรายมาตรฐานเท่ากับ 4.70
ได้ระดับคุณภาพ 5 แปลคุณภาพ ดีเยีย่ ม
1. วิธีการพัฒนา
1.โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อก้าวสู่ อาเซี ยนโครงการตลาดนัดวิชาการ ได้จดั กิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่ให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือปฎิบตั ิจริ ง สอนโดยใช้โครงงาน
2.กิ จกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิ จกรรมค่ายอาเซี ยน เป็ นกิ จกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั การ
ทางานร่ วมกัน กล้าแสดงออก ยอมรั บฟั ง ความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื่ นเป็ นการปลู กฝั งนิ สัยเพียรพยายาม ขยัน
อดทน ละเอียดรอบคอบในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
3.โครงการจัดการเรี ยนรู ้ แบบโครงงานได้จดั กิ จกรรมเพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้ฝึกทา
โครงงาน ได้ฝึกการแสดงออก ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
4.กิจกรรมส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านผูเ้ รี ยนตั้งแต่ช้ นั ป.1-ป.6 อ่าน สรุ ป และบันทึกส่ งครู ประจา
ชั้น / ประจากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีนิสัยรักการอ่าน รู ้ จกั แสวงหาและสื บค้นข้อมูลจาก
แหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ รอบตัว ใช้หอ้ งสมุดและแหล่งความรู ้และสื่ อต่างๆได้ท้ งั ในและนอกสถานที่
5.โครงการวัดผลประเมิ นผล จัดระบบโครงสร้ า งงานวิช าการเป็ นช่ วงชั้นยึดระเบี ยบวัดผล
ประเมินผลของสถานศึ กษา จัดหาสื่ อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการวัดประเมินผล ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญเพื่อการ
บริ หารงานที่มีความคล่องตัวสู ง มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็ นระบบครอบคลุมและเป็ นปั จจุบนั
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และโครงการอย่างหลากหลาย ทาให้ผเู้ รี ยนมีความรู้และทักษะที่
จาเป็ นตามหลักสู ตร โดยสามารถเรี ยนรู้จบหลักสู ตร จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
และจัดโครงการและกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนดียงิ่ ขึ้น
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรี ยนควรกาหนดเป้ าหมายการพัฒนานักเรี ยนด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระให้
เป็ นไปตามเกณฑ์ มีการประมวลผลการเรี ยนรู้ เป็ นระบบไปตามหลักการวัดและประเมินผลและหลักเกณฑ์
ในหลักสู ตรสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน มี การจัดทาเอกสาร รายงานผลการเรี ยนครบถ้วน ถู กต้องและเป็ น
ปั จจุบนั และมีการรายงานผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ให้ผปู ้ กครอง รับทราบและทันกาหนดเวลา มีการส่ งต่อ
ข้อมูลผลการเรี ยนรู ้และการให้บริ การด้านอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ได้
ตามที่กาหนดในหลักสู ตร
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มาตรฐานที่ 6: ผู้เรียนมีทกั ษะในการทางานรักการทางานสามารถทางานร่ วมกับผู้อนื่ ได้ และมีเจตคติทดี่ ีต่อ
อาชี พสุ จริต
ผลการประเมิน
ที่

ร่ องรอยความพยายาม
คะแนน
ระดับ
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
ร้ อยละ ของ
คุณภาพ
ตัวบ่ งชี้
90
1.80
วางแผนการทางานและดาเนินการ
5
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดย
จนสาเร็ จ
จัดการเรี ยนรู้และจัดโครงการ/
92
0.92
กิจกรรมดังนี้
ทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนา
5
โครงการตลาดนัดวิชาการ
งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
93
0.93
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
5
กิจกรรมค่ ายภาษาอังกฤษ
91
0.91
กิจกรรมค่ ายอาเซียน
มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและ
5
หาความรู ้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการประชาธิปไตยและวินัย
นักเรียน
-กิจกรรมสภานักเรี ยน
-กิจกรรมเสริ มสร้างวินยั /กิจกรรม
ความรับผิดชอบ
-กิจกรรมส่ งเสริ มความสามัคคี
-กิจกรรมส่ งเสริ มความเป็ นผูน้ าและ
ผูต้ าม
-กิจกรรมร่ วมรณรงค์การเลือกตั้ง
ต่างๆ
ตัวบ่ งชี้

6.1
6.2
6.3
6.4

รวม/แปลคุณภาพ
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน

-

4.56

5

5 หมายถึง ดีเยีย่ ม

มาตรฐานที่ 6 น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน 5 คะแนนได้ผลการประเมินรายมาตรฐานเท่ากับ 4.56
ได้ระดับคุณภาพ 5 แปลคุณภาพ ดีเยีย่ ม
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1. วิธีการพัฒนา
1.โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู้ ประสบการณ์ในการ
ใช้แหล่ งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่ นของตนเองให้เกิ ดประโยชน์ เช่ น ทาน้ าหมักชี วภาพ ปลูกผักสวนครั ว
รั้วกินได้
2.กิ จกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิ จกรรมค่ายอาเซี ยน เป็ นกิ จกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั การ
ทางานร่ วมกัน กล้าแสดงออก ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นเป็ นการปลูกฝังนิสัยเพียรพยายาม ขยัน อดทน
ละเอียดรอบคอบในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
3.โครงการประชาธิ ป ไตย จัดกิ จกรรมเลื อกตั้งกรรมการสภานักเรี ย น เลื อกตั้ง หัวหน้า ห้อง
ประธานนักเรี ยน กรรมการนักเรี ยน กิจกรรมสร้างวินยั ความรับผิดชอบ การเป็ นผูน้ าผูต้ าม
4.กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนแบบยึ ด หลัก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ปลู ก ฝั ง ผู ้เ รี ย นได้รู้ จ ัก ความ
พอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมี ภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว มีความรู ้ และมีคุณธรรม สามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างมี
ความสุ ข
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และโครงการอย่างหลากหลาย ทาให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะการทางาน
มีจิตสาธารณะ มุ่งหวังประกอบอาชีพสุ จริ ต รักพวกพ้อง รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ ผูกพัน
กับสถาบันการศึกษา และสามารถดารงชีวติ ในสังคมได้อย่างมีความสุ ขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรี ย นควรส่ ง เสริ ม ให้ นัก เรี ย นมี ก ารจดบัน ทึ ก ผลจากการลงมื อปฏิ บ ัติ ง านให้ ม ากกว่า นี้
มีแบบบันทึกการสังเกต แบบบันทึกการปฏิบตั ิงาน และมีการรายงานสรุ ปผลเมื่อสิ้ นสุ ดกิจกรรม โดยมีการ
ติ ด ตาม ตรวจสอบอย่า งเป็ นระบบ เป็ นขั้น ตอน พร้ อ มทั้ง นาผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขในการ
ดาเนินการในครั้งต่อไป อีกทั้งควรส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ หาความรู ้เกี่ยวกับอาชี พสุ จริ ตที่ตนสนใจ นอกจาก
อาชีพเกษตรกรรมเพื่อเป็ นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต
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มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7: ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
ผลการประเมิน
ที่

ตัวบ่ งชี้

7.1 ครู มีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยน
ทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2 ครู มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน
7.3 ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา
7.4 ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนาบริ บทและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้
7.5 ครู มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
7.6 ครู ให้คาแนะนา คาปรึ กษา และแก้ไข
ปั ญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้งด้านการเรี ยนและ
คุณภาพชีวติ ด้วยความเสมอภาค
7.7 ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการ
เรี ยนรู ้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน
7.8 ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
และเป็ นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้สนับสนุน
7.9 ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลาและเต็มความสามารถ
รวม/แปลคุณภาพ
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

100

คะแนน
ของ
ตัวบ่ งชี้
1

100

1

5

90

1.8

5

90

0.90

5

100

1

5

90

0.90

5

100

1

5

90

0. 90

5

90

0.90

5

ร้ อยละ

-

ระดับ
คุณภาพ
5

9.40
5
5 หมายถึง ดีเยีย่ ม

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการ
เรี ยนรู ้และจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้
โครงการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
โครงการพัฒนาสื่อและพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
โครงการซ่ อมเสริมการเรียนรู้
กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมประชุมผูป้ กครอง
-กิจกรรมเยีย่ มบ้าน
-กิจกรรมร่ วมงานวันสาคัญทางศาสนาใน
ชุมชน
-กิจกรรมอบรมพัฒนาครู ระบบ ICT
-กิจกรรมอบรมทางวิชาการ
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มาตรฐานที่ 7 น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน 10 คะแนนได้ผลการประเมินรายมาตรฐานเท่ากับ 9.40
ได้ระดับคุณภาพ 5 แปลคุณภาพ ดีเยีย่ ม
1. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ผู ้ส อนปฏิ บ ัติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิ ทธิ ผล โดยการส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาตนเอง โดยการส่ งครู ผสู ้ อนเข้ารับการอบรมตามโครงการต่าง ๆ
เพื่อนาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์มาพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้มีคุณภาพบรรลุเป้ าหมายของหลักสู ตร โดยมี
การวิเคราะห์หลักสู ตร ออกแบบวางแผน จัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนอง ความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการัดการเรี ยนรู้
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ จัดโครงการ / กิ จกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อส่ งเสริ มให้ค รู
ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และทุกช่วง
ชั้น ช่วยพัฒนาและส่ งผลให้ครู ปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรี ยนควรกาหนดแนวทางการพัฒนาครู ให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล โดยมีการวิเคราะห์หลักสู ตรอย่างรอบด้าน นาข้อมูลสารสนเทศจากผลการ
วิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล มาออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
จัด การเรี ย นรู ้ แ ละประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ที่ มุ่ ง เน้น พัฒ นาการของผุ เ้ รี ย นด้ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย อี ก ทั้ง
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการวิจยั อย่างต่อเนื่อง
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มาตรฐานที่ 8 : ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพ และเกิดประสิ ทธิผล
ผลการประเมิน
ที่

ตัวบ่ งชี้

8.1 ผูบ้ ริ หารมีวิสยั ทัศน์ ภาวะผูน้ า และ
ความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน
8.2 ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมินหรื อ
ผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ
8.3 ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบตั ิการ
8.4 ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
8.5 นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริ หารการจัดการศึกษา
8.6 ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทาง
วิชาการ และเอาใจใส่ การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา

คะแนน
ของ
ตัวบ่ งชี้
1.00

ระดับ
คุณภาพ
5

2.00

5

2.00

5

2.00

5

1.00

5

2.00

5

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการ
เรี ยนรู ้และจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้
โครงการพัฒนาสมรรถนะในงานผู้บริหาร
สถานศึกษา
โครงการพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตร
โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา
-กิจกรรมอบรมสัมมนาวิชาการ
-กิจกรรมศึกษาดูงานวิชาการ
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่ วยเหลือ
นักเรียน
-กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
-กิจกรรมคัดกรองนักเรี ยน / วิเคราะห์ผเู ้ รี ยน
-กิจกรรมหน้าเสาธง
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมประชุมผูป้ กครอง
-กิจกรรมอบรมต่อต้านสารเสพติด
โครงการโรงเรียนสร้ างสรรค์ สิ่งแวดล้ อม
โครงการซ่ อมเสริมการเรียนรู้
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
กิจกรรมร่ วมงานวันสาคัญทางศาสนาในชุมชน

รวม/แปลคุณภาพ
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน

10.00

5

5 หมายถึง ดีเยีย่ ม

มาตรฐานที่ 8 น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน 10 คะแนนได้ผลการประเมินรายมาตรฐานเท่ากับ 10.00
ได้ระดับคุณภาพ 5 แปลคุณภาพ ดีเยีย่ ม
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1. วิธีการพัฒนา
ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของพุทธศาสนา บริ หารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลแบบมี
ส่ วนร่ วมของผูร้ ่ วมงาน มีการกระจายอานาจ มีวิสัยทัศน์ในการทางานเป็ นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครอง
คน ครองงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็ นที่รักและศรัทธาของกรรมการสถานศึกษาและผูป้ กครองนักเรี ยน ดูแล
ช่ วยเหลื อนักเรี ยนอย่างใกล้ชิด อุ ทิศเวลาให้ทางราชการ ด้านการบริ หารใช้ระบบ PDCA โดยการศึกษา
สภาพปั จจุบนั ปั ญหาความต้องการและการวางแผนร่ วมกันใช้ระบบ กากับ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนางาน
อยู่เสมอ นิ เทศอย่างกัลยาณมิตร มีสุนทรี ยภาพ มีการมอบหมายงานตามความรู ้ ความสามารถและความถนัด
รั บ ฟั งความคิ ดเห็ นของผูร้ ่ วมงาน ส่ ง เสริ ม เด็ก เก่ ง ซ่ อมเสริ ม เด็ กอ่ อน มี ค วามสนใจใส่ ใจการบริ หารงาน
วิชาการอย่างยิง่ ทาให้การบริ หารมีประสิ ทธิ ภาพผูเ้ กี่ยวข้องพึงพอใจ
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผลในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และทุ กช่ วงชั้น ช่ วยพัฒนา และ
ส่ งผลให้ผบู ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
การบริ หารงานโรงเรี ยนเป็ นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายที่กาหนดไว้ คณะกรรมการ
สถานศึ กษา ผูป้ กครอง และชุ มชน ควรเข้ามามี ส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึ กษาให้มากที่ สุด ควรใช้
กระบวนการวิจยั ในการพัฒนาวิช าการและการบริ หารจัดการสถานศึ ก ษาให้ค รอบคลุ มภารกิ จทั้ง 4 ด้าน
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการ
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มาตรฐานที่ 9 : คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุ มชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมี
ประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
ผลการประเมิน
ที่

ตัวบ่ งชี้

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู ้และปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับ ติดตาม
ดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็ จตาม
เป้ าหมาย
9.3 ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาสถานศึกษา

รวม/แปลคุณภาพ
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน

คะแนน
ของ
ตัวบ่ งชี้
2.00

ระดับ
คุณภาพ
5

1.00

5

2.00

5

5.00

5

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการ
เรี ยนรู ้และจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้ วยภูมิ
ปัญาท้ องถิ่น
โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา
-กิจกรรมอบรมสัมมนาวิชาการ
-กิจกรรมศึกษาดูงานวิชาการ
โครงการพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตร
โครงการโรงเรียนสร้ างสรรค์ สิ่งแวดล้ อม
กิจกรรมส่ งเสริ มความสัมพันธ์และความ
ร่ วมมือกับชุมชน
กิจกรรมประชุมผูป้ กครอง
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
กิจกรรมร่ วมงานวันสาคัญทางศาสนาใน
ชุมชน
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
กิจกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมการจัดประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน

5 หมายถึง ดีเยีย่ ม

มาตรฐานที่ 9 น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน 5 คะแนนได้ผลการประเมินรายมาตรฐานเท่ากับ 5.00
ได้ระดับคุณภาพ 5 แปลคุณภาพ ดีเยีย่ ม
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1. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนส่ งเสริ มให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง และชุมชน ปฏิบบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล โดยการจัดกิจรรมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่ วม
เข้ามามีบทบาทในการบริ หารจัดการสถานศึกษา มีการระดมความคิดเห็น และการบริ จาคทรัพย์ เพื่อพัฒนา
โรงเรี ยน การจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อขอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริ หารจัดการ
สถานศึกษาและการบริ หารงบประมาณของโรงเรี ยน เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายเกิดความพึงพอใจ
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อส่ งเสริ มให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล ช่วยพัฒนาและส่ งผลให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคตอนาคต
โรงเรี ยนควรก าหนดแนวทางเพื่ อ สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกับ บทบาทหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พฺ .ศฺ .2553 เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษารู ้และปฏิบตั ิหน้าที่ตามระเบียบที่กาหนด
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและมี ความพึงพอใจต่อการบริ หารจัดการศึ กษา เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดและบรรลุ ผล
สาเร็ จตามเป้ าหมาย
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มาตรฐานที่ 10: สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่ างรอบด้ าน
ผลการประเมิน
ที่

ตัวบ่ งชี้

10.1 หลักสู ตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผเู้ รี ยนเลือก
เรี ยนตามความถนัด ความสามารถ และความ
สนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน
10.4 สนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู้ที่ให้
ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งจนสรุ ปความรู้ได้
ด้วยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผล
ไปปรับปรุ งการเรี ยน การสอน
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยนทุกคน

รวม/แปลคุณภาพ
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน

คะแนนของ
ตัวบ่ งชี้
1.60

ระดับ
คุณภาพ
4

2.00

5

1.00

5

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรี ยนรู้
และจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้
โครงการพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตร
โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
โครงการประกาศสงครามกับการอ่านไม่ ออกเขียน
ไม่ ได้
โครงการวิจัยชั้นเรียน
โครงการพัฒนาสื่ อและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี

0.80

4

1.60

4

1.60

4

4
8.60
4 หมายถึง ดีมาก

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
-กิจกรรมเยีย่ มบ้าน -กิจกรรมหน้าเสาธง
-กิจกรรมคัดกรองนักเรี ยน / วิเคราะห์ผเู้ รี ยน
-กิจกรรมโฮมรู ม -กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมประชุมผูป้ กครอง
-กิจกรรมอบรมต่อต้านสารเสพติด
โครงการซ่ อมเสริมการเรียนรู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนิเทศภายใน
กิจกรรมส่ งเสริมภูมิปัญญาท้ องถิ่น
กิจกรรมนานักเรียนเข้ าค่ ายลูกเสื อ – ยุวกาชาด
กิจกรรมนานักเรียนไปชมกิจกรรมสั ปดาห์
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมประชุ มผู้ปกครอง
กิจกรรมเยี่ยมบ้ าน
กิจกรรมร่ วมงานวันสาคัญทางศาสนาในชุ มชน
กิจกรรมหน้ าเสาธง
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมประชุ มผู้ปกครอง
กิจกรรมอบรมต่ อต้ านสารเสพติดโครงการ
โรงเรียนสร้ างสรรค์ สิ่งแวดล้ อม
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มาตรฐานที่ 10 น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน 10 คะแนนได้ผลการประเมินรายมาตรฐานเท่ากับ 8.60
ได้ระดับคุณภาพ 4 แปลคุณภาพ ดีมาก
1. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ย นได้ร่ วมกัน จัด ท าหลัก สู ตรสถานศึ ก ษา เน้นผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ มี ก ารพัฒ นาและ
ปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รให้เ หมาะสม โดยส ารวจความต้องการของท้อ งถิ่ น เพื่ อให้หลัก สู ตรมี เนื้ อหาสาระที่
เหมาะสม สอดคล้องกับเป้ าหมายการศึกษาของชาติ ครู ออกแบบการเรี ยนรู ้ตามความสนใจของนักเรี ยน มี
การประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง เชิ ญ วิ ท ยากรภายนอก ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น เข้า มาให้ ค วามรู ้ มี ก ารจัด
สภาพแวดล้อมและการบริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ จัดโครงการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเพื่อจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยนทุกคน
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิ จกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนมีการพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องและครอบคลุมหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ช่วยพัฒนา
และส่ งผลให้โรงเรี ยนมีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้าน
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรี ยนจัดระบบบริ หารงาน ที่มุ่งเน้นผูเ้ รี ยน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ที่โรงเรี ยนตั้ง
ไว้ โดยการระดมทรั พยากรจากทุ กภาคส่ วน จัดหาครู บุ คลากรที่มีความรู ้ ความสามารถเข้ามาเป็ นวิทยากร
ภายนอก ส่ งครู เข้าอบรมหาความรู ้ เทคนิ ค วิธีการจัดการการเรี ยนรู ้ที่ทนั สมัย จัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุ ณภาพบรรลุ ตามมาตรฐานหลัก สู ตร และกิ จกรรมอื่ นๆอย่างเต็ม ศักยภาพของผูเ้ รี ยน มี ก ารนิ เทศ ก ากับ
ติดตาม ประเมินผล ทาการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ
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มาตรฐานที่ 11: สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้ อมและการบริการทีส่ ่ งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ผลการประเมิน
ที่

ตัวบ่ งชี้

11.1 ห้องเรี ยนห้องปฏิบตั ิการอาคารเรี ยน
มัน่ คงสะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอานวย
ความสะดวกพอเพียงอยูใ่ นสภาพใช้
การได้ดีสภาพแวดล้อม ร่ มรื่ นและมี
แหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน
11.2 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองและหรื อเรี ยนรู้แบบ
มีส่วนร่ วม

รวม/แปลคุณภาพ
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน

คะแนน
ของ
ตัวบ่ งชี้
4.00

ระดับ
คุณภาพ
5

3.00

5

2.40

4

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการ
เรี ยนรู ้และจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้
โครงการส่ งเสริมสุ ขภาพระดับทอง
โครงการพัฒนาระบบงานข้ อมูล
สารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่ วยเหลือ
นักเรียน
-กิจกรรมเยีย่ มบ้าน
-กิจกรรมคัดกรองนักเรี ยน/วิเคราะห์
ผูเ้ รี ยน
-กิจกรรมหน้าเสาธง
-กิจกรรมโฮมรู ม
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมประชุมผูป้ กครอง
-กิจกรรมอบรมต่อต้านสารเสพติด
โครงการผลิตสื่ อและพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยี
โครงการสร้ างสี สันบรรยากาศใน
ห้ องเรียน

9.40
5
5 หมายถึง ดีเยีย่ ม

มาตรฐานที่ 11 น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน 10 คะแนนได้ผลการประเมินรายมาตรฐานเท่ากับ 9.40
ได้ระดับคุณภาพ 5 แปลคุณภาพ ดีเยีย่ ม
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1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาส่ งเสริ มและปรับปรุ งการจัดสภาพแวดล้อม สิ่ งอานวยความสะดวกพอเพียงใช้
การได้ดี มีการจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่ มรื่ น สวยงาม มีพ้ืนที่สีเขียวและมุมต่างๆ ปรับปรุ ง จัดอาคาร
เรี ยน ห้องเรี ยนให้สะอาด สว่าง สวยงาม ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์ สาหรับสื บค้นทาง
อินเตอร์ เน็ต และใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ท้ งั ในและนอกห้องเรี ยน โรงเรี ยนมีโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ มีการตรวจ
สุ ขภาพ ดูแลสุ ขภาพ การตรวจฟั น การรับวัคซี น จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน การเยี่ยมบ้าน การแนะแนว
การส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัย การจัดกิ จกรรมต่าง ๆ เช่ น การทาความสะอาดอาคารเรี ยน
ห้องน้ า และสนามเด็กเล่นทุกวัน
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนมีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาเต็มศักยภาพ ส่ งผลให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
สถานศึกษาและมีความพึงพอใจต่อการบริ หารจัดการ
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรี ยนควรมีการกาหนดแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดสภาพแวดล้อม ความ
สะอาดและความปลอดภัยของห้องเรี ยน อาคารเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ห้องน้ า ห้องประชุ มและสิ่ งอานวยความ
สะดวกในการจัดการเรี ยนการสอน สื่ อและวัสดุต่าง ๆให้อยูใ่ นสภาพดีพร้อมใช้การได้ดี นาไปสู่ การพัฒนา
ผูเ้ รี ยนทุกด้าน
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มาตรฐานที่ 12 : สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ผลการประเมิน
ที่

ตัวบ่ งชี้

12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพ
12.6 จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน

รวม/แปลคุณภาพ
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน

คะแนน
ของ
ตัวบ่ งชี้

ระดับ
คุณภาพ

1.00

5.00

1.00

5.00

0.80

4.00

0.40

4.00

0.50

5.00

1.00

5.00

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการ
เรี ยนรู ้และจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้
โครงการพัฒนาสมรรถนะในงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา
โครงการพัฒนาระบบงานข้ อมูล
สารสนเทศ
โครงการส่ งเสริมการประกันคุณภาพ
ภายใน
-กิจกรรมกาหนดค่าเป้ าหมายมาตรฐาน
การศึกษา
-กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
-กิจกรรมรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจาประชุมอบรมสัมมนาประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพนักเรียนประจาปี
โครงการพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตร
สถานศึกษา
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2557

4.70
5
5 หมายถึง ดีเยีย่ ม

มาตรฐานที่ 12 น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน 5 คะแนนได้ผลการประเมินรายมาตรฐานเท่ากับ 4.70
ได้ระดับคุณภาพ 5 แปลคุณภาพดีเยีย่ ม
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1. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนมีการดาเนิ นโครงการพัฒนาระบบประกันคุ ณภาพภายในของสถานศึกษา โดยมีการ
จัดทามาตรฐานการศึกษา มีการกาหนดค่าตัวบ่งชี้ และค่าเป้ าหมายความสาเร็ จที่เหมาะสม โรงเรี ยนมีการ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบตั ิการประจาปี และได้ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการที่วางไว้
โรงเรี ยนมีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยใช้หลักการมีส่วนร่ วมของชุ มชนและทุก
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการกากับ ติดตามและตรวจสอบการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และนา
ผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ผลการพัฒนา
จากการดาเนิ นงานการประกันคุ ณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบตามหลักเกณฑ์
และการประกันคุ ณภาพ ท าให้โ รงเรี ย นมี ก ารพัฒ นาอย่า งมี ทิ ศ ทาง มี เป้ าหมายชัด เจน และมี คุ ณ ภาพได้
มาตรฐานตามที่ตวั บ่งชี้ได้กาหนดไว้
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
การดาเนิ นงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ควรกาหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุ มมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้ เพื่อให้สถานศึกษาจัดการเรี ยนการ
สอนได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนเป็ นไปตามเป้ าหมายความส าเร็ จ ตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา และควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
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มาตรฐานด้ านการสร้ างสังคมแห่ งการเรียนรู้ (1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่ งชี้)
มาตรฐานที่ 13 : สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาเป็ นสั งคมแห่ งการเรียนรู้
ผลการประเมิน
ที่

ตัวบ่ งชี้

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง

รวม/แปลคุณภาพ
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน

คะแนน
ของ
ตัวบ่ งชี้
5.00

5.00

ระดับ
คุณภาพ
5

5

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการ
เรี ยนรู ้และจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมส่ งเสริมความสั มพันธ์ และความ
ร่ วมมือกับชุ มชน
-กิจกรรมประชุมผูป้ กครอง
-กิจกรรมเยีย่ มบ้าน
-กิจกรรมร่ วมงานวันสาคัญทางศาสนา
ในชุมชน
กิจกรรมนานักเรี ยนเข้ าค่ ายลูกเสื อ
– ยุวกาชาด
กิจกรรมนานักเรียนไปชมกิจกรรม
สั ปดาห์ วทิ ยาศาสตร์
โครงการโรงเรียนสร้ างสรรค์ สิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาระบบนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ อย่ างมีคุณภาพ

10.00
5.00
5 หมายถึง ดีเยีย่ ม

มาตรฐานที่ 13 น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน 10 คะแนนได้ผลการประเมินรายมาตรฐานเท่ากับ 10.00
ได้ระดับคุณภาพ 5 แปลคุณภาพ ดีเยีย่ ม
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1. วิธีการพัฒนา
การส่ งเสริ มสถานศึกษาให้มีการสร้าง ส่ งเสริ มและสนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่ งการ
เรี ยนรู ้ โรงเรี ยนได้ดาเนินการโครงการพัฒนาห้องสมุด มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้ ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา โครงการเกษตรกรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งทาให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างโรงเรี ยนกับชุ มชน ผูป้ กครองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมวิชาการและการปรับปรุ งภูมิทศั น์และสิ่ งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้พร้อม สะอาด ปลอดภัยและ
สวยงาม
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิ จกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อส่ งเสริ มให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่ งการ
เรี ยนรู ้ และใช้ประโยชน์ จากแหล่ งเรี ยนรู ้ ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึ ก ษาเกิ ดการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของ
ผูเ้ รี ยนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรี ยนควรกาหนดเป้ าหมายการส่ งเสริ ม สนับสนุ นและให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่ งการ
เรี ยนรู ้ โดยโรงเรี ยนควรมีการดาเนิ นการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนและบุคลากรในสถานศึกษาและผูท้ ี่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยการศึกษาอย่างมี
ขั้นตอน วิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศแหล่งเรี ยนรู ้ ภายนอกสถานศึ กษาจัดทาแผนพัฒนาและดาเนิ นการตาม
ขั้นตอนที่กาหนด โดยมีการกากับติดตาม และประเมินผลการดาเนิ นงานและนาผลไปปรับปรุ งพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
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มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา (1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่ งชี้)
มาตรฐานที่ 14: สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาเป็ นสั งคมแห่ งการเรียนรู้
ผลการประเมิน
ที่

ตัวบ่ งชี้

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
บรรลุตามเป้ าหมายวิสยั ทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา
14.2 ผลการดาเนินงานส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
บรรลุตามเป้ าหมายวิสยั ทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา

รวม/แปลคุณภาพ
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน

คะแนน
ของ
ตัวบ่ งชี้
3.00

2.00

ระดับ
คุณภาพ
5

5

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการ
เรี ยนรู ้และจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมวันสาคัญ
-วันวิสาขบูชา
-วันอาสาฬหบูชา
-วันเข้าพรรษา
-วันแม่แห่ งชาติ
-วันพ่อแห่งชาติ
-วันเด็กแห่ งชาติ
-กิจกรรมวันสุ นทรภู่
-กิจกรรมวันไหว้ครู
-กิจกรรมสอบนักธรรมของนักเรี ยน
-กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
-กิจกรรมบรรพชาฤดูร้อน
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมส่ งเสริมนิสัยรักการอ่ าน
โครงการโรงเรียนสร้ างสรรค์ สิ่งแวดล้ อม

5.00
5.00
5 หมายถึง ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 14 น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน 5 คะแนนได้ผลการประเมินรายมาตรฐานเท่ากับ 5
ได้ระดับคุณภาพ 5 แปลคุณภาพ ดีเยีย่ ม
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1. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนิ นงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุ ดเน้นที่ กาหนดขึ้ น โดยได้ดาเนิ นงานและจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนตามหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง น้อมนาหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งมาเป็ นหลัก ในการบริ หารจัด การปลู ก ฝั ง คุ ณธรรม
จริ ยธรรม การดาเนินโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ โดยความร่ วมมือของครู และบุคลากรในสถานศึกษา นักเรี ยน
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนในท้องถิ่น
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/ กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อส่ งเสริ มให้สถานศึกษาบรรลุเป้ าหมาย ตาม
วิสั ย ทัศ น์ ปรั ช ญา และจุ ด เน้น ที่ ก าหนดขึ้ น รวมทั้ง สะท้อ นความเป็ นเอกลัก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษา คื อ
โรงเรี ยนที่นอ้ มนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริ หารจัดการสถานศึกษาและกิจกรรมการเรี ยนการสอน
และเป็ นที่ยอมรับของชุมชน
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรี ยนควรปลูกฝั งให้ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพด้านจิตสานึ กความเป็ นไทย ความกตัญญู และมีจิต
สาธารณะ อนุ รักษ์ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ดารงชี วิตตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงให้มากขึ้ น
เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่สถานศึกษากาหนด
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มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม (1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่ งชี้)
มาตรฐานที่ 15: การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้ นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่ พัฒนาและส่ งเสริม
สถานศึกษาให้ ยกระดับคุณภาพสู งขึน้
ผลการประเมิน
ที่

ตัวบ่ งชี้

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุเป้ าหมาย

รวม/แปลคุณภาพ
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน

คะแนน
ของ
ตัวบ่ งชี้
3.00

1.60

ระดับ
คุณภาพ
5

4

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการ
เรี ยนรู ้และจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้
โครงการประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
-กิจกรรมสภานักเรี ยน
-กิจกรรมเสริ มสร้างวินยั /กิจกรรมความ
รับผิดชอบ
-กิจกรรมส่ งเสริ มความสามัคคี
-กิจกรรมส่ งเสริ มความเป็ นผูน้ าและผู ้
ตาม
-กิจกรรมร่ วมรณรงค์การเลือกตั้งต่างๆ
โครงการพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตร
สถานศึกษา
กิจกรรมค่ ายอาเซียน
กิจกรรมอบรมสั มมนาวิชาการ
กิจกรรมศึกษาดูงานวิชาการ
โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

4.60
5.00
5 หมายถึง ดีเยีย่ ม

มาตรฐานที่ 15 น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน 5 คะแนนได้ผลการประเมินรายมาตรฐานเท่ากับ 4.60
ได้ระดับคุณภาพ 5 แปลคุณภาพ ดีเยีย่ ม
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1. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และส่ งเสริ มสถานศึกษาโดยยกระดับคุ ณภาพให้สูงขึ้น โดยการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนและบริ หารจัดการสถานศึกษา การอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อม การพร้อมรับการเข้าเป็ นสมาชิ กประชาคมอาเซี ยน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 5
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้หลัก โดยมีการกาหนดแนวทางพัฒนา ร่ วมกันชี้ แนะ ป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาสังคม
ตามนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
2. ผลการพัฒนา
จากการจัด โครงการพิ เ ศษเพื่ อ สนองนโยบาย จุ ด เน้น ตามแนวทางปฏิ รู ป ท าให้ ผู้เ รี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในระดับสถานศึกษาสู งขึ้น ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณเพิม่ ขึ้น ผูเ้ รี ยนสามารถใช้เทคโนโลยีพ้นื ฐานในการสื บค้นหาความรู ้ได้เหมาะสมกับระดับชั้น
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรี ยนควรมีการกาหนดเป้ าหมายของการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนา และส่ งเสริ มสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสู งขึ้น โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
นโยบาย จุดเน้นและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่
เปลี่ยนไป
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้ านที่ 1 มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ แี ละ
มีสุนทรียภาพ
1.1มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกกาลัง
กายสม่าเสมอ
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ ยงต่อความ
รุ นแรง โรค ภัยอุบตั ิเหตุ และปั ญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่ านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.2 เอื้ ออาทรผูอ้ ื่ นและกตัญญูกตเวที ต่อผูม้ ี
พระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุ รักษ์และพัฒนา
สิ่ งแวดล้อม

จานวน
นักเรี ยน/ครู ที่
อยูใ่ นระดับ
3 ขึ้นไป

จานวน
นักเรี ยน
จานวนครู
ทั้งหมด

ร้อยละ/
ระดับ
ที่ได้

ค่า
น้ าหนัก

คะแนน
ที่ได้

เทียบ ความหมาย
ระดับ
คุณภาพ

30.00
5.00

27.16
4.47

5
4

ดีเยีย่ ม
ดีมาก

90

100

90

0.50

0.45

5

ดีเยีย่ ม

85

100

85

0.50

0.43

4

ดีมาก

90

100

90

1.00

0.90

5

ดีเยีย่ ม

88

100

88

1.00

0.88

4

ดีมาก

90
91

100
100

90
91

1.00
1.00

0.90
0.91

5
5

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

5.00

4.72

5

ดีเยีย่ ม

94
95

100
100

94
95

2.00
1.00

1.88
0.95

5
5

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

92
97

100
100

92
97

1.00
1.00

0.92
0.97

5
5

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้
ด้ วยตนเอง รั กการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองอย่ าง
ต่ อเนื่อง
3.1 มีนิสยั รักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้ และสื่ อต่างๆ
รอบตัว
3.2 มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
คาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม
3.3 เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และนาเสนอ
ผลงาน
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่ างเป็ นระบบคิดสร้ างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ ปัญหาได้อย่ างมีสติสมเหตุผล
4.1 สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง และดู
และสื่ อสารโดยการพูดหรื อเขียนตามความคิด
ของตนเอง
4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อ
วิธีการของตนเอง
4.3 กาหนดเป้ าหมายคาดการณ์ ตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 มีความคิดริ เริ่ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ

จานวน
นักเรี ยน/ครู ที่
อยูใ่ นระดับ
3 ขึ้นไป

จานวน
นักเรี ยน
จานวนครู
ทั้งหมด

ร้อยละ/
ระดับ
ที่ได้

ค่า
น้ าหนัก

คะแนน
ที่ได้

เทียบ ความหมาย
ระดับ
คุณภาพ

5.00

4.29

4

ดีมาก

82

100

82

2.00

1.64

4

ดีมาก

86

100

86

1.00

0.86

4

ดีมาก

87

100

87

1.00

0.87

4

ดีมาก

92

100

92

1.00

0.92

5

ดีเยีย่ ม

5.00

4.42

4

ดีมาก

87

100

87

2.00

1.74

4

ดีมาก

86

100

86

1.00

0.86

4

ดีมาก

88

100

88

1.00

0.88

4

ดีมาก

94

100

94

1.00

0.94

5

ดีเยีย่ ม
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ
ทีจ่ าเป็ นตามหลักสู ตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
สาระเป็ นไปตามเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตาม
หลักสูตรเป็ นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตาม
เกณฑ์
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รัก
การทางาน สามารถทางานร่ วมกับผู้อนื่ ได้ และ
มีเจตคติทดี่ ตี ่ ออาชีพสุ จริต
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการ
จนสาเร็ จ
6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมัน่ พัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3 ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
6.4 มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริ ตและหาความรู ้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

จานวน
นักเรี ยน/ครู ที่
อยูใ่ นระดับ
3 ขึ้นไป

จานวน
นักเรี ยน
จานวนครู
ทั้งหมด

ร้อยละ/
ระดับ
ที่ได้

ค่า
น้ าหนัก

คะแนน
ที่ได้

เทียบ ความหมาย
ระดับ
คุณภาพ

5.00

4.70

5

ดีเ่ ยีย่ ม

80.06

1.00

0.80

4

ดีมาก

98

1.00

0.98

5

ดีเยีย่ ม

96

2.00

1.92

5

ดีเยีย่ ม

52.77

1.00

1.00

5

ดีเยีย่ ม

5.00

4.56

5

ดีเยีย่ ม

90

100

90

2.00

1.80

5

ดีเยีย่ ม

92

100

92

1.00

0.92

5

ดีเยีย่ ม

93
91

100
100

93
91

1.00
1.00

0.93
0.91

5
5

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้ านที่ 2 มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครู ปฏิบตั งิ านตามบทบาท
หน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
7.1 ครู มีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทั้ง
ด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2 ครู มี การวิเ คราะห์ ผู ้เ รี ย นเป็ นรายบุ ค คล
และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
7.3 ครู อ อกแบบและการจัด การเรี ย นรู ้ ที่
ตอบสนองความแตกต่ างระหว่างบุ คคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
7.4 ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
กับการนาบริ บทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้
7.5 ครู มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
7.6 ครู ให้คาแนะนา คาปรึ กษา และแก้ไข
ปั ญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้งด้านการเรี ยนและ
คุณภาพชีวติ ด้วยความเสมอภาค
7.7 ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการ
เรี ย นรู ้ ใ นวิชาที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบ และใช้ผ ลใน
การปรับการสอน
7.8 ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
และเป็ นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
7.9 ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

จานวน
นักเรี ยน/ครู ที่
อยูใ่ นระดับ
3 ขึ้นไป

จานวน
นักเรี ยน
จานวนครู
ทั้งหมด

ร้อยละ/
ระดับ
ที่ได้

ค่า
น้ าหนัก

คะแนน
ที่ได้

เทียบ ความหมาย
ระดับ
คุณภาพ

50.00
10.00

47.10
9.40

5
5

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

10

-

100

1.00

1.00

5

ดีเยีย่ ม

10

-

100

1.00

1.00

5

ดีเยีย่ ม

9

-

90

2.00

1.80

5

ดีเยีย่ ม

9

-

90

1.00

0.90

5

ดีเยีย่ ม

10

-

100

1.00

1.00

5

ดีเยีย่ ม

9

-

90

1.00

0.90

5

ดีเยีย่ ม

10

-

100

1.00

1.00

5

ดีเยีย่ ม

9

-

90

1.00

0.90

5

ดีเยีย่ ม

9

10

90

1.00

0.90

5

ดีเยีย่ ม
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบตั งิ านตามบทบาท
หน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
8.1 ผูบ้ ริ หารมีวสิ ยั ทัศน์ ภาวะผูน้ า และ
ความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน
8.2 ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมินหรื อ
ผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ
8.3 ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบตั ิการ
8.4 ผูบ้ ริ หารส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
8.5 นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริ หารการจัดการศึกษา
8.6 ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบตั งิ านตามบทบาท
หน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู ้และปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามที่ระเบียบ
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม
ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
9.3 ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา

จานวน
นักเรี ยน/ครู ที่
อยูใ่ นระดับ
3 ขึ้นไป

จานวน
นักเรี ยน
จานวนครู
ทั้งหมด

ร้อยละ/
ระดับ
ที่ได้

ค่า
น้ าหนัก

คะแนน
ที่ได้

เทียบ ความหมาย
ระดับ
คุณภาพ

10.00

10.00

5

ดีเยีย่ ม

5

1.00

1.00

5

ดีเยีย่ ม

5

2.00

2.00

5

ดีเยีย่ ม

5

2.00

2.00

5

ดีเยีย่ ม

5

2.00

2.00

5

ดีเยีย่ ม

5

1.00

1.00

5

ดีมาก

5

2.00

2.00

5

ดีเยีย่ ม

5.00

5.00

5

ดีเยีย่ ม

5

2.00

2.00

5

ดีเยีย่ ม

5

1.00

1.00

5

ดีเยีย่ ม

5

2.00

2.00

5

ดีเยีย่ ม
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่ างรอบด้ าน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้
ผูเ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน
10.4 สนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ที่
ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งจนสรุ ปความรู ้ได้
ด้วยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ
และนาผลไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอนอย่าง
สม่าเสมอ
10.6จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มี
ประสิ ทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยนทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้ อมและ การบริการทีส่ ่ งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

จานวน
นักเรี ยน/ครู ที่
อยูใ่ นระดับ
3 ขึ้นไป

จานวน
นักเรี ยน
จานวนครู
ทั้งหมด

ร้อยละ/
ระดับ
ที่ได้

ค่า
น้ าหนัก

คะแนน
ที่ได้

เทียบ ความหมาย
ระดับ
คุณภาพ

10.00

8.60

4

ดีมาก

4

2.00

1.60

4

ดีมาก

5

2.00

2.00

5

ดีเยีย่ ม

5

1.00

1.00

5

ดีเยีย่ ม

4

1.00

0.80

4

ดีมาก

4

2.00

1.60

4

ดีมาก

4

2.00

1.60

4

ดีมาก

10.00

9.40

5

ดีเยีย่ ม

11.1 ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก
พอเพียง อยูใ่ นสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่ ม
รื่ น และมีแหล่งเรี ยนรู้สาหรับผูเ้ รี ยน

5

4.00

4.00

5

ดีเยีย่ ม

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้
ด้วยตนเองและหรื อเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม

5

3.00

3.00

5

ดีเยีย่ ม

4

3.00

2.40

4

ดีมาก
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ค่า
น้ าหนัก

คะแนน
ที่ได้

5.00

4.7

5

ดีเยีย่ ม

5
5

1.00
1.00

1.00
1.00

5
5

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

4

1.00

0.80

4

ดีมาก

4

0.50

0.40

4

ดีมาก

5

0.50

0.50

5

ดีเยีย่ ม

5

1.00

1.00

5

ดีเยีย่ ม

10.00

10.00

5

ดีเยีย่ ม

10.00

10.00

5

ดีเยีย่ ม

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

5.00

5.00

5

ดีเยีย่ ม

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

5.00

5.00

5

ดีเยีย่ ม

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

จานวน
นักเรี ยน/ครู ที่
อยูใ่ นระดับ
3 ขึ้นไป

จานวน
นักเรี ยน
จานวนครู
ทั้งหมด

ร้อยละ/
ระดับ
ที่ได้

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนด
ในกฎกระทรวง
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12.6 จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ด้ านที่ 3 มาตรฐานด้ านการสร้ างสังคมแห่ งการ
เรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้ าง
ส่ งเสริม สนับสนุน ให้ สถานศึกษาเป็ นสังคม
แห่ งการเรียนรู้

เทียบ ความหมาย
ระดับ
คุณภาพ
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

จานวน
นักเรี ยน/ครู ที่
อยูใ่ นระดับ
3 ขึ้นไป

จานวน
นักเรี ยน
จานวนครู
ทั้งหมด

ด้ านที่ 4 มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ ของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้ นทีก่ าหนดขึน้
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
บรรลุตามเป้ าหมายวิสยั ทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา
14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
บรรลุตามเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา
ด้ านที่ 5 มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย
จุดเน้ น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่
พัฒนาและส่ งเสริมสถานศึกษาให้ ยกระดับ
คุณภาพสู งขึน้
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย
ค่ าเฉลีย่ รวม

สรุ ปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนทีไ่ ด้ 93.86
ระดับคุณภาพ  ระดับ 1 ระดับ 2  ระดับ 3
(ปรับปรุ ง)
(พอใช้ )
(ดี)

ร้อยละ/
ระดับ
ที่ได้

ค่า
น้ าหนัก

คะแนน
ที่ได้

5.00

5.00

5

ดีเยีย่ ม

5.00

5.00

5

ดีเยีย่ ม

5.00

3.00

3.00

5

ดีเยีย่ ม

5.00

2.00

2.00

5

ดีเยีย่ ม

5.00
5.00

4.60
4.60

5
5

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

5.00

3.00

3.00

5

ดีเยีย่ ม

4.00

2.00

1.60
93.86

4
5

ดีมาก
ดีเยีย่ ม

 ระดับ 4  ระดับ 5
(ดีมาก)
(ดีเยีย่ ม)

เทียบ ความหมาย
ระดับ
คุณภาพ

162

4. ผลการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสู ตรสถานศึกษา
4.1ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทุกระดับชั้น (ป.1-ป.6) ปี การศึกษา 2557
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาไทย
รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาไทย
รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู ้

จานวน
ที่เข้า
สอบ

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

1
1
1
-

-

1
-

1
4
1
-

6
3
1
1
3
2
5
2
-

4
7
6
9
10
14
7
6
4
-

5
2
7
6
5
4
3
7
5
6
4

1
1
2
2
14
1
2
2
5
14

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู ้

จานวน
ที่เข้า
สอบ

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
-

2
2
2
2
-

3
1
9
5
1
2
-

3
8
3
2
8
2
4
1
2
7

5
3
2
1
9
9
3
6
3

1
3
4
9
2
5
3
4
10
5
6

5
3
8
3
15
5
3
6
5
5

จานวน
นักเรี ยนที่
ได้ระดับ 3
ขึ้นไป
10
10
15
17
15
18
18
16
13
15
18

ร้อยละ
นักเรี ยนที่ได้
ระดับ 3ขึ้นไป

จานวน
นักเรี ยนที่
ได้ระดับ 3
ขึ้นไป
11
9
6
18
5
20
17
16
19
16
14

ร้อยละ
นักเรี ยนที่ได้
ระดับ 3ขึ้นไป

55.56%
55.56%
83.33%
94.44%
83.33%
100%
100%
88.89%
72.22%
83.33%
100%

52.38%
42.86%
28.57%
85.71%
23.81%
95.24%
80.95%
76.19%
90.48%
76.19%
50.33%
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาไทย
รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์
รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู ้

จานวน
ที่เข้า
สอบ

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

-

-

-

-

2
2
1
1
-

3
2
2
2
3
3
-

5
3
3
5
5
3
1
3
4
6
-

8
13
13
11
13
15
17
13
10
8
18

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู ้

จานวน
ที่เข้า
สอบ

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

-

-

1
-

3
3
3
-

3
2
2
1
2
2
2
1

3
2
5
1
2
1
9
3
3
1

3
7
5
6
5
2
4
4
7
8
2

5
2
5
9
8
14
13
2
2
6
13

จานวน
นักเรี ยนที่
ได้ระดับ 3
ขึ้นไป
16
18
16
18
18
18
18
16
17
17
18

จานวน
นักเรี ยนที่
ได้ระดับ 3
ขึ้นไป
11
11
15
16
15
17
17
15
12
17
16

ร้อยละ
นักเรี ยนที่ได้
ระดับ 3ขึ้นไป
88.88%
100%
88.88%
100%
100%
100%
100%
88.80%
94.44
94.44
100%

ร้อยละ
นักเรี ยนที่ได้
ระดับ 3ขึ้นไป
64.70%
64.70%
88.24%
94.12%
88.24%
100%
100%
88.24%
70.59%
100%
94.12%
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์
รายวิชาเพิม่ เติม หน้าที่พลเมือง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์
รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู ้

จานวน
ที่เข้า
สอบ

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

-

1
2
1
-

3
6
4
1
2
1
4
-

2
1
2
3
1
5
2
4
-

2
4
3
2
4
2
5
5
3

3
2
3
1
7
5
2
1
5
2

4
3
7
1
10
5
7
2
10
11

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู ้

จานวน
ที่เข้า
สอบ

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

-

-

1
-

1
1
1
1
-

1
3
2
2
3
3
-

1
1
2
1
1
3
1
3
3
1

4
1
3
2
6
4
4
2
3
-

2
2
1
6
2
9
1
3
8

จานวน
นักเรี ยนที่
ได้ระดับ 3
ขึ้นไป
9
6
9
10
12
15
9
13
7
15
16

ร้อยละ
นักเรี ยนที่ได้
ระดับ 3ขึ้นไป

จานวน
นักเรี ยนที่
ได้ระดับ 3
ขึ้นไป
7
4
6
9
9
9
7
6
5
9
9

ร้อยละ
นักเรี ยนที่ได้
ระดับ 3ขึ้นไป

56.25%
37.50%
56.25%
62.50%
75.00%
93.75%
56.25%
81.25%
43.27%
93.75%
100%

77.78%
44.44%
66.67%
100%
100%
100%
77.78%
66.67%
55.56%
100%
100%
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4.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่3

สาระวิชา

จานวน
คน

คะแนน
เฉลีย่

คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์

15
15
15

15.27
18.13
15.87

ส่ วน
เฉลีย่
จานวน/ร้ อยละของนักเรียนที่ได้ ระดับ
เบี่ยงเบน ร้ อยละ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ดีเยีย่ ม
มาตรฐาน

4.80
5.32
4.50

43.63
51.80
45.34

0.00
6.67
6.67

40.00
33.33
40.00

46.67
46.67
46.67

13.33
13.33
6.67

ชั้นประถมศึกษาปี ที่6

สาระวิชา

จานวน
คน

คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุ ขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

9
9
9
9
9
9
9
9

ส่ วนเบี่ยงเบน
คะแนนเฉลีย่
มาตรฐาน
41.11
44.67
47.83
54.00
56.89
45.56
64.00
30.28

13.90
9.98
14.43
14.02
8.80
12.35
11.78
10.57

เฉลีย่ ร้ อยละ
41.11
44.67
47.83
54.00
56.89
45.56
64.00
30.28

จานวน/ร้ อยละของนักเรียน
ที่มคี ะแนนสู งกว่ าขีดจากัด
ล่ าง
55.56
44.44
66.67
55.56
55.56
33.33
77.78
33.33
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4.3 ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
สาระวิชา

ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์

จานวน
คน

21
21

ส่ วน
เฉลีย่
คะแนน
เบี่ยงเบน ร้ อยละ
เฉลีย่
มาตรฐาน

14.19
15.57

5.84
5.65

47.30
51.90

จานวน/ร้ อยละของนักเรียนที่ได้ ระดับ
ปรับปรุ ง

พอใช้

ดี

52.38
33.33

42.86
57.14

4.76
9.52

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
สาระวิชา
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ส่ วน
จานวน คะแนน
เบี่ยงเบน
คน
เฉลีย่
มาตรฐาน
11
16.00
2.45
11
19.27
3.07
11
19.18
3.06

เฉลีย่
ร้ อยละ
45.71
48.18
54.81

จานวน/ร้ อยละของนักเรียนทีไ่ ด้
ระดับ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
0.00
90.91
9.09
0.00
45.45
54.55
0.00
72.73
27.27

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
สาระวิชา
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ส่ วน
จานวน คะแนน
เบี่ยงเบน
คน
เฉลีย่
มาตรฐาน
13
18.62
5.97
13
13.92
4.94
13
14.96
2.63

เฉลีย่
ร้ อยละ
46.54
34.81
42.75

จานวน/ร้ อยละของนักเรียนทีไ่ ด้
ระดับ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
30.77
69.23
0.00
23.08
69.23
7.69
0.00
92.31
7.69
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4.4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1
ประถมศึกษาปี ที่ 2
ประถมศึกษาปี ที่ 3
ประถมศึกษาปี ที่ 4
ประถมศึกษาปี ที่ 5
ประถมศึกษาปี ที่ 6
รวม
เฉลีย่ ร้ อยละ

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
18
21
18
17
16
9
99
100

ดีเยีย่ ม
จานวน
15
21
16
17
10
9
88
88.89

จานวน/ร้ อยละของนักเรี ยนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์ )
ดี
ผ่าน

ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน
83.33
3
16.67
100.00
88.88
2
11.12
100
62.50
6
37.50
100.00
11
11.11
-

ร้อยละ
-

ไม่ ผ่าน

จานวน ร้อยละ
-

4.5 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1
ประถมศึกษาปี ที่ 2
ประถมศึกษาปี ที่ 3
ประถมศึกษาปี ที่ 4
ประถมศึกษาปี ที่ 5
ประถมศึกษาปี ที่ 6
รวม
เฉลีย่ ร้ อยละ

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด
18
21
18
17
16
9
99
100

จานวน/ร้ อยละของนักเรี ยนตามระดับคุณภาพ
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน)
ดีเยีย่ ม
ดี
ผ่าน
ไม่ ผ่าน
6
9
3
5
14
2
8
7
3
13
4
11
3
2
9
39
46
14
39.39
46.46
14.15
-
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4.6 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1
ประถมศึกษาปี ที่ 2
ประถมศึกษาปี ที่ 3
ประถมศึกษาปี ที่ 4
ประถมศึกษาปี ที่ 5
ประถมศึกษาปี ที่ 6
รวม
เฉลีย่ ร้ อยละ

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด

18
21
18
17
16
9
99
100

จานวน/ร้ อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ผ่ าน
ไม่ ผ่าน
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
600.00
100.00
-

4.7 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 5 ด้ าน
1) ด้านความสามารถในการสื่ อสาร
นักเรี ยนสามารถสื่ อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความคิด ความรู ้ความเข้าใจ ความรู ้สึก
และทัศนะของตนเอง และมีวฒั นธรรมในการใช้ภาษา รวมทั้งสามารถเลือกใช้และบูรณาการสื่ อหรื อ
เครื่ องมือที่หลากหลายได้
2) ด้านความสามารถในการคิด
นักเรี ยนมีการวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ ใช้ความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีข้ นั ตอนเป็ นระบบ
3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
นักเรี ยนสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข รวมถึงสามารถแยกแยะ
ประเด็นปั ญหาในแง่มุมต่าง ๆ มีทกั ษะในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4) ด้านความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
นักเรี ยนมีทกั ษะในการติดต่อสื่ อสารและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคลอื่น
รวมถึงสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความเชื่อมัน่ กล้าตัดสิ นใจ เรี ยนรู ้ที่จะอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
นักเรี ยนมีความสามารถในการวิเคราะห์ เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีในรู ปแบบต่าง ๆ
และสามารถสร้างชิ้นงานจากสื่ อและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

