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ตอนที่ 1  

ข้อมูลพื้นฐาน 
1. ข้อมูลทั่วไป 
   
 โรงเรียนบ๎านดงซํอม  ที่ตั้ง  72/1  ต าบล  โกสัมพี  อ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  โทร 055-760-026                
โทรสาร     -   e-mail : dongsom_kosampee@hotmail.com website 
www.dongsomschool.com เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เนื้อท่ี 31 
ไรํ เขตพ้ืนที่บริการ 6 หมูํบ๎าน ได๎แกํ  หมูํที่ 9  บ๎านทําพุทรา หมูํที่ 13 บ๎านบุํงตะคล๎อ หมูํที่ 14  บ๎าน
หนองบัว  หมูํที่ 17 บ๎านดงซํอม  หมูํที่ 23  บ๎านคลองเปูา หมูํที่ 25  บ๎านเนินมะกอกน๎อย 
   
 

 
แผนที่โรงเรียน 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dongsom_kosampee@hotmail.com
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 
  1) ผู๎อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายสมนึก  อ๎ายง๎าว วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  
สาขา  บริหารการศึกษา ด ารงต าแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ 2548 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 10 ปี 
โทรศัพท์ 084- 820-5561  
3 ข้อมูลนักเรียน 
  3.1 ข้อมูล วันที่ 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน 
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทั้งสิ้น 413  คน 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 256 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวน
ห้อง 

เพศ 
รวม 

เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

อนุบาล 1 1 6 13 19 
 

อนุบาล 2 1 7 7 14 
 

รวม 2 13 20 33 
 

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 12 8 20 
 

ประถมศึกษาปีที่ 2 1 12 11 23 
 

ประถมศึกษาปีที่ 3 1 13 12 25 
 

ประถมศึกษาปีที่ 4 1 10 9 19 
 

ประถมศึกษาปีที่ 5 1 12 11 23 
 

ประถมศึกษาปีที่ 6 1 6 13 19 
 

รวม 6 65 64 129 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 20 15 35 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 23 10 33 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 14 12 26 
 

รวม 3 57 37 94 
 

รวมทั้งหมด 11 135 121 256 
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  3.2 ข้อมูลนักเรียน เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

ที ่ รายการ 
จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

ร๎อยละ 

1 

จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

256 256 100.00 

2 
จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักสํวนสูงตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย 

256 256 100.00 

3 จ านวนนักเรียนที่มีความบกพรํองเรียนรํวม 256 
 

0.00 

4 จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 256 66 25.78 

5 จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ 256 34 13.28 

6 
จ านวนนักเรียนต๎องการความชํวยเหลือเป็น
พิเศษ 

256 231 90.23 

7 จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 256 0 0.00 

8 สถิติการขาดเรียน 256 
 

0.00 

9 จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น 256 13 5.08 

10 จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   

 
10.1 อนุบาล 2 14 14 100.00 

 
10.2 ประถมศึกษาปีที่ 6 19 19 100.00 

 
10.3 มัธยมศึกษาปีที่   3 23 23 100.00 

11 อัตราสํวนครู : นักเรียน  แยกตามระดับ 
   

 
11.1 ระดับปฐมวัย 2 

 
0.00 

 
11.2 ระดับประถมศึกษา 7 

 
0.00 

 
11.3 ระดับมัธยมศึกษา 6 

 
0.00 

12 
จ านวนนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 

256 178 69.53 

13 
จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดี
ของพํอ แมํ ผู๎ปกครอง 

256 250 97.66 

14 
จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียน
ที่ดีของโรงเรียน 
 

256 243 
94.92 
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 4 1 ครูประจ าการ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ป ี

1 นายอุดม  กองแก๎ว 55 35 คศ. 3 ป.โท บริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพฯ ป.4 – 
ม.3 

2/60 

2 นางอารีวรรณ  
            เครือกิจ 

51 28 คศ. 2 ป.ตร ี วิทยาศาสตร ์ คิตศาสตร์ ป.3
วิทยาศาสตร์  
ป.3,ป.5- ม.3 

2/60 

3 นางเฟื่องฟูา 
             สุขเจริญ 

46 16 คศ. 2 ป.โท หลักสูตรและ
การสอน 

ภาษาไทย, 
วิทยาศาสตร์ ป.4,
สังคมศึกษา ป.2 

2/60 

4 นายพิชิต  เอมศิร ิ 41 17 คศ. 2 ป.ตร ี ดนตร ี ดนตรี ป.1-ม.3 
ศิลปะ ป.4-ม.3 

2/60 

5 นางนงค์นุช  แกํงศิริ 32 7 คศ. 2 ป.ตร ี วิทยาศาสตร ์ ภาษาไทย,คณิต,               
วิทย์ ป.2  วิทย์ ป.5-6 

2/60 

6 นางเสาวนีย์  ตาค า 36 5 คศ.1 ป.ตร ี คอมพิวเตอร ์ ภาษาไทย,วิทย์,คณิตย์
,สังคม,ประวัติฯ, ป.1 

2/30 

ที ่ รายการ 
จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

ร๎อยละ 

16 
จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู๎จากการ
อํานและการสืบค๎นจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอยํางสม่ าเสมอ 

256 256 100.00 

17 
จ านวนนักเรียนที่ผํานการประเมิน
ความสามารถด๎านการคิดตามท่ีก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา 

256 256 100.00 

18 
จ านวนนักเรียนที่ผํานเกณฑ์การประเมินตาม
ความสามารถในการปรับตัวเข๎ากับสังคม
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

256 256 100.00 

19 
จ านวนนักเรียนที่อํานไมํออกเขียนไมํได๎ตาม
ระดับชั้น (นักเรียนปกต)ิ 

256 18 7.03 

20 
จ านวนนักเรียนที่อํานคลํองเขียนคลํองตาม
ระดับชั้น(นักเรียนปกต)ิ 

256 238 92.97 

21 
จ านวนนักเรียนที่คิดเลขเป็นตามระดับชั้น 
(นักเรียนปกติ) 

256 183 71.48 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ป ี

7 นางสาวสุภารัตน์  
           ชํวงบัญญัติ 

30 4 คศ.1 ป.ตร ี ปฐมวัย อนุบาล 1 2/36 

8 นายนรินทร ์
             ขุนมิน 

27 4 คศ.1 ป.ตร ี คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ป.6-ม.3 2/48 

9 นางสาวอัญชล ี
               คงเมอืง 

29 4 คศ.1 ป.ตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.1-ม.3 2/48 

10 นางสาวณัฐพร  
          อ้ึงภาภรณ์ 

38 3 ครู/คศ. ป.โท วิจัย  2/48 

11 นางรสิตา 
               ยารงัสี 

40 1 ครูผู๎ชํวย ป.ตร ี ปฐมวัย อนุบาล 2 2/48 

12 นายปรัชญา  แกํงศิร ิ 30 1 ครูผู๎ชํวย ป.ตร ี เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

การงาน ป.1-ป.3 
คอมพิวเตอร์  
ป.1-ม.3,ภาษาไทย  
ป.6 

 

13 นางสาวนิชากานต ์
              เวชกรณ์ 

35 1 ครูผู๎ชํวย ป.ตร ี สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.1-ม.3 
ประวัติศาสตร์ ม.1-ม.3 

 

14 นายเฉลิมเกียรต ิ
               สุํมเงิน 

27 1 ครูผู๎ชํวย ป.ตร ี พลศึกษา พลศึกษา ป.1-ม.3 
สุขศึกษา ป.1-ม.3 

 

 
     จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 100%  
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 100% 

     
4.2 พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นายอาทิตย์    
      อภิวัฒน์ปุญญบาล 

29 4 ป.ตร ี เทคโนโลยี
ไฟฟูา 

ศิลปะ ป.1 – ป. 3 
สังคมฯ ป.2 - ป.4 
ประวัติศาสตร์ ป.2,ป.
5 

งบประมาณ 

2 นายไพฑูรย์  ฉัตรชมภ ู 38 4 ป.ตร ี เทคโยโลยี
เกษตร 

การงาน ป.4-ม.3 งบประมาณ 

 
5. ข๎อมูลอาคารสถานที่  

 อาคารเรียนจ านวน 3  หลัง อาคารประกอบจ านวน 1 หลัง ส๎วม 4 หลัง 
สนามเด็กเลํน 1 สนาม  สนามฟุตบอล  1  สนามบาสเก็ตบอล  1 สนาม  สนาม อื่นๆ (ระบ)ุ ........... 
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6. ข๎อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จําย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ  1,331,575.00 งบด าเนินการ/เงินเดือน-คําจ๎าง  1,331,575.00 
เงินนอกงบประมาณ  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

เงินอ่ืนๆ(ระบ)ุ  งบอ่ืนๆ(ระบ)ุ  

รวมรายรับ  1,331,575.00 รวมรายจ่าย  1,331,575.00 
  
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินคําจ๎าง   1,331,575.00  คิดเป็นร๎อยละ 100 ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   1,331,575.00  คิดเป็นร๎อยละ 100    ของรายรับ 
 
 
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ พื้นที่ติดกับภูเขา ประชากรประมาณ 
2,262  คน บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียน ได๎แกํ หมูํที่ 9  บ๎านทําพุทรา หมูํที่ 13บ๎านบุํงตะคล๎อ 
หมูํที่ 14  บ๎านหนองบัว  หมูํที่ 23  บ๎านคลองเปูา หมูํที่ 25  บ๎านเนินมะกอกน๎อย   อาชีพหลักของ
ชุมชน คือ ท าไรํ  สํวนใหญํนับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นท่ีเป็นที่รู๎จักโดยทั่วไป 
คือ ประเพณีสงกรานต์ , ประเพณีท าบุญกลางบ๎าน,ประเพณีวันส าคัญทางศาสนา 
  2 ) ผู๎ปกครองสํวนใหญํ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4 อาชีพหลัก คือ เกษตรกร 
สํวนใหญํนับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได๎โดยเฉลี่ยตํอครอบครัว ตํอปี 30,000 บาท 
จ านวนคนเฉลี่ยตํอครอบครัว 3 คน 
 

 3 ) โอกาสและข๎อจ ากัดของโรงเรียน 
โอกาส 
๑.  ประชาชนท๎องถิ่นรํวมกันสํงเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี 
๒. ชุมชนเห็นความส าคัญของการศึกษา 
๓. ชุมชนเข๎ามาสํวนรํวมในการพัฒนาโรงเรียน 
๔. ชุมชนน าผลผลิตจากเกษตร เชํน กล๎วยฉาบอบเนย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นของโรงเรียน 
๕. องค์การบริหารสํวนต าบล ให๎ทุนการศึกษากับนักเรียน 
๖. องค์การบริหารสํวนจังหวัด สนับสนุนงบประมาณ เชํน  คอมพิวเตอร์ , กระดานอัจฉริยะ 

 
 
ข้อจ ากัด 
๑.  ขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะสาขาวิชาเอกท่ีต๎องการ  
๒. งบประมาณท่ีทางราชการจัดสรรให๎น๎อยลงและไมํเพียงพอ 
๓. สื่อเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) มีจ านวนไมํเพียงพอกับความต๎องการ 
๔. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ท าให๎ได๎รับความชํวยเหลือและสนับสนุนจากชุมชนลดน๎อยลง 
๕. ชุมชนมีรายได๎เฉลี่ยตํอครอบตัวน๎อย 
๖. สภาพความเป็นอยูํขาดแคลน 
๗. สภาพครอบครัวแตกแยก นักเรียนถูกทอดทิ้งให๎อยูํกับ ปูุ ยํา ตา ยาย 



๗ 

๘. แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนน๎อย 
๙. ความต๎องการของผู๎ปกครองไมํตรงกับความสามารถของนักเรียน  
๑๐.  ประชาชนบางสํวนเสพยาเสพติด เลํนการพนัน เป็นแบบอยํางท่ีไมํดีกับนักเรียน 
๑๑. การคมนาคมระหวํางโรงเรียน – บ๎าน ไมํสะดวก เชํน น้ าทํวม สภาพบริเวณสองข๎างทาง

เปลี่ยวสํงผลด๎านการมาเรียนของนักเรียน 
๑๒. ชุมชนขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ และด ารงชีวิตประจ าวัน ท าให๎

ประชาชนไมํมีความรู๎เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
๑๓. ประชาชนสํวนใหญํในชุมชนมีฐานะยากจน สํงผลให๎ไมํสามารถสํงเสริมให๎บุตรหลาน

ศึกษาตํอได๎ในระดับสูง 
๑๔.  ประชาชนขาดความรู๎ด๎านกฎหมายและบุคคลที่จะให๎ความรู๎ด๎านกฎหมาย และการ

เหมือง 
 
 

8. โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 8.1 ระดับปฐมวัย  

ชั้น 

เวลาเรียน (ชั่วโมง:นาที / สัปดาห์) รวม
ชั่วโมง:
นาที 

เสริม
ประสบการณ์ 

(นาที) 

เคลื่อนไหว/
จังหวะ 
(นาที) 

สร๎างสรรค์ 
(นาที) 

เสร ี
(นาที) 

เกมการศึกษา 
(นาที) 

กลางแจ๎ง 
(นาที) 

กิจกรรมอื่นๆ 
(ระบุ) 
(นาที) 

อ.1 30 25 50 45 45 45 60 5 

อ.2 35 25 50 40 45 45 60 5 
 
  จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให๎นักเรียนเรียนทั้งปี เทํากับ 1,000 .ชั่วโมง 
  กิจกรรมเรียนรู๎ / จุดเน๎นการพัฒนาผู๎เรียนที่ต๎องการเน๎นเป็นพิเศษ คือ กิจกรรมการเรียนรู๎แบบ
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กิจกรรมอื่นๆท่ีโรงเรียนจัดเพิ่มเติม คือ 
อนุบาล 1 การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
อนุบาล  2  การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 

 8.2 ระดับ ประถมศึกษา 

ชั้น 
เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห์) 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 

ภาษา 
 ตํางประเทศ 

ก.พัฒนา
ผู๎เรียน 

สาระ
เพิ่มเติม 

ป.1 5 5 2 3 2 2 1 1 3 1 25 
ป.2 5 5 2 3 2 2 1 1 3 1 25 

ป.3 5 5 2 3 2 2 1 1 3 1 25 

ป.4 4 4 2 3 2 2 2 2 3 1 25 

ป.5 4 4 2 3 2 2 2 2 3 1 25 

ป.6 4 4 2 3 2 2 2 2 3 1 25 

รวม 27 27 12 18 12 12 12 9 18 6 150 
 



๘ 

 แผนการเรียนรู๎ / จุดเน๎นการพัฒนาผู๎เรียนที่ต๎องการเน๎นเป็นพิเศษ คือ 
๑. มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
๒. วินัย ประหยัดซื่อสัตย์ 
๓. มีทักษะในการด าเนินชีวิต 

   สาระเพ่ิมเติมที่จัด คือ 
ป.1  คอมพิวเตอร์ 
ป.2   คอมพิวเตอร์ 
ป.3 คอมพิวเตอร์   
ป.4  คอมพิวเตอร์ 
ป.5  คอมพิวเตอร์ 
ป.6  คอมพิวเตอร์ 

8.3 ระดับมัธยมศึกษา 

ชั้น 
เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห์) 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 

ภาษาตําง
ประเทศ 

ก.พัฒนา
ผู๎เรียน 

สาระ
เพิ่มเติม 

ม.1 3 3 3 4 2 2 2 3 3 5 30 

ม.2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 5 30 

ม.3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 5 30 

รวม 9 9 9 12 6 6 6 9 9 15 90 
 
 แผนการเรียนรู๎ / จุดเน๎นการพัฒนาผู๎เรียนที่ต๎องการเน๎นเป็นพิเศษ คือ 

๑. มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
๒. วินัย ประหยัดซื่อสัตย์ 
๓. มีทักษะในการด าเนินชีวิต 

   สาระเพ่ิมเติมที่จัด คือ 
ม.1  วิชาคอมพิวเตอร์ , วิชาการเลี้ยงไกํไข  
ม.2  วิชาคอมพิวเตอร์ , วิชาคณิตศาสตร์ , วิชา การเขียนเชิงสร๎างสรรค์ 
ม.3  วิชาคอมพิวเตอร์ , วิชาคณิตศาสตร์ 

9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1) ห๎องสมุดมีขนาด 64 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห๎องสมุด 3,158 เลํม 
การสืบค๎นหนังสือและการยืม-คืน ใช๎ระบบ คอมพิวเตอร์ จ านวนนักเรียนที่ใช๎ห๎องสมุดในปีการศึกษา
ที่รายงาน เฉลี่ย 130 คน ตํอ  วันคิดเป็นร๎อยละ  43.48  ของนักเรียนทั้งหมด 

๒) ห๎องปฏิบัติการ 
  ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน 1  ห๎อง 

   ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน 1  ห๎อง 
   ห๎องปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน  1 ห๎อง 
 3) คอมพิวเตอร์ จ านวน 30 เครื่อง  
 -ใช๎เพื่อการเรียนการสอน 16 เครื่อง  



๙ 

  -ใช๎เพื่อสืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ต 4 เครื่อง  จ านวนนักเรียนที่สืบค๎นข๎อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ยคน 20 ตํอวัน  คิดเป็นร๎อยละ 6.69 ของนักเรียนทั้งหมด 
 -ใช๎เพื่อการบริหารจัดการ              10  เครื่อง 
 
 4 ) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ (สถานที่นอกห้องเรียน) สถิติการใช้ จ านวนครั้ง/ปี 

๑. แฝกหญ๎ามหัศจรรย์ 
๒. เตากลั่นน้ าส๎มควันไม ๎
๓. สวนไผํเพื่อชีวิต 
๔. แปลงผักปลอดสารพิษ 
๕. สวนสมุนไพร 
๖. ไกํไขํบนบํอปลา 
๗. บํอปลา 
๘. แปลงสาธิตการท านา 
๙. ปุ๋ยหมักชีวภาพ 
๑๐. หมูหลุม 
๑๑. อาชาบ าบัด 

40 
40 
40 
120 
40 
70 
40 
40 
40 
60 
60 

 

   
 5 ) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

ชื่อแหล่งเรียนรู้ (สถานที)่ สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

๑. อุทยานคลองวังเจ๎า 
๒. เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ปุา 
๓. อุทยานประวัติศาสตร ์
๔. บํอน้ าพุร๎อนพระรํวง 
๕. แหลํงน้ าบ๎านทําพุทรา 

1 
1 
1 
1 
1 

   
 6) ปราชญ์ชาวบ๎าน/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผู๎ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให๎ความรู๎แกํครู 
นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 
   6.1 ชื่อ-สกุล นางสาเรศ  กุศล  ให๎ความรู๎เรื่องการท าขนมไทย 
สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ จ านวน 20  ครั้ง/ปี 
   6 .2 ชื่อ-สกุล นางล าคลอง  กองแก๎ว ให๎ความรู๎เรื่อง การแปรรูปหนํอไม๎อัด 
สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ จ านวน 20 ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 10 .1 ผลงานดีเดํน 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา รางวัลชนะเลิศการประกวด กิจกรรม 5 ส. สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 
 ได๎รับการประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดี  
ศูนย์อ านวยการพลัง

แผํนดินเอาชนะยาเสพติด 
จังหวัดก าแพงเพชร 

ผู้บริหาร   
นายสมนึก  อ้ายง้าว หนึ่งแสนครูดี (ผู๎บริหารสถานศึกษา) ส านักงานคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

บุคลากร   
นายอุดม  กองแก๎ว หนึ่งแสนครูดี (ครู) ส านักงานคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางอารีวรรณ  เครือกิจ หนึ่งแสนครูดี (ครู) ส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายนรินทร์  ขุนมิน 
นายไพฑูรย์  ฉัตรชมภู 

ครูผู๎สอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองกิจกรรม การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภท 1 ระดับชั้น ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 
ครั้งที่ 64 

ส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นักเรียน   
เด็กหญิงพิยดา  เกตุกลมเกลา 
เด็กหญิงพิศชาพร โตหุํน 
เด็กหญิงศิรินภา  คิรีทศ 

รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรม  
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 
1 ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 

ส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  

 

 

 

 

 



๑๑ 

10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ที ่
ชื่อ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม (จ านวน/ร้อยละ) 

๑ โครงการคาราวานเสริมสร๎าง
เด็กปฐมวัย 

๑.เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กท า
พัฒนาพํอแมํ ผู๎ปกครอง 

โครงการคาราวาน
เสริมสร๎างเด็กปฐมวัย 

๑. สํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ 
ด๎าน  
๒. นักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอม
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑,๒ และพํอ แมํ 
ผู๎ปกครอง ร๎อยละ ๙๐ มีความรู๎ความ
เข๎าใจและสามารถน าความ 
รู๎ไปใช๎ปฏิบัติกับเด็กได๎ 
๓. นักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอม
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑,๒ และพํอ แมํ 
ผู๎ปกครองร๎อยละ ๙๐ มีความรู๎ความ
เข๎าใจในการสํงเสริมให๎เด็กมี
พัฒนาการทั้ง ๔ ด๎าน และสามารถน า
ความรู๎ ไปใช๎ปฏิบัติกับเด็กได๎ 
๔. บุคลากรโรงเรียนบ๎านดงซํอม ร๎อย
ละ ๑๐๐  มีความรู๎ความเข๎าใจในการ
สํงเสริมให๎เด็ก  มีพัฒนาการทั้ง ๔ 
ด๎าน และสามารถน าความรู๎  ไปใช๎
ปฏิบัติกับเด็กได๎ 

  เด็กปฐมวัยให๎มีความรู๎  

  ความเข๎าใจในการอบรม  

  เลี้ยงดูและสํงเสริม
พัฒนาการ 

 

  เด็กปฐมวัยอยํางถูกต๎อง  

  ตามหลักการ  

  ๒. เพ่ือให๎พํอ แมํ  

  ผู๎ปกครองเด็กปฐมวัย  

  สํงเสริมคุณลักษณะที่ดี
แกํเด็กเชํน การไหว๎สวย      

 

  ยิ้มใสการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมรักการอําน
และมีทักษะการคิด 
 

 

    

๒ โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมเด็กปฐมวัย 

๑. เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียน
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  
๒.เพ่ือปลูกฝังการดูแล 
รักษาสิ่งแวดล๎อม 
๓.เพ่ือให๎นักเรียน
สามารถเชิญชวน 
 
 
 
 
 
 

๑.จัดกิจกรรมเลํานิทาน
ร๎องเพลง ทํองจ า
ข๎อตกลง 
๒.กิจกรรมการเลํา
นิทานการเลํนบทบาท
สมมติ การร๎องเพลง 
เพ่ือพัฒนาให๎ผู๎เรียนมี 
 
 
 

๑.กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เด็กปฐมวัย สํงเสริมให๎เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ๎านดงซํอมระดับชั้นอนุบาล
ปีที่ ๑,๒ ร๎อยละ ๘๕  มีการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึง
ประสงค์ มีความรับผิดชอบ มี 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

ที ่
ชื่อ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม (จ านวน/ร้อยละ) 

  ผู๎ปกครองรํวมกันพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม 
๔.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียน
ท ากิจกรรมตํางๆรํวมกับ
ผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข 

ความซื่อสัตย์สุจริตการ
เลํนบทบาทสมมติการ
ร๎องเพลง 
๓.กิจกรรม วันไหว๎ครู
วันแมํ วันพํอ 

วินัย มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความ
กตัญญูกตเวที มีความเมตตา 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ เสียสละประหยัด 
และภูมิใจในความเป็นไทย เห็น
คุณคําในภูมิปัญญาไทยโดยเฉพาะ
ความเป็นมรดกโลกของจังหวัด
ก าแพงเพชร 
๒.นักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอม
ระดับชั้นปฐมวัย มีพัฒนาการด๎าน
คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึง
ประสงค์ ร๎อยละ ๘๕ 

  ๕.เพ่ือสํงเสริมพัฒนาการ ๔.กิจกรรม การเลํา  

  ทั้ง ๔ ด๎าน นิทานการเลํนบทบาท
สมมุติกิจกรรมพ่ี 

   ดูแลน๎อง 

   ๕.จัดกิจกรรมการทํอง 

   ค าคล๎องจองเก่ียวกับ 

   การประหยัดอดออม 

   ตํางๆ จัดกิจกรรมออม 

   ทรัพย์และทํองค าคล๎อง 

   เกี่ยวกับการประหยัด
น้ า 

   ๖.กิจกรรมหนูน๎อย 

   มารยาทงาม  

    
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

ที ่
ชื่อ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม (จ านวน/ร้อยละ) 

๓ โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล๎อมของเด็ก
ปฐมวัย 

๑.เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
๒.เพ่ือปลูกฝังการดูแล
รักษาสิ่งแวดล๎อม 
๓.เพ่ือให๎นักเรียน
สามารถเชิญชวน
ผู๎ปกครองรํวมกันอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
๔.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียน
ท ากิจกรรมตํางๆรํวมกับ
ผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข๕.
เพ่ือสํงเสริมพัฒนาการ
ทั้ง ๔ ด๎าน 

๑.ทํองค าคล๎องจอง 
เกี่ยวกับการการ
ประหยัดอดออมตํางๆ 
จัดกิจกรรมออมทรัพย์
และทํองค าคล๎อง
เกี่ยวกับการประหยัด
น้ า 

๑. เด็กร๎อยละ ๙๐ มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

๔ โครงการบัณฑิตน๎อย ๑.เพ่ือให๎เด็กมีแรง
กระตุ๎นใน 

รับประกาศนียบัตร
บัณฑิตน๎อย 

๑. เด็กได๎ตระหนักถึงความส าคัญของ
การ 
ศึกษาและมีความภาคภูมิใจในสถาบัน 
การศึกษาที่ตนเองศึกษาอยูํ สร๎างความ
ภาคภูมิใจให๎แกํผู๎ปกครองและเป็นการ
สร๎างความสัมพันธ์ที่ระหวํางโรงเรียน
กับชุมชน 
๒. นักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอม
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ 
ผู๎ปกครอง ร๎อยละ๙๕ เข๎ารํวม
โครงการและพึงพอใจตํอกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 การเรียนตํอและสร๎าง
ความ 

 

 ภาคภูมิใจให๎แกํเด็ก  

 ๒.เพ่ือให๎ครูผู๎ดูแลเด็ก  

 ผู๎ปกครองและเด็ก มี
ความ 

 

 สัมพันธ์ที่ดีตํอกัน  

 ๓.เพ่ือให๎เด็กได๎ตระหนัก
ถึงความส าคัญของ 

 

 การศึกษา  

 ๔.เพ่ือกระตุ๎นให๎เด็กอยาก
เรียนตํอในระดับสูงๆ 
ตํอไปในอนาคต 
 
 
 
 

 



๑๔ 

ที ่
ชื่อ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม (จ านวน/ร้อยละ) 

๕ โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียน 

๑.เพ่ือจัดการศึกษาใน
ระดับปฐมวัย 

๑.พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  และ 

๑. ครูปฐมวัย ร๎อยละ ๙๐ มีความรู๎
ความสามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู๎ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดย
เน๎นเด็กเป็นส าคัญ 
๒. นักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอม
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑,๒ และ ร๎อย
ละ ๙๕ ได๎รับการพัฒนา พัฒนาการ
ครบทั้ง ๔ ด๎าน อยํางเต็มศักยภาพ
เหมาะสมตามวัย 
 

 

 การสอน ๒.เพ่ือจัดประสบการณ์ที่
เน๎นเด็กเป็นส าคัญ 
๓.เพ่ือการวิเคราะห์เด็ก 

จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู๎ประสบการณ์ 

  เป็นรายบุคคล ครบถ๎วน การเรียนรู๎ 

  ทุกด๎าน ๒.จัดประสบการณ์และ 

  ๔.เพ่ือให๎ครูสามารถใช๎ กิจกรรมประจ าวันให๎ 

  สื่อที่เหมาะสมและ เหมาะสมกับพัฒนาการ 

  สอดคล๎องกับการเรียนรู๎ ของเด็ก 

  ของเด็ก 
๕.เพ่ือด าเนินการการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก
ให๎เด็กมีพัฒนาการให๎
เต็มศักยภาพ 

๓.จัดเตรียมสื่อ/แหลํง
เรียนรู๎ที่เหมะสมและ
สอดคล๎องกับการ
เรียนรู๎ของเด็ก 
๔.จัดท าเกณฑ์การ
ประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
๕.สรุปผลการประเมิน 

   พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

   ๖.จัดท าแบบสอบถาม 

   ความพึงพอใจผู๎มีสํวน 

   เกี่ยวข๎อง 

   ๗.สรุปผลการสอบถาม 

   ความพึงพอใจ 

   ๘.สรุปผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการและรายงาน
ผู๎บริหารสถานศึกษา 
 
 



๑๕ 

ที ่
ชื่อ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม (จ านวน/ร้อยละ) 

๖ โครงการอาชีพท่ีฉันรัก ๑.เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎  ๑. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความสามารถ
ท างานรํวมกับผู๎อ่ืน 
๒. ร๎อยละของผู๎เรียนที่แสดงออกถึง
การยอมรับและชื่นชมตํออาชีพสุจริต 
๓. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความ
กระตือรือร๎นแสดงออกถึงความเป็น
ผู๎น าและผู๎ตามท่ีดี 
๔. ร๎อยละของผู๎เกี่ยวข๎องที่มีความพึง
พอใจตํอการด าเนินโครงการอาชีพท่ี
ฉันรัก 

  สามารถท างานรํวมกับ
ผู๎อื่น 

 

  ได๎ส าเร็จ  

  ๒. ผู๎เรียนแสดงออกถึง
การ 

 

  ยอมรับและชื่นชมตํอ  

  อาชีพสุจริต  

  ๓. ผู๎เรียนมีความ
กระตือรือร๎น 

 

  แสดงออกถึงความเป็น
ผู๎น าและผู๎ตามท่ีดี 

 

๗ โครงการสํงเสริมศักยภาพ
ทักษะพ้ืนฐานผู๎เรียนระดับ
ปฐมวัย 

๑.เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
ความรู๎และทักษะ
เบื้องต๎นในด๎านตําง ๆ 
ตามหลักสูตรการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๑.จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนมี
ทักษะในการใช๎
กล๎ามเนื้อใหญํ-เล็ก 
๒.จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนมี
ทักษะในการใช๎ประสาท
สัมผัสทั้ง ๕๓.จัด
กิจกรรมให๎ผู๎เรียนมี 
๔.ฝึกให๎ผู๎เรียนมีทักษะ
ในการสังเกตและส ารวจ 
๕.จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนมี
ทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์
๖.จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนมี
ทักษะในเรื่องจ านวน,
ปริมาณ, น้ าหนัก 

๑.ร๎อยละของ ผู๎เรียน มีทักษะในการ
ใช๎กล๎ามเนื้อใหญํ-เล็ก 
๒.ร๎อยละของผู๎เรียน มีทักษะในการใช๎
ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 
๓.ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะในการ
สื่อสารที่เหมาะสมกับวัย 
๔.ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะในการ
สังเกตและส ารวจ 
๕.ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะในเรื่อง
มิติสัมพันธ์ 
๖. ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะในเรื่อง
จ านวน ปริมาณ น้ าหนักและการ
คาดคะเน  
๗. ร๎อยละของผู๎เรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรู๎และทักษะตํางๆไปใช๎
ในชีวิตประจ าวันร๎อยละของ
ผู๎เกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจ 
 
 
 
 



๑๖ 

ที ่
ชื่อ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม (จ านวน/ร้อยละ) 

   ๗.จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียน
เชื่อมโยงความรู๎และ
ประจ าวันได๎เหมาะสม 
กับวัย 

ในการด าเนินงานของโครงการนี้ 

๘ โครงการฝึกสมอง ลอง
ความจ าน าความรู๎สูํตนเอง 

๑.พัฒนาผู๎เรียนให๎ทักษะ
ด๎านสติปัญญาให๎
เหมาะสม 

๑.จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู๎และสื่อ  

๑. กิจกรรมฝึกสมองลองความจ า น า
ความรู๎สูํตนเอง สํงเสริมให๎เด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอมระดับชั้น
ปฐมวัย ร๎อยละ ๗๕  มีความสนใจใฝุ
รู๎ รักการอํานและพัฒนาตนเอง 
๒. นักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอม
ระดับชั้นปฐมวัย ร๎อยละ ๗๕ รู๎จักตั้ง
ค าถามเพ่ือหาเหตุผล และมีความ
สนใจใฝุรู๎ มีความกระตือรือร๎นในการ
เรียนรู๎สิ่งตํางๆรอบตัว และสนุกกับ
การเรียนรู๎ 

  กับวัย นวัตกรรมที่เน๎น 

  ๒. เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มี การพัฒนาด๎าน 

  ความกระตือรือร๎น สติปัญญา 

  ในการเรียนรู๎ ๒.กิจกรรมสํงเสริมการ 

  ๓. เพ่ือเป็นการพัฒนาให๎ รักการอําน และใช๎เวลา 

  โรงเรียนผํานเกณฑ์การ
ประเมินในมาตรฐานที่ ๖ 

วํางให๎เป็นประโยชน์ 

๙ โครงการรักสุขภาพ ๑.  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมี
ความรู๎ความเข๎าใจ 

๑.กิจกรรมชั่งน้ าหนัก
วัดสํวนสูง 

๑. กิจกรรมรักสุขภาพ  สํงเสริมให๎เด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอมระดับชั้น
ปฐมวัย ร๎อยละ ๗๕ รักการออกก าลัง
กาย ดูแลสุขภาพและชํวยเหลือ
ตนเองได๎ มีน้ าหนักสํวนสูงตามเกณฑ์
เห็นโทษของสิ่งเสพติดให๎โทษและสิ่ง
มอมเมา มีความมั่นใจ กล๎าแสดงออก
อยํางเหมาะสม และรําเริงแจํมใสมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีตํอเพ่ือน ครู และ
ผู๎อื่น 
๒. นักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอม 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ในการซื้อและเลือก
รับประทานอาหาร 

๒.กิจกรรมตรวจ
สุขภาพนักเรียน 

  ที่มีประโยชน์ตํอรํางกาย ทั้งการได๎ยินสายตา 

  ๒.  พัฒนาผู๎เรียนให๎มี
ทักษะในการออกก าลัง
กาย 
๓.  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมี
น้ าหนักสํวนสูงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย 
๔.  เพ่ือเป็นการพัฒนา 

และสุขภาพฟันเดือน
ละ ๑ ครั้ง 
๓.กิจกรรมแปรงฟัน 
ทุกวันหลังอาหาร 
๔.กิจกรรมให๎กับ
นักเรียนการดูแล
สุขภาพอนามัยและ 

    



๑๗ 

ที ่
ชื่อ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม (จ านวน/ร้อยละ) 

  ให๎โรงเรียนผํานเกณฑ์
การประเมินในมาตรฐาน
ที่ ๕ 

ดูแลตนเองให๎ปลอดภัย
๕.กิจกรรมให๎นักเรียน
เลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ 

ระดับชั้นปฐมวัย ร๎อยละ ๗๕ มีสุข
นิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 

   ๖.กิจกรรมการระวัง 

   ตนเองให๎ปลอดภัย 
๗.กิจกรรมให๎นักเรียน 

   รู๎จักโทษของสิ่งเสพติด
และสิ่งมอมเมา 

   ๘.กิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎ 

   มีการแสดงออก 

   ๙.กิจกรรมให๎นักเรียนมี 

   มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีตํอ 

   เพ่ือน ครูและผู๎อ่ืน 

๑๐ โครงการสํงเสริม ๑.เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มี ๑.สํงเสริมกิจกรรมด๎าน ๑. ร๎อยละของ ผู๎เรียน มีความสนใจ
และรํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ 
๒. ร๎อยละของผู๎เรียน มีความสนใจ
และรํวมกิจกรรมด๎านดนตรี 
๓. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความสนใจ
และรํวมกิจกรรมด๎านการเคลื่อนไหว 
๔. ร๎อยละของผู๎เกี่ยวข๎อง มีความพึง
พอใจในการด าเนินงานของโรงเรียน 

 สุนทรียภาพและ สุนทรียภาพและลักษณะ ศิลปะ 

 ลักษณะนิสัยด๎านศิลปะ 
ดนตรีและการเคลื่อนไหว 

นิสัยด๎านศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว 

๒.สํงเสริมกิจกรรมด๎าน
ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว 

   ๓.สํงเสริมกิจกรรมด๎าน
การออกก าลังกาย 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

ที ่
ชื่อ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม (จ านวน/ร้อยละ) 

๑๑ โครงการพัฒนางานวิจัย ๑.เพ่ือสํงเสริมให๎ครูท า ๑.สนับสนุนพัฒนา ๑. โครงการพัฒนางานวิจัย สํงเสริม
ให๎ครูผู๎สอนระดับชั้นปฐมวัยมี
การศึกษาเด็กเป็นรายกรณี ทั้งเพ่ือ
การปรับพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์ 
และเพ่ือพัฒนาความสามารถ 
๒. ให๎เต็มศักยภาพ และผลจาก
การศึกษาแก๎ปัญหาได๎ และสามารถ
น าไป เป็นแบบอยํางได๎ในร๎อยละ ๙๐ 
ขึ้นไป 
๓. ครูผู๎สอนระดับชั้นปฐมวัยมีการ
จัดท าวิจัยในชั้นเรียนหรือการศึกษา
เด็กเป็นรายกรณี ทั้งเพ่ือการปรับ
พฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์ และเพ่ือ
พัฒนาความสามารถให๎เต็มศักยภาพ 
และผลจากการศึกษาแก๎ปัญหาได๎ 
และสามารถน าไป เป็นแบบอยํางได๎ 

  วิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยในชั้นเรียนของ 

  ๒. เพ่ือสํงเสริม
พัฒนาการ 

ครู 

  ทั้ง ๔ ด๎าน  

  ๓.เพ่ือพัฒนาระบบ
ประกัน 

 

  คุณภาพภายใน  

๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาบุคลากร
ปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพ่ือให๎บุคลากรได๎
น าเอาความรู๎ที่ได๎รับ 
มาขยายผลตํอและใช๎
ประโยชน์กับบุคลากร 
ภายในสถานศึกษา 
และนักเรียน 
๒.เพ่ือให๎บุคลากรได๎รับ
ความรู๎จากการฝึกอบรม
ตามความถนัดและวิชา 
ที่รับผิดชอบสอน 
 
 
 
 
 
 

๑.ขําวสารส าหรับ 
บุคลากร 
๒.กิจกรรมอบรม
ภายใน 
สถานศึกษา 
๓.กิจกรรมอบรม 
ภายนอกสถานศึกษา 
๔.กิจกรรมศึกษาดูงาน
ภายนอกสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. บุคลากรผู๎สอนระดับชั้นปฐมวัย
โรงเรียนบ๎านดงซํอม ได๎รับการ
พัฒนาตนเองอยํางสม่ าเสมอและได๎
ผลงานเพ่ือเก็บเข๎าแฟูมประวัติของ
ตนเองเพ่ือน าไปท าผลงาน 
ตลอดจนเจตคติที่ดีตํอการพัฒนา
ตนเอง  ปฏิบัติหน๎าที่เต็มก าลัง
ความสามารถ 
๒. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 



๑๙ 

ที ่
ชื่อ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม (จ านวน/ร้อยละ) 

  ๓.เพ่ือสํงเสริมและ
อ านวยความสะดวกใน 
การปฏิบัติหน๎าที่ของ 
บุคลากร 
๔.เพ่ือสํงเสริมสุขภาพ
บุคลากรให๎แข็งแรง 
๕.เพ่ือให๎บุคลากรมี
แรงจูงใจและเจตคติท่ีดี
ตํอการพัฒนาตนเอง 
๖.สร๎างขวัญและก าลังใจ
ที่ดีบุคลากรในโรงเรียน 

 โรงเรียนบ๎านดงซํอม ทั้งหมดได๎รับ
ความรู๎ใหมํ ๆ จากการถํายทอดจาก
คร ู

๑๓ 
 
 
 

 

โครงการไมํเห็นนําอาย 
เลํนได๎เลําเป็น 
 
 
 

๑.พัฒนาผู๎เรียนให๎เกิด 
ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่ง 
ตํางๆที่เกิดจากการ
เรียนรู๎ 

๑.กิจกรรมให๎ผู๎เรียนมี 
ความคิดรวบยอดกับ 
สิ่งตํางๆ 
๒.กิจกรรมการละเลํน 
พ้ืนบ๎านของไทย 

๑. กิจกรรมไมํเห็นนําอาย เลํนได๎เลํา
เป็น สํงเสริมให๎เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ๎านดงซํอมระดับชั้น ปฐมวัย ร๎อยละ 
๗๕ สามารถคิดรวบยอด คิด  

  ๒.เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียน
รู๎จักการแก๎ปัญหา 
๓.เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมี 
จินตนาการและความคิด 
สร๎างสรรค ์
 
 

๓.กิจกรรมให๎นักเรียน 
วาดภาพ, เลําเรื่องตาม 
ความคิดตาม
จินตนาการ 
 

แก๎ปัญหา และคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
๒. นักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอม
ระดับชั้นปฐมวัย มีพัฒนาการในด๎าน
ความคิดรวบยอด คิดแก๎ปัญหา และ
คิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ร๎อยละ ๗๕ 

๑๔ โครงการเทคโนโลยีและ
การสื่อสารเพื่อการเรียนรู๎ 

๑.เพ่ือผู๎เรียนให๎มีความรู๎
เทคโนโลยีและการ
สื่อสารเพื่อการเรียนรู๎ 

๑.นักเรียนเข๎าเรียน
คอมพิวเตอร์สัปดาห์ละ 
๒ ครั้ง 

๑.ร๎อยละของ ผู๎เรียน มีความสนใจ
และรํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ 

   ๒.ใช๎เครื่องมือ
เทคโนโลยีประกอบ
กิจกรรมการจัด 

๒.ร๎อยละของผู๎เรียน มีความสนใจ
และรํวมกิจกรรมด๎านดนตรี๓.ร๎อยละ
ของผู๎เรียนมี 
 
 
 
 
 



๒๐ 

ที ่
ชื่อ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม (จ านวน/ร้อยละ) 

   ประสบการณ์ ความสนใจและรํวมกิจกรรมด๎านการ
เคลื่อนไหว 
๔. ร๎อยละของผู๎เกี่ยวข๎อง มีความพึง
พอใจในการด าเนินงานของโรงเรียน 

๑๕ โครงการอนุบาลสัมพันธ์ ๑. เพ่ือเป็นแหลํง
แสวงหาความรู๎และ
บริการชุมชน 
๒.เพ่ือเป็นแหลํง
แลกเปลี่ยนการเรียนรู๎
รํวมกัน 
๓. เพ่ือสร๎าง
ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎องกับ
สถานศึกษา 

๑.ประชุมกลุํมลูกขําย
กลุํมรามสหธรรม 
๒.ประชุมผู๎ปกครอง
ครั้งที่ ๑ 
๓.ประชุมผู๎ปกครอง
ครั้งที่ ๒ 
 

๑. ร๎อยละ๗๕ ของ ผู๎ที่มีสํวนรํวม
เกี่ยวกับสถานศึกษามีความผึงพอใจ
สถานศึกษาจัดให๎บริการชุมชนใน
ฐานะเป็นแหลํงวิทยากรเพื่อชุมชน ได๎
แสวงหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎
ด๎วยวิธีการอบรม พัฒนา และเลี้ยงดู
เด็ก รวมถึงสถานศึกษาได๎รํวมกับ
ชุมชนเพ่ือจัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยน
การ 
เรียนรู๎ 
๒.ผู๎ที่มีสํวนรํวมเก่ียวกับสถานศึกษา
ร๎อยละ ๗๕ มีความผึงพอใจ
สถานศึกษาจัดให๎บริการชุมชน 
รวมถึงสถานศึกษาได๎รํวมกับชุมชน
เพ่ือจัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู๎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
1 โครงการจัดการเรียน

การสอนเพื่อน๎อมน า
การใช๎หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดีตํอการเรียน 
2.นักเรียนมีทักษะการคิดการสร๎าง
ปัญญาการด าเนินชีวิต 
3.นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ ์
4.นักเรียนมีคุณธรรมตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการอยูํ
รํวมกัน 
5. ครูได๎พัฒนาตนเองในด๎านการด าเนิน
โครงการและพัฒนาทักษะการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ
บูรณาการ 
6.โรงเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการ
ด าเนินงานกิจกรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให๎แกํชุมชน 

1.วางแผนเตรียมการจัด
กิจกรรม 
- จัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
-  จัดท าค าสั่งแตํงตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
-  ส ารวจแหลํงเรียนรู๎ส าหรับ
ใช๎ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
- จัดท าเอกสารประกอบการ
ท ากิจกรรมตามโครงการ 
- จัดท าแบบประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
- ตรวจสอบความพร๎อมของ
สถานที 
- จัดกิจกรรมตามก าหนดของ
โครงการ 

223  คน 
 

   3. ประเมินผลการจัดท า
โครงการ 
- วิเคราะห์ข๎อมูลผลการ
ประเมินโครงการ 
- สรุปรายงานผลโครงการ 

223  คน 
 

2 โครงการเครือขําย
ดนตร ี

1.เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนสนใจและรํวม
กิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์
2.เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยด๎านศิลปะดนตรี นาฏ  
3. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีใจรักใน
ศิลปะดนตรีนาฏศิลป ์
4.เพื่อเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
2. ประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวข๎องจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
3. ด าเนินงานกิจกรรม 
  -  กิจกรรมอนุรักษ์ดนตรีไทย 
4. สรุปและรายงานผล 

223  คน 
 

 
 
 



๒๒ 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๕๗)  
 ๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย   *  ให๎บันทึกคําเฉลี่ย เชํน ๓.๕๑ ระดับคุณภาพ เชํน พอใช๎  ดี ....ตามผลประเมิน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (๔ มารฐาน ๑๖ ตัวบ่งชี้) ๑๙.๔๗ ๕     

มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  ๔.๐๙ ๕     

  ๑.๑ มีน้ าหนักสํวนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๐.๙๘ ๕     

  ๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  ๑.๔๗ ๕     

  ๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  ๑.๔๖ ๕     

  ๑.๔ หลีกเลี่ยงตํอสภาวะที่เสี่ยงตํอโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  ๐.๙๘ ๕     

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ ๔.๙๐ ๕    

  ๒.๑ รําเริงแจํมใส มีความรู๎สึกท่ีดีตํอตนเอง ๐.๙๕ ๕    

  ๒.๒ มีความมั่นใจและกล๎าแสดงออก  ๐.๙๗ ๕    

  ๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได ๎เหมาะสมกับวัย  ๑.๐๐ ๕    

  ๒.๔ ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาต ิ ๒.๐๐ ๕   
 มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๔.๙๖ ๕    

  ๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังคาสั่งสอนของพํอแมํ ครูอาจารย ์ ๑.๙๖ ๕     

  ๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ชํวยเหลือแบํงปัน ๑.๐๐ ๕     

  ๓.๓ เลํนและท างานรํวมกับผู๎อื่นได ๎ ๑.๐๐ ๕     

  ๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ  ๑.๐๐ ๕     

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน  ๔.๗๔ ๕   

  ๔.๑ สนใจเรียนรู๎สิ่งรอบตัว ซักถามอยํางตั้งใจ และรักการเรียนรู ๎ ๐.๙๓ ๕     

 

๔.๒ 

มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตํางๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู ๎ 

๐.๙๔ ๕     

  ๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  ๐.๙๕ ๕     

  ๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ ๐.๙๕ ๔     



๒๓ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

  
ตัวบํงช้ีที ่
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค ์

๐.๙๗ ๕     

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (๔ มารฐาน ๑๘ ตัวบ่งชี้) ๖๕.๐๐ ๕     

มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๒๐.๐๐ ๕     

  

ตัวบํงช้ีที ่
๕.๑ ครูเข๎าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการาจัดการศึกษาปฐมวัย

และสามารถน ามาประยุกต์ใช๎ในการจัดประสบการณ์  

๒.๐๐ ๕     

  

ตัวบํงช้ีที ่
๕.๒ 

ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่หลากหลาย 

๒.๐๐ ๕     

  
ตัวบํงช้ีที ่
๕.๓ ครูบริหารจัดการช้ันเรียนที่สร๎างวินัยเชิงบวก 

๒.๐๐ ๕     

  
ตัวบํงช้ีที ่
๕.๔ ครูใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล๎องกับพัฒนาการของเด็ก 

๒.๐๐ ๕     

  
 
 
 

ตัวบํงช้ีที ่
๕.๕ 

ครูใช๎เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอยํางหลากหลาย
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแกํผู๎ปกครอง  

๒.๐๐ ๕     

  

ตัวบํงช้ีที ่
๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ที่ตนรับผิดชอบ และใช๎ผลในการ

ปรับการจัด ประสบการณ์  

๒.๐๐ ๕     

  

ตัวบํงช้ีที ่
๕.๗ 

ครูจัดสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎ตลอดเวลา  

๒.๐๐ ๕     

  
ตัวบํงช้ีที ่
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู๎ปกครอง  

๒.๐๐ ๕     

  
ตัวบํงช้ีที ่
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู๎ความสามารถในด๎านการศึกษาปฐมวัย  

๒.๐๐ ๕     

  

ตัวบํงช้ีที ่
๕.๑๐ 

ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตรํตรองเพื่อใช๎ประโยชน์ในการพัฒนา
เด็ก 
 
 

๒.๐๐ ๕     



๒๔ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๒๐.๐๐ ๕     

  
ตัวบํงช้ีที ่
๖.๑ ตัวบํงช้ีที่ ๖.๑ ผู๎บริหารเข๎าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  

๓.๐๐ ๕     

  

ตัวบํงช้ีที ่
๖.๒ ตัวบํงช้ีที่ ๖.๒ ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู๎น า และความคิดริเริ่มที่เน๎น

การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๓.๐๐ ๕     

  

ตัวบํงช้ีที ่
๖.๓ ตัวบํงช้ีที่ ๖.๓ ผู๎บริหารใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎ข๎อมูล

การประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด๎านวิชาการและการจัดการ 

๓.๐๐ ๕     

  

ตัวบํงช้ีที ่
๖.๔ ตัวบํงช้ีที่ ๖.๔ ผู๎บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให๎บรรลุเปูาหมาย

ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

๓.๐๐ ๕     

  

ตัวบํงช้ีที ่
๖.๕ ตัวบํงช้ีที่ ๖.๕ ผู๎บริหารสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให๎มี

ประสิทธิภาพ  

๓.๐๐ ๕     

  

ตัวบํงช้ีที ่
๖.๖ ตัวบํงช้ีที่ ๖.๖ ผู๎บริหารให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจ

ใสํการจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๓.๐๐ ๕     

  
 
 

ตัวบํงช้ีที ่
๖.๗ 

ตัวบํงช้ีที่ ๖.๗ เด็ก ผู๎ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย  

๓.๐๐ ๕     

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา ๒๐.๐๐ ๕     

  

ตัวบํงช้ีที ่
๗.๑ ตัวบํงช้ีที่  ๗.๑  มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และน าสูํ

การปฏิบัติได๎อยํางประสิทธิภาพ  

๔.๐๐ ๕     

  

ตัวบํงช้ีที ่
๗.๒ 

ตัวบํงช้ีที่ ๗.๒ มีระบบและกลไกให๎ผู๎มีสํวนรํวมทุกฝุายตระหนักและ
เข๎าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  
 
 
 
 
 
 
 

๔.๐๐ ๕     



๒๕ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

  

ตัวบํงช้ีที ่
๗.๓ ตัวบํงช้ีที ่๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร๎างความตระหนักรู๎และเข๎าใจ

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๔.๐๐ ๕     

  

ตัวบํงช้ีที ่
๗.๔ ตัวบํงช้ีที ่๗.๔ สร๎างการมีสํวนรํวมและแสวงหาความรํวมมือกับ

ผู๎ปกครอง ชุมชน และท๎องถิ่น 

๔.๐๐ ๕     

  
ตัวบํงช้ีที ่
๗.๕ ตัวบํงช้ีที ่๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอยํางรอบด๎าน 

๔.๐๐ ๕     

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๕     

  

ตัวบํงช้ีที ่
๘.๑ ตัวบํงช้ีที่ ๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาท่ีมุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

๑.๐๐ ๕     

  

ตัวบํงช้ีที ่
๘.๒ ตัวบํงช้ีที่ ๘.๓ จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการ

บริหารจัดการ  

๑.๐๐ ๕     

  

ตัวบํงช้ีที ่
๘.๓ 

ตัวบํงช้ีที่ ๘.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา  

๑.๐๐ ๕     

  

ตัวบํงช้ีที ่
๘.๔ ตัวบํงช้ีที่ ๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช๎

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง  

๑.๐๐ ๕     

  
ตัวบํงช้ีที ่
๘.๕ 

ตัวบํงช้ีที่ ๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

๑.๐๐ ๕     

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้) ๕.๐๐ ดีเยี่ยม     

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้  

๕.๐๐ ๕     

  

ตัวบํงช้ีที ่
๙.๑ 

ตัวบํงช้ี ๙.๑ เป็นแหลํงเรียนรู๎เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา  
 
 
 
 
 

๒.๕ ๕     



๒๖ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

  

ตัวบํงช้ีที ่
๙.๒ 

ตัวบํงช้ี ๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข๎อง  

๒.๕ ๕     

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้) ๕.๐๐ ๕     

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

๕.๐๐ ๕     

  

ตัวบํงช้ีที ่
๑๐.๑ 

ตัวบํงช้ี ๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมให๎เด็กบรรลุตาม
เปูาหมายปรัชญาวิสัยทัศน์และจุดเน๎นการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา  

๒.๕ ๕     

  
ตัวบํงช้ีที ่
๑๐.๒ ตัวบํงช้ี ๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย  

๒.๕ ๕     

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้) ๕.๐๐ ๕     

มาตรฐานที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๕.๐๐ ๕     

  

ตัวบํงช้ีที ่

๑๑.๑ 
ตัวบํงช้ีที่ ๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ปฐมวัย 

๒.๕ ๕     

  
ตัวบํงช้ีที ่
๑๑.๒ ตัวบํงช้ีที่ ๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย  

๒.๕ ๕     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 11.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน *  ให๎บันทึกคําเฉลี่ย เชํน 3.51 ระดับคุณภาพ เชํน พอใช๎  ดี ....ตามผลประเมิน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดยหน่วยงาน

ต้นสังกัด * 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
ด๎านคุณภาพผู๎เรียน     
มาตรฐานที่ 1 ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยม 
                   ท่ีพึงประสงค์ 

4.98 5   

1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 0.50 5   

1.2  มีน้ าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 0.49 5   

1.3  ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงตํอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ            

1.00 5   

1.4  เห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม 0.99 5   

1.5  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให๎เกียรติผู๎อื่น   1.00 5   

1.6    สร๎างผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และ
การแสดงท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดก าแพงเพชร ได๎แกํ ระบ า ก ไกํ 
ระบ าคล๎องช๎าง ระบ าชากังราว /กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 

1.00 5   

มาตรฐานที่ 2 ผู๎เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 7.00 5   
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 2.00 5   

2.2 เอื้ออาทรผู๎อื่นและกตัญญูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ 1.00 5   

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตําง 1.00 5   

2.4 ตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 1.00 5   

2.5 รู๎คุณคํา และปฏิบัติตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 1.00 5   

2.6 รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และมีความภาคภูมิใจก าแพงเพชรเมืองมรดกโลก 1.00 5   

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  อย่างต่อเนื่อง 

10.57 5   

3.1 มีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด แหลํง
เรียนรู๎ และสื่อตําง  ๆรอบตัว                1.96 

5   

3.2 มีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน  และตั้งค าถามเพื่อค๎นคว๎าหา
ความรู๎เพิ่มเติม 0.93 

5   

3.3 เรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน   0.99 5   
3.4 ใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และน าเสนอผลงาน 1.00 5   
3.5 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคนอํานออก เขียนได๎และคิดเลขเป็น 1.92 5   
3.6 อํานคลํอง เขียนคลํอง ทํองอาขยานได๎ตามระดับช้ัน 1.89 5   
3.7 ทํองสูตรคูณ คิดเลขเร็วและมีความสามารถ 

ด๎านคณิตศาสตร์ตามระดับชั้น 
 
 
 

1.89 5   



๒๘ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดยหน่วยงาน

ต้นสังกัด * 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

4.66 5   

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อําน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 1.90 

5   

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 0.91 5   
4.3 ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจแก๎ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 0.90 5   
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ 0.95 5   

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 4.45 4   
5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตํละกลุํมสาระเป็นไปตามเกณฑ์   0.88 1   
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์   0.99 1   
5.3 ผลการประเมินการอําน  คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์   1.62 2   
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์   0.95 1   

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   

4.76 5   

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 1.85 5   
6.2 ท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 0.97 5   
6.3 ท างานรํวมกับผู๎อื่นได ๎ 0.97 5   
6.4 มีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเอง

สนใจ 
0.97 5   

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

11.00 5   

7.1 ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

1.00 5   

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล และใช๎ข๎อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน                  

1.00 5   

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวําง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา       

2.00 5   

7.4 ครูใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา
ของท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ๎
 
 
 
 

1.00 5   



๒๙ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดยหน่วยงาน

ต้นสังกัด * 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุํงเน๎นการพัฒนา 

การเรียนรู๎ของผู๎เรียน ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย 
1.00 5   

7.6 ครูให๎ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก๎ไขปัญหาให๎แกํผู๎เรียนทั้งด๎านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด๎วยความเสมอภาค 

1.00 5   

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ 
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช๎ผลในการปรับการสอน 

1.00 5   

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 

1.00 5   

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได๎รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

1.00 5   

7.10 ครูมีความรู๎ และสามารถใช๎คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน 

1.00 5   

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

11.00 5   

8.1 ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู๎น า และความคิดริเริ่ม 
ที่เน๎นการพัฒนาผู๎เรียน 

1.00 5   

8.2   ผู๎บริหารใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎ข๎อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัย เป็นฐานคิด 
ทั้งด๎านวิชาการและการจัดการ                               

2.00 5   

8.3 ผู๎บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให๎บรรล ุ
เปูาหมายตามที่ก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการ 

2.00 5   

8.4 ผู๎บริหารสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ให๎พร๎อมรับการกระจายอ านาจ 

2.00 5   

8.5 นักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร 
การจัดการศึกษา 

1.00 5   

8.6 ผู๎บริหารให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและ 
เอาใจใสํการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

2.00 5   

8.7 ผู๎บริหารมีความรู๎ และสามารถใช๎คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเพื่อการ
บริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 
 
 
 
 

 
 

 

5   



๓๐ 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดยหน่วยงาน

ต้นสังกัด * 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5.00 5   

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู๎และปฏิบัติหน๎าที ่
ตามที่ระเบียบก าหนด 

2.00 5   

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให๎บรรล ุ
ผลส าเร็จตามเปูาหมาย 

1.00 5   

9.3 ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา 1.7 5   
มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ

กิจกรรมพัฒนา  
                     คุณภาพผู้เรียนอยา่งรอบด้าน  

8.8 5   

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล๎องกับท๎องถิ่น 1.6 5   
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให๎ผู๎เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถและความสนใจ 
2.00 5   

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนท่ีสํงเสริมและตอบสนองความต๎องการ 
ความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของผู๎เรียน 

0.8 5   

10.4 สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียน 
ได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 

0.8 5   

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผล 
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยํางสม่ าเสมอ 

1.6 5   

10.6   จัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู๎เรียนทุกคน 

2 5   

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ              

9.5 5   

11.1   ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง  
อยูํในสภาพใช๎การได๎ด ีสภาพแวดล๎อมรํมรื่น และมีแหลํงเรียนรู๎
ส าหรับผู๎เรียน  

4.00 5   

11.2   จัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู๎เรียน 
 

3.00 5   

11.3   จัดห๎องสมุดที่ให๎บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให๎ผู๎เรียน
เรียนรู๎ด๎วยตนเองและหรือเรียนรู ๎
แบบมีสํวนรํวม 
 
 

2.5 5   



๓๑ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดยหน่วยงาน

ต้นสังกัด * 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

5.00 5   

12.1   ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1.00 5   
12.2   จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ที่มุํงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
1.00 5   

12.3 จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

1.00 5   

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

0.5 5   

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
ไปใช๎วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

0.5 5   

12.6   จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 1.00 5   
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

10.00 5   

13.1 มีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและใช๎ประโยชน์
จากแหลํงเรียนรู๎ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู๎ที่เกี่ยวข๎อง                                                                     

5.00 5   

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายใน 
สถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน  
และองค์กรที่เกี่ยวข๎อง 

5.00 5   

 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน๎นท่ีก าหนดขึ้น  

5.00 5   

14.1   จัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตาม  เปูาหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา 

3.00 5   

14.2   ผลการด าเนินงานสํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา 

2.00 5   

มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน๎น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อพัฒนาและสํงเสริมสถานศึกษาให๎ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     

5.00 5   

15.1   จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

3.00 5   

15.2   ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายและพัฒนา 
ดีขึ้นกวําที่ผํานมา 

2.00 5   



๓๒ 

12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (ครั้งล่าสุด) 
 
12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบํงช้ีที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายสมวัย   

 

5.00 

 

4.50 
 

ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์ และจิตใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคมสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.00 ดี 
ตัวบํงช้ีที่ 5  เด็กมีความพร๎อมศึกษาตํอในขั้นตํอไป 10.00 8.00 ดี 
ตัวบํงช้ีที่ 6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 35.00 32.00 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 15.00 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.77 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์
ตัวบํงช้ีที่ 9   ผลการพัฒนาให๎บรรลุเปูาหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 
                วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา   

  
2.50 
 

 
ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน๎น และจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ ์
                ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบํงช้ีที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

 
2.50 

 
2.50 

ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ 12  ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
                  และพัฒนาสูํความเป็นเลิศ เพื่อให๎สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

สรุป 100 91.27 ดีมาก 
 
 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีคําเฉลี่ย  91.27   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไมํรับรอง 

12.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบํงช้ีที่ 1. ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี

 

10.00 

 

9.14 

 

ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 2  ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค ์ 10.00 9.65 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 3  ผู๎เรียนมีความใฝุรู ๎และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 10.00 8.60 ด ี
ตัวบํงช้ีที่ 4  ผู๎เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.19 ด ี
ตัวบํงช้ีที่ 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู๎เรียน 20.00 11.21 พอใช๎ 
ตัวบํงช้ีที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
 
 

5.00 5.00 ดีมาก 



๓๓ 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบํงช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต๎นสังกัด 5.00 4.75 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์
ตัวบํงช้ีที่ 9   ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
                 และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

 
5.00 

 
5.00 

ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนท่ีสํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ ์
                ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบํงช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา               

 
5.00 

 
5.00 

ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ 12 ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน  
                 และพัฒนาสูํความเป็นเลศิท่ีสอดคลอ๎งกับแนวทางการปฏริปูการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

สรุป 100 86.54 ด ี
 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพระดับ    ดี     โดยมีคําเฉลี่ย  86.54  . 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไมํรับรอง 
 
 
 
13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
จุดเด่น 

๑. เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายสมวัย มีพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจ มีพัฒนาการด๎าน
สังคมสมวัย มีพัฒนาการด๎านสติปัญญาสมวัย มีความพร๎อมศึกษาตํอในขั้นตํอไป 

๒. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษา ประสิทธิผลในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ มีประสิทธิผลของระบบการระกันคุณภาพภายใน 
พัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดการตั้ง
สถานศึกษา พัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และ
ด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑. เด็กมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รู๎จักประหยัด รู๎จักอดทนรอคอย รู๎คุณผู๎อื่น 
เมตตากรุณา และมีน้ าใจยังไมํเพียงพอ 

๒. เด็กถํายถอดความคิดสร๎างสรรค์ผํานการท างานศิลปะเลําเรื่อง เลํนเกมภาษา 
ทดลองวิธีการใหมํๆ ในการท าสิ่งตํางๆ ยังไมํเพียงพอ 
ด้านการบริหารการศึกษา 

๑. โรงเรียนมีของเลํน และของใช๎มีขนาดยังไมํเหมาะสม และจ านวนไมํเพียงพอ สะอาด
และปลอดภัยส าหรับเด็ก 



๓๔ 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เนินผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. ครูสนับสนุนให๎เด็กรู๎จักควบคุมตนเอง อดมนรอคอยและมุํงมุํนตั้งใจยังไมํเพียงพอ 
๒. ครูจัดกิจกรรมให๎เด็กได๎สืบค๎น ส ารวจ และตั้งค าถามเพ่ือสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับสิ่ง

ตํางๆรอบตัวยังไมํเพียงพอ 
๓. ครูปิดโอกาให๎ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการวางแผนน าผลประเมินไปพัฒนาเด็กยังไมํ

เพียงพอ 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

๑. การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไมํตํอเนื่องและเพียงพอ  
 
ข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้น
สังกัด 
ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑. เด็กควรได๎รับการสํงเสริม พัฒนาให๎มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รู๎จัก ประหยัด รู๎จัก
อดทนรอคอย รู๎คุณผู๎อื่น เมตตากรุณา และมีน้ าใจโดยการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนเพื่อฝึก
ปฏิบัติให๎เด็กได๎มีความรู๎ ความคิด มีทักษะ และความสามารถ และมีเจตคติและคุณลักษณะดังกลําว
อยํางสม่ าเสมอและเพียงพอ 

๒. เด็กควรได๎รับการสํงเสริม พัฒนาให๎เด็กมีความสามารถในการถํายถอดความความคิด
สร๎างสรรค์ผํานการท างานศิลปะเลําเรื่อง เลํนเกมภาษา ทดลองวิธีการใหมํๆ ในการท าสิ่งตํางๆ อยําง
สม่ าเสมอและเพียงพอ 
ด้านการบริหารการศึกษา 

๑. ควรมีการปรับปรุงพัฒนาของเลํน และของใช๎มีขนาดเหมาะสม และจ านวนเพียงพอ และ
ดูแลให๎สะอาดและปลอดภัยส าหรับเด็ก 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เนินผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ครูควรมีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู๎ และฝึกปฏิบัติให๎เด็กรู๎จักควบคุมตนเอง 
อดทนรอคอยและมุํงมุํนตั้งใจ 

๒. ครูควรจัดกิจกรรมให๎เด็กได๎สืบค๎น ส ารวจ และตั้งค าถามเพ่ือสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับสิ่ง
ตํางๆรอบตัวอยํางสม่ าเสมอ และเพียงพอ 

๓. ครูควรมีการเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการวางแผนน าผลประเมินไปพัฒนาเด็ก
สม่ าเสมอ และเพียงพอ 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

๑. โรงเรียนควรมีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางสม่ าเสมอ และมีความ
ตํอเนื่องเพียงพอ 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
จุดเด่น 
ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑. เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายสมวัย มีพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจ มีพัฒนาการ
ด๎านสังคมสมวัย มีพัฒนาการด๎านสติปัญญาสมวัย มีความพร๎อมศึกษาตํอในขั้นตํอไป 



๓๕ 

๒. ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดการตั้งสถานศึกษา ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
ด้านการบริหารการศึกษา 

๑. โรงเรียนมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา มีผลการ
สํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูํความเป็นเลิศท่ี
สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เนินผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

๑. ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 
จุดควรพัฒนา 
ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑. เด็กมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รู๎จักประหยัด รู๎จักอดทนรอคอย รู๎คุณผู๎อื่น 
เมตตากรุณา และมีน้ าใจยังไมํเพียงพอ 

๒. เด็กถํายถอดความคิดสร๎างสรรค์ผํานการท างานศิลปะเลําเรื่อง เลํนเกมภาษา 
ทดลองวิธีการใหมํๆ ในการท าสิ่งตํางๆ ยังไมํเพียงพอ 
ด้านการบริหารการศึกษา 

๒. โรงเรียนมีของเลํน และของใช๎มีขนาดยังไมํเหมาะสม และจ านวนไมํเพียงพอ สะอาด
และปลอดภัยส าหรับเด็ก 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เนินผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔. ครูสนับสนุนให๎เด็กรู๎จักควบคุมตนเอง อดทนรอคอยและมุํงมุํนตั้งใจยังไมํเพียงพอ 
๕. ครูจัดกิจกรรมให๎เด็กได๎สืบค๎น ส ารวจ และตั้งค าถามเพ่ือสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับสิ่ง

ตํางๆรอบตัวยังไมํเพียงพอ 
๖. ครูปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการวางแผนน าผลประเมินไปพัฒนาเด็กยังไมํ

เพียงพอ 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

๑. การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไมํตํอเนื่องและเพียงพอ 
ข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑. เด็กควรได๎รับการสํงเสริม พัฒนาให๎มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รู๎จักประหยัด รู๎จัก
อดทนรอคอย รู๎คุณผู๎อื่น เมตตากรุณา และมีน้ าใจ โดยการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนเพื่อฝึก
ปฏิบัติให๎เด็กได๎มีความรู๎ ความคิด มีทักษะ และความสามารถ และมีเจตคติและคุณลักษณะดังกลําว
อยํางสม่ าเสมอและเพียงพอ 



๓๖ 

๒. เด็กควรได๎รับการสํงเสริม พัฒนาให๎เด็กมีความสามารถในการถํายถอดความ
ความคิดสร๎างสรรค์ผํานการท างานศิลปะเลําเรื่อง เลํนเกมภาษา ทดลองวิธีการใหมํๆ ในการท าสิ่ง
ตํางๆ อยํางสม่ าเสมอและเพียงพอ 
ด้านการบริหารการศึกษา 

๑. ควรมีการปรับปรุงพัฒนาของเลํน และของใช๎มีขนาดเหมาะสม และจ านวนเพียงพอ 
และดูแลให๎สะอาดและปลอดภัยส าหรับเด็ก 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เนินผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ครูควรมีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู๎ และฝึกปฏิบัติให๎เด็กรู๎จักควบคุม
ตนเอง อดทนรอคอยและมุํงมุํนตั้งใจอยํางสม่ าเสมอ และเพียงพอ 

๒. ครูควรจัดกิจกรรมให๎เด็กได๎สืบค๎น ส ารวจ และตั้งค าถามเพ่ือสร๎างความเข๎าใจ
เกี่ยวกับสิ่งตํางๆรอบตัวอยํางสม่ าเสมอ และเพียงพอ 

๓. ครูควรมีการเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการวางแผนน าผลประเมินไป
พัฒนาเด็กสม่ าเสมอ และเพียงพอ 
 
14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สภาพปัญหา  
ด้านการจัดการศึกษา 

๑. เด็กมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รู๎จักประหยัด รู๎จักอดทนรอคอย รู๎คุณผู๎อื่น 
เมตตากรุณา และมีน้ าใจยังไมํเพียงพอ 

๒. เด็กถํายถอดความคิดสร๎างสรรค์ผํานการท างานศิลปะเลําเรื่อง เลํนเกมภาษา 
ทดลองวิธีการใหมํๆ ในการท าสิ่งตํางๆ ยังไมํเพียงพอ 
ด้านการบริหารการศึกษา 

๑. โรงเรียนมีของเลํน และของใช๎มีขนาดยังไมํเหมาะสม และจ านวนไมํเพียงพอ สะอาด
และปลอดภัยส าหรับเด็ก 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เนินผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ครูสนับสนุนให๎เด็กรู๎จักควบคุมตนเอง อดมนรอคอยและมุํงมุํนตั้งใจยังไมํเพียงพอ 
๒. ครูจัดกิจกรรมให๎เด็กได๎สืบค๎น ส ารวจ และตั้งค าถามเพ่ือสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับสิ่ง

ตํางๆรอบตัวยังไมํเพียงพอ 
๓. ครูปิดโอกาให๎ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการวางแผนน าผลประเมินไปพัฒนาเด็กยังไมํ

เพียงพอ 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

๑. การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไมํตํอเนื่องและเพียงพอ  
 
จุดเด่น 

๑. เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายสมวัย มีพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจ มีพัฒนาการ
ด๎านสังคมสมวัย มีพัฒนาการด๎านสติปัญญาสมวัย มีความพร๎อมศึกษาตํอในขั้นตํอไป 



๓๗ 

๒. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษา ประสิทธิผลใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ มีประสิทธิผลของระบบการระกันคุณภาพภายใน 
พัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดการตั้ง
สถานศึกษา พัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และ
ด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านผลการจัดการศึกษา 

๓. เด็กมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รู๎จักประหยัด รู๎จักอดทนรอคอย รู๎คุณผู๎อื่น 
เมตตากรุณา และมีน้ าใจยังไมํเพียงพอ 

๔. เด็กถํายถอดความคิดสร๎างสรรค์ผํานการท างานศิลปะเลําเรื่อง เลํนเกมภาษา 
ทดลองวิธีการใหมํๆ ในการท าสิ่งตํางๆ ยังไมํเพียงพอ 
ด้านการบริหารการศึกษา 

๒. โรงเรียนมีของเลํน และของใช๎มีขนาดยังไมํเหมาะสม และจ านวนไมํเพียงพอ สะอาด
และปลอดภัยส าหรับเด็ก 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เนินผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔. ครูสนับสนุนให๎เด็กรู๎จักควบคุมตนเอง อดมนรอคอยและมุํงมุํนตั้งใจยังไมํเพียงพอ 
๕. ครูจัดกิจกรรมให๎เด็กได๎สืบค๎น ส ารวจ และตั้งค าถามเพ่ือสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับสิ่ง

ตํางๆรอบตัวยังไมํเพียงพอ 
๖. ครูปิดโอกาให๎ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการวางแผนน าผลประเมินไปพัฒนาเด็กยังไมํ

เพียงพอ 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

๒. การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไมํตํอเนื่องและเพียงพอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

ตอนที่ 2  
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 

1. การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนบ๎านดงซํอม แบํงโครงสร๎างการบริหารงานเป็น 4  ด๎าน 
ได๎แกํด๎าน 1.  การบริหารวิชาการ  2.  การบริหารงานงบประมาณ  3.  การบริหารงานบุคคล                     
4.  การบริหารทั่วไป  ผู๎บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร แบบ การมีสํวนรํวมโดยมีการ
รํวมคิดรํวมวางแผน  รํวมปฏิบัติของบุคลากรทุกระดับและทุกฝุาย บริหารงานตามวงจนการท างาน 
PDCA     

 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
      

 
            
    
    
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 4   โครงสร๎างการบริหารงานโรงเรียน 

 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนมีมาตรฐาน  วิชาการก๎าวหน๎า  รักษาสิ่งแวดล๎อม  เพียบพร๎อมคุณธรรม เลิศล้ าความ

สุนทรีย์  ชุมชนมีสํวนรํวมคิด  ด าเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง 
พันธกิจ 
๑.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพได๎ มาตรฐาน 
๒. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎เป็นคนดีมีคุณธรรม รักษาสิ่งแวดล๎อม มีสุขนิสัยที่ดี มีสุนทรียด๎าน

ศิลปะ ดนตรี มีความเป็นอยูํอยํางพอเพียง 
เป้าหมาย 
๑.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท๎องถิ่น จัด

กระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลายเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒. นักเรียนมีความรู๎คูํคุณธรรม สามารถด ารงชีวิตอยํางพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุนทรียภาพ
ด๎านศิลปะ ดนตรี กีฬา รักษ์สิ่งแวดล๎อม 

๓. โรงเรียนมีระบบเครือขํายผู๎ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญาท๎องถิ่นท่ีมีสํวนรํวมในการพัฒนา  

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายสมนึก  อ้ายง้าว 

การบริหารงานวิชาการ 

นางเฟื่องฟ้า  สุขเจริญ 

การบริหารงานงบประมาณ 

นายอุดม  กองแก้ว 

การบริหารงานบุคคล 

นายอุดม  กองแก้ว 

การบริหารทั่วไป 

นายพิชิต  เอมศิร ิ



๓๙ 

 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
๑.  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือน๎อมน าการใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. เครือขํายดนตรี 

 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

  โครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  โครงการเครือขํายดนตรี ทุกโครงการกิจกรรมได๎รับการสนับสนุนการด าเนินงาน
อยํางตํอเนื่องจากผู๎บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษาผู๎ปกครองและชุมชนผลการด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการของโครงการในการพัฒนาผลการพัฒนาให๎บรรลุตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่
สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  
3.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.   ด้านผลการจัดการจัดการศึกษา  
 1.1  สถานศึกษาควรท าวิจัยในระดับชั้นเรียนเพื่อค๎นหาสาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนอยํางแท๎จริง  วําเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  สื่อ
การเรียนรู๎ เครื่องมือวัดผลการเรียนรู๎ การบริหารจัดการ ศักยภาพของผู๎เรียนกลุํมใด หรือเรื่องอ่ืนๆ 
เพ่ือน าข๎อค๎นพบมาดด าเนินการปรับปรุงแก๎ไขตํอไป 
 1.2  สถานศึกษาควรน าข๎อค๎นพบที่กลําวข๎างต๎นมาจัดท าเป็นโครงการและบริการจัดการเพ่ือ
ปรับปรุงแก๎ไขโดยรํวมมือของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครอง และผู๎เกี่ยวข๎อง มีการ
รํวมกันวางแผนรํวมมือปฏิบัติ ติดตามประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก๎ไขอยําง
ตํอเนื่อง 
 1.3  ควรพัฒนาเอกลักษณ์ตามจุดเน๎น จุดเดํนหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนดให๎ได๎รับ
การยอมรับจากองค์กรภายนอกอยํางสม่ าเสมอและเพียงพอ  ด๎วยการด าเนินงานอยํางเป็นระบบ
โดยเฉพาะด๎านการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินอยํางมีความสม่ าเสมอ 
 
 2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
  สถานศึกษาควรจัดให๎มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
นโยบายและแผนเพื่อน าผลไปก าหนดเป็นทิศทางในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 3.   ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
      ครูควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช๎ในการซํอมเสริมและพัฒนาผู๎เรียน 
ศึกษาค๎นคว๎าวิจัย  โดยจัดให๎มีโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก๎ปัญหา พัฒนา หรือใช๎นวัตกรรม  
เทคนิควิธีสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญให๎
เดํนชัดยิ่งขึ้น 
4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 



๔๐ 

 กลยุทธ์ที่ 1  
ปลูกฝังคุณธรรมน าความรู๎น๎อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ 

 กลยุทธ์ที่ 2  
ขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานของประชากรวัยเรียน อยํางกว๎างขวางทั่วถึง 

 กลยุทธ์ที่ 3  
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาพัฒนาผู๎เรียน สมรรถนะครูและบุคลากร

อยํางเป็นระบบ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัยและการ
เรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ผู๎เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎ของหลักสูตรการศึกษาอยํางเต็มตาม
ศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาคามพร๎อมในด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให๎แกํสถานศึกษาและหนํวยงาน
การศึกษาในสังกัดเพ่ือการเรียนรู๎และการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ 5 

สํงเสริมการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท๎องถิ่นในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

5. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 

ปลูกฝังคุณธรรมน าความรู๎น๎อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ 
  

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช้ี) 

๑. โครงการจัดการเรียน
การสอนเพื่อน๎อมน า
การใช๎หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดีตํอการ
เรียน 

๒. นักเรียนมีทักษะการคิดการ
สร๎างปัญญาการด าเนินชีวิต 

๓. นักเรียนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

๔. นักเรียนมีคุณธรรมตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การอยูํรํวมกัน 

๕. ครูได๎พัฒนาตนเองในด๎านการ
ด าเนินโครงการและพัฒนา
ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในรูปแบบบูรณาการ 

๖. โรงเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎าน
การด าเนินงานกิจกรรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให๎แกํชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด๎านปริมาณ  
1.ผู๎บริหาร ครู  
   นักเรียน จ านวน 256 คน 

ด๎านคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีจิตส านักท่ีดีตํอการ

เรียน 
๒. นักเรียนมีทักษะการคิด การ

สร๎างปัญญา การด าเนินชีวิต 
๓. นักเรียนมีจิตส านึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

๔. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการอยูํรํวมกัน
ในสังคมอยํางมีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 2  ตัวบํงช้ีที ่
2.4,2.5 
มาตรฐานที่ 3  ตัวบํงช้ีที ่
3.1,3.2 



๔๒ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการวันส าคัญ 
 
 
 

๑.  เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมี
ระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรม
และคํานิยมที่พึงประสงค ์

๒. เพื่อปลูกฝังให๎เยาวชนรู๎จัด
กตัญญูตํอบิดามารดาและผู๎มี
ประคุณ 

๓. เพื่อปลูกฝังให๎นักเรียนรู๎จักการ
ให๎อภัยซึ่งกันและกัน 

๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนในด๎านการเรียนรู๎และ  

๕. เพื่อให๎นักเรียนเห็นความส าคัญ
และเข๎ารํวมกิจกรรมโดยพร๎อม
เพรียงกัน 

๖. สํงเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหวํางโรงเรียน วัด ชุมชน 

ด๎านปริมาณ 
1.จ านวนครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนบ๎านดงซํอม จ านวน 
15 คนได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
2. จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ๎านดง
ซํอม 256 คนได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
อยํางน๎อยร๎อยละ 80 
ด๎านคุณภาพ 
1.นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมเป็นแบบอยํางท่ีดี ร๎อย
ละ 90 
2.นักเรียนมีระเบียบวินัย และ
ประพฤติปฏิบัติตนอยูํรํวมกันใน
สังคมอยํางมีความสุขร๎อยละ90 
3.นักเรียนระลึกถึงประคุณ และ
กตัญญูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณร๎อย
ละ100 
4.โรงเรียน , วัด , บ๎าน มี
ความสัมพันธ์อันดีตํอกัน 

มาตรฐานที่ 2  ตัวบํงช้ีที ่
2.2,2.3 

๓. โครงการประหยัด
พลังงาน 

๑. เพื่อให๎คณะครู บุคลากรทางการ
และนักเรียนประหยัดพลังงาน 

ด๎านปริมาณ 
1.นักเรียนจ านวน 256 คน 
2. คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจ านวน 15 คน 
ด๎านคุณภาพ 
1.นักเรียน , คณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนได๎ปลูกต๎นไม๎ 
และรณรงค์ลดภาวะโลกร๎อน 
2. นักเรียน, คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนมีการ
ประหยัดไฟฟูา และ น้ า 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 2  ตัวบํงช้ีที ่
2.4 



๔๓ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมเด็ก
ปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
คํานิยมอันพึงประสงค์อยูํ
รํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด๎านปริมาณ  
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย

โรงเรียนบ๎านดงซํอม ร๎อยละ 
85 จัดเก็บของเลํน ของใช๎ 
รู๎จักการรอคอย มีความ
รับผิดชอบ และปฏิบัติ
กิจกรรมได๎ส าเร็จ ปฏิบัติตาม
ข๎อตกลงรํวมกันของห๎องเรียน 

๒. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
โรงเรียนบ๎านดงซํอม ร๎อยละ 
85 ไมํน าทรัพย์สิน และ
สิ่งของของผู๎อื่นมาเป็นของ
ตนเอง ยอมรับผิดเมื่อตนเอง
กระท าความผิด 

๓. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
โรงเรียนบ๎านดงซํอม ร๎อยละ 
85 นักเรียนรู๎จักขอบคุณผู๎ที่
ท าความดีให๎กับตน รวมทั้ง
เชื่อฟัง ปฏิบัติตนตามค าสอน 
และมีสัมมาคารวะตํอผู๎มี
พระคุณ และแสดงออกซึ่ง
ความรักชาติได๎ตามวัย 

๔. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
โรงเรียนบ๎านดงซํอม ร๎อยละ 
85 มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อ แบํงปัน 
ชํวยเหลือผู๎อื่น มีความพึง
พอใจในตนเอง และรู๎จักช่ืน
ชมผู๎อื่น 

๕. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
โรงเรียนบ๎านดงซํอม ร๎อยละ 
85  ใช๎และรักษาสิ่งของ
เครื่องใช๎ของตนเองและ
สํวนรวมอยํางประหยัด และ
คุ๎มคํา รวมทั้งดูแลรักษา
สิ่งแวดล๎อม 

 
 
 

มาตรฐานข๎อที่ 1 
ทุกตัวตัวบํงช้ี 



๔๔ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  ๖. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
โรงเรียนบ๎านดงซํอม ร๎อยละ 
85 มีมารยาทในการพูด การ
ฟัง การรับประทานอาหาร 
ตลอกจนการแสดงความ
เคารพตํอผู๎อื่นตามวัฒนธรรม
ไทย 

 

๒. โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล๎อมของ
เด็กปฐมวัย 

๑. เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

๒. เพื่อปลูกฝังการดูแลรักษา
สิ่งแวดล๎อม 

ด๎านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย

จ านวน 33  คน 
๒. พํอแมํผู๎ปกครองเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ๎านดง 
ซํอม จ านวน  33  คน 

๓. คณะครูโรงเรียนบ๎านดงซํอม 
จ านวน  15  คน 
 
 

มาตรฐานข๎อที่ 2,16 ทุก
ตัวตัวบํงช้ี 

 ๑. เพื่อให๎นักเรียนสามารถเชิญ
ชวนผู๎ปกครองรํวมกัน
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม 

๒. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนท า
กิจกรรมตํางๆรํวมกับผู๎อื่น
ได๎อยํางมีความสุข 

๓. เพื่อสํงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 
ด๎าน 
 

ด๎านคุณภาพ 
๑. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 รับรู๎คุณคํา

ของสิ่งแวดล๎อมและ
ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล๎อม 

๒. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 เข๎ารํวม 
หรือมีสํวนรํวมกิจกรรม 
โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

กลยุทธ์ที่ 2 
ขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานของประชากรวัยเรียน อยํางกว๎างขวางและทั่วถึง  

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช้ี) 
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษานักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู๎ 

๑. เพื่อคัดกรองนักเรียนท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู ๎

๒. เพื่อเตรียมความพร๎อมนักเรียน
ที่มีปัญหาทางด๎านการเรียนรู๎
และนักเรียนท่ัวไป 

ด๎านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอมที่มี
ปัญหาทางด๎านการเรียนรู๎ ตั้งแตํ
ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 26 คน 

ด๎านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอมที่มี
ปัญหาทางด๎านการเรียนรู๎ได๎รับ
การเตรียมความพร๎อมและรับ
บริการด๎านการจัดการศึกษาพิเศษ 
มีพัฒนาการเรียนรู๎จากสื่อ 

มาตรฐานที่ 7 
ตัวบํงช้ีที ่

7.2, 7.3, 7.6 

๒.  โครงการประกันโอกาสและ
สร๎างความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

๑. โรงเรียนจัดการศึกษาระดับ
กํอนประถม ได๎รับการบริการ
อยํางทั่วถึง 

๒. เด็กท่ีอายุถึงเกณฑ์เข๎าเรียนภาค
บังคับระดับประถมศึกษาได๎เข๎า
เรียน 100% 

๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรและสํงเสริม
ให๎โรงเรียนมีมาตรฐาน 

๔. นักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 ได๎เข๎าศึกษาตํอช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 100% 

๕. เพื่อติดตามนักเรียนที่ขาด
โอกาสทางการศึกษาให๎ได๎ศึกษา
ตํออยํางเสมอภาคเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนให๎มี
โอกาสได๎ศึกษาตํอ 

ด๎านปริมาณ 
1.นักเรียนระดับกํอน
ประถมศึกษา จ านวน 33 ได๎รับ
การบริการอยํางท่ัวถึง 
2. นักเรียนระดับประถมศึกษา 
จ านวน 1 ได๎เข๎าเรียนทุกคน 
3. นักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี6 จ านวน 19 คน ได๎เข๎าเรียน
ตํอช้ัน ม.1 ทุกคน 
4. จ านวนนักเรียนท่ีจบช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน  
26 คน 
5. จ านวนนักเรียนท่ีศึกษาตํอ 26 
คน 
6. จ านวนนักเรียนท่ีขาดแคลน
ได๎รับความชํวยเหลือ จ านวน 256 
คน 
7. นักเรียนท่ีมีความบกพรํองทาง
สติปัญญาได๎รับความชํวยเหลือ 5 
คน 
 
 
 

มาตรฐานที่ 10  
ตัวบํงช้ีที่  10.6 

 



๔๖ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช้ี) 
  ด๎านคุณภาพ 

1. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 กระตือรือร๎น
ในการฟัง การใช๎เวลาวํางในการ
อํานหนังสือค๎นคว๎า และสนใจเป็น
ประจ าอยํางตํอเนื่อง 
2.ผู๎เรียนร๎อยละ 90 สนใจแสวงหา
ความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ท้ัง
ในและนอกสถานศึกษา 
3. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีการเรียนรู๎
ของตนเองรํวมกับผู๎อื่นและ
สามารถแลกเปลี่ยนการเรียนรู๎กับ
ผู๎อื่น พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 

 

๓. โครงการการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 

โรงเรียนมีระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนท่ีมีคุณภาพและตรวจสอบ
ได๎ 

1.คุณธรรม จริยธรรมเป็น
แบบอยํางท่ีดีและสามารถดูแล
อบรมนักเรียนได ๎
2. นักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอม
ได๎รับการชํวยเหลือพัฒนาเต็ม
ศักยภาพและอยูํในสังงคมอยํางมี
ความสุข 

มาตรฐานที่ 10  
ตัวบํงช้ีที่  10.6 

 

๔. โครงการคาราวานเสริมสร๎าง
เด็ก 

เพื่อสํงเสริมและพัฒนา
พํอแมํ ผู๎ปกครองเด็ก
ปฐมวัยให๎มีความรู๎ความ
เข๎าใจในการอบรมเลี้ยง
ดูและสํงเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยอยํางถูกต๎อง
ตามหลักการ 

๑. เพื่อให๎พํอ แมํ ผู๎ปกครองเด็ก
ปฐมวัยสํงเสริมคุณลักษณะที่
ดีแกํเด็ก เชํน การไหว๎สวย     
ยิ้มใส การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
รักการอํานและมีทักษะการ
คิด 

 

ด๎านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย

โรงเรียนบ๎านดงซํอม ร๎อยละ 
90  มีพัฒนาการที่ดีทั้ง 
รํางกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม
และสติปัญญาอยูํรํวมกับผู๎อื่น
อยํางมีความสุข 

๒. พํอแมํ ผู๎ปกครองเด็กปฐมวัย
โรงเรียนบ๎านดงซํอม ร๎อยละ 
90  เข๎ารํวมและให๎ความ
รํวมมือเป็นอยํางดีตลอด
กิจกรรม 

๓. คณะครูผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
ร๎อยละ 100  มีความรู๎  
 
 

มาตรฐานข๎อที่ 1-8 
ทุกตัวบํงช้ี 



๔๗ 

โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค ์

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบํงช้ี) 

  ความเข๎าใจในการจัดกิจกรรม
พัฒนาพํอ แมํ ผู๎ปกครอง 
ด๎านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร๎อยละ 90 มี

คุณธรรม จริยธรรม และ
คํานิยมที่พึงประสงค ์

๒. นักเรียนร๎อยละ 90 มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ และ
พัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

๓. นักเรียนร๎อยละ 90สามารถ
ท างานจนส าเร็จ ท างาน
รํวมกับผู๎อื่นได๎และมี
ความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริต 

๔. นักเรียนร๎อยละ 90 สามารถ
คิดรวบยอด คิดแก๎ปัญหา 
และคิดริเริ่มสร๎างสรรค ์

๕. นักเรียนร๎อยละ 90 มีความรู๎
และทักษะเบื้องต๎น 

๖. นักเรียนร๎อยละ90มีความ
สนใจใฝุรู๎ รักการอําน และ
พัฒนาตนเอง 

๗. นักเรียนทุกคนมีสุขนิสัย 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่
ด ี

๘. นักเรียนร๎อยละ 90 มี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ด๎านศิลปะ ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๘ 

โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค ์

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบํงช้ี) 

๕. โครงการบัณฑิตน๎อย ๖. เพื่อให๎เด็กมีแรงกระตุ๎นในการ
เรียนตํอและสร๎างความ
ภาคภูมิใจให๎แกํเด็ก 

เพื่อให๎ครูผู๎ดูแลเด็ก ผู๎ปกครอง
และเด็ก มีความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน 
๓ เพื่อให๎เด็กได๎ตระหนักถึง

ความส าคัญของการศึกษา 
๔ เพื่อกระตุ๎นให๎เด็กอยากเรียน

ตํอในระดับสูง ๆ ตํอไปใน
อนาคต 

ด๎านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 

2 โรงเรียนบ๎านดงซํอม ร๎อย
ละ 95 จบการศึกษาระดับช้ัน
กํอนประถมศึกษา 

๒. ผู๎ปกครองนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนบ๎านดง
ซํอม ร๎อยละ 100  จบ
การศึกษาระดับชั้นกํอน
ประถมศึกษาในปีการศึกษา 
2556 เข๎ารํวมโครงการ 

ด๎านคุณภาพ 
๑. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 

2 โรงเรียนบ๎านดงซํอม ร๎อย
ละ 95 แสดงความรู๎สึกท่ีดี 
และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ตํอ
โรงเรียนและตํอเพื่อนรํวมชั้น 

๒. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 2 
โรงเรียนบ๎านดงซํอม ร๎อยละ 
95 เข๎ารํวมโครงการ 

๓. ผู๎ปกครองนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนบ๎านดง
ซํอม ร๎อยละ 95 เข๎ารํวม
โครงการ 

๔. ร๎อยละ 95 ผู๎ปกครองมีความ
พึงพอใจตํอกิจกรรมโครงการ 

 

มาตรฐานข๎อที่ 9 ตัว
บํงช้ีที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาพัฒนาผู๎เรียน สมรรถนะครูและบุคลากร

อยํางเป็นระบบ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัยและการ
เรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ผู๎เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎ของหลักสูตรการศึกษาอยํางเต็มตาม
ศักยภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี)้ 
๑. โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากรและสํงเสริม

ให๎โรงเรียนมีมาตรฐาน 
ด๎านปริมาณ 

คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ๎านดงซํอม จ านวน 15  คน 

ด๎านคุณภาพ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรและสํงเสริมให๎

โรงเรียนมีมาตรฐาน 

มาตรฐานที่  8 
ตัวบํงช้ีที่  8.4 

 

2.  โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 

1.เพื่อให๎นักเรียนได๎มีสื่อการ
เรียนการสอนที่หลากหลายและ
เพียงพอตํอความต๎องการของ
นักเรียน 
2.เพื่อสํงเสริมให๎ครูท าวิจัยในช้ัน
เรียน 
3.เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอําน
หนังสือให๎กับนักเรียน 
4.เพื่อพัฒนาให๎นักเรียนมุํงเน๎นสูํ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ด๎านปริมาณ 
1.ครู และบุคลากรทางการศึกษาจ านวน              
15 คน 
2. นักเรียนจ านวน 256 คน 

ด๎านคุณภาพ 
1. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญได๎อยํางถูกต๎อง 
2. นักเรียนได๎รับการพัฒนามีผลสัมฤทธ์ิ
เพิ่มขึ้น ร๎อยละ 4 ทุกกลุํมสาระ 
 

มาตรฐานที่  3 
ตัวบํงช้ีที่ 3.1,3.2 
มาตรฐานที่ 7 
ตัวบํงช้ีที่ 7.1-7.7 

 

3.  โครงการกิจกรรมตาม
ความสนใจของนักเรียน 

1.เพื่อให๎นักเรียนมีกิจกรรมการ
เรียนรู๎ที่หลากหลายและสนอง
ตํอความต๎องการของนักเรียน 
2.เพื่อพัฒนาให๎นักเรียนมุํงเน๎นสูํ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ด๎านปริมาณ 
1. ครูจ านวน 15 คนจัดกิจกรรมชุมนุม 
2. นักเรียนจ านวน 256 คน 

ด๎านคุณภาพ 
1. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญได๎อยํางถูกต๎อง 
2.นักเรียนได๎รับการพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก 

มาตรฐานที่ 10 
ตัวบํงช้ีที่ 10.1-
10.6 

4. โครงการห๎องสมุด 1.เพื่อสํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับเรื่องการใช๎ห๎องสมุด 
2. เพื่อสํงเสริมความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎ห๎องสมุด 

ด๎านปริมาณ 
1.นักเรียนมีหนังสืออํานเฉลี่ย 4 เลํม/คน ร๎อย
ละ 100 
2. ผู๎เรียนสามารถอํานคลํอง เขียนคลํองและ
รู๎จักตั้งค าถามเพื่อหาเหตุผล ร๎อยละ 89 

มาตรฐานที่ 
10  

ตัวบํงช้ีที่ 
11.1,11.3 



๕๐ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี)้ 
  3.นักเรียนเข๎าใช๎ห๎องสมุดจ านวน 3 ครั้งตํอ

สัปดาห์ ร๎อยละ 90 
 

  4. นักเรียนอํานวารสาร หนังสือพิมพ์ และ
หนังสือนอกหลักสูตรพร๎อมมีการจดบันทึก
ความรู๎ที่ได๎จากการอําน ร๎อยละ 85 
5. ผู๎เรียนสามารถค๎นคว๎าหาความรู๎จาก
อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีตําง ๆ ได๎ ร๎อยละ 
85 

 

  6. ผู๎เรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ ร๎อย
ละ 95 

ด๎านคุณภาพ 
1.นักเรียนมีหนังสืออํานเฉลี่ย 4 เลํม/คน  
2. ผู๎เรียนสามารถอํานคลํอง เขียนคลํองและ
รู๎จักตั้งค าถามเพื่อหาเหตุผล  
3.นักเรียนเข๎าใช๎ห๎องสมุดจ านวน 3 ครั้งตํอ
สัปดาห์  
4. นักเรียนอํานวารสาร หนังสือพิมพ์ และ
หนังสือนอกหลักสูตรพร๎อมมีการจดบันทึก
ความรู๎ที่ได๎จากการอําน  
5. ผู๎เรียนสามารถค๎นคว๎าหาความรู๎จาก
อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีตําง ๆ ได๎  
6. ผู๎เรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์  

 

5. โครงการประชาธิปไตย 1.เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนเรียนรู๎
ในระเบียบกติกาของสังคม 
2.เพื่อปลูกฝังให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎
และเข๎าใจสิทธิและหน๎าที่ของ
ตนเอง 

ด๎านปริมาณ 
1. นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 95  

ด๎านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถ
ทางด๎านประชาธิปไตยได๎อยํางเต็มที ่
2. นักเรียนได๎รู๎กฎ กติกา ทางสังคม 

มาตรฐานที่ 
2,4 

6. โครงการนิเทศ 1.เพื่อติดตามผลการด าเนินด๎าน
การเรียนการสอน 
2.เพื่อนิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
3. เพื่อรํวมกันแก๎ปัญหางาน
วิชาการ 
4. เพื่อพัฒนาผลสมฤทธ์ิ 

ด๎านปริมาณ 
1. คณะครูและบุคลากรฯ โรงเรียนบ๎านดง
ซํอมจ านวน 15 คน 

ด๎านคุณภาพ 
1.งานด๎านการเรียนการสอนของคณะครูได๎รับ
การพัฒนาท่ีดีขึ้น 
2.โครงการ กิจกรรมได๎ด าเนินการส าเร็จตาม 

มาตรฐานที่ 
12 



๕๑ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี)้ 
7. โครงการสํงเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของ

โรงเรียน 
วัตถุประสงค ์

ด๎านปริมาณ 
1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ๎านดงซํอมสารถดูแลสุขภาพของ
ตนเองและผู๎อื่นได๎ ร๎อยละ 80 

ด๎านคุณภาพ 
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาตําง ๆ 
ในโรงเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวบํงช้ีที่ 1.1-
1.5 

8. โครงการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนบ๎านาดงซํอมได๎
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

ด๎านปริมาณ 
หลักสูตรสถานศึกษา 

ด๎านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอมได๎รับการพัฒนา
ตามศักยภาพโดยใช๎หลักสูตรสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 
10 

9. โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน 

เพื่อพัฒนาระบบงานบริหาร
วิชาการงานงบประมาณ งาน
บริหารทั่วไป 

ด๎านปริมาณ 
ด๎านคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 
12 

10. โครงการเครือขํายดนตรี พัฒนาและสํงเสริม
ความสามารถทางดนตรีแกํ
นักเรียน 

ด๎านปริมาณ 
โรงเรียนบ๎านดงซํอมมีอุปกรณ์และสื่อการ
เรียนการสอนในวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

ด๎านคุณภาพ 
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในวิชา
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์อยํางมีประสิทธิภาพ
และเสริมสร๎างคุณภาพให๎กับนักเรียน รวมถึง
ปลูกจิตส านึกในความเป็นไทยให๎กับนักเรียน 

มาตรฐานที่ 
10 

11. โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

ด๎านปริมาณ 
1. จ านวนครูและบุคลากรฯ จ านวน 15 คน 
2.จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอมจ านวน 
256 คน 

ด๎านคุณภาพ 
1.นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตํอวิชาภาษาอังกฤษ 
2.นักเรียนมีทักษะทางด๎านการฟงั 
 
 
 

มาตรฐานที่ 
10 



๕๒ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี)้ 
  พูดอํานเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้น 

3.นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์มีความ
กล๎าแสดงออกทางภาษาที่ถูกต๎อง 
4.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษสูง 

 

13.โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม 

เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล๎อมให๎ดีขึ้น 
และเอื้อตํอการเรียนการสอน 

ด๎านปริมาณ 
โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนการ
สอน 

ด๎านคุณภาพ 
สถานศึกษามีข๎อมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับอาคาร
สถานท่ีและการใช๎พื้นที่ในการจัดการศึกษามี
การส ารวจข๎อมูลการให๎และบริการของ
หนํวยงานตําง ๆ  ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 
11 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อจัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัย 

2. เพื่อจัดประสบการณ์ที่เน๎น
เด็กเป็นส าคัญ 

3. เพื่อการวิเคราะห์เด็กเป็น
รายบุคคล ครบถ๎วนทุกด๎าน 

4. เพื่อให๎ครูสามารถใช๎สื่อท่ี
เหมาะสมและสอดคล๎องกับ
การเรียนรู๎ของเด็ก 

5. เพื่อด าเนินการการประเมิน
พัฒนาการเด็กให๎เด็กมี
พัฒนาการให๎เต็มศักยภาพ  

 
 
 
 
 
 
 

ด๎านปริมาณ  
1. ร๎อยละ 90 ครูมีความสามารถในการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู๎ ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

2. ร๎อยละ 90 ครูมีความรู๎ความเข๎าใจ
เปูาหมายและหลัดสูตรการศึกษาปฐมวัย 

3. ร๎อยละ 90 ครูมีการวิเคราะห์เด็กเป็น
รายบุคคล 

4. ร๎อยละ 90  ครูมีความสารถในการจัด
ประสบการณ์ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ 

5. ร๎อยละ 90 ครูมีความสามารถในการใช๎สื่อท่ี
เหมาะสมและสอดคล๎องกับการเรียนรู๎ของเด็ก 

6. ร๎อยละ 90 ครูมีการประเมินพัฒนาการ
ของเด็กตามสภาพจริง โดยค านึงถึง
พัฒนาการตามวัย 

7. ร๎อยละ 90 ครูมีการน าผล การประเมิน
พัฒนาการมาปรับเปลี่ยนการจัด
ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเด็กให๎เต็ม
ศักยภาพ 
 

 

มาตรฐานข๎อ
ที่ 10ตัวบํงช้ี 

1-6 



๕๓ 

โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค ์

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัว

บํงช้ี) 
  8. นักเรียนร๎อยละ 90 มีพัฒนาการทั้ง 4 

ด๎านที่ดีตามศักยภาพ 
ด๎านคุณภาพ 

๑. ร๎อยละ 90 ครูมีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๒. ร๎อยละ 90 ครูมีการเก็บรวมรวมข๎อมูล
เด็กเป็นรายบุคคล ครบถ๎วนทุกด๎าน 

๓. ร๎อยละ 90 ครูสามารถจัดประสบการณ์และ
กิจกรรมประจ าวันได๎เหมาะสมกับพัฒนาการของ
เด็ก 

๔. ร๎อยละ 90 ครูสามารถใช๎สื่อ/แหลํงเรียนรู๎
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่
เหมาะสมและสอดคล๎องกับการเรียนรู๎ของ
เด็ก 

๕. ร๎อยละ 90 ครูใช๎วิธีการ/ เครื่องมือวัดและ
ประเมิน พัฒนาการของเด็กตามสภาพ
จริง  
๖. ร๎อยละ 90 ครูน าผลการประเมิน

พัฒนาการมาปรับปรุง/เปลี่ยนวิธีการจัด
ประสบการณ์ ให๎เหมาะสมกับเด็ก 

 

 

  ๗. นักเรียนร๎อยละ 90 เด็กนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย มี
พัฒนาการทั้ง 4 ด๎านที่ดีตามศักยภาพ 

 

๒. โครงการอาชีพท่ีฉันรัก 
 

๑. เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎
สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่น
ได๎ส าเร็จ 

๒. ผู๎เรียนแสดงออกถึงการ
ยอมรับและช่ืนชมตํออาชีพ
สุจริต 

๓. ผู๎เรียนมีความกระตือรือร๎น
แสดงออกถึงความเป็นผู๎น า
และผู๎ตามที่ด ี

 

ด๎านปริมาณ  
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยจ านวน 33  คน 
๒. พํอแมํผู๎ปกครองเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ๎าน

ดงซํอม จ านวน  33  คน 
๓. คณะครูโรงเรียนบ๎านดงซํอม จ านวน  15  

คน 
ด๎านคุณภาพ 

๑. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีความสนใจ
กระตือรือร๎นแสดงออกในการเป็นผู๎น า
และผู๎ตามที่ด ี

๒. ผู๎เรียนร๎อยละ 90แสดงออกถึงการยอมรับ
และช่ืนชมตํออาชีพสุจริต 

มาตรฐานข๎อ
ที่ 3 ตัวบํงช้ีที ่

4 



๕๔ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค ์

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัว

บํงช้ี) 
  ๓. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีความสามารถท างาน

รํวมกับผู๎อื่นได๎ส าเร็จ 
 

 

๓. โครงการสํงเสริมศักยภาพ
ทักษะพื้นฐานผู๎เรียน
ระดับปฐมวัย 

๑. เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
ความรู๎และทักษะเบื้องต๎น
ในด๎านตําง ๆ ตามหลักสูตร
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

 
 

ด๎านปริมาณ 
๑. นักเรียนปฐมวัย จ านวน  33  คน 
๒. พํอแมํผู๎ปกครองเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ๎าน

ดงซํอม จ านวน  33  คน 
๓. คณะครูโรงเรียนบ๎านดงซํอม จ านวน  15

คน 
ด๎านคุณภาพ 

๑. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มี 

มาตรฐานข๎อ
ที่  1-8 ทุกตัว

บํงช้ี 

  ทักษะในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํ-เล็ก 
๒. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีทักษะในการใช๎

ประสาทสัมผัสทั้ง 5 
๓. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีทักษะในการสื่อสาร 
๔. เรียนร๎อยละ 90 มีทักษะในการสังเกต

และส ารวจ 
๕. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีทักษะในเรื่องมิติ

สัมพันธ์ 
ผู๎เรียนร๎อยละ90 มีทักษะในเรื่องจ านวน 

ปริมาณ 
น้ าหนักและการคาดคะเน 

๖. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 สามารถเช่ือมโยง
ความรู๎และทักษะตํางๆ 

๗. ผู๎ที่เกี่ยวข๎องร๎อยละ 90  มีความพึงพอใจ
ตํอการด าเนินโครงการ 

 

๔. ฝึกสมองลองความจ า น า
ความรู๎สูํตนเอง 

๑. พัฒนาผู๎เรียนให๎ทักษะด๎าน
สติปัญญาให๎เหมาะสมกับ
วัย 

๒. เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความ
กระตือรือร๎นในการเรียนรู ๎

๓. เพื่อเป็นการพัฒนาให๎
โรงเรียนผํานเกณฑ์การ
ประเมินในมาตรฐานท่ี 6 

 

ด๎านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ๎านดง

ซํอม ร๎อยละ 75 รู๎จักถามในสิ่งท่ีอยากรู๎
หรือเหตุผลสนใจเข๎ารํวมกิจกรรมและการ
อํานหาความรู๎จากหนังสือ หรือแหลํง
เรียนรู๎ตําง 

๒. สนใจ ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ 
รอบตัวด๎วยความเต็มใจ และสนุกกับการ
เรียนรู๎ 

มาตรฐานข๎อ
ที่ 6ทุกตัวตัว

บํงช้ี 



๕๕ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค ์

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัว

บํงช้ี) 
  ด๎านคุณภาพ 

๑. ผู๎เรียนร๎อยละ 75 รู๎จักตั้งค าถามเพื่อหา
เหตุผลและมีความสนใจใฝุรู๎และรักการ
อําน 
ผู๎เรียนร๎อยละ 75 มีความกระตือรือร๎นใน

การเรียนรู๎ตํางๆรอบตัวและสนุกกับ 
การเรียนรู ๎

๒. ผู๎เกี่ยวข๎องร๎อยละ 75 มีความพึงพอใจใน
การด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 

 

๕. โครงการรักสุขภาพ ๑. พัฒนานักเรียนช้ันอนุบาล
ให๎มีทักษะในการออกก าลัง
กาย 

๒. เพื่อใหน๎ักเรียนช้ันอนุบาลมี
ความรู๎ ความเข๎าใจในการ
ซื้อและเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ตํอ
รํางกาย 

๓. เพื่อใหน๎ักเรียนช้ันอนุบาลมี
น้ าหนัก สํวนสูงตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย 

๔. เพื่อเป็นการพัฒนาให๎
โรงเรียนผํานเกณฑ์การ
ประเมินในมาตรฐานท่ี 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด๎านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ๎านดง

ซํอม ร๎อยละ 75 รู๎จักดูแลตนเองให๎มี
สุขภาพแข็งแรง เข๎ารํวมกิจกรรมการออก
ก าลังกาย รักษาสุขอนามัยของตนเอง เลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตํอรํางกาย 
ระมัดระวังตนในการเลํน/ท ากิจกรรมและ
กิจวัตรประจ าวันให๎ปลอดภัย 

๒. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ๎านดง
ซํอม ร๎อยละ 75 มีน้ าหนักและสํวนสูงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธรณสุข 

และมีการเคลื่อนไหวรํางกายที่ต๎องใช๎
กล๎ามเนื้อใหญํเหมาะสมกับวยั 

๓. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ๎านดง
ซํอม ร๎อยละ 75 รู๎จักโทษของสิ่งเสพติด 
และสิ่งมอมเมา และรู๎จักปฏิเสธสิ่งเสพติด 
และสิ่งมอมเมา 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานข๎อ
ที่ 7 ทุกตัว

บํงช้ี 



๕๖ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค ์

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัว

บํงช้ี) 
  ๔. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ๎านดง

ซํอม ร๎อยละ 75 มีความมั่นใจในตนเอง 
และกล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสมกับวัย
และสถานการณ ์

๕. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ๎านดง
ซํอม ร๎อยละ 75 รําเริง แจํมใส มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีตํอเพื่อน ครู และผู๎อื่น 
เหมาะสมกับวัยและสถานการณ ์

ด๎านคุณภาพ 
๑. ผู๎เรียนร๎อยละ 75 มีน้ าหนัก สํวนสูงตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
๒. ผู๎เรียนร๎อยละ 75 ดูแลสุขภาพ สุขอนามัย

และดูแลตนเองให๎มีความปลอดภัย 
๓. ผู๎เรียนร๎อยละ 75 มีความมั่นใจ กล๎า

แสดงออกอยํางเหมาะสม 
๔. ผู๎เรียนร๎อยละ 75 รําเริง 

แจํมใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีตํอเพื่อน ครู
และผู๎อื่น 

 

  ๕. ผู๎เรียนร๎อยละ 75 สามารถบอกความไมํดี
ของสิ่งเสพติดและปฏิเสธสิ่งมอมเมาด๎วย
ตนเองได ๎

๖. ผู๎เกี่ยวข๎องร๎อยละ 75 มีความพึงพอใจใน
การด าเนินงานของโรงเรียน 

 

๖. โครงการพัฒนาศักยภาพ
พัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน 
ระดับปฐมวัย 

๑. เพื่อสํงเสริมให๎ครูท าวิจัยใน
ช้ันเรียน 

๒. เพื่อสํงเสริมนิสัยรักการอําน 
๓. เพื่อสํงเสริมพัฒนาการ ท้ัง 

4 ด๎าน 
๔. เพื่อพัฒนาแหลํงเรียนรู๎

ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

ด๎านปริมาณ 
๑. จ านวนครูผู๎สอนระดับชั้นปฐมวัยท้ัง 2 

ทําน จัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
๒. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยจ านวน 33 คน มี

นิสัยรักการอําน 
ด๎านคุณภาพ 

๑. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญได๎อยํางถูกต๎อง ร๎อยละ 
100 

 
 

มาตรฐานข๎อ
ที่ 10,14 ตัว
บํงช้ีที1่0.1 - 

10.6  
10.7,14.3,14

. 



๕๗ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค ์

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัว

บํงช้ี) 
 ๕. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนเข๎า

แขํงขันกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะตําง 

 

๒. นักเรียนได๎รับการพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก 
ร๎อยละ 100 

. 

๗. โครงการพัฒนางานวิจัย ๑. เพื่อสํงเสริมให๎ครูท าวิจัยใน
ช้ันเรียน 

๒. เพื่อสํงเสริมพัฒนาการ ท้ัง 
4 ด๎าน 

๓. เพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

 

ด๎านปริมาณ 
๑. จ านวนครูผู๎สอนระดับชั้นปฐมวัยท้ัง 2 

ทําน จัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
ด๎านคุณภาพ 

๑. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญได๎อยํางถูกต๎อง ร๎อยละ 
100 

มาตรฐานข๎อ
ที่ 10ตัวบํงช้ี

ที่ 10.7 

  ๒. นักเรียนได๎รับการพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก 
ร๎อยละ 100 

 

๘. โครงการพัฒนาบุคลากร
ปฐมวัย 

 

๑. เพื่อให๎บุคลากรได๎น าเอา
ความรู๎ที่ได๎รับมาขยายผล
ตํอและใช๎ประโยชน์กับ
บุคลากรภายในสถานศึกษา
และนักเรียน 

๒. เพื่อให๎บุคลากรได๎รับความรู๎
จากการฝึกอบรมตามความ
ถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ
สอน 

๓. เพื่อสํงเสริมและอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติ
หน๎าท่ีของบุคลากร 

เพื่อสํงเสริมสุขภาพบุคลากรให๎
แข็งแรง 

ด๎านปริมาณ 
๑. บุคลากรผู๎สอนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียน

บ๎านดงซํอมทั้ง 2 คน ได๎เข๎าประชุมเชิง
ปฏิบัติการ อบรม สัมมนา อยํางน๎อย
ปีงบประมาณละ 20 ช่ัวโมง และ ไป
ศึกษาดูงาน อยํางน๎อยปีงบประมาณละ 1 
ครั้ง 

ด๎านคุณภาพ 
๑. บุคลากรผู๎สอนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียน

บ๎านดงซํอมทั้ง 2 คน ได๎เข๎า 

มาตรฐานข๎อ
ที่ 12ตัวบํงช้ี

ที่ 

 ๔. เพื่อให๎บุคลากรมีแรงจูงใจ
และเจตคติที่ดีตํอการ
พัฒนาตนเอง 

๕. สร๎างขวัญและก าลังใจท่ีดี
ตํอบุคลากรในโรงเรียน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา 
อยํางน๎อยปีงบประมาณละ 20 ช่ัวโมง 

และ ไปศึกษาดูงาน อยํางน๎อย
ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 

 

 



๕๘ 

 กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาคามพร๎อมในด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให๎แกํสถานศึกษาและหนํวยงาน
การศึกษาในสังกัดเพ่ือการเรียนรู๎และการบริหารจัดการ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช้ี) 

1.โครงการเทคโนโลยีและ
สื่อสารเพื่อการบริหาร
จัดการ 

1.เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพ
โดยการใช๎ระบบสารสนเทศ 
2. เพื่อให๎คณะครูโรงเรียนบ๎านดง
ซํอมใช๎สื่อสารสนเทศในการพัฒนา 

ด๎านปริมาณ 
มีระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน 

ด๎านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอม 

มาตรฐานที่ 11  
ตัวบํงช้ีที่ 11.3 

 ผู๎เรียนอยํางทั่วถึง ทั้งหมดได๎รับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช๎ระบบ

สารสนเทศอยํางท่ัวถึง 

 

๑. โครงการไมํเห็นนําอาย 
เลํนได๎เลําเป็น 

๑. พัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตํางๆที่
เกิดจากการเรียนรู ๎

๒. เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักการ
แก๎ปัญหา 

๓. เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมี
จินตนาการและความคิด
สร๎างสรรค ์

 

ด๎านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย

โรงเรียนบ๎านดงซํอม ร๎อยละ 
75 บอกคุณลักษณะคุณสมบัติ 
ความเหมือน ความตําง จ าแนก
ประเภทจัดหมวดหมูํและบอก
ความสัมพันธ์ของสิ่งตํางๆ 

๒. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
โรงเรียนบ๎านดงซํอม ร๎อยละ 
75ตัดสินใจและแก๎ปัญหาใน
การเลํน หรือการกระท า
กิจกรรมได๎เหมาะสมกับวัย 

๓. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
โรงเรียนบ๎านดงซํอม ร๎อยละ 
75ถํายทอดความคิดตาม
จินตนาการของตนเองได๎ และ
สร๎างสรรค ์ 
ผลงานท่ีมีรายละเอียด มีความ

แปลกใหมํและหลากหลาย 
 
 
 
 
 

 
 

มาตรฐานข๎อที ่4 ทุก
ตัวบํงช้ี 



๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค ์

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบํงช้ี) 

  ด๎านคุณภาพ 
๑. ผู๎เรียนร๎อยละ 75 มีความคิด

รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตํางๆที่เกิด
จากการเรียนรู ๎

๒. ผู๎เรียนร๎อยละ 75 แก๎ปัญหาได๎
เหมาะสมกับวัย 

๓. ผู๎เรียนร๎อยละ 75 มีจิตนาการ
และความคิดสร๎างสรรค ์

๔. ผู๎เกี่ยวข๎องร๎อยละ 75 มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

 

๒. โครงการเทคโนโลยีและ
การสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู ๎

๑. เพื่อผู๎เรียนให๎มีความรู๎
เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อ
การเรียนรู ๎

 

ด๎านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 

จ านวน  33  คน 
๒. พํอแมํผู๎ปกครองเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ๎านดงซํอม  จ านวน  
33  คน 

๓. คณะครูโรงเรียนบ๎านดงซํอม 
จ านวน  15 คน 

ด๎านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร๎อยละ 90 มีความรู๎

ทางด๎านเทคโนโลยีและการ
สื่อสารเพื่อการเรียนรู ๎

 

มาตรฐานข๎อที่ 16 ตัว
บํงช้ีที่ 3 

  ๒. นักเรียนร๎อยละ 90 สามารถใช๎
เทคโนโลยีและการสื่อสารได ๎

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค ์

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบํงช้ี) 

๓. เทคโนโลยีและการ
สื่อสารเพื่อการบริหาร
จัดการ 

๑. เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ด๎านศิลปะ ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว 

ด๎านปริมาณ  
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 

จ านวน  33  คน 
๒. พํอแมํผู๎ปกครองเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ๎านดงซํอม  จ านวน 
33  คน 

๓. คณะครูโรงเรียนบ๎านดงซํอม 
จ านวน  15  คน 

ด๎านคุณภาพ 
๑. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีความสนใจ

และรํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ 
๒. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีความสนใจ

และรํวม 

มาตรฐานข๎อที่ 1-8 
ทุกตัวบํงช้ี 

  กิจกรรมด๎านดนตร ี
๓. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีความสนใจ

และรํวมกิจกรรมด๎านการ
เคลื่อนไหว 

๔. ผู๎เกี่ยวข๎องร๎อยละ 90มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 
กลยุทธ์ที่ 5 

สํงเสริมการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท๎องถิ่นในการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช้ี) 
1. โครงการสานสัมพันธ์ 1.เพื่อพัฒนาสํงเสริมสนับสนุน

ให๎ทุกภาคสํวนรํวมในการจัด
การศึกษา 
2.เพื่อให๎โรงเรียนมีคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาท่ีเป็นที่
ยอมรับของชุมชนและหนํวยงาน
อื่น 

ด๎านปริมาณ 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่
สร๎างความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง
กับสถานศึกษาจ านวน 1 แผนงาน 
2. สถานศึกษาบันทึกผลการประชุม การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวํางสถานศึกษา
กับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ท้ังสํวนของสถานศึกษา
ผู๎ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจ านวน 3 เลํม 
3. สถานศึกษามีการริเริ่มและรํวมมือในการ
จัดท ากิจกรรม  

มาตรฐานที่ 9 

  รํวมกันทั้งในและนอกสถานศึกษาทุกกิจกรรม 
ด๎านคุณภาพ 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่
สร๎างความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง
กับสถานศึกษา 
2. สถานศึกษาบันทึกผลการประชุม การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวํางสถานศึกษา
กับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ท้ังสํวนของสถานศึกษา
ผู๎ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจ านวน  
3. สถานศึกษามีการริเริ่มและรํวมมือในการ
จัดท ากิจกรรมรํวมกันท้ังในและนอก
สถานศึกษาทุกกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช้ี) 
2.โครงการบริหาร
จัดการ 

1.เพื่อจัดระบบควบคุมภายใน
เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ด๎านปริมาณ 
1.จัดระบบควบคุมภายใน 
2.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ด๎านคุณภาพ 
1.โรงเรียนมีระบบควบคุมภายใน 
2.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี แบบมี
สํวนรํวมโดยใช๎สารสนเทศในการตัดสินใจ 

 

๑. โครงการอนุบาล
สัมพันธ์ 

 
 
 

๑. เพื่อเป็นแหลํงแสวงหา
ความรู๎และบริการชุมชน 

๒. เพื่อเป็นแหลํงแลกเปลี่ยน
การเรียนรู๎รํวมกัน 

๓. เพื่อสร๎างความสัมพันธ์
ระหวํางผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับ
สถานศึกษา 

 

ด๎านปริมาณ 
๑. ร๎อยละ 75 ของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับสถานศึกษา

มีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษา
ระดับชั้นกํอนประถมศึกษา 

๒. ร๎อยละ 75 ของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับสถานศึกษา
ให๎ความรํวมมือในการจัดกิจกรรมรํวมกัน
ทั้งในและนอกสถานท่ี 

ด๎านคุณภาพ 
๑. ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับสถานศึกษาร๎อยละ 75 มี

ความพึงพอใจตํอการจัดกิจกรรมใน
ระดับชั้นกํอนประถมศึกษาของทาง
โรงเรียน 

๒. ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับสถานศึกษาร๎อยละ 75 มี
สํวนรํวมจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานท่ี 

มาตรฐานข๎อที่ 
18 ทุกตัวบํงช้ี 

 
หมายเหตุ    รายงานให๎ครบทุกกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

ตอนที่ 3 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
1.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1  
ปลูกฝังคุณธรรมน าความรู๎น๎อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อน๎อมน าการใช๎หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ด๎านปริมาณ  
1.ผู๎บริหาร ครู นักเรียน จ านวน 
256 คน 

ด๎านคุณภาพ 
2.นักเรียนมีจิตส านักท่ีดีตํอการ
เรียน 
3.นักเรียนมีทักษะการคิด การสร๎าง
ปัญญา การด าเนินชีวิต 
4.นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม 
5.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
การอยูํรํวมกันในสังคมอยํางมี
ความสุข 

ด๎านปริมาณ  
1.ผู๎บริหาร ครู นักเรียน จ านวน 256 คน 

ด๎านคุณภาพ 
2.นักเรียนมีจิตส านักท่ีดีตํอการเรียน 
3.นักเรียนมีทักษะการคิด การสร๎าง
ปัญญา การด าเนินชีวิต 
4.นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม 
5.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการอยูํ
รํวมกันในสังคมอยํางมีความสุข 

มาตรฐานที่ 2  ตัวบํงช้ี
ที ่
2.4,2.5 
มาตรฐานที่ 3  ตัวบํงช้ี
ที ่
3.1,3.2 

โครงการวันส าคัญ ด๎านปริมาณ 
1.จ านวนครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนบ๎านดงซํอม จ านวน 
15 คนได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
2. จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ๎านดง
ซํอม 256 คนได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
อยํางน๎อยร๎อยละ 80 
ด๎านคุณภาพ 
1.นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

ด๎านปริมาณ 
1.จ านวนครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ๎านดงซํอม จ านวน 15 คนได๎
เข๎ารํวมกิจกรรม 
2. จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอม 
256 คนได๎เข๎ารํวมกิจกรรม อยํางน๎อย
ร๎อยละ 80 
ด๎านคุณภาพ 
1.นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมี
ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมเป็น  
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 2  ตัวบํงช้ี
ที ่

2.2,2.3 



๖๔ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการวันส าคัญ เป็นแบบอยํางท่ีดี ร๎อยละ 90 
2.นักเรียนมีระเบียบวินัย และ
ประพฤติปฏิบัติตนอยูํรํวมกันใน 

แบบอยํางท่ีดี ร๎อยละ 90 
2.นักเรียนมีระเบียบวินัย และประพฤติ
ปฏิบัติตนอยูํรํวมกันในสังคมอยํางมี
ความสุขร๎อยละ90 
 

 

 สังคมอยํางมีความสุขร๎อยละ90 
3.นักเรียนระลึกถึงประคุณ และ
กตัญญูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณร๎อยละ
100 
4.โรงเรียน , วัด , บ๎าน มี
ความสัมพันธ์อันดีตํอกัน 

3.นักเรียนระลึกถึงประคุณ และกตัญญู
กตเวทีตํอผู๎มีพระคุณร๎อยละ100 
4.โรงเรียน , วัด , บ๎าน มีความสัมพันธ์
อันดีตํอกัน 

 

โครงการประหยัดพลังงาน ด๎านปริมาณ 
1.นักเรียนจ านวน 256 คน 
2. คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจ านวน 15 คน 
ด๎านคุณภาพ 
1.นักเรียน , คณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนได๎ปลูกต๎นไม๎ 
และรณรงค์ลดภาวะโลกร๎อน 
2. นักเรียน, คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนมีการประหยัด
ไฟฟูา และ น้ า 

ด๎านปริมาณ 
1.นักเรียนจ านวน 256 คน 
2. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
จ านวน 15 คน 
ด๎านคุณภาพ 
1.นักเรียน , คณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนได๎ปลูกต๎นไม๎ และ
รณรงค์ลดภาวะโลกร๎อน 
2. นักเรียน, คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนมีการประหยัดไฟฟูา 
และ น้ า 

มาตรฐานที่ 2  ตัวบํงช้ี
ที ่

2.4 

โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กปฐมวัย 
 

ด๎านปริมาณ  
1. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย

โรงเรียนบ๎านดงซํอม ร๎อยละ 
85 จัดเก็บของเลํน ของใช๎ รู๎จัก
การรอคอย มีความรับผิดชอบ 
และปฏิบัติกิจกรรมได๎ส าเร็จ 
ปฏิบัติตามข๎อตกลงรํวมกันของ
ห๎องเรียน 

2. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
โรงเรียนบ๎านดงซํอม ร๎อยละ 85 
ไมํน าทรัพย์สิน และสิ่งของของ
ผู๎อื่นมาเป็นของตนเอง ยอมรับ
ผิดเมื่อตนเองกระท าความผิด 
 

1. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียน
บ๎านดงซํอม จัดเก็บของเลํน ของใช๎ 
รู๎จักการรอคอย มีความรับผิดชอบ 
และปฏิบัติกิจกรรมได๎ส าเร็จ ปฏิบัติ
ตามข๎อตกลงรํวมกันของห๎องเรียน 

2. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียน
บ๎านดงซํอม ไมํน าทรัพย์สิน และ
สิ่งของของผู๎อื่นมาเป็นของตนเอง 
ยอมรับผิดเมื่อตนเองกระท าความผิด 

3. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียน
บ๎านดงซํอม รู๎จักขอบคุณผู๎ที่ท าความ
ดีให๎กับตน รวมทั้งเชื่อฟัง ปฏิบัติตน
ตามค าสอน และมีสัมมาคารวะตํอผู๎
มีพระคุณ และแสดงออกซึ่งความรัก
ชาติได๎ตามวัย 
 

มาตรฐานข๎อที่ 1 ทุกตัว
ตัวบํงช้ี 



๖๕ 

โครงการ/กิจกรรม เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบํงช้ี) 

โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กปฐมวัย 
 

3. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
โรงเรียนบ๎านดงซํอม ร๎อยละ 85 
รู๎จักขอบคุณผู๎ที่ท าความดีให๎กับ
ตน รวมทั้งเชื่อฟัง ปฏิบัติตน
ตามค าสอน และมีสัมมาคารวะ
ตํอผู๎มีพระคุณ และแสดงออก
ซึ่งความรักชาติได๎ตามวัย 

4. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
โรงเรียนบ๎านดงซํอม ร๎อยละ 85 
มีน้ าใจ เอื้อเฟ้ือ แบํงปัน  

4. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียน
บ๎านดงซํอม มีน้ าใจ เอื้อเฟ้ือ แบํงปัน 
ชํวยเหลือผู๎อื่น มีความพึงพอใจใน
ตนเอง และรู๎จักช่ืนชมผู๎อื่น 

5. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย  

มาตรฐานข๎อที่ 1 ทุกตัว
ตัวบํงช้ี 

 ชํวยเหลือผู๎อื่น มีความพึงพอใจใน
ตนเอง และรู๎จักช่ืนชมผู๎อื่น 

5. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
โรงเรียนบ๎านดงซํอม ร๎อยละ 85  
ใช๎และรักษาสิ่งของเครื่องใช๎ของ
ตนเองและสํวนรวมอยําง
ประหยัด และคุ๎มคํา รวมทั้ง
ดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม 

6. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
โรงเรียนบ๎านดงซํอม ร๎อยละ 85 
มีมารยาทในการพูด การฟัง 
การรับประทานอาหาร ตลอก
จนการแสดงความเคารพตํอ
ผู๎อื่นตามวัฒนธรรมไทย 

ด๎านคุณภาพ 
1. ผู๎เรียนร๎อยละ 85 มีวินัย มี

ความรับผิดชอบ ปฏิบัติตาม
ข๎อตกลงรํวมกัน 

2. ผู๎เรียนร๎อยละ 85 มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

3. ผู๎เรียนร๎อยละ 85 มีความ
กตัญญูกตเวที 

4. ผู๎เรียนร๎อยละ 85 มีความ
เมตตากรุณา มีความรู๎สึกท่ีดีตํอ
ตนเองและผู๎อื่น 

 

โรงเรียนบ๎านดงซํอม ใช๎และรักษาสิ่งของ
เครื่องใช๎ของตนเองและสํวนรวมอยําง
ประหยัด และคุ๎มคํา รวมทั้งดูแลรักษา

สิ่งแวดล๎อม 
6. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียน

บ๎านดงซํอม มีมารยาทในการพูด 
การฟัง การรับประทานอาหาร ตล
อกจนการแสดงความเคารพตํอผู๎อื่น
ตามวัฒนธรรมไทย 

ด๎านคุณภาพ 
1. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีความ

รับผิดชอบ ปฏิบัติตามข๎อตกลง
รํวมกัน 

2. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

3. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีความ
กตัญญูกตเวที 

4. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีความ
เมตตากรุณา มีความรู๎สึกท่ีดีตํอ
ตนเองและผู๎อื่น 

5. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยประหยัด 
รู๎จักใช๎และรักษาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อม 

6. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีมารยาท
และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 

7. ผู๎เกี่ยวข๎อง มีความพึงพอใจในการ 
 
 

 



๖๖ 

โครงการ/กิจกรรม เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบํงช้ี) 

 5. ผู๎เรียนร๎อยละ 85 ประหยัด 
รู๎จักใช๎และรักษาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อม 

6. ผู๎เรียนร๎อยละ 85 มีมารยาท
และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ไทย 

8. ด าเนินงานของโรงเรียน 
 

 

 7. ผู๎เกี่ยวข๎องร๎อยละ 85 มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

  

โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อมของเด็กปฐมวัย 

ด๎านปริมาณ 
1. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 

จ านวน 43  คน 
2. พํอแมํผู๎ปกครองเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ๎านดง 
ซํอม จ านวน  43  คน 

3. คณะครูโรงเรียนบ๎านดงซํอม 
จ านวน  15  คน 

ด๎านคุณภาพ 
1. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 รับรู๎คุณคําของ
สิ่งแวดล๎อมและผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล๎อม 
2.  ผู๎เรียนร๎อยละ 90 เข๎ารํวม หรือมี
สํวนรํวมกิจกรรม โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

ด๎านปริมาณ 
1. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ที่เข๎ารํวม

กิจกรรม 
2. พํอแมํผู๎ปกครองเด็กปฐมวัยโรงเรียน

บ๎านดงเข๎ารํวมกิจกรรม 
3. คณะครูโรงเรียนบ๎านดงซํอม เข๎ารํวม

กิจกรรม 
ด๎านคุณภาพ 

1. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย รับรู๎คุณคํา
ของสิ่งแวดล๎อมและผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล๎อม 
2. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย เข๎ารํวม 
หรือมีสํวนรํวมกิจกรรม โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

มาตรฐานข๎อที่ 2,16 
ทุกตัวตัวบํงช้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 กลยุทธ์ที่ 2  
ขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานของประชากรวัยเรียน อยํางกว๎างขวางและทั่วถึง  

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู ๎

ด๎านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอมที่มี
ปัญหาทางด๎านการเรียนรู๎ ตั้งแตํ
ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 13 คน 

ด๎านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอมที่มี
ปัญหาทางด๎านการเรียนรู๎ได๎รับการ
เตรียมความพร๎อมและรับบริการ
ด๎านการจัดการศึกษาพิเศษ มี
พัฒนาการเรียนรู๎จากสื่อ 

ด๎านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอมที่มีปัญหา
ทางด๎านการเรียนรู๎ ตั้งแตํระดับชั้น
อนุบาลศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 

ด๎านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอมที่มีปัญหา
ทางด๎านการเรียนรู๎ได๎รับการเตรียม
ความพร๎อมและรับบริการด๎านการจัด
การศึกษาพิเศษ มีพัฒนาการเรียนรู๎จาก
สื่อ 
 

มาตรฐานที่ 7 ตัว
บํงช้ีที่ 

7.2, 7.3, 7.6 

โครงการการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 

ด๎านปริมาณ 
1.จ านวนครูและบุคลากรฯของ
โรงเรียนบ๎านดงซํอม จ านวน 15 คน 
2. นักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอม
จ านวน 256 คน 

ด๎านคุณภาพ 
1.ครูและบุคลากรฯ ในโรงเรียนบ๎าน
ดงซํอมมีระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมเป็นแบบอยํางท่ีดีและ
สามารถดูแลอบรมนักเรียนได ๎
2. นักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอม
ได๎รับการชํวยเหลือพัฒนาเต็ม
ศักยภาพและอยูํในสังคมอยํางมี
ความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด๎านปริมาณ 
1.จ านวนครูและบุคลากรฯของโรงเรียน
บ๎านดงซํอม จ านวน 15 คน 
2. นักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอมจ านวน 
256 คน 

ด๎านคุณภาพ 
1.ครูและบุคลากรฯ ในโรงเรียนบ๎านดง
ซํอมมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
เป็นแบบอยํางท่ีดีและสามารถดูแล
อบรมนักเรียนได ๎
2. นักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอมได๎รับ
การชํวยเหลือพัฒนาเต็มศักยภาพและ
อยูํในสังคมอยํางมีความสุข 

มาตรฐานที่ 10  
ตัวบํงช้ีที่  10.6 
 



๖๘ 

โครงการ/กิจกรรม เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบํงช้ี) 

โครงการคาราวานเสริมสร๎าง
เด็ก 

ด๎านปริมาณ 
1. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 

โรงเรียนบ๎านดงซํอม ร๎อยละ 90  
มีพัฒนาการที่ดีทั้ง รํางกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาอยูํรํวมกับผู๎อื่นอยํางมี
ความสุข 

2. พํอแมํ ผู๎ปกครองเด็กปฐมวัย
โรงเรียนบ๎านดงซํอม ร๎อยละ 90  
เข๎ารํวมและให๎ความรํวมมือเป็น
อยํางดีตลอดกิจกรรม 

3. คณะครูผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อย
ละ 100  มีความรู๎ ความเข๎าใจ
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาพํอ แม ํ
ผู๎ปกครอง 

ด๎านคุณภาพ 
1. นักเรียนร๎อยละ 90 มีคุณธรรม 

จริยธรรม และคํานิยมที่พึง
ประสงค ์

2. นักเรียนร๎อยละ 90 มีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม 

3. นักเรียนร๎อยละ 90สามารถ
ท างานจนส าเร็จ ท างานรํวมกับ
ผู๎อื่นได๎และมีความรู๎สึกท่ีดีตํอ
อาชีพสุจริต 

ด๎านปริมาณ 
1. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียน

บ๎านดงซํอม มีพัฒนาการที่ดีทั้ง 
รํางกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาอยูํรํวมกับผู๎อื่นอยํางมี
ความสุข 

2. พํอแมํ ผู๎ปกครองเด็กปฐมวัย
โรงเรียนบ๎านดงซํอม เข๎ารํวมและให๎
ความรํวมมือเป็นอยํางดีตลอด
กิจกรรม 

3. คณะครูผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม มีความรู๎ 
ความเข๎าใจในการจัดกิจกรรม
พัฒนาพํอ แมํ ผู๎ปกครอง 

ด๎านคุณภาพ 
1. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย มีคุณธรรม 

จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค ์
2. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย มีจิตส านึก

ในการอนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม 

3. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย สามารถ
ท างานจนส าเร็จ ท างานรํวมกับผู๎อื่น
ได๎และมีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพ
สุจริต 

 
 
 

มาตรฐานข๎อที่ 1-8 ทุก
ตัวบํงช้ี 

 4. นักเรียนร๎อยละ 90 สามารถคิด
รวบยอด คิดแก๎ปัญหา และคิด
ริเริ่มสร๎างสรรค ์

5. นักเรียนร๎อยละ 90 มีความรู๎
และทักษะเบื้องต๎น 

6. นักเรียนร๎อยละ90มีความสนใจ
ใฝุรู๎ รักการอําน และพัฒนา
ตนเอง 

7. นักเรียนทุกคนมีสุขนิสัย 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ด ี

นักเรียนร๎อยละ 90 มี 

4. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย สามารถ
คิดรวบยอด คิดแก๎ปัญหา และคิด
ริเริ่มสร๎างสรรค ์

5. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีความรู๎
และทักษะเบื้องต๎น 

6. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีความ
สนใจใฝุรู๎ รักการอําน และพัฒนา
ตนเอง 

7. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลมีสุขนิสัย 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ด ี

8. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย มี 

 



๖๙ 

โครงการ/กิจกรรม เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบํงช้ี) 

 สุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ด๎านศิลปะ ดนตรีและการ

เคลื่อนไหว 

9. สุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ด๎านศิลปะ ดนตรีและการ

เคลื่อนไหว 

 

โครงการบัณฑิตน๎อย ด๎านปริมาณ 
1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 2 

โรงเรียนบ๎านดงซํอม ร๎อยละ 95 
จบการศึกษาระดับชั้นกํอน 
ประถมศึกษาในปีการศึกษา 
2556 เข๎ารํวมโครงการ 

2. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 2 
โรงเรียนบ๎านดงซํอม ร๎อยละ 
100  จบ 

3. การศึกษาระดับชั้นกํอนประถม 
ศึกษาในปีการศึกษา 2556 เข๎า

รํวมโครงการ 
 

ด๎านปริมาณ 
1.นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 2 
โรงเรียนบ๎านดงซํอม จบการศึกษา
ระดับชั้นกํอน ประถมศึกษาในปี
การศึกษา 2557 เข๎ารํวมโครงการ 

2. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 2 
โรงเรียนบ๎านดงซํอม จบการศึกษา
ระดับชั้นกํอนประถมศึกษาในปี
การศึกษา 2557 เข๎ารํวมโครงการ 

 

มาตรฐานข๎อที่ 9 ตัว
บํงช้ีที่ 2 

 ด๎านคุณภาพ 
1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 2 
โรงเรียนบ๎านดงซํอม ร๎อยละ 95 
แสดงความรู๎สึกท่ีดี และมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ตํอโรงเรียนและตํอ
เพื่อนรํวมชั้น 
2. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 2 
โรงเรียนบ๎านดงซํอม ร๎อยละ 95 
เข๎ารํวมโครงการ 

3. ผู๎ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ปีท่ี 2 โรงเรียนบ๎านดงซํอม ร๎อยละ 
95 เข๎ารํวมโครงการ 
4. ร๎อยละ 95 ผู๎ปกครองมีความพึง
พอใจตํอกิจกรรมโครงการ 

ด๎านคุณภาพ 
1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 2 

โรงเรียนบ๎านดงซํอม แสดง
ความรู๎สึกท่ีดี และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
ตํอโรงเรียนและตํอเพื่อนรํวมชั้น 

2. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 2 
โรงเรียนบ๎านดงซํอม เข๎ารํวม
โครงการ 

3. ผู๎ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ปีท่ี 2 โรงเรียนบ๎านดงซํอม เข๎ารํวม
โครงการ 

4. ผู๎ปกครองมีความพึงพอใจตํอ
กิจกรรมโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 กลยุทธ์ที่ 3  
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาพัฒนาผู๎เรียน สมรรถนะครูและบุคลากรอยําง
เป็นระบบ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัยและการ
เรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ผู๎เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎ของหลักสูตรการศึกษาอยํางเต็ม
ตามศักยภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1.  โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 

ด๎านปริมาณ 
1.ครู และบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 
15 คน 
2. นักเรียนจ านวน 256 คน 

ด๎านคุณภาพ 
1. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดย
เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญได๎อยํางถูกต๎อง 
2. นักเรียนได๎รับการพัฒนามีผลสัมฤทธ์ิ
เพิ่มขึ้น ร๎อยละ 4 ทุกกลุํมสาระ 

ด๎านปริมาณ 
1.ครู และบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 
15 คน 
2. นักเรียนจ านวน 256 คน 

ด๎านคุณภาพ 
1. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดย
เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญได๎อยํางถูกต๎อง 
2. นักเรียนได๎รับการพัฒนามีผลสัมฤทธ์ิ
เพิ่มขึ้น ร๎อยละ 4 ทุกกลุํมสาระ 

มาตรฐานที่  3 
ตัวบํงช้ีที่ 3.1,3.2 
มาตรฐานที่ 7 
ตัวบํงช้ีที่ 7.1-7.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  โครงการกิจกรรม
ตามความสนใจของ
นักเรียน 

ด๎านปริมาณ 
1. ครูจ านวน 15 คนจัดกิจกรรมชุมนุม 
2. นักเรียนจ านวน 256 คน 

ด๎านคุณภาพ 
1. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดย
เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญได๎อยํางถูกต๎อง 
2.นักเรียนได๎รับการพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก 

ด๎านปริมาณ 
1. ครูจ านวน 15 คนจัดกิจกรรมชุมนุม 
2. นักเรียนจ านวน 256 คน 

ด๎านคุณภาพ 
1. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดย
เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญได๎อยํางถูกต๎อง 
2.นักเรียนได๎รับการพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก 

มาตรฐานที่ 10 
ตัวบํงช้ีที่ 10.1-
10.6 

4. โครงการห๎องสมุด ด๎านปริมาณ 
1.นักเรียนมีหนังสืออํานเฉลี่ย 4 เลํม/คน 
ร๎อยละ 100 
2. ผู๎เรียนสามารถอํานคลํอง เขียนคลํอง
และรู๎จักตั้งค าถามเพื่อหาเหตุผล ร๎อยละ 
89 
3.นักเรียนเข๎าใช๎ห๎องสมุดจ านวน 3 ครั้ง
ตํอสัปดาห์ ร๎อยละ 90 
4. นักเรียนอํานวารสาร หนังสือพิมพ์  

ด๎านปริมาณ 
1.นักเรียนมีหนังสืออํานเฉลี่ย 4 เลํม/คน 
ร๎อยละ 100 
2. ผู๎เรียนสามารถอํานคลํอง เขียนคลํอง
และรู๎จักตั้งค าถามเพื่อหาเหตุผล ร๎อยละ 
89 
3.นักเรียนเข๎าใช๎ห๎องสมุดจ านวน 3 ครั้ง
ตํอสัปดาห์ ร๎อยละ 90 
4. นักเรียนอํานวารสาร หนังสือพิมพ์  

มาตรฐานที่ 10 
ตัวบํงช้ีที่ 
11.1,11.3 



๗๑ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 

และหนังสือนอกหลักสูตรพร๎อมมีการจด
บันทึกความรู๎ที่ได๎จากการอําน ร๎อยละ 
85 
5. ผู๎เรียนสามารถค๎นคว๎าหาความรู๎จาก
อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีตําง ๆ ได๎ 
ร๎อยละ 85 
6. ผู๎เรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์ ร๎อยละ 95 

ด๎านคุณภาพ 
1.นักเรียนมีหนังสืออํานเฉลี่ย 4 เลํม/คน  
2. ผู๎เรียนสามารถอํานคลํอง เขียนคลํอง
และรู๎จักตั้งค าถามเพื่อหาเหตุผล  
3.นักเรียนเข๎าใช๎ห๎องสมุดจ านวน 3 ครั้ง
ตํอสัปดาห์  

4. นักเรียนอํานวารสาร 

และหนังสือนอกหลักสูตรพร๎อมมีการจด
บันทึกความรู๎ที่ได๎จากการอําน ร๎อยละ 85 
5. ผู๎เรียนสามารถค๎นคว๎าหาความรู๎จาก
อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีตําง ๆ ได๎ ร๎อย
ละ 85 
6. ผู๎เรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 
ร๎อยละ 95 

ด๎านคุณภาพ 
1.นักเรียนมีหนังสืออํานเฉลี่ย 4 เลํม/คน  
2. ผู๎เรียนสามารถอํานคลํอง เขียนคลํอง
และรู๎จักตั้งค าถามเพื่อหาเหตุผล  
3.นักเรียนเข๎าใช๎ห๎องสมุดจ านวน 3 ครั้ง
ตํอสัปดาห์  
4. นักเรียนอํานวารสาร หนังสือพิมพ์ และ
หนังสือนอก 

 

 

 หนังสือพิมพ์ และหนังสือนอกหลักสูตร
พร๎อมมีการจดบันทึกความรู๎ที่ได๎จากการ
อําน  
5. ผู๎เรียนสามารถค๎นคว๎าหาความรู๎จาก
อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีตําง ๆ ได๎  
6. ผู๎เรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์  

หลักสูตรพร๎อมมีการจดบันทึกความรู๎ที่ได๎
จากการอําน  
5. ผู๎เรียนสามารถค๎นคว๎าหาความรู๎จาก
อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีตําง ๆ ได๎  
6. ผู๎เรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์  

 

5. โครงการ
ประชาธิปไตย 

ด๎านปริมาณ 
1. นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 
95  

ด๎านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถ
ทางด๎านประชาธิปไตยได๎อยํางเต็มที ่
2. นักเรียนได๎รู๎กฎ กติกา ทางสังคม 

ด๎านปริมาณ 
1. นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 95  

ด๎านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถ
ทางด๎านประชาธิปไตยได๎อยํางเต็มที ่
2. นักเรียนได๎รู๎กฎ กติกา ทางสังคม 

มาตรฐานที่ 2,4 

6. โครงการนิเทศ ด๎านปริมาณ 
1. คณะครูและบุคลากรฯ โรงเรียนบ๎าน
ดงซํอมจ านวน 15 คน 

ด๎านคุณภาพ 
1. งานด๎านการเรียนการสอนของ
คณะครูได๎รับการพัฒนาท่ีดีขึ้น 
 

ด๎านปริมาณ 
1. คณะครูและบุคลากรฯ โรงเรียนบ๎านดง
ซํอมจ านวน 17 คน 

ด๎านคุณภาพ 
1. งานด๎านการเรียนการสอนของ
คณะครูได๎รับการพัฒนาท่ีดีขึ้น 

มาตรฐานที่ 12 



๗๒ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 2.  โครงการ กิจกรรมได๎ด าเนินการ
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

2. โครงการ กิจกรรมได๎ด าเนินการส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ 

 

7. โครงการสํงเสริม
สุขภาพ 

ด๎านปริมาณ 
1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนบ๎านดงซํอมสารถดูแล
สุขภาพของตนเองและผู๎อื่นได๎ ร๎อยละ 
80 

ด๎านคุณภาพ 
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําง ๆ ในโรงเรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง 

ด๎านปริมาณ 
1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ๎านดงซํอมสารถดูแลสุขภาพของ
ตนเองและผู๎อื่นได๎ ร๎อยละ 80 

ด๎านคุณภาพ 
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําง ๆ ในโรงเรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวบํงช้ีที่ 1.1-1.5 
 
 
 
 
 

8. โครงการพัฒนา
หลักสูตร 

ด๎านปริมาณ 
หลักสูตรสถานศึกษา 

ด๎านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอมได๎รับการ
พัฒนาตามศักยภาพโดยใช๎หลักสูตร
สถานศึกษา 

ด๎านปริมาณ 
หลักสูตรสถานศึกษา 

ด๎านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอมได๎รับการ
พัฒนาตามศักยภาพโดยใช๎หลักสูตร
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 10 

9. โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 

ด๎านปริมาณ 
ด๎านคุณภาพ 

ด๎านปริมาณ 
ด๎านคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 12 

10. โครงการเครือขําย
ดนตรี 

ด๎านปริมาณ 
โรงเรียนบ๎านดงซํอมมีอุปกรณ์และสื่อ
การเรียนการสอนในวิชาศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 

ด๎านคุณภาพ 
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนใน
วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์อยํางมี
ประสิทธิภาพและเสริมสร๎างคุณภาพ
ให๎กับนักเรียน รวมถึงปลูกจิตส านึกใน
ความเป็นไทยให๎กับนักเรียน 

ด๎านปริมาณ 
โรงเรียนบ๎านดงซํอมมีอุปกรณ์และสื่อการ
เรียนการสอนในวิชาศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 

ด๎านคุณภาพ 
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในวิชา
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์อยํางมี
ประสิทธิภาพและเสริมสร๎างคุณภาพ
ให๎กับนักเรียน รวมถึงปลูกจิตส านึกใน
ความเป็นไทยให๎กับนักเรียน 

มาตรฐานที่ 10 

11. โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

ด๎านปริมาณ 
1. จ านวนครูและบุคลากรฯ จ านวน 15 
คน 
2.จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอม
จ านวน 256 คน 

ด๎านคุณภาพ 
1.นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตํอวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ด๎านปริมาณ 
1. จ านวนครูและบุคลากรฯ จ านวน 15 
คน 
2.จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอม
จ านวน 256 คน 

ด๎านคุณภาพ 
1.นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตํอวิชา
ภาษาอังกฤษ 

มาตรฐานที่ 10 



๗๓ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 

2.นักเรียนมีทักษะทางด๎านการฟังพูด
อํานเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้น 
3.นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์มี
ความกล๎าแสดงออกทางภาษาที่ถูกต๎อง 
4.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษสูง 

 

2.นักเรียนมีทักษะทางด๎านการฟังพูดอําน
เขียนภาษาอังกฤษดีขึ้น 
3.นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์มี
ความกล๎าแสดงออกทางภาษาที่ถูกต๎อง 
4.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษสูง 

 

 

13.โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม 

ด๎านปริมาณ 
โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียน
การสอน 

ด๎านคุณภาพ 
สถานศึกษามีข๎อมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับ
อาคารสถานท่ีและการใช๎พื้นที่ในการจัด
การศึกษามีการส ารวจข๎อมูลการให๎และ
บริการของหนํวยงานตําง ๆ  ของ
สถานศึกษา 

ด๎านปริมาณ 
โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียน
การสอน 

ด๎านคุณภาพ 
สถานศึกษามีข๎อมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับ
อาคารสถานท่ีและการใช๎พื้นที่ในการจัด
การศึกษามีการส ารวจข๎อมูลการให๎และ
บริการของหนํวยงานตําง ๆ  ของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 11 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย 
 

ด๎านปริมาณ  
1. ร๎อยละ 90 ครูมีความสามารถใน

การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

2. ร๎อยละ 90 ครูมีความรู๎ความ 

ด๎านปริมาณ  
1.  ครผูู๎สอนระดับชั้นปฐมวัยมี
ความสามารถในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู๎ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานข๎อที่ 10
ตัวบํงช้ี 1-6 

 เข๎าใจเปูาหมายและหลัดสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

3. ร๎อยละ 90 ครูมีการวิเคราะห์เด็ก
เป็นรายบุคคล 

4. ร๎อยละ 90  ครูมีความสารถในการ
จัดประสบการณ์ที่เน๎นเด็กเป็น
ส าคัญ 

5. ร๎อยละ 90 ครูมีความสามารถใน
การใช๎สื่อท่ีเหมาะสมและสอดคล๎อง
กับการเรียนรู๎ของเดก็ 

6. ร๎อยละ 90 ครูมีการประเมิน
พัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง 
โดยค านึงถึงพัฒนาการตามวัย 

7. ร๎อยละ 90 ครูมีการน าผล การ
ประเมินพัฒนาการมาปรับเปลี่ยน
การจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนา 

2. ครูผู๎สอนระดับชั้นปฐมวัยมีความรู๎
ความเข๎าใจเปูาหมายและหลัดสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

3. ครูผู๎สอนระดับชั้นปฐมวัย มีการ
วิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล 

4. ครูผู๎สอนระดับชั้นปฐมวัยมีความ
สารถในการจัดประสบการณ์ที่เน๎น
เด็กเป็นส าคัญ 

5. ครูผู๎สอนระดับชั้นปฐมวัยมี
ความสามารถในการใช๎สื่อท่ี
เหมาะสมและสอดคล๎องกับการ
เรียนรู๎ของเดก็ 

6. ครูผู๎สอนระดับชั้นปฐมวัยมีการ
ประเมินพัฒนาการของเด็กตาม
สภาพจริง โดยค านึงถึงพัฒนาการ
ตามวัย 

 



๗๔ 

โครงการ/กิจกรรม เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบํงช้ี) 

 8. เด็กให๎เต็มศักยภาพนักเรียนร๎อยละ 
90 มีพัฒนาการทั้ง 4 ด๎านท่ีดีตาม
ศักยภาพ 

ด๎านคุณภาพ 
1. ร๎อยละ 90 ครูมีความรู๎ความเข๎าใจ

เกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

2. ร๎อยละ 90 ครูมีการเก็บรวมรวม
ข๎อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ครบถ๎วน
ทุกด๎าน 

ร๎อยละ 90 ครูสามารถจัด
ประสบการณ์และกิจกรรม
ประจ าวันได๎เหมาะสมกับ

พัฒนาการของเด็ก 

7. ครูผู๎สอนระดับชั้นปฐมวัยมีการน า
ผล การประเมินพัฒนาการมา
ปรับเปลี่ยนการจัดประสบการณ์ 
เพื่อพัฒนาเด็กใหเ๎ต็มศักยภาพ 

8. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมพีัฒนาการทั้ง 4 
ด๎านที่ดีตามศักยภาพ 

ด๎านคุณภาพ 
1. ครูผู๎สอนระดับชั้นปฐมวัยมีความรู๎

ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

2. ครูผู๎สอนระดับชั้นปฐมวัยมีการเก็บ
รวมรวมข๎อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
ครบถ๎วนทุกด๎าน 
ครูผู๎สอนระดับชั้นปฐมวัยสามารถจัด

ประสบการณ์และ 

 

 3. ร๎อยละ 90 ครูสามารถใช๎สื่อ/แหลํง
เรียนรู๎ในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู๎ที่เหมาะสมและสอดคล๎องกับ
การเรียนรู๎ของเด็ก 

4. ร๎อยละ 90 ครูใช๎วิธีการ/เครื่องมือ
วัดและประเมิน พัฒนาการของเด็ก
ตามสภาพจริง  

5. ร๎อยละ 90 ครูน าผลการประเมิน
พัฒนาการมาปรับปรุง/เปลี่ยน
วิธีการจัดประสบการณ์ ให๎
เหมาะสมกับเด็ก 

6. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ร๎อยละ 
90 มีพัฒนาการทั้ง 4 ด๎านท่ีดีตาม
ศักยภาพ 

กิจกรรมประจ าวันได๎เหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก 

3. ครูผู๎สอนระดับชั้นปฐมวัยสามารถใช๎
สื่อ/แหลํงเรียนรู๎ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เหมาะสม
และสอดคล๎องกับการเรียนรู๎ของเด็ก 

4. ครูผู๎สอนระดับชั้นปฐมวัยใช๎วิธีการ/
เครื่องมือวัดและประเมิน พัฒนาการ
ของเด็กตามสภาพจริง  

5. ครูผู๎สอนระดับชั้นปฐมวัยครูน าผล
การประเมินพัฒนาการมาปรับปรุง/
เปลี่ยนวิธีการจัดประสบการณ์ ให๎
เหมาะสมกับเด็ก 

6. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย มี
พัฒนาการทั้ง 4 ด๎านท่ีดีตาม
ศักยภาพ 

 
 
 
 
 
 

 



๗๕ 

โครงการ/กิจกรรม เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบํงช้ี) 

โครงการอาชีพท่ีฉันรัก 
 

ด๎านปริมาณ  
1. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยจ านวน 43  

คน 
2. พํอแมํผู๎ปกครองเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ๎านดงซํอม จ านวน  43  
คน 

3. คณะครูโรงเรียนบ๎านดงซํอม 
จ านวน  13  คน 

ด๎านคุณภาพ 
1. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีความสนใจ

กระตือรือร๎นแสดงออกในการเป็น
ผู๎น าและผู๎ตามที่ด ี

2. ผู๎เรียนร๎อยละ 90แสดงออกถึงการ
ยอมรับและช่ืนชมตํออาชีพ 

ด๎านปริมาณ  
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยเข๎ารํวม

กิจกรรม 
๒. พํอแมํผู๎ปกครองเด็กปฐมวัยโรงเรียน

บ๎านดงซํอม เข๎ารํวมกิจกรรม 
๓. คณะครูโรงเรียนบ๎านดงซํอม เข๎ารํวม

กิจกรรม 
ด๎านคุณภาพ 

1. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย มีความ
สนใจกระตือรือร๎นแสดงออกในการ
เป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ด ี

2. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย  

มาตรฐานข๎อที่ 3 
ตัวบํงช้ีที ่4 

 สุจริต 
3. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีความสามารถ

ท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ส าเร็จ 

แสดงออกถึงการยอมรับและช่ืนชม
ตํออาชีพสุจริต 

3. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย มี
ความสามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎
ส าเร็จ 

 

โครงการสํงเสริม
ศักยภาพทักษะพื้นฐาน
ผู๎เรียนระดับปฐมวัย 

ด๎านปริมาณ 
1. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยจ านวน  

43  คน 
2. พํอแมํผู๎ปกครองเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ๎านดงซํอม จ านวน  43 
คน 

ด๎านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยเข๎ารํวม

กิจกรรม 
๒. พํอแมํผู๎ปกครองเด็กปฐมวัยโรงเรียน

บ๎านดงซํอม เข๎ารํวมกิจกรรม 
             

มาตรฐานข๎อที่  1-
8 ทุกตัวบํงช้ี 

 3. คณะครูโรงเรียนบ๎านดงซํอม 
จ านวน  19  คน 

ด๎านคุณภาพ 
1. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีทักษะในการใช๎

กล๎ามเนื้อใหญํ-เล็ก 
2. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีทักษะในการใช๎

ประสาทสัมผัสทั้ง 5 
3. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีทักษะในการ

สื่อสาร 
4. เรียนร๎อยละ 90 มีทักษะในการ

สังเกตและส ารวจ 
5. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีทักษะในเรื่อง

มิติสัมพันธ์ 

๓. คณะครูโรงเรียนบ๎านดงซํอม เข๎ารํวม
กิจกรรม 

ด๎านคุณภาพ 
1. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีทักษะใน

การใช๎กล๎ามเนื้อใหญํ-เล็ก 
2. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีทักษะใน

การใช๎ประสาทสัมผัสทั้ง 5 
3. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีทักษะใน

การสื่อสาร 
4. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีทักษะใน

การสังเกตและส ารวจ 
5. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีทักษะใน

เรื่องมิติสัมพันธ์ 

 



๗๖ 

โครงการ/กิจกรรม เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบํงช้ี) 

 6. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีทักษะในเรื่อง
จ านวน ปริมาณน้ าหนักและการ
คาดคะเน 

7. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 สามารถเช่ือมโยง
ความรู๎และทักษะตํางๆ 
ผู๎ที่เกี่ยวข๎องร๎อยละ 90  มีความพึง

พอใจตํอการด าเนินโครงการ 

6. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีทักษะใน
เรื่องจ านวน ปริมาณน้ าหนักและการ
คาดคะเน 

7. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยสามารถ
เชื่อมโยงความรู๎และทักษะตํางๆ 

8. ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง มีความพึงพอใจตํอการ
ด าเนินโครงการ 

 

 

ฝึกสมองลองความจ า 
น าความรู๎สูํตนเอง 

ด๎านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียน

บ๎านดงซํอม ร๎อยละ 75 รู๎จักถามใน
สิ่งที่อยากรู๎หรือเหตุผลสนใจเข๎ารํวม
กิจกรรมและการอํานหาความรู๎จาก
หนังสือ หรือแหลํงเรียนรู๎ตําง 

๒. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียน
บ๎านดงซํอม ร๎อยละ 75สนใจ 
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ 
รอบตัวด๎วยความเต็มใจ และสนุก
กับการเรียนรู ๎

ด๎านคุณภาพ 
๑. ผู๎เรียนร๎อยละ 75 รู๎จักตั้งค าถาม

เพื่อหาเหตุผลและมีความสนใจใฝุรู๎
และรักการอําน 

๒. ผู๎เรียนร๎อยละ 75 มีความ
กระตือรือร๎นในการเรียนรู๎ตํางๆ
รอบตัวและสนุกกับการเรียนรู ๎

๓. ผู๎เกี่ยวข๎องร๎อยละ 75 มีความพึง
พอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน 

ด๎านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียน

บ๎านดงซํอม รู๎จักถามในสิ่งท่ีอยากรู๎
หรือเหตุผลสนใจเข๎ารํวมกิจกรรมและ
การอํานหาความรู๎จากหนังสือ หรือ
แหลํงเรียนรู๎ตําง 

๒. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ๎าน
ดงซํอม สนใจ ปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู๎สิ่งตํางๆ รอบตัวด๎วยความเต็ม
ใจ และสนุกกับการเรียนรู ๎

ด๎านคุณภาพ 
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยรู๎จักตั้ง

ค าถามเพื่อหาเหตุผลและมีความ
สนใจใฝุรู๎และรักการอําน 

๒. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมคีวาม
กระตือรือร๎นในการเรียนรู๎ตํางๆ
รอบตัวและสนุกกับการเรียนรู ๎

๓. ผู๎เกี่ยวข๎องความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 

มาตรฐานข๎อที่ 6
ทุกตัวตัวบํงช้ี 

โครงการรักสุขภาพ ด๎านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ๎าน

ดงซํอม ร๎อยละ 75 รู๎จักดูแลตนเองให๎
มีสุขภาพแข็งแรง เข๎ารํวมกิจกรรมการ 

ออกก าลังกาย รักษาสุขอนามัยของ
ตนเอง เลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ตํอรํางกาย ระมัดระวัง
ตนในการเลํน/ท ากิจกรรมและ

กิจวัตรประจ าวัน 

ด๎านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียน

บ๎านดงซํอม รู๎จักดูแลตนเองให๎มี
สุขภาพแข็งแรง เข๎ารํวมกิจกรรมการ
ออกก าลังกาย  

รักษาสุขอนามัยของตนเอง เลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตํอ
รํางกาย ระมัดระวังตนในการเลํน/
ท ากิจกรรมและกิจวัตรประจ าวัน 

มาตรฐานข๎อที่ 7 
ทุกตัวบํงช้ี 



๗๗ 

โครงการ/กิจกรรม เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบํงช้ี) 

 ให๎ปลอดภัย 
๒. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียน

บ๎านดงซํอม ร๎อยละ 75 มีน้ าหนัก
และสํวนสูงตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย กระทรวงสาธรณสุข และมี
การเคลื่อนไหวรํางกายที่ต๎องใช๎
กล๎ามเนื้อใหญํเหมาะสมกับวยั 

๓. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียน
บ๎านดงซํอม ร๎อยละ 75 รู๎จักโทษ
ของสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมา และ
รู๎จักปฏิเสธสิ่งเสพติด และสิ่งมอม
เมา 

๔. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียน
บ๎านดงซํอม ร๎อยละ 75 มีความ
มั่นใจในตนเอง และกล๎าแสดงออก
อยํางเหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ ์

๕. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียน
บ๎านดงซํอม ร๎อยละ 75 รําเริง 
แจํมใส มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีตํอเพื่อน ครู 
และผู๎อื่น เหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ ์

ด๎านคุณภาพ 
๑. ผู๎เรียนร๎อยละ 75 มีน้ าหนัก สํวนสูง

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒. ผู๎เรียนร๎อยละ 75 ดูแลสุขภาพ 

สุขอนามัยและดูแลตนเองให๎มีความ
ปลอดภัย 

๓. ผู๎เรียนร๎อยละ 75 มีความมั่นใจ 
กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 

ให๎ปลอดภัย 
๒. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ๎าน

ดงซํอม มีน้ าหนักและสํวนสูงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสา
ธรณสุข และมีการเคลื่อนไหวรํางกาย
ที่ต๎องใช๎กล๎ามเนื้อใหญํเหมาะสมกับ
วัย 

๓. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ๎าน
ดงซํอม รู๎จักโทษของสิ่งเสพติด และ
สิ่งมอมเมา และรู๎จักปฏิเสธสิ่งเสพติด 
และสิ่งมอมเมา 

๔. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ๎าน
ดงซํอม มีความมั่นใจในตนเอง และ
กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสมกับวัย
และสถานการณ ์

๕. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ๎าน
ดงซํอม รําเริง แจํมใส มีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีตํอเพื่อน ครู และผู๎อื่น เหมาะสมกับ
วัยและสถานการณ ์

ด๎านคุณภาพ 
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีน้ าหนัก 

สํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยดูแลสุขภาพ 

สุขอนามัยและดูแลตนเองให๎มีความ
ปลอดภัย 

๓. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีความมั่นใจ 
กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม 

 



๗๘ 

โครงการ/กิจกรรม เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบํงช้ี) 

 ๔. ผู๎เรียนร๎อยละ 75 รําเริงแจํมใส มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีตํอเพื่อน ครูและ
ผู๎อื่นผู๎เรียนร๎อยละ 75 สามารถบอก
ความไมํดีของสิ่งเสพติดและปฏิเสธ
สิ่งมอมเมาด๎วยตนเองได ๎

๕. ผู๎เกี่ยวข๎องร๎อยละ 75 มีความพึง
พอใจในการด าเนินงานของโรงเรียน 

๔. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยรําเริงแจํมใส 
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีตํอเพื่อน ครูและ
ผู๎อื่นผู๎เรียนร๎อยละ 75 สามารถบอก
ความไมํดีของสิ่งเสพติดและปฏิเสธสิ่ง
มอมเมาด๎วยตนเองได ๎

๕. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีความพึง
พอใจในการด าเนินงานของโรงเรียน 

 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพพัฒนาการทั้ง 
4 ด๎าน ระดับปฐมวัย 

ด๎านปริมาณ 
๑. จ านวนครูผู๎สอนระดับชั้นปฐมวัยท้ัง 

2 ทําน จัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
๒. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยจ านวน 43 

คน มีนิสัยรักการอําน 
ด๎านคุณภาพ 

๑. ครูสามารถจัดการเรียนการ 

ด๎านปริมาณ 
 

๑. จ านวนครูผู๎สอนระดับชั้นปฐมวัยท้ัง 2 
ทําน จัดท าวิจัยในช้ันเรียน 

๒. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย มีนิสัยรัก
การอําน 

ด๎านคุณภาพ 
๑. ครูสามารถจัดการเรียนการ 

มาตรฐานข๎อที่ 
10,14 ตัวบํงช้ีที่
10.1 - 10.6  
 

 สอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญได๎
อยํางถูกต๎อง ร๎อยละ 100 

๒. นักเรียนได๎รับการพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายนอก ร๎อยละ 100 

๒. สอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญได๎อยําง
ถูกต๎อง  

๓. นักเรียนได๎รับการพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

 

โครงการพัฒนางานวิจัย ด๎านปริมาณ 
๑. จ านวนครูผู๎สอนระดับชั้นปฐมวัยท้ัง 
2 ทําน จัดท าวิจัยในช้ันเรียน 

ด๎านคุณภาพ 
๑. ครูสามารถจัดการเรียนการสอน
โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญได๎อยํางถูกต๎อง 
ร๎อยละ 100 
๒. นักเรียนได๎รับการพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก 
ร๎อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 

ด๎านปริมาณ 
๑. จ านวนครูผู๎สอนระดับชั้นปฐม 

วัยท้ัง 2 ทําน จัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
ด๎านคุณภาพ 

๑. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดย
เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญได๎อยํางถูกต๎อง  
๒. นักเรียนได๎รับการพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก  

มาตรฐานข๎อที่ 10
ตัวบํงช้ีที่ 10.7 



๗๙ 

โครงการ/กิจกรรม เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบํงช้ี) 

โครงการพัฒนาบุคลากร
ปฐมวัย 
 

ด๎านปริมาณ 
๑. บุคลากรผู๎สอนระดับชั้นปฐมวัย

โรงเรียนบ๎านดงซํอมทั้ง 2 คน ได๎
เข๎าประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม 
สัมมนา อยํางน๎อยปีงบประมาณละ 
20 ช่ัวโมง และ ไปศึกษาดูงาน 
อยํางน๎อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 

ด๎านคุณภาพ 
๑. บุคลากรผู๎สอนระดับชั้นปฐมวัย

โรงเรียนบ๎านดงซํอมทั้ง 2 คน ได๎
เข๎าประชุมเชิงปฏิบัติการ  

ด๎านปริมาณ 
๑. บุคลากรผู๎สอนระดับชั้นปฐมวัย

โรงเรียนบ๎านดงซํอมทั้ง 2 คน ได๎เข๎า
ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา 
อยํางน๎อยปีงบประมาณละ 20 ช่ัวโมง 
และ ไปศึกษาดูงาน อยํางน๎อย
ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 

ด๎านคุณภาพ 
๑. บุคลากรผู๎สอนระดับชั้นปฐมวัย

โรงเรียนบ๎านดงซํอมทั้ง 2 คน ได๎เข๎า
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  

มาตรฐานข๎อที่ 12
ตัวบํงช้ีที่ 

 อบรม สัมมนา อยํางน๎อย
ปีงบประมาณละ 20 ช่ัวโมง และ 

ไปศึกษาดูงาน อยํางน๎อย
ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 

อบรม สัมมนา และ ไปศึกษาดูงาน  

โครงการไมํเห็นนําอาย 
เลํนได๎เลําเป็น 

ด๎านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียน

บ๎านดงซํอม ร๎อยละ 75 บอก
คุณลักษณะคุณสมบัติ ความเหมือน 
ความตําง จ าแนกประเภทจัด
หมวดหมูํและบอกความสัมพันธ์ของ
สิ่งตํางๆ 

๒. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียน
บ๎านดงซํอม ร๎อยละ 75ตัดสินใจ
และแก๎ปัญหาในการเลํน หรือการ
กระท ากิจกรรมได๎เหมาะสมกับวัย 

๓. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียน
บ๎านดงซํอม ร๎อยละ 75ถํายทอด
ความคิดตามจินตนาการของตนเอง
ได๎ และสร๎างสรรค ์

ด๎านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียน

บ๎านดงซํอม บอกคุณลักษณะ
คุณสมบัติ ความเหมือน ความตําง 
จ าแนกประเภทจัดหมวดหมูํและบอก
ความสัมพันธ์ของสิ่งตํางๆ 

๒. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ๎าน
ดง ตัดสินใจและแก๎ปัญหาในการเลํน 
หรือการกระท ากิจกรรมได๎เหมาะสม
กับวัย 

๓. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ๎าน
ดงซํอม ถํายทอดความคิดตาม
จินตนาการของตนเองได๎ และ
สร๎างสรรค ์

ผลงานท่ีมีรายละเอียด มีความ 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานข๎อที ่4 
ทุกตัวบํงช้ี 



๘๐ 

โครงการ/กิจกรรม เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบํงช้ี) 

 ผลงานท่ีมีรายละเอียด มีความ
แปลกใหมํและหลากหลาย 

ด๎านคุณภาพ 
๑. ผู๎เรียนร๎อยละ 75 มีความคิดรวบ

ยอดเกี่ยวกับสิ่งตํางๆที่เกิดจากการ
เรียนรู ๎

ผู๎เรียนร๎อยละ 75 แก๎ปัญหาได ๎
เหมาะสมกับวัย 

๑. ผู๎เรียนร๎อยละ 75 มีจิตนาการและ
ความคิดสร๎างสรรค ์

๒. ผู๎เกี่ยวข๎องร๎อยละ 75 มีความพึง
พอใจในการด าเนินงานของโรงเรียน 

แปลกใหมํและหลากหลาย 
ด๎านคุณภาพ 

๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตํางๆที่เกิดจากการ
เรียนรู ๎

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลแก๎ปัญหาได๎
เหมาะสมกับวัย 

3. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีจิตนา
การและความคิดสร๎างสรรค ์

๔. ผู๎เกี่ยวข๎อง มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 

 

โครงการเทคโนโลยีและ
การสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู๎ 

ด๎านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยจ านวน  

43  คน 
๒. พํอแมํผู๎ปกครองเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ๎านดงซํอม  จ านวน  55  
คน 

๓. คณะครูโรงเรียนบ๎านดงซํอม 
จ านวน  19 คน 

ด๎านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร๎อยละ 90 มีความรู๎

ทางด๎านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
เพื่อการเรียนรู ๎

๒. นักเรียนร๎อยละ 90 สามารถใช๎
เทคโนโลยีและการสื่อสารได๎ 

ด๎านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยเข๎ารํวม

กิจกรรม 
๒. พํอแมํผู๎ปกครองเด็กปฐมวัยโรงเรียน

บ๎านดงซํอม  เข๎ารํวมกิจกรรม 
๓. คณะครูโรงเรียนบ๎านดงซํอม เข๎ารํวม

กิจกรรม 
ด๎านคุณภาพ 

๓. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล มีความรู๎
ทางด๎านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
เพื่อการเรียนรู ๎

๔. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล สามารถใช๎
เทคโนโลยีและการสื่อสารได๎ 

มาตรฐานข๎อที่ 16 
ตัวบํงช้ีที่ 3 

เทคโนโลยีและการ
สื่อสารเพื่อการบริหาร
จัดการ 

ด๎านปริมาณ  
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยจ านวน  

43  คน 
๒. พํอแมํผู๎ปกครองเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ๎านดงซํอม  จ านวน  
 
 
 
 
 
 

ด๎านปริมาณ  
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยเข๎ารํวม

กิจกรรม 
๒. พํอแมํผู๎ปกครองเด็กปฐมวัยโรงเรียน

บ๎านดงซํอมเข๎ารํวม 

มาตรฐานข๎อที่ 1-
8 ทุกตัวบํงช้ี 



๘๑ 

โครงการ/กิจกรรม เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบํงช้ี) 

 33  คน 
๓. คณะครูโรงเรียนบ๎านดงซํอม 

จ านวน  33  คน 
ด๎านคุณภาพ 

๑. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีความสนใจและ
รํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ 

๒. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีความสนใจและ
รํวมกิจกรรมด๎านดนตร ี

๕. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีความสนใจและ
รํวมกิจกรรมด๎านการเคลื่อนไหว 

ผู๎เกี่ยวข๎องร๎อยละ 90มีความพึง
พอใจในการด าเนินงานของ

โรงเรียน 

๓. กิจกรรม 
คณะครูโรงเรียนบ๎านดงซํอม เข๎ารํวม

กิจกรรม 
ด๎านคุณภาพ 

๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย มีความ
สนใจและรํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ 

๒. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย มีความ
สนใจและรํวมกิจกรรมด๎านดนตร ี

๖. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย มีความ
สนใจและรํวมกิจกรรมด๎านการ
เคลื่อนไหว 

๓. ผู๎เกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 

 

 

โครงการอนุบาลสัมพันธ์ 
 

ด๎านปริมาณ 
๑. ร๎อยละ 75 ของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับ
สถานศึกษามีความพึงพอใจตํอการจัด
การศึกษาระดับชั้นกํอนประถมศึกษา 
๒. ร๎อยละ 75 ของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับ
สถานศึกษาให๎ความรํวมมือในการจัด
กิจกรรมรํวมกันท้ังในและนอกสถานท่ี 

ด๎านคุณภาพ 
๑. ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับสถานศึกษาร๎อยละ 75 
มีความพึงพอใจตํอการจัดกิจกรรมใน
ระดับชั้นกํอนประถมศึกษาของทาง 

โรงเรียน 
๒. ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับสถานศึกษาร๎อยละ 75  
มีสํวนรํวมจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานท่ี 

ด๎านปริมาณ 
๑. ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับสถานศึกษามีความพึง

พอใจตํอการจัดการศึกษาระดับช้ัน
กํอนประถมศึกษา 

๒. ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับสถานศึกษาให๎ความ
รํวมมือในการจัดกิจกรรมรํวมกันท้ัง
ในและนอกสถานท่ี 

ด๎านคุณภาพ 
๑. ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับสถานศึกษา มีความ

พึงพอใจตํอการจัดกิจกรรมใน
ระดับชั้นกํอนประถมศึกษาของทาง
โรงเรียน 

๒. ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับสถานศึกษา มีสํวน
รํวมจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานท่ี 

มาตรฐานข๎อที่ 18 
ทุกตัวบํงช้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาคามพร๎อมในด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให๎แกํสถานศึกษาและหนํวยงาน
การศึกษาในสังกัดเพ่ือการเรียนรู๎และการบริหารจัดการ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการเทคโนโลยีและ
สื่อสารเพื่อการบริหาร
จัดการ 

ด๎านปริมาณ 
มีระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน 

ด๎านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอมทั้งหมด
ได๎รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช๎ระบบสารสนเทศอยํางท่ัวถึง 

ด๎านปริมาณ 
มีระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน 

ด๎านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนบ๎านดงซํอมทั้งหมด
ได๎รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช๎ระบบสารสนเทศอยํางท่ัวถึง 

มาตรฐานที่ 11 
ตัวบํงช้ืที่ 11.3 

โครงการไมํเห็นนําอาย 
เลํนได๎เลําเป็น 

ด๎านปริมาณ 
๔. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียน

บ๎านดงซํอม ร๎อยละ 75 บอก
คุณลักษณะคุณสมบัติ ความ
เหมือน ความตําง จ าแนกประเภท
จัดหมวดหมูํและบอกความสัมพันธ์
ของสิ่งตํางๆ 

๕. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียน
บ๎านดงซํอม ร๎อยละ 75ตัดสินใจ
และแก๎ปัญหาในการเลํน หรือการ 
กระท ากิจกรรมได๎เหมาะสมกับวยั 
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียน
บ๎านดงซํอม ร๎อยละ 75ถํายทอด
ความคิดตามจินตนาการของ
ตนเองได๎ และสร๎างสรรค์ผลงานท่ี
มีรายละเอียด มีความแปลกใหมํ
และหลากหลาย 

 

ด๎านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียน

บ๎านดงซํอม สามารถบอก
คุณลักษณะคุณสมบัติ ความเหมือน 
ความตําง จ าแนกประเภทจัด
หมวดหมูํและบอกความสัมพันธ์ของ
สิ่งตํางๆ 

๒. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียน
บ๎านดงซํอม สามารถตัดสินใจและ
แก๎ปัญหาในการเลํน หรือการ
กระท ากิจกรรมได๎เหมาะสมกับวยั 

๓. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียน
บ๎านดงซํอม สามารถถํายทอด
ความคิดตามจินตนาการของตนเอง
ได๎ และสร๎างสรรค์ผลงานท่ีมี
รายละเอียด มีความแปลกใหมํและ
หลากหลาย 

มาตรฐานข๎อที ่4 
ทุกตัวบํงช้ี 

 ด๎านคุณภาพ 
๑. ผู๎เรียนร๎อยละ 75 มีความคิดรวบ

ยอดเกี่ยวกับสิ่งตํางๆที่เกิดจากการ
เรียนรู๎ 

๒. ผู๎เรียนร๎อยละ 75 แก๎ปัญหาได๎
เหมาะสมกับวัย 

๓. ผู๎เรียนร๎อยละ 75 มีจิตนาการและ
ความคิดสร๎างสรรค์ 

๔. ผู๎เกี่ยวข๎องร๎อยละ 75 มีความพึง
พอใจในการด าเนินงานของโรงเรียน 

ด๎านคุณภาพ 
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีความคิด

รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตํางๆที่เกิดจาก
การเรียนรู๎ 

๒. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยแก๎ปัญหาได๎
เหมาะสมกับวัย 

๓. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีจิตนาการ
และความคิดสร๎างสรรค์ 

๔. ผู๎เกี่ยวข๎อง มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 

 



๘๓ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการเทคโนโลยีและ
การสื่อสารเพื่อการเรียนรู๎ 

ด๎านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย จ านวน  

33  คน 
๒. พํอแมํผู๎ปกครองเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ๎านดงซํอม  จ านวน 33  
คน 

๓. คณะครูโรงเรียนบ๎านดงซํอม 
จ านวน  15 คน 

ด๎านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร๎อยละ 90 มีความรู๎

ทางด๎านเทคโนโลยีและการ 

ด๎านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยเข๎ารํวม

กิจกรรม 
๒. พํอแมํผู๎ปกครองเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ๎านดงซํอม  เข๎ารํวม
กิจกรรม 

๓. คณะครูโรงเรียนบ๎านดงซํอม เข๎า
รํวมกิจกรรม 

ด๎านคุณภาพ 
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย มีความรู๎

ทางด๎านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
เพื่อการเรียนรู ๎

๔. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 

มาตรฐานข๎อที่ 16 
ตัวบํงช้ีที่ 3 

 สื่อสารเพื่อการเรียนรู ๎
๒. นักเรียนร๎อยละ 90 สามารถใช๎

เทคโนโลยีและการสื่อสารได๎ 

สามารถใช๎เทคโนโลยีและการ
สื่อสารได๎ 

 

เทคโนโลยีและการ
สื่อสารเพื่อการบริหาร
จัดการ 

ด๎านปริมาณ  
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย จ านวน  

33  คน 
๒. พํอแมํผู๎ปกครองเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ๎านดงซํอม  จ านวน 33  
คน 

๓. คณะครูโรงเรียนบ๎านดงซํอม 
จ านวน  15  คน 

ด๎านปริมาณ  
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยเข๎ารํวม

กิจกรรม 
๒. พํอแมํผู๎ปกครองเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ๎านดงซํอม  เข๎ารํวม
กิจกรรม 

๓. คณะครูโรงเรียนบ๎านดงซํอม เข๎า
รํวมกิจกรรม 

 

มาตรฐานข๎อที่ 1-
8 ทุกตัวบํงช้ี 

 ด๎านคุณภาพ 
๑. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีความสนใจ

และรํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ 
๒. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีความสนใจ

และรํวม 
กิจกรรมด๎านดนตร ี

๓. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีความสนใจ
และรํวมกิจกรรมด๎านการ
เคลื่อนไหว 

๔. ผู๎เกี่ยวข๎องร๎อยละ 90มีความพึง
พอใจในการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

ด๎านคุณภาพ 
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีความ

สนใจและรํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ 
๒. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีความ

สนใจและรํวมกิจกรรมด๎านดนตร ี
๓. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลมีความ

สนใจและรํวมกิจกรรมด๎านการ
เคลื่อนไหว 

๔. ผู๎เกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 

 

 



๘๔ 

กลยุทธ์ที่ 5 
สํงเสริมการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท๎องถิ่นในการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการสาน
สัมพันธ์ 

ด๎านปริมาณ 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ที่สร๎างความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ที่มีสํวน
เกี่ยวข๎องกับสถานศึกษาจ านวน 1 แผนงาน 
2. สถานศึกษาบันทึกผลการประชุม การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวํางสถานศึกษา
กับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ท้ังสํวนของสถานศึกษา
ผู๎ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจ านวน 3 เลํม 
3. สถานศึกษามีการริเริ่มและรํวมมือในการ
จัดท ากิจกรรมรํวมกันท้ังในและนอก
สถานศึกษาทุกกิจกรรม 

ด๎านคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ที่สร๎างความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ที่มีสํวน
เกี่ยวข๎องกับสถานศึกษา 
2. สถานศึกษาบันทึกผลการประชุม การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวํางสถานศึกษา
กับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ท้ังสํวนของสถานศึกษา
ผู๎ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจ านวน  
3. สถานศึกษามีการริเริ่มและรํวมมือในการ
จัดท ากิจกรรมรํวมกันท้ังในและนอก
สถานศึกษาทุกกิจกรรม 
 
 

ด๎านปริมาณ 
1. สถานศึกษามีแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมที่สร๎าง
ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ที่มีสํวน
เกี่ยวข๎องกับสถานศึกษาจ านวน 1 
แผนงาน 
2. สถานศึกษาบันทึกผลการ
ประชุม การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวํางสถานศึกษากับผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎อง ท้ังสํวนของ
สถานศึกษาผู๎ปกครองนักเรียน
และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานจ านวน 3 เลํม 
3. สถานศึกษามีการริเริ่มและ
รํวมมือในการจัดท ากิจกรรม
รํวมกันทั้งในและนอกสถานศึกษา
ทุกกิจกรรม 

ด๎านคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมที่สร๎าง
ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ที่มีสํวน
เกี่ยวข๎องกับสถานศึกษา 
2. สถานศึกษาบันทึกผลการ
ประชุม การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวํางสถานศึกษากับผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎อง ท้ังสํวนของ
สถานศึกษาผู๎ปกครองนักเรียน
และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานจ านวน  
3. สถานศึกษามีการริเริ่มและ
รํวมมือในการจัดท ากิจกรรม
รํวมกันทั้งในและนอกสถานศึกษา
ทุกกิจกรรม 
 

มาตรฐานที่ 9 



๘๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการบริหาร
จัดการ 

ด๎านปริมาณ 
1.จัดระบบควบคุมภายใน 
2.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ด๎านคุณภาพ 
1.โรงเรียนมีระบบควบคุมภายใน 
2.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี แบบมี
สํวนรํวมโดยใช๎สารสนเทศในการตัดสินใจ 

ด๎านปริมาณ 
1.จัดระบบควบคุมภายใน 
2.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

ด๎านคุณภาพ 
1.โรงเรียนมีระบบควบคุมภายใน 
2.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี แบบมีสํวนรํวมโดยใช๎
สารสนเทศในการตัดสินใจ 

 

โครงการอนุบาล
สัมพันธ์ 
 

ด๎านปริมาณ 
๑. ร๎อยละ 75 ของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับ

สถานศึกษามีความพึงพอใจตํอการจัด 

ด๎านปริมาณ 
๑. ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับสถานศึกษามี

ความพึงพอใจตํอการจัด
การศึกษาระดับช้ันกํอน 

มาตรฐานข๎อที่ 18 
ทุกตัวบํงช้ี 

 การศึกษาระดับชั้นกํอนประถมศึกษา 
๒. ร๎อยละ 75 ของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับ

สถานศึกษาให๎ความรํวมมือในการจัด
กิจกรรมรํวมกันท้ังในและนอกสถานท่ี 

ด๎านคุณภาพ 
๑. ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับสถานศึกษาร๎อยละ 75 

มีความพึงพอใจตํอการจัดกิจกรรมใน
ระดับชั้นกํอนประถมศึกษาของทาง
โรงเรียน 

๒. ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับสถานศึกษาร๎อยละ 75 
มีสํวนรํวมจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน
การเรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานท่ี 

ประถมศึกษา 
2. ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับ

สถานศึกษาให๎ความรํวมมือ
ในการจัดกิจกรรมรํวมกันท้ัง

ในและนอกสถานท่ี 
ด๎านคุณภาพ 

๑. ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับสถานศึกษา 
มีความพึงพอใจตํอการจัด
กิจกรรมในระดับช้ันกํอน
ประถมศึกษาของทาง
โรงเรียน 

๒. ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับสถานศึกษา 
มีสํวนรํวมจัดกิจกรรมเพื่อ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู๎ทั้งใน
และนอกสถานท่ี 

 



๘๖ 

หมายเหตุ  รายงานให๎ครบทุกกลยุทธ์ 
 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อ
น๎อมน าการใช๎หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ด๎านปริมาณ  
1.ผู๎บริหาร ครู นักเรียน จ านวน 256 
คน 

ด๎านคุณภาพ 
๕. นักเรียนมีจิตส านักท่ีดีตํอการ

เรียน 
๖. นักเรียนมีทักษะการคิด การสร๎าง

ปัญญา การด าเนินชีวิต 
๗. นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม 

นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการอยูํ
รํวมกันในสังคมอยํางมีความสุข 

ด๎านปริมาณ  
1.ผู๎บริหาร ครู นักเรียน จ านวน 256 คน 

ด๎านคุณภาพ 
๘. นักเรียนมีจิตส านักท่ีดีตํอการเรียน 
๙. นักเรียนมีทักษะการคิด การสร๎างปัญญา 

การด าเนินชีวิต 
๑๐. นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม 

นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการอยูํรํวมกันในสังคม
อยํางมีความสุข 

มาตรฐานที่ 2  ตัวบํงช้ีที ่
2.4,2.5 
มาตรฐานที่ 3  ตัวบํงช้ีที ่
3.1,3.2 
 
 

โครงการเครือขําย
ดนตรี 

ด๎านปริมาณ 
โรงเรียนบ๎านดงซํอมมีอุปกรณ์และสื่อ
การเรียนการสอนในวิชาศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 

ด๎านคุณภาพ 
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนใน
วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์อยํางมี
ประสิทธิภาพและเสริมสร๎างคุณภาพ
ให๎กับนักเรียน รวมถึงปลูกจิตส านึกใน
ความเป็นไทยให๎กับนักเรียน 

ด๎านปริมาณ 
โรงเรียนบ๎านดงซํอมมีอุปกรณ์และสื่อการ
เรียนการสอนในวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

ด๎านคุณภาพ 
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในวิชา
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์อยํางมีประสิทธิภาพ
และเสริมสร๎างคุณภาพให๎กับนักเรียน รวมถึง
ปลูกจิตส านึกในความเป็นไทยให๎กับนักเรียน 

มาตรฐานที่ 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

2. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ระดับการศึกษาปฐมวัย  
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
 

 ที ่ ตัวบ่งชี้ 
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ยล

ะ 

คะ
แน

นเต
็ม 
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นท
ี่ได ้

ระ
ดับ

คุณ
ภา
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ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑.๑ มีมีน้ าหนักสํวนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๙๘.๔๔ ๑ ๐.๙๘ ๕ โครงการรักสุขภาพ,
โครงการสํงเสริม
สุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยด๎านศิลปะ ดนตรีและ
การเคลื่อนไหว,สรุปภาวะ
โภชนาการอนุบาล,สรุป
สมรรถภาพทางกายอนุบาล,
แผนกลยุทธ์,หลักสูตร
สถานศึกษา การศึกษา
ปฐมวัย,โครงการอาหาร
เสริม(นม) 
๕ 

๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๙๗.๙๒ ๑.๕ ๑.๔๗ ๕ 

๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๙๗.๖๖ ๑.๕ ๑.๔๖ ๕ 

๑.๔ หลีกเลี่ยงตํอสภาวะที่เสี่ยงตํอโรคภัย 
อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด 

๙๗.๙๒ ๑ ๐.๙๘ ๕ 

เฉลี่ย/รวม ๙๕.๙๙ ๙๗.๙๘ ๒๐ ๑๙.๕
๐ 

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๕ ๕ 
  
 
 

1. วิธีการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรมด าเนินการอยํางตํอเนื่อง  
 2. ผลการพัฒนา เด็กมีน้ าหนักและสํวนสูงตาม เกณฑ์มาตรฐาน  มีนิสัยรักเสียงเพลงมี
ความสุขกับการเคลื่อนไหวรํางกายประกอบเพลง สามารถสร๎างสรรค์ผลงานตามความคิดและ
จินตนาการและเลําเรื่องจากภาพได๎ สํงผลให๎เด็กมีสุขภาพกายสมวัย และมีสุขนิสัยสมวัยผลการพัฒนา
ให๎เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายสมวัย อยูํในระดับคุณภาพดีมาก 
 3. แนวทางการพัฒนา จัดท าโครงการพัฒนาเด็กให๎มีสุขนิสัย สุภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี/
กิจกรรมอยํางตํอเนื่อง โดยด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ 
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ประเมินโครงการ/กิจกรรม สรุปรายงานผลการประเมินตนเองให๎
ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
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ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๒.๑ รําเริงแจํมใส มีความรู๎สึกท่ีดีตํอตนเอง ๙๕.๓๑ ๑ ๐.๙๕ ๕ โครงการคาราวาน
เสริมสร๎างเด็กปฐมวัย,
โครงการบัณฑิตน๎อย,
โครงการสํงเสริมศักยภาพ
ทักษะพ้ืนฐานผู๎เรียนระดับ
ปฐมวัย,โครงการสํงเสริม
สุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยด๎านศิลปะ ดนตรีและ
การเคลื่อนไหว,แผนการ
สอน, แผนกลยุทธ์,
หลักสูตรสถานศึกษา 
การศึกษาปฐมวัย 

๒.๒ มีความม่ันใจและกล๎าแสดงออก ๙๖.๘๘ ๑ ๐.๙๗ ๕ 

๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได๎เหมาะสมกับ
วัย 

๑๐๐.๐๐ ๑ ๑.๐๐ ๕ 

๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตร ีการเคลื่อนไหว รัก
ธรรมชาต ิและชื่นชม ศิลปะ วัฒนธรรม
ท๎องถิ่นของจังหวัดก าแพงเพชร 

๑๐๐.๐๐ ๒ ๒.๐๐ ๕ 

เฉลี่ย/รวม ๙๘.๐๕ ๕ ๔.๙๖ ๕ 

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๕  
 
 
 
 
 

 1. วิธีการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรมด าเนินการอยํางตํอเนื่อง  
 2. ผลการพัฒนา เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล๎อมอยูํในระดับคุณภาพดี สํงผล
ให๎เด็กมีสุขภาพจิตสมวัย และมีสุนทรียภาพสมวัย ผลการพัฒนาให๎เด็กมีพัฒนาการด๎าน อารมณ์และ
จิตใจสมวัย อยูํในระดับคุณภาพดีมาก 
 3. แนวทางการพัฒนา จัดท าโครงการพัฒนาเด็กให๎มีสุขนิสัย สุภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี/
กิจกรรมอยํางตํอเนื่อง โดยด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ 
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ประเมินโครงการ/กิจกรรม สรุปรายงานผลการประเมินตนเองให๎
ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ และบรรลุเปูาหมายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ตํอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
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(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของ
พํอแมํ ครูอาจารย์ 

๙๗.๙๒ ๒ ๑.๙๖ ๕ บันทึกการยืมสื่อหนังสือ
นิทาน,แผนการสอน,
โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กปฐมวัย,
กิจกรรมยิ้มไหว๎ทักทาย
ตอนเช๎า,แผนการสอน, 
แผนกลยุทธ์,หลักสูตร
สถานศึกษา การศึกษา
ปฐมวัย,กิจกรรม
ประชาธิปไตย,กิจกรรมวัน
ส าคัญ,กิจกรรมออมทรัพย์ 
กิจกรรมกลุํมสี,อบรมวัน
สุดสัปดาห์ ,สมาธิกํอน
เรียน ,ประกวดมารยาทฯ 

๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ชํวยเหลือแบํงปัน ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑.๐๐ ๕ 

๓.๓ เลํนและท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑.๐๐ ๕ 

๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

๑๐๐.๐๐ ๑ ๑.๐๐ ๕ 

 เฉลี่ย/รวม ๙๙.๔๘ ๕ ๔.๙๖ ๕  
 สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๕  

 
 
 
 1. วิธีการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรมด าเนินการอยํางตํอเนื่อง  
 2. ผลการพัฒนา เด็กมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ อยูํ
ในระดับคุณภาพดี สํงผลให๎เด็กมีวินัยและรู๎ผิดชอบสมวัย และสามารถปรับตัวเข๎ากับสังคมได๎ ผลการ
พัฒนาให๎เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคมสมวัย อยูํในระดับคุณภาพดีมาก 
 3. แนวทางการพัฒนา จัดท าโครงการพัฒนาเด็กให๎มีสุขนิสัย สุภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี/
กิจกรรมอยํางตํอเนื่อง โดยด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ 
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ประเมินโครงการ/กิจกรรม สรุปรายงานผลการประเมินตนเองให๎
ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ และบรรลุเปูาหมายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ตํอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 

 
 
 

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเต
็ม 

คะ
แน

นท
ี่ได ้

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๔.๑ สนใจเรียนรู๎สิ่งรอบตัว ซักถามอยําง
ตั้งใจ และ 
รักการเรียนรู๎ 

๙๒.๗๑ ๑ ๐.๙๓ ๕ บันทึกประเมินพัฒนาการ,
รายงานผลการประเมิน
สถานศึกษาภายนอกรอบ 
3 ,รายงานผลการประเมิน
โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัย
ต๎นแบบเครือขําย,บันทึก
หลังการสอน,โครงการ
สํงเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู๎เรียนระดับ
ปฐมวัย,โครงการฝึกสมอง
ลองความจ า น าความรู๎สูํ
ตนเอง, แผนกลยุทธ์,
หลักสูตรสถานศึกษา 
การศึกษาปฐมวัย 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตํางๆ 
ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู๎ 

๙๓.๗๕ ๑ ๐.๙๔ ๕ 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๙๕.๓๑ ๑ ๐.๙๕ ๕ 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 
๙๕.๓๑ ๑ ๐.๘๕ ๔ 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค์ ๙๖.๘๘ ๑ ๐.๙๗ ๕ 
 เฉลี่ย/รวม ๙๔.๗๙ ๕ ๔.๗๔ ๕ 

   

 สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๕  
 
 
 

๑. วิธีการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรมด าเนินการอยํางตํอเนื่อง  
 2. ผลการพัฒนา เด็กเกิดทักษะในการส ารวจ สังเกต จดจ า การตั้งค าถามท่ีตนสนใจ รู๎จัก
แหลํงเรียนรู๎รอบตัว พัฒนาทักษะความคิดของเด็ก ท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืน
ได๎ อยูํในระดับคุณภาพดี  สํงผลให๎เด็กเด็กมีความใฝุรู๎ มีทักษะในการสื่อสาร มีจินตนาการ มีความคิด
สร๎างสรรค์สมวัย  ผลการพัฒนาให๎เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคมสมวัย อยูํในระดับคุณภาพดี 
 3. แนวทางการพัฒนา จัดท าโครงการพัฒนาเด็ก/กิจกรรมอยํางตํอเนื่อง โดยด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ประเมิน
โครงการ/กิจกรรม สรุปรายงานผลการประเมินตนเองให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ และบรรลุเปูาหมายตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ตํอเนื่อง 
 
 
 



๙๑ 

 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๕.๑ ครูเข๎าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช๎  
ในการจัดประสบการณ์ 

๑๐๐ ๒ ๒ ๕ โครงการอนุบาลสัมพันธ์,
โครงการพัฒนางานวิจัย,
โครงการพัฒนาบุคลากร
ปฐมวัย,โครงการ
เทคโนโลยีและสื่อสารเพ่ือ
การเรียนรู๎,แผนพัฒนา
คุณภาพปฐมวัย,หลักสูตร
สาถนศึกษา(หลักสูตร
ท๎องถิ่น,รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน, 
รายงานผลการประเมิน
ตนเอง,แผนการสอน,
เอกสารธุรการในชั้นเรียน,
บันทึกสื่อที่ครูผลิต,บันทึก
ประเมินพัฒนาการ(สมุด 
อบ.),แฟูมผลงานเด็ก,มุม
ประสบการณ์ในชั้นเรียน
,แฟูมพัฒนางานตนเอง,
แผนกลยุทธ์,หลักสูตร
สถานศึกษา การศึกษา
ปฐมวัย 

๕.๒ ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล๎องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณก์ารเรียนรู๎ที่หลากหลาย สอดคล๎อง
กับความแตกตํางระหวํางบุคคล 

๑๐๐ ๒ ๒ ๕ 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร๎างวินัยเชิงบวก ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ 
๕.๔ ครูใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล๎องกับ

พัฒนาการของเด็ก 
๑๐๐ ๒ ๒ ๕ 

๕.๕ ครูใช๎เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของ
เด็กอยํางหลากหลาย และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแกํผู๎ปกครอง 

๑๐๐ ๒ ๒ ๕ 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ที่ตน
รับผิดชอบ และใช๎ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 

๑๐๐ ๒ ๒ ๕ 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎ตลอดเวลา ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ 
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู๎ปกครอง ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู๎ความสามารถในด๎านการศึกษา

ปฐมวัย 
๑๐๐ ๒ ๒ ๕ 

๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และนามาไตรํตรองเพ่ือใช๎
ประโยชนใ์นการพัฒนาเด็ก 

๑๐๐ ๑ ๑ ๕ 

 เฉลี่ย/รวม ๑๐๐ ๒๑ ๒๑ ๕ 
 สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๕  

 
 1. วิธีการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรมด าเนินการอยํางตํอเนื่อง  
 2. ผลการพัฒนา มีครูผู๎สอนที่มีความรู๎ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน
ที่ได๎รับมอบหมายด๎วยความรับผิดชอบ รวมทั้งได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานอยํางดีจาก
ผู๎บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา สํงผลให๎ครูสํงเสริมการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด๎าน 



๙๒ 

สํงเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัวสํงเสริมให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอ
ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก อยํางมีคุณภาพ จึงท าให๎ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู๎ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญมีคุณภาพ อยูํในระดับดีมาก 
 3. แนวทางการพัฒน า จัดท าโครงการ/กิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย โครงการ
พัฒนาครูบุคลากร พัฒนาให๎ครูมีความรู๎ มีการวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน มีระบบชํวยเหลือดูแล
นักเรียน จัดกิจกรรมอบรมผู๎ปกครองเพ่ือพบปันระหวํางครูกับพํอแมํ มีการรับฟังสะท๎อนปัญหา
นักเรียน โดยด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ ปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน ประเมินโครงการ/กิจกรรม สรุปรายงานผลการประเมินตนเองให๎ผู๎เกี่ยวข๎อง
ทราบ และบรรลุเปูาหมายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ตํอเนื่อง 
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
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ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

6.1 ผู๎บริหารเข๎าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

5 3 3 5 แผนกลยุทธ์โรงเรียน,
แผนปฏิบัติราชการ,การ
นิเทศก ากับติดตาม,พัฒนา
เครือขําย ข๎อมูล งาน
ธุรการ การประชาสัมพันธ์ 
การรับนักเรียน,อาคาร
สถานที่ และการ
ตรวจสอบภายใน 
 
 

6.2 ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู๎น า และความคิดริเริ่ม 
ที่เน๎นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

5 3 3 5 

6.3 ผู๎บริหารใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎
ข๎อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดท้ัง
ด๎านวิชาการและการจัดการ 

5 3 3 5 

6.4 ผู๎บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให๎บรรลุ
เปูาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

5 3 
 

3 
 

5 

6.5 ผู๎บริหารสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎
มีประสิทธิภาพ 

5 3 3 5 

6.6 ผู๎บริหารให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใส ํ
การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

5 3 3 5 

6.7 เด็ก ผู๎ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร 
จัดการศึกษาปฐมวัย 

5 2 2 5 

 เฉลี่ย/รวม 5 20 20 5  
 สรุปคุณภาพมาตรฐาน 5  

 

 1. วิธีการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรมด าเนินการอยํางตํอเนื่อง  
 2. ผลการพัฒนา ผู๎บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการด๎านวิชาการ ด๎านงบประมาณ 
ด๎านบริหารบุคคล และด๎านบริหารทั่วไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีการจัดวางแผนงานด๎านวิชาการ 
เริ่มตั้งแตํการพัฒนาหลักสูตร การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ การนิเทศการสอน และการวัดผล



๙๓ 

ประเมินผลครบกระบวนการ สํงผลให๎ครูสํงเสริมการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด๎าน สํงเสริม
ความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัวสํงเสริมให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็ก อยํางมีคุณภาพ จึงท าให๎ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เน๎นเด็ก
เป็นส าคัญมีคุณภาพ อยูํในระดับดีมาก 
 3. แนวทางการพัฒน า จัดท าโครงการ/กิจกรรม โดยด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ประเมินโครงการ/กิจกรรม สรุป
รายงานผลการประเมินตนเองให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ และบรรลุเปูาหมายตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ตํอเนื่อง 
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา 
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(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและ
น าสูํการปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

5 
 

4 4 5 
 

 
 

7.2 มีระบบและกลไกให๎ผู๎มีสํวนรํวมทุกฝุายตระหนัก
และเข๎าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

5 4 4 5 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร๎างความตระหนักรู๎และความ
เข๎าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

5 4 4 5 

7.4 สร๎างการมีสํวนรํวมและแสวงหาความรํวมมือกับ
ผู๎ปกครอง ชุมชน และท๎องถิ่น 

5 4 4 5  

7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอยํางรอบ
ด๎าน 

5 4 4 5 

เฉลี่ย/รวม 25 20 20 5 
สรุปคุณภาพมาตรฐาน 5  

  

 1. วิธีการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรมด าเนินการอยํางตํอเนื่อง  
 2. ผลการพัฒนา นักเรียนมีความรู๎คูํคุณธรรมสามารถด ารงชีวิต อยํางพอเพียงมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีสุนทรียภาพด๎านดนตรีศิลปะ กีฬา รักษ์สิ่งแวดล๎อม โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรท๎องถิ่น จัดกระบวนการการเรียนรู๎ที่หลากหลายเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง สํงผลให๎พัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์  ของการ
จัดตั้งสถานศึกษามีคุณภาพ อยูํในระดับดีมาก 
 3. แนวทางการพัฒน า จัดท าโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท๎องถิ่น จัดกระบวนการการเรียนรู๎ที่หลากหลายเน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ประเมินโครงการ/กิจกรรม สรุปรายงานผล
การประเมินตนเองให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ และบรรลุเปูาหมายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตํอเนื่อง 
 



๙๔ 

 
มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

8.1 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุํงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5 1 1 5 รายงานผลการประเมิน
สถานศึกษาภายนอก
รอบ 3 ,รายงานผลการ
ประเมินโรงเรียนศูนย์
เด็กปฐมวัยต๎นแบบ
เครือขําย,รายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน,
รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับ
ปฐมวัย,,  
 

8.2   จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 

5 1 1 5 

8.3 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5 1 1 5 

8.4 น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก
ไปใช๎วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง 

5 1 1 5 

8.5 จัดท ารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

5 1 1 5 

 เฉลี่ย/รวม 5 5 5 5  
 สรุปคุณภาพมาตรฐาน 5  
 

 1. วิธีการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรมด าเนินการ อยํางตํอเนื่อง  
 2. ผลการพัฒนา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู๎เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครอง และ
ชุมชนรํวมมือกันพัฒนาวางแผนจัดตั้งโครงการและกิจกรรม รํวมปฏิบัติจนบรรลุเปูาหมาย สํงผลให๎
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษามีคุณภาพ อยูํในระดับดีมาก 
 3. แนวทางการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรม มีการวางแผนงานในการพัฒนาสถานศึกษา 
มีข๎อมูลสารสนเทศอยํางเป็นระบบครอบคลุม มีเปูาหมายด าเนินงานชัดเจน ใช๎กระบวนการบริหาร
จัดการอยํางมีสํวนรํวม โดยด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ 
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ประเมินโครงการ/กิจกรรม สรุปรายงานผลการประเมินตนเองให๎
ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ และบรรลุเปูาหมายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตํอเนื่อง 
 
 
 

 
 
 
 
 



๙๕ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
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ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

9.1 เป็นแหลํงเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

5 2.5 2.5 5 โครงการบัณฑิตน๎อย,
โครงการอนุบาลสัมพันธ์
,สมุดบันทึกการเยี่ยมชม,
รายงานการศึกษาความ
พึงพอใจ 
 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันภายในสถานศึกษา
ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข๎อง 

5 2.5 2.5 5 

 เฉลี่ย/รวม 10 5 5 5  
 สรุปคุณภาพมาตรฐาน 5  

 

 1. วิธีการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรมด าเนินการ อยํางตํอเนื่อง  
 2. ผลการพัฒนา บุคคลที่เกี่ยวข๎องในโรงเรียนมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการและการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพเด็กของสานศึกษา สํงผลให๎ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษามีคุณภาพ อยูํในระดับดีมาก 
 3. แนวทางการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรม มีการวางแผนงานในการพัฒนาสถานศึกษา 
มีข๎อมูลสารสนเทศอยํางเป็นระบบครอบคลุม มีเปูาหมายด าเนินงานชัดเจน ใช๎กระบวนการบริหาร
จัดการอยํางมีสํวนรํวม โดยด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ 
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ประเมินโครงการ/กิจกรรม สรุปรายงานผลการประเมินตนเองให๎
ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ และบรรลุเปูาหมายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตํอเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน ์และจุดเน้นของ 
                       การศกึษาปฐมวัย 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
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ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

10.1   จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให๎บรรลุตาม
เปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน ์และจุดเน๎นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

5 3 3 5 โครงการสํงเสริม
ศักยภาพทักษะพ้ืนฐาน
ผู๎เรียนระดับปฐมวัย,
โครงการฝึกสมองลอง
ความจ า น าความรู๎สูํ
ตนเอง,โครงการ
คาราวานเสริมสร๎างเด็ก
ปฐมวัย, 

10.2   ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย 5 2 2 5 

 เฉลี่ย/รวม 10 5 5 5  
 สรุปคุณภาพมาตรฐาน 5  

 

 1. วิธีการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรมด าเนินการ อยํางตํอเนื่อง  
 2. ผลการพัฒนา โครงการในการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์สํงผลให๎การพัฒนา บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
ของการจัดตั้งสถานศึกษามีคุณภาพอยูํในระดับดีมาก 
 3. แนวทางการพัฒน า จัดท าโครงการ/กิจกรรม มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  ปัจจัย
ภายนอก เพื่อให๎ได๎จุดแข็งจุดอํอน โอกาส อุปสรรค มีการก าหนดปรัชญา มีวิสัยทัศน์ มีพันธกิจ มี
วัตถุประสงค์เปูาหมายและมีกลยุทธ์ในการด าเนินงาน โดยด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ประเมินโครงการ/กิจกรรม สรุปรายงานผล
การประเมินตนเองให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ และบรรลุเปูาหมายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตํอเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับ           
                    คณุภาพให้สูงข้ึน 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
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ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

11.1   จัดโครงการ กิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

5 3 3 5 โครงการสํงเสริม
ศักยภาพทักษะพ้ืนฐาน
ผู๎เรียนระดับปฐมวัย,
โครงการฝึกสมองลอง
ความจ า น าความรู๎สูํ
ตนเอง,โครงการ
คาราวานเสริมสร๎างเด็ก
ปฐมวัย, 

11.2   ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย 5 2 2 5 

 เฉลี่ย/รวม 10 5 5 5  
 สรุปคุณภาพมาตรฐาน 5  

 1. วิธีการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรมด าเนินการ อยํางตํอเนื่อง  
 2. ผลการพัฒนา ทุกโครงการ/กิจกรรมได๎รับการสนับสนุนจากผู๎บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา 
ผู๎ปกครองและชุมชน ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ สํงผลให๎การสํงเสริมพัฒนาสาถนศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูํความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษามีอยูํในระดับดี
มาก 
 3. แนวทางการพัฒน า จัดท าโครงการ/กิจกรรม สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน๎นเด็ก
เป็นส าคัญ โรงเรียนได๎พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ทั้งใน และนอกโรงเรียนเพื่อให๎เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนโดย
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ประเมิน
โครงการ/กิจกรรม สรุปรายงานผลการประเมินตนเองให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ และบรรลุเปูาหมายตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ตํอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 

3. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที ่1 เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกาย 5 
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจ 5 
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคม 5 

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญา 5 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ีอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
5 

มาตรฐานที่ 6 ผู๎บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ีอยํางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 5 

มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา 5 

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 5 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสร๎าง สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษาเป็นสังคมแหํงการเรียนรู ๎

 
5 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน๎นของการศึกษาปฐมวัย 

 
5 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับ          
                    คุณภาพใหส๎งูข้ึน 

 
5 

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย คะแนนที่ได ๎101.07   ระดับคุณภาพ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 

 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
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ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 100 0.5 0.5 5 โครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ

บูรณาการ 
กิจกรรมสํงเสริมการประหยัด  
กิจกรรมสมุดบันทึกความดี   
กิจกรรมสมาทานศีล และแผํเมตตา     
กิจกรรมสํงเสริมการรักษาความ
สะอาด     
 กิจกรรมโครงงานโรงเรียนสะอาด 
ห๎องเรียนสะอาด  
กิจกรรมในวันส าคัญตําง  ๆ 
กิจกรรมสวดมนต์ไหว๎พระสุดสัปดาห์      
กิจกรรมเข๎าคํายธรรมะ  
กิจกรรมเดินทางไกลและอยูํคํายพัก
แรม ลูกเสือ  
โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี
สภาพแวดล๎อมในโรงเรียน          
 

1.2  มีน้ าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 98.97 0.5 0.49 5 

1.3  ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตํอความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ            

100 1 1 5 

1.4  เห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ กล๎า
แสดงออกอยํางเหมาะสม 98.97 1 0.99 5 

1.5  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให๎เกียรติผู๎อื่น   100 1 1 5 
1.6    สร๎างผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ 

ดนตรี/นาฏศิลป์ และการแสดงท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัดก าแพงเพชร ได๎แกํ 
ระบ า ก ไกํ ระบ าคล๎องช๎าง ระบ าชากังราว /
กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 

94.26 1 1 5 

เฉลี่ย/รวม  5 4.98 5 
สรุปคุณภาพมาตรฐาน 5  

 
  

๑. วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษาได๎ประชุมชี้แจงผู๎เกี่ยวข๎อง และมีค าสั่งมอบหมายผู๎รับผิดชอบจัดให๎มี 

โครงการ กิจกรรม พัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรม เชํน  กิจกรรมวันไหว๎ครู  ไหว๎พระสวดมนต์นั่ง
สมาธิทุกวันศุกร์ กิจกรรมหน๎าเสาธง กิจกรรมออมทรัพย์  กิจกรรมวันส าคัญ  ในการจัดโครงการมี
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู๎ปกครองนักเรียนเข๎ารํวมเป็นอยํางดี  มีการด าเนินการมาอยํางตํอเนื่อง   
ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจ   

โครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  1.1  โครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นโครงการที่พัฒนาสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์  สถานศึกษาได๎จัดให๎นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1   ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3   ได๎ฝึกปฏิบัติตามคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ  คือ   ความขยัน การประหยัด
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อดออม  การมีวินัยในตนเอง  ความสุภาพ การรักษาความสะอาด   ความสามัคคี   การมีน้ าใจ   
ความกตัญญู    ได๎ด าเนินโครงการดังนี้ 

                              

              1.2  กิจกรรมส่งเสริมการประหยัด   สถานศึกษาได๎สํงเสริมให๎นักเรียน 

ระดับชั้นประถมศึกษาทุกคนได๎ออมเงินทุกวัน  โดยน าเงินมาฝากไว๎กับครูประจ าชั้น  ครูประจ าชั้น
น าเงินของห๎องฝากไว๎กับครูที่ท าหน๎าที่รับผิดชอบ  นักเรียนถอนเงินใช๎เวลาจ าเป็นเชํน  ซื้ออุปกรณ์
การเรียน  มีนักเรียนมีความสนใจเป็นอยํางดี  มีนักเรียนได๎น าเงินมาฝากร๎อยละ   94 .28  ของ
นักเรียนทั้งหมด 

               1.3  กิจกรรมสมุดบันทึกความดี  สถานศึกษาได๎จัดท าสมุด 

บันทึกท าความดีสํงเสริมให๎นักเรียนทุกคนเพื่อให๎นักเรียนได๎สร๎างความตระหนักที่จะท าความดี   มี
ความซื่อสัตย์ตํอตนเอง ท าความดีทั้งตํอหน๎าและลับหลัง            

           1.4  กิจกรรมสมาทานศีล และแผ่เมตตา    สถานศึกษาจัดให๎ 

นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นได๎ฝึกสมาทานศีลทุกเช๎าหน๎าเสาธง  และอมรมให๎ความรู๎การปฏิบัติตาม
หลักศีล  5  ประการ  เพื่อเสริมสร๎างวินัยในตนเอง   ผลการด าเนินงานท าให๎นักเรียนสามารถ
สมาทานศีลและแผํเมตตาได๎ทุกคน  มีจิตใจอํอนโยน 

       1.5  กิจกรรมส่งเสริมความสุภาพเรียบร้อยงามอย่างไทย    

โรงเรียนได๎ด าเนินการฝึกมารยาทนักเรียน  แบบพี่สอนน๎องได๎จัดให๎มีการประกวดมารยาท ให๎
รางวัลและเกียรติบัตรแกํนักเรียนที่การปฏิบัติดี  สํงเสริมให๎นักเรียนทักทายสวัสดีกัน      

                1.6  กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด   สํงเสริมให๎ 

นักเรียนสะอาดกาย  สะอาดใจ  สะอาดสิ่งแวดล๎อม    จัดประกวดนักเรียนที่แตํงกายสะอาดเรียบร๎อย
ให๎รางวัลแกํนักเรียน  รณรงค์ให๎นักเรียนหางไกลยาเสพย์ติด  ประสานงานเฝูาระวังกับผู๎ปกครองผู๎น า
ท๎องถิ่น  จัดประกวดบทความ  ภาพวาดเกี่ยวกับการตํอต๎านยาเสพย์ติด   จัดประกวดห๎องเรียนที่
สะอาด  มีการเก็บคะแนนแล๎วสรุปยอดประจ าสัปดาห์  

                1.7  กิจกรรมโครงงานโรงเรียนสะอาด ห้องเรียนสะอาด สถานศึกษาได๎ 

จัดให๎มีการเลือกตั้งสภานักเรียน  เพื่อด าเนินการในกิจกรรมตําง ๆ ได๎แบํงกลุํมสีรับผิดชอบงานในแตํ
ละวัน  เชํนการดูความสะอาดบริเวณโรงเรียน  การท าความสะอาดห๎องเรียน  การท าความสะอาด
ห๎องปฏิบัติการและอาคารประกอบ   การดูและท าความสะอาดห๎องน้ าห๎องส๎วม  การดูและต๎นไม๎
ภายในโรงเรียน  มีการตรวจงานและสรุปผลการท างานหมูํ   จัดประชุมสภานักเรียนเพื่อแก๎ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น  ท าให๎นักเรียนได๎รับผิดชอบงานที่มอบหมายจนส าเร็จ   มีน้ าใจและรักสามัคคีท างานเป็นหมูํ
คณะได๎ 
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                  1.8  กิจกรรมในวันส าคัญต่าง  ๆ    กิจกรรมวันพํอ  กิจกรรม 

วันแมํ  กิจกรรมวันไหว๎   ได๎สํงเสริมให๎นักเรียนได๎แสดงความกตัญญูตํอผู๎มีพระคุณ    คณะครูได๎พา
นักเรียนชํวงชั้นที่  2-3  ไปบ าเพ็ญประโยชน์ที่วัด  ชุมชน  ตามท่ีสาธารณะ  เพ่ือให๎นักเรียนเกิดความ
รักในชุมชนท๎องถิ่นของตน  เกิดความรักความเมตตากรุณา  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ ความรับผิดชอบ ความมี
ระเบียบวินัย   เป็นการปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  

                   1.9  กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์  ได๎พานักเรียนไป 

สวดมนต์ไหว๎พระสุดสัปดาห์ทุกบํายวันศุกร์ ที่วัด ให๎นักเรียนได๎ฝึกสมาธิเจริญภาวนา  และนิมนต์
พระสงฆ์แสดงปาฐกถาธรรม   ท าให๎นักเรียนได๎มีสติ และเรียนรู๎ศาสนพิธีทางศาสนา  

                    1.10  กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ได๎พานักเรียน จัดเข๎าคํายธรรมะ 

เพ่ือฉลองในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 

                     1.11กิจกรรมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน  สถานศึกษาได๎จัด 

ให๎มีการเลือกตั้งสภานักเรียน  โดยเลือกประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการเพื่อด าเนินการใน
กิจกรรมตําง ๆ ได๎แบํงกลุํมสีรับผิดชอบงานในแตํละวัน  เชํนการดูความสะอาดบริเวณโรงเรียน  การ
ท าความสะอาดห๎องเรียน  การท าความสะอาดห๎องปฏิบัติการและอาคารประกอบ   การดูและท า
ความสะอาดห๎องน้ าห๎องส๎วม  การดูและต๎นไม๎ภายในโรงเรียน  มีการประชุมสภานักเรียนเพื่อแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน  ท าให๎นักเรียนได๎รับผิดชอบงานที่มอบหมาย  เกิดความมีน้ าใจและรักการท างาน
สามารถท างานเป็นหมูํคณะได๎ 

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ       สถานศึกษาได๎จัดให๎นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    จ านวน  19  คน   ได๎มาอยูํคํายพักแรมลูกเสือและยุวกาชาดที่โรงเรียน   
และได๎พานักเรียน อยูํคํายพักแรมรํวมกับลูกเสือ ยุวกาชาด กลุํมโรงเรียนนครโกสัมพีที่ เขตรักษาพันธ์
สัตว์ปุาเขาสนามเพรียง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข๎าคํายลูกเสือและเนตรนารี อุทยาน
แหํงชาติตากสินมหาราช  ได๎ท ากิจกรรมอยูํคํายพักแรม  เป็นเวลา  3  วัน  2  คืน  และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได๎เข๎าคําย ลูกเสือ และยุวกาชาดที่โรงเรียนบ๎านดงซํอม ได๎
ฝึกระเบียบวินัย ระเบียบแถว  ความรับผิดชอบที่ได๎รับมอบหมาย   ฝึกความอดทน   การเป็นสมาชิก
ที่ดีของกลุํม  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ  ความมีน้ าใจ  การรู๎จักแบํงปัน  การประหยัด   การบ าเพ็ญตนให๎
เป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม     รู๎จักน าประสบการณ์การอยูํคํายพักแรมไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  และการ
อยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎ทดสอบกิจกรรมตามฐานตําง  ๆ   เชํน  การเดินทางไกล   ชีวิตชาวคําย  
การสังเกต  การส ารวจ    กิจกรรมรอบกองไฟ  

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่      สถานศึกษาได๎รับความรํวมกับกรรมการ 
สถานศึกษาและชุมชนจัดสร๎างประธานประจ าโรงเรียน  ได๎ฝึกนักเรียนกราบไหว๎บูชาพระรัตนตรัย  
บูชาในสิ่งที่ควรบุชา 

 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน   คณะครูได๎เดินทางไปพบกับพํอ แมํ  ผู๎ปกครอง   
ท าให๎ทราบถึงสภาพความเป็นอยูํของนักเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนในการประพฤติปฏิบัติตํอ
ครอบครัว  สํงเสริมให๎นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีตํอบุพการี   และสร๎างความเข๎าใจอันดีตํอกัน 
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                 กิจกรรมชุมนุมศิลปะ   ผู๎เรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมชุมนุมศิลปะตามความสนใจ  การ 
วาดภาพระบายสี  การออกแบบ การเปุาสี   การทับสี   การหยดสี  การพิมพ์ภาพ    การปั้นดินน้ ามัน  
ดินเหนียว  การพับกระดาษ  การฉีกปะ  การตัดปะ  การประดิษฐ์เศษวัสดุ การสร๎างสรรค์ผลงานของ
เด็ก การแสดงผลงานและแสดงความคิดเห็น 
  กิจกรรมชุมนุมดนตรี -  นาฏศิลป์   ได๎จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน ตาม
ธรรมชาติของเด็ก  การเคลื่อนไหวตามบทเพลง การฝึกทําฟูอนร านาฏศิลป์โดยเชิญวิทยากรมา
ฝึกสอนและให๎ความรู๎ ตามจังหวะเพลง  การขับร๎องเพลงไทยลูกทํุง  การเคลื่อนไหวเชิงสร๎างสรรค์  
การแสดงทําทางตามค าบรรยายเรื่องราว  การปฏิบัติตามค าสั่งและข๎อตกลง การเคลื่อนไหวหรือท า
ทําทางตามสัญญาณ  หรือค าสั่งตามท่ีได๎ตกลง  
        กิจกรรมชุมนุมแข่งขันกีฬาและกรีฑา   ได๎ฝึกทักษะการเลํนกีฬา   ฟุตบอล  
วอลเลํย์บอล  ตะกร๎อ  เปตอง   กรีฑา  และฝึกการออกก าลังกายกระโดดเชือกตามจังหวะ  การ
เคลื่อนไหว  ตามความสนใจของเด็ก  การฝึกทักษะขั้นพ้ืนฐานการเคลื่อนไหว (กายบริหาร)  ตาม
ขั้นตอนจนถึงการฝึกทักษะเทคนิคการเลํนกีฬา – กรีฑา ประเภทเดี่ยวและประเภททีม  การแขํงขันใน
โรงเรียน และ นอกโรงเรียนผลการด าเนินงาน 
 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โรงเรียนได๎ด าเนินการตรวจสุขภาพรํางกายของ 
นักเรียนทุกวัน   วัดสายตาปีละ 1   ครั้ง  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  สังเกตพฤติกรรมนักเรียน   
ด๎านความรําเริง  แจํมใส  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีตํอเพ่ือนและครู  การดูแลสุขภาพให๎มีสุขนิสัยที่ดีในด๎าน
การรักษาความสะอาดของรํางกาย  เชํนการล๎างมือกํอนรับประทานอาหาร  และหลังจากการเข๎า
ห๎องน้ า การดูแลท าความสะอาดรํางกาย  การปูองกันตัวเองไมํให๎เกิดอุบัติภัย  และโรงเรียนได๎
จัดระบบดูแลปูองกันการติดยาเสพติด  โดยการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ได๎ให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
โทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา   มีการเชิญวิทยากรจากหนํวยงานตํางๆ  มาให๎ความรู๎ จัด
นิทรรศการ  ปูายนิเทศ   อบรมทุกวันศุกร์  เพื่อให๎นักเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพ  และออกก าลังกายอยําง
สม่ าเสมอ  มีน้ าหนักสํวนสูง  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ และรู๎จักปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติด
ให๎โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตํอความรุนแรง  โรคภัย อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 

กิจกรรมอาหารกลางวัน  โรงเรียนได๎ด าเนินการจัดกิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนให๎ 
นักเรียนรู๎จักการดูแลสุขภาพของตนเอง    โดยการให๎ความรู๎ด๎านการรับประทานอาหารที่มีคุณคํา  
และมีประโยชน์ตํอรํางกาย  ให๎อาหารเสริมนม  จัดอาหารให๎นักเรียนทุกคนได๎รับประทานอาหาร
กลางวันฟรีทุกคน  และดูแลเป็นพิเศษแกํนักเรียนที่ขาดสารอาหารมีน้ าหนักและสํวนสูงไมํได๎ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน   เพ่ือให๎นักเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพ  และออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ  มีน้ าหนัก
สํวนสูง  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

๒. ผลการพัฒนา 
1.1  ผู๎เรียนร๎อยละ  100  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
1.2  ผู๎เรียนร๎อยละ  98.97  มีน้ าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

มาตรฐาน 
1.3  ผู๎เรียนร๎อยละ  100  ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก 

สภาวะที่เสี่ยงตํอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ    
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1.4  ผู๎เรียนร๎อยละ  98.97  เห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ กล๎าแสดงออกอยําง 
เหมาะสม   

1.5  ผู๎เรียนร๎อยละ  100  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให๎เกียรติผู๎อ่ืน       
1.6  ผู๎เรียนร๎อยละ  100  สร๎างผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี/ 

นาฏศิลป์ และการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดก าแพงเพชร ได๎แกํ ระบ า ก ไกํ ระบ าคล๎องช๎าง 
ระบ าชากังราว /กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ   
 
 
 3. แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาได๎ประชุมชี้แจงผู๎เกี่ยวข๎อง และมีค าสั่งมอบหมายผู๎รับผิดชอบจัดให๎มีโครงการ 
กิจกรรม พัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรม เชํน  กิจกรรมวันไหว๎ครู  ไหว๎พระสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวัน
ศุกร์ กิจกรรมหน๎าเสาธง กิจกรรมออมทรัพย์  กิจกรรมวันส าคัญ  ในการจัดโครงการมีคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผู๎ปกครองนักเรียนเข๎ารํวมเป็นอยํางดี  มีการด าเนินการมาอยํางตํอเนื่อง   ผลการ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจ  
 
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ข้อ
/ร

้อย
ละ

 

คะ
แน

นเ
ต็ม

 

คะ
แน

นท
ี่ได ้

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 100 2 2 5 โครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณา
การ 
กิจกรรมสํงเสริมการประหยัด  
กิจกรรมสมุดบันทึกความดี   
กิจกรรมสมาทานศีล และแผํเมตตา     
กิจกรรมสํงเสริมการรักษาความสะอาด     
 กิจกรรมโครงงานโรงเรียนสะอาด ห๎องเรียน
สะอาด  
กิจกรรมในวันส าคัญตําง  ๆ 
กิจกรรมสวดมนต์ไหว๎พระสุดสัปดาห์      
กิจกรรมเข๎าคํายธรรมะ  
กิจกรรมเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 
ลูกเสือ  
โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี
สภาพแวดล๎อมในโรงเรียน          

2.2 เอื้ออาทรผู๎อื่นและกตัญญูกตเวทีตํอผู๎มี
พระคุณ 

100 
1 1 5 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกตําง 

100 
1 1 5 

2.4 ตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม 

100 
1 1 5 

2.5 รู๎คุณคํา และปฏิบัติตนตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

100 
1 1 5 

2.6 รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และมีความภาคภูมิใจ
ก าแพงเพชรเมืองมรดกโลก 

100 
1 1 5 

เฉลี่ย/รวม 

 7 7 5 

สรุปคุณภาพมาตรฐาน 5  
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๑. วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษาได๎ประชุมชี้แจงผู๎เกี่ยวข๎อง และมีค าสั่งมอบหมายผู๎รับผิดชอบจัดให๎มี 

โครงการ กิจกรรม พัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรม เชํน  กิจกรรมวันไหว๎ครู  ไหว๎พระสวดมนต์นั่ง
สมาธิทุกวันศุกร์ กิจกรรมหน๎าเสาธง กิจกรรมออมทรัพย์  กิจกรรมวันส าคัญ  ในการจัดโครงการมี
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู๎ปกครองนักเรียนเข๎ารํวมเป็นอยํางดี  มีการด าเนินการมาอยํางตํอเนื่อง   
ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจ   

โครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
     โครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นโครงการที่พัฒนาสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่พึง
ประสงค์  สถานศึกษาได๎จัดให๎นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1   ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ได๎ฝึกปฏิบัติ
ตามคุณธรรมพ้ืนฐาน  _8 ประการ  คือ   ความขยัน การประหยัดอดออม  การมีวินัยในตนเอง  
ความสุภาพ การรักษาความสะอาด   ความสามัคคี   การมีน้ าใจ   ความกตัญญู    ได๎ด าเนินโครงการ
ดังนี้ 
      กิจกรรมส่งเสริมการประหยัด    สถานศึกษาได๎สํงเสริมให๎นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทุกคน
ได๎ออมเงินทุกวัน  โดยน าเงินมาฝากไว๎กับครูประจ าชั้น  ครูประจ าชั้นน าเงินของห๎องฝากไว๎กับครูที่ท า
หน๎าที่รับผิดชอบ  นักเรียนถอนเงินใช๎เวลาจ าเป็นเชํน  ซื้ออุปกรณ์การเรียน  มีนักเรียนมีความสนใจ
เป็นอยํางดี  มีนักเรียนได๎น าเงินมาฝากร๎อยละ   94.28  ของนักเรียนทั้งหมด 
       กิจกรรมสมุดบันทึกความดี   สถานศึกษาได๎จัดท าสมุดบันทึกท าความดีสํงเสริมให๎นักเรียนทุก
คนเพ่ือให๎นักเรียนได๎สร๎างความตระหนักที่จะท าความดี   มีความซื่อสัตย์ตํอตนเอง ท าความดีทั้งตํอ
หน๎าและลับหลัง            
 กิจกรรมสมาทานศีล และแผ่เมตตา     สถานศึกษาจัดให๎นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นได๎ฝึก
สมาทานศีลทุกเช๎าหน๎าเสาธง  และอมรมให๎ความรู๎การปฏิบัติตามหลักศีล  5  ประการ  เพื่อ
เสริมสร๎างวินัยในตนเอง   ผลการด าเนินงานท าให๎นักเรียนสามารถสมาทานศีลและแผํเมตตาได๎ทุกคน  
มีจิตใจอํอนโยน 
          กิจกรรมส่งเสริมความสุภาพเรียบร้อยงามอย่างไทย  โรงเรียนได๎ด าเนินการฝึกมารยาท
นักเรียน  แบบพี่สอนน๎องได๎จัดให๎มีการประกวดมารยาท ให๎รางวัลและเกียรติบัตรแกํนักเรียนที่การ
ปฏิบัติดี  สํงเสริมให๎นักเรียนทักทายสวัสดีกัน      
           กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด    สํงเสริมให๎นักเรียนสะอาดกาย  สะอาดใจ  
สะอาดสิ่งแวดล๎อม    จัดประกวดนักเรียนที่แตํงกายสะอาดเรียบร๎อยให๎รางวัลแกํนักเรียน  รณรงค์ให๎
นักเรียนหางไกลยาเสพย์ติด  ประสานงานเฝูาระวังกับผู๎ปกครองผู๎น าท๎องถิ่น  จัดประกวดบทความ  
ภาพวาดเกี่ยวกับการตํอต๎านยาเสพย์ติด   จัดประกวดห๎องเรียนที่สะอาด  มีการเก็บคะแนนแล๎วสรุป
ยอดประจ าสัปดาห์  
            กิจกรรมโครงงานโรงเรียนสะอาด ห้องเรียนสะอาด สถานศึกษาได๎จัดให๎มีการเลือกตั้งสภา
นักเรียน  เพื่อด าเนินการในกิจกรรมตําง ๆ ได๎แบํงกลุํมสีรับผิดชอบงานในแตํละวัน  เชํนการดูความ
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สะอาดบริเวณโรงเรียน  การท าความสะอาดห๎องเรียน  การท าความสะอาดห๎องปฏิบัติการและอาคาร
ประกอบ   การดูและท าความสะอาดห๎องน้ าห๎องส๎วม  การดูและต๎นไม๎ภายในโรงเรียน  มีการตรวจ
งานและสรุปผลการท างานหมูํ   จัดประชุมสภานักเรียนเพื่อแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ท าให๎นักเรียนได๎
รับผิดชอบงานที่มอบหมายจนส าเร็จ   มีน้ าใจและรักสามัคคีท างานเป็นหมูํคณะได๎ 
            กิจกรรมในวันส าคญัต่าง  ๆ     กิจกรรมวันพํอ  กิจกรรมวันแมํ  กิจกรรมวันไหว๎   ได๎
สํงเสริมให๎นักเรียนได๎แสดงความกตัญญูตํอผู๎มีพระคุณ    คณะครูได๎พานักเรียนชํวงชั้นที่  2 -3  ไป
บ าเพ็ญประโยชน์ที่วัด  ชุมชน  ตามท่ีสาธารณะ  เพ่ือให๎นักเรียนเกิดความรักในชุมชนท๎องถิ่นของตน  
เกิดความรักความเมตตากรุณา  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย   เป็นการ
ปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  
               กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์   ได๎พานักเรียนไปสวดมนต์ไหว๎พระสุดสัปดาห์ทุก
บํายวันศุกร์ ที่วัด ให๎นักเรียนได๎ฝึกสมาธิเจริญภาวนา  และนิมนต์พระสงฆ์แสดงปาฐกถาธรรม    ท าให๎
นักเรียนได๎มีสติ และเรียนรู๎ศาสนพิธีทางศาสนา  
               กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ  ได๎พานักเรียน จัดเข๎าคํายธรรมะเพ่ือฉลองในวันเฉลิมพระชน
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว กิจกรรมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน  สถานศึกษาได๎จัด 
ให๎มีการเลือกตั้งสภานักเรียน  โดยเลือกประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการเพื่อด าเนินการใน
กิจกรรมตําง ๆ ได๎แบํงกลุํมสีรับผิดชอบงานในแตํละวัน  เชํนการดูความสะอาดบริเวณโรงเรียน  การ
ท าความสะอาดห๎องเรียน  การท าความสะอาดห๎องปฏิบัติการและอาคารประกอบ   การดูและท า
ความสะอาดห๎องน้ าห๎องส๎วม  การดูและต๎นไม๎ภายในโรงเรียน  มีการประชุมสภานักเรียนเพื่อแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน  ท าให๎นักเรียนได๎รับผิดชอบงานที่มอบหมาย  เกิดความมีน้ าใจและรักการท างาน
สามารถท างานเป็นหมูํคณะได๎ 

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ       สถานศึกษาได๎จัดให๎นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   6     จ านวน  27   คน   ได๎มาอยูํคํายพักแรมลูกเสือและยุวกาชาดที่โรงเรียน   
และได๎พานักเรียน อยูํคํายพักแรมรํวมกับลูกเสือ ยุวกาชาด กลุํมโรงเรียนนครโกสัมพีที่โรงเรียนบ๎านดง
ซํอม และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข๎าคํายลูกเสือและเนตรนารี อุทยานแหํงชาติตากสิน
มหาราช  ได๎ท ากิจกรรมอยูํคํายพักแรม  เป็นเวลา  3   วัน  2  คืน    นักเรียนหญิง  ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ได๎เข๎าคําย   ยุวกาชาดที่โรงเรียนบ๎านดงซํอม ได๎ฝึกระเบียบวินัย ระเบียบแถว  ความรับผิดชอบ
ที่ได๎รับมอบหมาย   ฝึกความอดทน   การเป็นสมาชิกที่ดีของกลุํม  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ  ความมีน้ าใจ  
การรู๎จักแบํงปัน  การประหยัด   การบ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม     รู๎จักน าประสบการณ์
การอยูํคํายพักแรมไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  และการอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎ทดสอบกิจกรรมตามฐาน
ตําง  ๆ   เชํน  การเดินทางไกล   ชีวิตชาวคําย  การสังเกต  การส ารวจ    กิจกรรมรอบกองไฟ  

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่      สถานศึกษาได๎รับความรํวมกับกรรมการ 
สถานศึกษาและชุมชนจัดสร๎างประธานประจ าโรงเรียน  ได๎ฝึกนักเรียนกราบไหว๎บูชาพระรัตนตรัย  
บูชาในสิ่งที่ควรบุชา 

 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน   คณะครูได๎เดินทางไปพบกับพํอ แมํ  ผู๎ปกครอง   
ท าให๎ทราบถึงสภาพความเป็นอยูํของนักเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนในการประพฤติปฏิบัติตํอ
ครอบครัว  สํงเสริมให๎นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีตํอบุพการี   และสร๎างความเข๎าใจอันดีตํอกัน 

 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมในโรงเรียน   ได๎ด าเนินการ 
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ปรับปรุงอาคารเรียน  อาคารประกอบสร๎างโรงอาหารขึ้นใหมํเหมาะสมที่จะใช๎เป็นที่ประชุม ปรับปรุง 
ระบบน้ าประปาในโรงเรียนและน้ าใช๎ในกิจกรรมโรงอาหาร  ท าให๎มีระบบน้ าที่สามารถการได๎ไมํ
เสียหาย  ได๎ให๎ความรู๎นักเรียนได๎ใช๎น าอยํางประหยัดและคุ๎มคํา  และแบํงประเภทการใช๎น้ าและใช๎น้ า
แตะประเภทได๎ถูกต๎อง  เชํน  น้ าดื่ม น้ าใช๎  น้ าเพื่อการเกษตร    

 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ได๎จัดแหลํงเรียนรู๎จุดศึกษาธรรมชาติ  
และในโรงเรียน ท าให๎มีแหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับพรรณไม๎ในโรงเรียนและปุาชุมชน นักเรียนเรียนรู๎ชื่อ
พรรณไม๎ ประโยชน์  และโครงสร๎างของเนื้อไม๎ ประสานความรํวมมือกับแหลํงเรียนรู๎ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น    ได๎จัดท าแหลํงเรียนรู๎เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงท าให๎มีแหลํงเรียนรู๎เรื่องการอนุรักษ์ดิน  
อนุรักษ์น้ า  อนุรักษ์ปุา  อนุรักษ์พลังงาน  การผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างย่ังยืนและโครงการสานฝันยุวเกษตรกร
ในอนาคต ได๎ประสานความรํวมมือกับองค์การบริหารสํวนจังหวัดก าแพงเพชรและส านักงานปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดก าแพงเพชร จัดการเรียนการสอนวิชาการเกษตรให๎แกํผู๎เรียนชํวงชั้นที่ 2 และชํวงชั้นที่ 3  
ได๎เรียนเรื่องการเลี้ยงปลา  การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  การปลูกพืชผักสวนครัว  การเพาะถั่วงอก  ได๎เชิญ
วิทยากรภูมิปัญญาท๎องถิ่นในชุมชนมาให๎ความรู๎เรื่องการเพาะเห็ดฟาง และการเพาะเห็ดนางฟูาแกํ
นักเรียน  ท าให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎วิธีการปลูกพืชและใช๎ทรัพยากรธรรมชาติให๎เกิดประโยชน์สูง  ลด
มลพิษลดปัญหาโลกร๎อน ปลูกฝังการรักท๎องถิ่นของตน 
     การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์   สถานศึกษาได๎จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให๎กับนักเรียนตั้งแตํชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ด๎วย
การให๎นักเรียนท ากิจกรรมเกี่ยวกับการส ารวจสิ่งแวดล๎อม   การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  เชํน   
กิจกรรมส ารวจพืชสมุนไพรในท๎องถิ่น    กิจกรรมการเรียนรู๎จากสื่ออินทราเน็ตเกี่ยวสิ่งแวดล๎อม  
สภาวะโลกร๎อน 
    การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในวิชาสังคมศึกษา   สถานศึกษาได๎จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการให๎กับนักเรียนตั้งแตํชั้นประถมศึกษาปีที่  1   ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3   ด๎วยการจัดกิจกรรมให๎นักเรียนรู๎จักรักษา ดูแล  อนุรักษ์ และพัฒนาสาธารณะ
สมบัติและสิ่งแวดล๎อม  เชํน  น านักเรียนไปรํวมพัฒนาวัด   ชุมชน ในวันส าคัญตําง  ๆ   
      โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่   ได๎พานักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ในตัวจังหวัดของตนเอง เชํน อุทยานประวัติศาสตร์  บํอน้ าพุร๎อนพระรํวง(บึงสาป) อุทยานแหํงชาติ
คลอง 
วังเจ๎าและตํางจังหวัดส าหรับนักเรียนชํวงชั้นที่2 และชํวงชั้นที่ 3 ณ สวนสัตว์เชียงใหมํ    ท าให๎
นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรงและรู๎คําของมรดกด๎านวัฒนธรรมประเพณี ชีวิตความเป็นอยูํของ
ชุมชนตํางๆ 

๒. ผลการพัฒนา 
2.1  ผู๎เรียนร๎อยละ  100 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2.2  ผู๎เรียนร๎อยละ   100  มีเอื้ออาทรผู๎อื่นและกตัญญูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ 
2.3  ผู๎เรียนร๎อยละ  100  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตําง 
2.4  ผู๎เรียนร๎อยละ  100  ตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
2.5  ผู๎เรียนร๎อยละ  100  รู๎คุณคํา และปฏิบัติตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ  
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พอเพียง 
2.6  ผู๎เรียนร๎อยละ   100 รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และมีความภาคภูมิใจก าแพงเพชร 

เมืองมรดกโลก 
 
 
3. แนวทางการพัฒนา 
  สถานศึกษาได๎ประชุมชี้แจงผู๎เกี่ยวข๎อง และมีค าสั่งมอบหมายผู๎รับผิดชอบจัดให๎มีโครงการ 
กิจกรรม พัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรม เชํน  กิจกรรมวันไหว๎ครู  ไหว๎พระสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวัน
ศุกร์ กิจกรรมหน๎าเสาธง กิจกรรมออมทรัพย์  กิจกรรมวันส าคัญ  ในการจัดโครงการมีคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผู๎ปกครองนักเรียนเข๎ารํวมเป็นอยํางดี  มีการด าเนินการมาอยํางตํอเนื่อง   ผลการ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจ   
 
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
                   อย่างต่อเนือ่ง 
  

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
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ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

3.1 มีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจาก
ห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎ และสื่อตําง ๆรอบตัว                97.94 2 1.96 5  

โครงการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการสํงเสริมพัฒนาวิชาการ
และโครงการวันส าคัญ 
โครงการสํงเสริมพัฒนาวิชาการ
และโครงการวันส าคัญ 
กิจกรรมพัฒนาลูกเสือยุวกาชาด  

3.2 มีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน  และตั้ง
ค าถามเพื่อค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม 92.78 1 0.93 5 

3.3 เรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู๎ระหวํางกัน   99.78 1 0.99 5 

3.4 ใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และน าเสนอผลงาน 100 1 1 5 
3.5 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคนอํานออก เขียนได๎

และคิดเลขเป็น 96.00 2 1.92 5 
3.6 อํานคลํอง เขียนคลํอง ทํองอาขยานได๎ตาม

ระดับชั้น 94.33 2 1.89 5 
3.7 ทํองสูตรคูณ คิดเลขเร็วและมีความสามารถ 

ด๎านคณิตศาสตร์ตามระดับชั้น 94.33 2 1.89 5 

เฉลี่ย/รวม  11 4.66 5 
สรุปคุณภาพมาตรฐาน 5  
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 1. วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษาได๎ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง  และมอบหมายผู๎รับผิดชอบจัดให๎มีโครงการ กิจกรรม เชํน 

โครงการสํงเสริมคุณธรรมพ้ืนฐาน โครงการสํงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนและโครงการสํงเสริมการจัด
กิจกรรมประกวดแขํงขันเนื่องในโอกาสตํางๆ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนลูกเสือ-ยุวกาชาด ในการจัด
โครงการ กิจกรรม มีคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู๎ปกครอง นักเรียนให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดี  มี
การด าเนินการมาอยํางตํอเนื่อง   ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎อง
มีความพึงพอใจ   

โครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  สถานศึกษาได๎จัดกิจกรรมให๎นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ให๎
นักเรียนแบํงหน๎าที่รับผิดชอบ  เชํน ควบคุม  ดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน   การท าความสะอาด
ห๎องเรียน กิจกรรมหน๎าเสาธง  กิจกรรมในห๎องเรียน  มีการเลือกตั้งหัวหน๎าห๎อง  สร๎างข๎อตกลงใน
ห๎องเรียน  นักเรียนได๎รับผิดชอบงานที่ได๎รับมอบหมาย  ความมีน้ าใจในการท างานเป็นกลุํม  กิจกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนตามหมูํบ๎าน โดยแตํละหมูํบ๎านจะหมูํบ๎านที่ต๎องรับผิดชอบดูแลรํวมกันท างาน
ทุกวัน  ตามหมูํบ๎าน   เชํน ท าความสะอาดห๎องเรียนของตัวเอง   จะท าความสะอาดห๎องน้ าห๎องส๎วม   
ท าความสะอาดโรงอาหาร   ท าความสะอาดห๎องพิเศษ ( ห๎องคอมพิวเตอร์ ,ห๎องปฏิบัติการทางภาษา )  
เก็บขยะบริเวณโรงเรียน  

โครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาการและโครงการวันส าคัญ จัดกิจกรรมประกวดแขํงขันเนื่องใน
โอกาสตํางๆ  โรงเรียนได๎สํงเสริมด๎านกีฬาให๎นักเรียนได๎ฝึกซ๎อมและพานักเรียนเข๎าแขํงขันในโอกาส
ตําง ๆ เชํน  เข๎ารํวมแขํงขันกรีฑา การแขํงขันกีฬา   การแขํงขันฟุตบอลและเปตอง เชื่อม
ความสัมพันธ์ระหวํางกลุํมนคร            โกสัมพี   ด๎านดนตรีนาฏศิลป์ได๎ฝึกซ๎อมนักเรียนเข๎าแขํงขัน
ดนตรีไทย ระดับตัวแทนเขตพ้ืนที่  ด๎านศิลปะให๎นักเรียนได๎ฝึกปฏิบัติจริงเป็นกลุํม  เพ่ือให๎นักเรียน
รู๎จักวางแผน มีความขยัน  มีความอดทนในการท างานสามารถรํวมท างานกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข  มี
ความภูมิใจในผลงานของตนเองและ มีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจิต   สํงผลให๎โรงเรียนได๎รับรางวัล
เหรียญทองการแขํงขันดนตรีไทย  ชั้นประถมศึกษา ระดับภาคเหนือตอนลําง    
  กิจกรรมพัฒนาลูกเสือยุวกาชาด  โรงเรียนได๎จัดให๎นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ได๎อยูํ
คํายพักแรมรํวมกับลูกเสือของกลุํมโรงเรียน  เป็นเวลา  3   วัน  2  คืน และเข๎าคํายยุวกาชาดภายใน
โรงเรียน มีการประกอบอาหาร  จัดเตรียมอาหารเพื่อเดินทางไกล นักเรียนได๎ฝึกระเบียบวินัย ระเบียบ
แถว  ความรับผิดชอบที่ได๎รับมอบหมาย   ฝึกความอดทน   การเป็นสมาชิกที่ดีของกลุํม  ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ  ความมีน้ าใจ  การรู๎จักแบํงปัน    การประหยัด   การบ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอ
ผู๎อื่น  
 
 2. ผลการพัฒนา  

3.1  ผู๎เรียนร๎อยละ  97.49 มีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด 
แหลํงเรียนรู๎ และสื่อตําง  ๆรอบตัว                
3.2  ผู๎เรียนร๎อยละ 92.48  มีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน  และตั้งค าถามเพ่ือ
ค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม 
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3.3  ผู๎เรียนร๎อยละ  99.48 เรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู๎
ระหวํางกัน   
3.4  ผู๎เรียนร๎อยละ  100  ใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และน าเสนอผลงาน 
3.5  ผู๎เรียนร๎อยละ  96.00 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอํานออก เขียนได๎และคิด 

เลขเป็น 
3.6  ผู๎เรียนร๎อยละ  94.33  อํานคลํอง เขียนคลํอง ทํองอาขยานได๎ตามระดับชั้น  
3.7 ผู๎เรียนร๎อยละ  94.33  ทํองสูตรคูณ คิดเลขเร็วและมีความสามารถด๎าน 

คณิตศาสตร์ตามระดับชั้น 
 

3. แนวทางการพัฒนา 
สถานศึกษาได๎รํวมกับคณะครู  กรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครองนักเรียนก าหนดแผน  

กลยุทธ์ของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี หลักสูตรสถานศึกษา แผนจัดการเรียนรู๎ทุกกลุํม
สาระการเรียนรู๎  เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างานสามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎    
และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต 
 
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ  
                   แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
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4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อําน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 

94.85 2 1.90 5 
 
โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ   
โครงการเทคโนโลยีและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ 
โครงการสํงเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน   
กิจกรรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์   

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 91.24 1 0.91 5 

4.3 ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจแก๎ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ 90.21 1 0.90 5 

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความ
ภาคภูมิใจ 94.85 1 0.90 5 

เฉลี่ย/รวม  5 4.66 5 

สรุปคุณภาพมาตรฐาน 5  
 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาได๎ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง   และมอบหมายผู๎รับผิดชอบจัดให๎มีโครงการ กิจกรรม เชํน 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญและโครงการสํงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
สูํโลกกว๎างด๎าน ICT   กิจกรรมสํงเสริมการคิดวิเคราะห์โดยจัดให๎มีการเรียนการสอนแบบโครงงาน  ใน
การจัดโครงการกิจกรรมมีคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู๎ปกครองนักเรียนสนับสนุนเป็นอยํางดี  มีการ



๑๑๐ 

ด าเนินการมาอยํางตํอเนื่อง  ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎องมี
ความพึงพอใจ  

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   โดยสนับสนุนสํงเสริมการใช๎
วัสดุในการฝึกการจัดการเรียนการสอนอยํางเพียงพอตํอความต๎องการ จนเกิดผลงานของนักเรียนและ
เป็นที่พึงพอใจของผู๎เรียน   

โครงการเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ   โรงเรียนได๎ให๎นักเรียนชํวงชั้นที่ 
1 -3  จ านวน 112  คน  ได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   การใช๎โปรแกรมตําง ๆ  คือ  โปรแกรม 
Microsoft  word  Microsoft PowerPoint  Microsoft  Excel และให๎นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 จ านวน 26 คน เข๎ารํวมแขํงขันกิจกรรมกลุํมโรงเรียน  
    โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนได๎จัดกิจกรรม ชุมนุมสนใจ  โดยมีการ
ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ชุมนุมสนใจ   ซึ่งเป็นการจัดกลุํมประสบการณ์ตําง ๆ  แตํละชํวงชั้น  
เพ่ือให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานด๎านผู๎เรียนโดยได๎จัดกิจกรรมขึ้น 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมเลือกบังคับ 
ได๎แกํ กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และกิจกรรมเลือกเสรีตาม 
ความสมัครใจ โดยให๎นักเรียนเรียนรู๎ตามฐานตํางๆ  เชํน ชุมนุมสนใจ ( ประเภท กีฬา ศิลปะ ดนตรี ) 

กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  เพ่ือเป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โดย
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานอยํางน๎อย 1 โครงงาน  จัดกิจกรรมเข๎าคํายวิชาการ  
  2. ผลการพัฒนา 

4.1  ผู๎เรียนร๎อยละ  94.85  มสีรุปความคิดจากเรื่องท่ีอําน ฟัง และดู และสื่อสารโดย 
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

4.2  ผู๎เรียนร๎อยละ  91.24  มนี าเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของ 
ตนเอง 

4.3  ผู๎เรียนร๎อยละ  90.21  ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจแก๎ปัญหาโดยมี 
เหตุผลประกอบ 

4.4  ผู๎เรียนร๎อยละ  94.85  มีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความ 
ภาคภูมิใจ 
 3. แนวทางการพัฒนา 

สถานศึกษาได๎รํวมกับคณะครู  กรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครองนักเรียนก าหนดแผน 
กลยุทธ์ของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  หลักสูตรสถานศึกษา  แผนจัดการเรียนรู๎ทุกกลุํม
สาระการเรียนรู๎  เพ่ือพัฒนา ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  
มีความคิดสร๎างสรรค์  คิดไตรํตรองและมีวิสัยทัศน์  
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มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
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5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตํละกลุํมสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์   

88.14 1 0.88 5 
โครงการห๎องสมุด โครงการ
สํงเสริมนิสัยรักการอํานและ
โครงการสํงเสริมการจัดกิจกรรม
ประกวดแขํงขันในโอกาสตํางๆ 
โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ   
โครงการเทคโนโลยีและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ   

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์   

99.48 1 0.99 5 

5.3 ผลการประเมินการอําน  คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์   

80.93 2 1.62 5 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเป็นไปตาม
เกณฑ์   

95.38 1 0.95 1 

เฉลี่ย/รวม  5 4.45 4 
สรุปคุณภาพมาตรฐาน 5  

 

 
 1. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษาได๎ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง  และมอบหมายผู๎รับผิดชอบจัดให๎มีโครงการ กิจกรรม เชํน 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดการ ICT เพื่อการเรียนรู๎  โครงการสํงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี โครงการ
สํงเสริมพัฒนากิจกรรมผู๎เรียน โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ โครงการทัศนศึกษายังแหลํงเรียนรู๎ 
โครงการห๎องสมุด   โครงการสํงเสริมนิสัยรักการอําน    โครงการสํงเสริมการจัดกิจกรรมประกวด
แขํงขันเนื่องในโอกาสตํางๆ โครงการเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการ   จัดคํายทาง
วิชาการวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สถานศึกษาได๎ด าเนินการตาม
ข๎อเสนอแนะของ สมศ . จัดกิจกรรมการสอนซํอมเสริม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให๎นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ด๎วยการจัดหา  จัดท าเอกสารแนวข๎อสอบวิชาตํางๆ   
แล๎วให๎นักเรียนท าข๎อสอบ เพื่อฝึกทักษะการอํานจับใจความ การอํานสรุปความการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์  วิจัยชั้นเรียนเพื่อแก๎ปัญหานักเรียน จัดหาแบบทดสอบเสริมทักษะด๎านตําง ๆ   และ
ตัวอยํางข๎อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT)  เพ่ือฝึกทักษะการคิดค านวณ  ทักษะการแก๎โจทย์
ปัญหา โดยจัดเข๎าคํายวิชาคณิตศาสตร์  ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์   แล๎วให๎นักเรียนท า
แบบทดสอบตําง ๆ  เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกการทดลองและฝึกปฏิบัติจริง  ฝึก
การเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษ เพื่อให๎นักเรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค์  

โครงการเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ   เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์เบื้องต๎น ส าหรับนักเรียนชํวงชั้นที่  1 และพ้ืนฐานการพิมพ์ดีดระบบสัมผัส  การใช๎



๑๑๒ 

โปรแกรมตําง ๆ  คือ  โปรแกรม Microsoft  word  Microsoft PowerPoint  Microsoft  Excel  
และการใช๎อินเทอร์เน็ตเบื้องต๎นในระดับชํวงชั้นที่ 2 และชํวงชั้นที่ 3  
 โครงการห้องสมุด โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ประกวดแข่งขันในโอกาสต่างๆ มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให๎นักเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าหา
ความรู๎ในรูปแบบตํางๆ เชํน การบันทึกการอําน กิจกรรมแขํงขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะ 
สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี 
 2. ผลการพัฒนา  

5.1  ผู๎เรียนร๎อยละ  88.14  มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระเป็นไปตามเกณฑ์   
5.2  ผู๎เรียนร๎อยละ  99.48  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม 

เกณฑ์   
5.3  ผู๎เรียนร๎อยละ  80.93 ผลการประเมินการอําน  คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์   
5.4  ผู๎เรียนร๎อยละ  95.38   ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์   

 
 3. แนวทางการพัฒนา 

สถานศึกษาได๎รํวมกับคณะครู  กรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครองนักเรียนในการก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ   เปูาประสงค์  กลยุทธ์  แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา แผนจัดการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎   เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนมีความรู๎และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
                   และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต   

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ข้อ
/ร

้อย
ละ
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แน
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ต็ม

 

คะ
แน

นท
ี่ได ้
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ดับ

คุณ
ภา

พ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 92.27 2 1.85 5 โครงการห๎องสมุด    
กิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการ
อําน 
โครงการทัศนศึกษายังแหลํง
เรียนรู๎       

6.2 ท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

96.91 1 0.97 5 

6.3 ท างานรํวมกับผู๎อื่นได ๎ 97.42 1 0.97 5 
6.4 มีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎

เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
97.42 1 0.97 5 

เฉลี่ย/รวม  5 4.76 5 
สรุปคุณภาพมาตรฐาน 5  

 
  
 1. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษาสํงเสริมการจัดท ากิจกรรม/โครงการที่สํงเสริมให๎นักเรียนมีนิสัยรักการอําน  เชํน 
ให๎ความรู๎หน๎าเสาธง    รุํนพี่สอนรุํนน๎องอํานหนังสือชํวงพักเท่ียง      กิจกรรมห๎องสมุดให๎นักเรียนใช๎
บริการยืมหนังสือจากห๎องสมุดไปอํานที่บ๎าน   ยืมหนังสือจาก  ให๎นักเรียนได๎ค๎นคว๎า  จากแหลํงสื่อ
ตํางๆ  จัดห๎องสมุดเพ่ือเป็นเครื่องมือในการค๎นคว๎า   มีกิจกรรมสํงเสริมการอําน   จัดทัศนศึกษานอก
สถานที่เพ่ือให๎นักเรียนได๎มีการเรียนรู๎นอกสถานศึกษา    สํงผลนักเรียนได๎รับรางวัลในการประกวด    
สถานศึกษาได๎จัดให๎มีห๎องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาค๎นคว๎า  โดยนักเรียนสามารถ
ค๎นคว๎าความรู๎ได๎จากอินเตอร์เน็ต   สิ้นปีการศึกษาได๎จัดนิทรรศการให๎นักเรียนน าผลงานทางวิชาการ
มาแสดงเพ่ือให๎นักเรียนได๎สามรถแลกเปลี่ยนรู๎กับผู๎อ่ืนและน าความรู๎ไปพัฒนาตนเอง             
โครงการวันส าคัญ (สํงเสริมการจัดกิจกรรมประกวดแขํงขันเนื่องในโอกาสตํางๆ)  จัด 
กิจกรรม ประกวดในวันส าคัญตํางๆ เชํน วันแมํแหํงชาติ  วันพํอแหํงชาติ   วันวิทยาศาสตร์ วันลอย
กระทง    กระตุ๎นให๎นักเรียนมีความกระตือรือร๎นที่ศึกษาและพัฒนาตนเองเสมอ และได๎แสดง
ความสามารถของตนเองอยํางเต็มที ่
           โครงการห้องสมุด    มีห๎องสมุดแยกเป็นสัดสํวน  1  อาคาร   นักเรียนสามารถเข๎าไปศึกษา
ค๎นคว๎าได๎ทั้งในชั่วโมงเรียนและชั่วโมงพักเท่ียง   ห๎องสมุดจัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุดดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการยืม – คืนหนังสือ  ห๎องสมุดมีหนังสือให๎นักเรียนสามารถยืมหนังสือไปอํานที่บ๎านได๎   
            กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   สํงเสริมให๎นักเรียนได๎เข๎าไปอํานหนังสือในห๎องสมุดและ
สามารถน าไปอํานที่บ๎านได๎โดยการยืม 
           โครงการทัศนศึกษายังแหล่งเรียนรู้     สถานศึกษาน านักเรียน ทัศนศึกษานอกสถานที่ 
อุทยานประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร    รํวมกิจกรรมวันเด็กกับหนํวยงานตํางๆ     เพื่อให๎
นักเรียนได๎กล๎าแสดงออก และได๎เรียนรู๎นอกเหนือจากการเรียนรู๎ในสถานศึกษา 
 
 



๑๑๔ 

 
 2. ผลการพัฒนา  

6.1  ผู๎เรียนร๎อยละ  92.27  มวีางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
6.2  ผู๎เรียนร๎อยละ 96.91  มีท างานอยํางมีความสุข มุํงม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 
6.3  ผู๎เรียนร๎อยละ  97.42 ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
6.4  ผู๎เรียนร๎อยละ  97.42  มีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

 
 3. แนวทางการพัฒนา 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการตํางๆ เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะในการแสวงหา
ความรู๎ด๎วยตนเอง  รักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง   โดยในการจัดท ากิจกรรม /
โครงการนักเรียนจะมีสํวนรํวมในทุกๆกิจกรรม    รวมถึงได๎มีการวางแผนงาน  ประชุมระดมความคิด
ระหวําง    ผู๎บริหาร   คณะครู  กรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครองนักเรียน   เพ่ือก าหนดแผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  หลักสูตรสถานศึกษา  ทั้งการจัดท าแผนจัดการเรียนรู๎ทุก
กลุํมสาระการเรียนรู๎ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
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คุณ
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ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

7.1 ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎ 
ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

100 1 1 5 โครงการพัฒนาบุคลากร 
โครงการพัฒนาการเรียนการ

สอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ 

การบันทึกข๎อมูลใน 
โปรแกรม Bee(Basic  

Education  Evaluation) 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล และใช๎ข๎อมูลใน
การวางแผนการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู๎เรียน                  

100 1 1 5 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความ
แตกตํางระหวํางบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา       

100 2 2 5 

7.4 ครูใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ
ภูมิปัญญาของท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ๎

100 1 1 5 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุํงเน๎นการพัฒนา 
การเรียนรู๎ของผู๎เรียน ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย 

100 1 1 5 

7.6 ครูให๎ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก๎ไขปัญหาให๎แกํผู๎เรียนทั้ง
ด๎านการเรียนและคุณภาพชีวิตด๎วยความเสมอภาค 

100 1 1 5 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ 
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช๎ผลในการปรับการสอน 

100 1 1 5 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา 

100 1 1 5  

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได๎รับมอบหมาย 
เต็มเวลา เต็มความสามารถ 

100 1 1 5 

7.10 ครูมีความรู๎ และสามารถใช๎คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน
เพื่อการจัดการเรียนการสอน 

100 1 1 5 

เฉลี่ย/รวม  11 11 5 
สรุปคุณภาพมาตรฐาน 5  

 
  
 
1. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษามีจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรและจัดสรรงบประมาณ      เพ่ือสํงครูเข๎ารับการ
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน  ศึกษาหาความรู๎ในด๎านตํางๆที่จะน ามาใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียนปรับปรุง
การเรียนการสอน    พัฒนาตนเอง และพัฒนาสถานศึกษา      โดยสํงเข๎าอบรมกับหนํวยงานต๎น
สังกัด   และหนํวยงานองค์กรอื่นๆท่ีเกี่ยวข๎องสามารถน าความรู๎มาใช๎พัฒนาผู๎เรียนปรับปรุงการเรียน
การสอน    พัฒนาตนเอง และพัฒนาสถานศึกษา   เชํน    การใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นโดยมี ผู๎น าชุมชน



๑๑๖ 

ที่มีความรู๎ด๎านตํางๆเข๎ามาเป็นวิทยากรให๎ความรู๎ด๎านตํางๆ เชํน วิทยาลัยเกษตรก าแพงเพชร  การ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ได๎รับความรํวมมือสนับสนุนจากคณะครู และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
เป็นอยํางดี  มีการด าเนินการมาอยํางตํอเนื่อง  ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
และผู๎เกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจ 

โครงการพัฒนาบุคลากร       สถานศึกษามีจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรและจัดสรร
งบประมาณ  เพ่ือสํงครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับการอบรม    สัมมนาและศึกษาดูงาน   
แสวงหาความรู๎ และเทคนิควิธีการใหมํ  ๆ เพื่อน ามาพัฒนาผู๎เรียนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน   
พัฒนาตนเองและพัฒนาสถานศึกษา    

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ครูผู๎สอนมีการจัดการเรียน
การสอนตามแผนการเรียนรู๎   มีการแก๎ปัญหาผู๎เรียนโดยการใช๎วิจัยในชั้นเรียน  จัดการท า
แบบทดสอบเพ่ือประเมินผลผู๎เรียน  จัดการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนมีการคิด  วิเคราะห์ และจัด
กาเรียนการสอนแบบโครงงานให๎กับผู๎เรียน 
 การบันทึกข้อมูลใน โปรแกรม Bee(Basic  Education  Evaluation)  ครูสามารถจัดการ
เรียนรู๎ ตั้งแตํการท าความเข๎าใจในหลักสูตร วิเคราะห์เนื้อหาสาระ แบํงหนํวย ชั่วโมงเรียน จัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล สํงตํอข๎อมูลของผู๎เรียน แบบ ปพ 5  
ตํอฝุายทะเบียนและวัดผล  และผู๎บริหารอนุมัติผลการเรียน 

       
2. ผลการพัฒนา 

7.1  ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎  ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 5 

7.2  ครูมีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล และใช๎ข๎อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน    ระดับคุณภาพ 5              

7.3  ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคลและ 
พัฒนาการทางสติปัญญา   ระดับคุณภาพ 5    

7.4  ครูใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท๎องถิ่นมา 
บูรณาการในการจัดการเรียนรู๎ ระดับคุณภาพ 5 

7.5  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุํงเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ด๎วยวิธีการที่ 
หลากหลาย  ระดับคุณภาพ 5 
  7.6  ครูให๎ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก๎ไขปัญหาให๎แกํผู๎เรียนทั้งด๎านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด๎วยความเสมอภาค ระดับคุณภาพ 5 

7.7  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช๎ผลใน 
การปรับการสอน ระดับคุณภาพ 5 
  7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางท่ีดี และเป็นสมาชิก ที่ดีของสถานศึกษา  ระดับ
คุณภาพ 5 
  7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได๎รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ  ระดับ
คุณภาพ 5 
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  7.10 ครูมีความรู๎ และสามารถใช๎คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ระดับคุณภาพ 5 

 
 3. แนวทางการพัฒนา 

สถานศึกษาได๎เห็นความส าคัญของการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือพัฒนาครูโดยการจัดอบรมสัมมนาให๎แกํคณะครู  เพ่ือให๎ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  ความรู๎ 
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง สถานศึกษาจึงได๎รํวมกับคณะครู  กรรมการ
สถานศึกษา ผู๎ปกครองนักเรียนก าหนดแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือจัด
แผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 
มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
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ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

8.1 ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู๎น า และความคิดริเริ่ม 
ที่เน๎นการพัฒนาผู๎เรียน 

 1 1 5 โครงการพัฒนาบุคลากร     
 

8.2   ผู๎บริหารใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎ข๎อมูล
ผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิด 
ทั้งด๎านวิชาการและการจัดการ                               

 2 2 5 

8.3 ผู๎บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให๎บรรล ุ
เปูาหมายตามที่ก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการ 

 2 2 5 

8.4 ผู๎บริหารสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ให๎พร๎อมรับการกระจายอ านาจ 

 2 2 5 

8.5 นักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร 
การจัดการศึกษา 

 1 1 5 

8.6 ผู๎บริหารให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและ 
เอาใจใสํการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

 2 2 5 

8.7 ผู๎บริหารมีความรู๎ และสามารถใช๎คอมพิวเตอร์โปรแกรม
พื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการ 

 1 1 5 

เฉลี่ย/รวม  11 11 5 
สรุปคุณภาพมาตรฐาน 5  
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 1. วิธีการพัฒนา 

ผู๎บริหารได๎ปฏิบัติตน เพ่ือให๎บรรลุตามตัวบํงชี้ของมาตรฐานที่  11  โดยการประพฤติปฏิบัติ
ตนให๎มีคุณธรรมจริยธรรม    ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี     โดย
ยึดหลักธรรมมาภิบาล ในการบริหาร  มีความมุํงม่ันในการบริหารเพ่ือผลประโยชน์ของผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ ยึดหลักความถูกต๎อง มีความยุติธรรม  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  การน านักเรียนไป
เรียนรู๎ยังแหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกสถานศึกษาตามโอกาสตําง  ๆ  อุทิศเวลาให๎กับการท างาน  
มีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์ เป็นผู๎น าทางวิชาการ สามารถแสดงทิศทางการพัฒนาการศึกษาใน
อนาคตได๎อยํางเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและท๎องถิ่น มีการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ 
ริเริ่มวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง  และให๎ทุกคนมีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   
 ผู๎บริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ  โดยมีความรอบรู๎เกี่ยวกับ
หลักสูตรการจัดประสบการณ์ การประเมินพัฒนาการ สํงเสริมและพัฒนาครูในการผลิตสื่อและใช๎สื่อ
อยํางหลากหลาย  มีความเป็นผู๎น า ในการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษา  กลุํมเครือขํายและชุมชน 
สํงเสริมและพัฒนาครูให๎เป็นวิชาชีพชั้นสูง อยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง ติดตามความก๎าวหน๎าทาง
วิชาการอยูํเสมอ  มีการวางระบบและกลไกที่ดีในการจัดระบบประกันคุณภาพภายในโดยรํวมมือกับ
ชุมชนและได๎รับการสนับสนุนจากต๎นสังกัด   มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สร๎าง
ความตระหนัก และมีความพยายามในการปฏิบัติให๎บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา  และน าผลการ
ประเมินมาใช๎ในการปรับปรุงการบริหารอยํางตํอเนื่อง  ท าให๎ชุมชน   ผู๎ปกครอง  ผู๎เรียน  ครู  และ ผู๎
ที่เก่ียวข๎อง มีความพึงพอใจ ในผลงานของสถานศึกษา 

โครงการพัฒนาบุคลากร     โรงเรียนได๎จัดให๎มีการอบรม  สัมมนา และศึกษาดูงานแกํคณะ
ครูและผู๎บริหาร   เพื่อให๎ครูมีความมํุงมั่นอุทิศตนในการสอน และพัฒนาผู๎เรียน  แสวงหาความรู๎ และ
เทคนิควิธีการใหมํ  ๆ ด๎านเทคโนโลยี เพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ให๎ผู๎เรียนได๎
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
 
 2. ผลการพัฒนา  

8.1  ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู๎น า และความคิดริเริ่มที่เน๎นการพัฒนาผู๎เรียน ระดับ 
คุณภาพ 4 

8.2  ผู๎บริหารใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎ข๎อมูลผลการประเมินหรือ 
ผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด๎านวิชาการและการจัดการ   ระดับคุณภาพ 5 

8.3  ผู๎บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว๎ใน 
แผนปฏิบัติการ ระดับคุณภาพ 5 

8.4  ผู๎บริหารสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎พร๎อมรับการกระจายอ านาจ ระดับ 
คุณภาพ 5 
               8.5  ผู๎บริหารให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสํการจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา ระดับคุณภาพ 4 

8.6  ผู๎บริหารให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสํการจัดการศึกษาเต็ม 
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ศักยภาพและเต็มเวลา ระดับคุณภาพ 4 
8.7  ผู๎บริหารมีความรู๎ และสามารถใช๎คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานเพื่อการบริหารจัดการ 

ระดับคุณภาพ 4 
3. แนวทางการพัฒนา 

ควรวางแผนเสริมกิจกรรมที่เน๎นสุนทรีทางอารมณ์ และควรมีการน าภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
เข๎ามาจัดท าเป็นหลักสูตรสถานศึกษาตํอไป 
ควรมีแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกให๎ประชาชน ผู๎ปกครองได๎รับข๎อมูลขําวสารระหวําง 
โรงเรียนกับชุมชน ให๎หลากหลายรูปแบบ เพื่อให๎เข๎ามามีสํวนรํวมให๎มากข้ึน 
 
มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
                   อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู๎และปฏิบัติหน๎าที ่
ตามที่ระเบียบก าหนด 

 2 2 5 มีแผนภูมิการจัดองค์กรและ
โครงสร๎างบริหาร 
 ค าสั่งมอบหมายงาน 
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการ 
การจัดทาคูํมือการปฏิบัติงาน 
การจัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจาป ี
การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให๎บรรล ุ
ผลส าเร็จตามเปูาหมาย 

 1 1 5 

9.3 ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

 2 1.70 5 

เฉลี่ย/รวม  5 4.70 5 

สรุปคุณภาพมาตรฐาน 5  
 
 1. วิธีการพัฒนา 
          สถานศึกษาไดด๎ าเนนิการเพ่ือให๎บรรลตุามตวับํงชี้ของมาตรฐาน ประสานงานกับวัดเพ่ือ
จัดการอบรมและเข๎าคํายธรรมะศึกษา ประสานงานกับชุมชนเพ่ือการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
ขอความรํวมมือกับเจ๎าหน๎าที่กรมอุทยานและพันธุ์พืช ประสานงานกับกลุํมบุคคล ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
เกี่ยวกับเรื่องการเพาะเห็ดนางฟูา การเลี้ยงสัตว์ และการผลิตปุ๋ยชีวภาพ    ประสานงานกับองค์การ
บริหารสํวนต าบล   จัดเป็นศูนย์บริการเครือขํายอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์  ศูนย์พัฒนาเด็กกํอนวัย
เรียน  และศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง    ประสานงานกับหนํวยงานองค์กรอนุรักษ์



๑๒๐ 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  บริการให๎ความรู๎เกี่ยวกับชุมชน    ให๎บริการอาคารสถานที่แกํการแขํงขัน
กีฬาระดับต าบล   

มีแผนภูมิการจัดองค์กรและโครงสร๎างบริหาร 
ค าสั่งมอบหมายงาน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
การจัดทาคํูมือการปฏิบัติงาน 
การจัดทา เอกสารประชาสัมพันธ์ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจาปี 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

 2. ผลการพัฒนา  
9.1  สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษารู๎และปฏิบัติหน๎าที่ตามที่ระเบียบก าหนด

ระดับคุณภาพ  5 
9.2  สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาให๎บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายระดับคุณภาพ 5 
9.3  ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษาระดับคุณภาพ 5  

  
3. แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาได๎ด าเนินการเพื่อให๎บรรลุตามตัวบํงชี้ของมาตรฐาน  ด๎วยการให๎ชุมชนเข๎า
มามีสํวนรํวมในการบริหารหารการศึกษา    ประสานงานกับหนํวยงาน  องค์กรสนับสนุนการศึกษา    
มีการให๎บริการชุมชนอยํางเหมาะสม     ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานให๎ชุมชนได๎ทราบข๎อมูลขําวสาร
และการด าเนินงาน    เข๎ารํวมกิจกรรมกับชุมชน งานประเพณีวัฒนธรรม     ชุมชน   องค์กร ให๎ความ
รํวมมือและเห็นความส าคัญในการจัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา  
                     คณุภาพผู้เรยีนอย่างรอบด้าน 
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(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล๎องกับท๎องถิ่น  2 1.60 5 โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา   
โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี
โครงการพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎   

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให๎ผู๎เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

 2 2 5 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนท่ีสํงเสริมและตอบสนองความ
ต๎องการ ความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของ
ผู๎เรียน 

 1 0.8 5 

10.4 สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียน 
ได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 

 1 0.80 5 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผล 
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยํางสม่ าเสมอ 

 2 1.60 5 

10.6   จัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน 

 2 2 5 

เฉลี่ย/รวม  10 8.8 5 
สรุปคุณภาพมาตรฐาน 5  

 

 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษา ได๎ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง  และมอบหมายผู๎รับผิดชอบจัดให๎มีโครงการ 
กิจกรรม เชํน โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการสํงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี  โครงการบันทึกข๎อมูล ในโปรแกรม Bee   โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ ในการจัด
โครงการ กิจกรรม  ได๎รับความรํวมมือสนับสนุนจากคณะครู นักเรียน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเป็น
อยํางดี  มีการด าเนินการตามโครงการมาอยํางตํอเนื่อง    ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจ 

 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   สถานศึกษาได๎รํวมกับคณะครู  กรรมการ
สถานศึกษา ผู๎ปกครองนักเรียนก าหนดแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  
หลักสูตรสถานศึกษา  แผนจัดการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎   เพ่ือพัฒนาครูให๎มีความรู๎ ความ
เข๎าใจ เปูาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี   สํงเสริมให๎ครูเข๎ารับ
อบรมพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม และเทคโนโลยี  จัดหานวัตกรรม  สื่อ  อุปกรณ์ท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎  
รวมทั้งสํงเสริมให๎ครูผลิต  ใช๎  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรม เทคโนโลยีอยํางมีประสิทธิภาพ  เชํน  ครูมีการ
ผลิตสื่อ  เพ่ือน ามาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน    



๑๒๒ 

 โครงการบันทึกข้อมูล โปรแกรม Bee    มีการจัดระบบการบันทึก  การรายงาน
ผลและสํงตํอข๎อมูลของผู๎เรียน  จัดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนสอดคล๎องตามหลักสูตร
สถานศึกษา  จัดท าเอกสารการวัดและประเมินผล แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน (ปพ.5 )  
แบบประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  แบบประเมินผลการอําน  คิดวิเคราะห์  และเขียน แบบ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนรายบุคคล  (ปพ.6 )  มีระบบการบันทึกข๎อมูลผู๎เรียนรายบุคคล  
มีการประมวลผล  รายงานและสํงตํอ การเรียนให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ  มีแผนการนิเทศ และด าเนินการ
นิเทศการสอน และน าผลการประเมินไปปรับปรุง  แก๎ไข และพัฒนาการเรียนการสอนอยํางตํอเนื่อง   

  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส ารวจแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การบันทึกการใช๎แหลํงเรียนรู๎  และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  พร๎อมทั้ง
รายงานผลการใช๎ สํงเสริมสนับสนุนให๎จัดกิจกรรมสร๎างสุนทรียภาพทางดนตรี โรงเรียนและท๎องถิ่นไมํ
มีวิทยากรหรือผู๎ช านาญการด๎านนี้เดํนชัด จึงจ าเป็นต๎องใช๎สื่อเทคโนโลยีเข๎าชํวย เพื่อให๎นักเรียนได๎ซึม
ซับซาบซึ้งสุนทรียภาพทางดนตรี ด๎วยการฟังและแสดงออกทางการเลํนดนตรี ร๎อง ร า  เต๎นตาม
จังหวะเพลง  

 2 . ผลการพัฒนา 
2.1  สถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล๎องกับท๎องถิ่นระดับคุณภาพ 4 
2.2  สถานศึกษาจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให๎ผู๎เรียนเลือกเรียนตามความถนัด  

ความสามารถและความสนใจระดับคุณภาพ 5 
2.3  สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมและตอบสนองความต๎องการ  

ความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของผู๎เรียนระดับคุณภาพ 5 
2.4  สถานศึกษาสนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงจน 

สรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเองระดับคุณภาพ 4 
2.5  สถานศึกษานิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน 

การสอนอยํางสม่ าเสมอระดับคุณภาพ 4 
2.6  สถานศึกษาจัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง 

ผู๎เรียนทุกคนระดับคุณภาพ 5 
3. แนวทางการพัฒนา 

น าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
                    พัฒนาเตม็ศักยภาพ       
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ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

11.1   ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด
และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง  
อยูํในสภาพใช๎การได๎ด ีสภาพแวดล๎อมรํมรื่น และมี
แหลํงเรียนรู๎ส าหรับผู๎เรียน  

 4 4 5 โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี และโครงการพัฒนา
แหลํงเรียนรู๎   
โครงการสํงเสริมสํงเสริม
สุขภาพอนามัยในโรงเรียน  
โครงการสํงเสริมสํงเสริม
สุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
โครงการอาหารกลางวันและ
อาหารเสริมนม อบต.    
กิจกรรมเรียนรู๎โลกกว๎างด๎าน  
ICT และโครงการพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดการ ICT เพื่อการเรียนรู๎  
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อม   

11.2   จัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู๎เรียน 

 3 3 5 

11.3   จัดห๎องสมุดที่ให๎บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เอื้อให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองและหรือเรียนรู ๎
แบบมีสํวนรํวม 

 3 2.5 5 

เฉลี่ย/รวม  10 9.5 5 

สรุปคุณภาพมาตรฐาน 5  

                              
 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาได๎ด าเนินการ  เพ่ือให๎บรรลุตามตัวบํงชี้ของมาตรฐาน  โดยจัด
สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎  มีอาคารสถานที่เหมาะสม   จัดภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนได๎  สะอาด  
สวยงาม  รํมรื่น มีพื้นที่สีเขียว  มีสนามกีฬาและอุปกรณ์ให๎ผู๎เรียนเลํนเพ่ือสํงเสริมสุขภาพ      จัดให๎มี
การสํงเสริมสุขภาพความปลอดภัยของผู๎เรียน   อยํางทั่วถึงและหลากหลาย   สถานศึกษามีห๎องเรียน  
ห๎องปฏิบัติการตําง ๆ  ห๎องสมุดที่เป็นเอกเทศและมีมุมหนังสือ   และอาคารประกอบอื่น ที่พร๎อมใช๎
งานให๎เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวก  ด๎านสาธารณูปโภคไฟฟูาและ
ประปาอยํางพอเพียง   ระบบน้ าน้ าประปาตํอจากประปาหมูํบ๎าน   ระบบน้ าใช๎สอยเพื่อการเกษตร  
บริการน้ าดื่มที่สะอาด    มีการตรวจสอบให๎เกิดความปลอดภัยให๎อยูํในสภาพการใช๎งานได๎ดี   จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู๎คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให๎แกํนักเรียนชํวงชั้นที่ 1-3  มี
ข๎อมูลสารสนเทศเก่ียวกับแหลํงเรียนรู๎  มีแหลํงศึกษาเรียนรู๎สมุนไพร  สวนไผํ ได๎จัดท าเป็นจุดศึกษา
และพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู๎    ได๎น านักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษายังแหลํงเรียนรู๎ทั้งในจังหวัด    
เชํน พานักเรียนไปทัศนศึกษายังอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร   บํอน้ าพุร๎อนพระรํวง    พาไป
ศึกษาธรรมชาติอุทยานคลองวังเจ๎า  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเขาสนามเพรียง 



๑๒๔ 

โครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ และโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้   ได๎ปรับปรุง
ระบบน้ าประปาเชื่อมตํอน้ าประปาหมูํบ๎านใช๎ในโรงเรียน  ท าให๎มีมีน้ าใช๎ที่สะอาดอยํางพอเพียง  
ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ  จัดสร๎างโรงอาหารขึ้นใหมํใช๎เป็นจัดประชุมอบรมได๎อยําง
เหมาะสม  ท าให๎ห๎องเรียนสะอาดนําอยูํนําเรียน   จัดแหลํงเรียนรู๎จุดศึกษาสมุนไพร สวนไผํ  และจุด
ศึกษาด๎านเศรษฐกิจพอเพียง 

                     โครงการส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน   จัดให๎มีการตรวจสุขภาพ
นักเรียน  ชั่ง น้ าหนักวัดสํวนสูง    แก๎ไขปัญหาสภาวะทุพโภชนาการ  สํงเสริมสุขภาพอนามัยในชํอง
ปาก    ประสานงานกับเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขในการตรวจสุขภาพนักเรียนและอบรมนักเรียนเป็นผู๎น า
ด๎านสุขภาพอนามัย  จัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  ได๎เยี่ยมบ๎านนักเรียนเพื่อศึกษาสภาพความ
เป็นอยูํและแนวทางการแก๎ปัญหา  จัดทุนการศึกษาให๎นักเรียน 

                     โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม อบต.  จัดให๎นักเรียนที่สภาวะน้ าหนัก
สํวนสูงต่ ากวําเกณฑ์ได๎รับประทานอาหารอาหารเสริมนม ตรวจสอบอาหารเสริมนมมีความปลอดภัย
ตํอการบริโภคจัดท าอาหารที่ชํวยเสริมสร๎างการเจริญเติบโต    น าพืชผักท่ีได๎จากโครงการเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวันมาประกอบอาหารให๎นักเรียนรับประทานท าให๎นักเรียนได๎รับประทานอาหารที่
ปลอดภัย 

 กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างด้าน  ICT และโครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดการ ICT เพื่อการเรียนรู้ ได๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎นักเรียนได๎สืบค๎นข๎อมูลการเรียนรู๎จาก
อินทราเน็ทและอินเตอร์เน็ท  จัดท าข๎อมูลสารสนเทศเก่ียวกับบุคลากรการศึกษา  ข๎อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับนักเรียนสามารถน ามาใช๎ประโยชน์ได๎อยํางกว๎างขวาง 

 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  โครงสานฝันยุวเกษตรกร   ได๎ประสานงาน
กับหนํวยงาน องค์กรและเครือขําย  ได๎แกํ องค์การบริหารสํวนต าบลโกสัมพี  องค์การบริหารสํวน
จังหวัด   เพื่อพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการอนุรักษ์และการเกษตรชีวภาพ  ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

 
 2 . ผลการพัฒนา 

11.1  สถานศึกษา  ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี 
สิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยูํในสภาพใช๎การได๎ดี สภาพแวดล๎อมรํมรื่น และมีแหลํงเรียนรู๎ส าหรับผู๎เรียน
ระดับคุณภาพ  5 

11.2  สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
ของผู๎เรียนระดับคุณภาพ  5 

11.3  สถานศึกษาจัดห๎องสมุดที่ให๎บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให๎ผู๎เรียน 
เรียนรู๎ด๎วยตนเองและหรือเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมระดับคุณภาพ  4 
 
 



๑๒๕ 

 
 3 . แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาได๎รํวมกับคณะครู  กรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครองนักเรียนก าหนดแผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  หลักสูตรสถานศึกษา  แผนจัดการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระการ
เรียนรู๎   เพ่ือพัฒนาครูให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ เปูาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการจัดท าระบบดูแล ชํวยเหลือนักเรียน มีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  และสามารถใช๎เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู๎ของตนเองและผู๎เรียน 
มีการประเมินผลการเรียนการสอน ที่สอดคล๎องกับสภาพการเรียนรู๎ที่จัดให๎ผู๎เรียน และอิงพัฒนาการ
ของผู๎เรียน   มีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู๎เรียน ให๎เต็มตาม
ศักยภาพ  
 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

12.1   ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  1 1 5 โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา   
 

12.2   จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุํงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา    

 1 0.8 5 

12.3 จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 1 1 5 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 .5 0.5 5 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
ไปใช๎วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

 .5 0.5 5 

12.6   จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

 1 1 5 

เฉลี่ย/รวม  5 4.8 5 
สรุปคุณภาพมาตรฐาน 5  

 
 
 
 
 
 
 1. วิธีการพัฒนา 
 ผู๎บริหารมีการพัฒนาบุคลากรอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง  มีแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม
เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีคุณภาพ เหมาะสมกับบทบาทหน๎าที่ และความรับผิดชอบ  มีการ
ด าเนินงานพัฒนาครู  เชํน การจัด อบรมด๎านวิชาการตําง ๆ   มีการสร๎างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
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และจัดสวัสดิการให๎บุคลากรอยํางเป็นธรรมและท่ัวถึง ท าให๎ชุมชน   ผู๎ปกครอง  ผู๎เรียน  ครู  และ ผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง มีความพึงพอใจ ในคุณภาพการบริหารงานของสถานศึกษา 

จัดวางระบบควบคุมภายในสถานศึกษา  สถานศึกษาได๎ด าเนินการ เพื่อให๎บรรลุตามตัวบํงชี้
ของมาตรฐานที่  13   โดยมีการจัดองค์กร  โครงสร๎างและระบบการบริหารงานที่มีความคลํองตัวสูง 
และปรับเปลี่ยนให๎เหมาะสมกับสถานการณ์  จัดแผนภูมิ  องค์กรและโครงสร๎างการบริหารงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร มีการจัดการบริหาร  ออกเป็น 4  ฝุายงาน คือ กลุํมบริหารวิชาการ  กลุํมบริหาร
งบประมาณ  กลุํมบริหารบุคลากร  และกลุํมบริหารทั่วไป  รวมทั้งมีค าสั่งมอบหมายงาน และ
ผู๎รับผิดชอบอยํางชัดเจน  มีการจัดการข๎อมูล  สารสนเทศโดยมีระบบข๎อมูล สารสนเทศ  ด๎านวิชาการ   
ด๎านบุคลากร  ด๎านงบประมาณ  ด๎านบริหารทั่วไป   
 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวง โดยมีการจัดระบบโครงสร๎างการบริหารงาน  การ
จัดระบบสารสนเทศ  การจัดท าและพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา  จัดท าแผนปฏิบัติราชการ  4  ปี 
และ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีการด าเนินงานตามแผน   มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา   มีการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี รํวมมือกับ
ต๎นสังกัดในการผดุงระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
 2 . ผลการพัฒนา  

12.1  สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับคุณภาพ  4 
12.2  สถานศึกษาจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ที่มุํงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับคุณภาพ  5 
2.3  สถานศึกษาจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ 

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระดับคุณภาพ  4 
 2.4  สถานศึกษา ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับคุณภาพ  5 
 2.5  สถานศึกษารู๎ น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก 
ไปใช๎วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่องระดับคุณภาพ  5 

2.6  สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับ 
คุณภาพ  5 
 
3. แนวทางการพัฒนา 

ควรน าข๎อมูลและผลประเมินไปใช๎ในการจัดท าและแผนกลยุทธ์หรือปับปรุงแผนพัฒนา
โรงเรียนควรจัดให๎มีการจัดท ารายงานผลการประเมินโครงการอยํางตํอเนื่องตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ควรจัดระบบข๎อมูลและสารสนเทศให๎เป็นระบบมากขึ้น เชํน จัดให๎มีฝุายจัดเก็บข๎อมูลและให๎เป็น
ข๎อมูลที่ทันสมัย และทันตํอการน าไปใช๎ควรมีฝุายประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผน และ
น าเสนอผลการปฏิบัติงานของแตํละโครงการในที่ประชุมครูและกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 



๑๒๗ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

 
 
1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดให๎มีคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งการได๎มาเป็นไปตามกฎกระทรวง  รวมถึง
การมีสํวนรํวมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  การจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา  และการก าหนด
ทิศทางการบริหารโรงเรียน  มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และน ามติที่ประชุมมาปฏิบัติ
เพ่ือให๎เกิดผลตํอสถานศึกษา  จัดให๎มีรูปแบบการบริหารที่มุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน      มีการจัดสรร
งบประมาณให๎สอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีระบบและกลไกการปฏิบัติตามแผน และ
การใช๎ทรัพยากร  มีการควบคุมการใช๎งบประมาณให๎เป็นไปตามแผนการใช๎จํายงบประมาณ  
จัดระบบตรวจสอบภายในที่ชัดเจน และโปรํงใส มีการตรวจนับพัสดุประจ าปี   มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่สอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีการน าผลประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงอยําง
ตํอเนื่อง   
 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวง โดยมีการจัดระบบโครงสร๎างการบริหารงาน  การ
จัดระบบสารสนเทศ  การจัดท าและพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา  จัดท าแผนปฏิบัติราชการ4   ปี 
และ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีการด าเนินงานตามแผน   มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา   มีการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีการ มีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
รํวมมือกับต๎นสังกัดในการผดุงระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

13.1 มีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษา
และใช๎ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู๎ที่เกี่ยวข๎อง                                                                     

 5 5 5 โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา   
โครงการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบบูรณาการ เพื่อ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู ๎
โครงการทัศนศึกษา 
 
 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายใน 
สถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน  
และองค์กรที่เกี่ยวข๎อง 

 5 5 5 

เฉลี่ย/รวม  10 10 5 

สรุปคุณภาพมาตรฐาน 5  



๑๒๘ 

โครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  สถานศึกษาได๎จัดกิจกรรมให๎นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ให๎
นักเรียนแบํงหน๎าที่รับผิดชอบ  เชํน ควบคุม  ดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน   การท าความสะอาด
ห๎องเรียน กิจกรรมหน๎าเสาธง  กิจกรรมในห๎องเรียน  มีการเลือกตั้งหัวหน๎าห๎อง  สร๎างข๎อตกลงใน
ห๎องเรียน  นักเรียนได๎รับผิดชอบงานที่ได๎รับมอบหมาย  ความมีน้ าใจในการท างานเป็นกลุํม  กิจกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนตามหมูํบ๎าน โดยแตํละหมูํบ๎านจะหมูํบ๎านที่ต๎องรับผิดชอบดูแลรํวมกันท างาน
ทุกวัน  ตามหมูํบ๎าน   เชํน ท าความสะอาดห๎องเรียนของตัวเอง   จะท าความสะอาดห๎องน้ าห๎องส๎วม   
ท าความสะอาดโรงอาหาร   ท าความสะอาดห๎องพิเศษ ( ห๎องคอมพิวเตอร์ ,ห๎องปฏิบัติการทางภาษา )  
เก็บขยะบริเวณโรงเรียน  
 
 2. ผลการพัฒนา  

 มีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและใช๎ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ของสถานศึกษาระดับคุณภาพ  4 
 สถานศึกษา จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี 
มุํงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับคุณภาพ  5 
   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษากับ 
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข๎องของสถานศึกษาระดับคุณภาพ  4 
 3 . แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาได๎ด าเนินการเพื่อให๎บรรลุตามตัวบํงชี้ของมาตรฐาน  โดยมีการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  มีการจัดการบริหาร  ออกเป็น 4  ฝุายงาน คือ กลุํมบริหาร
วิชาการ  กลุํมบริหารงบประมาณ  กลุํมบริหารบุคลากร  และกลุํมบริหารทั่วไป  มีการมอบหมายและ
ความรับผิดชอบแกํบุคลากร มีการประชุมคณะกรรมการของสถานศึกษา มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และ
ใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวม  มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4   ปี  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ทุกฝุายมีสํวนรํวม   มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ  มีการนิเทศ  ติดตาม  
ประเมินผล   

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๙ 

 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นที่ก าหนดขึ้น  
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ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

14.1   จัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตาม  
เปูาหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของ
สถานศึกษา 

 3 3 5 โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา   
โครงการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบบูรณาการ เพื่อ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

14.2   ผลการด าเนินงานสํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา 

 2 2 5 

เฉลี่ย/รวม  5 5 5 

สรุปคุณภาพมาตรฐาน 5  
 

 
 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดให๎มีคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งการได๎มาเป็นไปตามกฎกระทรวง  
รวมถึงการมีสํวนรํวมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  การจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา  และการ
ก าหนดทิศทางการบริหารโรงเรียน  มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และน ามติที่ประชุมมา
ปฏิบัติเพื่อให๎เกิดผลตํอสถานศึกษา  จัดให๎มีรูปแบบการบริหารที่มุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน      มีการ
จัดสรรงบประมาณให๎สอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีระบบและกลไกการปฏิบัติตามแผน 
และการใช๎ทรัพยากร  มีการควบคุมการใช๎งบประมาณให๎เป็นไปตามแผนการใช๎จํายงบประมาณ  
จัดระบบตรวจสอบภายในที่ชัดเจน และโปรํงใส มีการตรวจนับพัสดุประจ าปี   มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่สอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีการน าผลประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงอยําง
ตํอเนื่อง   

โครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   สถานศึกษามีการจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวง โดยมีการจัดระบบโครงสร๎างการบริหารงาน  การ
จัดระบบสารสนเทศ  การจัดท าและพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา  จัดท าแผนปฏิบัติราชการ4   ปี 
และ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีการด าเนินงานตามแผน   มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา   มีการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีการ มีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
รํวมมือกับต๎นสังกัดในการผดุงระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

โครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 



๑๓๐ 

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  สถานศึกษาได๎จัดกิจกรรมให๎นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ให๎
นักเรียนแบํงหน๎าที่รับผิดชอบ  เชํน ควบคุม  ดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน   การท าความสะอาด
ห๎องเรียน กิจกรรมหน๎าเสาธง  กิจกรรมในห๎องเรียน  มีการเลือกตั้งหัวหน๎าห๎อง  สร๎างข๎อตกลงใน
ห๎องเรียน  นักเรียนได๎รับผิดชอบงานที่ได๎รับมอบหมาย  ความมีน้ าใจในการท างานเป็นกลุํม  กิจกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนตามหมูํบ๎าน โดยแตํละหมูํบ๎านจะหมูํบ๎านที่ต๎องรับผิดชอบดูแลรํวมกันท างาน
ทุกวัน  ตามหมูํบ๎าน   เชํน ท าความสะอาดห๎องเรียนของตัวเอง   จะท าความสะอาดห๎องน้ าห๎องส๎วม   
ท าความสะอาดโรงอาหาร   ท าความสะอาดห๎องพิเศษ ( ห๎องคอมพิวเตอร์ ,ห๎องปฏิบัติการทางภาษา )  
เก็บขยะบริเวณโรงเรียน  
 
 2 . ผลการพัฒนา  
 จัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎น
ของสถานศึกษาของสถานศึกษาระดับคุณภาพ  5 
 ผลการด าเนินงานสํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของ 
สถานศึกษาของสถานศึกษาระดับคุณภาพ  5 
 
 3 . แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาได๎ด าเนินการเพื่อให๎บรรลุตามตัวบํงชี้ของมาตรฐาน  โดยมีการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  มีการจัดการบริหาร  ออกเป็น 4  ฝุายงาน คือ กลุํมบริหาร
วิชาการ  กลุํมบริหารงบประมาณ  กลุํมบริหารบุคลากร  และกลุํมบริหารทั่วไป  มีการมอบหมายและ
ความรับผิดชอบแกํบุคลากร มีการประชุมคณะกรรมการของสถานศึกษา มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และ
ใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวม  มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4   ปี  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ทุกฝุายมีสํวนรํวม   มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ  มีการนิเทศ  ติดตาม  
ประเมินผล   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๑ 

มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน๎น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
                     เพ่ือพัฒนาและสํงเสรมิสถานศึกษาให๎ยกระดบัคุณภาพสูงขึน้     
 
 
  

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ข้อ
/ร

้อย
ละ
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แน

นเ
ต็ม

 

คะ
แน

นท
ี่ได ้

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

15.1   จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 3  
3 

5 โครงการประชุม สัมมนา คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
การประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนการใช๎
ทรัพยากรของโรงเรียนและชุมชน 
การประชุมสัมมนาเพื่อสร๎างความตระหนักและ
ความเข๎าใจในการปฏิบัติราชการ 
การจัดท าค ารับรองเพ่ือการปฏิบัติราชการ 
 การทาแผนการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
การจัดทาข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัด
การศึกษาโดย 
กระบวนการมีสํวนรํวม 
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
 

15.2   ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
และพัฒนา 
ดีขึ้นกวําที่ผํานมา 

 2 1.6 5 

เฉลี่ย/รวม  5 4.6 5 

สรุปคุณภาพมาตรฐาน 5  
 

1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดให๎มีคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งการได๎มาเป็นไปตามกฎกระทรวง  รวมถึง
การมีสํวนรํวมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  การจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา  และการก าหนด
ทิศทางการบริหารโรงเรียน  มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และน ามติที่ประชุมมาปฏิบัติ
เพ่ือให๎เกิดผลตํอสถานศึกษา  จัดให๎มีรูปแบบการบริหารที่มุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน      มีการจัดสรร
งบประมาณให๎สอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีระบบและกลไกการปฏิบัติตามแผน และ
การใช๎ทรัพยากร  มีการควบคุมการใช๎งบประมาณให๎เป็นไปตามแผนการใช๎จํายงบประมาณ  
จัดระบบตรวจสอบภายในที่ชัดเจน และโปรํงใส มีการตรวจนับพัสดุประจ าปี   มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่สอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีการน าผลประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงอยําง
ตํอเนื่อง   
 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวง โดยมีการจัดระบบโครงสร๎างการบริหารงาน  การ
จัดระบบสารสนเทศ  การจัดท าและพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา  จัดท าแผนปฏิบัติราชการ4   ปี 
และ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีการด าเนินงานตามแผน   มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ



๑๓๒ 

การศึกษา   มีการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีการ มีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
รํวมมือกับต๎นสังกัดในการผดุงระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2 . ผลการพัฒนา  
 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับคุณภาพ  5 
 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายและพัฒนาดีขึ้นกวําที่ผํานมา ของสถานศึกษา ระดับ
คุณภาพ  4 

3. แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาได๎ด าเนินการเพื่อให๎บรรลุตามตัวบํงชี้ของมาตรฐาน  โดยมีการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  มีการจัดการบริหาร  ออกเป็น 4  ฝุายงาน คือ กลุํมบริหาร
วิชาการ  กลุํมบริหารงบประมาณ  กลุํมบริหารบุคลากร  และกลุํมบริหารทั่วไป  มีการมอบหมายและ
ความรับผิดชอบแกํบุคลากร มีการประชุมคณะกรรมการของสถานศึกษา มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และ
ใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวม  มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4   ปี  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ทุกฝุายมีสํวนรํวม   มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ  มีการนิเทศ  ติดตาม  
ประเมินผล   
 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1  ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 5 
มาตรฐานที่ 2 ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยม ที่พึงประสงค์ 5 
มาตรฐานที่ 3  ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  รักการเรียนรู๎ และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 5 
มาตรฐานที่ 4  ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจ แก๎ปัญหาได๎ 
                      อยํางมีสติ สมเหตุผล 

4 

มาตรฐานที่ 5  ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 4 
มาตรฐานที่ 6  ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ และมีเจตคติที่ดี 
                    ตํออาชีพสุจริต 

5 

ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ีอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 5 
มาตรฐานที่ 8  ผู๎บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ีอยํางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 5 
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ี  
                   อยํางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

5 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
อยํางรอบด๎าน 

5 

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมและการบริการที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนา 
                    เต็มศักยภาพ  

5 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 5 



๑๓๓ 

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร๎าง สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษาเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ 5 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นท่ีก าหนดขึ้น 5 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน๎น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ

สํงเสริมสถานศึกษาให๎ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     
5 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คะแนนที่ได๎ 106.72   ระดับคุณภาพ 5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 

4. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ทุกระดับชั้น (ป.1-ป.6) ปีการศึกษา 2557 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ จ านวน 

ที่เข้าสอบ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย 20  1 1 0 6 1 0 5 6 11 55 
คณิตศาสตร์ 20  1 1 2 2 2 1 1 10 12 60 
วิทยาศาสตร์ 20  1 1 2 1 3 1 7 4 12 60 
สังคมศึกษา ฯ 20  1 4 3 1 1 1 4 5 10 50 
ประวัติศาสตร์ 20  1 1 0 4 2 3 3 6 12 60 
สุขศึกษาและพลศึกษา 20  1 0 0 0 5 6 7 1 14 70 
ศิลปะ 20  1 0 0 0 0 3 4 12 19 95 
การงานอาชีพฯ 20  1 4 2 1 2 0 2 8 10 50 
ภาษาตํางประเทศ 20  1 6 1 2 2 1 1 6 8 40 
รายวิชาเพิ่มเติม...... 20  1 1 4 1 2 1 0 10 11 55 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ จ านวน 

ที่เข้าสอบ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย 23 2 7 3 1 1 2 4 3 9 39.13 
คณิตศาสตร์ 23 2 7 3 1 1 2 4 3 9 39.13 
วิทยาศาสตร์ 23 2 7 3 2 1 2 4 2 8 34.78 
สังคมศึกษา ฯ 23 2 6 3  1 1 6 4 11 47.83 
ประวัติศาสตร์ 23 2 6 3  1 1 6 4 11 47.83 
สุขศึกษาและพลศึกษา 23 2    3 14 4  18 78.26 
ศิลปะ 23 2    2 6 5 8 19 82.61 
การงานอาชีพฯ 23 2 8 1 2 4 1 4 1 6 26.09 
ภาษาตํางประเทศ 23 2 17 1  2  1  1 4.35 
รายวิชาเพิ่มเติม...... 23 2 6 3  1 1 6 4 11 47.83 



๑๓๕ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ จ านวน 

ที่เข้าสอบ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย 25  1  2  12  10 22 88 
คณิตศาสตร์ 25  2  3 4 3 5 8 16 64 
วิทยาศาสตร์ 25  4 4 3  5 2 7 14 56 
สังคมศึกษา ฯ 25  1 1 3 6 5 2 7 14 56 
ประวัติศาสตร์ 25    5 9 9 1 1 11 44 
สุขศึกษาและพลศึกษา 25     4 11 5 5 21 84 
ศิลปะ 25      4 8 13 25 100 
การงานอาชีพฯ 25  6  2  2 8 7 17 68 
ภาษาตํางประเทศ 25  6 6 2 1 8 1 1 10 40 
รายวิชาเพิ่มเติม...... 25  1 4 2 6 7 5  12 48 
 
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ จ านวน 

ที่เข้าสอบ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย 18  1 4 3 2 4 2 2 8 44.44 
คณิตศาสตร ์ 18  1 6 2 3 3  3 6 33.33 
วิทยาศาสตร์ 18  2 5 4 3 2 2  4 22.22 
สังคมศึกษา ฯ 18  2 4 3 2 4  3 7 38.89 
ประวัติศาสตร์ 18  3 3 2 1 4 3 2 9 50 
สุขศึกษาและพลศึกษา 18     1 6 6 5 17 94.44 
ศิลปะ 18      10 1 7 18 100 
การงานอาชีพฯ 18   4 4  2 3 5 10 55.56 
ภาษาตํางประเทศ 18  9  3 4  1 1 2 11.11 
รายวิชาเพิ่มเติม...... 18     3 4 8 3 15 83.33 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ จ านวน 

ที่เข้าสอบ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย 20 1 1 1 5 6 2 2 2 6 30 
คณิตศาสตร ์ 20 1 1 1 5 7 1 2 2 5 25 
วิทยาศาสตร์ 20 1 5 5 1 2 3 2 1 6 30 
สังคมศึกษา ฯ 20 1 1 1 5 7 1 2 2 5 25 
ประวัติศาสตร์ 20 1 1 1 6 6 1 2 2 5 25 
สุขศึกษาและพลศึกษา 20 1 1    10 5 3 18 90 
ศิลปะ 20 1   3  9  7 16 80 
การงานอาชีพฯ 20 1 2 2 4 4 3 1 3 7 35 
ภาษาตํางประเทศ 20 1 9 1 4 2 1  2 3 15 
รายวิชาเพิ่มเติม...... 20 1 1 1  10  2 5 7 35 
 



๑๓๖ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ จ านวน 

ที่เข้าสอบ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย 19  2 3 5 3 2 3 1 6 31.58 
คณิตศาสตร ์ 19  3 4 4  4 1 3 8 42.11 
วิทยาศาสตร์ 19  4 2 3 1 2 1 6 9 47.37 
สังคมศึกษา ฯ 19   1 2 3 4 5 4 13 68.42 
ประวัติศาสตร์ 19  3  3 4  8 1 9 47.37 
สุขศึกษาและพลศึกษา 19     1 9 6 3 18 94.74 
ศิลปะ 19    6  5 1 7 13 68.42 
การงานอาชีพฯ 19  1  2  7 3 6 16 84.21 
ภาษาตํางประเทศ 19  12  1 1 1 1  2 12.50 
รายวิชาเพิ่มเติม...... 19     5 4 5 5 14 73.68 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที ่๑ จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ จ านวน 

ที่เข้าสอบ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย 31 15 8 3 3 2    0 0 
คณิตศาสตร ์ 31 6 3 2 10 7 1  2 3 9.68 
วิทยาศาสตร์ 31 19 1 2 3 3 2 1  3 9.68 
สังคมศึกษา ฯ 31  4 9 6 6 5  1 6 19.35 
ประวัติศาสตร์ 31  8 7 8 5 2 1  3 9.68 
สุขศึกษาและพลศึกษา 31 12 2 5 4 3 1 4  5 16.13 
ศิลปะ 31 16 3 4 3 3 1  1 2 6.45 
การงานอาชีพฯ 31 3 1 5 7 2 4 4 5 13 41.94 
ภาษาตํางประเทศ 31 12 9 3 2 5    0 0 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 31 1  2  6 8 10 4 22 70.97 
คอมพิวเตอร ์ 31    1 3 12 6 9 27 87.10 
การอําน 31 12 6 2 1  7 1 2 10 32.26 
การท านา 31  2 5 5 6 7 3 3 13 41.94 



๑๓๗ 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที ่๒ จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ จ านวน 

ที่เข้าสอบ 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย 26 2 1 2 3 3 7 3 5 15 57.69 
คณิตศาสตร ์ 26 3 9 11 1 1   1 1 3.85 
วิทยาศาสตร์ 26 15 2 2  3 2 2  4 15.38 
สังคมศึกษา ฯ 26  1 6 4 4 4 5 2 11 42.31 
ประวัติศาสตร์ 26  2 2 5 3 7 4 3 14 53.85 
สุขศึกษาและพลศึกษา 26 9 1   9 1 1 5 7 26.92 
ศิลปะ 26   1  2 7 7 9 23 88.46 
การงานอาชีพฯ 26 19   1 1 2 3  5 19.23 
ภาษาตํางประเทศ 26 7 10 1 2 1 3 1 1 5 19.23 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 26 3 2 4 1  1 3 12 16 61.54 
คอมพิวเตอร ์ 26  4 1 5 4 2 1 9 12 46.15 
การเขียนเชิงสร๎างสรรค ์ 26   1 6 2 6 2 9 17 65.38 
การเลี้ยงไกํไข ํ 26  3 1 6 4 5 5 2 12 46.15 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  ภาคเรียนท่ี ๑ จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ จ านวน 

ที่เข้าสอบ 
จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ๎

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย 24 12 1  1 4 2 3 1 6 25 
คณิตศาสตร ์ 24   1 7 2 11 1 2 14 58.33 
วิทยาศาสตร์ 24 10 1 2 3 4 2 2  4 16.67 
สังคมศึกษา ฯ 24 2 6 2 4 2 6 2  8 33.33 
ประวัติศาสตร์ 24 2 8 3 2 4 4 1  5 20.83 
สุขศึกษาและพลศึกษา 24 7 3  3 5 1  5 6 25 
ศิลปะ 24 8 4 1 3 2 1 5  6 25 
การงานอาชีพฯ 24 7 4 1  2 2 4 4 10 41.67 
ภาษาตํางประเทศ 24 7 7 4 5  1   1 4.17 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 24 1  1 2 4 4 6 6 16 66.67 
คอมพิวเตอร ์ 24 1 3 3 1 1 5 8 2 15 62.50 
อักษรไทย 24 13 3 1 2 5    0 0 
การเลี้ยงหมูหลุม 24 1 6 4 2  6 2 3 11 45.83 



๑๓๘ 

 
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  ภาคเรียนท่ี ๒ จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ จ านวน 

ที่เข้าสอบ 
จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ๎

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย 21 3 7  1  3 7  10 47.62 
คณิตศาสตร ์ 21 3 13 3 2     0 0 
วิทยาศาสตร์ 21 8 3 3 3 3 1   1 4.76 
สังคมศึกษา ฯ 21  8 1 3 2 2 3 2 7 33.33 
ประวัติศาสตร์ 21  8 3 3 5 1 1  2 9.52 
สุขศึกษาและพลศึกษา 21 6 2 4 2 1 2  4 6 38.57 
ศิลปะ 21  6 2 1 2 3 3 4 10 47.62 
การงานอาชีพฯ 21 12 2   2 1 3 1 5 23.81 
ภาษาตํางประเทศ 21 10 6 3    1 1 2 9.52 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 21 7 1  3 4 1  5 6 28.57 
คอมพิวเตอร ์ 21 1 3 3  1 3 7 3 13 61.90 
หน๎าทีพลเมือง 21    4 5 6 3 3 12 57.14 
การเลี้ยงหมูหลุม 21 5 6  3 3 2  2 4 19.05 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ภาคเรียนท่ี ๑ จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ จ านวน 

ที่เข้าสอบ 
จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ๎

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย 22  4 3 2 2 6 4 1 11 50 
คณิตศาสตร ์ 22  7 4 2 4 3 2  5 22.73 
วิทยาศาสตร์ 22  8 3 3 1 5 2  7 31.82 
สังคมศึกษา ฯ 22   4 3 8 5 2  7 31.82 
ประวัติศาสตร์ 22  1 5 6 7 3   3 13.64 
สุขศึกษาและพลศึกษา 22  1  2 3 3 10 3 16 72.73 
ศิลปะ 22  4 5    7 6 13 59.09 
การงานอาชีพฯ 22  2 1 1  1 5 12 18 81.82 
ภาษาตํางประเทศ 22  12 1 2 4 1 2  3 13.64 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 22    5 4 7 3 3 13 59.09 
คอมพิวเตอร ์ 22   2 1 1 5 7 6 18 81.82 
ภาษาและวัฒนธรรม 22  1 1 6 11 3   3 13.64 
การเลี้ยงปลา 22    4 1 5 4 8 17 77.27 

 
 
 



๑๓๙ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ภาคเรียนท่ี ๒ จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ จ านวน 

ที่เข้าสอบ 
จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ๎

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย 22  3 1 4 2 3 6 3 12 54.55 
คณิตศาสตร ์ 22  10 6 1 4  1  1 4.55 
วิทยาศาสตร์ 22  12 4 3 2 1   1 4.55 
สังคมศึกษา ฯ 22  1 4 3 5 1 3 5 9 40.91 
ประวัติศาสตร์ 22  1 6 4 5 2 4  6 27.27 
สุขศึกษาและพลศึกษา 22  1 5 4 1 1 6 4 11 50 
ศิลปะ 22     2 12 6 2 20 90.91 
การงานอาชีพฯ 22   3  6 3 5 5 13 59.09 
ภาษาตํางประเทศ 22  9 2 4 2 1 3 1 5 22.73 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 22  6 7 6 3    0 0 
คอมพิวเตอร ์ 22   3  1 9 7 2 18 81.82 
หน๎าท่ีพลเมือง 22     1 4 9 8 21 95.45 
การเลี้ยงปลูกไผ ํ 22  5  3 5 3 3 3 9 40.91 

 
๔.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 

ผลสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

สาระวิชา  จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

สํวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร๎อยละ 

จ านวนร๎อยละของนักเรียนท่ีได๎ระดับ 

ปรับปรุง พอใช๎ ด ี ดีเยี่ยม 

ความสามารถด๎าน
ภาษา 

26 20.31 5.58 58.03 3.85 19.23 57.69 19.23 

ความสามารถด๎าน
ค านวณ 

26 18.35 5.08 52.43 3.85 3.85 53.85 38.46 

ความสามารถด๎าน
เหตุผล 

26 26.04 5.70 74.40 3.85 0 11.54 84.62 

ผลสอบ O NET ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

สํวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร๎อยละ 

จ านวนร๎อยละของนักเรียนท่ีได๎ระดับ 

ปรับปรุง พอใช๎ ด ี

คณิตศาสตร ์ 18 33.06 12.38    55.56 
ภาษาไทย 18 41.56 12.28    38.89 
วิทยาศาสตร ์ 18 39.44 11.62    33.33 
สังคมศึกษาฯ 18 50.67 12.65    50.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 18 51.78 10.79    44.44 
ศิลปะ 18 44.44 11.65    38.89 
การงานอาชีพฯ 18 58.22 15.10    55.56 
ภาษาตํางประเทศ 18 33.06 13.16    27.78 



๑๔๐ 

 
ผลสอบ O NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 สาระวิชา 
 จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

สํวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร๎อยละ 

จ านวนร๎อยละของนักเรียนท่ีได ๎
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช๎ ด ี

คณิตศาสตร ์ 22 24.87 9.26    36.36 
ภาษาไทย 22 33.06 6.37    36.36 
วิทยาศาสตร ์ 22 36.73 9.33    27.27 
สังคมศึกษาฯ 22 44.82 9.14    40.91 
สุขศึกษาและพลศึกษา 22 60 9.77    63.64 
ศิลปะ 22 42.50 9.89    45.45 
การงานอาชีพฯ 22 43.91 10.15    31.82 
ภาษาตํางประเทศ 22 23.18 5.65    13.64 

 
  
๔.๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท๎องถิ่น 

ผลสอบ LAS  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร๎อยละ 
จ านวนร๎อยละของนักเรียนท่ีได๎ระดับ 

ปรับปรุง พอใช๎ ด ี

คณิตศาสตร ์        

ภาษาไทย        

ภาษาอังกฤษ        

 
ผลสอบ LAS  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร๎อยละ 

จ านวนร๎อยละของนักเรียนท่ีได๎ระดับ 

ปรับปรุง พอใช๎ ด ี

คณิตศาสตร ์        

ภาษาไทย        

วิทยาศาสตร ์        

ภาษาอังกฤษ        

สังคมศึกษา ฯ        

อาเซียนศึกษา        
 

 
 
 
 
 



๑๔๑ 

ผลสอบ LAS  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

สาระวิชา  จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร๎อยละ 

จ านวนร๎อยละของนักเรียนท่ีได๎ระดับ 

ปรับปรุง พอใช๎ ด ี

คณิตศาสตร ์        

ภาษาไทย        

วิทยาศาสตร ์        

ภาษาอังกฤษ        

สังคมศึกษา ฯ        

อาเซียนศึกษา        
 

๔.๕ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร๎อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 20 20    
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 23 20 3   
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 25 17 8   
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 18  18   
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 20  10 9 1 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 19 8 14 4  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 26 26    
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 21 12 9   
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 22 6 10 6  

รวม 194 109 72 19 1 
เฉลี่ยร้อยละ 100 56.19 37.11 9.79 0.52 

๔.๖ ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร๎อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอํานคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 20 6 14   
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 23 3 13 7  
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 25  19 6  
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 18  10 8  
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 20  15 5  
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 19 3 11 5  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 26 11 15   
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 21 8 6 7  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 22 3 4 15  

รวม 194 34 107 53  
เฉลี่ยร๎อยละ 100 17.53 55.15 27.32  



๑๔๒ 

๔.๗ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

ระดับชั้น 
จ านวน  

นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร๎อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน) 

ลูกเสือ-เนตรนาร ี ยุวกาชาด ผู๎บ าเพ็ญ
ประโยชน ์

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 20 100  100    

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 23 100  100    

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 25 100  100    

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 18 100  100    

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 20 100  100    

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 19 100  100    

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 26 100  100    

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 21 100  100    

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 22 100  100    

รวม 194 900  900    
เฉลี่ยร้อยละ 100 100  100    

  



 

๔.๘ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน ๕ ด๎าน  

 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น 
จ านวน 

นักเรียน 

การสื่อสาร การคิด การแก๎ปัญหา การใช๎ทักษะชีวิต การใช๎เทคโนโลยี 
ผําน ไมํผําน ผําน ไมํผําน ผําน ไมํผําน ผําน ไมํผําน ผําน ไมํผําน 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 20 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 23 22  19 3 22  22  22  
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 25 24 1 24 1 24 1 24 1 24  
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 18 18  18  18  18  18  
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 20 18 2 18 2 18 2 19 1 19 1 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 19 19  13 6 19  19  19  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 26 26  17 9 26  26  26  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 21 16 5 11 10 19 2 20 1 16 5 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 22 22  16 6 22  22  22  

รวม 194 184 9 155 38 187 6 189 4 185 7 
เฉลี่ยร๎อยละ 100 94.85 4.64 79.90 19.59 96.39 3.09 97.42 2.06 95.36 3.61 



 

 
๔.๙ ผลการประเมินคุณธรรมพื้นฐาน  ๘ ด๎าน  

ช้ัน 
จ านวน
นักเรียน 

ขยัน ซื่อสัตย ์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคค ี มีน้ าใจ กตัญญ ู
ดเียี่ยม ด ี ผําน ดเียี่ยม ด ี ผําน ดเียี่ยม ด ี ผําน ดเียี่ยม ด ี ผําน ดเียี่ยม ดี ผําน ดีเยี่ยม ดี ผําน ดเียี่ยม ดี ผําน ดีเยี่ยม ด ี ผําน 

ป.๑ 20 3 17  17 3  17 3  14 6  17 3  20   20   20   

ป.๒ 23 11 12  9 14  17 6  23   22 1  23   21 2  23   

ป.๓ 25 11 14  16 9  25   24 1  25   25   25   25   

ป.๔ 18 13 5  16 2  13 5  15 3  17 1  16 2  17 1  18   

ป.๕ 20 1 19  19 1  16 4  17 3  15 5  20   20   20   

ป.๖ 19 15 4  3 16  11 8  13 6  18 1  16 3  19   19   

ม.๑ 26 20 6  22 4  17 9  16 10  26   19 7  24 2  26   

ม.๒ 21 15 6  15 6  11 10  6 15  18 3  16 5  17 4  21   

ม.๓ 22 12 10  20 2  20 2  19 3  22   18 4  20 2  22   
รวม 194 101 93  137 57  147 47  147 47  180 14  173 21  183 11  194   

ร๎อยละ 100 52.06 47.94  70.62 29.38  75.77 24.23  75.77 24.23  92.78 7.22  89.18 10.82  94.33 5.67  100   
 

 

 



 

ตอนที่ 4 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

 
1. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

นอ้มน าการใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

1. การบริหารจัดการ 
2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

 
โครงการเครอืขา่ยดนตรี 1 การบริหารจัดการ 

2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
โครงการพัฒนาคุณธรรม 

จรยิธรรมเด็กปฐมวัย 

 

1 การบริหารจัดการ 
2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

โครงการอนุรักษแ์ละพัฒนา

สิ่งแวดลอ้มของเด็กปฐมวัย 

1 การบริหารจัดการ 
2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก 1 การบริหารจัดการ 
2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

โครงการบัณฑิตนอ้ย 1 การบริหารจัดการ 
2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอนระดับปฐมวัย 

1 การบริหารจัดการ 
2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

โครงการอาชีพท่ีฉันรัก 1 การบริหารจัดการ 
2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ

พื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 

1 การบริหารจัดการ 
2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

ฝึกสมองลองความจ า น าความรู้สู่

ตนเอง 

1 การบริหารจัดการ 
2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 



 

โครงการรักสุขภาพ 1 การบริหารจัดการ 
2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ระดับ 

การบริหารจัดการ 
บุคลากร 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
ปฐมวัย งบประมาณ 
โครงการพัฒนางานวิจัย การบริหารจัดการ 

บุคลากร 
 งบประมาณ 
โครงการพัฒนาบุคลากรปฐมวัย 1 การบริหารจัดการ 

2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

โครงการไมเ่ห็นน่าอาย เลน่ได้เล่า

เป็น 

1 การบริหารจัดการ 
2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

โครงการเทคโนโลยแีละการ

สื่อสารเพื่อการเรียนรู้ 

1 การบริหารจัดการ 
2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

เทคโนโลยแีละการสื่อสารเพื่อการ

บริหารจัดการ 

1 การบริหารจัดการ 
2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

โครงการอนุบาลสัมพันธ์ 1 การบริหารจัดการ 
2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

 

2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  

      2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 1) ด้านคุณภาพเด็ก 
 จุดเด่น 

๑.  เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายสมวัย มีพัฒนาด๎านอารมณ์และสมวัย มีพัฒนาการ 
ด๎านสังคมสมวัย และมีความพร๎อมศึกษาตํอในขั้นตอนตํอไป  
 จุดที่ควรพัฒนา  

๑.  เด็กมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รู๎จักประหยัด รู๎จักอดทนรอคอย รู๎คุณผู๎อื่น 
เมตตากรุณา   และมีน้ าใจ 

๒. เด็กถํายทอดความคิดสร๎างสรรค์ผํานการท างานศิลปะ เลําเรื่อง เลํนเกมภาษา ทดลอง
วิธีการ ใหมํ ๆ ในการท าสิ่งตําง ๆ ยังไมํเพียงพอ 

 



 

 
2) ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น 
 มีการจัดการเรียนการสอนโดยน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสูํการเรียนการสอน
ทุกกลุํมสาระ 
 จุดที่ควรพัฒนา  

๑. ครูสนับสนุนให๎เด็กรู๎จักควบคุมตนเอง อดทนรอคอยและมุํงมั่นตั้งใจไมํพอ  
๒. ครูจัดกิจกรรมให๎เด็กได๎สืบค๎น ส ารวจ และตั้งค าถามเพ่ือสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับสิ่งตําง 

ๆ รอบตัวยังไมํเพียงพอ 
๓. ครูปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการวางแผนน าผลประเมินไปพัฒนาเด็กยังไมํ

เพียงพอ 
 3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
  โรงเรียนมีศูนย์แหํงการเรียนรู๎ ที่พร๎อมให๎บริการแกํชุมชน ได๎แกํ ศูนย์การเรียนรู๎ ICT 
ชุมชนเพ่ือพํอหลวง และ โครงการศูนย์งานเกษตรเพื่อการเรียนรู๎สูํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 จุดที่ควรพัฒนา  
  การเผยแพรํผลการด าเนินงานสูํชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
  
 4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดเด่น 
  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท๎องถิ่นจัด
กระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลายเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนมีความรู๎คูํคุณธรรม สามารถด ารงชีวิตอยํางพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุนทรียภาพทางด๎าน
ดนตรี ศิลปะ  กีฬา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรมีการสนับสนุนการด าเนินงานอยํางตํอเนื่องและมีการรายงานผลการประเมิน  
 
 5) ด้านมาตรการส่งเสริม  
 จุดเด่น 
 โรงเรียนได๎ตระหนักและเห็นความส าคัญในการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือเสริมบทบาทของ
สถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ได๎ก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีผู๎ปกครอง ชุมชน ให๎ความส าคัญและสนับสนุนในการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง 
 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 ควรน าผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผํานมาพัฒนางานด๎านมาตรการสํงเสริม  
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 เปิดโอกาสให๎ชุมชน  เข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินงานของโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน  



 

4. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 ด๎านงบประมาณในการจัดท าศูนย์การเรียนรู๎  
 
2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 1) ด้านคุณภาพเด็ก 
 จุดเด่น 

๑. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  
ประสิทธิผลในการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ  มีประสิทธิผลของระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน พัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา และด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา  ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 จุดที่ควรพัฒนา  

๑.  เด็กมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รู๎จักประหยัด รู๎จักอดทนรอคอย รู๎คุณผู๎อื่น 
เมตตากรุณา   และมีน้ าใจ 

๒. เด็กถํายทอดความคิดสร๎างสรรค์ผํานการท างานศิลปะ เลําเรื่อง เลํนเกมภาษา ทดลอง
วิธีการ ใหมํ ๆ ในการท าสิ่งตําง ๆ ยังไมํเพียงพอ 

 2) ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น 
 มีการจัดการเรียนการสอนโดยน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสูํการเรียนการสอน
ทุกกลุํมสาระ 
 
 จุดที่ควรพัฒนา  

๑. ครูสนับสนุนให๎เด็กรู๎จักควบคุมตนเอง อดทนรอคอยและมุํงมั่นตั้งใจไมํพอ  
๒. ครูจัดกิจกรรมให๎เด็กได๎สืบค๎น ส ารวจ และตั้งค าถามเพ่ือสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับสิ่งตําง 

ๆ รอบตัวยังไมํเพียงพอ 
๓. ครูปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการวางแผนน าผลประเมินไปพัฒนาเด็กยังไมํ

เพียงพอ 
 3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
  โรงเรียนมีศูนย์แหํงการเรียนรู๎ ที่พร๎อมให๎บริการแกํชุมชน ได๎แกํ ศูนย์การเรียนรู๎ ICT 
ชุมชนเพ่ือพํอหลวง และ โครงการศูนย์งานเกษตรเพื่อการเรียนรู๎สูํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 จุดที่ควรพัฒนา  
  การเผยแพรํผลการด าเนินงานสูํชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
  4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
 



 

 จุดเด่น 
  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท๎องถิ่นจัด
กระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลายเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนมีความรู๎คูํคุณธรรม สามารถด ารงชีวิตอยํางพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุนทรียภาพทางด๎าน
ดนตรี ศิลปะ  กีฬา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรมีการสนับสนุนการด าเนินงานอยํางตํอเนื่องและมีการรายงานผลการประเมิน  
 5) ด้านมาตรการส่งเสริม  
 จุดเด่น 
 โรงเรียนได๎ตระหนักและเห็นความส าคัญในการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือเสริมบทบาทของ
สถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ได๎ก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีผู๎ปกครอง ชุมชน ให๎ความส าคัญและสนับสนุนในการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 ควรน าผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผํานมาพัฒนางานด๎านมาตรการสํงเสริม  
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 เปิดโอกาสให๎ชุมชน  เข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินงานของโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน  
4. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 ด๎านงบประมาณในการจัดท าศูนย์การเรียนรู๎  
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 1) ด้านคุณภาพเด็ก 
 จุดเด่น 

๒.  เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายสมวัย มีพัฒนาด๎านอารมณ์และสมวัย มีพัฒนาการ 
ด๎านสังคมสมวัย และมีความพร๎อมศึกษาตํอในขั้นตอนตํอไป  
 จุดที่ควรพัฒนา  

๓.  เด็กมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รู๎จักประหยัด รู๎จักอดทนรอคอย รู๎คุณผู๎อื่น 
เมตตากรุณา   และมีน้ าใจ 

๔. เด็กถํายทอดความคิดสร๎างสรรค์ผํานการท างานศิลปะ เลําเรื่อง เลํนเกมภาษา ทดลอง
วิธีการ ใหมํ ๆ ในการท าสิ่งตําง ๆ ยังไมํเพียงพอ 

 2) ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น 
 มีการจัดการเรียนการสอนโดยน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสูํการเรียนการสอน
ทุกกลุํมสาระ 
 จุดที่ควรพัฒนา  

๔. ครูสนับสนุนให๎เด็กรู๎จักควบคุมตนเอง อดทนรอคอยและมุํงมั่นตั้งใจไมํพอ  



 

๕. ครูจัดกิจกรรมให๎เด็กได๎สืบค๎น ส ารวจ และตั้งค าถามเพ่ือสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับสิ่งตําง 
ๆ รอบตัวยังไมํเพียงพอ 

๖. ครูปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการวางแผนน าผลประเมินไปพัฒนาเด็กยังไมํ
เพียงพอ 

 3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
  โรงเรียนมีศูนย์แหํงการเรียนรู๎ ที่พร๎อมให๎บริการแกํชุมชน ได๎แกํ ศูนย์การเรียนรู๎ ICT 
ชุมชนเพ่ือพํอหลวง และ โครงการศูนย์งานเกษตรเพื่อการเรียนรู๎สูํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 จุดที่ควรพัฒนา  
  การเผยแพรํผลการด าเนินงานสูํชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
 4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดเด่น 
  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท๎องถิ่นจัด
กระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลายเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนมีความรู๎คูํคุณธรรม สามารถด ารงชีวิตอยํางพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุนทรียภาพทางด๎าน
ดนตรี ศิลปะ  กีฬา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรมีการสนับสนุนการด าเนินงานอยํางตํอเนื่องและมีการรายงานผลการประเมิน  
 5) ด้านมาตรการส่งเสริม  
 จุดเด่น 
 โรงเรียนได๎ตระหนักและเห็นความส าคัญในการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือเสริมบทบาทของ
สถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ได๎ก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีผู๎ปกครอง ชุมชน ให๎ความส าคัญและสนับสนุนในการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง 
 

 จุดที่ควรพัฒนา  
 ควรน าผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผํานมาพัฒนางานด๎านมาตรการสํงเสริม  
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 เปิดโอกาสให๎ชุมชน  เข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินงานของโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน  
4. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 ด๎านงบประมาณในการจัดท าศูนย์การเรียนรู๎  
 

 
 
 
 



 

ภาคผนวก 
 หลักฐาน ข๎อมูลส าคัญ เอกสารอ๎างอิงตํางๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ที่แสดง 
     ผลงานดีเดํนของสถานศึกษา 
 ค าสั่งแตํงตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 บันทึกการให๎ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

คณะผู้จัดท า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


