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ค ำน ำ 
 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ส าคัญที่ทางโรงเรียนต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ว่าให้สถานศึกษามีการจัดท ารายงานประจ าปี เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยให้มีความ
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขเหมาะสมตามวัย และเป็นพ้ืนฐานทักษะใน
การด าเนินชีวิตในสังคมต่อไป โรงเรียนจึงได้ด าเนินการจัดให้มีการประกันคุณภาพภายใน โดยยึดหลักการมี
ส่วนร่วมทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

โรงเรียนขอขอบพระคุณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครูโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุน ที่ได้ให้ค าแนะน าปรึกษาและร่วมกัน
สรุปผลการด าเนินงาน ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ต่อไป 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 ๑.  ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑  ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์   
         ที่ตั้ง  เลขท่ี  ๓๖๖  หมู่ที่  ๑๓  ถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘  ต าบลบ้านกาศ   
         อ าเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  รหัสไปรษณีย์  ๕๘๑๑๐ 

        สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
         โทรศัพท์   ๐ – ๕๓๖๘ – ๓๒๓๐  โทรสาร  ๐ – ๕๓๖๘ – ๓๒๓๑ 

        E – mail  :  tantipsch@gmail.com   
        Website  :  www.tantip.ac.th   
๑.๒  ไดร้ับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ   วันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๒๙ 
๑.๓  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๑.๔  เนื้อท่ี  ๑๒  ไร่  ๑  งาน  ๙๑.๕  ตารางวา 
๑.๕  เขตพ้ืนที่บริการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต  ๒ 
๑.๖  ประวัติของโรงเรียน 
 พ.ศ. ๒๕๑๓  มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้พิจารณาเห็นว่าควรจะได้จัดตั้ง

หอพักส าหรับนักเรียนที่อยู่ห่างไกล และมีความต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ดังนั้น  จึงได้จัดตั้งหอพัก
นักเรียนขึ้น เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๑๓ ใช้ชื่อว่า“หอพักคริสเตียนแม่สะเรียง”  มีนางสาวสุรัตน์  วิชยั   
เป็นผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการหอพักประเภท ชาย – หญิง 

 ต่อมาเม่ือทางราชการได้จัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  กระจายไปในหมู่บ้านและ
ต าบลต่าง ๆ  ทางมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยจึงเห็นว่า  ไม่มีความจ าเป็นที่จะมีหอพักอีกต่อไป  
ดังนั้น  จึงได้เลิกกิจการหอพักในปี  พ.ศ. ๒๕๒๒  และ นางสาวสุรัตน์  วิชัย  ได้มองเห็นว่า  อาคารหอพัก
ดังกล่าวน่าจะใช้ประโยชน์ในด้านอื่นอีก  จึงได้ยื่นค าร้องขอจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กข้ึน เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๒๒  ใช้ชื่อว่า “สถานรับเลี้ยงเด็กอนุบาลคริสเตียน”  และต่อมาได้ยื่นค าร้องขอจัดตั้งโรงเรียนประเภท
สามัญศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนแม่สะเรียง”  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
“โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์”  โดยได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๒๙  และ 
ได้บรรจุ  นางสาวสุรัตน์  วิชัย  เป็นผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ / ครูใหญ่  และครู  เมื่อวันที่  ๑๙  ธันวาคม   
พ.ศ. ๒๕๒๙ 

 วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๑    ได้รับการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหลักสูตร   
      จากหลักสูตรอนุบาล  ๒  ปี  เป็นหลักสูตร 
      อนุบาล  ๓  ปี 

  วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙   ได้แต่งตั้ง  นางสาวศิณี  ตาน้อย  เป็นครูใหญ่ 
  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔    ได้แต่งตั้ง  นายวราวุธ วุฒิ  เป็นผู้จัดการโรงเรียน 

   วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๕   ได้รับการอนุญาตให้ขยายหลักสูตร และชั้นเรียน 
      จากระดับอนุบาลศึกษา  เป็นระดับประถมศึกษา   
      ตามใบอนุญาตที่  ๒ / ๒๕๔๕   
      ลงวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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 ปีการศึกษา  ๒๕๔๕  ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  มีนักเรียน
มาสมัครเข้าเรียนจ านวน ๓๗ คน  เป็นนักเรียนชาย  ๑๕  คน  นักเรียนหญิง  ๒๒  คน  โดยได้จัดให้มีการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช  ๒๕๒๑  (แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓)  และได้จัดให้มีการสอน
วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานในกลุ่มการงานพ้ืนฐานอาชีพและวิชาพิเศษ  คือ  วิชาว่ายน้ า โดยอาศัยสระว่ายน้ าของ
เอกชนในชุมชน  คือ  สระว่ายน้ าชูเกียรติ  สอนว่ายน้ าตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  ๓ – ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ 

 ปีการศึกษา  ๒๕๔๗  โรงเรียนใช้หลักสูตรปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๔๖  ส าหรับชั้นอนุบาล 
ปีที่ ๑ – ๓  และใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๔๔  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   
๑ – ๖  และได้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาท่ีโรงเรียนได้จัดท าขึ้น  ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ ทางโรงเรียน
ได้จัดให้เรียนวิชาดนตรีพ้ืนเมือง  ดนตรีไทย  แทนการเรียนว่ายน้ า  ทั้งนี้  เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ได้เรียน
ว่ายน้ ามาตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  ๓  และเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรมไทย  และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดย
มีคุณครูแทน  ไหวดี   ข้าราชการบ านาญ   เป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสอนนักเรียน 

 ปีการศึกษา  ๒๕๕๑ ทางราชการได้ก าหนดให้ใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พุทธศักราช  
๒๕๕๑  จึงได้แต่งตั้งให้  นายวราวุธ  วุฒิ   เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้จัดการโรงเรียน  และแต่งตั้ง        
นางนันทนา  วุฒิ  เป็นรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ถึงปัจจุบันทางราชการได้แต่งตั้งให้  นางสมศรี  ไชยเศรษฐ  เป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียน  และแต่งตั้งให้นายทยากร  บุษยาวรรณ  เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2559 ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายพีระพงษ์   ลี้ตระกูล เป็นผู้อ านวยการ
โรงเรียน  

ปัจจุบันมีนักเรียนระดับอนุบาลรวมทั้งสิ้น  283  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)
ประกอบด้วยนักเรียนชาย – หญิง จ านวน 283 คน มีบุคลากรทั้งสิ้น  28 คน ประกอบด้วยครูจ านวน 21 คน 
บรรจุแล้ว 9 คน เป็นครูพี่เลี้ยง 13 คน และเจ้าหน้าที่/คนงานจ านวน 6 คน 
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แผนที่โรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที ่โรงเรียน
อนุบาลธารทพิย์

ทิศเหนือ 

คริสตจกัรธารพระพร 

KP มินิมาร์ท 
ไป อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 

ไป อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 

หอสมุดประชาชน 
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โครงสร้างการบริหาร (แผนภูมิ) 
 
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย บริหารวิชาการ ฝ่าย

บริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ผู้บริหารยึดหลักการ
บริหาร และเทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ P D C A 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานแผนกอนุบาลโรงเรียนอนุบาล
ธารทพิย์ 

 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

ผู้รับใบอนุญาต คณะกรรมการหุ้นส่วน 

ผู้อ านวยการ ผู้จดัการ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
นงคราญ   ดวงปา 

 กลุ่มบริหารงานแผนงาน 
นางยวุรัตน์   กล่ินหอม 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     นางผอ่งศรี   ชูวงศ ์

 

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป
น.ส.อุทุมพร บุษยาวรรณ 

กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียน 
น.ส.ศศิธร   กระจ่างไพร 

1.งานพฒันาหลกัสูตร 
2.งานพฒันาการ
กระบวนการเรียนรู้ 
3.งานจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ 
4.งานทะเบียน/วดัผล 
และประเมินผล 
5.งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
6.งานพฒันาส่ือนวตักรรม
และเทคโนโลยแีละ
เวบ็ไซต ์
7.งานนิเทศการศึกษา 
8.งานวางแผนงานวจิยั 
 

 

1.งานส านกังาน
วางแผนงาน
งบประมาณ 
2.งานการเงิน/การบญัชี 
3.งานธุรการ สารบรรณ 
4.งานบริหารพสัดุและ
ทรัพยสิ์น 
5.งานบริหารงาน
งบประมาณ 
6.งานพฒันาระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศ 
7.งานวางแผนการบริหาร 
8.งานระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 
9.งานทุนปัจจยัพ้ืนฐาน 

1.งานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
บุคลากร 
2.งานประเมินผลการ
ปฏิบติังานบุคลากร 
3.งานวนิยัและรักษา
วนิยับุคลากร 
4.งานนกัการ 
 

1.หอ้งศูนยส่ื์อ 
2.งานอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดลอ้ม 
3.งานอนามยั 
สุขาภิบาลและ
โภชนาการ 
4.งานประสานงาน
ชุมชน 
5.งานประชาสมัพนัธ์ 
และเวบ็ไซต ์
6.งานสวสัดิการ
โรงเรียน 

1.งานบริหารกิจการนกัเรียน 

2.งานส่งเสริมวนิยั คุณธรรม
จริยธรรมนกัเรียน 

3.งานระบบการดุแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

4.งานกิจกรรมนกัเรียน 

5.งานป้องกนัปราบปรามยา
เสพติดและโรคเอดส์ 

6.งานยานพหานะนกัเรียน 

7.งานรักษาความปลอดภยั 
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๑.๗  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์หลัก 
  ปรัชญา “ความรู้  คู่คุณธรรม” 
     หมายถึง  มนุษย์จะด ารงชีวิตอยู่ในโลกโดยมีความรู้เพียงอย่างเดียว
    ไม่ได้ แต่ต้องประกอบด้วยการเป็นผู้มีคุณธรรม  ด้วยการนับถือ และปฏิบัติ  

ตามหลักค าสอนขององค์ศาสดาของศาสนาที่ตนนับถืออยู่  จึงจะสามารถ 
    อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  ซึ่งปรัชญาของโรงเรียนนี้   เป็นสิ่ง
    ชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายการปฏิบัติพันธกิจของบุคลากรในโรงเรียน  และ 
    ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ   

 วิสัยทัศน์ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   การศึกษา มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และมี 
   ทักษะทางภาษา มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เด็กมีวินัยใฝ่เรียนรู้  

คู่คุณธรรม ซึ่งอนุรักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีอย่าง 
ชาญฉลาดได้รับกายอมรับจากชุมชน มีรากฐานที่มั่นคงให้แก่เด็กปฐมวัย 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  พันธกิจ  1) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีร่างกายให้เป็นไปตามมาตรฐานของเกณฑ์อายุ 
2) ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ เหมาะสมตามวัย 
3) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย 
4) จัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน    
    สติปัญญา 
5) ให้ความรู้ อบรม ท าความเข้าใจ เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติงาน   
    ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
6) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหารพัฒนาตนเอง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน  
    ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
7) จัดท าและพัฒนาหลักสูตร ระบบ และกลไกในการจัดการศึกษา โดย 
    แสวงหาความร่วมมือจากผู้ปกครองและบุคคลากรในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนา 
    ผู้เรียนรอบด้าน 
8) จัดให้มีการประกันคุณภาพภายใน ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
9) สร้าง ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
10) พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ 
      จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
11) มีการพัฒนาสถานศึกษา ตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
12) พัฒนาสถานศึกษา และผู้เรียนให้บรรลุตามเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ 
      ของสถานศึกษา 
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  เป้าประสงค์หลัก  ๑)  สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
     ๒)  ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
     ๓)  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
     ๔)  ผู้เรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีเป็น  

     ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
     ๕)  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและมี 

     ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
     ๖)  สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรและได้รับความ 

     เชื่อถือศรัทธาเพิ่มข้ึน 
     ๗)  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน  ได้รับการรับรองคุณภาพ
          จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   

     (องค์การมหาชน) 
     ๘)  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน  มีความพึงพอใจในการจัด 
          การศึกษาของสถานศึกษา 
 

 ๑.๘  เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์ 
   อัตลักษณ์  มารยาทดี    มีวินัย    ใฝ่เรียนรู้    คู่คุณธรรม 
  เอกลักษณ์  เน้นคุณธรรม    น าด้านวิชาการ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์  ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปี  โดยยึดเป้าหมายการ
ด าเนินงานจาก   ปรัชญา   ค าขวัญ    วิสัยทัศน์   ความคาดหวัง  และ   มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โดยได้จัดท าแผนกลยุทธ์  และใช้โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ  เป็นตัวน าเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
เป้าหมายที่ 1 ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

1.เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการทางร่างกายให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของเกณฑ์อายุ 
 

1.1 ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีน้ าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1.2  ร้อยละ95 ของเด็กที่มีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 

1.3 ร้อยละ95 ของเด็กท่ีมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของตน 

1.4 ร้อยละ95 ของเด็กท่ีหลีกเลี่ยงต่อสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 

2.เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
และจิตใจ 

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ และจิตใจ เหมาะสม
ตามวัย 

 

2.1 ร้อยละ95 ของเด็กท่ีมีความร่าเริง
แจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  

2.2 ร้อยละ85 ของเด็กท่ีมีความม่ันใจและ
กล้าแสดงออก 
2.3 ร้อยละ95 ของเด็กท่ีควบคุมอารมณ์
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  

2.4 ร้อยละ95 ของเด็กท่ีชื่นชมศิลปะ ดนตรี 
การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ  
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
เป้าหมายที่ 1 ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

3.เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
 
 
 

3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการ
ด้านสังคมเหมาะสมตามวัย 

3.1 ร้อยละ95 ของเด็กท่ีมีวินัย รับผิดชอบ 
เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  

3.2 ร้อยละ95 ของเด็กท่ีมีความซื่อสัตย์
สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 

3.3 ร้อยละ90 ของเด็กท่ีเล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.4 ร้อยละ90 ของเด็กท่ีประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  

4.เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 4. จัดกระบวนการเรียนการสอน
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา 
 
 
 

 

 

4.1 ร้อยละ85 ของเด็กท่ีสนใจเรียนรู้สิ่ง
รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 

4.2 ร้อยละ85 ของเด็กท่ีมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้  
4.3 ร้อย85 ของเด็กที่มีทักษะทางภาษาที่
เหมาะสมกับวัย 

4.4 ร้อยละ85 ของเด็กท่ีมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
4.5 ร้อยละ85 ของเด็กท่ีมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
เป้าหมายที่ 2 ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 

ประเด็นกลยุทธ์ ที่ 2  ด้านการ
จัดการศึกษา 

5.ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

5. ให้ความรู้ อบรม ท าความเข้าใจ 
เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

5.1 ร้อยละ 85 ของครูที่เข้าใจปรัชญา 
หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ์ 
5.2 ร้อยละ 85 ของครูที่จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

5.3 ร้อยละ 75 ของครูที่บริหารจัดการชั้น
เรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 

5.4 ร้อยละ 75 ของครูที่ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก 

5.5 ร้อยละ 75 ของครูทีใช้เครื่องมือการวัด
และประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการ
ของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

5.6 ร้อยละ 80 ของครูที่วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและ
ใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 

5.7 ร้อยละ 85 ของครูที่จัดสิ่งแวดล้อมให้
เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

5.8 ร้อยละ85ของครูที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็ก และผู้ปกครอง 

5.9 ร้อยละ90ของครูที่มีวุฒิและความรู้
ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 

5.10 ร้อยละ80 ของครูที่จัดท าสารนิทัศน์
และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
เป้าหมายที่ 2 ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 

ประเด็นกลยุทธ์ ที่ 2  ด้านการ
จัดการศึกษา 

6.ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 
 
 
 
 

6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บรหิาร
พัฒนาตนเองเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 

6.1 ระดับคุณภาพ4 ของผู้บริหารที่เข้าใจ
ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

6.2  ระดับคุณภาพ4 ของผู้บริหารที่มี
วิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้น
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6.3  ระดับคุณภาพ4 ของผู้บริหารที่ใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ 
6.4  ระดับคุณภาพ4 ของผู้บริหารที่สามารถ
บริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
6.5 ระดับคุณภาพ4 ของผู้บริหารที่ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
6.6 ระดับคุณภาพ4 ของผู้บริหารที่ให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา 

6.7 ระดับคุณภาพ4 ของเด็ก ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
เป้าหมายที่ 2 ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 

ประเด็นกลยุทธ์ ที่ 2  
ด้านการจัดการศึกษา 

7. แนวการจัดการศึกษา                                                            
 
 
 
 

7. จัดท า และพัฒนาหลักสูตร 
ระบบ และกลไก ในการจัด
การศึกษา โดยแสวงหาความ
ร่วมมือจากผู้ปกครอง และ
บุคลากรในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนรอบด้าน 
 

7.1 ระดับคุณภาพ4 ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
7.2 ระดับคุณภาพ4 ของระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วม
ทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
7.3 ระดับคุณภาพ4 ของจ านวนครั้งที่จัดกิจกรรม
เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
7.4 ระดับคุณภาพ4 ของสถานศึกษาสร้างการมีส่วน
ร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ
ท้องถิ่น  
7.5 ระดับคุณภาพ4 ของสถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

8. สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง                       
                                                         
 

8. จัดให้มีการประกันคุณภาพ
ภายในตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

8.1 ระดับคุณภาพ4 ของมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 

8.2  ระดับคุณภาพ5 ของความส าเร็จของการท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

8.3 ระดับคุณภาพ4 ของระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบรหิารจดัการ 

 
8.4  ระดับคุณภาพ4 ของการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

8.5  ระดับคุณภาพ4 ของการน าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 
 

อย่างต่อเนื่อง  
8.6  ระดับคุณภาพ4 ของการจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
เป้าหมายที่ 3 ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 

ประเด็นกลยุทธ์ ที่  3  ด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
9. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
 

9. สร้าง ส่งเสริม และสนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

9.1 ระดับคุณภาพ4 ของสถานศึกษาเป็น
แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
และบุคลากรในสถานศึกษา 

9.2 ระดับคุณภาพ4 ของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

เป้าหมายที่ 4 ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 

ประเด็นกลยุทธ์ ที่ 4  
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

10.การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

10. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

10.1 ระดับคุณภาพ4 ของการจัด
โครงการ กิจกรรม พัฒนาเด็ก ให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย ของ
สถานศึกษา 

10.2 ระดับคุณภาพ4 ของผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

เป้าหมายที่ 5 ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 

ประเด็นกลยุทธ์ ที่ 5 ด้านมาตรการ
การส่งเสริม 

11. การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย
และแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 

11. มีการพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 

11.1 ระดับคุณภาพ4 ของการจัด
โครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

11.2 ระดับคุณภาพ4 ของ 

ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
เป้าหมายที่ 5 ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 

ประเด็นกลยุทธ์ ที่ 6  ด้านเอกลักษณ์  
-   อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

12.การพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนให้
บรรลุตามเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
 
 

12. พัฒนาสถานศึกษา และผู้เรียน
ให้บรรลุตามเอกลักษณ์ และอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา 

12.1 ระดับคุณภาพ4 ของการ 

จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
12.2 ระดับคุณภาพ4 ของการ 

จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
การพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะทางด้านวิชาการ 

12.3 จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนมีมารยาทดี และมีวินัย 
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๒.  ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๒.๑   ผู้รับใบอนุญาต    นายทยากร    บุษยาวรรณ   
  โทรศัพท์  ๐9๘ – 7470449    e-mail  tayakornb2008 @gmail.com   
  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัญฑิต    สาขา  บริหารการศึกษา 
  ด ารงต าแหน่งตั้งแต่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๕  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  5  ปี  

  ๒.2   ผู้อ านวยการโรงเรียน    นายพีระพง  ลี้ตระกูล 
  โทรศัพท์  ๐๘2-1932109 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ประกาศนียบัตรบัณทิต (บริหารการศึกษา 
  ด ารงต าแหน่งที่ตั้งแต่  ๑  เมษายน  ๒๕๕9  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  1  ปี   

 ๒.3  ลักษณะผู้รับใบอนุญาต 
  บุคคลธรรมดา 

    นิติบุคคล 
 
๓.  ข้อมูลนักเรียน  (ณ  วันที่ ๑๐  พฤศจิกายน 2559  ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 ๓.๑  ที่ตั้ง     กทม.       ภูมิภาค.....ภาคเหนือ..... 

  
๓.๒   ลักษณะโรงเรียน 

    สามัญทั่วไป       สามัญศึกษาและ EP       EP          
    อิสลามศึกษา            การกุศล         
   การสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญของมูลนิธิ/มัสยิด 
  

๓.๓  ระดับท่ีเปิดสอน 
            ปฐมวัย     ปฐมวัย – ประถมศึกษา   ปฐมวัย – ม.ต้น 
            ปฐมวัย – ม.ปลาย      ประถมศึกษา    ประถมศึกษา –ม.ต้น 
            ประถมศึกษา – ม.ปลาย   ม.ต้น     ม.ต้น – ม.ปลาย 
              ม.ปลาย      อ่ืนๆ 
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3.4 จ านวนห้องเรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการ 

ระดับชั้น 
จ านวนห้องเรียน 

ไทย EP อิสลาม รวม 
เตรียมอนุบาล 2 - - 2 

อนุบาล  1-3 8 - - 8 

รวม 10 - - 10 

 
๓.๕ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการและเพศ 

หลักสูตรโครงการ/
ระดับชั้น 

 

จ านวนผู้เรียน 
ไทย EP อิสลาม รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
เตรียมอนุบาล 30 44 - - - - 30 44 74 

อนุบาล 1-3  134 134 - - - - 134 134 268 

รวม 164 178 - - - - 164 178 342 

 
๓.๖ จ านวนผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ 

รายการ 

จ านวน (คน) 

เตรียมอนุบาล 
อนุบาล 

1 
อนุบาล 

2 

อนุบาล 
3 

รวม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

๑.  ผู้เรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม - 2 - - 2 0.74 

๒. ผู้เรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ - - - - - 0 

๓.  ผู้เรียนปัญญาเลิศ - - - - - 0 

๔. ผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ         

     ๔.๑ ยากจน - - - - - 0 

     ๔.๒ ด้อยโอกาส   - - - - - 0 

    ๔.๓ อ่ืน ๆ (ระบุ).................................. - - - - - 0 

๕. ผู้เรียนซ้ าชั้น - - - - - 0 

๖. ผู้เรียนที่ขาดเรียนมากกว่าร้อยละ ๕ของเวลา
เรียน (วัน)  ตลอดปีการศึกษา 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

0 

๗. ผู้เรียนลาออกกลางคัน - - - - - - 
๘. ผู้เรียนที่ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียน - - - 3 3 1.13 

๙. ผู้เรียนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง   - - - - - - 
๙.๑  เอดส์ - - - - - - 
๙.๒ ยาเสพติด - - - - - - 
๙.๓ ความรุนแรง - - - - - - 
๙.๔ พฤติกรรมก้าวร้าวตามค าวินิจฉัยของแพทย์ - - - - - - 
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 ๓.๗  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)     268   คน      คิดเป็นร้อยละ   93.26 
 ๓.๘ จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  268  คน  คิดเป็นร้อยละ 91.47 
 ๓.๙ จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะดนตรีและนันทนาการ283คน คิดเป็นร้อยละ100  
 ๓..๑๐  จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 268 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 
 ๓.๑๑ จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน     268  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ๓.๑๓ จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่ าเสมอ 268 คน (อนุบาล 2-3)  คิดเป็นร้อยละ 100 บันทึกการเรียนรู้จากการอ่าน (อนุบาล 1-3)  คิดเป็น
ร้อยละ100  
 ๓.๑๔ จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 
268 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

๓.๑๕ จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ก าหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา 268 คน    คิดเป็นร้อยละ 100 
 ๓.๑๖. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตรอนุบาล 3 จ านวน  72  คน   คิดเป็นร้อยละ 100 
  ๓.๑๗ อัตราส่วนครู : นักเรียน 26 
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๔. ข้อมูลบุคลากร 
 ๔.๑ จ านวนบุคลากร  จ าแนกตามหน้าที่  เพศ  ระดับการศึกษา อายุและประสบการณ์   

 

ประเภทบุคลากร 

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

ประสบการณ์ 
ในต าแหน่ง(เฉลี่ย) 

(ปี) 
ชาย หญิง ต่ ากว่า 

ป.ตรี 
ป.ตรี สูงกว่า 

ป.ตรี 
ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ  1 - - - 1 35 5 

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 61 1 

ครู (บรรจุ) - 9 - 9 - 33 27 

ครูพิเศษ - 1 - 1 - 29 7 

ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) - 12 11 1 - 30 9 

ครูต่างประเทศ - - - - - - - 
นักการภารโรง 1 5 6 - - 40 11 

 จ านวนครูที่สอนตารางวิชาเอก  8  คน  คิดเป็น  ร้อยละ 100 % 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  1  คน  คิดเป็น  ร้อยละ 100 %   

๔.2 ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ครูประจ าการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

๑ นางสาวกนกวรรณ   นันติ๊ 28 4 - คบ ปฐมวัย อนุบาล
1/1 

๒ นางอรวรรณ     ศรีพนามีชัย 32 7 - คบ ปฐมวัย อนุบาล
1/2 

๓ นางรัตนาภรณ์   ปินตา 39 15 - คบ ปฐมวัย อนุบาล
1/3 

4 นางผ่องศรี       ชูวงศ์ 47 17 - คบ ปฐมวัย อนุบาล
2/1 

5 นางบุปผา        สมใจ 34 4 - คบ ปฐมวัย อนุบาล
2/2 

6 นางสาวศศิธร    กระจ่างไพร 28 4 - คบ ปฐมวัย อนุบาล
2/3 

7 นางนงคราญ     ดวงปา 45 17 - คบ ปฐมวัย อนุบาล
3/1 

8 นางอัชลาพร     ชูเกียรติวนา 53 27 - คบ ปฐมวัย อนุบาล
3/2 

9 นางสาวอุทุมพร  บุษยาวรรณ 29 4 - คบ 

ศศบ 
- ป.วิชาชีพครู 
-ภาษาอังกฤษ 

ครูพิเศษ 

   จ านวนครูที่สอนตารางวิชาเอก   8   คน   คิดเป็นร้อยละ 90 
   จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด   1   คน   คิดเป็นร้อยละ 10 
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4.2.1 ครูผู้ช่วย 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ สอนวิชา/ชั้น 

๑ นางอารีย์           สวุรรณศรี 47 6 มัธยมต้น ชั้นเตรียมอนุบาล 

2 นางสาวกฤษณา   จันตา 34 4 มัธยมปลาย ชั้นเตรียมอนุบาล 

3 นางนุจรี            ขันแก้ว 31 4 อนุปริญญา ชั้นเตรียมอนุบาล 

4 นางสาวทิวากร         สารทอง 39 11 อนุปริญญา ชั้นเตรียมอนุบาล 

5 นางจันทร์ฉาย     ประดับภูทอง 36 10 อนุปริญญา ชั้นอนุบาล 1/1 

6 นางสาวประนอม  น าชัยทศพล 25 5 อนุปริญญา ชั้นอนุบาล 1/2 

7 นางขวัญฤทัย      ตานะเศรษฐ 37 3 มัธยมปลาย ชั้นอนุบาล  1/3 

8 นางสาววิไลวรรณ      ผาติพนัธ์สิน 32 4 อนุปริญญา ชั้นอนุบาล 2/1 

9 นางประภาพร     ราษฎร์นาลิน 40 11 อนุปริญญา ชั้นอนุบาล 2/2 

10 นางพะเยาว์        เทียนชัยพนา 46 11 อนุปริญญา ชั้นอนุบาล 2/3 

11 นางปัทมาภรณ์    ฟุ้งอมรกุล 31 3 ปริญญาตรี ชั้นอนุบาล 3/1 

12 นางสาวสมพร          สุขาวรรณ 27 4 อนุปริญญา ชั้นอนุบาล 3/2 

 
๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  

อาคารเรียนและอาคารประกอบ  2   หลัง  ได้แก่   
-  อาคารเรียน   1   หลัง 

 -  อาคารเอนกประสงค์  1   หลัง   
-  อาคารโรงอาหาร  1   ห้อง   
-  ห้องคอมพิวเตอร์   1   ห้อง 
-   ห้องพยาบาล            1    ห้อง 

จ านวนห้องเรียนทั้งหมด                  10  ห้องเรียน  แบ่งเป็น   
              ชั้นเตรียมอนุบาล  2    ห้อง       

    ชั้นอนุบาล 1          3    ห้อง 
     ชั้นอนุบาล 2             3    ห้อง                         

    ชั้นอนุบาล 3         2    ห้อง   

         เขตพ้ืนที่การศึกษาที่ประสานงานด้านวิชาการ ได้แก่ เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 
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๖. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 

เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุนรายหัว) 2,431,503.50 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 2,278,503.50 

เงินนอกงบประมาณ 211,085.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

364,085 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ) - งบอ่ืนๆ(งบอาคารใหม่) - 
รวมรายรับ 2,642,588.50 รวมรายจ่าย 2,642,588.50 

 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ 86.22 ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ 13.78 ของรายรับ 

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม   
๗.๑ อาชีพหลักของชุมชน  คือ    
รับราชการ    ค้าขาย    เกษตรกร 
 รับจ้าง    ไม่มีอาชีพ   อ่ืน ๆ (ระบุ)……………….. 

๗.๒ ศาสนาที่ชุมชนนับถือ  คือ    
พุทธ   คริสต์   อิสลาม 

๗.๓ อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่  คือ    
 รับราชการ   ค้าขาย   เกษตรกร 
 รับจ้าง   ไม่มีอาชีพ    อ่ืน ๆ (ระบุ)……………….. 

๗.๔ ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ  คือ    
พุทธ   คริสต์   อิสลาม 

๗.๕ รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว  180,000 บาทต่อปี 
 ๗.๖ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีออกหว่า(ออกพรรษา) 
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๘.  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
๘.๑  โอกาส / จุดแข็ง    
  -  ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ เช่น ศูนย์ศิลปชีพแม่สะเรียง พิพิธภัณฑ์แม่สะ
เรียง สวนรุกขชาติ วัดพระธาตุสี่จอมในอ าเภอแม่สะเรียง ดังนี้ พระธาตุจอมแจ้ง พระธาตุจอมทอง พระธาตุ
จอมกิตติ พระธาตุจอมมอญ และหอสมุดประชาชน ฯลฯ 

-  ตั้งอยู่ในเมือง อยู่ใกล้สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/หน่วยงานอื่น ๆ 
-  ปลอดภัยต่อยาเสพติด/แหล่งเริงรมย์/แหล่งการพนัน มอมเมาเยาวชน 
-  สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-  สภาพแวดล้อมดี/ปลอดโปร่ง/ไม่แออัด/บรรยากาศร่มรื่น 
-  ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
-  มีวิทยากรในท้องถิ่น/ผู้น าในท้องถิ่นที่มีความรู้/ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือบริการ

ชุมชนด้านสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ 
-  การคมนาคมสะดวก  มีรถรับจ้าง/รถประจ าทางผ่าน 
-  มีรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
-  บุคลากรมีความรู้ความสามารถ/เอาใจใส่ ดูแลเด็กเป็นอย่างดี 
-  ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรให้มีจรรยาบรรณครู 
-  สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร 
-  ผู้ปกครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเชื่อมั่น ที่ดีต่อโรงเรียน 
-  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
-  สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ผู้ปกครองเอาใจใส่ 
-  เน้นจุดเด่นด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 
-  มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

๘.๒  ข้อจ ากัด/จุดอ่อน  
- ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีโรงเรียนเอกชน/โรงเรียนเทศบาล/โรงเรียนรัฐบาล หลายโรง 
- ที่พักอาศัยของผู้เรียนห่างไกลจากโรงเรียน 
- ทางเข้าโรงเรียนคับแคบท าให้การสัญจรติดขัด 
- สถานที่บริเวณโรงเรียนคับแคบ เช่น พ้ืนที่การออกก าลังกาย พื้นที่ท ากิจกรรม สนาม 
- ไม่มีห้องประชุมที่รองรับส าหรับคนจ านวนมาก 
- ผู้เรียนมีทักษะการคิด/ตั้งค าถาม/แสวงหาความรู้ น้อย 
- งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
- ไม่สามารถขยายการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ 
- ขาดแคลนสื่อ/แหล่งการเรียนรู้ ที่ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าของผู้เรียน 
- การท ากิจกรรมของโรงเรียนขึ้นอยู่กับวันหยุดของผู้ปกครอง 
- ผู้ปกครองไม่เข้าใจหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม 
- ครอบครัวแตกแยกมีผลกระทบด้านสุขนิสัย คุณธรรม จริยธรรม 
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9. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา(ระดับปฐมวัย) 
- โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์   จัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2548     
- โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังต่อไปนี้ จ านวนนักเรียนเตรียมอนุบาล 72 

คน สอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงอนุบาลปีที่ 3   จ านวนนักเรียนที่ท าการสอน   255 คน จ านวนชั่วโมง
สอนต่อสัปดาห์   40  ชั่วโมง 

ช่วงอายุ 
อายุต่ ากว่า 3 ปี 

อายุ 3- 5 ปี 

สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ 
- ด้านร่างกาย 
- ด้านอารมณ์และจิตใจ 
- ด้านสังคม 
- ด้านสติปัญญา 

 

สาระท่ีควรเรียนรู้ 
- เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่

แวดล้อม 
- ธรรมชาติรอบตัว 
- สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 

 
ระยะเวลา 8 ชั่วโมงต่อ 1 วัน 
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โครงสร้างหลักสูตรระดับปฐมวัย 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  

 

หลักการ 

จุดหมาย 

คุณลักษณะ 
ตามวัย 

 

                                         
ตามวัย                        
 

 

คุณลักษณะท่ี 
พึงประสงค์ 

สาระที ่
ควรรู้ 

สาระการ 
เรียนรู้ 

ประสบการณ์ 
ส าคัญ 

การจัด 
ประสบการณ์ 

การประเมิน 
พัฒนาการ 
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๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

1) ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด   12    ห้อง       
ได้แก่ ห้องเตรียมอนุบาล    2      ห้อง 
ห้องคอมพิวเตอร์                1      ห้อง     
ห้องประจ าชั้น อ.1    3      ห้อง 
ห้องประจ าชั้น อ.2    3      ห้อง    
ห้องประจ าชั้น อ.3    2      ห้อง 
ห้องพยาบาล     1      ห้อง 
ห้องสื่อการเรียนการสอน    1       ห้อง     

2)เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีทั้งหมด  40  เครื่อง 

คอมพิวเตอร์ จ านวน  (เครื่อง) 
1.  ใช้ในการเรียนการสอน 20   เครื่อง 

2.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 20   เครื่อง 

3.  ใช้ในการบริหาร 5     เครื่อง 

 จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษา 2558  
 

3) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

o สวนหย่อม/สวนสมุนไพร 

o สวนเกษตร 
o เรือนเพาะช า 
o สนามเด็กเล่น 

o บ่อน้ า-บ่อทราย 
o ลานกิจกรรม 

o ป้ายนิเทศ/บอร์ด 

o ห้องเรียน 
o โรงอาหาร 

o โบสถ์ธารพระพร 
 
 

4)แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
 

  
 
 
 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
o โบสถ์/วัด /โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 
o สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ/สวนรุกขชาติ 
o สถานที่ราชการ/สถานีต ารวจ/เทศบาล/ กรมอุตุฯ 
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5) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ในปีการศึกษาที่รายงาน 
 5.๑ ชื่อ-สกุล ศจ.ภักดี วัฒนจนัทรกุล  ศิษยาภิบาลภิบาล คจ.ที่ 1 เชียงใหม่  
            5.1.2 ชื่อ-สกุล อาจารย์สิทธิชัย  ครรชิตงามพันธ์ ศิษยาภิบาล คริสตจักรธารพระพร  
  ให้ความรู้เรื่อง  คุณธรรมจริยธรรมส าหรับปฐมวัย  
               สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 32 ครั้ง/ปี 
 5.๒ ชื่อ-สกุล ร.ต.ต. สุรพล  สะอาดถิ่น หัวหน้างานจราจรสถานีต ารวจภูธรแม่สะเรียง 
 ให้ความรู้เรื่อง  เกี่ยวกับงานจราจรภายในโรงเรียน 
 สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 2 ครั้ง/ปี 
 5.๓ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจ านวน 4 ท่าน 
 ให้ความรู้เรื่อง ทันตสุขภาพและตรวจฟันให้กับเด็ก 
 สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 2 ครั้ง/ปี 
 

ปราชญ์ชาวบ้าน/  ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ ผู้เรียน 
ที ่ ประเภทความรู้  จ านวนครั้ง/ปี 
1. วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี 1 

2. ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 12 

3. ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย 1 

4. สุขภาพ/การแพทย์/สุขอนามัย 2 

5. สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร 1 

6. การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน 1 

 
ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 11.1 ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน 

1.ด.ญ.กรวรรณ     ดวงใจเอก 

2.ด.ช.ศุภกิจ         กุหลาบคีรีไพร 
3.ด.ช.สวัสดิ์         อภิวงค์ 

1.ชนะเลิศการแข่งขันปั้นดินน้ ามันระดับ
ปฐมวัย ชนะระดับศูนย์เครือข่าย 

2.รองชนะเลิศการแข่งขันปั้นดินน้ ามัน
ระดับปฐมวัย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต2 
 

 
 
 

เขตพื้นที่การศึกษา
แม่ฮ่องสอนเขต 2 
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๑๑.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 

แผนงาน
ฝ่าย 

ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

วิชาการ   
โครงการ
วันส าคัญ 

กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมวันแม่ 
กิจการวันพ่อ 
กิจกรรมวันลอย
กระทง 

กิจกรรมวันคริสตมาส 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กเข้าใจ
หลักการของศาสนา และ
ปฏิบัติตามหลักการของ
ศาสนา 

2. เพ่ือให้คร ูเด็ก 
ผู้ปกครองได้ร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมและมีความเข้าใจ
อันดีต่อกัน 

3. เพ่ือให้ครูและเด็กร่วม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

- เด็ก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
97 ร่วมโครงการวันส าคัญ 

เชิงคุณภาพ 

- ร้อยละ 90 ของ ครู เด็ก
และผู้ปกครอง เข้าใจหลัก
ปฏิบัติของศาสนา 

ร่วมอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

วิธีดาเนินการ 

1. ขั้นเตรียม 

- ประชุมโครงการ
และเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

- ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
มอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

- ด าเนินกิจกรรม
ตามวันเวลาที่
ก าหนดไว้ 
3. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

1. เด็กมีวินัย มีความ
รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม 

ข้อตกลงร่วมกัน 

2. เด็กมีความซื่อสัตย์
สุจริต 

3. เด็กมีความกตัญญู
กตเวที 
 
4. เด็กมีความเมตตา
กรุณา มีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเองและผู้อ่ืน  
 

5. เด็กประหยัด รู้จัก
ใช้และรักษาทรัพยากร 

และสิ่งแวดล้อม 

6. เด็กมีมารยาทและ
ปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทย 
 

 

97.63 
 
 

97.37 
 

94.44 
 

 
98.25 

 
 
 

95.00 
 

97.75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

แผนงานฝ่าย 

ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
จริยธรรม
ส าหรับเด็ก 

  
-กิจกรรมนั่ง
สมาธิหน้าเสาธง 
-กิจกรรมสมุด
บันทึกความดี 
-กิจกรรม 

จริยศึกษาใน
ห้องเรียนและที่
โบสถ์ธารพระ
พร 

- เพ่ือพัฒนาให้
เด็กมีวินัย 
รับผิดชอบ 

- เพ่ือพัฒนาให้
เด็กเป็นคนดี มี
ความซื่อสัตย์
สุจริต ช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

วิธีด าเนินการ 

1. ขั้นเตรียม 

- ประชุมโครงการและ
เสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

- ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน มอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

- ด าเนินกิจกรรมตามวัน
เวลาที่ก าหนดไว้ 
3. สรุปผลการด าเนินงาน 

1. เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน 

 

 

97.00 

 
2. เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 

97.25 

3. เด็กมีความกตัญญูกตเวที 
 

95.00 

4. เด็กมีความเมตตา กรุณามี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 
 

 

98.25 

5. เด็กประหยัด รู้จักใช้และ
รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 

 

95.27 

6. เด็กมีมารยาทและปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรมไทย 

 

98.78 
 
 
 
 

โครงการหนู
น้อยคนเก่ง 

- กิจกรรมหนู
น้อยคนเก่ง 

-กิจกรรมมอบ
เกียรติบัตร 

-กิจกรรมงาน
สังสรรค์วันปิด
เทอม 

-กิจกรรมกีฬาสี 

- เพ่ือพัฒนาให้
เด็กมีความ
มั่นใจในตนเอง 
กล้าแสดงออก 

-เพ่ือให้เด็ก
สามารถควบคุม
อารมณ์ 
ตนเอง ชื่นชม
ศิลปะ ดนตรี 
และการ
เคลื่อนไหว 

-เพ่ือให้เด็กท า 

กิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 
อย่างมีความสุข 

วิธีด าเนินการ 

1. ขั้นเตรียม 

- ประชุมโครงการและ
เสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

- ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน มอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

- ด าเนินกิจกรรมตามวัน
เวลาที่ก าหนดไว้ 
3. สรุปผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนมีทักษะในการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ – เล็ก 
 

98.37 

2. นักเรียนมีทักษะในการใช้
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 
 

98.00 

3. นักเรียนมีทักษะในการ
สื่อสาร 
 

93.25 

4. นักเรียนมีทักษะในการ
สังเกตและส ารวจ 
 

95.39 

5. นักเรียนมีทักษะในเรื่อง
รูปทรง ปริมาณ น้ าหนัก และ
การกะประมาณ 

 
92.05 
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แผนงานฝ่าย 

ชื่อ 

งาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
ผลการ

ด าเนินงาน 

โครงการ
ส่งเสริม
วิชาการ 

  
-กิจกรรม
เรียนรู้สู่โลก
กว้าง 

-กิจกรรม
แข่งขัน
ทักษะทาง
วิชาการ 
-กิจกรรม
เชิญวิทยากร 

-กิจกรรม
การออม 

-กิจกรรม
ภาษาอังกฤษ
วันละค า 

-เพ่ือพัฒนาให้เด็กมีความ
สนใจ เรียนรู้สิ่งต่างๆ 
รอบตัว 

-เพ่ือให้เด็กมีความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิด
จากประสบการณ์เรียนรู้ 
-เพ่ือให้เด็กมีทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ และภาษา 

1. ขั้นเตรียม 

- ประชุมโครงการ
และเสนอขอ
อนุมัติ 
2. ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

- ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
มอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

- ด าเนินกิจกรรม
ตามวันเวลาที่
ก าหนดไว้ 
3. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

1. นักเรียนมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากการ
เรียนรู้ 
 

 
 

94.15 
 

 

2. นักเรียนแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัย 

93.00 

3. นักเรียนมีจินตนาการ และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

98.00 

4. นักเรียนรู้จักตั้งค าถามเพ่ือ
หาเหตุผลและมีความสนใจใฝ่รู้ 
 

91.63 

5. นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว
และสนุกกับการเรียนรู้ 

93.50 
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แผนงาน
ฝ่าย 

ชื่อ 

งาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
ผลการ

ด าเนินงาน 

บริหารงาน
บุคคล 

  
โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร 

-กิจกรรม
อบรม 
ประชุม 
สัมมนา 

-กิจกรรม
พัฒนาสื่อ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลากร มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ สามารถปรับปรุง 

คุณภาพของงานและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้ครูน าความรู้จากการอบรมไป
ปรับปรุงแก้ไขการจัดประสบการณ์ในการ
สอน 

 ป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

- ผู้บริหารและครู เข้ารับการอบรมปีละไม่
น้อยกว่า  
ปีละ 20 ชั่วโมง/คน 

เชิงคุณภาพ 

- บุคลากรมีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

วิธีด าเนินการ 

1. ขั้นเตรียม 

- ประชุมโครงการ
และเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

- ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
มอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

- ด าเนินกิจกรรม
ตามวันเวลาที่
ก าหนดไว้ 
3. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

1. ครูมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

2. ครูมีความมุ่งมั่น
และอุทิศตนในการ
สอนและพัฒนาเด็ก 

3. ครูมีการแสวงหา
ความรู้ และเทคนิค
วิธีการใหม่ๆ รับฟัง
ความคิดเห็น ใจ
กว้าง และยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง 
 
 
 

 

 
 

97.00 
 
 
 

95.00 
 
 

 
 

94.00 
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แผนงาน
ฝ่าย 

ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนิน
งาน 

บริหารงา
นบุคคล 

  
โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 

จริยธรรมครู 
-กิจกรรม
อบรม 
คุณธรรม
จริยธรรมครู 

- เพ่ือพัฒนาให้ครูมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

- เพ่ือพัฒนาให้ครูมีวินัยใน
ตนเองประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 

วิธีด าเนินการ 

1. ขั้นเตรียม 
- ประชุมโครงการและ
เสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

- ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน มอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

- ด าเนินกิจกรรมตาม
วันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

1. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม 
และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

2. ผู้บริหารมีคุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบัติ 
ตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

 
 

100 
 
 
 
 

100 

 

 โครงการ
นิเทศการสอน 

-กิจกรรม
นิเทศการเรียน
การสอนโดย
ครู และ
ผู้บริหาร 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาให้ครูเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัด 

การศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดแผนการ
จัดประสบการณ์สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

การศึกษาปฐมวัย 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

- ครูเข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 

เชิงคุณภาพ 

- ครูร้อยละ 90 เข้าใจปรัชญา 
หลักการ และธรรมชาติของการ
จัด 

การศึกษา 

- ครูร้อยละ 90 จัดแผนการจัด
ประสบการณ์สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

วิธีด าเนินการ 

1. ขั้นเตรียม 

- ประชุมโครงการและ 

เสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

- ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน มอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

- ด าเนินกิจกรรมตาม
วันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ
เป้าหมายการจัด 

ศึกษาและหลักสูตร 

2. ครูมีความสามารถในการ
จัดประสบการณ์ 
ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

3. สถานศึกษามีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับเด็กและ
ท้องถิ่น 

4. สถานศึกษามีการส่งเสริม
ให้ครูจัดท า 

แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ 
ตอบสนองความสนใจและ
เหมาะสมกับวัย 

ของเด็ก 

5. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยบูรณาการผ่านการเล่น
และเด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 

 
 

94.00 
 
 

98.00 
 
 
 

100 
 
 
 
 

98.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98.00 
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แผนงาน
ฝ่าย 

ชื่อ 

งาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
ผลการ

ด าเนินงาน 

บริหารงาน
วิชาการ 

  
วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ  
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-กิจกรรม
ประเมิน
คุณภาพ
ภายในโดย
ศึกษานิเทศก์
จากต้นสังกัด 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีการประกัน
คุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ 

2. เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลสาหรับ
การจัดท ารายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ าปีของ
โรงเรียน 

3. เพ่ีอจัดท ารายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ าปีของ 

โรงเรียน และรายงานผลต่อต้น
สังกัด 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

- นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3 และ
คณะครูโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน 

เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3 และ
คณะครูโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
มีคุณภาพตาม 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

1. ขั้นเตรียม 

- ประชุมโครงการ
และเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

- ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
มอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

- ด าเนินกิจกรรม
ตามวันเวลาที่
ก าหนดไว้ 
3. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

1. สถานศึกษามีการจัด
องค์กร โครงสร้างและ 

ระบบการบริหารงานที่มี
ความคล่องตัวสูง 

และปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตาม 

สถานการณ์ 
2. สถานศึกษามีการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ ครอบคลุม
และทันต่อการใช้งาน 

3. สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพ 

ภายในที่ด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. สถานศึกษามีการ
กระจายอ านาจการ 

บริหารและการจัด
การศึกษา 

5. สถานศึกษามี
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

96.00 
 
 
 
 
 
 

96.50 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 

 
 
 

แผนงาน
ฝ่าย 

ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
ผลการ

ด าเนินงาน 

แผนฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไปท่ัวไป 

  
วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ  

97.00 
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โครงการส่งเสริม
สุขภาพ 

-กิจกรรมตรวจ
สุขภาพฟันโดย
เจ้าหน้าที่จาก ร.พ 
-กิจกรรมตรวจ
สุขภาพในห้องเรียน 

-กิจกรรมหยอด
วัคซีน โดย
เจ้าหน้าที่จาก ร.พ 
-กิจกรรมอาหาร
กลางวัน 

-กิจกรรมล้างมือ
ก่อน-หลังรับ
รับประทานอาหาร 

 

1. เพ่ือพัฒนาให้เด็กมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ
ของตน และมี 
สมรรถภาพตามเกณฑ์ 
2. เพ่ือให้เด็กสามารถ
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ
โรค 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

- เด็กเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 98 

เชิงคุณภาพ 

- เด็กร้อยละ 87 มีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ
ของตน และมี 
สมรรถภาพตามเกณฑ์ 
- เด็กร้อยละ 87 สามารถ
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ
โรค 

1. ขั้นเตรียม 

 
 
 
 
 
 
- ประชุมโครงการ
และเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

- ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
มอบหมายหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

- ด าเนินกิจกรรม
ตามวันเวลาที่
ก าหนดไว้ 
3. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

1. นักเรียนรักการออก
ก าลังกาย ดูแลสุขภาพ 

และช่วยเหลือตนเองได้ 
2. นักเรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ 

ทางกายตามเกณฑ์ 

3. นักเรียนเห็นโทษและสิ่ง
เสพติดให้โทษและสิ่งมอม
เมา 

4. นักเรียนมีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

5. นักเรียนร่าเริง แจ่มใส 
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพ่ือน ครูและผู้อ่ืน 

 
 
 

96.00 
 
 

100 
 
 

96.56 
 
 
 
 

98.00 

 
 
 
 
 
 
 

แผนงานฝ่าย 

ชื่อ 

งาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

กลุ่ม
บริหารงาน

กิจการ
นักเรียน 

 

  
โครงการ
ประชุม
ผู้ปกครอง 

วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการ 

1. ขั้นเตรียม 

1. ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง 

และชุมชน 

 
 

100 
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 - กิจกรรม
ปฐมนิเทศ 

- กิจกรรมให้
ความรู้
ผู้ปกครอง 

- กิจกรรม
เยี่ยมบ้าน 

- กิจกรรม
วิทยากร
อาสา 

 

1. เพ่ือให้โรงเรียน นักเรียน 
ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา
และ 

ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

2. เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. เพ่ือให้ชุมชนเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

โรงเรียนกับนักเรียน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาและ 

ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็น
แหล่งวิทยาการในการแสวงหา 

ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ร้อยละ 90.00 

เชิงคุณภาพ 

- โรงเรียน นักเรียนผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน 

มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

- ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

- ชุมชนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

- ประชุมโครงการ
และเสนอขอ
อนุมัติ 
2. ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

- ประชุม
คณะกรรมการดา
เนินงาน 
มอบหมายหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

- ด าเนินกิจกรรม
ตามวันเวลาที่
ก าหนดไว้ 
3. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

2. ผู้บริหารมีคุณธรรม 
จริยธรรมและปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

3. ผู้บริหารมีความคิด
ริเริ่ม มีวิสัยทัศน ์และ 

เป็นผู้น าทางวิชาการ 

 
 

100 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีท่ีผ่านมา  
๑๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ด้านคุณภาพเด็ก      

มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย     ✓ 
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มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ     ✓ 

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม    ✓  

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา    ✓  

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา      

มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

   ✓  

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   ✓  

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา    ✓  

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ  
สถานศึกษาตาม 

ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

   ✓  

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   ✓  

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา      

มาตรฐานที่ ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

   ✓  

มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

   ✓  

มาตรฐานที่สถานศึกษาเพิ่มเติม      

มาตรฐานที่ ๑๒ การพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนให้บรรลุตาม
เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

   ✓  

 
๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา  
       ๑๓.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม  
เมื่อวันที่ 17-19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ของสถานศึกษา  มีการประเมิน  ๓ ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านครู และด้านผู้บริหารซึ่งสรุปผลการประเมินโดย
ภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

๑๓.๑.๑ ตารางสรุปผลลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5.00 4.50 ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 10.00 9.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

35.00 31.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

15.00 13.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.70 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์   ของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 91.70 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                                  ใช่   ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้            ใช่   ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งช้ีใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน ใช่   ไม่ใช่ 

 

ในภาพรวมสถานศึกษาจดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 
 
๓.๑.2 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
ด้านคุณภาพผู้เรียน 5.00 5.00 ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 10.00 9.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์   ของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

15.00 13.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งขี้ท่ี 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

35.00 31.00 ดี 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลขอบงระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.70 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 91.70 ดีมาก 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม  
 

  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2553 
1.ด้านผลการจัดการศึกษา 
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1.สถานศึกษาควรมีการประเมินผลงานด้านผลผลิตที่เกิดผลดีต่อสถานศึกษา จัดให้ทีการประกวด
แข่งขันตามอัตลักษณ์ของเด็ก มีการมอบรางวัลหรือใบประกาศเกียรติคุณไว้เป็นหลักฐานเพ่ือเป็นการสนับสนุน
ยกย่องชมเชยและการยอมรับในคุณลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์ของเด็กตามเหมาะสม 

2.สถานศึกษาควรพัฒนาเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ โรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ปลูกดอกไม้ ไม้ประดับ รวมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา เช่น ห้องสมุดควรมีหนังสือหลายประเภท ให้
เด็กได้อ่านศึกษาหาความรู้ มีหนังสือพิมพ์ จัดให้มีการประกวดแข่งขันเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีการมอบ
รางวัล มอบใบประกาศเกียรติคุณไว้เป็นหลักฐานเพ่ือเป็นการสนับสนุน ยกย่องชมเชยและการยอมรับอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 
 2.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

1.คณะกรรมการการบริหารสถานศึกษาควรมีการประชุมอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง และมี
การรายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการประชุม 

2.สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและป้องกันความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้ง  6 ด้าน คือ 
ความปลอดภัยของอาคาร ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การเดินทางปลอดภัย ระบบป้องกันภัยบุคคล ระบบ
ฉุกเฉิน และความปลอดภัยในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันอุบัติเหตุ ความปลอดภัย และการบาดเจ็บในเด็ก อย่างต่อเนื่อง 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.ครูควรให้เด็กได้เข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนท้องถิ่นของตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ และเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาที่เด็กนับถือ และเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆตามระบบ
ประชาธิปไตย เช่น กิจกรรมการเดินรณรงค์การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ เป็นต้น 

2.ครูแปลผลข้อมูลโดยอิงกรอบพัฒนาการตามวัยและเป้าหมายของการจัดประสบการณ์ แล้วน าผล
การประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านไปใช้ในการพัฒนาเด็กและและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก 
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในที่ดีอยู่แล้ว แต่สถานศึกษาควรด าเนินการ
งานตามโครงการและกิจกรรมในแผนการปฏิบัติการประจ าปีให้ครอบคลุมมาตรฐานทั้ง 11 มาตรฐาน 
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บทที่ 2 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
1.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย บริหารวิชาการ ฝ่าย
บริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ผู้บริหารยึดหลักการ
บริหาร และเทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ P D C A 

 
ด้านผู้เรียน 
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมตามมุมในห้องเรียน โดยให้ผู้เรียนสามารถเลือกปฏิบัติตามล าดับความสนใจ 
2. จัดให้นักเรียนและครูผู้สอน มีการสร้างกฎกติกาการอยู่ร่วมกันในห้องเรียน 
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ร่วมกันจากเศษวัสดุ 
 
ด้านคร ู
ก าหนดให้ครูแก้ปัญหาการส่งเสริมพัฒนาการในชั้นเรียน ด้วยการจัดท าวิจัยและบันทึกผลหลังสอน  
ที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 
ด้านสถานศึกษา 
จัดท าระบบสร้างสัมพันธ์ชุมชน 
 
2. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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3. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 
โครงการวันส าคัญ - เพ่ือพัฒนาให้เด็กมีวินัย 

รับผิดชอบ 
-เพ่ือพัฒนาให้เด็กเชื่อฟัง
ค า สั่งสอนของครูอาจารย์ 
พ่อแม่ มีความกตัญญู
กตเวทีต่อมีพระคุณ 
-เพ่ือให้เด็กประพฤติตน
ตามประเพณีวัฒนธรรม
ไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
- เพ่ือให้นักเรียนรู้จักรัก
และแบ่งปันต่อผู้อื่น 
 

เชิงปริมาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95.22 
เชิงคุณภาพ : 
-เด็กร้อยละ 91.87 มีวินัย รับผิดชอบ 
เชื่อฟังค าสั่งสอนของครูอาจารย์ พ่อแม่ 
มีความกตัญญูกตเวทีต่อมีพระคุณ 
ประพฤติตนตามประเพณีวัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตนนับถือ 
 
 
 
 
 

2.1 
2.4 
3.1 
3.3 
3.4 

กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมวันแม่ 
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันพ่อ 
กิจกรรมวันปีใหม่ 
กิจกรรมวันคริสต์มาส 
กิจกรรมวันเด็ก 

กิจกรรมจริยธรรมส าหรับเด็ก - เพ่ือพัฒนาให้เด็กมีวินัย 
รับผิดชอบ 
- เพ่ือพัฒนาให้เด็กมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

เชิงปริมาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ : 
- เด็กร้อยละ 85 ควบคุมอารมณ์ได้
เหมาะสมกับวัย เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ
แม่ มีวินัยและความรับผิดชอบ มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 
ประพฤติตนตามประเพณีวัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตนนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 
3.2 
3.4 

กิจกรรมนั่งสมาธิหน้าเสาธง 
กิจกรรมสมุดบันทึกความดี 
กิจกรรมจริยศึกษาในห้องเรียน
และท่ีโบสถ์ธารพระพร 
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โครงการหนูน้อยคนเก่ง - เพ่ือพัฒนาให้เด็กมีความ
มั่นใจในตนเอง กล้า
แสดงออก 
-เพ่ือให้เด็กสามารถ
ควบคุมอารมณ์ 
ตนเอง ชื่นชมศิลปะ ดนตรี 
และการเคลื่อนไหว 
-เพ่ือให้เด็กท ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
 

เชิงปริมาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 98 
เชิงคุณภาพ : 
-เด็กร้อยละ 81 มีความมั่นใจในตนเอง 
กล้าแสดงออก มีความร่าเริงแจ่มใส 
สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง ชื่นชม
ศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
สามารถท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข 
 
 
 
 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
3.3 

กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
กิจกรรมมอบเกียรติบัตร 
กิจกรรมงานปิดภาค 
กิจกรรมกีฬาสี 

โครงการส่งเสริมวิชาการ -เพ่ือพัฒนาให้เด็กมีความ
สนใจ เรียนรู้สิ่งต่างๆ 
รอบตัว 
-เพ่ือให้เด็กมีความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์
เรียนรู้ 
-เพ่ือให้เด็กมีทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ และภาษา 

เชิงปริมาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 93 
เชิงคุณภาพ : 
- เด็กร้อยละ 92 ร่าเริงแจ่มใส รักการ
เรียนชื่นชม ศิลปะ รักธรรมชาติ สนใจ
เรียนรู้สิ่งรอบตัว มีความม่ันใจ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตรู้จักประหยัด และมีทักษะ
ทางภาษา 
-เด็กร้อยละ 87 ที่มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1, 2.2, 2.4 
3.2 
4.1, 4.2, 4.3 

กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
กิจกรรมเชิญวิทยากร 
กิจกรรมการออม 
กิจกรรมรักการอ่าน 
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โครงการส่งเสริมสุขภาพ -เพ่ือพัฒนาให้เด็กมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ
ของตน และมี 
สมรรถภาพตามเกณฑ์ 
-เพ่ือให้เด็กสามารถ
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ
โรค 
-เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาฟัน
ผุของนักเรียน 
-เพ่ือพัฒนาให้เด็กมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพฟัน
ของตน และมีความ
รับผิดชอบในรักษาสุขภาพ
ฟัน 
-เพ่ือให้เด็กสามารถแปรง
ฟันได้อย่างถูกวิธี 
-เพ่ือให้เด็กสามารถ
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ
โรค 
-เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาฟัน
ผุของนักเรียน 
 

ชิงปริมาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 96 
 
-เด็กร้อยละ 87 มีน้ าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของ
ตน และมีสมรรถภาพตามเกณฑ์ 
-เด็กร้อยละ 90 สามารถหลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
เชิงปริมาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 88 
-เด็กร้อยละ 80  
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพปากและฟัน
ของตนเอง  
-ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 
 

1.1 
1.3 
1.4 

-กิจกรรมตรวจสุขภาพฟันโดย
เจ้าหน้าที่จาก ร.พ 
-กิจกรรมตรวจสุขภาพใน
ห้องเรียน 
-กิจกรรมหยอดวัคซีน โดย
เจ้าหน้าที่จาก ร.พ 
-กิจกรรมอาหารกลางวัน 
-กิจกรรมล้างมือก่อน-หลังรับ
รับประทานอาหาร 
-กิจกรรมแปรงฟันหลัง 
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กลยุทธ์ที ่2 ด้านการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนาศักยภาพคร ู - เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดท า

แผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และ
สามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
- เพ่ือพัฒนาให้ครูเข้าใจ
ปรัชญาหลักการ และ
ธรรมชาติของการจัด
การศึกษา 

เชิงปริมาณ : ครูเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ : 
-ครูร้อยละ 85 เข้าใจปรัชญา 
หลักการ และธรรมชาติของ
การจัดการศึกษา 
- ครูร้อยละ 95 จัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และ
สามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
- ครูร้อยละ 85 วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการ
ปรับการจัดประสบการณ์ ใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคล้องกับพัฒนาการของ 
เด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1, 5.2, 5.4, 
5.6 
6.1, 6.2, 6.3, 
6.4 
6.5 6.6, 6.7 

กิจกรรมอบรม/ประชุม/สัมมนา 
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โครงการนิเทศการสอน - เพ่ือพัฒนาให้ครูเข้าใจ
ปรัชญาหลักการ และ
ธรรมชาติของการจัด
การศึกษา 
- เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดแผนการ
จัดประสบการณ์สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

เชิงปริมาณ : ครูเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 
เชิงคุณภาพ : 
- ครูร้อยละ 85 เข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัด
การศึกษา 
- ครูร้อยละ 91 จัดแผนการ
จัดประสบการณ์สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถบริหารจัดการชั้น
เรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกได้ 
 
 

5.1, 5.2, 5.3 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมครู บุคลากร 

- เพ่ือพัฒนาให้ครูมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
- เพ่ือพัฒนาให้ครูมีวินัยใน
ตนเองประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 

เชิงปริมาณ : ครูเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ : 
-ครูเข้าร่วมกิจกรรมตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษา 
ก าหนดได้ระดับคุณภาพ 4 
 
 
 
 
 
 

6.5 
 

กิจกรรมรีทีชครูและบุคลากร 
กิจกรรมอบรม คุณธรรม
จริยธรรมครู 
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กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 
โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

- เพ่ือให้โรงเรียน นักเรียน 
ผู้ปกครองคณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน 
มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
- เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
- เพ่ือให้ชุมชนเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ร่วมกัน 

เชิงปริมาณ : สถานศึกษากับนักเรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
และชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหา
ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 89 
เชิงคุณภาพ : 
- ครไูม่น้อยกว่าร้อยละ 95  
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 
- ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ80 
- ชุมชนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ80 
 
 

5.8 
7.4 
9.2 กิจกรรมครูเยี่ยมบ้าน

นักเรียน 
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
กิจกรรมวิทยากรอาสา 
โครงการเรียนรู้สู่โลก
กว้าง 

โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 

- เพ่ือให้โรงเรียน นักเรียน 
ผู้ปกครองคณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน 
มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
- เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
- เพ่ือให้ชุมชนเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

เชิงปริมาณ : ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นแหล่ง
วิทยาการในการแสวงหาความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 82 
เชิงคุณภาพ : 
- ครูร้อยละ 87 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็ก และผู้ปกครอง 
- ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 
- ชุมชนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

5.8 
7.4 
9.2 กิจกรรมปฐมนิเทศ  

กิจกรรมครูประจ าชั้นให้
ความรู้ผู้ปกครอง 
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กลยุทธ์ที่ 4 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการจริยธรรม
ส าหรับเด็ก 
-กิจกรรมหน้าเสาธง 
-กิจกรรมจริยศึกษา 
เรียนพระคัมภีร์ที่
โบสภ์ธารพระพร/ ณ 
ลานอเนกประสงค์
แผนกอนุบาล 

-เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีมารยาท 
เคารพนับถือผู้ใหญ่ และให้เกียรติผู้อ่ืน 
-เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้อย่างถูกต้องและเข้าใจถึง
คุณค่าและความส าคัญของมารยาทไทย 

เชิงปริมาณ : เด็กเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ : เด็กร้อยละ 87 มี
มารยาท รู้จักเคารพผู้ใหญ่และ
นับถือผู้ใหญ่ 

3.4 
3.2 

-เพ่ือส่งเสริมระเบียบวินัย และค่านิยมที่
ดีของการมีระเบียบวินัยให้แก่นักเรียน 
- เพ่ือให้นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตนได้
ตามระเบียบวินัยที่ก าหนดและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 

เชิงปริมาณ : เด็กเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ : เด็กไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 ประพฤติปฏิบัติตนได้
ตามระเบียบวินัยที่สถานศึกษา
ก าหนดและอยู่ในสังคมได้ 
อย่างมีความสุข 

3.1 
3.3 

 

-เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนัก
ถึงความส าคัญของการเรียนรู้ และการ
แสวงหาความรู้ 
-เพ่ือให้นักเรียน เรียนรู้และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข 
- เพ่ือให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

เชิงปริมาณ : เด็กเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ : เด็กไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความ
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวและมี
ความสุขในการเรียน ท ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
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กลยุทธ์ที่ 5 ด้านมาตรการการส่งเสริม 

 โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง - เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน

และบุคลากรในโรงเรียน
เห็นความส าคัญของการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
- เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักและ
ห่วงใยสิ่งแวดล้อมให้แก่
นักเรียน คร ูบุคลากรใน
โรงเรียน 
- เพ่ือให้สถานศึกษาเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
เสริมทักษะทางภาษาให้ 
ผู้เรียน 

เชิงปริมาณ : นักเรียนใน
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ : 
-สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางธรรมชาติไม่น้อยกว่าร้อย
ละ85 
-เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
-เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 มี
ทักษะทางภาษา 

9.1 
11.1 -กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน 
-อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน 
- เก็บขยะ/แยกขยะ 
-กิจกรรมการออมทรัพย์ 
-กิจกรรมเสริมพิเศษ เช่น 
เรียนว่ายน้ า เรียน
คอมพิวเตอร์ และเรียนเสริม
ภาษาอังกฤษ 
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บทที่ 3 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๑๔ ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยด าเนินการ ๘ ข้อคือ 

๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
๔. ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๕. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๖. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๗. การจัดรายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
๘. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๑. ผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
องค์ประกอบที่ ๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ที ่ องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน 
1 ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษา
ประกาศใช้ 

4 - ประกาศมาตรฐานการศึกษา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- บันทึกการประชุม 2 พิจารณาสาระส าคัญที่จะก าหนดในมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่

สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรฐานการส่งเสริมของ
สถานศึกษา 

4 

3 ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่มาตรฐานและตัว
บ่งชี้ 

4 

4 ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วย
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 
 

4 

รวมคะแนน 16 
เฉลี่ย 4.00 
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องค์ประกอบที่ ๒ การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ที ่ องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน 
1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจาเป็น

ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพ
จริง 

4 -แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-ค าสั่งโรงเรียน 
-ค าสั่งมอบหมายงาน 
-บันทึกรายงานการประชุม 
-แผนภูมิโครงสร้างการ
บริหารงาน 
-รายงานผลการด าเนินงาน 
-สมุดนิเทศภายใน 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-แผนการจัดการเรียนรู้ 
-ภาพกิจกรรม 
-บันทึกการประชุมผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา 
-การเยี่ยมบ้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

2 ก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายด้านต่างๆโดย
มุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จ
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

5 

3 ก าหนดวิธีการดาเนินงานกิจกรรมโครงการที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย
ใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือข้อมูลที่อ้างอิง
ได้ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริม
การเรียนรู้การวัดและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
และการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

5 

4 ก าหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก
ภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 

4 

5 ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้บุคลากรของ
สถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบและดาเนินงาน
ตามท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 

6 ก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของ
บิดามารดาผู้ปกครององค์กรหน่วยงานชุมชนและ
ท้องถิ่น 

4 

7 ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ 

5 

8 เสนอแผนพัฒนาจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 

4 

9 จัดท าแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4 

10 ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การ
ปฏิบัติที่ชัดเจน 

4 

11 เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 

4 

รวมคะแนน 48 
เฉลี่ย 1.36 
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องค์ประกอบที่  ๓ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
ที ่ องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน 
1 จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาที่

เอ้ือต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

5 -แผนพัฒนาคุณภาพ 
-ค าสั่งโรงเรียน 
-บันทึกการประชุม 
-การมอบหมายงาน 
-แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
-รายงานผลการด าเนินงาน 
-สมุดนิเทศภายใน 
-ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
-รายงานประจ าปี 
-แผนการจัดการเรียนรู้ 
-สมุดเยี่ยมนิเทศ 
-เอกสารประชาสัมพันธ์ 

2 ก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็น
หมวดหมู่ครอบคลุมเป็นปัจจุบันสะดวกต่อการเข้าถึง
และการให้บริการหรือการเชื่อมโยงเครือข่ายกับ
หน่วยงานต้นสังกัด 

4 

3 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัด
การศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน 

4 

รวมคะแนน 13 
เฉลี่ย 4.33 

 
องค์ประกอบที่ ๔ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ที ่ องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน 
1 น าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติตาม

กรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการที่ก าหนดไว้ 
 

5 -แผนปฏิบัติการประจ าปี
โครงการกิจกรรม 
-ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
-รายงานโครงการ 
-ค าสั่งบันทึกการประชุม 
-สมุดนิเทศสมุดเยี่ยม 
-หนังสือเชิญประชุม 
-ค าสั่งมอบหมายงาน 
-ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
MOU 

2 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

4 

รวมคะแนน 9 
เฉลี่ย 4.5 
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องค์ประกอบที่ ๕ การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ที ่ องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน 
1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาระดับสถานศึกษา 
4 -แผนพัฒนาคุณภาพ 

-ปฏิทินปฏิบัติงาน 
-ค าสั่งโรงเรียน 
-บันทึกการประชุม 
-หนังสือเชิญประชุม 
-คู่มือการปฏิบัติงาน 
-รายงานผลการปฏิบัติงาน 
การประเมิน 
-รายงานประจ าปี 
-โครงการพิเศษ 

2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและ
ระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ๑ครั้ง 

5 

3 รายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

4 

4 เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 

4 

รวมคะแนน 17 
เฉลี่ย 4.25 

 
องค์ประกอบที่ ๖ การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ที ่ องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน 
1 ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย๓

คนที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้น
สังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย๑คนเข้ามาส่วนร่วมใน
กระบวนการสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ๑ครั้ง 

4 -ค าสั่งโรงเรียน 
-แผนปฏิบัติงาน 
-บันทึกการประชุม 
-ระเบียบการประเมินผล 
-แผนการจัดการเรียนรู้ 
-รายงานโครงการ 
-สมุดนิเทศ 

2 ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลายและเหมาะสม 

4 

รวมคะแนน 8 
เฉลี่ย 4.00 

 
องค์ประกอบที่ ๗ การจัดรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
ที ่ องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน 

1 สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน
และผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่
หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 

5 -ค าสั่งโรงเรียน 
-บันทึกการประชุม 
-ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
-รายงานประจ าปี 

2 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้ความเห็นชอบ 

4 

3 เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5 

รวมคะแนน 14 
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เฉลี่ย 4.67  
 
องค์ประกอบที่ ๘ การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ที ่ องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน 

1 ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่ง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับ
ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาและพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็น
วัฒนธรรมในการทางานปกติของสถานศึกษา 

4 -รายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ าปี 
-ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน 
-รายงานผลการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 
-เอกสารการประชาสัมพันธ์ 
-สื่อสิ่งพิมพ์ 
-สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
-บันทึกการประชุม 
-ภาพถ่าย 
-ข้อมูลสารสนเทศ 

2 น าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจาก
การประเมินตนเองหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาวิเคราะห์
สังเคราะห์และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศเพ่ือนาไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง 

4 

3 เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนา 

4 

รวมคะแนน 12 
เฉลี่ย 4.00 

 
จากการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ซึ่งสามารถสรุปผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

ได้ดังตาราง 
องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย 

๑.ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.00 
๒.การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.36 

๓.จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.33 
๔.ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4.50 
๕.การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.25 
๖.การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.00 

๗.การจัดรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 4.67 
๘.การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 4.00 
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เฉลี่ยรวม 4.26 
 
 
ผลสรุปในภาพรวมของสถานศึกษาระดับคุณภาพ ดีมาก 
เกณฑ์การพิจารณาผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 

๐.๐- ๑.๐๐หมายถึงต้องปรับปรุง 
๑.๐๑ - ๒.๐๐หมายถึงควรปรับปรุง 
๒.๐๑ - ๓.๐๐หมายถึงพอใช้ 
๓.๐๑ - ๔.๐๐หมายถึงด ี
๔.๐๑ - ๕.๐๐หมายถึงดีมาก 

สรุปผลการประเมิน 
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต2ได้ด าเนินการ

บริหารจัดการศึกษาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา๒๕๕๗
เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา     
พ.ศ.๒๕๕๓ อย่างครบถ้วนทั้ง๘องค์ประกอบมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
 
จุดเด่น 
 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์มีจุดเด่นในเรื่องการบริหารงานวิชาการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีบุคลากรมีความรักสามัคคีมีเป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการอบรมสั่งสอนนักเรียนมีประสบการณ์การถ่ายทอดความรู้และการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนชุมชนผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความ
พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาและเห็นความส าคัญของการศึกษา 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ควรได้รับการพัฒนาควรได้รับการพัฒนาในด้านการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 โรงเรียนบ้านอนุบาลธารทิพย์ควรมีการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
ไปยังโรงเรียนอ่ืนๆหรือส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันในระดับต่างๆเพ่ือเป็นการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียน
และเป็นการสร้างแรงจูงใจและชื่อเสียงของนักเรียนและโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 



52 
 

 
 

 
 
 
2.ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
1.1 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 93.65 - โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

- โครงการกีฬาสี 
 
 
 

1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 94.20 
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 95.14 
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคอุบัติเหตุภัยและสิ่งเสพติด 84.70 

เฉลี่ย 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

91.88 
4.59 

 
1. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษาจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนด้วยการตรวจสุขภาพประจ าวันโดยครูประจ าชั้นและ
ครูผู้ช่วย ได้ตรวจสุขภาพประจ าวันและมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่สะเรียงซึ่งท าการตรวจสุขภาพกายและ
สุขภาพฟันนอกจากนี้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมฟันดียิ้มสวยด้วยการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน
และดื่มน้ าหลังการดื่มนมทุกครั้งจัดกิจกรรมอาหารกลางวันก าหนดรายการอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
เป็นรายปีจัดกิจกรรมรณรงค์อุบัติเหตุและสิ่งเสพติดด้วยการจัดป้ายนิเทศและให้ความรู้เรื่องอุบัติเหตุจากการ
เล่นของตนเองจดบันทึกอุบัติเหตุรายบุคคล 

2. ผลการพัฒนา 
จากการด าเนินการดังกล่าวเป็นผลให้นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพตามเกณฑ์มีทักษะใน

การเคลื่อนไหวตามวัยมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนรู้จักระมัดระวังตนเองให้พ้นจากอุบัติเหตุรู้ถึงโทษ
และไม่ข้องเก่ียวกับสิ่งเสพติด 

3. แนวทางการพัฒนา 
สถานศึกษาสร้างความตระหนักให้เกิดแก่ครูผู้สอนในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย 

ของเด็กอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

2.1 ร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 96.26 - โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
- โครงการกีฬาสี 
- โครงการภาษาอังกฤษวันละค า 
- โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
- โครงการหนูน้อยคนเก่ง 
- โครงการวันเด็ก 
 
 
 

2.2 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 90.67 
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 95.89 
2.4 ชื่นชมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 97.76 

เฉลี่ย 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

95.14 
4.76 

 
1. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆให้เด็กร่วมเล่นกิจกรรมตามฐานทดสอบความสามารถในด้าน
ต่างๆร่วมกับเพ่ือนแล้วมีการจับรางวัลกิจกรรมกีฬาสีจัดแบ่งเด็กเป็น4สีร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆจัดให้มี
กองเชียร์มีการมอบเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลกองเชียร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษานานอกสถานที่จัดกิจกรรมวัน
สังสรรค์วันปิดภาคเรียนให้เด็กแสดงความสามารถทางด้านการแสดงและมีการมอบเกียรติบัตรให้เด็กที่จบ
การศึกษาระดับปฐมวัย 

2. ผลการพัฒนา 
จากการด าเนินการดังกล่าวเป็นผลให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง

กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมทางด้านดนตรีและการเคลื่อนไหวสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อย่าง
เหมาะสมกับวัยชื่นชมในคุณค่าและความงามของธรรมชาติในระดับดีมาก 

3. แนวทางการพัฒนา 
สถานศึกษาจะจัดโครงการและกิจกรรมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจโดยมุ่งเน้นให้เด็ก

มีความม่ันใจและกล้าแสดงออกเพ่ิมข้ึน 
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มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

3.1 มีวินัยรับผิดชอบเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ 94.02 - โครงการกีฬาสี 
- โครงการวันแม่ 
- โครงการวันไหว้ครู 
- โครงการวันคริสตมาส 
- โครงการวันเด็ก 
 
 

3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือแบ่งปัน 95.89 
3.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 97.38 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 97.38 

เฉลี่ย 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

96.17 
4.81 

 
1. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันแม่วันพ่อและวันไหว้ครูสร้างความตระหนักและรับรู้บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในฐานะสมาชิกของครอบครัวและโรงเรียนจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตน
ตามศาสนาที่ตนนับถือจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมีกิจกรรมนั่งสมาธิให้เด็กส ารวมกายใจปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในชั้นเรียนจัดกิจกรรมหน้าเสาธงฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่ของตนเองเล่านิทานที่ปลูกฝังให้
เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตรู้จักแบ่งปันและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้จัดกิจกรรมกีฬาสีให้เด็กฝึกความมีน้ าใจรู้แพ้รู้
ชนะรู้จักให้อภัยเพ่ือการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตในการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน กิจกรรมการออมทรัพย์และจัดกิจกรรมวันวิชาการให้เด็กรู้จักการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

2. ผลการพัฒนา 
จากการด าเนินการดังกล่าวเป็นผลให้เด็กมีวินัยความรับผิดชอบเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่และครูมี

ความซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือแบ่งปันสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตนนับถือ 

3. แนวทางการพัฒนา 
สถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมโดยมุ่งเน้นให้เด็กมีวินัยมีความ

รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองเพ่ิมข้ึน 
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มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ 91.79 - โครงการหนูน้อยเก่ง 
- โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
- โครงการบัณฑิตน้อย 
- โครงการวันเด็ก 
 
 
 

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้ 

86.94 

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 84.70 
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 84.31 
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 94.40 

เฉลี่ย 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

86.42 
4.32 

 
1. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษาจัดโครงการส่งเสริมวิชาการมีกิจกรรมทัศนศึกษาและการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เพ่ือให้
เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริงและให้เด็กเกิดความสนใจในสิ่งรอบตัวจัดกิจกรรมวัน
วิชาการและเด็กได้เรียนรู้เป็นกลุ่มตามฐานต่างๆเพ่ือให้เด็กได้มีทักษะทางภาษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์จากกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

2. ผลการพัฒนา 
จากการด าเนินการดังกล่าวเป็นผลให้เด็กสนใจในการเรียนรู้สิ่งรอบตัวรู้จักซักถามสิ่งที่ตนเองสนใจมี

ความคิดรวบยอดในเรื่องต่างๆสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสมตามวัยมีทักษะในการคิดตามหลักการ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในระดับดีมาก 

3. แนวทางการพัฒนา 
สถานศึกษาจัดโครงการและเพ่ิมกิจกรรมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาโดยมุ่งเน้นพัฒนาให้เด็ก

เกิดความคิดรวบยอดและทักษะทางภาษาเพ่ิมข้ึน 
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มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

5.1 ครูเข้าใจปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

88.89 -โครงการพัฒนาศักยภาพ
คร ู
-โครงการนิเทศการเรียน/
การสอน 
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
-โครงการเยี่ยมบ้าน 
-โครงการประชุมผู้ปกครอง 
 

5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

88.89 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 77.78 
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการ

ของเด็ก 
77.78 

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

77.78 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการจัดประสบการณ์ 

88.89 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 100 
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 88.89 
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 100 
5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาเด็ก 
88.89 

เฉลี่ย 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

87.78 
17.55 

 
1. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยจัดการประชุมอบรมสัมมนาในสถานศึกษาและ
จัดส่งครูเข้าอบรมสัมมนาตามโครงการที่หน่วยงานนอกจัดอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ครูสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ได้สอดคล้องกับธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยจัดโครงการนิเทศการสอนเพ่ือพัฒนากระบวน
รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการใช้สื่อประกอบการสอนการวิจัยเพ่ือการเรียนรู้จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง 
โครงการเยี่ยมบ้านซึ่งทางโรงเรียนมีกิจกรรมปฐมนิเทศและให้ความรู้ผู้ปกครองเพ่ือให้ทุกฝ่ายท างานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. ผลการพัฒนา 
จากการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรดังกล่าวเป็นผลให้ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ตรงตามหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่
หลากหลายได้สอดคล้องกับหลักสูตรและความแตกต่างระหว่างบุคคลครูสามารถบริหารชั้นเรี ยนด้วยวินัยเชิง
บวกสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสมวัดและประเมินผลพัฒนาการของเด็ก
ด้วยวิธีการที่หลากหลายและรายงานผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอและน าผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กได้สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและเด็กจัดสภาพแวดล้อมให้สามารถเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติได้
ตลอดเวลาและสามารถจัดทาสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเด็กรายบุคคล 

3. แนวทางการพัฒนา 
สถานศึกษาจะพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาครูผู้สอนโดยมุ่งเน้นให้

น าผลการประเมินการจัดประสบการณ์มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาเด็กรายบุคคล 
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มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 5 -โครงการพัฒนาศักยภาพ

คร ู
-โครงการนิเทศการเรียน/
การสอน 
 

6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้นาและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

4 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ 
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ 

4 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม 
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 5 
6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด 

การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
4 

6.7 เด็กผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา 
ปฐมวัย 

5 

เฉลี่ย 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

4.42 
17.8 

 
1. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บริหารเข้ารับการอบรมสัมมนาทักษะทางวิชาการ
และการบริหารการจัดการศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก 

2. ผลการพัฒนา 
จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนาดังกล่าวท าให้ผู้ให้ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา

ปฐมวัยมีความเป็นผู้น ามีวิสัยทัศน์และมีความริเริ่มในการพัฒนาเด็กปฐมวัยบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วม
ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการของบุคลากรภายในสถานศึกษาเป็นผลให้
ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาในระดับดีมาก 

3. แนวทางการพัฒนา 
สถานศกึษาจัดให้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ 
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มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 - โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 
- โครงการเยี่ยมบ้าน 7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการ

จัด 
การศึกษาปฐมวัย 

3 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการ
จัด 
การศึกษาปฐมวัย 

4 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น 

4 

7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 4 
เฉลี่ย 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
4.00 

16.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
1. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรโดยให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนทั้ง 4 ด้านให้สอดคล้องกับเด็กและความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนเปิดเรียนปี
การศึกษา 2556โดยใช้รูปแบบผังมโนทัศน์ในการก าหนดกิจกรรมจัดโครงการประชุมผู้ปกครองมีการ
ปฐมนิเทศและให้ความรู้ผู้ปกครองให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความส าคัญและเข้าใจหลักการของการศึกษา
ปฐมวัยเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในแนวทางเดียวกัน 
2. ผลการพัฒนา 

จากการด าเนินงานดังกล่าวเป็นผลให้สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่เหมาะสมกับผู้เรียน
และชุมชนผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
อย่างเหมาะสม 

3. แนวทางการพัฒนา 
สถานศึกษาจะจัดให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ที่ ตัวบ่งชี ้ ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 5 -โครงการพัฒนาศักยภาพคร ู
-กิจกรรมนิเทศภายใน 
-โครงการจัดท าแผนปฏบิัติ
การประจ าป ี
-โครงการนิเทศภายใน 
 

8.2 จัดท าและด าเนนิการตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4 

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 5 
8.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาเนนิงานคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4 

8.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่งตอ่เนื่อง 

4 

8.6 จัดท ารายงานประจ าปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 5 
เฉลี่ย 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
4.5 
4.5 

1. วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษาโดยความร่วมมือของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2556ก าหนดมาตรฐานและเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตาม
ตัวชี้วัดความส าเร็จจัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความส าเร็จมีค าสั่งแต่งตั้งให้มี
ผู้รับผิดชอบด าเนินการในแต่ละโครงการ / กิจกรรมจัดท าสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอต่อการด าเนินงาน
แต่งตั้งกรรมการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่องประเมินผลการด าเนินงานจัดท า
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนน าผล
การประเมินไปพิจารณาวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป 

2. ผลการพัฒนา 
สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมีผลการด าเนินการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

3. แนวทางการพัฒนา 
สถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 



61 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน 

สถานศึกษา 
4 -โครงการเรียนรู้สู่โลก

กว้าง 
-โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 
-โครงการเยี่ยมบ้าน 
 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่าง 
สถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง 

4 

เฉลี่ย 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

2 
4 

1. วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษาจัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและโครงการปรับปรุงสถานที่จัดให้มีแหล่งเรียนรู้และเชิญ

ปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ผลการพัฒนา 
จากการจัดท าโครงการและกิจกรรมเป็นผลให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และได้รับความร่วมมือจาก

ปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็ก 

3. แนวทางการพัฒนา 
สถานศึกษาเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่เด็กและชุมชนเพ่ิมขึ้น 
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มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาวิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษา 

          ปฐมวัย 
ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นจัด

โครงการ 
กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญาวิสัยทัศน์
และ 
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

4 -โครงการพัฒนาศักยภาพ
คร ู
-โครงการจัดท าพัฒนา
หลักสูตร 
-โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 4 

เฉลี่ย 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

2 
4.8 

1. วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษาจัดท าโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์พันธกิจเป้าหมายปรัชญา

วิสัยทัศน์และจุดเน้นของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายมีการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษาว่าด้วยการไหว้สวยมารยาทงามของเด็กและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

2. ผลการพัฒนา 
จากการด าเนินงานเป็นผลให้เด็กมีสัมมาคารวะมีกิริยามารยาทเรียบร้อยบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด

ไว้ในระดับดีมาก 

3. แนวทางการพัฒนา 
สถานศึกษาจัดท าโครงการส่งเสริมให้เด็กมีอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษาก าหนดได้อย่างยั่งยืน 
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มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

11.1 จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

4 ทุกโครงการ 

11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 4 

เฉลี่ย 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

2 
4 

 
1. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษาจัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีกิจกรรมให้เด็กดูแลรักษาความสะอาดด้วยการไม่ทิ้งขยะ
และช่วยเก็บขยะในพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นประจ าจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้เด็กได้มีทักษะทางการปลูกต้นไม้ 
ปฏิบัติได ้

2. ผลการพัฒนา 
จากการด าเนินงานเป็นผลให้สถานศึกษามีความสะอาดสวยงามปราศจากมลภาวะเป็นแหล่งเรียนรู้

ทางธรรมชาติเด็กมีนิสัยรักความสะอาดใส่ใจดูแลสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและมีทักษะทางภาษา 

3. แนวทางการพัฒนา 
สถานศึกษาจัดท าโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2559 

• ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 20   

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 5 4.59 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 5 4.76 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5 4.81 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 5 4.32 ดีมาก 
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   65   
มาตรฐานที่  5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประ

สิทธิพล 
20 17.55 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 6  ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

20 17.8                                     
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  7  แนวการจัดการศึกษา 20 16.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่  8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

5 4.5 
ดีมาก 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 5   
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

5 4 ดีมาก 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5   
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 

5 4.8 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5   
มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

5 4 ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม 100 87.13 ดีมาก 
 

ระดับปฐมวัย อยู่ในระดับคุณภาพ  4 (ดีมาก) 
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๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

ผลพัฒนาการเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย   ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (สช.) 

 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็กที่

ประเมิน  
จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑.ด้านร่างกาย 72 98.61 1.39 - 

๒.ด้านอารมณ์-จิตใจ 72 98.61 1.39 - 

๓.ด้านสังคม 72 98.61 1.39 - 

๔.ด้านสติปัญญา 72 83.33 16.67 - 
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บทที่ 4  
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย 
มีค่าเฉลี่ยรวม 87.13  ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)   

1.จุดเด่นของสถานศึกษา 
จุดเด่นของสถานศึกษา   

ด้านคร ู
o จัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน 
o ปลูกฝังเด็กให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
o สามารถบูรณาการสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
o รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษา ท าให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ 
o น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
o ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง 
o จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก 
o ดูแล เอาใจใส่ ผู้เรียนทั่วถึง 
o น ากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ 
o มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
o มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
o มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ/เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
o มีจ านวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ์ 
o เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน 
o พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ 
o มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน 

 
ด้านผู้บริหาร 
o มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน 
o ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
o มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า ทั้งด้านวิชาการ และการบริหาร 
o ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
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o มีความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค์ 
o มีคุณธรรม จริยธรรม 
o มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
o สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
o ตระหนักและส่งเสริมให้ครู ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
o ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถของครู 
o บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม/กระจายอ านาจ 
o บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
o มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
o มีความเป็นประชาธิปไตย 

ด้านผู้เรียน 
o ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
o มีความขยัน/อดทน/รอบคอบ 
o มีจิตใจเอ้ืออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตัญญู 
o มีระเบียบวินัย/รับผิดชอบ/ซื่อสัตย์ 
o มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย 
o ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ประหยัด 
o ทานอาหารมีประโยชน์/มีสุขลักษณะที่ดี 
o มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
o ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านวิชาการ/กีฬา/ศิลปะ 
o สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัย ดี ชื่นชมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
o มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
o เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
o ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น 
o มีความรู้ทักษะเบื้องต้น มีทักษะในการท างาน 
o มีทักษะการวิเคราะห์/การสื่อความ 
o มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
o รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม/ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้/ท างานเป็นทีม 
o กระตือรือร้น/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน/รักการอ่าน 
o มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อ/ประสาทสัมผัส/มิติสัมพันธ์ 
o มีอิสระในการน าเสนองานของตนเอง/กล้าแสดงออก 
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ด้านสถานศึกษา 
o ระบบการบริหารจัดการดี/พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ/มีอาหารกลางวัน 
o การบริหารงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้ 
o จัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม 
o มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี/มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
o มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมปลอดภัย 
o ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
o ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม 
o ให้ความส าคัญและเข้าร่วมในกิจกรรมด้านศาสนสัมพันธ์กับทุกศาสนา 
o ได้รับความร่วมมือ/ยอมรับ/สนับสนุน จากผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี 
o ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 
o การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความต้องการของผู้เรียน 
o น ากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน 
o ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 
o จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
o จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 
o ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาในระดับประถม 
o มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
o เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสถาบันต่างๆ 
o เป็นแหล่งเรียนรู้และวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 
o มีทรัพยากร ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย 
o มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
o ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
o วางแผนและด าเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
o มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
o จัดหลักสูตรท้องถิ่น 
o มีหลักสูตรประจ าสถานศึกษา 
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o มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนดี 
o มีสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
o ห้องเรียนทันสมัย มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างดี 
o อาคารเรียน/ห้องประกอบ/สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ/พร้อมใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
1.  จุดเด่น 

1.1 ด้านผลการจัดการศึกษา 
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มรสมรรถภาพทางร่างกายสมวัย 

ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคมเด็กมีความร่างเริง แจ่มใส ด้านสติปัญญาสมวัย มีความพร้อมศึกษาต่อขั้น
ต่อไป มีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ คือ โครงการฟันดียิ้มสวย เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

1.2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาการสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา น าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1.3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  - ไม่มี 

1.4.ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการคุณภาพภายในมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และมีการก ากับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

2.  จุดที่ควรพัฒนา 
2.1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

1. การประเมินผลด้านผลิตที่เกิดผลกระทบที่ดีต่อสถานศึกษาและการเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
2. พัฒนาจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษา และการยอมรับจากองค์กรภายนอกสถานศึกษา 

2.2.ด้านการบริหารจัดการศกึษา 
1. การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และการรายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชา 
2. การจัดกิจกรรมเพ่ือการแก้ปัญหาและป้องกันความปลอดภัย 

2.3.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. พัฒนาการส่งเสริมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการด้านสังคม 
2. พัฒนาผลการน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปใช้เพ่ือพัฒนาเด็กและพัฒนาแนทางการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
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2.4.ด้านการประกันคุณภาพภายในการจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน 

3. โอกาส 
 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ตั้งอยู่ในชุมชนเมือง มีบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ ได้แก่เทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
พิพิธภัณฑ์อ าเภอแม่สะเรียง ศูนย์ศิลปะชีพอ าเภอแม่สะเรียง โรงพยาบาลแม่สะเรียง คริสตจักรธารพระพร 
เป็นแห่งเรียนที่ส าคัญ การคมนาคมสะดวกสบาย ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษาในการท ากิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดี 

4.  อุปสรรค 
 ผู้ปกครองส่วนมากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการร้อยละ 60 ค้าขาย และ
รับจ้างร้อยละ 40 มีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง และค่อนข้างยากจน มีโรงเรียนเอกชน  และ
โรงเรียนรัฐบาลหลายโรงเรียนอยู่รอบโรงเรียน ผู้เรียนบางส่วนเดินทางจากอ าเภอแม่ลาน้อย และอ าเภอสบเมย 
เป็นระยะทางไป-กลับ ถึง 50-60 กิโลเมตร โดยรถรับ-ส่งนักเรียน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา 2553 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
1. สถานศึกษาควรมีการประเมินผลงานด้านผลผลิตที่เกิดผลดีต่อสถานศึกษา จัดให้ทีการประกวด

แข่งขันตามอัตลักษณ์ของเด็ก มีการมอบรางวัลหรือใบประกาศเกียรติคุณไว้เป็นหลักฐานเพ่ือเป็นการสนับสนุน
ยกย่องชมเชยและการยอมรับในคุณลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์ของเด็กตามเหมาะสม 

2. สถานศึกษาควรพัฒนาเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ โรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียน โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว
ปลูกดอกไม้ ไม้ประดับ รวมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา เช่น ห้องสมุดควรมีหนังสือหลายประเภท ให้
เด็กได้อ่านศึกษาหาความรู้ มีหนังสือพิมพ์ จัดให้มีการประกวดแข่งขันเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีการมอบ
รางวัล มอบใบประกาศเกียรติคุณไว้เป็นหลักฐานเพ่ือเป็นการสนับสนุน ยกย่องชมเชยและการยอมรับอก
ลักษณ์ของสถานศึกษา 

 2. ด้านการบริหารจัดการศกึษา 
1. คณะกรรมการการบริหารสถานศึกษาควรมีการประชุมอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง และมี

การรายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการประชุม 
2. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและป้องกันความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน คือ 

ความปลอดภัยของอาคาร ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การเดินทางปลอดภัย ระบบป้องกันภัยบุคคล ระบบ
ฉุกเฉิน และความปลอดภัยในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ เกี่ยวกับการ
ป้องกันอุบัติเหตุ ความปลอดภัย และการบาดเจ็บในเด็ก อย่างต่อเนื่อง 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครูควรให้เด็กได้เข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

อย่างสม่ าเสมอ และเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาที่เด็กนับถือ และเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆตาม
ระบบประชาธิปไตย เช่น กิจกรรมการเดินรณรงค์การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ เป็นต้น 

2. ครูแปลผลข้อมูลโดยอิงกรอบพัฒนาการตามวัยและเป้าหมายของการจัดประสบการณ์ แล้วน าผล
การประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านไปใช้ในการพัฒนาเด็กและและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
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สถานศึกษามีประสิทธิ ผลของระบบประกันคุณภาพภายในที่ดีอยู่แล้ว แต่สถานศึกษาควรด าเนินการ
งานตามโครงการและกิจกรรมในแผนการปฏิบัติการประจ าปีให้ครอบคลุมมาตรฐานทั้ง 11 มาตรฐาน 

5.นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี  (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ 
- ไม่มี 
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บทที่ 4  
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย 
มีค่าเฉลี่ยรวม 87.13  ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)   

1.จุดเด่นของสถานศึกษา 
จุดเด่นของสถานศึกษา   

ด้านคร ู
o จัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน 
o ปลูกฝังเด็กให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
o สามารถบูรณาการสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
o รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษา ท าให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ 
o น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
o ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง 
o จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก 
o ดูแล เอาใจใส่ ผู้เรียนทั่วถึง 
o น ากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ 
o มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
o มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
o มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ/เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
o มีจ านวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ์ 
o เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน 
o พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ 
o มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน 

ดา้นผู้บริหาร 
o มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน 
o ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
o มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า ทั้งด้านวิชาการ และการบริหาร 
o ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
o มีความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค์ 
o มีคุณธรรม จริยธรรม 
o มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
o สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
o ตระหนักและส่งเสริมให้ครู ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
o ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถของครู 
o บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม/กระจายอ านาจ 
o บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
o มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
o มีความเป็นประชาธิปไตย 



 

 

ด้านผู้เรียน 
o ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
o มีความขยัน/อดทน/รอบคอบ 
o มีจิตใจเอ้ืออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตัญญู 
o มีระเบียบวินัย/รับผิดชอบ/ซื่อสัตย์ 
o มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย 
o ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ประหยัด 
o ทานอาหารมีประโยชน์/มีสุขลักษณะที่ดี 
o มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
o ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านวิชาการ/กีฬา/ศิลปะ 
o สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัย ดี ชื่นชมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
o มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
o เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
o ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น 
o มีความรู้ทักษะเบื้องต้น มีทักษะในการท างาน 
o มีทักษะการวิเคราะห์/การสื่อความ 
o มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
o รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม/ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้/ท างานเป็นทีม 
o กระตือรือร้น/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน/รักการอ่าน 
o มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อ/ประสาทสัมผัส/มิติสัมพันธ์ 
o มีอิสระในการน าเสนองานของตนเอง/กล้าแสดงออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ด้านสถานศึกษา 
o ระบบการบริหารจัดการดี/พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ/มีอาหารกลางวัน 
o การบริหารงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้ 
o จัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม 
o มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี/มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
o มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมปลอดภัย 
o ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
o ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม 
o ให้ความส าคัญและเข้าร่วมในกิจกรรมด้านศาสนสัมพันธ์กับทุกศาสนา 
o ได้รับความร่วมมือ/ยอมรับ/สนับสนุน จากผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี 
o ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 
o การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความต้องการของผู้เรียน 
o น ากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน 
o ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 
o จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
o จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 
o ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาในระดับประถม 
o มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
o เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสถาบันต่างๆ 
o เป็นแหล่งเรียนรู้และวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 
o มีทรัพยากร ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย 
o มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
o ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
o วางแผนและด าเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
o มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
o จัดหลักสูตรท้องถิ่น 
o มีหลักสูตรประจ าสถานศึกษา 
o มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนดี 
o มีสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
o ห้องเรียนทันสมัย มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างดี 
o อาคารเรียน/ห้องประกอบ/สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ/พร้อมใช้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
1. จุดเด่น 

1.1 ด้านผลการจัดการศึกษา 
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มรสมรรถภาพทางร่างกายสมวัย 

ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคมเด็กมีความร่างเริง แจ่มใส ด้านสติปัญญาสมวัย มีความพร้อมศึกษาต่อขั้นต่อไป มีผล
การด าเนินงานโครงการพิเศษ คือ โครงการฟันดียิ้มสวย เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

1.2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาการสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษา น าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองจัดท าโครงการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  - ไม่มี 

1.4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการคุณภาพภายในมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และมีการก ากับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

2. จุดที่ควรพัฒนา 
2.1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

1.การประเมินผลด้านผลิตที่เกิดผลกระทบที่ดีต่อสถานศึกษาและการเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
2.พัฒนาจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษา และการยอมรับจากองค์กรภายนอกสถานศึกษา 

2.2.ด้านการบริหารจัดการศกึษา 
1.การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และการรายงานผลการประชุมต่อผู้ผู้บังคับบัญชา 
2.การจัดกิจกรรมเพ่ือการแก้ปัญหาและป้องกันความปลอดภัย 

2.3.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.พัฒนาการส่งเสริมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการด้านสังคม 
2.พัฒนาผลการน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปใช้เพ่ือพัฒนาเด็กและพัฒนาแนวทางการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
2.4.ด้านการประกันคุณภาพภายในการจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน 

3.  โอกาส 
 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ตั้งอยู่ในชุมชนเมือง มีบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ ได้แก่เทศบาลต าบลแม่สะ
เรียง พิพิธภัณฑ์อ าเภอแม่สะเรียง ศูนย์ศิลปะชีพอ าเภอแม่สะเรียง โรงพยาบาลแม่สะเรียง คริสตจักรธารพระ
พร เป็นแห่งเรียนที่ส าคัญ การคมนาคมสะดวกสบาย ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษาในการท ากิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดี 

4. อุปสรรค 
 ผู้ปกครองส่วนมากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการร้อยละ 60 ค้าขายและ
รับจ้างร้อยละ 40 มีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง และค่อนข้างยากจน มีโรงเรียนเอกชนและ
โรงเรียนรัฐบาลหลายโรงเรียนอยู่รอบโรงเรียน ผู้เรียนบางส่วนเดินทางจากอ าเภอแม่ลาน้อย และอ าเภอสบเมย 
เป็นระยะทางไป-กลับ ถึง 50-60 กิโลเมตร โดยรถรับ-ส่งนกัเรียน 



 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา 2553 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

1.1. สถานศึกษาควรมีการประเมินผลงานด้านผลผลิตที่เกิดผลดีต่อสถานศึกษา จัดให้ทีการประกวด
แข่งขันตามอัตลักษณ์ของเด็ก มีการมอบรางวัลหรือใบประกาศเกียรติคุณไว้เป็นหลักฐานเพ่ือเป็นการสนับสนุน
ยกย่องชมเชยและการยอมรับในคุณลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์ของเด็กตามเหมาะสม 

1.2. สถานศึกษาควรพัฒนาเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ โรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวปลูกดอกไม้ ไม้ประดับ รวมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา เช่น ห้องสมุดควรมีหนังสือหลาย
ประเภท ให้เด็กได้อ่านศึกษาหาความรู้ มีหนังสือพิมพ์ จัดให้มีการประกวดแข่งขันเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มี
การมอบรางวัล มอบใบประกาศเกียรติคุณไว้เป็นหลักฐานเพ่ือเป็นการสนับสนุน ยกย่องชมเชยและการยอมรับ
อกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 2. ด้านการบริหารจัดการศกึษา 
2.1. คณะกรรมการการบริหารสถานศึกษาควรมีการประชุมอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง และ

มีการรายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการประชุม 
2.2. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและป้องกันความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน คือ 

ความปลอดภัยของอาคาร ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การเดินทางปลอดภัย ระบบป้องกันภัยบุคคล ระบบ
ฉุกเฉิน และความปลอดภัยในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันอุบัติเหตุ ความปลอดภัย และการบาดเจ็บในเด็ก อย่างต่อเนื่อง 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1. ครูควรให้เด็กได้เข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

อย่างสม่ าเสมอ และเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาที่เด็กนับถือ และเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆตาม
ระบบประชาธิปไตย เช่น กิจกรรมการเดินรณรงค์การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ เป็นต้น 

3.2. ครูแปลผลข้อมูลโดยอิงกรอบพัฒนาการตามวัยและเป้าหมายของการจัดประสบการณ์ แล้วน า
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านไปใช้ในการพัฒนาเด็กและและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษามีประสิทธิ ผลของระบบประกันคุณภาพภายในที่ดีอยู่แล้ว แต่สถานศึกษาควรด าเนินการ

งานตามโครงการและกิจกรรมในแผนการปฏิบัติการประจ าปีให้ครอบคลุมมาตรฐานทั้ง 11 มาตรฐาน 

5. นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี  (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ 
- ไม่มี 
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