
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ตอนที่ ๑  

ข้อมูลพื้นฐาน 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
   
 โรงเรียนบ้านดงซ่อม  ที่ตั้ง  ๗๒/๑  ต าบล  โกสัมพี  อ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต ๑ โทร ๐๕๕-๗๖๐-๐๒๖                
โทรสาร    -   e-mail : dongsom_kosampee@hotmail.com website 
www.dongsomschool.com เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เนื้อที่ 
๓๑ ไร่ เขตพ้ืนที่บริการ ๖ หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่ ๙  บ้านท่าพุทรา หมู่ที่ ๑๓ บ้านบุ่งตะคล้อ หมู่ที่ ๑๔  
บ้านหนองบัว  หมู่ที่ ๑๗ บ้านดงซ่อม  หมู่ที่ ๒๓  บ้านคลองเป้า หมู่ที่ ๒๕  บ้านเนินมะกอกน้อย 
   
 

 
แผนที่โรงเรียน 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายสมนึก  อ้ายง้าว วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  
สาขา  บริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑๑ ปี 
โทรศัพท์ ๐๘๔ – ๘๒๐ –๕๕๖๑ 
  
๓. ข้อมูลนักเรียน 
  ๓.๑ ข้อมูล วันที่ ๓๑ มีนาคม ของปีการศึกษาที่รายงาน 
 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ๒๗๑  คน 
 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๒๗๒ คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวน
ห้อง 

เพศ 
รวม 

เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

อนุบาล ๑ ๑ ๑๓ ๙ ๒๒ 
 

อนุบาล ๒ ๑ ๗ ๑๒ ๑๙ 
 

รวม ๒ ๒๐ ๒๑ ๔๑ 
 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑ ๗ ๑๐ ๑๗ 
 

ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑ ๑๒ ๑๑ ๒๓ 
 

ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑ ๑๑ ๑๐ ๒๑ 
 

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑ ๑๔ ๑๓ ๒๗ 
 

ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑ ๑๒ ๑๒ ๒๔ 
 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑ ๑๒ ๘ ๒๐ 
 

รวม ๖ ๖๘ ๖๔ ๑๓๒ 
 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑ ๑๙ ๑๗ ๓๖ 
 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑ ๒๐ ๑๗ ๓๗ 
 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑ ๑๖ ๑๐ ๒๖ 
 

รวม ๓ ๕๕ ๔๔ ๙๙ 
 

รวมทั้งหมด ๑๑ ๑๔๓ ๑๒๙ ๒๗๒ 
 

 
 
 
  
 



 

 

 

  ๓.๒ ข้อมูลนักเรียน เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

ที ่ รายการ 
จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

๑ จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

๒๗๒ ๒๗๒ ๑๐๐.๐๐ 

๒ จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย 

๒๗๒ ๒๗๒ ๑๐๐.๐๐ 

๓ จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม ๒๗๒ ๒๓ ๘.๔๕ 
๔ จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๒๗๒ ๓๐ ๑๑.๐๒ 
๕ จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ ๒๗๒ ๑๐ ๓.๖๗ 
๖ จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็น

พิเศษ 
๒๗๒ ๒๖๒ ๙๖.๓๒ 

๗ จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ๒๗๒ ๓๔ ๑๒.๕ 
๘ สถิติการขาดเรียน ๒๗๒  ๐.๐๐ 
๙ จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น ๒๗๒ ๓ ๑.๑๐ 

๑๐ จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร    
 ๑๐.๑ อนุบาล ๒ ๑๙ ๑๙ ๑๐๐.๐๐ 
 ๑๐.๒ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๐ ๑๘ ๙๐.๐๐ 
 ๑๐.๓ มัธยมศึกษาปีที่   ๓ ๒๐ ๑๖ ๘๐.๐๐ 

๑๑ อัตราส่วนครู : นักเรียน  แยกตามระดับ    
 ๑๑.๑ ระดับปฐมวัย ๒  ๐.๐๐ 
 ๑๑.๒ ระดับประถมศึกษา ๗  ๐.๐๐ 
 ๑๑.๓ ระดับมัธยมศึกษา ๖  ๐.๐๐ 

๑๒ จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 

๒๗๒ ๑๗๘ ๖๕.๔๔ 

๑๓ จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดี
ของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 

๒๗๒ ๒๕๐ ๙๑.๙๑ 

๑๔ จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียน
ที่ดีของโรงเรียน 
 
 

๒๗๒ ๒๔๓ ๘๙.๓๓ 
 



 

 

 

 
๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ๔.๑ ครูประจ าการ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
๑ นายโพธิ์ทอง  ปริมิตร ๓๖ ๒ ครูผู้ช่วย ป.ตร ี ศิลปศึกษา ศิลปะ ป.๑ – ป.๓ 

ภาษาไทย ป.๓ 
๒/๖๐ 

๒ นางอารีวรรณ  เครือกิจ ๕๒ ๒๙ คศ. ๒ ป.ตร ี วิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ป.$
วิทยาศาสตร์  
ป.๓ ,ม.๑ - ม.๓ 

๒/๖๐ 

๓ นางเฟื่องฟ้า  สุขเจริญ ๔๗ ๑๗ คศ. ๓ ป.โท หลักสตูรและ
การสอน 

ภาษาไทย,คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์,สังคม
ศึกษา ป.๔ 

๒/๖๐ 

๔ นายพิชิต  เอมศิร ิ ๔๒ ๑๗ คศ. ๒ ป.ตร ี ดนตร ี ดนตรี ป.๑-ม.๓ 
 

๒/๖๐ 

๕ นางนงค์นุช  แก่งศิริ ๓๓ ๘ คศ. ๒ ป.ตร ี วิทยาศาสตร ์ ภาษาไทย,คณิต,               
วิทย์ ป.๒  วิทย์ ป.๕-๖ 

๒/๖๐ 

๖ นางสาวสุภารัตน์  
ช่วงบัญญัต ิ

๓๑ ๕ คศ.๑ ป.ตร ี ปฐมวัย อนุบาล ๑ ๒/๓๖ 

ที ่ รายการ 
จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

๑๕ จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกโรงเรียน 

๒๗๒ ๒๗๒ ๑๐๐.๐๐ 

๑๖ จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการ
อ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

๒๗๒ ๒๗๒ ๑๐๐.๐๐ 

๑๗ จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
ความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา 

๒๗๒ ๒๗๒ ๑๐๐.๐๐ 

๑๘ จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สังคมตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

๒๗๒ ๒๗๒ ๑๐๐.๐๐ 

๑๙ จ านวนนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตาม
ระดับชั้น (นักเรียนปกติ) 

๒๗๒ ๑๗ ๖.๒๕ 

๒๐ จ านวนนักเรียนที่อ่านคล่องเขียนคล่องตาม
ระดับชั้น(นักเรียนปกติ) 

๒๗๒ ๒๕๕ ๙๓.๗๕ 

๒๑ จ านวนนักเรียนที่คิดเลขเป็นตามระดับชั้น 
(นักเรียนปกติ) 

๒๗๒ ๒๕๕ ๙๓.๗๕ 



 

 

 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
๗ นายนรินทร์  ขุนมิน ๒๙ ๕ คศ.๑ ป.ตร ี คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ป.๖-ม.๓ ๒/๔๘ 
๘ นางสาวอัญชลี  คงเมือง ๓๐ ๕ คศ.๑ ป.ตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๑-ม.๓ ๒/๔๘ 
๙ นางสาวณัฐพร  

อึ้งภาภรณ ์
๓๙ ๔ คศ.๑ ป.โท วิจัย ศิลปะ ป.๔-ม.๓ ๒/๔๘ 

๑๐ นางรสิตา  ยารังส ี ๔๑ ๒ คศ.๑ ป.ตร ี ปฐมวัย อนุบาล ๒ ๒/๔๘ 
๑๑ นายปรัชญา  แก่งศิร ิ ๓๑ ๒ คศ.๑ ป.โท เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร ์
การงาน ป.๑-ป.๓ 
คอมพิวเตอร์  
ป.๑-ม.๓ 

๒/๔๘ 

๑๒ นางสาวณิชกานต์   
เวชกรณ ์

๓๖ ๒ คศ.๑ ป.ตร ี สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.๑ - ม.๓ 
ประวัติศาสตร์ ม.๑-ม.
๓ 

๒/๔๘ 

๑๓ นายเฉลมิเกียรติ  สุ่มเงิน ๒๙ ๒ คศ.๑ ป.ตร ี พลศึกษา พลศึกษา ป.๑-ม.๓ 
สุขศึกษา ป.๑-ม.๓ 

๒/๔๘ 

๑๔ นางสาวพัชรีภรณ ์
นรินทร ์

๒๗ ๑ ครูผู้ช่วย ป.โท ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๕-ม.๓ ๒/๔๘ 

 
     จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐%  
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐% 

     
๔.๒ พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 
ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 

ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นายอาทิตย์    
อภิวัฒน์ปุญญบาล 

๓๐ ๕ ป.ตร ี เทคโนโลยี
ไฟฟ้า 

สังคมฯ ป.๒ - ป.๓ 
ประวัติศาสตร์ ป.๒,ป.
๕ 

งบประมาณ 

๒ นายไพฑูรย์  ฉัตรชมภ ู ๓๙ ๔ ป.ตร ี เทคโนโลยี
เกษตร 

การงาน ป.๔ - ม.๓ งบประมาณ 

 
๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  

 อาคารเรียนจ านวน ๓  หลัง อาคารประกอบจ านวน ๑ หลัง ส้วม ๔ หลัง 
สนามเด็กเล่น ๑ สนาม  สนามฟุตบอล  ๑  สนามบาสเก็ตบอล  ๑ สนาม  สนาม อ่ืนๆ (ระบุ) ........... 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

6. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ ๑,๑๒๐,๗๗๕.๐๐ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๑,๑๒๐,๗๗๕.๐๐ 
เงินนอก
งบประมาณ 

 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

เงินอ่ืนๆ(ระบุ)  งบอ่ืนๆ(ระบุ)  

รวมรายรับ ๑,๑๒๐,๗๗๕.๐๐ รวมรายจ่าย ๑,๑๒๐,๗๗๕.๐๐ 
  
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง   ๑,๑๒๐,๗๗๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   ๑,๑๒๐,๗๗๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ของรายรับ 
 
 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ พ้ืนที่ติดกับภูเขา ประชากรประมาณ 
๒,๒๖๒  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ หมู่ที่ ๙  บ้านท่าพุทรา หมู่ที่ ๑๓ บ้านบุ่งตะ
คล้อ หมู่ที่ ๑๔  บ้านหนองบัว  หมู่ที่ ๒๓  บ้านคลองเป้า หมู่ที่ ๒๕  บ้านเนินมะกอกน้อย   อาชีพ
หลักของชุมชน คือ ท าไร่  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์ , ประเพณีท าบุญกลางบ้าน,ประเพณีวันส าคัญทางศาสนา 
  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๔ อาชีพหลัก คือ 
เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 
๓๐,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉลีย่ต่อครอบครัว ๓ คน 

 ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โอกาส 
๑.  ประชาชนท้องถิ่นร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี 
๒. ชุมชนเห็นความส าคัญของการศึกษา 
๓. ชุมชนเข้ามาส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
๔. ชุมชนน าผลผลิตจากเกษตร เช่น กล้วยฉาบอบเนย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียน 
๕. องค์การบริหารส่วนต าบล ให้ทุนการศึกษากับนักเรียน 
๖. องค์การบริหารส่วนจังหวัด สนับสนุนงบประมาณ เช่น  คอมพิวเตอร์ , กระดานอัจฉริยะ 
ข้อจ ากัด 
๑.  ขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะสาขาวิชาเอกท่ีต้องการ 
๒. งบประมาณท่ีทางราชการจัดสรรให้น้อยลงและไม่เพียงพอ 
๓. สื่อเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) มีจ านวนไม่เพียงพอกับความต้องการ 
๔. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้ได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากชุมชนลดน้อยลง 
๕. ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อครอบตัวน้อย 
๖. สภาพความเป็นอยู่ขาดแคลน 
๗. สภาพครอบครัวแตกแยก นักเรียนถูกทอดทิ้งให้อยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย 
๘. แหล่งเรียนรู้ในชุมชนน้อย 
๙. ความต้องการของผู้ปกครองไม่ตรงกับความสามารถของนักเรียน 



 

 

 

๑๐.  ประชาชนบางส่วนเสพยาเสพติด เล่นการพนัน เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับนักเรียน 
๑๑. การคมนาคมระหว่างโรงเรียน – บ้าน ไม่สะดวก เช่น น้ าท่วม สภาพบริเวณสองข้างทาง

เปลี่ยวส่งผลด้านการมาเรียนของนักเรียน 
๑๒. ชุมชนขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ และด ารงชีวิตประจ าวัน ท าให้

ประชาชนไม่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
๑๓. ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนมีฐานะยากจน ส่งผลให้ไม่สามารถส่งเสริมให้บุตรหลาน

ศึกษาต่อได้ในระดับสูง 
๑๔.  ประชาชนขาดความรู้ด้านกฎหมายและบุคคลที่จะให้ความรู้ด้านกฎหมาย และการ

เหมือง 
 

๘. โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๘.๑ ระดับปฐมวัย 

ชั้น 

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

เสริม
ประสบการณ ์

(นาที) 

เคลื่อนไหว/
จังหวะ 
(นาที) 

สร้างสรรค์ 
(นาที) 

เสรี 
(นาที) 

เกมการศึกษา 
(นาที) 

กลางแจ้ง 
(นาที) 

กิจกรรมอื่น  ๆ
(ระบุ) 
(นาที) 

อ.๑ ๓๐ ๒๕ ๕๐ ๔๕ ๔๕ ๔๕ ๖๐ ๕ 

อ.๒ ๓๕ ๒๕ ๕๐ ๔๐ ๔๕ ๔๕ ๖๐ ๕ 
 
  จ านวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง 
  กิจกรรมเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      กิจกรรมอ่ืนๆที่โรงเรียนจัดเพ่ิมเติม คือ 
 

 ๘.๒ ระดับประถมศึกษา 

ชั้น 
เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห)์ 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 

ภาษา 
 ต่างประเทศ 

ก.พัฒนา
ผู้เรียน 

สาระ
เพิ่มเติม 

ป.๑ ๕ ๕ ๒ ๓ ๒ ๒ ๑ ๑ ๓ ๑ ๒๕ 
ป.๒ ๕ ๕ ๒ ๓ ๒ ๒ ๑ ๑ ๓ ๑ ๒๕ 

ป.๓ ๕ ๕ ๒ ๓ ๒ ๒ ๑ ๑ ๓ ๑ ๒๕ 

ป.๔ ๔ ๔ ๒ ๓ ๒ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๒๕ 

ป.๕ ๔ ๔ ๒ ๓ ๒ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๒๕ 

ป.๖ ๔ ๔ ๒ ๓ ๒ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๒๕ 

รวม ๒๗ ๒๗ ๑๒ ๑๘ ๑๒ ๑๒ ๙ ๙ ๑๘ ๖ ๑๕๐ 

 แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ 
๑. มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
๒. วินัย ประหยัดซื่อสัตย์ 
๓. มีทักษะในการด าเนินชีวิต 



 

 

 

   สาระเพ่ิมเติมที่จัด คือ 
ป.๑   การอ่าน 
ป.๒   การอ่าน 
ป.๓   การอ่าน   
ป.๔  การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 
ป.๕  การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 
ป.๖  การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 
 

๘.๓ ระดับมัธยมศึกษา 

ชั้น 
เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห)์ 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 

ภาษาต่าง
ประเทศ 

ก.พัฒนา
ผู้เรียน 

สาระ
เพิ่มเติม 

ม.๑ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๕ ๓๐ 

ม.๒ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๕ ๓๐ 

ม.๓ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๕ ๓๐ 

รวม ๙ ๙ ๙ ๑๒ ๖ ๖ ๖ ๙ ๙ ๑๕ ๙๐ 
 
 แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ 

๑. มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
๒. วินัย ประหยัดซื่อสัตย์ 
๓. มีทักษะในการด าเนินชีวิต 

   สาระเพ่ิมเติมที่จัด คือ 
ม.๑  วิชาคอมพิวเตอร์ , วิชาการปลูกมะนาววงบ่อ , วิชาการออกแบบ ๒ 
ม.๒  วิชาคอมพิวเตอร์ , วิชาการปลูกพืชผักสวนครัว , วิชาจิตรกรรมไทย 
ม.๓  วิชาคอมพิวเตอร์ , วิชาการเลี้ยงโคขุน , วิชาโครงงาน ๒ 
 

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑) ห้องสมุดมีขนาด ๖๔ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๓,๑๕๘ เล่ม 
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ คอมพิวเตอร์ จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา
ที่รายงาน เฉลี่ย ๑๓๐ คน ต่อ  วันคิดเป็นร้อยละ  ๔๓.๔๘  ของนักเรียนทั้งหมด 

๒) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน ๑ ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน ๑  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน  ๑ ห้อง 
 ๓) คอมพิวเตอร์ จ านวน ๓๐ เครื่อง 
 - ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๑๖ เครื่อง 
  - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๔ เครื่อง จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ยคน ๒๐ ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๙ ของนักเรียนทั้งหมด 



 

 

 

 - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ     ๑๐  เครื่อง 
 
 ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ (สถานที่นอกห้องเรียน) สถิติการใช้ จ านวนครั้ง/ปี 

๑. แฝกหญ้ามหัศจรรย์ 
๒. เตากลั่นน้ าส้มควนัไม ้
๓. สวนไผ่เพื่อชีวิต 
๔. แปลงผักปลอดสารพิษ 
๕. สวนสมนุไพร 
๖. ไก่ไข่บนบ่อปลา 
๗. บ่อปลา 
๘. แปลงสาธิตการท านา 
๙. ปุ๋ยหมักชีวภาพ 
๑๐. หมูหลุม 
๑๑.   อาชาบ าบัด 

๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 
๗๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๖๐ 
๖๐ 

 

   
 ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
  

ชื่อแหล่งเรียนรู้ (สถานที่) สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

๑. อุทยานคลองวังเจา้ 
๒. เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ปา่ 
๓. อุทยานประวัติศาสตร์ 
๔. บ่อน้ าพุร้อนพระร่วง 
๕. แหล่งน้ าบ้านท่าพทุรา 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

   
 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่
ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 
   ๖.๑ ชื่อ-สกุล นางสาเรศ  กุศล  ให้ความรู้เรื่องการท าขนมไทย 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๒๐  ครั้ง/ปี 
   ๖.๒ ชื่อ-สกุล นางล าคลอง  กองแก้ว ให้ความรู้เรื่อง การแปรรูปหน่อไม้อัด 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๒๐ ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 
 

รางวัลเหรียญทองโรงเรียนศูนย์เดก็ปฐมวัย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต ๑ 

รางวัลเหรียญทองการประกวดส้วมสุขสันต ์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โครงการห้องเรียนสีขาวในสถานศกึษา ท่ีมีผลการ
ด าเนินการ ระดับดีมาก 

ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 
ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดิน 
เอาชนะยาเสพติดจังหวดั

ก าแพงเพชร 
โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยและเครือข่ายระดับ ดีมาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต ๑ 
ได้รับเลือกโครงการ”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย” 

มูลนิธิสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รางวัลชนะเลิศ การประกวด กิจกรรม ๕ ส ใน
โรงเรียน  ระดับโซน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต ๑ 

รางวัลชนะเลิศ การประกวด กิจกรรม ๕ ส ใน
โรงเรียน  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต ๑ 

อันดับ ๒ การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับจังหวดั 

สาธารณสุขจังหวดัก าแพงเพชร 

โรงเรียนแกนน าวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร 

เขต ๑ 
โล่ระดับทอง การประเมินโรงเรียนที่เป็น
แบบอย่างในการด าเนินกิจกรรมทีเ่สรมิสร้าง
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร 

เขต ๑ 
โครงการประกวดโรงเรยีนดีเด่นดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม ประจ าปี ๒๕๕๘ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร 

เขต ๑ 
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลชนะเลิศอันดับที ่๒ การน าเสนอผลงานเพื่อ
แก้ปัญหายาเสพตดิ ในกลุ่มเยาวชน ระหว่าง
เครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัด
ก าแพงเพชร  ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ฯ จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าป ี๒๕๕๘ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ก าแพงเพชร 

รางวัลที ่๑ การประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดเีด่น 
ระดับจังหวดั ปี ๒๕๕๘  

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ก าแพงเพชร 



 

 

 

 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

 โครงการประกวดโรงเรยีนดีเด่นดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม ประจ าปี ๒๕๕๘ ระดับประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ชนะเลิศ โครงการชีววิถี เพื่อการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน (ประเภทที ่๖) ประจ าปี ๒๕๕๘ 
ระดับประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับ การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศ 
ผู้บริหาร 
นายสมนึก  อ้ายง้าว 

รางวัลยอดเยี่ยมระดบัประเทศ ประเภทผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการสกสค.
จังหวัดก าแพงเพชร 

บุคลากร 
นายไพฑูรย์  ฉัตรชมภู 

รางวัลที ่๑ การประกวดที่ปรึกษายุวเกษตรกร
ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๘  

ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดที่ปรกึษายุวเกษตรกร
ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๘  

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ ๙ จังหวัดพิษณโุลก 

นักเรียน 
เด็กหญิงศิรินภา  คีรีทศ 

รางวัลที ่๑ การประกวดสมาชิกยวุเกษตรกรดีเด่น 
ระดับจังหวดั ปี ๒๕๕๘  

ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 

เด็กหญิงปานตะวัน กันถาด นักเรียนผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 

 

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑ โครงการคาราวาน
เสริมสร้างเด็กปฐมวัย 

๑.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กท า
พัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
เด็กปฐมวัยให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการอบรม 
เลี้ยงดูและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
อย่างถูกต้องตาม
หลักการ 
๒. เพ่ือให้พ่อ แม่ 
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
ส่งเสริมคุณลักษณะที่ดี
แก่เด็กเช่น การไหว้สวย   

โครงการคาราวาน
เสริมสร้างเด็กปฐมวัย 

๑. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทั้ง ๔ ด้าน  
๒. นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑,๒ และ
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ร้อยละ ๙๐ 
มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติ
กับเด็กได้นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ดงซ่อมระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑,๒ 
และพ่อ แม่ ผู้ปกครองร้อยละ 
๙๐ มีความรู้ความเข้าใจในการ
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้าน และสามารถน าความรู้ ไป 



 

 

 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  ยิ้มใสการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมรักการอ่าน
และมีทักษะการคิด 
 

 ใช้ปฏิบัติกับเด็กได้ 
๓. บุคลากรโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
ร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความ
เข้าใจในการส่งเสริมให้เด็ก มี
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน และ
สามารถน าความรู้  ไปใช้ปฏิบัติ
กับเด็กได้ 

๒ โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมเด็กปฐมวัย 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
๒.เพ่ือปลูกฝังการดูแล 
รักษาสิ่งแวดล้อม 
๓.เพ่ือให้นักเรียน
สามารถเชิญชวน
ผู้ปกครองร่วมกันพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
๔.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ท ากิจกรรมต่างๆร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
๕.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ทั้ง ๔ ด้าน 

๑.จัดกิจกรรมเล่านิทาน
ร้องเพลง ท่องจ า
ข้อตกลง 
๒.กิจกรรมการเล่า
นิทานการเล่นบทบาท
สมมติ การร้องเพลง 
เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความซื่อสัตย์สุจริตการ
เล่นบทบาทสมมติการ
ร้องเพลง 
๓.กิจกรรม วันไหว้ครู
วันแม่ วันพ่อ 
๔.นิทานการเล่น
บทบาทสมมุติกิจกรรม
พ่ีดูแลน้อง 
๕.จัดกิจกรรมการท่อง
ค าคล้องจองเกี่ยวกับ
การประหยัดอดออม
ต่างๆ จัดกิจกรรมออม
ทรัพย์และท่องค าคล้อง
เกี่ยวกบัการประหยัดน้ า 
๖.กิจกรรมหนูน้อย
มารยาทงาม 

๑.กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กปฐมวัย ส่งเสริมให้
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑,๒ ร้อย
ละ ๘๕  มีการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีความรับผิดชอบ มี
วินัย มีความซื่อสัตย์สุจริตมี
ความกตัญญูกตเวที มีความ
เมตตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ 
ประหยัด และภูมิใจในความเป็น
ไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย
โดยเฉพาะความเป็นมรดกโลก
ของจังหวัดก าแพงเพชร 
๒.นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม
ระดับชั้นปฐมวัย มีพัฒนาการ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ 
๘๕ 

 

 



 

 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๓ โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมของเด็ก

ปฐมวัย 

๑.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๒.เพ่ือปลูกฝังการดูแล 
รักษาสิ่งแวดล้อม 
๓.เพ่ือให้นักเรียน
สามารถเชิญชวน
ผู้ปกครองร่วมกันอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๔.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ท ากิจกรรมต่างๆร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
๕.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ทั้ง ๔ ด้าน 
 

๑.ท่องค าคล้องจอง 
เกี่ยวกับการการ
ประหยัดอดออมต่างๆ 
จัดกิจกรรมออมทรัพย์
และท่องค าคล้อง
เกี่ยวกับการประหยัด
น้ า 
 

๑.เด็กร้อยละ ๙๐ มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๔ โครงการบัณฑิตน้อย ๑.เพ่ือให้เด็กมีแรง
กระตุ้นในการเรียนต่อ
และสร้างความ 
ภาคภูมิใจให้แก่เด็ก 
๒.เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองและเด็ก มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
๓.เพ่ือให้เด็กได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของ 
การศึกษา 
๔.เพ่ือกระตุ้นให้เด็ก
อยากเรียนต่อในระดับ 
สูงๆ ต่อไปในอนาคต 

รับใบประกาศนียบัตร
บัณฑิตน้อย 

๑. เด็กได้ตระหนักถึงความ 
ส าคัญของการศึกษาและมีความ
ภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาที่
ตนเองศึกษาอยู่ สร้างความ
ภาคภูมิใจให้แก่ผู้ปกครองและ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ 
ผู้ปกครอง ร้อยละ ๙๕ เข้าร่วม
โครงการและพึงพอใจต่อ
กิจกรรม 

๕ โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน 

 

๑.เพ่ือจัดการศึกษาใน
ระดับปฐมวัย 
๒.เพ่ือจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๓.เพ่ือการวิเคราะห์เด็ก 
เป็นรายบุคคล ครบถ้วน 

๑.พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  และ 
จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ประสบการณ์ 
การเรียนรู้ 

๑. ครูปฐมวัย ร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้ความสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น
เด็กเป็นส าคัญ 
 



 

 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  ทุกด้าน 
๔.เพ่ือให้ครูสามารถใช้
สื่อที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ 
ของเด็ก 
๕.เพ่ือด าเนินการการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก
ให้เด็กมีพัฒนาการให้
เต็มศักยภาพ 
 

๒.จัดประสบการณ์และ 
กิจกรรมประจ าวันให้ 
เหมาะสมกับพัฒนาการ 
ของเด็ก 
๓.จัดเตรียมสื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ที่เหมะสมและ
สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ของเด็ก 
๔.จัดท าเกณฑ์การ
ประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
๕.สรุปผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
๖.จัดท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
๗.สรุปผลการสอบถาม
ความพึงพอใจ 
๘.สรุปผลการด าเนิน 
งานตามโครงการและ
รายงานผู้บริหารสถาน 
ศึกษา 

๒.นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑,๒ และ 
ร้อยละ ๙๕ ได้รับการพัฒนา
พัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน อย่าง
เต็มศักยภาพเหมาะสมตามวัย 

๖ โครงการอาชีพที่ฉันรัก ๑.เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ส าเร็จ  
๒. ผู้เรียนแสดงออกถึง
การยอมรับและชื่นชมต่อ 
อาชีพสุจริต 
๓. ผู้เรียนมีความกระตือ 
รือร้นแสดงออกถึงความ
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 

 ๑. ร้อยละของผู้เรียนมีความ 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่แสดง 
ออกถึงการยอมรับและชื่นชมต่อ
อาชีพสุจริต 
๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นแสดงออกถึงความ
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องที่มีความ
พึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ
อาชีพที่ฉันรัก 

 



 

 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๗ โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 

๑.เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้และทักษะเบื้อง 
ต้นในด้านต่าง ๆ ตาม
หลักสูตรการจัดการ 
ศึกษาปฐมวัย 

๑.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
มีทักษะในการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่-เล็ก 
๒.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
มีทักษะในการใช้
ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 
๓.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
๔.ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการสังเกตและส ารวจ 
๕.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
มีทักษะในเรื่องมิติ
สัมพันธ์ 
๖.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
มีทักษะในเรื่องจ านวน,
ปริมาณ, น้ าหนัก 
๗.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
เชื่อมโยงความรู้และ
ประจ าวันได้เหมาะสม 
กับวัย 

๑.ร้อยละของ ผู้เรียน มีทักษะใน
การใช้กล้ามเนื้อใหญ่-เล็ก 
๒.ร้อยละของผู้เรียน มีทักษะใน
การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 
๓.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะใน
การสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย 
๔.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะใน
การสังเกตและส ารวจ 
๕.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะใน
เรื่องมิติสัมพันธ์ 
๖. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะใน
เรื่องจ านวน ปริมาณ น้ าหนัก 
และการคาดคะเน  
๗. ร้อยละของผู้เรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆ
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันร้อยละ
ของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ในการด าเนินงานของโครงการนี้ 

๘ โครงการฝึกสมอง ลอง
ความจ าน าความรู้สู่ตนเอง 

๑.พัฒนาผู้เรียนให้ทักษะ
ด้านสติปัญญาให้เหมาะ 
สมกับวัย 
๒. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ 
๓. เพ่ือเป็นการพัฒนาให้ 
โรงเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในมาตรฐานที่ ๖ 

๑.จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียน 
รู้และสื่อนวัตกรรมที่
เน้นการพัฒนาด้าน 
สติปัญญา 
๒.กิจกรรมส่งเสริมการ 
รักการอ่าน และใช้เวลา 
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

๑. เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดง
ซ่อมระดับชั้นปฐมวัย ร้อยละ๗๕  
มีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน
และพัฒนาตนเอง 
๒. นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม
ระดับชั้นปฐมวัย ร้อยละ ๗๕ 
รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล 
และมีความสนใจใฝ่รู้ มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆรอบตัว และสนุกกับการ
เรียนรู้ 

๙ โครงการรักสุขภาพ ๑.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ 
รู้ความเข้าใจในการซื้อ
และเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย 

๑.กิจกรรมชั่งน้ าหนัก
วัดส่วนสูง 
๒.กิจกรรมตรวจ
สุขภาพนักเรียนทั้งการ
ได้ยินสายตา 

๑.กิจกรรมรักสุขภาพ  ส่งเสริม
ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดง
ซ่อมระดับชั้นปฐมวัย ร้อยละ 
๗๕ รักการออกก าลังกาย ดูแล
สุขภาพและช่วยเหลือตนเองได้ 



 

 

 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  ๒.  พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการออกก าลัง
กาย 
๓.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีน้ า 
หนักส่วนสูงตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย 
๔.  เพ่ือเป็นการพัฒนา 
ให้โรงเรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินในมาตรฐาน
ที่ ๕ 

และสุขภาพฟันเดือน
ละ ๑ ครั้ง 
๓.กิจกรรมแปรงฟัน 
ทุกวันหลังอาหาร 
๔.กิจกรรมให้กับ
นักเรียนการดูแล
สุขภาพอนามัยและ 
ดูแลตนเองให้ปลอดภัย
๕.กิจกรรมให้นักเรียน
เลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ 
๖.กิจกรรมการระวัง 
ตนเองให้ปลอดภัย 
๗.กิจกรรมให้นักเรียน 
รู้จักโทษของสิ่งเสพติด
และสิ่งมอมเมา 
๘.กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ 
มีการแสดงออก 
๙.กิจกรรมให้นักเรียนมี 
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อ 
เพ่ือน ครูและผู้อ่ืน 

๑.มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
เห็นโทษของสิ่งเสพติดให้โทษ
และสิ่งมอมเมา มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
และร่าเริงแจ่มใสมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และ
ผู้อื่น 
๒.นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
ระดับชั้นปฐมวัย ร้อยละ ๗๕ มี
สุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี 

๑๐ โครงการส่งเสริม 
สุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและ
การเคลื่อนไหว 

๑.เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี 
สุนทรียภาพและลักษณะ 
นิสัยด้านศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว 

๑.ส่งเสริมกิจกรรมด้าน 
ศิลปะ 
๒.ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ดนตรีและการเคลื่อน 
ไหว 
๓.ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การออกก าลังกาย 

๑. ร้อยละของ ผู้เรียน มีความ
สนใจและร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ 
๒. ร้อยละของผู้เรียน มีความ
สนใจและร่วมกิจกรรมด้าน
ดนตรี 
๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความ
สนใจและร่วมกิจกรรมด้านการ
เคลื่อนไหว 
ร้อยละของผู้เกี่ยวข้อง มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

 



 

 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๑ โครงการพัฒนางานวิจัย ๑.เพ่ือส่งเสริมให้ครูท า 
วิจัยในชั้นเรียน 
๒. เพ่ือส่งเสริพัฒนาการ 
ทั้ง ๔ ด้าน 
๓.เพ่ือพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

๑.สนับสนุนพัฒนา 
งานวิจัยในชั้นเรียนของ 
คร ู

๑. โครงการพัฒนางานวิจัย 
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนระดับชั้น
ปฐมวัยมีการศึกษาเด็กเป็นราย
กรณี ทั้งเพ่ือการปรับพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ และเพ่ือพัฒนา
ความสามารถ 
๒. ให้เต็มศักยภาพ และผลจาก
การศึกษาแก้ปัญหาได้ และ
สามารถน าไป เป็นแบบอย่างได้
ในร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปครูผู้สอน
ระดับชั้นปฐมวัยมีการจัดท าวิจัย
ในชั้นเรียนหรือการศึกษาเด็ก
เป็นรายกรณี ทั้งเพ่ือการปรับ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และ
เพ่ือพัฒนาความสามารถให้เต็ม
ศักยภาพ และผลจากการศึกษา
แก้ปัญหาได้ และสามารถน าไป 
เป็นแบบอย่างได้ 

๑๒ โครงการพัฒนาบุคลากร
ปฐมวัย 

๑.เพ่ือให้บุคลากรได้
น าเอาความรู้ที่ได้รับ 
มาขยายผลต่อและใช้
ประโยชน์กับบุคลากร 
ภายในสถานศึกษา 
และนักเรียน 
๒.เพ่ือให้บุคลากรได้รับ
ความรู้จากการฝึกอบรม
ตามความถนัดและวิชา 
ที่รับผิดชอบสอน 
๓.เพ่ือส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกใน 
การปฏิบัติหน้าที่ของ 
บุคลากร 
๔.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
บุคลากรให้แข็งแรง 

๑.ข่าวสารส าหรับ 
บุคลากร 
๒.กิจกรรมอบรม
ภายในสถานศึกษา 
๓.กิจกรรมอบรม 
ภายนอกสถานศึกษา 
๔.กิจกรรมศึกษาดูงาน
ภายนอกสถานศึกษา 
 

๑.บุคลากรผู้สอนระดับชั้น
ปฐมวัยโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
ได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอและได้ผลงานเพ่ือเก็บ
เข้าแฟ้มประวัติของตนเองเพ่ือ
น าไปท าผลงาน ตลอดจนเจตคติ
ที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง  ปฏิบัติ
หน้าที่เต็มก าลังความสามารถ 
๒.นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย  
โรงเรียนบ้านดงซ่อม ทั้งหมด
ได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากการ
ถ่ายทอดจากครู 
 

 



 

 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  ๕.เพ่ือให้บุคลากรมี
แรงจูงใจและเจตคติท่ีดี
ต่อการพัฒนาตนเอง 
๖.สร้างขวัญและก าลังใจ
ที่ดีบุคลากรในโรงเรียน 

  

๑๓ โครงการไม่เห็นน่าอาย 
เล่นได้เล่าเป็น 
 

๑.พัฒนาผู้เรียนให้เกิด 
ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิด
จากการเรียนรู้ 
๒.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
รู้จักการแก้ปัญหา 
๓.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี 
จินตนาการและความคิด 
สร้างสรรค ์

๑.กิจกรรมให้ผู้เรียนมี 
ความคิดรวบยอดกับ 
สิ่งต่างๆ 
๒.กิจกรรมการละเล่น 
พ้ืนบ้านของไทย 
๓.กิจกรรมให้นักเรียน 
วาดภาพ, เล่าเรื่องตาม 
ความคิดตาม
จินตนาการ 
 

๑. กิจกรรมไม่เห็นน่าอาย เล่น
ได้เล่าเป็น ส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม
ระดับชั้นปฐมวัย ร้อยละ ๗๕ 
สามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญ 
หา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๒. นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม
ระดับชั้นปฐมวัย มีพัฒนาการใน
ด้านความคิดรวบยอด คิดแก้ 
ปัญหา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ร้อยละ ๗๕ 

๑๔ โครงการเทคโนโลยีและ
การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ 

๑.เพ่ือผู้เรียนให้มีความรู้
เทคโนโลยีและการ
สื่อสารเพื่อการเรียนรู้ 

๑.นักเรียนเข้าเรียน
คอมพิวเตอร์สัปดาห์ละ 
๒ ครั้ง 
๒.ใช้เครื่องมือเทคโน 
โลยีประกอบกิจกรรม
การจัดประสบการณ์ 

๑.ร้อยละของ ผู้เรียน มีความ
สนใจและร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ 
๒.ร้อยละของผู้เรียน มีความ
สนใจและร่วมกิจกรรมด้าน
ดนตรี 
๓.ร้อยละของผู้เรียนมีความ
สนใจและร่วมกิจกรรมด้านการ
เคลื่อนไหว 
๔. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้อง มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

๑๕ โครงการอนุบาลสัมพันธ์ ๑. เพ่ือเป็นแหล่งแสวง 
หาความรู้และบริการ
ชุมชน 
๒.เพ่ือเป็นแหล่งแลก 
เปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน 
๓. เพ่ือสร้างความ 
สัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วน 

๑.ประชุมกลุ่มลูกข่าย
กลุ่มรามสหธรรม 
๒.ประชุมผู้ปกครอง
ครั้งที่ ๑ 
๓.ประชุมผู้ปกครอง
ครั้งที่ ๒ 
 

๑.ร้อยละ๗๕ ของ ผู้ที่มีส่วนร่วม
เกี่ยวกับสถานศึกษามีความผึง
พอใจสถานศึกษาจัดให้บริการ
ชุมชนในฐานะเป็นแหล่ง
วิทยากรเพื่อชุมชน ได้แสวงหา
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการอบรม พัฒนาและ 



 

 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา  เลี้ยงดูเด็ก รวมถึงสถานศึกษาได้
ร่วมกับชุมชนเพ่ือจัดกิจกรรม
เพ่ือแลกเปลี่ยนการ 
เรียนรู้ 
๒.ผู้ที่มีส่วนร่วมเก่ียวกับสถาน 
ศึกษาร้อยละ ๗๕ มีความพึง
พอใจสถานศึกษาจัดให้บริการ
ชุมชน รวมถึงสถานศึกษาได้
ร่วมกับชุมชนเพ่ือจัดกิจกรรม
เพ่ือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑ โครงการจดัการเรียน

การสอนเพื่อน้อมน า
การใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดตี่อการเรยีน 
๒.นักเรยีนมีทักษะการคิดการสร้าง
ปัญญาการด าเนินชีวิต 
๓.นักเรยีนมีจติส านึกในการอนุรักษ ์
๔.นักเรยีนมีคณุธรรมตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการอยู่
ร่วมกัน 
๕. ครไูด้พัฒนาตนเองในด้านการด าเนิน
โครงการและพัฒนาทักษะการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ
บูรณาการ 
๖.โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรูด้้านการ
ด าเนินงานกิจกรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชน 

๑.วางแผนเตรียมการจดั
กิจกรรม 
- จัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
-  จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
-  ส ารวจแหล่งเรียนรูส้ าหรับ
ใช้ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
- จัดท าเอกสารประกอบการ
ท ากิจกรรมตามโครงการ 
- จัดท าแบบประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ 
๒. ด าเนินการจัดกจิกรรม 
- ตรวจสอบความพร้อมของ
สถานที 
- จัดกิจกรรมตามก าหนดของ
โครงการ 
๓. ประเมินผลการจัดท า
โครงการ 
- วิเคราะห์ข้อมลูผลการ
ประเมินโครงการ 
- สรุปรายงานผลโครงการ 

๒๗๒  คน 
 

๒ โครงการเครือข่าย
ดนตร ี

๑.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนสนใจและร่วม
กิจกรรมศลิปะ ดนตรี นาฏศิลป ์
๒.เพื่อพัฒนาสุนทรยีภาพและลักษณะ
นิสัยด้านศลิปะดนตรี นาฏ  
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีใจรักใน
ศิลปะดนตรีนาฏศลิป ์
๔.เพื่อเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณข์อง
ความเป็นไทย 

๑. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัต ิ
๒. ประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
๓. ด าเนินงานกิจกรรม 
  -  กิจกรรมอนรุักษ์ดนตรีไทย 
๔. สรปุและรายงานผล 

๒๗๒  คน 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๕๘)  
 ๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย   *  ให้บันทึกค่าเฉลี่ย เช่น ๓.๕๑ ระดบัคุณภาพ เช่น พอใช้  ด ี....ตามผลประเมิน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (๔ มารฐาน ๑๖ ตัวบ่งชี้) ๑๖.๑๑ ๕     

มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  ๔.๑๑ ๔     

   มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๐.๙๑ ๕     

   มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  ๑.๒๐ ๕     

   มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  ๑.๒๐ ๕     

   หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  ๐.๘๐ ๕     

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ ๔.๐๐ ๔    

   ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ๐.๘๐ ๕    

   มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก  ๐.๘๐ ๕    

   ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย  ๐.๘๐ ๕    

   ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ  ๑.๖๐ ๕   
 มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๔.๐๐ ๔    

   มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  ๑.๖๐ ๕     

   มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลอืแบ่งปัน ๐.๘๐ ๕     

   เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๐.๘๐ ๕     

   ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  ๐.๘๐ ๕     

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน  ๔.๐๐ ๔   

   สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  ๐.๘๐ ๕     

  

 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้  

๐.๘๐ ๕     

   มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  ๐.๘๐ ๕     

   มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ๐.๘๐ ๔     



 

 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

  ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๐.๘๐ ๕     

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (๔ มารฐาน ๑๘ ตัวบ่งชี้) ๖๗.๐๐ ๕     

มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๒๑.๐๐ ๕     

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการาจัด
การศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์  

๒.๐๐ ๕     

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

๒.๐๐ ๕     

  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ๒.๐๐ ๕     

  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการ

ของเด็ก 
๒.๐๐ ๕     

  
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง  

๒.๐๐ ๕     

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการจัด ประสบการณ์  

๒.๐๐ ๕     

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๗ 
ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

๒.๐๐ ๕     

  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง  ๒.๐๐ ๕     

  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย  ๒.๐๐ ๕     

  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาเด็ก 
๒.๐๐ ๕     

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๑ ครูมีความรู้และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน 

๑.๐๐ ๕   



 

 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๒๑.๐๐ ๕     

  ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  ๓.๐๐ ๕     

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

๓.๐๐ ๕     

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ 

๓.๐๐ ๕     

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

๓.๐๐ ๕     

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ  

๓.๐๐ ๕     

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่
การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๓.๐๐ ๕     

  
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗ เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย  

๓.๐๐ ๕     

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๘ ผู้บริหารมีความรู้และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พ้ืนฐานเพื่อการบริหารจัดการ 

๑.๐๐ ๕   

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา ๒๐.๐๐ ๕     

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และน าสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างประสิทธิภาพ  

๔.๐๐ ๕     

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย  
 
 
 

๔.๐๐ ๕     



 

 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๔.๐๐ ๕     

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ชุมชน และท้องถิ่น 

๔.๐๐ ๕     

  ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ๔.๐๐ ๕     

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๕     

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ๑.๐๐ ๕     

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑.๐๐ ๕     

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ  

๑.๐๐ ๕     

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ สถานศึกษา  

๐.๕๐ ๕     

  
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
๐.๕๐ ๕     

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

๑.๐๐ ๕   

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งช้ี) ๕.๐๐ ๕     

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้  

๕.๐๐ ๕     

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา  
 
 
 

๒.๕๐ ๕     



 

 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง  

๒.๕ ๕     

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้) ๕.๐๐ ๕     

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

๕.๐๐ ๕     

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กบรรลุตามเป้าหมาย
ปรัชญาวิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา  

๓.๐๐ ๕     

  ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  ๒.๐๐ ๕     

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งช้ี) ๕.๐๐ ๕     

มาตรฐานที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๕.๐๐ ๕     

  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับ

การจัดการศึกษา ปฐมวัย 
๓.๐๐ ๕     

  ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  ๒.๐๐ ๕     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ๑๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน * ให้บันทึกค่าเฉลี่ย เช่น ๓.๕๑ ระดับคุณภาพ เช่น พอใช้  ด ี....ตามผลประเมิน 
 

มาตรฐานการศกึษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดยหน่วยงาน

ต้นสังกัด * 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
ด้านคุณภาพผูเ้รียน     
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
                   ที่พึงประสงค์ 

๓.๙๐ ๓   

๑.๑ มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ๐.๔๐ ๕   

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ๐.๓๙ ๔   

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและหลีกเลีย่งตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญัหาทางเพศ            

๐.๗๘ ๔   

๑.๔ เห็นคุณคา่ในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ๐.๗๗ ๔   

๑.๕ มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผูอ้ื่น   ๐.๗๗ ๔   

๑.๖ สรา้งผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และ
การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ ระบ า ก ไก่ 
ระบ าคล้องช้าง ระบ าชากังราว /กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 

๐.๗๘ ๔   

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๕.๔๑ ๔   
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลกัสูตร ๑.๕๗ ๔   

๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๐.๗๗ ๔   

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ๐.๗๗ ๔   

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๐.๗๘ ๔   

๒.๕ รู้คณุค่า และปฏิบัตตินตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ๐.๗๖ ๔   

๒.๖ รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และมีความภาคภูมิใจก าแพงเพชรเมืองมรดกโลก ๐.๗๖ ๔   

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  อย่างต่อเน่ือง 

๓.๓๑ ๓   

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมดุ แหล่ง
เรยีนรู ้และสื่อต่างๆ รอบตัว                

๑.๓๑ ๓   

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

๐.๖๕ ๓   

๓.๓ เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูร้ะหว่างกัน   ๐.๖๖ ๓   
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ๐.๖๙ ๓   
๓.๕ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ทุกคนอ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น ๑.๙๐ ๕   
๓.๖ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ท่องอาขยานได้ตามระดับช้ัน ๑.๘๙ ๕   
๓.๗ ท่องสูตรคณู คิดเลขเร็วและมีความสามารถ 

ด้านคณติศาสตรต์ามระดับชั้น 
 
 

๑.๘๙ ๕ 
 
 
 
 

  



 

 

 

มาตรฐานการศกึษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดยหน่วยงาน

ต้นสังกัด * 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

๓.๒๙ ๓   

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 

๑.๓๓ ๓   

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ๐.๖๔ ๓   
๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ๐.๖๖ ๓   
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรคผ์ลงานด้วยความภาคภูมิใจ ๐.๖๖ ๓   
มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ๒.๗๓ ๒   
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   ๐.๒๙ ๑   
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ์   ๐.๖๘ ๑   
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน  คดิวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์   ๑.๓๑ ๓   
๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติเฉลี่ยเปน็ไปตามเกณฑ์   ๐.๔๖ ๑   
มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   

๓.๓๕ ๓   

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ๑.๒๙ ๓   
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ๐.๖๗ ๓   
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ ๐.๖๖ ๓   
๖.๔ มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้กี่ยวกับอาชีพท่ีตนเอง

สนใจ 
๐.๗๔ ๔   

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๑๑.๐๐ ๕   

๗.๑ ครูมกีารก าหนดเปา้หมายคณุภาพผูเ้รียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์

๑.๐๐ ๕   

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน                  

๑.๐๐ ๕   

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท้ี่ตอบสนองความแตกตา่งระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา       

๒.๐๐ ๕   

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภมูิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจดัการเรยีนรู ้
 
 
 
 

๑.๐๐ ๕   



 

 

 

มาตรฐานการศกึษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดยหน่วยงาน

ต้นสังกัด * 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนา 

การเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๑.๐๐ ๕   

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผูเ้รยีนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๑.๐๐ ๕   

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

๑.๐๐ ๕   

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 

๑.๐๐ ๕   

๗.๙ ครูจดัการเรยีนการสอนตามวิชาทีไ่ดร้ับมอบหมายเตม็เวลา เตม็
ความสามารถ 

๑.๐๐ ๕   

๗.๑๐ ครูมคีวามรู้ และสามารถใช้คอมพิวเตอรโ์ปรแกรมพื้นฐานเพื่อการจดัการ
เรยีนการสอน 

๑.๐๐ ๕   

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

๑๑.๐๐ ๕   

๘.๑ ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่ม 
ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

๑.๐๐ ๕   

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมสี่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัย เป็นฐานคิด 
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ                               

๒.๐๐ ๕   

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรล ุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๒.๐๐ ๕   

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

๒.๐๐ ๕   

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร 
การจัดการศึกษา 

๑.๐๐ ๕   

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและ 
เอาใจใส่การจดัการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๒.๐๐ ๕   

๘.๗ ผู้บรหิารมคีวามรู้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเพื่อการ
บริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๐๐ ๕   



 

 

 

 
มาตรฐานการศกึษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดยหน่วยงาน

ต้นสังกัด * 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชมุชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕.๐๐ ๕   

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ี 
ตามที่ระเบียบก าหนด 

๒.๐๐ ๕   

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับตดิตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรล ุ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

๑.๐๐ ๕   

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนรว่มในการพัฒนาสถานศึกษา ๒.๐๐ ๕   
มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ

กิจกรรมพัฒนา  
                     คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐.๐๐ ๕   

๑๐.๑ หลักสตูรสถานศกึษาเหมาะสมและสอดคล้องกับทอ้งถิ่น ๒.๐๐ ๕   
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถและความสนใจ 
๒.๐๐ ๕   

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนทีส่่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

๑.๐๐ ๕   

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน 
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๑.๐๐ ๕   

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ตดิตามตรวจสอบ และน าผล 
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

๒.๐๐ ๕   

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนที่มปีระสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรยีนทุกคน 

๒.๐๐ ๕   

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบรกิารที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ              

๑๐.๐๐ ๕   

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง  
อยู่ในสภาพใช้การได้ด ีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน  

๔.๐๐ ๕   

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสรมิสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน 
 

๓.๐๐ ๕   

 ๑๑.๓ จัดห้องสมดุที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรูด้้วยตนเองและหรือเรยีนรู้ 
แบบมีส่วนร่วม 
 
 

๓.๐๐ ๕   



 

 

 

มาตรฐานการศกึษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดยหน่วยงาน

ต้นสังกัด * 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศกึษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๕   

 ๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑.๐๐ ๕   
 ๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
๑.๐๐ ๕   

 ๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๑.๐๐ ๕   

 ๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคณุภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๐.๕๐ ๕   

 ๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๐.๕๐ ๕   

 ๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน ๑.๐๐ ๕   
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้  
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๑๐.๐๐ ๕   

 ๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรยีนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและบคุลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                                     

๕.๐๐ ๕   

 ๑๓.๒ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน 
สถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน  
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๕.๐๐ ๕   

 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศกึษาใหบ้รรลุเปา้หมายตามวิสยัทัศน ์ปรัชญา 
และจดุเนน้ที่ก าหนดขึ้น  

๕.๐๐ ๕   

 ๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนบรรลุตาม  เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

๓.๐๐ ๕   

 ๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

๒.๐๐ ๕   

มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคณุภาพสูงขึ้น     

๕.๐๐ ๕   

 ๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จดุเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๓.๐๐ ๕   

 ๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนา 
ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา 

๒.๐๐ ๕   



 

 

 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (ครั้งล่าสุด) 
 
๑๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐานการศกึษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกายสมวยั   

 
๕.๐๐ 

 
๔.๕๐ 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการดา้นอารมณ์ และจติใจสมวยั ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการดา้นสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖  ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ๓๕.๐๐ ๓๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๗๗ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์
ตัวบ่งช้ีที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 
                วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา   

 
๒.๕๐ 

 

 
๒.๕๐ 

 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจดุเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
                ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ 
 

๒.๕๐ 
 

ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

 
๒.๕๐ 

 
๒.๕๐ 

ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒  ผลการสงเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
                  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อใหส้อดคล้องกบัแนวทางการปฏริูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

สรุป ๑๐๐ ๙๑.๒๗ ดีมาก 
 
 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคณุภาพ ดีมาก โดยมีค่าเฉลีย่  ๙๑.๒๗   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

๑๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานการศกึษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑  ผู้เรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี

 
๑๐.๐๐ 

 
๙.๑๔ 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒  ผู้เรียนมคีุณธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๖๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓  ผู้เรียนมคีวามใฝรู่ ้และเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๖๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔  ผู้เรียนคดิเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๑๙ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๑.๒๑ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 



 

 

 

มาตรฐานการศกึษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๗๕ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์
ตัวบ่งช้ีที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
                 และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ ์
                ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา               

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

  
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน  
                 และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

ดีมาก 

สรุป ๑๐๐ ๘๖.๕๔ ดี 
 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคณุภาพระดับ    ดี     โดยมีค่าเฉลีย่  ๘๖.๕๔  . 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
 
 
๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
จุดเด่น 

๑. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ มีพัฒนาการด้าน
สังคมสมวัย มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 

๒. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษา ประสิทธิผลในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีประสิทธิผลของระบบการระกันคุณภาพภายใน 
พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดการตั้ง
สถานศึกษา พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และ
ด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑. เด็กมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รู้จักประหยัด รู้จักอดทนรอคอย รู้คุณผู้อ่ืน 
เมตตากรุณา และมีน้ าใจยังไม่เพียงพอ 

๒. เด็กถ่ายถอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านการท างานศิลปะเล่าเรื่อง เล่นเกมภาษา 
ทดลองวิธีการใหม่ๆ ในการท าสิ่งต่างๆ ยังไม่เพียงพอ 
ด้านการบริหารการศึกษา 

๑. โรงเรียนมีของเล่น และของใช้มีขนาดยังไม่เหมาะสม และจ านวนไม่เพียงพอ สะอาด
และปลอดภัยส าหรับเด็ก 

 



 

 

 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เนินผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. ครูสนับสนุนให้เด็กรู้จักควบคุมตนเอง อดมนรอคอยและมุ่งมุ่นตั้งใจยังไม่เพียงพอ 
๒. ครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้สืบค้น ส ารวจ และตั้งค าถามเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ง

ต่างๆรอบตัวยังไม่เพียงพอ 
๓. ครูปิดโอกาให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนน าผลประเมินไปพัฒนาเด็กยังไม่

เพียงพอ 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

๑. การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไม่ต่อเนื่องและเพียงพอ  
 
ข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้น
สังกัด 
ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑. เด็กควรได้รับการส่งเสริม พัฒนาให้มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รู้จักประหยัด รู้จัก
อดทนรอคอย รู้คุณผู้อ่ืน เมตตากรุณา และมีน้ าใจโดยการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนเพ่ือฝึก
ปฏิบัติให้เด็กได้มีความรู้ ความคิด มีทักษะ และความสามารถ และมีเจตคติและคุณลักษณะดังกล่าว
อย่างสม่ าเสมอและเพียงพอ 

๒. เด็กควรได้รับการส่งเสริม พัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการถ่ายถอดความความคิด
สร้างสรรค์ผ่านการท างานศิลปะเล่าเรื่อง เล่นเกมภาษา ทดลองวิธีการใหม่ๆ ในการท าสิ่งต่างๆ อย่าง
สม่ าเสมอและเพียงพอ 
ด้านการบริหารการศึกษา 

๑. ควรมีการปรับปรุงพัฒนาของเล่น และของใช้มีขนาดเหมาะสม และจ านวนเพียงพอ และ
ดูแลให้สะอาดและปลอดภัยส าหรับเด็ก 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เนินผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ครูควรมีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติให้เด็กรู้จักควบคุมตนเอง 
อดทนรอคอยและมุ่งมุ่นตั้งใจ 

๒. ครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้สืบค้น ส ารวจ และตั้งค าถามเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆรอบตัวอย่างสม่ าเสมอ และเพียงพอ 

๓. ครูควรมีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนน าผลประเมินไปพัฒนาเด็ก
สม่ าเสมอ และเพียงพอ 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

๑. โรงเรียนควรมีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ และมีความ
ต่อเนื่องเพียงพอ 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
จุดเด่น 
ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ มีพัฒนาการ
ด้านสังคมสมวัย มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 



 

 

 

๒. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดการตั้งสถานศึกษา ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
ด้านการบริหารการศึกษา 

๑. โรงเรียนมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา มีผลการ
ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เนินผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

๑. ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 
จุดควรพัฒนา 
ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑. เด็กมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รู้จักประหยัด รู้จักอดทนรอคอย รู้คุณผู้อ่ืน 
เมตตากรุณา และมีน้ าใจยังไม่เพียงพอ 

๒. เด็กถ่ายถอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านการท างานศิลปะเล่าเรื่อง เล่นเกมภาษา 
ทดลองวิธีการใหม่ๆ ในการท าสิ่งต่างๆ ยังไม่เพียงพอ 
ด้านการบริหารการศึกษา 

๑. โรงเรียนมีของเล่น และของใช้มีขนาดยังไม่เหมาะสม และจ านวนไม่เพียงพอ สะอาด
และปลอดภัยส าหรับเด็ก 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เนินผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ครูสนับสนุนให้เด็กรู้จักควบคุมตนเอง อดทนรอคอยและมุ่งมุ่นตั้งใจยังไม่เพียงพอ 
ครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้สืบค้น ส ารวจ และตั้งค าถามเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวยัง
ไม่เพียงพอ 
       ๒. ครูปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนน าผลประเมินไปพัฒนาเด็กยังไม่
เพียงพอ 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

๑. การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไม่ต่อเนื่องและเพียงพอ 
ข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑. เด็กควรได้รับการส่งเสริม พัฒนาให้มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รู้จักประหยัด รู้จัก
อดทนรอคอย รู้คุณผู้อ่ืน เมตตากรุณา และมีน้ าใจ โดยการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนเพ่ือฝึก
ปฏิบัติให้เด็กได้มีความรู้ ความคิด มีทักษะ และความสามารถ และมีเจตคติและคุณลักษณะดังกล่าว
อย่างสม่ าเสมอและเพียงพอ 



 

 

 

๒. เด็กควรได้รับการส่งเสริม พัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการถ่ายถอดความ
ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการท างานศิลปะเล่าเรื่อง เล่นเกมภาษา ทดลองวิธีการใหม่ๆ ในการท าสิ่ง
ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอและเพียงพอ 
ด้านการบริหารการศึกษา 

๑. ควรมีการปรับปรุงพัฒนาของเล่น และของใช้มีขนาดเหมาะสม และจ านวนเพียงพอ 
และดูแลให้สะอาดและปลอดภัยส าหรับเด็ก 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เนินผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ครูควรมีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติให้เด็กรู้จักควบคุม
ตนเอง อดทนรอคอยและมุ่งมุ่นตั้งใจอย่างสม่ าเสมอ และเพียงพอ 

๒. ครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้สืบค้น ส ารวจ และตั้งค าถามเพ่ือสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างสม่ าเสมอ และเพียงพอ 

๓. ครูควรมีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนน าผลประเมินไป
พัฒนาเด็กสม่ าเสมอ และเพียงพอ 
 
๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สภาพปัญหา  
ด้านการจัดการศึกษา 

๑. เด็กมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รู้จักประหยัด รู้จักอดทนรอคอย รู้คุณผู้อ่ืน 
เมตตากรุณา และมีน้ าใจยังไม่เพียงพอ 

๒. เด็กถ่ายถอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านการท างานศิลปะเล่าเรื่อง เล่นเกมภาษา 
ทดลองวิธีการใหม่ๆ ในการท าสิ่งต่างๆ ยังไม่เพียงพอ 
ด้านการบริหารการศึกษา 

๑. โรงเรียนมีของเล่น และของใช้มีขนาดยังไม่เหมาะสม และจ านวนไม่เพียงพอ สะอาด
และปลอดภัยส าหรับเด็ก 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เนินผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ครูสนับสนุนให้เด็กรู้จักควบคุมตนเอง อดมนรอคอยและมุ่งมุ่นตั้งใจยังไม่เพียงพอ 
๒. ครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้สืบค้น ส ารวจ และตั้งค าถามเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ง

ต่างๆรอบตัวยังไม่เพียงพอ 
๓. ครูปิดโอกาให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนน าผลประเมินไปพัฒนาเด็กยังไม่

เพียงพอ 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

๑. การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไม่ต่อเนื่องและเพียงพอ  
จุดเด่น 

๑. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ มีพัฒนาการ
ด้านสังคมสมวัย มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 

๒. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษา ประสิทธิผลใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีประสิทธิผลของระบบการระกันคุณภาพภายใน 



 

 

 

พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดการตั้ง
สถานศึกษา พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และ
ด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑. เด็กมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รู้จักประหยัด รู้จักอดทนรอคอย รู้คุณผู้อ่ืน 
เมตตากรุณา และมีน้ าใจยังไม่เพียงพอ 

๒. เด็กถ่ายถอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านการท างานศิลปะเล่าเรื่อง เล่นเกมภาษา ทดลอง
วิธีการใหม่ๆ ในการท าสิ่งต่างๆ ยังไม่เพียงพอ 
ด้านการบริหารการศึกษา 

๑. โรงเรียนมีของเล่น และของใช้มีขนาดยังไม่เหมาะสม และจ านวนไม่เพียงพอ สะอาด
และปลอดภัยส าหรับเด็ก 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เนินผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ครูสนับสนุนให้เด็กรู้จักควบคุมตนเอง อดมนรอคอยและมุ่งมุ่นตั้งใจยังไม่เพียงพอ 
๒. ครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้สืบค้น ส ารวจ และตั้งค าถามเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ง

ต่างๆรอบตัวยังไม่เพียงพอ 
๓. ครูปิดโอกาให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนน าผลประเมินไปพัฒนาเด็กยังไม่

เพียงพอ 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ๑. การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไม่ต่อเนื่องและเพียงพอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ตอนที่ ๒  
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 

๑. การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนบ้านดงซ่อม แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔  ด้าน 
ได้แก่ด้าน ๑.  การบริหารวิชาการ  ๒.  การบริหารงานงบประมาณ  ๓.  การบริหารงานบุคคล                     
๔.  การบริหารทั่วไป  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร แบบ การมีส่วนร่วมโดยมีการ
ร่วมคิดร่วมวางแผน  ร่วมปฏิบัติของบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย บริหารงานตามวงจนการท างาน 
PDCA     

 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
      

 
            
    
    
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

 

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนมีมาตรฐาน  วิชาการก้าวหน้า  รักษาสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมคุณธรรม เลิศล้ าความ

สุนทรีย์  ชุมชนมีส่วนร่วมคิด  ด าเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง 
พันธกิจ 
๑.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ มาตรฐาน 
๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม มีสุขนิสัยที่ดี มีสุนทรียด้าน

ศิลปะ ดนตรี มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
เป้าหมาย 
๑.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น จัด

กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒. นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตอย่างพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา รักษ์สิ่งแวดล้อม 

๓. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายสมนึก  อ้ายงา้ว 

การบริหารงานวิชาการ 

นางเฟื่องฟ้า  สุขเจริญ 

การบริหารงานงบประมาณ 

นางอารีวรรณ   เครือกิจ 

การบริหารงานบุคคล 

นายอาทิตย์   อภิวัฒน์ปุญญบาล 

การบริหารทั่วไป 

นายพิชิต  เอมศิร ิ



 

 

 

     อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
คุณธรรม  พอเพียง เลี้ยงชีพ และดนตรี 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
   โรงเรียนน่าอยู่ เชิดชูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  
๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑.   ด้านผลการจัดการจัดการศึกษา 
 ๑.๑  สถานศึกษาควรท าวิจัยในระดับชั้นเรียนเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนอย่างแท้จริง  ว่าเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  สื่อ
การเรียนรู้ เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ การบริหารจัดการ ศักยภาพของผู้เรียนกลุ่มใด หรือเรื่องอ่ืนๆ 
เพ่ือน าข้อค้นพบมาดด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 ๑.๒  สถานศึกษาควรน าข้อค้นพบที่กล่าวข้างต้นมาจัดท าเป็นโครงการและบริการจัดการเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขโดยร่วมมือของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง มีการ
ร่วมกันวางแผนร่วมมือปฏิบัติ ติดตามประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๑.๓  ควรพัฒนาเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนดให้ได้รับ
การยอมรับจากองค์กรภายนอกอย่างสม่ าเสมอและเพียงพอ  ด้วยการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
โดยเฉพาะด้านการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินอย่างมีความสม่ าเสมอ 
 
 ๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษาควรจัดให้มีงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
นโยบายและแผนเพื่อน าผลไปก าหนดเป็นทิศทางในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๓.   ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ครูควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
ศึกษาค้นคว้าวิจัย  โดยจัดให้มีโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา พัฒนา หรือใช้นวัตกรรม  
เทคนิควิธีสอนที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้
เด่นชัดยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๑ 

ปลูกฝังคุณธรรมน าความรู้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 กลยุทธ์ที่ ๒ 

ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประชากรวัยเรียน อย่างกว้างขวางทั่วถึง 
 กลยุทธ์ที่ ๓ 

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครูและบุคลากร
อย่างเป็นระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัยและการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๔ 
พัฒนาคามพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงาน
การศึกษาในสังกัดเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ ๕ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๕. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

ปลูกฝังคุณธรรมน าความรู้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
  

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการจัดการเรียน
การสอนเพื่อน้อมน าการใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  นักเรียนมีจติส านึกท่ีดตี่อการ
เรียน 

๒. นักเรียนมีทักษะการคิดการ
สร้างปัญญาการด าเนินชีวิต 

๓. นักเรียนมีจติส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๔. นักเรียนมีคณุธรรมตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การอยู่ร่วมกัน 

๕. ครูได้พัฒนาตนเองในด้านการ
ด าเนินโครงการและพัฒนา
ทักษะการจัดกจิกรรมการเรียน
การสอนในรูปแบบบรูณาการ 

๖. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การด าเนินงานกิจกรรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
๑. ผู้บริหาร ครู  
   นักเรียน จ านวน ๒๗๒ คน 

ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีจติส านักท่ีดีต่อการ

เรียน 
๒. นักเรียนมีทักษะการคิด การ

สร้างปัญญา การด าเนินชีวิต 
๓. นักเรียนมีจติส านึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๔. นักเรียนมีคณุธรรมจริยธรรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการอยูร่่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๒  ตัวบ่งช้ีที ่
๒.๔,๒.๕ 
มาตรฐานที่ ๓  ตัวบ่งช้ีที ่
๓.๑,๓.๒ 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศกึษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการวันส าคญั 
 
 
 

๑.  เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนมี
ระเบียบวินยัคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค ์

๒. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรูจ้ัด
กตัญญูต่อบดิามารดาและผู้มี
ประคณุ 

๓. เพื่อปลูกฝังให้นักเรยีนรู้จักการ
ให้อภัยซึ่งกันและกัน 

๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนในด้านการเรียนรู้และ  

๕. เพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญ
และเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อม
เพรียงกัน 

๖. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน วัด ชุมชน 

ด้านปริมาณ 
๑.จ านวนครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรยีนบ้านดงซ่อม จ านวน 
๑๘ คนได้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จ านวนนักเรยีนโรงเรียนบ้านดง
ซ่อม ๒๗๒ คนได้เข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

ด้านคุณภาพ 
๑.นักเรยีนและบุคลากรของ
โรงเรียนมีระเบียบวินัย คณุธรรม 
จริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดี ร้อย
ละ ๙๐ 
๒.นักเรยีนมีระเบียบวินัย และ
ประพฤติปฏบิัติตนอยูร่่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุขร้อยละ ๙๐ 
๓.นักเรยีนระลึกถึงประคุณ และ
กตัญญูกตเวทีต่อผูม้ีพระคณุร้อย
ละ ๑๐๐ 
๔.โรงเรียน , วัด , บ้าน มี
ความสัมพันธ์อันดตี่อกัน 

มาตรฐานที่ ๒   
ตัวบ่งช้ีที ่
๒.๒,๒.๓ 

๓. โครงการประหยัด
พลังงาน 

๑. เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการ
และนักเรียนประหยดัพลังงาน 

ด้านปริมาณ 
๑.นักเรยีนจ านวน ๒๗๒ คน 
๒. คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจ านวน ๑๘ คน 

ด้านคุณภาพ 
๑.นักเรยีน , คณะครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้
ปลูกต้นไม้ และรณรงค์ลดภาวะ
โลกร้อน 
๒. นักเรียน, คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนมีการ
ประหยดัไฟฟ้า และ น้ า 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๒   
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๔ 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศกึษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย

โรงเรียนบ้านดงซ่อม ร้อยละ 
๘๕ จดัเก็บของเล่น ของใช้ 
รู้จักการรอคอย มีความ
รับผิดชอบ และปฏิบตัิ
กิจกรรมไดส้ าเร็จ ปฏิบตัิตาม
ข้อตกลงร่วมกันของห้องเรียน 

๒. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย
โรงเรียนบ้านดงซ่อม ร้อยละ 
๘๕ ไม่น าทรัพยส์ิน และ
สิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง ยอมรับผิดเมื่อตนเอง
กระท าความผิด 

๓. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย
โรงเรียนบ้านดงซ่อม ร้อยละ 
๘๕ นักเรียนรูจ้ักขอบคุณผู้ที่
ท าความดีให้กับตน รวมทั้ง
เชื่อฟัง ปฏิบัติตนตามค าสอน 
และมสีัมมาคารวะต่อผูม้ี
พระคุณ และแสดงออกซึ่ง
ความรักชาตไิด้ตามวัย 

๔. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย
โรงเรียนบ้านดงซ่อม ร้อยละ 
๘๕ มีน้ าใจ เอื้อเฟ้ือ แบ่งปัน 
ช่วยเหลือผู้อื่น มีความพึง
พอใจในตนเอง และรู้จักช่ืน
ชมผู้อื่น 

๕. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย
โรงเรียนบ้านดงซ่อม ร้อยละ 
๘๕  ใช้และรักษาสิ่งของ
เครื่องใช้ของตนเองและ
ส่วนรวมอย่างประหยดั และ
คุ้มค่า รวมทั้งดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

มาตรฐานข้อที่ ๑ 
ทุกตัวตัวบ่งช้ี 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศกึษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

  ๖. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย
โรงเรียนบ้านดงซ่อม ร้อยละ 
๘๕ มมีารยาทในการพูด การ
ฟัง การรับประทานอาหาร 
ตลอกจนการแสดงความ
เคารพต่อผู้อื่นตามวัฒนธรรม
ไทย 

 

๕. โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมของเด็ก
ปฐมวัย 

๑. เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๒. เพื่อปลูกฝังการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย

จ านวน ๔๐ คน 
๒. พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ้านดงซ่อม จ านวน  
๔๐  คน 

๓. คณะครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
จ านวน  ๑๘  คน 
 
 

มาตรฐานข้อที่ ๒,๑๖ 
ทุกตัวตัวบ่งช้ี 

 ๑. เพื่อให้นักเรียนสามารถเชิญ
ชวนผู้ปกครองร่วมกัน
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนท า
กิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

๓. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน 
 

ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ รับรู้คณุค่า

ของสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 

๒. ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วม 
หรือมีส่วนร่วมกิจกรรม 
โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประชากรวัยเรียน อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศกึษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษานักเรยีนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู ้

๑. เพื่อคัดกรองนักเรียนท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู ้

๒. เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรยีน
ที่มีปัญหาทางด้านการเรยีนรู้
และนักเรียนท่ัวไป 

ด้านปริมาณ 
     นักเรียนโรงเรียนบา้นดงซ่อม
ที่มีปัญหาทางด้านการเรยีนรู้ 
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 
๑ ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน 
๒๓ คน 

ด้านคุณภาพ 
       นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม
ที่มีปัญหาทางด้านการเรยีนรูไ้ด้รบั
การเตรียมความพร้อมและรับ
บริการดา้นการจดัการศึกษาพิเศษ 
มีพัฒนาการเรียนรู้จากสื่อ 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งช้ีที ่

๗.๒, ๗.๓, ๗.๖ 

๒.  โครงการประกันโอกาสและ
สร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

๑. โรงเรียนจดัการศึกษาระดับ
ก่อนประถม ได้รับการบริการ
อย่างทั่วถึง 
๒. เด็กท่ีอายุถึงเกณฑ์เข้าเรียน
ภาคบังคับระดับประถมศึกษาได้
เข้าเรียน ๑๐๐% 
๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรและส่ง 
เสรมิให้โรงเรียนมมีาตรฐาน 
๔. นักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปี
ที่ ๖ ได้เข้าศึกษาต่อช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี ๑ ๑๐๐% 
๕. เพื่อติดตามนักเรียนท่ีขาด
โอกาสทางการศึกษาใหไ้ด้ศึกษา
ต่ออย่างเสมอภาคเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนให้มโีอกาส
ได้ศึกษาต่อ 

ด้านปริมาณ 
๑.นักเรยีนระดับก่อนประถม 
ศึกษา จ านวน ๔๐ ได้รับการ
บริการอย่างทั่วถึง 
๒. นักเรียนระดับประถมศึกษา 
จ านวน ๑ ไดเ้ข้าเรยีนทุกคน 
๓. นักเรียนที่จบช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๖ จ านวน ๑๘ คน ได้เข้า
เรียนต่อช้ัน ม.๑ ทุกคน 
๔. จ านวนนักเรยีนที่จบช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน  
๑๖ คน 
๕. จ านวนนักเรยีนที่ศึกษาต่อ ๑๖ 
คน 
6. จ านวนนักเรยีนที่ขาดแคลน
ได้รับความช่วยเหลือ จ านวน 
๒๖๒ คน 
7. นักเรียนทีม่ีความบกพร่องทาง
สติปัญญาได้รับความช่วยเหลือ 
๒๓ คน 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๐  
ตัวบ่งช้ีที่  ๑๐.๖ 

 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศกึษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

  ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐กระตือรือร้น
ในการฟัง การใช้เวลาว่างในการ
อ่านหนังสือค้นคว้า และสนใจเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่อง 
๒.ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐ สนใจแสวง 
หาความรู้จากแหล่งเรียนรูต้่าง ๆ 
ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีการเรียนรู้
ของตนเองร่วมกับผู้อื่นและ
สามารถแลกเปลี่ยนการเรยีนรู้กับ
ผู้อื่น พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

๓. โครงการการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีคณุภาพและตรวจสอบ
ได ้

๑.คุณธรรม จริยธรรมเป็น
แบบอย่างท่ีดีและสามารถดูแล
อบรมนักเรยีนได ้
๒. นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม
ได้รับการช่วยเหลือพัฒนาเตม็
ศักยภาพและอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

มาตรฐานที่ ๑๐  
ตัวบ่งช้ีที่  ๑๐.๖ 

 

๔. โครงการคาราวานเสรมิสร้าง
เด็ก 

๑.เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาพ่อแม่ 
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยให้มีความรู้
ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดู
และส่งเสรมิพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อย่างถูกต้องตามหลักการ 
๒.เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีแก่
เด็ก เช่น การไหวส้วย     ยิ้มใส 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักการ
อ่านและมีทักษะการคิด 
 

ด้านปริมาณ 
๑.นักเรยีนระดับชั้นปฐมวัย
โรงเรียนบ้านดงซ่อม ร้อยละ ๙๐  
มีพัฒนาการที่ดีทั้ง ร่างกาย 
อารมณ-์จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาอยูร่่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข 
๒.พ่อแม ่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
โรงเรียนบ้านดงซ่อม ร้อยละ ๙๐  
เข้าร่วมและให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีตลอดกจิกรรม 
๓.คณะครผูู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ ๑๐๐  มีความรูค้วามเข้าใจใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาพ่อ แม ่
ผู้ปกครอง 
  
 
 

มาตรฐานข้อที่ ๑- ๘ 
ทุกตัวบ่งช้ี 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 
  ด้านคุณภาพ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มี
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถ
ท างานจนส าเรจ็ ท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมี
ความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

๔. นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถ
คิดรวบยอด คดิแก้ปัญหา 
และคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

๕. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้
และทักษะเบื้องต้น 

๖. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความ
สนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และ
พัฒนาตนเอง 

๗. นักเรียนทุกคนมสีุขนิสัย 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่
ด ี

๘. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสยั
ด้านศิลปะ ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 
๕. โครงการบณัฑิตน้อย ๑. เพื่อให้เด็กมีแรงกระตุ้นในการ

เรียนต่อและสร้างความภาคภูมิใจ
ให้แก่เด็กเพื่อให้ครผูู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองและเด็ก มีความสมัพันธ์
ที่ดีต่อกัน 
๒. เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของการศึกษา 
๓. เพื่อกระตุ้นให้เด็กอยากเรียน
ต่อในระดับสูง ๆ ต่อไปในอนาคต 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีที่ 

๒ โรงเรียนบ้านดงซ่อม ร้อย
ละ ๙๕ จบการศึกษา
ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา 

๒. ผู้ปกครองนักเรยีนระดับชั้น
อนุบาลปีท่ี ๒ โรงเรียนบ้านดง
ซ่อม ร้อยละ ๑๐๐  จบการ 
ศึกษาระดับช้ันก่อนประถม 
ศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
เข้าร่วมโครงการ 

ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีที่ 

๒ โรงเรียนบ้านดงซ่อม ร้อย
ละ ๙๕ แสดงความรูส้ึกท่ีดี 
และมีปฏิสมัพันธ์ที่ดี ต่อ
โรงเรียนและต่อเพื่อนร่วมชั้น 

๒. นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีที่ ๒ 
โรงเรียนบ้านดงซ่อม ร้อยละ 
๙๕ เข้าร่วมโครงการ 

๓. ผู้ปกครองนักเรยีนระดับชั้น
อนุบาลปีท่ี ๒ โรงเรียนบ้านดง
ซ่อม ร้อยละ ๙๕ เข้าร่วม
โครงการ 

๔. ร้อยละ ๙๕ ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ 

 

มาตรฐานข้อที่ ๙ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครูและบุคลากร

อย่างเป็นระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัยและการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากรและส่งเสริม

ให้โรงเรียนมีมาตรฐาน 
ด้านปริมาณ 

คณะครู และบคุลากรทางการศึกษาโรงเรยีน
บ้านดงซ่อม จ านวน ๑๘  คน 

ด้านคุณภาพ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมใหโ้รงเรียนมี
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  ๘ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๔ 

 

๒.  โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 

๑.เพื่อให้นักเรยีนได้มีสื่อการ
เรียนการสอนที่หลากหลายและ
เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน 
๒.เพื่อส่งเสรมิให้ครูท าวิจัยใน
ช้ันเรียน 
๓.เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
หนังสือให้กับนักเรียน 
๔.เพื่อพัฒนาให้นักเรยีนมุ่งเน้นสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ด้านปริมาณ 
๑.ครู และบุคลากรทางการศึกษาจ านวน              
๑๘ คน 
๒. นักเรียนจ านวน ๒๗๒ คน 

ด้านคุณภาพ 
๑. ครสูามารถจัดการเรยีนการสอนโดยเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญได้อย่างถูกต้อง 
๒. นักเรียนไดร้ับการพัฒนามีผลสมัฤทธ์ิ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔ ทุกกลุ่มสาระ 
 

มาตรฐานที่  ๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑,๓.๒ 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑-๗.๒ 

 

๓.  โครงการกจิกรรมตาม
ความสนใจของนักเรียน 

๑.เพื่อให้นักเรยีนมีกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายและสนอง
ต่อความต้องการของนักเรยีน 
๒.เพื่อพัฒนาให้นักเรยีนมุ่งเน้นสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ด้านปริมาณ 
๑. ครูจ านวน ๑๘ คนจดักิจกรรมชุมนุม 
๒. นักเรียนจ านวน ๒๗๒ คน 

ด้านคุณภาพ 
๑. ครสูามารถจัดการเรยีนการสอนโดยเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญได้อย่างถูกต้อง 
๒.นักเรยีนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคณุภาพภายนอก 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๑-
๑๐.๖ 

๔. โครงการห้องสมดุ ๑.เพื่อส่งเสรมิความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้
ห้องสมุด 
๒. เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ห้องสมดุ 

ด้านปริมาณ 
๑.นักเรยีนมีหนังสืออ่านเฉลี่ย ๔ เล่ม/คน ร้อย
ละ ๑๐๐ 
๒. ผู้เรียนสามารถอ่านคล่อง เขียนคล่องและ
รู้จักตั้งค าถามเพื่อหาเหตผุล ร้อยละ ๘๙ 
  
 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งช้ีที่ 

๑๑.๑,๑๑.๓ 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 
  ๓.นักเรยีนเข้าใช้ห้องสมุดจ านวน ๓ ครั้งต่อ

สัปดาห์ ร้อยละ ๙๐ 
๔. นักเรียนอ่านวารสาร หนังสือพิมพ์ และ
หนังสือนอกหลักสตูรพร้อมมีการจดบันทึก
ความรู้ที่ได้จากการอ่าน ร้อยละ ๘๕ 
๕. ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จาก
อินเตอร์เนต็และเทคโนโลยตี่าง ๆ ได้ ร้อยละ 
๘๕ 
๖. ผู้เรียนรูจ้ักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ร้อย
ละ ๙๕ 

ด้านคุณภาพ 
๑.นักเรยีนมีหนังสืออ่านเฉลี่ย ๔ เล่ม/คน  
๒. ผู้เรียนสามารถอ่านคล่อง เขียนคล่องและ
รู้จักตั้งค าถามเพื่อหาเหตผุล  
๓.นักเรยีนเข้าใช้ห้องสมุดจ านวน ๓ ครั้งต่อ
สัปดาห์  
๔. นักเรียนอ่านวารสาร หนังสือพิมพ์ และ
หนังสือนอกหลักสตูรพร้อมมีการจดบันทึก
ความรู้ที่ได้จากการอ่าน  
๕. ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จาก
อินเตอร์เนต็และเทคโนโลยตี่าง ๆ ได้  
๖. ผู้เรียนรูจ้ักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

 

๕. โครงการประชาธิปไตย ๑.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนเรียนรู้
ในระเบียบกติกาของสังคม 
๒.เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเรียนรู้
และเข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของ
ตนเอง 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนไดเ้ข้าร่วมกจิกรรมร้อยละ ๙๕  

ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถทาง 
ด้านประชาธิปไตยได้อย่างเต็มที ่
๒. นักเรียนไดรู้้กฎ กติกา ทางสังคม 

มาตรฐานที่ ๒,๔ 

๖. โครงการนิเทศ ๑.เพื่อติดตามผลการด าเนินด้าน
การเรยีนการสอน 
๒.เพื่อนิเทศตดิตามผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
๓. เพื่อร่วมกันแก้ปญัหางาน
วิชาการ 
๔. เพื่อพัฒนาผลสมฤทธ์ิ 

ด้านปริมาณ 
๑. คณะครูและบุคลากรฯ โรงเรียนบ้านดง
ซ่อมจ านวน ๑๘ คน 

ด้านคุณภาพ 
๑.งานด้านการเรยีนการสอนของคณะครูได้รับ
การพัฒนาท่ีดีขึ้น 
๒.โครงการ กิจกรรมได้ด าเนินการส าเรจ็ตาม
วัตถุประสงค์ 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 
๗.โครงการส่งเสรมิสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของ

โรงเรียน 
ด้านปริมาณ 

๑. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านดงซ่อมสารถดูแลสุขภาพของ
ตนเองและผู้อื่นได้ ร้อยละ ๘๐ 

ด้านคุณภาพ 
      นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต่าง ๆ ในโรงเรียนมีสุขภาพกาย สขุภาพจิตที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑-๑.๕ 

๘. โครงการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนบ้านาดงซ่อมได้
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

ด้านปริมาณ 
หลักสตูรสถานศึกษา 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนบา้นดงซ่อมได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพโดยใช้หลักสตูรสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๐ 

๙. โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน 

เพื่อพัฒนาระบบงานบริหาร
วิชาการงานงบประมาณ งาน
บริหารทั่วไป 

ด้านปริมาณ 
ด้านคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๒ 

๑๐. โครงการเครือข่ายดนตร ี พัฒนาและส่งเสรมิ
ความสามารถทางดนตรีแก่
นักเรียน 

ด้านปริมาณ 
      โรงเรียนบ้านดงซ่อมมีอุปกรณ์และสื่อการ
เรียนการสอนในวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

ด้านคุณภาพ 
      โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนใน
วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศลิป์อย่างมี
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างคณุภาพให้กับ
นักเรียน รวมถึงปลูกจิตส านึกในความเป็นไทย
ให้กับนักเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๐ 

๑๑. โครงการพัฒนาการเรยีน
การสอนภาษาอังกฤษ 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ภาษาอังกฤษ 

ด้านปริมาณ 
๑. จ านวนครูและบุคลากรฯ จ านวน ๑๘ คน 
๒.จ านวนนักเรียนโรงเรียนบา้นดงซ่อมจ านวน 
๒๗๒ คน 

ด้านคุณภาพ 
๑.นักเรยีนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
๒.นักเรยีนมีทักษะทางด้านการฟังพูดอ่าน
เขียนภาษาอังกฤษดีขึ้น 
๓.นักเรยีนมีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์มีความ
กล้าแสดงออกทางภาษาที่ถูกต้อง 
๔.นักเรยีนมผีลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษสูง 

มาตรฐานที่ ๑๐ 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 
๑๒.โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมใหด้ีขึ้น 
และเอื้อต่อการเรยีนการสอน 

ด้านปริมาณ 
      โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียน
การสอน 

ด้านคุณภาพ 
       สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับ
อาคารสถานท่ีและการใช้พื้นที่ในการจัด
การศึกษามีการส ารวจข้อมูลการให้และบริการ
ของหน่วยงานต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๑ 

๑๓.โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรยีนการสอนระดับ
ปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อจัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัย 
๒. เพื่อจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ 
๓. เพื่อการวิเคราะห์เด็กเป็น
รายบุคคล ครบถ้วนทุกด้าน 
๔. เพื่อให้ครสูามารถใช้สื่อท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ของเด็ก 
๕. เพื่อด าเนินการการประเมิน
พัฒนาการเด็กให้เด็กมี
พัฒนาการให้เต็มศักยภาพ  
 
 
 
 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
๑. ร้อยละ ๙๐ ครมูีความสามารถในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
๒. ร้อยละ ๙๐ ครมูีความรู้ความเข้าใจ
เป้าหมายและหลัดสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๓. ร้อยละ ๙๐ ครูมีการวิเคราะห์เด็กเป็น
รายบุคคล 
๔. ร้อยละ ๙๐  ครูมคีวามสารถในการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๕. ร้อยละ ๙๐ ครมูีความสามารถในการใช้สื่อท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรยีนรู้ของเด็ก 
๖. ร้อยละ ๙๐ ครมูีการประเมินพฒันาการ
ของเด็กตามสภาพจริง โดยค านึงถงึพัฒนาการ
ตามวัย 
๗. ร้อยละ ๙๐ ครมูีการน าผล การประเมิน
พัฒนาการมาปรับเปลีย่นการจดัประสบการณ์ 
เพื่อพัฒนาเด็กให้เตม็ศักยภาพ 
๘. นักเรียนร้อยละ 90 มีพัฒนาการทั้ง 4 
ด้านที่ดีตามศักยภาพ 

ด้านคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๙๐ ครูมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๒. ร้อยละ ๙๐ ครูมีการเก็บรวมรวมข้อมูล

เด็กเป็นรายบุคคล ครบถ้วนทุกด้าน 
๓. ร้อยละ ๙๐ ครูสามารถจดัประสบการณ ์

และกิจกรรมประจ าวันไดเ้หมาะสมกับ 
พัฒนาการเด็ก 

 

มาตรฐานข้อที่ ๑๐
ตัวบ่งช้ี ๑-๖ 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 
  ๔. ร้อยละ ๙๐ ครูสามารถใช้สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรยีนรู้ของ
เด็ก 

๕. ร้อยละ ๙๐ ครูใช้วิธีการ/ เครื่องมอืวัด
และประเมิน พัฒนาการของเด็กตาม
สภาพจริง  

๖. ร้อยละ ๙๐ ครูน าผลการประเมิน
พัฒนาการมาปรับปรุง/เปลี่ยนวิธีการจัด
ประสบการณ์ ให้เหมาะสมกับเด็ก 

๗. นักเรียนร้อยละ 90 เด็กนักเรียนระดับช้ัน 
ปฐมวัย มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านทีด่ีตาม 
ศักยภาพ 

 

๑๔.โครงการอาชีพท่ีฉันรัก 
 

๑. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ส าเรจ็ 

๒. ผู้เรยีนแสดงออกถึงการ
ยอมรับและชื่นชมต่ออาชีพ
สุจรติ 

๓. ผู้เรยีนมีความกระตือรือร้น
แสดงออกถึงความเป็นผู้น า
และผูต้ามทีด่ ี

 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยจ านวน ๔๐  คน 
๒. พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยโรงเรยีนบ้าน

ดงซ่อม จ านวน  ๔๐  คน 
๓. คณะครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม จ านวน  ๑๘  

คน 
ด้านคุณภาพ 

๑. ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ มีความสนใจ
กระตือรือร้นแสดงออกในการเป็นผู้น า
และผูต้ามทีด่ ี

๒. ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ แสดงออกถึงการ
ยอมรับและชื่นชมต่ออาชีพสุจรติ 

๓. ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ มีความสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นไดส้ าเรจ็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานข้อที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 
๑๕. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพทักษะพื้นฐานผูเ้รียน
ระดับปฐมวัย 

๑. เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ี
ความรู้และทักษะเบื้องต้น
ในด้านต่าง ๆ ตามหลักสูตร
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

 
 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนปฐมวัย จ านวน  ๔๐  คน 
๒. พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยโรงเรยีนบ้าน

ดงซ่อม จ านวน  ๔๐  คน 
๓. คณะครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม จ านวน  ๑๘

คน 
ด้านคุณภาพ 

๑. ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการใช้
กล้ามเนื้อใหญ-่เล็ก 

๒. ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการใช้
ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 

๓. ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการสื่อสาร 
๔. เรียนร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการสงัเกต

และส ารวจ 
๕. ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ มีทักษะในเรื่องมิติ

สัมพันธ์ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีทักษะในเรื่อง
จ านวน ปริมาณน้ าหนักและการคาดคะเน 

๖. ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ สามารถเชื่อมโยง
ความรู้และทักษะต่างๆ 

๗. ผู้ที่เกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐  มีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินโครงการ 

มาตรฐานข้อที ่
๑-๘ ทุกตัวบ่งช้ี 

๑๖. ฝึกสมองลองความจ า น า
ความรูสู้่ตนเอง 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้ทักษะด้าน
สติปัญญาให้เหมาะสมกับ
วัย 

๒. เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู ้

๓. เพื่อเป็นการพัฒนาให้
โรงเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในมาตรฐานที่ 6 

 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียนบ้านดง

ซ่อม ร้อยละ ๗๕ รู้จักถามในสิ่งที่อยากรู้
หรือเหตผุลสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและการ
อ่านหาความรู้จากหนังสือ หรือแหล่ง
เรียนรูต้่าง 

๒. สนใจ ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูส้ิง่ต่างๆ 
รอบตัวด้วยความเตม็ใจ และสนุกกับการ
เรียนรู ้

ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้เรยีนร้อยละ ๗๕ รู้จักตั้งค าถามเพื่อหา

เหตุผลและมีความสนใจใฝ่รู้และรกัการ
อ่าน  

 
 

มาตรฐานข้อที่ ๖
ทุกตัวตัวบ่งช้ี 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 
  ๒. ผู้เรยีนร้อยละ ๗๕ มีความกระตือรือร้นใน

การเรยีนรู้ต่างๆรอบตัวและสนุกกับ 
การเรยีนรู ้

๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจใน
การด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 

 

๑๗.โครงการรักสุขภาพ ๑. พัฒนานักเรียนช้ันอนุบาล
ให้มีทักษะในการออกก าลัง
กาย 

๒. เพื่อให้นักเรียนช้ันอนุบาลมี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ซื้อและเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย 

๓. เพื่อให้นักเรียนช้ันอนุบาลมี
น้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย 

๔. เพื่อเป็นการพัฒนาให้
โรงเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในมาตรฐานที่ ๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียนบ้านดง

ซ่อม ร้อยละ ๗๕ รู้จักดูแลตนเองให้มี
สุขภาพแข็งแรง เข้าร่วมกจิกรรมการออก
ก าลังกาย รักษาสุขอนามัยของตนเอง เลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตอ่ร่างกาย 
ระมัดระวังตนในการเล่น/ท ากิจกรรมและ
กิจวัตรประจ าวันให้ปลอดภัย 

๒. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียนบ้านดง
ซ่อม ร้อยละ ๗๕ มีน้ าหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธรณสุข 
และมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ต้องใช้
กล้ามเนื้อใหญ่เหมาะสมกับวัย 

๓. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียนบ้านดง
ซ่อม ร้อยละ ๗๕ รู้จักโทษของสิ่งเสพติด 
และสิ่งมอมเมา และรู้จักปฏเิสธสิ่งเสพติด 
และสิ่งมอมเมา 

๔. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียนบ้านดง
ซ่อม ร้อยละ ๗๕ มีความมั่นใจในตนเอง 
และกลา้แสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัย
และสถานการณ ์

๕. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียนบ้านดง
ซ่อม ร้อยละ ๗๕ ร่าเริง แจ่มใส มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดตี่อเพื่อน ครู และผูอ้ื่น 
เหมาะสมกับวัยและสถานการณ ์

ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้เรยีนร้อยละ ๗๕ มีน้ าหนัก ส่วนสูงตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
๒. ผู้เรยีนร้อยละ ๗๕ ดูแลสุขภาพ สขุอนามัย

และดูแลตนเองให้มีความปลอดภยั 
๓. ผู้เรยีนร้อยละ ๗๕ มีความมั่นใจ กล้า

แสดงออกอย่างเหมาะสม 

มาตรฐานข้อที่ ๗ 
ทุกตัวบ่งช้ี 



 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 
  ๔. ผู้เรยีนร้อยละ ๗๕ ร่าเริงแจ่มใส มมีนุษย์

สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่น 
๕. ผู้เรยีนร้อยละ ๗๕ สามารถบอกความไมด่ี

ของสิ่งเสพติดและปฏิเสธสิ่งมอมเมาด้วย
ตนเองได ้

๖. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจใน
การด าเนินงานของโรงเรียน 

 

๑๘.โครงการพัฒนาศักยภาพ
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ระดับ
ปฐมวัย 

๑. เพื่อส่งเสริมให้ครูท าวิจยัใน
ช้ันเรียน 

๒. เพื่อส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 
๓. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ท้ัง 

๔ ด้าน 
๔. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ระบบประกันคณุภาพ
ภายใน 

๕. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้า
แข่งขันกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะต่าง 
 

ด้านปริมาณ 
๑. จ านวนครูผูส้อนระดับช้ันปฐมวัยท้ัง ๒ 

ท่าน จัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
๒. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยจ านวน ๔๐ คน 

มีนิสัยรักการอ่าน 
ด้านคุณภาพ 

๑. ครูสามารถจดัการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญได้อย่างถูกต้อง รอ้ยละ 
๑๐๐ 

๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคณุภาพภายนอก 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

มาตรฐานข้อที่ 
๑๐,๑๔ ตัวบ่งช้ีที่
๑๐.๑ – ๑๐.๖ 
๑๐.๗,๑๔.๓ 

๑๙. โครงการพัฒนางานวิจัย ๑. เพื่อส่งเสริมให้ครูท าวิจยัใน
ช้ันเรียน 

๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ท้ัง 
๔ ด้าน 

๓. เพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
 
 
 
 

 

ด้านปริมาณ 
๑. จ านวนครูผูส้อนระดับช้ันปฐมวัยท้ัง ๒ 

ท่าน จัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
ด้านคุณภาพ 

๑.   ครูสามารถจดัการเรียนการสอนโดยเน้น 
      ผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 
      ๑๐๐ 
๒.   นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ 
      มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก 
      ร้อยละ ๑๐๐ 
 

มาตรฐานข้อที่ ๑๐
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๗ 

๒๐. โครงการพัฒนาบุคลากร
ปฐมวัย 
 

๑. เพื่อให้บุคลากรได้น าเอา
ความรู้ที่ได้รับมาขยายผล
ต่อและใช้ประโยชน์กับ
บุคลากรภายในสถานศึกษา
และนักเรียน 

 

ด้านปริมาณ 
๑.  บุคลากรผูส้อนระดับชั้นปฐมวยัโรงเรยีน 
     บ้านดงซ่อมทั้ง ๒ คน ได้เข้าประชุมเชิง 
     ปฏิบัติการ อบรม สมัมนา อยา่งน้อยปีงบ 
     ประมาณละ ๒๐ ช่ัวโมง และ ไปศึกษาด ู
      งาน อย่างน้อยปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง 

มาตรฐานข้อที่ ๑๒
ตัวบ่งช้ีที ่



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 
 ๒. เพื่อให้บุคลากรไดร้ับความรู้

จากการฝึกอบรมตามความ
ถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ
สอน 

๓. เพื่อส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกในการปฏบิัติ
หน้าท่ีของบุคลากรเพื่อ 
ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรให้
แข็งแรง 

๔. เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจ
และเจตคติทีด่ีต่อการ
พัฒนาตนเอง 

๕. สร้างขวัญและก าลังใจท่ีดี
ต่อบุคลากรในโรงเรียน 

ด้านคุณภาพ 
๑. บุคลากรผู้สอนระดับชั้นปฐมวยัโรงเรียน

บ้านดงซ่อมทั้ง ๒ คน ไดเ้ข้าประชุมเชิง
ปฏิบัติการ อบรม สมัมนา อย่างนอ้ย
ปีงบประมาณละ ๒๐ ช่ัวโมง และ ไป
ศึกษาดูงาน อย่างน้อยปีงบประมาณละ ๑ 
ครั้ง 

 

 
 กลยุทธ์ที่ ๔ 
พัฒนาคามพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงาน
การศึกษาในสังกัดเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการเทคโนโลยีและ
สื่อสารเพื่อการบริหาร
จัดการ 

๑.  เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ 
     เรียนการสอนให้มีประสิทธิ 
     ภาพโดยการใช้ระบบสารสน 
     เทศ 
๒. เพื่อให้คณะครโูรงเรยีนบ้านดง 
    ซ่อมใช้สื่อสารสนเทศในการ 
    พัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึง 

ด้านปริมาณ 
  มีระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน 

ด้านคุณภาพ 
      นักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
ทั้งหมดไดร้ับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้ระบบสารสน 
เทศอย่างทั่วถึง 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๓ 

  

๒. โครงการไม่เห็นน่าอาย 
เล่นได้เล่าเป็น 

๑. พัฒนาผู้เรียนใหเ้กิดความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่
เกิดจากการเรียนรู ้

๒. เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จักการ
แก้ปัญหา 

๓. เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
จินตนาการและความคิด 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย

โรงเรียนบ้านดงซ่อม ร้อยละ 
๗๕ บอกคุณลักษณะคณุสมบัติ 
ความเหมือน ความต่าง จ าแนก
ประเภทจัดหมวดหมู่และบอก
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่า 

มาตรฐานข้อที ่๔  
ทุกตัวบ่งช้ี 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

 สร้างสรรค ์ ๒. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย
โรงเรียนบ้านดงซ่อม ร้อยละ 
๗๕ ตดัสินใจและแก้ปญัหาใน
การเล่น หรือการกระท า
กิจกรรมไดเ้หมาะสมกับวยั 

๓. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย
โรงเรียนบ้านดงซ่อม ร้อยละ 
๗๕ ถ่ายทอดความคิดตาม
จินตนาการของตนเองได้ และ
สร้างสรรค ์ผลงานท่ีมรีาย 
ละเอียด มีความแปลกใหม่และ
หลากหลาย 

ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้เรยีนร้อยละ ๗๕ มีความคิด

รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกดิ
จากการเรียนรู ้

๒. ผู้เรยีนร้อยละ ๗๕ แก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัย 

๓. ผู้เรยีนร้อยละ ๗๕ มีจตินาการ
และความคิดสร้างสรรค ์

๔. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

 

๓. โครงการเทคโนโลยีและ
การสื่อสารเพื่อการเรยีนรู ้

๑. เพื่อผู้เรยีนให้มีความรู้
เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อ
การเรยีนรู ้

 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย 

จ านวน  ๔๐  คน 
๒. พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ้านดงซ่อม  จ านวน  
๔๐  คน 

๓. คณะครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
จ านวน  ๑๘ คน 

ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้

ทางด้านเทคโนโลยีและการ
สื่อสารเพื่อการเรียนรู ้

๒. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสารได ้

 

มาตรฐานข้อที่ ๑๖  
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๔. เทคโนโลยีและการ
สื่อสารเพื่อการบริหาร
จัดการ 

๑. เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสยั
ด้านศิลปะ ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย 

จ านวน  ๔๐  คน 
๒. พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ้านดงซ่อม  จ านวน 
๔๐  คน 

๓. คณะครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
จ านวน  ๑๘  คน 

ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ มีความ

สนใจและร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ 

๒. ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ มีความ
สนใจและร่วมกิจกรรมด้าน
ดนตร ี

๓. ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ มีความ
สนใจและร่วมกิจกรรมด้านการ
เคลื่อนไหว 

๔. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

มาตรฐานข้อที่ ๑-๘  
ทุกตัวบ่งช้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๕ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศกึษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการสานสัมพันธ์ ๑. เพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน 
    ให้ทุกภาคส่วนร่วมในการจดั 
    การศึกษา 
๒.เพื่อให้โรงเรียนมคีุณภาพและ 
   มาตรฐานการศึกษาท่ีเป็นที ่
   ยอมรับของชุมชนและหน่วย 
   งานอ่ืน 

ด้านปริมาณ 
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ี 
    สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยว 
    ข้องกับสถานศึกษาจ านวน ๑ แผนงาน 
๒. สถานศึกษาบันทึกผลการประชุม การแลก 
    เปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถานศึกษากับ 
    ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท้ังส่วนของสถานศึกษา 
    ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจ านวน ๓ เลม่ 
๓. สถานศึกษามีการริเริม่และร่วมมือในการ 
    จัดท ากิจกรรม ร่วมกันท้ังในและนอกสถาน 
    ศึกษาทุกกิจกรรม 

ด้านคุณภาพ 
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ี 
    สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยว  
    ข้องกับสถานศึกษา 
๒. สถานศึกษาบันทึกผลการประชุม การแลก 
    เปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถานศึกษากับ 
    ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท้ังส่วนของสถานศึกษา 
    ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจ านวน  
๓. สถานศึกษามีการริเริม่และร่วมมือในการ 
    จัดท ากิจกรรมร่วมกันท้ังในและนอกสถาน 
    ศึกษาทุกกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๙ 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศกึษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๒.โครงการบรหิาร
จัดการ 

๑.  เพื่อจัดระบบควบคุมภายใน 
     เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ด้านปริมาณ 
๑.จัดระบบควบคมุภายใน 
๒.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ด้านคุณภาพ 
๑.โรงเรียนมีระบบควบคุมภายใน 
๒.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี แบบมี
ส่วนร่วมโดยใช้สารสนเทศในการตดัสินใจ 

 

๓.โครงการอนุบาล
สัมพันธ์ 
 
 
 

๑. เพื่อเป็นแหล่งแสวงหา
ความรู้และบริการชุมชน 

๒. เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลีย่น
การเรยีนรู้ร่วมกัน 

๓. เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผูม้ีส่วนเกีย่วข้องกับ
สถานศึกษา 

 

ด้านปริมาณ 
๑. ร้อยละ ๗๕ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

สถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาระดับชั้นก่อนประถมศึกษา 

๒. ร้อยละ ๗๕ ของผู้ที่เกีย่วข้องกับ
สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมร่วมกันทั้งในและนอกสถานท่ี 

ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาร้อยละ ๗๕ มี

ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมใน
ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาของทาง
โรงเรียน 

๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาร้อยละ ๗๕ มี
ส่วนร่วมจดักิจกรรมเพื่อแลกเปลีย่นการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานท่ี 

มาตรฐานข้อที่ ๑๘ 
 ทุกตัวบ่งช้ี 

 
หมายเหตุ    รายงานให้ครบทุกกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ตอนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๑ 
ปลูกฝังคุณธรรมน าความรู้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

โครงการจดัการเรียนการ
สอนเพื่อน้อมน าการใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ด้านปริมาณ  
๑. ผู้บริหาร ครู นักเรียน จ านวน 
    ๒๗๒ คน 

ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีจติส านักท่ีดีต่อการ 

เรียน 
๒. นักเรียนมีทักษะการคิด การ 

สร้างปัญญา การด าเนินชีวิต 
๓. นักเรียนมีจติส านึกในการ 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๔. นักเรียนมีคณุธรรมจริยธรรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการอยูร่่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข 

ด้านปริมาณ 
๑. ผู้บริหาร ครู นักเรียน จ านวน ๒๗๒ 
    คน 

ด้านคุณภาพ 
๑.  นักเรียนมีจิตส านักท่ีดีต่อการเรียน 
๒.  นักเรียนมีทักษะการคดิ การสร้าง 
     ปัญญา การด าเนินชีวิต 
๓.  นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรกัษ์ 
     ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนา 
     สิ่งแวดล้อม 
๔.  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนว 
     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ 
     อยูร่่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

มาตรฐานที่ ๒   
ตัวบ่งช้ีที ่
๒.๔,๒.๕ 

มาตรฐานที่ ๓   
ตัวบ่งช้ีที ่
๓.๑,๓.๒ 

โครงการวันส าคัญ ด้านปริมาณ 
๑.  จ านวนครู และบุคลากรทางการ 
     ศึกษาโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
     จ านวน ๑๘ คนได้เข้าร่วม 
     กิจกรรม 
๒.  จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านดง 
     ซ่อม ๒๗๒ คนได้เข้าร่วม 
     กิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

ด้านคุณภาพ 
๑.  นักเรียนและบุคลากรของ 
     โรงเรียนมีระเบียบวินัย 
     คุณธรรม จรยิธรรม 

ด้านปริมาณ 
๑.  จ านวนครู และบุคลากรทางการ 
     ศึกษาโรงเรียนบ้านดงซ่อม จ านวน 
     ๑๘ คนได้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒.  จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
     ๒๗๒ คนได้เข้าร่วมกิจกรรม อย่าง 
     น้อยร้อยละ ๘๐ 

ด้านคุณภาพ 
๑.  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนม ี
     ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมเป็น  
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๒   
ตัวบ่งช้ีที ่
๒.๒,๒.๓ 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

โครงการวันส าคัญ ด้านปริมาณ 
๑.จ านวนครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรยีนบ้านดงซ่อม จ านวน 
๑๘ คนได้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จ านวนนักเรยีนโรงเรียนบ้านดง
ซ่อม ๒๗๒ คนได้เข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

ด้านคุณภาพ 
๑.นักเรยีนและบุคลากรของโรงเรยีน
มีระเบยีบวินัย คณุธรรม จริยธรรม
เป็นแบบอย่างท่ีดี ร้อยละ ๙๐ 
๒.นักเรยีนมีระเบียบวินัย และ
ประพฤติปฏบิัติตนอยูร่่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุขร้อยละ ๙๐ 
๓.นักเรยีนระลึกถึงประคุณ และ
กตัญญูกตเวทีต่อผูม้ีพระคณุร้อยละ 
๑๐๐ 

๔.โรงเรียน , วัด , บ้าน มี
ความสัมพันธ์อันดตี่อกัน 

ด้านปริมาณ 
๑.จ านวนครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านดงซ่อม จ านวน ๑๘ คนได้
เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จ านวนนักเรยีนโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
๒๗๒ คนได้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านคุณภาพ 
๑.นักเรยีนและบุคลากรของโรงเรยีนมี
ระเบียบวินยั คุณธรรม จริยธรรมเป็น
แบบอย่างท่ีดี ร้อยละ ๙๐ 
๒.นักเรยีนมีระเบียบวินัย และประพฤติ
ปฏิบัติตนอยูร่่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุขร้อยละ ๙๐ 
๓.นักเรยีนระลึกถึงประคุณ และกตัญญู
กตเวทีต่อผูม้ีพระคณุร้อยละ ๑๐๐ 
๔.โรงเรียน , วัด , บ้าน มีความสมัพันธ์
อันดีต่อกัน 

 

โครงการประหยดัพลังงาน ด้านปริมาณ 
๑.  นักเรียนจ านวน ๒๗๒ คน 
๒.  คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจ านวน ๑๘ คน 

ด้านคุณภาพ 
๑.  นักเรียน , คณะครู และบคุลากร 
     ทางการศึกษาทุกคนได้ปลูก 
     ต้นไม้และรณรงค์ลดภาวะโลก 
     ร้อน 
๒.  นักเรียน, คณะครูและบุคลากร 
     ทางการศึกษาทุกคนมีการ 
     ประหยัดไฟฟ้า และ น้ า 

ด้านปริมาณ 
๑.  นักเรียนจ านวน ๒๗๒ คน 
๒.  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     จ านวน ๑๘ คน 

ด้านคุณภาพ 
๑.  นักเรียน , คณะครู และบคุลากร 
     ทางการศึกษาทุกคนได้ปลูกตน้ไม ้
     และรณรงคล์ดภาวะโลกร้อน 
๒.  นักเรียน, คณะครูและบุคลากร 
     ทางการศึกษาทุกคนมีการประหยัด 
     ไฟฟ้า และ น้ า 

มาตรฐานที่ ๒   
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๔ 

โครงการพัฒนาคณุธรรม 
จริยธรรมเด็กปฐมวัย 
 

ด้านปริมาณ  
๑. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรยีน 
    บ้านดงซ่อม ร้อยละ ๘๕ จัดเกบ็ 
    ของเล่น ของใช้ รู้จักการรอคอย 
    มีความรับผิดชอบ และปฏิบตั ิ
    กิจกรรมไดส้ าเร็จ ปฏิบตัิตาม 
    ข้อตกลงร่วมกันของห้องเรียน 

๑.  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรยีน 
     บ้านดงซ่อม จัดเก็บของเล่น ของใช้ 
     รู้จักการรอคอย มีความรับผดิชอบ 
     และปฏิบัติกิจกรรมไดส้ าเรจ็ ปฏิบัต ิ
     ตามข้อตกลงร่วมกันของห้องเรียน 
๒.  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรยีน 
     บ้านดงซ่อม ไม่น าทรัพย์สิน และ  

มาตรฐานข้อที่ ๑  
ทุกตัวตัวบ่งช้ี 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 
     โรงเรียนบ้านดงซ่อม ร้อยละ 
     ๘๕ ไม่น าทรัพยส์ิน และสิ่งของ 
     ของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
     ยอมรับผิดเมื่อตนเองกระท า 
     ความผิด 
๓.  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 
     โรงเรียนบ้านดงซ่อม ร้อยละ 
     ๘๕ รู้จักขอบคุณผู้ที่ท าความดี 
     ให้กับตน รวมทั้งเชื่อฟัง ปฏิบัติ 
     ตนตามค าสอน และมีสมัมา 
     คารวะต่อผู้มีพระคุณ และ 
     แสดงออกซึ่งความรักชาติไดต้าม 
     วัย 
๔.  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 
     โรงเรียนบ้านดงซ่อม ร้อยละ 

  ๘๕ มีน้ าใจ เอื้อเฟ้ือ แบ่งปัน 
    ช่วยเหลือผู้อื่น มีความพึงพอใจ 
  ในตนเอง และรู้จักช่ืนชมผู้อื่น 

  

     สิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
     ยอมรับผิดเมื่อตนเองกระท าความผิด 
๓.   นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียน 
      บ้านดงซ่อม รู้จักขอบคุณผู้ทีท่ า 
      ความดีให้กับตน รวมทั้งเชื่อฟัง 
      ปฏิบัติตนตามค าสอน และมสีัมมา 
      คารวะต่อผู้มีพระคุณ และแสดงออก 
      ซึ่งความรักชาติได้ตามวัย 
๔.   นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียน 
      บ้านดงซ่อม มีน้ าใจ เอื้อเฟ้ือ 
      แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มีความพึง 
      พอใจในตนเอง และรู้จักช่ืนชมผู้อื่น 

 

 

โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย 

จ านวน ๔๐  คน 
๒. พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ้านดงซ่อม จ านวน  
๔๐  คน 

๓. คณะครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
จ านวน  ๑๘  คน 

ด้านคุณภาพ 
๑.  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ รับรู้คณุค่า 
     ของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบท่ี 
     เกิดจากการเปลีย่นแปลง 
     สิ่งแวดล้อม 
๒.  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วม หรือ 
     มีส่วนร่วมกิจกรรม โครงการ 
     อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 
 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย ที่เข้าร่วม

กิจกรรม 
๒. พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยโรงเรยีน

บ้านดงเข้าร่วมกิจกรรม 
๓. คณะครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม เข้ารว่ม

กิจกรรม 
ด้านคุณภาพ 

๑.  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย รับรูคุ้ณค่า 
     ของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบท่ีเกิด 
     จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอ้ม 
๒.  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย เข้าร่วม 
     หรือมีส่วนร่วมกิจกรรม โครงการ 
     อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานข้อที่ ๑  
ทุกตัวตัวบ่งช้ี 



 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประชากรวัยเรียน อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษานักเรยีนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู ้

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนบา้นดงซ่อมที่

มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้ 
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปี
ที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
จ านวน ๒๓ คน 

ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนโรงเรียนบา้นดงซ่อมที่

มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้
ได้รับการเตรียมความพร้อม
และรับบริการด้านการจัด
การศึกษาพิเศษ มีพัฒนาการ
เรียนรูจ้ากสื่อ 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนบา้นดงซ่อมที่มี

ปัญหาทางด้านการเรยีนรู้ ตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี ๑ ถึง
มัธยมศึกษาปทีี่ ๓ 

ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนโรงเรียนบา้นดงซ่อมที่มี

ปัญหาทางด้านการเรยีนรู้ได้รับการ
เตรียมความพร้อมและรับบริการ
ด้านการจดัการศึกษาพิเศษ มี
พัฒนาการเรียนรู้จากสื่อ 

 

มาตรฐานที่ ๗  
ตัวบ่งช้ีที ่

๗.๒, ๗.๓, ๗.๖ 

โครงการการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ด้านปริมาณ 
๑. จ านวนครูและบุคลากรฯของ 
๒. โรงเรียนบ้านดงซ่อม จ านวน 

๑๘ คน 
๓. นักเรียนโรงเรียนบา้นดงซ่อม

จ านวน ๒๗๒ คน 
ด้านคุณภาพ 

๑. ครูและบุคลากรฯ ในโรงเรียน 
๒. บ้านดงซ่อมมีระเบียบวินัย 

คุณธรรม จรยิธรรมเป็น
แบบอย่างท่ีดีและสามารถดูแล
อบรมนักเรยีนได ้

๓. นักเรียนโรงเรียนบา้นดงซ่อม
ได้รับการช่วยเหลือพัฒนาเตม็
ศักยภาพและอยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
๑. จ านวนครูและบุคลากรฯของ 
๒. โรงเรียนบ้านดงซ่อม จ านวน ๑๘ 

คน 
๓. นักเรียนโรงเรียนบา้นดงซ่อม

จ านวน ๒๗๒ คน 
ด้านคุณภาพ 

๑. ครูและบุคลากรฯ ในโรงเรียนบ้าน 
๒. ดงซ่อมมีระเบียบวินัย คณุธรรม 

จริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดีและ
สามารถดูแลอบรมนักเรียนได้ 

 ๒.   นักเรียนโรงเรียนบา้นดงซ่อมไดร้ับ 
       การช่วยเหลือพัฒนาเต็มศักยภาพ 
       และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๑๐.๖ 

 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

โครงการคาราวานเสรมิสร้าง
เด็ก 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย 

โรงเรียนบ้านดงซ่อม ร้อยละ ๙๐  
มีพัฒนาการที่ดีทั้ง ร่างกาย 
อารมณ-์จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาอยูร่่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข 

๒. พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
โรงเรียนบ้านดงซ่อม ร้อยละ 
๙๐  เข้าร่วมและให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีตลอด
กิจกรรม 

๓. คณะครูผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ ๑๐๐  มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาพ่อ แม ่
ผู้ปกครอง 

ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค ์

๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถ
ท างานจนส าเรจ็ ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีความรู้สึกท่ีดตี่อ
อาชีพสุจริต 

๔. นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถคิด
รวบยอด คิดแก้ปญัหา และคิด
ริเริม่สรา้งสรรค ์

๕. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้
และทักษะเบื้องต้น 

๖. นักเรียนร้อยละ๙๐ มีความ
สนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และ
พัฒนาตนเอง 

๗. นักเรียนทุกคนมสีุขนิสัย 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ด ี
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ม ี

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย โรงเรยีน

บ้านดงซ่อม มีพัฒนาการที่ดีทั้ง 
ร่างกาย อารมณ-์จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาอยูร่่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข 

๒. พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
โรงเรียนบ้านดงซ่อม เข้าร่วมและให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอด
กิจกรรม 

๓. คณะครูผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ 
ความเข้าใจในการจดักิจกรรม
พัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 

ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย มีคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๒. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย มีจิตส านึก

ในการอนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๓. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย สามารถ
ท างานจนส าเรจ็ ท างานร่วมกับผูอ้ื่น
ได้และมีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจรติ 

๔. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย สามารถ
คิดรวบยอด คดิแก้ปัญหา และคดิ
ริเริม่สรา้งสรรค ์

๕. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยมีความรู้
และทักษะเบื้องต้น 

๖. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยมีความ
สนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และพัฒนา
ตนเอง 

๗. นักเรียนระดับช้ันอนุบาลมีสุขนิสัย 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ด ี

๘. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย ม ี

มาตรฐานข้อที่ ๑-๘  
ทุกตัวบ่งช้ี 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

 สุนทรียภาพและลักษณะนิสยั
ด้านศิลปะ ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว 

๙.  สุนทรียภาพและลักษณะนสิัยด้าน 
     ศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 

 

โครงการบณัฑิตน้อย ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีที่ ๒ 

โรงเรียนบ้านดงซ่อม ร้อยละ ๙๕ 
จบการศึกษาระดับช้ันก่อน 
ประถมศึกษาในปีการศึกษา 
๒๕๕๘ เข้าร่วมโครงการ 

๒. นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีที่ ๒ 
โรงเรียนบ้านดงซ่อม ร้อยละ 
๑๐๐  จบ 

๓. การศึกษาระดับชั้นก่อนประถม 
ศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
เข้าร่วมโครงการ 

ด้านคุณภาพ 
๑.  นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ 
     โรงเรียนบ้านดงซ่อม ร้อยละ  
     ๙๕ แสดงความรู้สึกท่ีดี และม ี
     ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ต่อโรงเรียนและ 
     ต่อเพื่อนร่วมชั้น 
๒.  นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีท่ี ๒ 
     โรงเรียนบ้านดงซ่อม ร้อยละ  
     ๙๕ เข้าร่วมโครงการ 
๓.  ผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ัน 
     อนุบาลปีท่ี ๒ โรงเรียนบ้านดง 
     ซ่อม ร้อยละ ๙๕ เข้าร่วม 
     โครงการ 
๔ . ร้อยละ ๙๕ ผู้ปกครองมีความ 
     พึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีที่ ๒ 

โรงเรียนบ้านดงซ่อม จบการศึกษา
ระดับชั้นก่อน ประถมศึกษาในปี
การศึกษา ๒๕๕๘ เข้าร่วม
โครงการ 

๒. นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีที่ ๒ 
 โรงเรียนบ้านดงซ่อม จบการ 
ศึกษาระดับช้ันก่อนประถม ศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เข้าร่วม
โครงการ 

ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีที่ ๒ 

โรงเรียนบ้านดงซ่อม แสดง
ความรูส้ึกท่ีดี และมีปฏสิัมพันธ์ท่ีด ี
ต่อโรงเรยีนและต่อเพื่อนร่วมชั้น 

๒. นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีที่ ๒ 
โรงเรียนบ้านดงซ่อม เข้าร่วม
โครงการ 

๓. ผู้ปกครองนักเรยีนระดับชั้นอนุบาล
ปีท่ี ๒ โรงเรยีนบ้านดงซ่อม เข้าร่วม
โครงการ 

๔. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมโครงการ 

มาตรฐานข้อที่ ๙  
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 กลยุทธ์ที่ ๓ 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครูและบุคลากรอย่าง
เป็นระบบ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัยและการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑.  โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 

ด้านปริมาณ 
๑. ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       จ านวน ๑๘ คน  นักเรียนจ านวน 
       ๒๗๒ คน 

ด้านคุณภาพ 
๑. ครูสามารถจดัการเรียนการสอน 
       โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไดอ้ย่าง 
       ถูกต้อง 
๒.   นักเรียนได้รับการพัฒนามผีลสัม 
      ฤทธิ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔ ทุกกลุ่ม 
      สาระ 

ด้านปริมาณ 
๑. ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       จ านวน ๑๘ คน  นักเรียนจ านวน 
       ๒๗๒ คน 

ด้านคุณภาพ 
๑. ครูสามารถจดัการเรียนการสอน 
       โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไดอ้ย่าง 
       ถูกต้อง 
๒.   นักเรียนได้รับการพัฒนามผีลสัม 
      ฤทธิ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔ ทุกกลุ่ม 
      สาระ 

มาตรฐานที่  ๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑,๓.๒ 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑-

๗.๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  โครงการกจิกรรม
ตามความสนใจของ
นักเรียน 

ด้านปริมาณ 
๑. ครูจ านวน ๑๘ คนจัดกิจกรรม 
      ชุมนุม 
๒.    นักเรียนจ านวน ๒๗๒ คน 

ด้านคุณภาพ 
๑. ครูสามารถจดัการเรียนการสอน 

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อยา่ง 
      ถูกต้อง 
๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ 
      มาตรฐานการประกันคุณภาพ 
      ภายนอก 

ด้านปริมาณ 
๒. ครูจ านวน ๑๘ คนจัดกิจกรรม 
      ชุมนุม 
๒.    นักเรียนจ านวน ๒๗๒ คน 

ด้านคุณภาพ 
๓. ครูสามารถจดัการเรียนการสอน 

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อยา่ง 
      ถูกต้อง 
๔. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ 
      มาตรฐานการประกันคุณภาพ 
      ภายนอก 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๑-

๑๐.๖ 

๓. โครงการห้องสมดุ ด้านปริมาณ 
๑.   นักเรียนมหีนังสืออ่านเฉลี่ย ๔ เลม่/ 
      คน ร้อยละ ๑๐๐ 
๒.   ผู้เรยีนสามารถอ่านคล่อง เขียน 
      คล่องและรู้จักตั้งค าถามเพื่อหา 
      เหตุผล ร้อยละ ๘๙ 
๓.   นักเรียนเข้าใช้ห้องสมดุจ านวน ๓ 
      ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ ๙๐ 
๔.   นักเรียนอ่านวารสาร หนังสือพิมพ์  

ด้านปริมาณ 
๑.  นักเรียนมีหนังสืออ่านเฉลี่ย ๔ เล่ม/ 
     คน ร้อยละ ๑๐๐ 
๒.  ผู้เรียนสามารถอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
     และรู้จักตั้งค าถามเพื่อหาเหตผุล ร้อย 
     ละ ๘๙ 
๓.  นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดจ านวน ๓ ครั้ง 
     ต่อสัปดาห์ ร้อยละ ๙๐ 
๔.  นักเรียนอ่านวารสาร หนังสือพิมพ์  

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งช้ีที่ 

๑๑.๑,๑๑.๓ 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

 

     และหนังสือนอกหลักสตูรพร้อมม ี
     การจดบันทึกความรู้ที่ได้จากการ 
     อ่าน ร้อยละ ๘๕ 
๕.  ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จาก 
     อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยตี่าง ๆ 
     ได้ ร้อยละ ๘๕ 
๖. ผู้เรียนรูจ้ักใช้เวลาว่างให้เกิด 
    ประโยชน์ ร้อยละ ๙๕ 

ด้านคุณภาพ 
๑.  นักเรียนมีหนังสืออ่านเฉลี่ย ๔ เล่ม/ 
     คน  
๒.  ผู้เรียนสามารถอ่านคล่อง เขียน 
     คล่องและรู้จักตั้งค าถามเพื่อหา 
     เหตุผล  
๓.  นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดจ านวน ๓  
     ครั้งต่อสัปดาห์  
๔.  นักเรียนอ่านวารสาร หนังสือพิมพ์ 
     และหนังสือนอกหลักสตูรพร้อมม ี
     การจดบันทึกความรู้ที่ได้จากการ 
     อ่าน  
๕.  ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จาก 
     อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยตี่าง ๆ 
     ได้  
๖.  ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด 
     ประโยชน์  

     และหนังสือนอกหลักสตูรพร้อมม ี
     การจดบันทึกความรู้ที่ได้จากการ 
     อ่าน ร้อยละ ๘๕ 
๕.  ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จาก 
     อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยตี่าง ๆ 
     ได้ ร้อยละ ๘๕ 
๖.  ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด 
     ประโยชน์ ร้อยละ ๙๕ 

ด้านคุณภาพ 
๑.  นักเรียนมีหนังสืออ่านเฉลี่ย ๔ เล่ม/ 
     คน 
๒.  ผู้เรียนสามารถอ่านคล่อง เขียน 
     คล่องและรู้จักตั้งค าถามเพื่อหา 
     เหตุผล 
๓.  นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดจ านวน ๓ 
     ครั้งต่อสัปดาห ์
๔.  นักเรียนอ่านวารสาร หนังสือพิมพ์ 
     และหนังสือนอกหลักสตูรพร้อมม ี
     การจดบันทึกความรู้ที่ได้จากการ 
     อ่าน 
๕.  ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จาก 
     อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยตี่าง ๆ 
     ได้ 
๖.  ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด 
    ประโยชน์ 

 

๔. โครงการ
ประชาธิปไตย 

ด้านปริมาณ 
๑.  นักเรียนได้เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ 
      ๙๕  

ด้านคุณภาพ 
๑.  นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถ 
     ทางด้านประชาธิปไตยได้อย่างเต็มที ่
๒.  นักเรียนไดรู้้กฎ กติกา ทางสังคม 

ด้านปริมาณ 
๑.  นักเรียนได้เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ 
      ๙๕  

ด้านคุณภาพ 
๑.  นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถ 
     ทางด้านประชาธิปไตยได้อย่างเต็มที ่
๒.  นักเรียนไดรู้้กฎ กติกา ทางสังคม 

มาตรฐานที่ ๒,๔ 

๕. โครงการนิเทศ ด้านปริมาณ 
๑.  คณะครูและบุคลากรฯ โรงเรียนบ้าน 
     ดงซ่อมจ านวน ๑๘ คน 

ด้านคุณภาพ 
๑.  งานด้านการเรียนการสอนของคณะ 
    ครูได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น 

ด้านปริมาณ 
๑.  คณะครูและบุคลากรฯ โรงเรียนบ้าน 
     ดงซ่อมจ านวน ๑๘ คน 

ด้านคุณภาพ 
๑.  งานด้านการเรียนการสอนของคณะ 
    ครูได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น 

มาตรฐานที่ ๑๒ 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

 ๒.  โครงการ กิจกรรมไดด้ าเนินการ 
     ส าเร็จตามวตัถุประสงค ์

๒.  โครงการ กิจกรรมไดด้ าเนินการส าเร็จ 
     ตามวัตถุประสงค ์

 

๖. โครงการส่งเสรมิ
สุขภาพ 

ด้านปริมาณ 
๑.  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ 
     ศึกษาโรงเรียนบ้านดงซ่อมสารถดูแล 
     สุขภาพของตนเองและผู้อื่นได ้ร้อย 
     ละ ๘๐ 

ด้านคุณภาพ 
๑.  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ 
     ศึกษาต่าง ๆ ในโรงเรียนมีสุขภาพ 
     กาย สุขภาพจติที่สมบรูณ์แข็งแรง 

ด้านปริมาณ 
๑.  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ 
     ศึกษาโรงเรียนบ้านดงซ่อมสารถดูแล 
     สุขภาพของตนเองและผู้อื่นได ้ร้อย 
     ละ ๘๐ 

ด้านคุณภาพ 
๑.  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ 
     ศึกษาต่าง ๆ ในโรงเรียนมีสุขภาพ 
     กาย สุขภาพจิตที่สมบรูณ์แข็งแรง 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑-

๑.๕ 
 
 
 
 
 

๗. โครงการพัฒนา
หลักสตูร 

ด้านปริมาณ 
๑. หลักสตูรสถานศึกษา 

ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนโรงเรียนบา้นดงซ่อมได้รับ

การพัฒนาตามศักยภาพโดยใช้
หลักสตูรสถานศึกษา 

ด้านปริมาณ 
๑. หลักสตูรสถานศึกษา 

ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนโรงเรียนบา้นดงซ่อมได้รับ

การพัฒนาตามศักยภาพโดยใช้
หลักสตูรสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๐ 

๘. โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 

ด้านปริมาณ 
ด้านคุณภาพ 

ด้านปริมาณ 
ด้านคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๒ 

๙. โครงการเครือข่าย
ดนตร ี

ด้านปริมาณ 
๑.  โรงเรียนบ้านดงซ่อมมีอุปกรณแ์ละ 
     สื่อการเรียนการสอนในวิชาศิลปะ 
     ดนตรี นาฏศิลป ์

ด้านคุณภาพ 
๑. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน

ในวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศลิป์อย่าง
มีประสิทธิภาพและเสริมสรา้ง
คุณภาพให้กับนักเรียน รวมถึงปลกู
จิตส านึกในความเป็นไทยให้กับ
นักเรียน 

ด้านปริมาณ 
๑.  โรงเรียนบ้านดงซ่อมมีอุปกรณแ์ละ 
     สื่อการเรียนการสอนในวิชาศิลปะ 
     ดนตรี นาฏศิลป ์

ด้านคุณภาพ 
๑. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนใน

วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศลิป์อย่างมี
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างคณุภาพ
ให้กับนักเรียน รวมถึงปลูกจิตส านกึ
ในความเป็นไทยให้กับนักเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๐ 

๑๐. โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 

ด้านปริมาณ 
๑. จ านวนครูและบุคลากรฯ จ านวน 

๑๘ คน 
๒. จ านวนนักเรียนโรงเรยีนบ้านดงซอ่ม

จ านวน ๒๗๒ คน 
ด้านคุณภาพ 

๑. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ด้านปริมาณ 
๑. จ านวนครูและบุคลากรฯ จ านวน ๑๘ 

คน 
๒. จ านวนนักเรียนโรงเรยีนบ้านดงซอ่ม

จ านวน ๒๗๒ คน 
ด้านคุณภาพ 

๑. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

 

๒.  นักเรียนมีทักษะทางด้านการฟังพูด 
     อ่านเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้น 
๓.  นักเรียนมีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ม ี
     ความกล้าแสดงออกทางภาษาที่ 
     ถูกต้อง 
๔.  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิในการเรยีนวิชา 
     ภาษาอังกฤษสูง 

๒.  นักเรียนมีทักษะทางด้านการฟังพูด 
     อ่านเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้น 
๓.  นักเรียนมีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ม ี
     ความกล้าแสดงออกทางภาษาที่ 
     ถูกต้อง 
๔.  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิในการเรยีนวิชา 
     ภาษาอังกฤษสูง 

 

๑๑.โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ด้านปริมาณ 
๑. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ

เรียนการสอน 
ด้านคุณภาพ 

๑. สถานศึกษามีข้อมลูพื้นฐานท่ี
เกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและการใช้
พื้นที่ในการจัดการศึกษามีการ
ส ารวจข้อมลูการให้และบริการของ
หน่วยงานต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 

ด้านปริมาณ 
๑. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ

เรียนการสอน 
ด้านคุณภาพ 

๑. สถานศึกษามีข้อมลูพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับ
อาคารสถานท่ีและการใช้พื้นที่ในการ
จัดการศึกษามีการส ารวจข้อมลูการ
ให้และบริการของหน่วยงานต่าง ๆ  
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๑ 

๑๒.โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรยีนการ
สอนระดับปฐมวัย 
 

ด้านปริมาณ 
๑. ร้อยละ ๙๐ ครูมีความสามารถใน

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ร้อยละ ๙๐ ครูมีความรู้ความ 
เข้าใจเป้าหมายและหลดัสตูร
การศึกษาปฐมวัย 

๓. ร้อยละ ๙๐ ครูมีการวิเคราะห์เด็ก
เป็นรายบุคคล 

๔. ร้อยละ ๙๐  ครูมีความสารถในการ
จัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

๕. ร้อยละ ๙๐ ครูมีความสามารถใน
การใช้สื่อท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง
กับการเรยีนรู้ของเด็ก 

๖. ร้อยละ ๙๐ ครูมีการประเมิน
พัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง 
โดยค านึงถึงพัฒนาการตามวัย 

๗. ร้อยละ ๙๐ ครูมีการน าผล การ
ประเมินพัฒนาการมาปรับเปลี่ยน
การจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนา 

ด้านปริมาณ  
๑. ครูผูส้อนระดับชั้นปฐมวัยมีความ 
     สามารถในการจัดประสบการณ์การ 
     เรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ครูผูส้อนระดับชั้นปฐมวัยมีความรู้

ความเข้าใจเป้าหมายและหลัดสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

๓. ครูผูส้อนระดับชั้นปฐมวัย มีการ
วิเคราะหเ์ด็กเป็นรายบคุคล 

๔. ครูผูส้อนระดับชั้นปฐมวัยมีความ
สารถในการจดัประสบการณ์ทีเ่นน้
เด็กเป็นส าคัญ 

๕. ครูผูส้อนระดับชั้นปฐมวัยมี
ความสามารถในการใช้สื่อท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ของเด็ก 

๖. ครูผูส้อนระดับชั้นปฐมวัยมีการ
ประเมินพัฒนาการของเด็กตาม
สภาพจริง โดยค านึงถึงพัฒนาการ
ตามวัย 

มาตรฐานข้อที่ 
๑๐  

ตัวบ่งช้ี ๑-๖ 



 

 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

 ๘. เด็กให้เตม็ศักยภาพนักเรียนร้อยละ 
๙๐ มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านที่ดตีาม
ศักยภาพ 

ด้านคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๙๐ ครูมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

๒. ร้อยละ ๙๐ ครูมีการเก็บรวมรวม
ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ครบถ้วน
ทุกด้าน 

๓. ร้อยละ ๙๐ ครูสามารถจดัประสบ 
การณ์และกิจกรรมประจ าวันได้
เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 

๔. ร้อยละ ๙๐ ครูสามารถใช้สื่อ/
แหล่งเรียนรู้ในการจดัประสบการณ์
การเรยีนรู้ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการเรยีนรู้ของเด็ก 

๕. ร้อยละ ๙๐ ครูใช้วิธีการ/เครื่องมอื
วัดและประเมิน พัฒนาการของเดก็
ตามสภาพจริง  

๖. ร้อยละ ๙๐ ครูน าผลการประเมิน
พัฒนาการมาปรับปรุง/เปลี่ยน
วิธีการจัดประสบการณ์ ให้
เหมาะสมกับเด็ก 

๗. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย ร้อยละ 
๙๐ มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านที่ดตีาม
ศักยภาพ 

๗. ครูผูส้อนระดับชั้นปฐมวัยมีการน า
ผล การประเมินพัฒนาการมา
ปรับเปลีย่นการจดัประสบการณ์ 
เพื่อพัฒนาเด็กให้เตม็ศักยภาพ 

๘. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 4 
ด้านที่ดีตามศักยภาพ 

ด้านคุณภาพ 
๑. ครูผูส้อนระดับชั้นปฐมวัยมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๒. ครูผูส้อนระดับชั้นปฐมวัยมีการเกบ็
รวมรวมข้อมลูเด็กเป็นรายบุคคล 
ครบถ้วนทุกด้านครผูู้สอนระดับชัน้
ปฐมวัยสามารถจดัประสบการณ์
และกิจกรรมประจ าวันไดเ้หมาะสม
กับพัฒนาการของเด็ก 

๓. ครูผูส้อนระดับชั้นปฐมวัยสามารถใช้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก 

๔. ครูผูส้อนระดับชั้นปฐมวัยใช้วิธีการ/
เครื่องมือวัดและประเมิน 
พัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง  

๕. ครูผูส้อนระดับชั้นปฐมวัยครูน าผล
การประเมินพัฒนาการมาปรับปรงุ/
เปลี่ยนวิธีการจัดประสบการณ์ ให้
เหมาะสมกับเด็ก 

๖. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย มี
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้านที่ดีตาม
ศักยภาพ 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑๓.โครงการอาชีพท่ีฉัน
รัก 
 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยจ านวน ๔๐  

คน 
๒. พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยโรง 

เรียนบ้านดงซ่อม จ านวน  ๔๐  คน 
๓. คณะครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 

จ านวน  ๑๘  คน 
ด้านคุณภาพ 

๑. ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ มีความสนใจ
กระตือรือร้นแสดงออกในการเป็น
ผู้น าและผูต้ามที่ด ี

๒. ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ แสดงออกถึงการ
ยอมรับและชื่นชมต่ออาชีพสุจรติ 

๓. ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ มีความสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ส าเร็จ 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยเข้าร่วม

กิจกรรม 
๒. พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยโรงเรยีน

บ้านดงซ่อม เข้าร่วมกจิกรรม 
๓. คณะครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม เข้ารว่ม

กิจกรรม 
ด้านคุณภาพ 

๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย มีความ
สนใจกระตือรือร้นแสดงออกในการ
เป็นผู้น าและผู้ตามทีด่ ี

๒. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย แสดงออก
ถึงการยอมรับและชื่นชมต่ออาชีพ
สจุรติ 

๓. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย มีความ 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นไดส้ าเร็จ 

มาตรฐานข้อที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ 

๑๔.โครงการส่งเสริม
ศักยภาพทักษะพื้นฐาน
ผู้เรยีนระดับปฐมวัย 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยจ านวน  

๔๐  คน 
๒. พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ้านดงซ่อม จ านวน  ๔๐ 
คน 

๓. คณะครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
จ านวน  ๑๘  คน 

ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการใช้

กล้ามเนื้อใหญ-่เล็ก 
๒. ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการใช้

ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 
๓. ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการ

สื่อสาร 
๔. เรียนร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการ

สังเกตและส ารวจ 
๕. ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ มีทักษะในเรื่อง

มิติสมัพันธ์ 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยเข้าร่วม

กิจกรรม 
๒. พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยโรงเรยีน

บ้านดงซ่อม เข้าร่วมกจิกรรม 
             

๓. คณะครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม เข้ารว่ม
กิจกรรม 

ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยมีทักษะใน

การใช้กล้ามเนื้อใหญ-่เล็ก 
๒. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยมีทักษะใน

การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 
๓. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยมีทักษะใน

การสื่อสาร 
๔. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยมีทักษะใน

การสังเกตและส ารวจ 
๕. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยมีทักษะใน

เรื่องมิตสิัมพันธ์ 
 
 

มาตรฐานข้อที่  
๑-๘ ทุกตัวบ่งช้ี 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

 ๖. ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ มีทักษะในเรื่อง
จ านวน ปริมาณน้ าหนักและการ
คาดคะเน 

๗. ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ สามารถเชื่อม 
โยงความรู้และทักษะต่างๆผู้ที่
เกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐  มีความพึง
พอใจต่อการด าเนินโครงการ 

๖. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยมีทักษะใน
เรื่องจ านวน ปริมาณน้ าหนักและการ
คาดคะเน 

๗. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยสามารถ
เชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆ 

๘. ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการ 

 

 

๑๕.ฝึกสมองลอง
ความจ า น าความรู้สู่
ตนเอง 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียน

บ้านดงซ่อม ร้อยละ ๗๕ รู้จักถามใน
สิ่งที่อยากรู้หรือเหตผุลสนใจเข้ารว่ม
กิจกรรมและการอ่านหาความรู้จาก
หนังสือ หรือแหล่งเรียนรูต้่าง 

๒. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียน
บ้านดงซ่อม ร้อยละ ๗๕ สนใจ 
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
รอบตัวด้วยความเตม็ใจ และสนุก
กับการเรยีนรู ้

ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้เรยีนร้อยละ ๗๕ รู้จักตั้งค าถาม

เพื่อหาเหตผุลและมีความสนใจใฝรู่้
และรักการอ่าน 

๒. ผู้เรยีนร้อยละ ๗๕ มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรูต้่างๆ
รอบตัวและสนุกกับการเรยีนรู ้

๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มีความพึง
พอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียน

บ้านดงซ่อม รู้จักถามในสิ่งที่อยากรู้
หรือเหตผุลสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและ
การอ่านหาความรู้จากหนังสือ หรอื
แหล่งเรียนรู้ต่าง 

๒. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียนบ้าน
ดงซ่อม สนใจ ปฏิบัติกจิกรรมการ
เรียนรูส้ิ่งต่างๆ รอบตัวด้วยความเต็ม
ใจ และสนุกกับการเรยีนรู ้

ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยรู้จักตั้ง

ค าถามเพื่อหาเหตุผลและมีความ
สนใจใฝ่รู้และรักการอ่าน 

๒. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรูต้่างๆ
รอบตัวและสนุกกับการเรยีนรู ้

๓. ผู้เกี่ยวข้องความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการของโรงเรยีน 

มาตรฐานข้อที่ ๖
ทุกตัวตัวบ่งช้ี 

๑๖. โครงการรักสุขภาพ ด้านปริมาณ 
๑.    นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียน 

   บ้านดงซ่อม ร้อยละ ๗๕ รู้จักดแูล 
   ตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง เข้าร่วม 
   กิจกรรมการออกก าลังกาย รักษา 
   สุขอนามัยของตนเอง เลือกรับประ 
   ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
   ระมัดระวังตนในการเล่น/ท า 
   กิจกรรมและกิจวัตรประจ าวัน 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียน

บ้านดงซ่อม รู้จักดูแลตนเองให้มี
สุขภาพแข็งแรง เข้าร่วมกจิกรรมการ
ออกก าลังกาย รักษาสุขอนามยัของ
ตนเอง เลือกรับประทานอาหารทีม่ี
ประโยชน์ต่อร่างกาย ระมัดระวังตน
ในการเล่น/ท ากิจกรรมและกิจวัตร
ประจ าวัน 

มาตรฐานข้อที่ ๗ 
ทุกตัวบ่งช้ี 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

 ให้ปลอดภัย 
๒. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียน

บ้านดงซ่อม ร้อยละ ๗๕ มีน้ าหนัก
และส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย กระทรวงสาธรณสุข และมี
การเคลื่อนไหวรา่งกายที่ต้องใช้
กล้ามเนื้อใหญ่เหมาะสมกับวัย 

๓. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียน
บ้านดงซ่อม ร้อยละ ๗๕ รู้จักโทษ
ของสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมา และ
รู้จักปฏิเสธสิ่งเสพตดิ และสิ่งมอม
เมา 

๔. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียน
บ้านดงซ่อม ร้อยละ ๗๕ มีความ
มั่นใจในตนเอง และกลา้แสดงออก
อย่างเหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ ์

๕. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียน
บ้านดงซ่อม ร้อยละ ๗๕ ร่าเริง 
แจ่มใส มีปฏสิัมพันธ์ที่ดตี่อเพื่อน ครู 
และผู้อื่น เหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ ์

ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้เรยีนร้อยละ ๗๕ มีน้ าหนัก 

ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒. ผู้เรยีนร้อยละ ๗๕ ดูแลสุขภาพ 

สุขอนามัยและดูแลตนเองให้มีความ
ปลอดภัย 

๓. ผู้เรยีนร้อยละ ๗๕ มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

๔. ผู้เรยีนร้อยละ ๗๕ ร่าเริงแจ่มใส มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดตี่อเพื่อน ครูและ
ผู้อื่นผู้เรียนร้อยละ ๗๕ สามารถ
บอกความไมด่ีของสิ่งเสพตดิและ
ปฏิเสธสิ่งมอมเมาด้วยตนเองได ้

๕. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มีความพึง
พอใจในการด าเนินงานของโรงเรียน 

 

ให้ปลอดภัย 
๒. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียนบ้าน

ดงซ่อม มีน้ าหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสา
ธรณสุข และมีการเคลื่อนไหวร่างกาย
ที่ต้องใช้กล้ามเนื้อใหญ่เหมาะสมกบั
วัย 

๓. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียนบ้าน
ดงซ่อม รู้จักโทษของสิ่งเสพติด และ
สิ่งมอมเมา และรู้จักปฏเิสธสิ่งเสพติด 
และสิ่งมอมเมา 

๔. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียนบ้าน
ดงซ่อม มีความมั่นใจในตนเอง และ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมกับวยั
และสถานการณ ์

๕. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียนบ้าน
ดงซ่อม ร่าเริง แจ่มใส มีปฏิสัมพันธ์ท่ี
ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น เหมาะสมกับ
วัยและสถานการณ ์

ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยมีน้ าหนัก 

ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยดูแลสุขภาพ 

สุขอนามัยและดูแลตนเองให้มีความ
ปลอดภัย 

๓. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยมีความมัน่ใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

๔. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยร่าเริงแจม่ใส 
มีมนุษย์สมัพันธ์ทีด่ีต่อเพื่อน ครูและ
ผู้อื่นผู้เรียนร้อยละ ๗๕ สามารถบอก
ความไมด่ีของสิ่งเสพติดและปฏเิสธสิ่ง
มอมเมาด้วยตนเองได ้

๕. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยมีความพงึ
พอใจในการด าเนินงานของโรงเรียน 

 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑๗.โครงการพัฒนา
ศักยภาพพัฒนาการทั้ง 
๔ ด้าน ระดับปฐมวัย 

ด้านปริมาณ 
๑. จ านวนครูผูส้อนระดับช้ันปฐมวัยท้ัง 

๒ ท่าน จัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
๒. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยจ านวน 

๔๐ คน มีนสิัยรักการอ่าน 
ด้านคุณภาพ 

๑. ครูสามารถจดัการเรียนการ 
สอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัได้
อย่างถูกต้อง ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคณุภาพ
ภายนอก ร้อยละ ๑๐๐ 

ด้านปริมาณ 
๑. จ านวนครูผูส้อนระดับช้ันปฐมวัยท้ัง 

๒ ท่าน จัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
๒. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย มีนิสัยรกั

การอ่าน 
ด้านคุณภาพ 

๑. ครูสามารถจดัการเรียนการ 
๒. สอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัได้อย่าง

ถูกต้อง  
๓. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์

มาตรฐานการประกันคณุภาพ
ภายนอก 

มาตรฐานข้อที่ 
๑๐,๑๔ ตัวบ่งช้ีที่
๑๐.๑ – ๑๐.๖ 

 

๑๘.โครงการพัฒนา
งานวิจัย 

ด้านปริมาณ 
๑. จ านวนครูผูส้อนระดับช้ันปฐมวัยท้ัง 
     ๒ ท่าน จัดท าวิจัยในช้ันเรียน 

ด้านคุณภาพ 
๑. ครูสามารถจดัการเรียนการสอนโดย

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างถูกตอ้ง 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคณุภาพ
ภายนอก ร้อยละ ๑๐๐ 

 

ด้านปริมาณ 
๑. จ านวนครูผูส้อนระดับช้ันปฐม 

วัยท้ัง ๒ ท่าน จัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
ด้านคุณภาพ 

๑. ครูสามารถจดัการเรียนการสอนโดย 
     เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อยา่งถูกต้อง  
๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ 
     มาตรฐานการประกันคณุภาพ 
     ภายนอก  

มาตรฐานข้อที่ 
๑๐  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๗ 

๑๙.โครงการพัฒนา
บุคลากรปฐมวัย 
 

ด้านปริมาณ 
๑. บุคลากรผู้สอนระดับชั้นปฐมวยั

โรงเรียนบ้านดงซ่อมทั้ง ๒ คน ได้
เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม 
สัมมนา อย่างน้อยปีงบประมาณละ 
๒๐ ช่ัวโมง และ ไปศึกษาดูงาน 
อย่างน้อยปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง 

ด้านคุณภาพ 
๑. บุคลากรผู้สอนระดับชั้นปฐมวยั

โรงเรียนบ้านดงซ่อมทั้ง ๒ คน ได้เข้า
ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรม สัมมนา 
อย่างน้อยปีงบประมาณละ ๒๐ 
ช่ัวโมง และ ไปศึกษาดูงาน อย่าง
น้อยปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง 

ด้านปริมาณ 
๑. บุคลากรผู้สอนระดับชั้นปฐมวยั

โรงเรียนบ้านดงซ่อมทั้ง ๒ คน ได้เข้า
ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา 
อย่างน้อยปีงบประมาณละ ๒๐ 
ช่ัวโมง และ ไปศึกษาดูงาน อย่างน้อย
ปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง 

ด้านคุณภาพ 
๑. บุคลากรผู้สอนระดับชั้นปฐมวยั

โรงเรียนบ้านดงซ่อมทั้ง ๒ คน ได้เข้า
ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรม สัมมนา 
และ ไปศึกษาดูงาน 

มาตรฐานข้อท่ี 
๑๒ ตัวบ่งช้ีที ่



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๒๐.โครงการไมเ่ห็นน่า
อาย เล่นได้เล่าเป็น 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียน

บ้านดงซ่อม ร้อยละ ๗๕ บอก
คุณลักษณะคณุสมบัติ ความเหมือน 
ความต่าง จ าแนกประเภทจดั
หมวดหมู่และบอกความสมัพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ 

๒. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียน
บ้านดงซ่อม ร้อยละ ๗๕ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาในการเล่น หรือการ
กระท ากิจกรรมได้เหมาะสมกับวัย 

๓. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียน
บ้านดงซ่อม ร้อยละ ๗๕ ถ่ายทอด
ความคิดตามจินตนาการของตนเอง
ได้ และสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมี
รายละเอียด มีความแปลกใหม่และ
หลากหลาย 

ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้เรยีนร้อยละ ๗๕ มีความคิดรวบ

ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากการ
เรียนรูผู้้เรียนร้อยละ ๗๕ แก้ปญัหา
ได้เหมาะสมกับวัย 

๒. ผู้เรยีนร้อยละ ๗๕ มีจตินาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์
ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มีความพึง
พอใจในการด าเนินงานของโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียน

บ้านดงซ่อม บอกคุณลักษณะ
คุณสมบัติ ความเหมือน ความต่าง 
จ าแนกประเภทจัดหมวดหมู่และบอก
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 

๒. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียนบ้าน
ดง ตัดสินใจและแก้ปญัหาในการเล่น 
หรือการกระท ากิจกรรมได้เหมาะสม
กับวัย 

๓. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียนบ้าน
ดงซ่อม ถ่ายทอดความคดิตาม
จินตนาการของตนเองได้ และ
สร้างสรรคผ์ลงานท่ีมรีายละเอยีด มี
ความแปลกใหม่และหลากหลาย 

ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยมีความคดิ 
     รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกดิจาก 
     การเรียนรู้นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 
     แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
๒.  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีจตินาการ 
     และความคิดสร้างสรรคผ์ู้เกี่ยวข้อง มี 
     ความพึงพอใจในการด าเนินงานของ 
     โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มาตรฐานข้อที ่๔
ทุกตัวบ่งช้ี 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๒๑.โครงการเทคโนโลยี
และการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู ้

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยจ านวน  

๔๐  คน 
๒. พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ้านดงซ่อม  จ านวน  ๔๐  
คน 

๓. คณะครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
จ านวน  ๑๘ คน 

ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้

ทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
เพื่อการเรยีนรู ้

๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสารได ้

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยเข้าร่วม

กิจกรรม 
๒. พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยโรงเรยีน

บ้านดงซ่อม  เข้าร่วมกิจกรรม 
๓. คณะครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม เข้ารว่ม

กิจกรรม 
ด้านคุณภาพ 

๑. นักเรียนระดับช้ันอนุบาล มีความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
เพื่อการเรยีนรู ้

๒. นักเรียนระดับช้ันอนุบาล สามารถใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสารได ้

มาตรฐานข้อที่ 
๑๖ ตัวบ่งช้ีที่ ๓ 

๒๒.เทคโนโลยีและการ
สื่อสารเพื่อการบริหาร
จัดการ 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยจ านวน  

๔๐  คน 
๒. พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ้านดงซ่อม  จ านวน ๔๐  
คน 

๓. คณะครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
จ านวน  ๔๐  คน 

ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ มีความสนใจและ

ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
๒. ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ มีความสนใจและ

ร่วมกิจกรรมด้านดนตร ี
๕. ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ มีความสนใจและ

ร่วมกิจกรรมด้านการเคลื่อนไหว 
ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐ มีความพึง
พอใจในการด าเนินงานของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยเข้าร่วม

กิจกรรม 
๒. พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยโรงเรยีน

บ้านดงซ่อมเข้าร่วมกิจกรรม 
๓. คณะครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม เข้ารว่ม

กิจกรรม 
ด้านคุณภาพ 

๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย มีความ
สนใจและร่วมกิจกรรมด้านศลิปะ 

๒. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย มีความ
สนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตร ี

๖. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย มีความ
สนใจและร่วมกิจกรรมด้านการ
เคลื่อนไหว 

๓. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานของโรงเรยีน 
 

มาตรฐานข้อที่  
๑-๘ ทุกตัวบ่งช้ี 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๒๓.โครงการอนุบาล
สัมพันธ์ 
 

ด้านปริมาณ 
๑. ร้อยละ ๗๕ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
     สถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัด 
     การศึกษาระดับชั้นก่อนประถมศึกษา 
๒. ร้อยละ ๗๕ ของผู้ที่เกีย่วข้องกับ 
     สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัด 
     กิจกรรมร่วมกันท้ังในและนอกสถานท่ี 

ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาร้อยละ 
     ๗๕ มีความพึงพอใจต่อการจดั 
     กิจกรรมในระดับช้ันก่อนประถมศึก 
     ษาของทางโรงเรียน 
๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาร้อยละ 
     ๗๕  มีส่วนร่วมจดักิจกรรมเพือ่ 
     แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทั้งในและนอก 
     สถานท่ี 

ด้านปริมาณ 
๑. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษามีความพึง

พอใจต่อการจัดการศึกษาระดับชัน้
ก่อนประถมศึกษา 

๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ความ
ร่วมมือในการจดักิจกรรมร่วมกันท้ัง
ในและนอกสถานท่ี 

ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา มีความ

พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมใน
ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาของทาง
โรงเรียน 

๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา มสี่วน
ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานท่ี 

มาตรฐานข้อที่ 
๑๘ ทุกตัวบ่งช้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 กลยุทธ์ที่ ๔ 
พัฒนาคามพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงาน
การศึกษาในสังกัดเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

โครงการเทคโนโลยีและ
สื่อสารเพื่อการบริหาร
จัดการ 

ด้านปริมาณ 
๑. มีระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน 

ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนโรงเรียนบา้นดงซ่อม

ทั้งหมดไดร้ับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้ระบบ
สารสนเทศอย่างท่ัวถึง 

ด้านปริมาณ 
๑. มีระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน 

ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนโรงเรียนบา้นดงซ่อม

ทั้งหมดไดร้ับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดย 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งช้ืที่ ๑๑.๓ 

โครงการไม่เห็นน่าอาย 
เล่นได้เล่าเป็น 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียน

บ้านดงซ่อม ร้อยละ ๗๕ บอก
คุณลักษณะคณุสมบัติ ความ
เหมือน ความตา่ง จ าแนกประเภท
จัดหมวดหมู่และบอกความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ 

๒. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียน
บ้านดงซ่อม ร้อยละ ๗๕ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาในการเล่น หรือการ 
กระท ากิจกรรมได้เหมาะสมกับวัย 
นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียน
บ้านดงซ่อม ร้อยละ ๗๕ ถ่ายทอด
ความคิดตามจินตนาการของ
ตนเองได้ และสร้างสรรคผ์ลงานท่ี
มีรายละเอียด มีความแปลกใหม่
และหลากหลาย 

ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้เรยีนร้อยละ ๗๕ มีความคิดรวบ

ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจาก
การเรยีนรู ้

๒. ผู้เรยีนร้อยละ ๗๕ แก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัย 

๓. ผู้เรยีนร้อยละ ๗๕ มีจตินาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์

๔. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มีความพึง
พอใจในการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียน

บ้านดงซ่อม สามารถบอก
คุณลักษณะคณุสมบัติ ความเหมือน 
ความต่าง จ าแนกประเภทจดั
หมวดหมู่และบอกความสมัพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ 

๒. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียน
บ้านดงซ่อม สามารถตดัสินใจและ
แก้ปัญหาในการเล่น หรือการ
กระท ากิจกรรมได้เหมาะสมกับวัย 

๓. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโรงเรียน
บ้านดงซ่อม สามารถถ่ายทอด
ความคิดตามจินตนาการของตนเอง
ได้ และสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมี
รายละเอียด มีความแปลกใหม่และ
หลากหลาย 

ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยมีความคดิ

รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกดิจาก
การเรยีนรู ้

๒. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยแก้ปญัหา
ได้เหมาะสมกับวัย 

๓. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยมีจิตนาการ
และความคิดสร้างสรรค ์

๔. ผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานของโรงเรยีน 

มาตรฐานข้อที ่๔ 
ทุกตัวบ่งช้ี 



 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

โครงการเทคโนโลยีและ
การสื่อสารเพื่อการเรยีนรู ้

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย จ านวน  

๔๐  คน 
๒. พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ้านดงซ่อม  จ านวน ๔๐  
คน 

๓. คณะครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
จ านวน  ๑๘ คน 

ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้

ทางด้านเทคโนโลยีและการ 
สื่อสารเพื่อการเรียนรู ้

๒.   นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถใช้ 
      เทคโนโลยีและการสื่อสารได ้

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยเข้าร่วม

กิจกรรม 
๒. พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ้านดงซ่อม  เข้าร่วม
กิจกรรม 

๓. คณะครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย มีความรู้

ทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
เพื่อการเรยีนรู ้

๒. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย 
สามารถใช้เทคโนโลยีและการ
สื่อสารได ้

มาตรฐานข้อที่ 
๑๖ ตัวบ่งช้ีที่ ๓ 

เทคโนโลยีและการ
สื่อสารเพื่อการบริหาร
จัดการ 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย จ านวน  

๔๐  คน 
๒. พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ้านดงซ่อม  จ านวน ๔๐  
คน 

๓. คณะครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม 
จ านวน  ๑๘  คน 

ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ มีความสนใจ

และร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
๒. ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ มีความสนใจ

และร่วมกิจกรรมด้านดนตร ี
๓. ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ มีความสนใจ

และร่วมกิจกรรมด้านการ
เคลื่อนไหว 

๔. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐ มีความพึง
พอใจในการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยเข้าร่วม

กิจกรรม 
๒. พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ้านดงซ่อม  เข้าร่วม
กิจกรรม 

๓. คณะครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยมีความ

สนใจและร่วมกิจกรรมด้านศลิปะ 
๒. นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยมีความ

สนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตร ี
๓. นักเรียนระดับช้ันอนุบาลมีความ

สนใจและร่วมกิจกรรมด้านการ
เคลื่อนไหว 

๔. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานของโรงเรยีน 

มาตรฐานข้อที่  
๑-๘ ทุกตัวบ่งช้ี 

 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๕ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

โครงการสาน
สัมพันธ์ 

ด้านปริมาณ 
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ 

กิจกรรมทีส่ร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาจ านวน 
๑ แผนงาน 

๒. สถานศึกษาบันทึกผลการประชุม การ
แลกเปลีย่นความคดิเห็นระหว่าง
สถานศึกษากับผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง ท้ัง
ส่วนของสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียน
และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานจ านวน ๓ เลม่ 

๓. สถานศึกษามีการริเริ่มและร่วมมือใน
การจัดท ากิจกรรมร่วมกันทั้งในและ
นอกสถานศึกษาทุกกิจกรรม 

ด้านคุณภาพ 
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ 

กิจกรรมทีส่ร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 

๒. สถานศึกษาบันทึกผลการประชุม การ
แลกเปลีย่นความคดิเห็นระหว่าง
สถานศึกษากับผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง ท้ัง
ส่วนของสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียน
และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานจ านวน  

๓. สถานศึกษามีการริเริ่มและร่วมมือใน
การจัดท ากิจกรรมร่วมกันทั้งในและ
นอกสถานศึกษาทุกกิจกรรม 

 
 

ด้านปริมาณ 
๑. สถานศึกษามีแผนงาน 

โครงการ กิจกรรมทีส่ร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทีม่ี
ส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
จ านวน ๑ แผนงาน 

๒. สถานศึกษาบันทึกผลการ
ประชุม การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างสถาน 
ศึกษากับผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 
ทั้งส่วนของสถานศึกษาผู้ 
ปกครองนักเรียนและคณะ 
กรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานจ านวน ๓ เลม่ 

๓. สถานศึกษามีการริเริ่มและ
ร่วมมือในการจดัท ากิจกรรม
ร่วมกันทั้งในและนอกสถาน 
ศึกษาทุกกิจกรรม 

ด้านคุณภาพ 
๑. สถานศึกษามีแผนงาน 

โครงการ กิจกรรมทีส่ร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทีม่ี
ส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 

๒. สถานศึกษาบันทึกผลการ
ประชุม การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างสถาน 
ศึกษากับผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 
ทั้งส่วนของสถานศึกษาผู้ 
ปกครองนักเรียนและคณะ 
กรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานจ านวน  

๓. สถานศึกษามีการริเริ่มและ
ร่วมมือในการจดัท ากิจกรรม
ร่วมกันทั้งในและนอกสถาน 
ศึกษาทุกกิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๙ 



 

 

 

 
หมายเหตุ  รายงานให้ครบทุกกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

โครงการบริหาร
จัดการ 

ด้านปริมาณ 
๑.  จัดระบบควบคุมภายใน 
๒.  โรงเรียนมีแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

ด้านคุณภาพ 
๑.  โรงเรียนมรีะบบควบคมุภายใน 
๒.  โรงเรียนมีแผนปฏิบตัิการประจ าปี แบบ 
     มีส่วนร่วมโดยใช้สารสนเทศในการ 
     ตัดสินใจ 

ด้านปริมาณ 
๑.  จัดระบบควบคุมภายใน 
๒.  โรงเรียนมีแผนปฏิบตัิการ 
      ประจ าปี 

ด้านคุณภาพ 
๑.  โรงเรียนมรีะบบควบคมุ 
     ภายใน 
๒.  โรงเรียนมีแผนปฏิบตัิการ 
     ประจ าปี แบบมีส่วนร่วมโดย 
      ใช้สารสนเทศในการตัดสินใจ 

 

โครงการอนุบาล
สัมพันธ์ 
 

ด้านปริมาณ 
๑. ร้อยละ ๗๕ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

สถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัด 
การศึกษาระดับชั้นก่อนประถมศึกษา 

๒. ร้อยละ ๗๕ ของผู้ที่เกีย่วข้องกับ
สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมร่วมกันทั้งในและนอกสถานท่ี 

ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาร้อยละ ๗๕ 

มีความพึงพอใจต่อการจัดกจิกรรมใน
ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาของทาง
โรงเรียน 

๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาร้อยละ ๗๕ 
มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลีย่น
การเรยีนรู้ทั้งในและนอกสถานท่ี 

ด้านปริมาณ 
๑. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษามี

ความพึงพอใจต่อการจัดการ 
ศึกษาระดับช้ันก่อน
ประถมศึกษา 

๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
ให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมร่วมกันทั้งในและ
นอกสถานท่ี 

ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 

มีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมในระดับช้ันก่อน
ประถมศึกษาของทาง
โรงเรียน 

๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเพื่อ
แลกเปลีย่นการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกสถานท่ี 

มาตรฐานข้อที่ ๑๘ 
ทุกตัวบ่งช้ี 



 

 

 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

โครงการจดัการ
เรียนการสอนเพื่อ
น้อมน าการใช้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านปริมาณ 
๑. ผู้บริหาร ครู นักเรียน จ านวน

๒๗๒ คน 
ด้านคุณภาพ 

๑. นักเรียนมีจติส านักท่ีดีต่อการ
เรียน 

๒. นักเรียนมีทักษะการคิด การสร้าง
ปัญญา การด าเนินชีวิต 

๓. นักเรียนมีจติส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๔. นักเรียนมีคณุธรรมจริยธรรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข 

ด้านปริมาณ 
๑. ผู้บริหาร ครู นักเรียน จ านวน ๒๗๒ คน 

ด้านคุณภาพ 
 ๑.  นักเรียนมจีิตส านักท่ีดีต่อการเรียน 
๒. นักเรียนมีทักษะการคิด การสร้างปัญญา 

การด าเนินชีวิต 
๓. นักเรียนมีจติส านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๔. นักเรียนมีคณุธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมคีวามสุข 

มาตรฐานที่ ๒  ตัวบ่งช้ีที ่
๒.๔,๒.๕ 

มาตรฐานที่ ๓  ตัวบ่งช้ีที ่
๓.๑,๓.๒ 

 
 

โครงการเครือข่าย
ดนตร ี

ด้านปริมาณ 
๑. โรงเรียนบ้านดงซ่อมมีอุปกรณ์

และสื่อการเรียนการสอนในวิชา
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์

ด้านคุณภาพ 
๑. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการ

สอนในวิชาศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์อยา่งมีประสิทธิภาพและ
เสรมิสร้างคุณภาพให้กับนักเรยีน 
รวมถึงปลูกจิตส านึกในความเป็น
ไทยให้กับนักเรยีน 

ด้านปริมาณ 
๑. โรงเรียนบ้านดงซ่อมมีอุปกรณ์และสื่อการ

เรียนการสอนในวิชาศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป ์

ด้านคุณภาพ 
๑. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในวิชา

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์อย่างมี
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างคณุภาพ
ให้กับนักเรียน รวมถึงปลูกจิตส านกึใน
ความเป็นไทยให้กับนักเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ระดับการศึกษาปฐมวัย  
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
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(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑.๑ มีมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๙๑.๔๓ ๑ ๐.๙๑ ๕ โครงการรักสุขภาพ,
โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยด้านศลิปะ ดนตรีและ
การเคลื่อนไหว,สรุปภาวะ
โภชนาการอนุบาล,สรุป
สมรรถภาพทางกายอนุบาล,
แผนกลยุทธ์,หลักสตูร
สถานศึกษา การศึกษา
ปฐมวัย,โครงการอาหาร
เสรมิ(นม) 
๕ 

๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๘๐.๐๐ ๑.๕ ๑.๒ ๕ 
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๘๐.๐๐ ๑.๕ ๑.๒ ๕ 
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัย 

อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด 
๘๐.๐๐ ๑ ๐.๘ ๕ 

เฉลี่ย/รวม ๘๒.๘๕ ๕ ๔.๑๑ ๔ 

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๔ ๕ 
  
 
 

 ๑. วิธีการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรมด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
 ๒. ผลการพัฒนา เด็กมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีนิสัยรักเสียงเพลงมี
ความสุขกับการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและ
จินตนาการและเล่าเรื่องจากภาพได้ ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพกายสมวัย และมีสุขนิสัยสมวัยผลการพัฒนา
ให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
 ๓. แนวทางการพัฒนา จัดท าโครงการพัฒนาเด็กให้มีสุขนิสัย สุภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี/
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ 
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ประเมินโครงการ/กิจกรรม สรุปรายงานผลการประเมินตนเองให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
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ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๒.๑ ร่าเริงแจม่ใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ๘๐.๐๐ ๑ ๐.๘๐ ๕ โครงการคาราวาน
เสริมสร้างเด็กปฐมวัย,
โครงการบัณฑิตน้อย,
โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย,โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและ
การเคลื่อนไหว,แผนการ
สอน, แผนกลยุทธ์,
หลักสูตรสถานศึกษา 
การศึกษาปฐมวัย 

๒.๒ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก ๘๐.๐๐ ๑ ๐.๘๐ ๕ 
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับ

วัย 
๘๐.๐๐ ๑ ๐.๘๐ ๕ 

๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว รัก
ธรรมชาติ และชื่นชม ศิลปะ วฒันธรรม
ท้องถิ่นของจังหวัดก าแพงเพชร 

๘๐.๐๐ ๒ ๑.๖๐ ๕ 

เฉลี่ย/รวม ๘๐.๐๐ ๕ ๔.๐๐ ๔ 

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๔  
 
 
 
 
 

 ๑. วิธีการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรมด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
 ๒. ผลการพัฒนา เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับคุณภาพดี 
ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพจิตสมวัย และมีสุนทรียภาพสมวัย ผลการพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
และจิตใจสมวัย อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
 ๓. แนวทางการพัฒนา จัดท าโครงการพัฒนาเด็กให้มีสุขนิสัย สุภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี/
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ 
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ประเมินโครงการ/กิจกรรม สรุปรายงานผลการประเมินตนเองให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ และบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
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ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของ
พ่อแม่ ครูอาจารย์ 

๘๐.๐๐ ๒ ๑.๖๐ ๕ บันทึกการยืมสื่อหนังสือ
นิทาน,แผนการสอน,
โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กปฐมวัย,
กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย
ตอนเช้า,แผนการสอน, 
แผนกลยุทธ์,หลักสูตร
สถานศึกษา การศึกษา
ปฐมวัย,กิจกรรม
ประชาธิปไตย,กิจกรรมวัน
ส าคัญ,กิจกรรมออมทรัพย์ 
กิจกรรมกลุ่มสี,อบรมวัน
สุดสัปดาห์ ,สมาธิก่อน
เรียน ,ประกวดมารยาทฯ 

๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลอืแบ่งปัน ๘๐.๐๐ ๑ ๐.๘๐ ๕ 
๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๘๐.๐๐ ๑ ๐.๘๐ ๕ 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ

ศาสนาที่ตนนับถือ 
๘๐.๐๐ ๑ ๐.๘๐ ๕ 

 เฉลี่ย/รวม ๘๐.๐๐ ๕ ๔.๐๐ ๔  
 สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๔  

 
 
 
 ๑. วิธีการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรมด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
 ๒. ผลการพัฒนา เด็กมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อยู่
ในระดับคุณภาพดี ส่งผลให้เด็กมีวินัยและรู้ผิดชอบสมวัย และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ ผลการ
พัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
 ๓. แนวทางการพัฒนา จัดท าโครงการพัฒนาเด็กให้มีสุขนิสัย สุภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี/
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ 
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ประเมินโครงการ/กิจกรรม สรุปรายงานผลการประเมินตนเองให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ และบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
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๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่าง
ตั้งใจ และ 
รักการเรียนรู้ 

๘๐.๐๐ ๑ ๐.๘๐ ๕ บันทึกประเมินพัฒนาการ,
รายงานผลการประเมิน
สถานศึกษาภายนอกรอบ 
3 ,รายงานผลการประเมิน
โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัย
ต้นแบบเครือข่าย,บันทึก
หลังการสอน,โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย,โครงการฝึกสมอง
ลองความจ า น าความรู้สู่
ตนเอง, แผนกลยุทธ์,
หลักสูตรสถานศึกษา 
การศึกษาปฐมวัย 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 
ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

๘๐.๐๐ ๑ ๐.๘๐ ๕ 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๘๐.๐๐ ๑ ๐.๘๐ ๕ 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 
๘๐.๐๐ ๑ ๐.๘๐ ๔ 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๘๐.๐๐ ๑ ๐.๘๐ ๕ 
 เฉลี่ย/รวม ๘๐.๐๐ ๕ ๔.๐๐ ๔ 

   

 สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๔  
 
 
 

๑. วิธีการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรมด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
 ๒. ผลการพัฒนา เด็กเกิดทักษะในการส ารวจ สังเกต จดจ า การตั้งค าถามที่ตนสนใจ รู้จัก
แหล่งเรียนรู้รอบตัว พัฒนาทักษะความคิดของเด็ก ท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ อยู่ในระดับคุณภาพดี ส่งผลให้เด็กเด็กมีความใฝ่รู้ มีทักษะในการสื่อสาร มีจินตนาการ มีความคิด
สร้างสรรค์สมวัย  ผลการพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 ๓. แนวทางการพัฒนา จัดท าโครงการพัฒนาเด็ก/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ประเมิน
โครงการ/กิจกรรม สรุปรายงานผลการประเมินตนเองให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และบรรลุเป้าหมายตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 



 

 

 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
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ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้  
ในการจัดประสบการณ์ 

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

๕.๒ ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวยัและสามารถจดั
ประสบการณก์ารเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๑๐๐ ๒ ๒ ๕ 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ 
๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับ

พัฒนาการของเด็ก 
๑๐๐ ๒ ๒ ๕ 

๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของ
เด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

๑๐๐ ๒ ๒ ๕ 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 

๑๐๐ ๒ ๒ ๕ 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ 
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา

ปฐมวัย 
๑๐๐ ๒ ๒ ๕ 

๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรองเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

๑๐๐ ๑ ๑ ๕ 

 เฉลี่ย/รวม ๑๐๐ ๒๑ ๒๑ ๕ 
 สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๕  

 
 ๑. วิธีการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรมด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
 ๒. ผลการพัฒนา มีครูผู้สอนที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ รวมทั้งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานอย่างดีจาก
ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ส่งผลให้ครูส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน 



 

 

 

ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัวส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก อย่างมีคุณภาพ จึงท าให้ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญมีคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก 
 ๓. แนวทางการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย โครงการ
พัฒนาครูบุคลากร พัฒนาให้ครูมีความรู้ มีการวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน มีระบบช่วยเหลือดูแล
นักเรียน จัดกิจกรรมอบรมผู้ปกครองเพ่ือพบปันระหว่างครูกับพ่อแม่ มีการรับฟังสะท้อนปัญหา
นักเรียน โดยด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ ปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน ประเมินโครงการ/กิจกรรม สรุปรายงานผลการประเมินตนเองให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ และบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
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๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

๕ ๓ ๓ ๕ แผนกลยุทธ์โรงเรียน,
แผนปฏิบัติราชการ,การ
นิเทศก ากับติดตาม,พัฒนา
เครือข่าย ข้อมูล งาน
ธุรการ การประชาสัมพันธ์ 
การรับนักเรียน,อาคาร
สถานที่ และการ
ตรวจสอบภายใน 
 
 

๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่ม 
ที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๕ ๓ ๓ ๕ 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้ง
ด้านวิชาการและการจัดการ 

๕ ๓ ๓ ๕ 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๕ ๓ ๓ ๕ 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
มีประสิทธิภาพ 

๕ ๓ ๓ ๕ 

๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใส่ 
การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๕ ๓ ๓ ๕ 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร 
จัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ ๒ ๒ ๕ 

 เฉลี่ย/รวม ๕ ๒๐ ๒๐ ๕  
 สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๕  

 

 ๑. วิธีการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรมด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
 ๒. ผลการพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านบริหารบุคคล และด้านบริหารทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดวางแผนงานด้านวิชาการ 



 

 

 

เริ่มตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การนิเทศการสอน และการวัดผล
ประเมินผลครบกระบวนการ ส่งผลให้ครูส่ งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัวส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็ก อย่างมีคุณภาพ จึงท าให้ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญมีคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก 
 ๓. แนวทางการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรม โดยด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ประเมินโครงการ/กิจกรรม สรุป
รายงานผลการประเมินตนเองให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา 
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๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและ
น าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕ 
 

๔ ๔ ๕ 
 

 
 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนัก
และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ 
 

๔ ๔ ๕ 
 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความ
เข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ 
 

๔ ๔ ๕ 
 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 

๕ 
 

๔ ๔ ๕ 
 

๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบ
ด้าน 

๕ 
 

๔ ๔ ๕ 
 

เฉลี่ย/รวม ๒๕ ๒๐ ๒๐ ๕ 
สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๕  

  

 ๑. วิธีการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรมด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
 ๒. ผลการพัฒนา นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมสามารถด ารงชีวิต อย่างพอเพียงมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีสุนทรียภาพด้านดนตรีศิลปะ กีฬา รักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรท้องถิ่น จัดกระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้พัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์  ของการ
จัดตั้งสถานศึกษามีคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก 
 ๓. แนวทางการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น จัดกระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 



 

 

 

ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ประเมินโครงการ/กิจกรรม สรุปรายงานผล
การประเมินตนเองให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต่อเนื่อง 
 
 
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ๕ ๑ ๑ ๕ รายงานผลการประเมิน
สถานศึกษาภายนอก
รอบ 3 ,รายงานผลการ
ประเมินโรงเรียนศูนย์
เด็กปฐมวัยต้นแบบ
เครือข่าย,รายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน,
รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับ
ปฐมวัย, 
 

๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕ ๑ ๑ ๕ 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 

๕ ๑ ๑ ๕ 

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๕ ๐.๕ ๐.๕ ๕ 

๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๕ ๐.๕ ๐.๕ ๕ 

๘.๖ 
จัดท ารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

๕ ๑ ๑ ๕ 
 

 เฉลี่ย/รวม ๕ ๕ ๕ ๕  

 สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๔  
 

 ๑. วิธีการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรมด าเนินการ อย่างต่อเนื่อง  
 ๒. ผลการพัฒนา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ
ชุมชนร่วมมือกันพัฒนาวางแผนจัดตั้งโครงการและกิจกรรม ร่วมปฏิบัติจนบรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษามีคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก 
 ๓. แนวทางการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรม มีการวางแผนงานในการพัฒนาสถานศึกษา 
มีข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุม มีเป้าหมายด าเนินงานชัดเจน ใช้กระบวนการบริหาร
จัดการอย่างมีส่วนร่วม โดยด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ 
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ประเมินโครงการ/กิจกรรม สรุปรายงานผลการประเมินตนเองให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ และบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต่อเนื่อง 
 

 



 

 

 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

๕ ๒.๕ ๒.๕ ๕ โครงการบัณฑิตน้อย,
โครงการอนุบาลสัมพันธ์
,สมุดบันทึกการเยี่ยมชม,
รายงานการศึกษาความ
พึงพอใจ 
 

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

๕ ๒.๕ ๒.๕ ๕ 

 เฉลี่ย/รวม ๑๐ ๕ ๕ ๕  
 สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๕  

 

 ๑. วิธีการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรมด าเนินการ อย่างต่อเนื่อง  
 ๒. ผลการพัฒนา บุคคลที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพเด็กของสานศึกษา ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษามีคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก 
 ๓. แนวทางการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรม มีการวางแผนงานในการพัฒนาสถานศึกษา 
มีข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุม มีเป้าหมายด าเนินงานชัดเจน ใช้กระบวนการบริหาร
จัดการอย่างมีส่วนร่วม โดยด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ 
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ประเมินโครงการ/กิจกรรม สรุปรายงานผลการประเมินตนเองให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ และบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ 
                       การศึกษาปฐมวัย 
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๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

๕  ๓  ๓ ๕ โครงการส่งเสริม
ศักยภาพทักษะพ้ืนฐาน
ผู้เรียนระดับปฐมวัย,
โครงการฝึกสมองลอง
ความจ า น าความรู้สู่
ตนเอง,โครงการ
คาราวานเสริมสร้างเด็ก
ปฐมวัย, 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๕  ๒  ๒ ๕ 

 เฉลี่ย/รวม ๑๐ ๕ ๕ ๕  
 สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๕  

 

 ๑. วิธีการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรมด าเนินการ อย่างต่อเนื่อง  
 ๒. ผลการพัฒนา โครงการในการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ส่งผลให้การพัฒนา บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งสถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
 ๓. แนวทางการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรม มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  ปัจจัย
ภายนอก เพ่ือให้ได้จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส อุปสรรค มีการก าหนดปรัชญา มีวิสัยทัศน์ มีพันธกิจ มี
วัตถุประสงค์เป้าหมายและมีกลยุทธ์ในการด าเนินงาน โดยด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ประเมินโครงการ/กิจกรรม สรุปรายงานผล
การประเมินตนเองให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับ           
                    คุณภาพให้สูงขึ้น 
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๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕  ๓  ๓ ๕ โครงการส่งเสริม
ศักยภาพทักษะพ้ืนฐาน
ผู้เรียนระดับปฐมวัย,
โครงการฝึกสมองลอง
ความจ า น าความรู้สู่
ตนเอง,โครงการ
คาราวานเสริมสร้างเด็ก
ปฐมวัย, 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๕  ๒   ๒ ๕ 

 เฉลี่ย/รวม ๑๐ ๕ ๕ ๕  
 สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๕  

  

 ๑. วิธีการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรมด าเนินการ อย่างต่อเนื่อง  
 ๒. ผลการพัฒนา ทุกโครงการ/กิจกรรมได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ครู กรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ส่งผลให้การส่งเสริมพัฒนาสา
ถนศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษามีอยู่ในระดับดีมาก 
 ๓. แนวทางการพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรม สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ โรงเรียนได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกโรงเรียนเพ่ือให้เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอนโดยด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ 
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ประเมินโครงการ/กิจกรรม สรุปรายงานผลการประเมินตนเองให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ และบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที ่๑ เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกาย ๔ 
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดา้นอารมณ์และจิตใจ ๔ 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดา้นสังคม ๔ 
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการดา้นสติปญัญา ๔ 
มาตรฐานด้านการจัดการศกึษา 
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
๕ 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสทิธิภาพ และเกดิประสิทธิผล ๕ 
มาตรฐานที่ ๗  แนวการจัดการศกึษา ๕ 
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ๕ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรยีนรู ้

 
๕ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน ์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

 
๕ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับ          
                    คุณภาพให้สูงข้ึน 

 
๕ 

โรงเรียนมีผลการประเมินคณุภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย คะแนนที่ได้ ๑๐๒.๐๐   ระดับคณุภาพ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
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(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑.๑ มีสุขนสิัยในการดูแลสขุภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ ๗๙.๖๕ ๐.๕ ๐.๔ ๕ โครงการจดัการเรียนการสอนรูปแบบ

บูรณาการ 
กิจกรรมส่งเสริมการประหยัด  
กิจกรรมสมดุบันทึกความดี   
กิจกรรมสมาทานศลี และแผเ่มตตา     
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความ
สะอาด     
 กิจกรรมโครงงานโรงเรียนสะอาด 
ห้องเรียนสะอาด  
กิจกรรมในวันส าคัญต่าง  ๆ 
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์      
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ  
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพกั
แรม ลูกเสือ  
โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน          
 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๗๗.๔๙ ๐.๕ ๐.๓๙ ๔ 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญัหาทาง
เพศ            

๗๘.๓๕ ๑.๐ ๐.๘ ๔ 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม ๗๗.๔๙ ๑.๐ ๐.๗๗ ๔ 

๑.๕ มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผูอ้ื่น   ๗๗.๔๙ ๑.๐ ๐.๗๗ ๔ 
๑.๖ สรา้งผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปะ 

ดนตร/ีนาฏศิลป์ และการแสดงที่เป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ 
ระบ า ก ไก่ ระบ าคล้องช้าง ระบ าชากังราว /
กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 

๗๗.๙๒ ๑.๐ ๐.๗๘ ๔ 

เฉลี่ย/รวม  ๕ ๓.๙๐ ๓ 
สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๓  

 
  

๑. วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษาได้ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง และมีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดให้มี 

โครงการ กิจกรรม พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น  กิจกรรมวันไหว้ครู  ไหว้พระสวดมนต์นั่ง
สมาธิทุกวันศุกร์ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมออมทรัพย์  กิจกรรมวันส าคัญ  ในการจัดโครงการมี
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมเป็นอย่างดี  มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่ อง   
ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ   

โครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  ๑.๑  โครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  สถานศึกษาได้จัดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ได้ฝึกปฏิบัติตามคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ  คือ   ความขยัน การประหยัดอด



 

 

 

ออม  การมีวินัยในตนเอง  ความสุภาพ การรักษาความสะอาด   ความสามัคคี   การมีน้ าใจ   ความ
กตัญญู    ได้ด าเนินโครงการดังนี้                 

    ๑.๒  กิจกรรมส่งเสริมการประหยัด   สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาทุกคนได้ออมเงินทุกวัน  โดยน าเงินมาฝากไว้กับครูประจ าชั้น  ครูประจ าชั้ นน าเงินของ
ห้องฝากไว้กับครูที่ท าหน้าที่รับผิดชอบ  นักเรียนถอนเงินใช้เวลาจ าเป็นเช่น  ซื้ออุปกรณ์การเรียน  มี
นักเรียนมีความสนใจเป็นอย่างดี  มีนักเรียนได้น าเงินมาฝากร้อยละ   ๙๔.๒๘  ของนักเรียนทั้งหมด 

      ๑.๓  กิจกรรมสมุดบันทึกความดี  สถานศึกษาได้จัดท าสมุดบันทึกท าความดี
ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเพ่ือให้นักเรียนได้สร้างความตระหนักที่จะท าความดี   มีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง ท าความดีท้ังต่อหน้าและลับหลัง            

      ๑.๔  กิจกรรมสมาทานศีล และแผ่เมตตา    สถานศึกษาจัดให้นักเรียนทุกคนทุก
ระดับชั้นได้ฝึกสมาทานศีลทุกเช้าหน้าเสาธง  และอมรมให้ความรู้การปฏิบัติตามหลักศีล  ๕  ประการ  
เพ่ือเสริมสร้างวินัยในตนเอง   ผลการด าเนินงานท าให้นักเรียนสามารถสมาทานศีลและแผ่เมตตาได้
ทุกคน  มีจิตใจอ่อนโยน 

       ๑.๕  กิจกรรมส่งเสริมความสุภาพเรียบร้อยงามอย่างไทย    โรงเรียนได้
ด าเนินการฝึกมารยาทนักเรียน  แบบพ่ีสอนน้องได้จัดให้มีการประกวดมารยาท ให้รางวัลและเกียรติ
บัตรแก่นักเรียนที่การปฏิบัติดี  ส่งเสริมให้นักเรียนทักทายสวัสดีกัน      

       ๑.๖  กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด   ส่งเสริมให้นักเรียนสะอาดกาย  
สะอาดใจ  สะอาดสิ่งแวดล้อม    จัดประกวดนักเรียนที่แต่งกายสะอาดเรียบร้อยให้รางวัลแก่นักเรียน  
รณรงค์ให้นักเรียนหางไกลยาเสพย์ติด  ประสานงานเฝ้าระวังกับผู้ปกครองผู้น าท้องถิ่น  จัดประกวด
บทความ  ภาพวาดเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพย์ติด   จัดประกวดห้องเรียนที่สะอาด  มีการเก็บ
คะแนนแล้วสรุปยอดประจ าสัปดาห์  

      ๑.๗  กิจกรรมโครงงานโรงเรียนสะอาด ห้องเรียนสะอาด สถานศึกษาได้จัดให้มี
การเลือกตั้งสภานักเรียน  เพ่ือด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แบ่งกลุ่มสีรับผิดชอบงานในแต่ละวัน  
เช่นการดูความสะอาดบริเวณโรงเรียน  การท าความสะอาดห้องเรียน  การท าความสะอาด
ห้องปฏิบัติการและอาคารประกอบ   การดูและท าความสะอาดห้องน้ าห้องส้วม  การดูและต้นไม้
ภายในโรงเรียน  มีการตรวจงานและสรุปผลการท างานหมู่   จัดประชุมสภานักเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น  ท าให้นักเรียนได้รับผิดชอบงานที่มอบหมายจนส าเร็จ   มีน้ าใจและรักสามัคคีท างานเป็นหมู่
คณะได้ 

        ๑.๘  กิจกรรมในวันส าคัญต่าง  ๆ    กิจกรรมวันพ่อ  กิจกรรมวันแม่  กิจกรรม
วันไหว้   ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ    คณะครูได้พานักเรียนช่วงชั้นที่  
๒-๓  ไปบ าเพญ็ประโยชน์ที่วัด  ชุมชน  ตามท่ีสาธารณะ  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรักในชุมชนท้องถิ่น
ของตน  เกิดความรักความเมตตากรุณา  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย   เป็น
การปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  



 

 

 

       ๑.๙  กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์  ได้พานักเรียนไปสวดมนต์ไหว้พระ
สุดสัปดาห์ทุกบ่ายวันศุกร์ ที่วัด ให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิเจริญภาวนา  และนิมนต์พระสงฆ์แสดงปาฐกถา
ธรรม   ท าให้นักเรียนได้มีสติ และเรียนรู้ศาสนพิธีทางศาสนา  

       ๑.๑๐  กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ได้พานักเรียน จัดเข้าค่ายธรรมะเพ่ือฉลองในวัน
เฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

       ๑.๑๑ กิจกรรมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน  สถานศึกษาได้จัดให้มีการ
เลือกตั้งสภานักเรียน  โดยเลือกประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการในกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้แบง่กลุ่มสีรับผิดชอบงานในแต่ละวัน  เช่นการดูความสะอาดบริเวณโรงเรียน  การท าความ
สะอาดห้องเรียน  การท าความสะอาดห้องปฏิบัติการและอาคารประกอบ   การดูและท าความสะอาด
ห้องน้ าห้องส้วม  การดูและต้นไม้ภายในโรงเรียน  มีการประชุมสภานักเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
ท าให้นักเรียนได้รับผิดชอบงานที่มอบหมาย  เกิดความมีน้ าใจและรักการท างานสามารถท างานเป็น
หมู่คณะได้ 

       ๑.๑๒ กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ       สถานศึกษาได้จัดให้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖    จ านวน  ๑๘  คน   ได้มาอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและยุวกาชาดที่
โรงเรียน   และได้พานักเรียน อยู่ค่ายพักแรมร่วมกับลูกเสือ ยุวกาชาด กลุ่มโรงเรียนนครโกสัมพีที่ เขต
ที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี 
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ได้ท ากิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม  เป็นเวลา  ๓  วัน  ๒  คืน  และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้เข้าค่าย ลูกเสือ และยุวกาชาดที่โรงเรียนบ้าน
ดงซ่อม ได้ฝึกระเบียบวินัย ระเบียบแถว  ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย   ฝึกความอดทน   การ
เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ความมีน้ าใจ  การรู้จักแบ่งปัน  การประหยัด   การ
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม     รู้จักน าประสบการณ์การอยู่ค่ายพักแรมไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ทดสอบกิจกรรมตามฐานต่าง  ๆ   เช่น  การเดิน
ทางไกล   ชีวิตชาวค่าย  การสังเกต  การส ารวจ    กิจกรรมรอบกองไฟ  

      ๑.๑๓  โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่      สถานศึกษาได้รับความร่วมกับ
กรรมการสถานศึกษาและชุมชนจัดสร้างประธานประจ าโรงเรียน  ได้ฝึกนักเรียนกราบไหว้บูชาพระ
รัตนตรัย  บูชาในสิ่งที่ควรบุชา 

      ๑.๑๔  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน   คณะครูได้เดินทางไปพบกับพ่อ แม่  
ผู้ปกครอง  ท าให้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนในการประพฤติ
ปฏิบัติต่อครอบครัว  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี   และสร้างความเข้าใจอันดี
ต่อกัน 
                       ๑.๑๕  กิจกรรมชุมนุมศิลปะ   ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมศิลปะตามความ
สนใจ  การวาดภาพระบายสี  การออกแบบ การเป่าสี  การทับสี   การหยดสี  การพิมพ์ภาพ   การ
ปั้นดินน้ ามัน  ดินเหนียว  การพับกระดาษ  การฉีกปะ  การตัดปะ  การประดิษฐ์เศษวัสดุ การ
สร้างสรรค์ผลงานของเด็ก การแสดงผลงานและแสดงความคิดเห็น 
    ๑.๑๖  กิจกรรมชุมนุมดนตรี -  นาฏศิลป์  ได้จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน 
ตามธรรมชาติของเด็ก  การเคลื่อนไหวตามบทเพลง การฝึกท่าฟ้อนร านาฏศิลป์โดยเชิญวิทยากรมา



 

 

 

ฝึกสอนและให้ความรู้ ตามจังหวะเพลง  การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  การเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์  
การแสดงท่าทางตามค าบรรยายเรื่องราว  การปฏิบัติตามค าสั่งและข้อตกลง การเคลื่อนไหวหรือท า
ท่าทางตามสัญญาณ  หรือค าสั่งตามท่ีได้ตกลง  
        ๑.๑๗  กิจกรรมชุมนุมแข่งขันกีฬาและกรีฑา  ได้ฝึกทักษะการเล่นกีฬา  ฟุตบอล  
วอลเล่ย์บอล  ตะกร้อ  เปตอง  กรีฑา  และฝึกการออกก าลังกายกระโดดเชือกตามจังหวะ  การ
เคลื่อนไหว  ตามความสนใจของเด็ก  การฝึกทักษะขั้นพ้ืนฐานการเคลื่อนไหว (กายบริหาร)  ตาม
ขั้นตอนจนถึงการฝึกทักษะเทคนิคการเล่นกีฬา – กรีฑา ประเภทเดี่ยวและประเภททีม  การแข่งขันใน
โรงเรียน และ นอกโรงเรียนผลการด าเนินงาน 

๑.๑๘  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โรงเรียนได้ด าเนินการตรวจสุขภาพ
ร่างกายของนักเรียนทุกวัน   วัดสายตาปีละ ๑  ครั้ง  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน   ด้านความร่าเริง  แจ่มใส  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนและครู  การดูแลสุขภาพให้มีสุขนิสัยที่
ดีในด้านการรักษาความสะอาดของร่างกาย  เช่นการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร  และหลังจาก
การเข้าห้องน้ า การดูแลท าความสะอาดร่างกาย  การป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดอุบัติภัย  และโรงเรียนได้
จัดระบบดูแลป้องกันการติดยาเสพติด  โดยการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกั บ
โทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา   มีการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ  มาให้ความรู้ จัด
นิทรรศการ  ป้ายนิเทศ   อบรมทุกวันศุกร์  เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพ  และออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ  มีน้ าหนักส่วนสูง  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ และรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่ งเสพติด
ให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  โรคภัย อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 

๑.๑๙  กิจกรรมอาหารกลางวัน  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนรู้จักการดูแลสุขภาพของตนเอง    โดยการให้ความรู้ด้านการรับประทานอาหารที่
มีคุณค่า  และมีประโยชน์ต่อร่างกาย  ให้อาหารเสริมนม  จัดอาหารให้นักเรียนทุกคนได้รับประทาน
อาหารกลางวันฟรีทุกคน  และดูแลเป็นพิเศษแก่นักเรียนที่ขาดสารอาหารมีน้ าหนักและส่วนสูงไม่ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  เพ่ือให้นักเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพ  และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  มีน้ าหนัก
ส่วนสูง  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

 
๒. ผลการพัฒนา 

๑.๑  ผู้เรียนร้อยละ  ๗๙.๖๕  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
๑.๒  ผู้เรียนร้อยละ  ๗๗.๔๙  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

มาตรฐาน 
๑.๓  ผู้เรียนร้อยละ  ๗๘.๓๕  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง

จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ    
๑.๔  ผู้เรียนร้อยละ  ๗๗.๔๙  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง 

เหมาะสม   
๑.๕  ผู้เรียนร้อยละ  ๗๗.๔๙  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน       
๑.๖  ผู้เรียนร้อยละ  ๗๗.๙๒  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/ 

นาฏศิลป์ และการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ ระบ า ก ไก่ ระบ าคล้องช้าง 
ระบ าชากังราว /กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ   



 

 

 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 
   สถานศึกษาได้ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง และมีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดให้มีโครงการ 
กิจกรรม พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น  กิจกรรมวันไหว้ครู  ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวัน
ศุกร์ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมออมทรัพย์  กิจกรรมวันส าคัญ  ในการจัดโครงการมีคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมเป็นอย่างดี  มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง   ผลการ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ  
 
มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ข้อ

/ร
้อย

ละ
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้ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลกัสูตร ๗๘.๓๕ ๒ ๑.๕๗ ๔ โครงการจดัการเรียนการสอนรูปแบบบูรณา
การ 
กิจกรรมส่งเสริมการประหยัด  
กิจกรรมสมดุบันทึกความดี   
กิจกรรมสมาทานศลี และแผเ่มตตา     
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด     
 กิจกรรมโครงงานโรงเรียนสะอาด ห้องเรียน
สะอาด  
กิจกรรมในวันส าคัญต่าง  ๆ 
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์      
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ  
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพกัแรม 
ลูกเสือ  
โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน          

๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

๗๗.๔๙ 
๑ ๐.๗๗ ๔ 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี
แตกต่าง 

๗๗.๖๒ 
๑ ๐.๗๗ ๔ 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๗๗.๙๒ 
๑ ๐.๗๘ ๔ 

๒.๕ รู้คณุค่า และปฏิบัตตินตามหลกัของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

๗๖.๑๙ 
๑ ๐.๗๖ ๔ 

๒.๖ รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และมีความภาคภูมิใจ
ก าแพงเพชรเมืองมรดกโลก 

๗๖.๑๙ 
๑ ๐.๗๖ ๔ 

เฉลี่ย/รวม 

 ๗ ๕.๔๑ ๔ 

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๔  
 

๑. วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษาได้ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง และมีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดให้มี 

โครงการ กิจกรรม พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น  กิจกรรมวันไหว้ครู  ไหว้พระสวดมนต์นั่ง
สมาธิทุกวันศุกร์ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมออมทรัพย์  กิจกรรมวันส าคัญ  ในการจัดโครงการมี
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมเป็นอย่างดี  มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง   
ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ   

โครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
โครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์  สถานศึกษาได้จัดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ได้ฝึกปฏิบัติ



 

 

 

ตามคุณธรรมพ้ืนฐาน  ๘ ประการ  คือ   ความขยัน การประหยัดอดออม  การมีวินัยในตนเอง  ความ
สุภาพ การรักษาความสะอาด   ความสามัคคี   การมีน้ าใจ   ความกตัญญู    ได้ด าเนินโครงการดังนี้ 
       กิจกรรมส่งเสริมการประหยัด   สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทุก
คนได้ออมเงินทุกวัน  โดยน าเงินมาฝากไว้กับครูประจ าชั้น  ครูประจ าชั้นน าเงินของห้องฝากไว้กับครูที่
ท าหน้าที่รับผิดชอบ  นักเรียนถอนเงินใช้เวลาจ าเป็นเช่น  ซื้ออุปกรณ์การเรียน  มีนักเรียนมีความ
สนใจเป็นอย่างด ี มีนักเรียนได้น าเงินมาฝากร้อยละ   ๙๔.๒๘  ของนักเรียนทั้งหมด 
        กิจกรรมสมุดบันทึกความดี  สถานศึกษาได้จัดท าสมุดบันทึกท าความดีส่งเสริมให้นักเรียน
ทุกคนเพ่ือให้นักเรียนได้สร้างความตระหนักที่จะท าความดี   มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ท าความดีทั้ง
ต่อหน้าและลับหลัง            
 กิจกรรมสมาทานศีล และแผ่เมตตา    สถานศึกษาจัดให้นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นได้ฝึก
สมาทานศีลทุกเช้าหน้าเสาธง  และอมรมให้ความรู้การปฏิบัติตามหลักศีล  ๕  ประการ  เพ่ือ
เสริมสร้างวินัยในตนเอง   ผลการด าเนินงานท าให้นักเรียนสามารถสมาทานศีลและแผ่เมตตาได้ทุกคน  
มีจิตใจอ่อนโยน 
          กิจกรรมส่งเสริมความสุภาพเรียบร้อยงามอย่างไทย  โรงเรียนได้ด าเนินการฝึกมารยาท
นักเรียน  แบบพ่ีสอนน้องได้จัดให้มีการประกวดมารยาท ให้รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่การ
ปฏิบัติดี  ส่งเสริมให้นักเรียนทักทายสวัสดีกัน      
           กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด   ส่งเสริมให้นักเรียนสะอาดกาย  สะอาดใจ  
สะอาดสิ่งแวดล้อม    จัดประกวดนักเรียนที่แต่งกายสะอาดเรียบร้อยให้รางวัลแก่นักเรียน  รณรงค์ให้
นักเรียนหางไกลยาเสพย์ติด  ประสานงานเฝ้าระวังกับผู้ปกครองผู้น าท้องถิ่น  จัดประกวดบทความ  
ภาพวาดเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพย์ติด   จัดประกวดห้องเรียนที่สะอาด  มีการเก็บคะแนนแล้วสรุป
ยอดประจ าสัปดาห์  

กิจกรรมโครงงานโรงเรียนสะอาด ห้องเรียนสะอาด สถานศึกษาได้จัดให้มีการเลือกตั้งสภา
นักเรียน  เพ่ือด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แบ่งกลุ่มสีรับผิดชอบงานในแต่ละวัน  เช่นการดูความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน  การท าความสะอาดห้องเรียน  การท าความสะอาดห้องปฏิบัติการและอาคาร
ประกอบ   การดูและท าความสะอาดห้องน้ าห้องส้วม  การดูและต้นไม้ภายในโรงเรียน  มีการตรวจ
งานและสรุปผลการท างานหมู่   จัดประชุมสภานักเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น  ท าให้นักเรียนได้
รับผิดชอบงานที่มอบหมายจนส าเร็จ   มีน้ าใจและรักสามัคคีท างานเป็นหมู่คณะได้ 

กิจกรรมในวันส าคัญต่าง  ๆ    กิจกรรมวันพ่อ  กิจกรรมวันแม่  กิจกรรมวันไหว้   ได้
ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ    คณะครูได้พานักเรียนช่วงชั้นที่  ๒-๓  ไป
บ าเพ็ญประโยชน์ที่วัด  ชุมชน  ตามที่สาธารณะ  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรักในชุมชนท้องถิ่นของตน  
เกิดความรักความเมตตากรุณา  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย   เป็นการ
ปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  
  กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์  ได้พานักเรียนไปสวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์ทุกบ่าย
วันศุกร์ ที่วัด ให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิเจริญภาวนา  และนิมนต์พระสงฆ์แสดงปาฐกถาธรรม    ท าให้
นักเรียนได้มีสติ และเรียนรู้ศาสนพิธีทางศาสนา  

กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ได้พานักเรียน จัดเข้าค่ายธรรมะเพ่ือฉลองในวันเฉลิมพระชนพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน  สถานศึกษาได้จัด 



 

 

 

ให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน  โดยเลือกประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการใน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้แบ่งกลุ่มสีรับผิดชอบงานในแต่ละวัน  เช่นการดูความสะอาดบริเวณโรงเรียน  การ
ท าความสะอาดห้องเรียน  การท าความสะอาดห้องปฏิบัติการและอาคารประกอบ   การดูและท า
ความสะอาดห้องน้ าห้องส้วม  การดูและต้นไม้ภายในโรงเรียน  มีการประชุมสภานักเรียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น  ท าให้นักเรียนได้รับผิดชอบงานที่มอบหมาย  เกิดความมีน้ า ใจและรักการท างาน
สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ 

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ       สถานศึกษาได้จัดให้นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๖    จ านวน  ๑๘  คน   ได้มาอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและยุวกาชาดที่โรงเรียน   
และได้พานักเรียน อยู่ค่ายพักแรมร่วมกับลูกเสือ ยุวกาชาด กลุ่มโรงเรียนนครโกสัมพีที่โรงเรียนบ้านดง
ซ่อม และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี ที่เขาสนามเพรียง  ได้ท า
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม  เป็นเวลา  ๓  วัน  ๒  คืน    นักเรียนหญิง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้เข้า
ค่าย   ยุวกาชาดที่โรงเรียนบ้านดงซ่อม ได้ฝึกระเบียบวินัย ระเบียบแถว  ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย   ฝึกความอดทน   การเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ความมีน้ าใจ  การ
รู้จักแบ่งปัน  การประหยัด   การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม     รู้จักน าประสบการณ์การ
อยู่ค่ายพักแรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ทดสอบกิจกรรมตามฐานต่าง  
ๆ   เช่น  การเดินทางไกล   ชีวิตชาวค่าย  การสังเกต  การส ารวจ    กิจกรรมรอบกองไฟ  
 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่      สถานศึกษาได้รับความร่วมกับกรรมการ 
สถานศึกษาและชุมชนจัดสร้างประธานประจ าโรงเรียน  ได้ฝึกนักเรียนกราบไหว้บูชาพระรัตนตรัย  
บูชาในสิ่งที่ควรบุชา 
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน   คณะครูได้เดินทางไปพบกับพ่อ แม่  ผู้ปกครอง   
ท าให้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนในการประพฤติปฏิบัติต่อ
ครอบครัว  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี   และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมในโรงเรียน   ได้ด าเนินการ 
ปรับปรุงอาคารเรียน  อาคารประกอบสร้างโรงอาหารขึ้นใหม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นที่ประชุม ปรับปรุง 
ระบบน้ าประปาในโรงเรียนและน้ าใช้ในกิจกรรมโรงอาหาร  ท าให้มีระบบน้ าที่สามารถการได้ไม่
เสียหาย  ได้ให้ความรู้นักเรียนได้ใช้น าอย่างประหยัดและคุ้มค่า  และแบ่งประเภทการใช้น้ าและใช้น้ า
แตะประเภทได้ถูกต้อง  เช่น  น้ าดื่ม น้ าใช้  น้ าเพื่อการเกษตร    

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ได้จัดแหล่งเรียนรู้จุดศึกษาธรรมชาติ และใน
โรงเรียน ท าให้มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ในโรงเรียนและป่าชุมชน นักเรียนเรียนรู้ชื่อพรรณไม้ 
ประโยชน์  และโครงสร้างของเนื้อไม้ ประสานความร่วมมือกับแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น    ได้
จัดท าแหล่งเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงท าให้มีแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ดิน  อนุรักษ์น้ า  อนุรักษ์
ป่า  อนุรักษ์พลังงาน  การผลิตปุ๋ยชีวภาพ 

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างย่ังยืนและโครงการสานฝันยุวเกษตรกรในอนาคต 
ได้ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชรและส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ก าแพงเพชร จัดการเรียนการสอนวิชาการเกษตรให้แก่ผู้เรียนช่วงชั้นที่ ๒ และช่วงชั้นที่ ๓  ได้เรียน
เรื่องการเลี้ยงปลา  การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  การปลูกพืชผักสวนครัว  การเพาะถั่วงอก  ได้เชิญวิทยากร
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดฟาง และการเพาะเห็ดนางฟ้าแก่นักเรียน  



 

 

 

ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปลูกพืชและใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูง  ลดมลพิษลด
ปัญหาโลกร้อน ปลูกฝังการรักท้องถิ่นของตน 

การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์  สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ด้วยการให้
นักเรียนท ากิจกรรมเกี่ยวกับการส ารวจสิ่งแวดล้อม   การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  เช่น   
กิจกรรมส ารวจพืชสมุนไพรในท้องถิ่น   กิจกรรมการเรียนรู้จากสื่ออินทราเน็ตเกี่ยวสิ่งแวดล้อม  
สภาวะโลกร้อน 

การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในวิชาสังคมศึกษา  สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบบูรณาการให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๓  ด้วยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักรักษา ดูแล  อนุรักษ์ และพัฒนาสาธารณะสมบัติและ
สิ่งแวดล้อม  เช่น  น านักเรียนไปร่วมพัฒนาวัด   ชุมชน ในวันส าคัญต่าง  ๆ   

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  ได้พานักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ในตัว
จังหวัดของตนเอง เช่น อุทยานประวัติศาสตร์  บ่อน้ าพุร้อนพระร่วง(บึงสาป) อุทยานแห่งชาติคลอง 
วังเจ้าและต่างจังหวัดส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่  ๒ และช่วงชั้นที่ ๓ ท าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงและรู้ค่าของมรดกด้านวัฒนธรรมประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนต่างๆ 
 

๒. ผลการพัฒนา 
๒.๑  ผู้เรียนร้อยละ  ๗๘.๓๕ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๒.๒  ผู้เรียนร้อยละ  ๗๗.๔๙  มีเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
๒.๓  ผู้เรียนร้อยละ  ๗๖.๖๒  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
๒.๔  ผู้เรียนร้อยละ  ๗๗.๙๒  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๒.๕  ผู้เรียนร้อยละ  ๗๖.๑๙  รู้คุณค่า และปฏิบัติตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ  

พอเพียง 
๒.๖  ผู้เรียนร้อยละ   ๗๖.๑๙ รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และมีความภาคภูมิใจก าแพงเพชร 

เมืองมรดกโลก 
 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
  สถานศึกษาได้ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง และมีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดให้มีโครงการ 
กิจกรรม พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น  กิจกรรมวันไหว้ครู  ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวัน
ศุกร์ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมออมทรัพย์  กิจกรรมวันส าคัญ  ในการจัดโครงการมีคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมเป็นอย่างดี  มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง   ผลการ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ   
 
 
 
 
 



 

 

 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
                   อย่างต่อเนื่อง 
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ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรยีนรู้ และสื่อตา่งๆ รอบตัว                ๖๕.๓๗ ๒ ๑.๓๑ ๓  

โครงการจดัการเรียนการสอน
รูปแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาการ
และโครงการวันส าคัญ 
โครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาการ
และโครงการวันส าคัญ 
กิจกรรมพัฒนาลูกเสือยุวกาชาด  

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  และตั้ง
ค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรูเ้พิ่มเติม ๖๔.๙๔ ๑ ๐.๖๕ ๓ 

๓.๓ เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
การเรยีนรู้ระหว่างกัน   ๖๖.๒๓ ๑ ๐.๖๖ ๓ 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ๖๘.๘๓ ๑ ๐.๖๙ ๓ 
๓.๕ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้

และคิดเลขเป็น ๙๕.๒๔ ๒ ๑.๙๐ ๕ 
๓.๖ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ท่องอาขยานได้ตาม

ระดับชั้น ๙๔.๓๓ ๒ ๑.๘๙ ๕ 
๓.๗ ท่องสูตรคณู คิดเลขเร็วและมีความสามารถ 

ด้านคณติศาสตรต์ามระดับชั้น ๙๔.๓๓ ๒ ๑.๘๙ ๕ 

เฉลี่ย/รวม  ๑๑ ๓.๓๑ ๓ 
สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๓  

 

 
 ๑. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษาได้ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  และมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดให้มีโครงการ กิจกรรม เช่น 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมพ้ืนฐาน โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและโครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมประกวดแข่งขันเนื่องในโอกาสต่างๆ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ -ยุวกาชาด ในการจัด
โครงการ กิจกรรม มีคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  มี
การด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง   ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
มีความพึงพอใจ   

โครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ให้
นักเรียนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ  เช่น ควบคุม  ดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน   การท าความสะอาด
ห้องเรียน กิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมในห้องเรียน  มีการเลือกตั้งหัวหน้าห้อง  สร้างข้อตกลงใน
ห้องเรียน  นักเรียนได้รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย  ความมีน้ าใจในการท างานเป็นกลุ่ม  กิจกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนตามหมู่บ้าน โดยแต่ละหมู่บ้านจะหมู่บ้านที่ต้องรับผิดชอบดูแลร่วมกันท างาน
ทุกวัน  ตามหมู่บ้าน   เช่น ท าความสะอาดห้องเรียนของตัวเอง   จะท าความสะอาดห้องน้ าห้องส้วม   
ท าความสะอาดโรงอาหาร   ท าความสะอาดห้องพิเศษ ( ห้องคอมพิวเตอร์,ห้องปฏิบัติการทางภาษา)  
เก็บขยะบริเวณโรงเรียน  



 

 

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาการและโครงการวันส าคัญจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันเนื่องใน
โอกาสต่างๆ  โรงเรียนได้ส่งเสริมด้านกีฬาให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมและพานักเรียนเข้าแข่งขันในโอกาส
ต่าง ๆ เช่น  เข้าร่วมแข่งขันกรีฑา การแข่งขันกีฬา   การแข่งขันฟุตบอลและเปตอง เชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนครโกสัมพี  ด้านดนตรีนาฏศิลป์ได้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันดนตรีไทย 
ระดับตัวแทนเขตพ้ืนที่  ด้านศิลปะให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงเป็นกลุ่ม  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวางแผน 
มีความขยัน  มีความอดทนในการท างานสามารถร่วมท างานกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  มีความภูมิใจใน
ผลงานของตนเองและ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจิต  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการ
แข่งขันดนตรีไทย  ชั้นประถมศึกษา ระดับภาคเหนือตอนล่าง    
  กิจกรรมพัฒนาลูกเสือยุวกาชาด โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   ได้อยู่
ค่ายพักแรมร่วมกับลูกเสือของกลุ่มโรงเรียน  เป็นเวลา  ๓  วัน  ๒ คืน และเข้าค่ายยุวกาชาดภายใน
โรงเรียน มีการประกอบอาหาร  จัดเตรียมอาหารเพื่อเดินทางไกล นักเรียนได้ฝึกระเบียบวินัย ระเบียบ
แถว  ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย   ฝึกความอดทน   การเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม  ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ความมีน้ าใจ  การรู้จักแบ่งปัน    การประหยัด   การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อื่น  
 
 ๒. ผลการพัฒนา  

๓.๑  ผู้เรียนร้อยละ  ๖๕.๓๗ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว                

๓.๒  ผู้เรียนร้อยละ ๖๔.๙๔  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  และตั้งค าถามเพ่ือ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

๓.๓  ผู้เรียนร้อยละ  ๖๖.๒๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน   

๓.๔  ผู้เรียนร้อยละ  ๖๘.๘๓  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
๓.๕  ผู้เรียนร้อยละ  ๙๕.๒๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนอ่านออก เขียนได้และคิด 

เลขเป็น 
๓.๖  ผู้เรียนร้อยละ  ๙๔.๓๓  อ่านคล่อง เขียนคล่อง ท่องอาขยานได้ตามระดับชั้น  
๓.๗ ผู้เรียนร้อยละ  ๙๔.๓๓  ท่องสูตรคูณ คิดเลขเร็วและมีความสามารถด้าน 

คณิตศาสตร์ตามระดับชั้น 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
สถานศึกษาได้ร่วมกับคณะครู  กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนก าหนดแผนกลยุทธ์

ของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี หลักสูตรสถานศึกษา แผนจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้    และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 
 
 



 

 

 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ  
                   แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
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๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 

๖๖.๖๗ ๒ ๑.๓๓ ๓ 
 
โครงการพัฒนาการเรยีนการ
สอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั   
โครงการเทคโนโลยีและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารจดัการ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน   
กิจกรรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการคดิวิเคราะห์   

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง ๖๔.๐๗ ๑ ๐.๖๔ ๓ 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมเีหตผุลประกอบ ๖๖.๒๓ ๑ ๐.๖๖ ๓ 

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรคผ์ลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ ๖๕.๘๐ ๑ ๐.๖๖ ๓ 

เฉลี่ย/รวม  ๕ ๓.๒๙ ๓ 

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๓  
 
 ๑. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  และมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดให้มีโครงการ กิจกรรม เช่น 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สู่โลกกว้างด้าน ICT   กิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์โดยจัดให้มีการเรียนการสอนแบบโครงงาน  ใน
การจัดโครงการกิจกรรมมีคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียนสนับสนุนเป็นอย่างดี  มีการ
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจ  

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยสนับสนุนส่งเสริมการใช้
วัสดุในการฝึกการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอต่อความต้องการ จนเกิดผลงานของนักเรียนและ
เป็นที่พึงพอใจของผู้เรียน   

โครงการเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ  โรงเรียนได้ให้นักเรียนช่วงชั้นที่ 
๑ – ๓  จ านวน ๒๓๑  คน  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   การใช้โปรแกรมต่าง ๆ  คือ  โปรแกรม 
Microsoft  word  Microsoft PowerPoint  Microsoft  Excel  
    โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนได้จัดกิจกรรม ชุมนุมสนใจ  โดยมีการ
ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ชุมนุมสนใจ   ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ  แต่ละช่วงชั้น  
เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผู้เรียนโดยได้จัดกิจกรรมขึ้น ๒ ลักษณะ คือ กิจกรรมเลือกบังคับ 
ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเลือกเสรีตาม 
ความสมัครใจ โดยให้นักเรียนเรียนรู้ตามฐานต่างๆ  เช่น ชุมนุมสนใจ ( ประเภท กีฬา ศิลปะ ดนตรี ) 

กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  เพ่ือเป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โดย
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานอย่างน้อย ๑ โครงงาน  จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ  



 

 

 

  ๒. ผลการพัฒนา 
๔.๑  ผู้เรียนร้อยละ  ๖๖.๖๗  มีสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดย 

การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
๔.๒  ผู้เรียนร้อยละ  ๖๔.๐๗  มีน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ 

ตนเอง 
๔.๓  ผู้เรียนร้อยละ  ๖๖.๒๓  ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี 

เหตุผลประกอบ 
๔.๔  ผู้เรียนร้อยละ  ๖๕.๘๐  มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ 

ภาคภูมิใจ 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 

สถานศึกษาได้ร่วมกับคณะครู  กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนก าหนดแผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  หลักสูตรสถานศึกษา  แผนจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  เพ่ือพัฒนา ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มี
ความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
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๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์   

๒๘.๕๗ ๑ ๐.๒๙ ๑ 
โครงการห้องสมุด โครงการ
ส่งเสริมนิสยัรักการอ่านและ
โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมประกวดแข่งขันใน
โอกาสต่างๆ 
โครงการพัฒนาการเรยีน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   
โครงการเทคโนโลยีและการ
สื่อสารเพื่อการบริหาร
จัดการ   

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลักสตูร
เป็นไปตามเกณฑ์   

๖๗.๕๓ ๑ ๐.๖๘ ๑ 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน  คดิวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์   

๖๕.๓๗ ๒ ๑.๓๑ ๓ 

๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติเฉลี่ยเปน็ไปตาม
เกณฑ์   

๔๖.๔๓ ๑ ๐.๔๖ ๑ 

เฉลี่ย/รวม 
 ๕ ๒.๗๓ ๒ 

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๒  
 

 
 ๑. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษาได้ประชุมผู้เกี่ยวข้อง และมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดให้มีโครงการ กิจกรรม เช่น 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดการ ICT เพ่ือการเรียนรู้  โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี โครงการ
ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมผู้เรียน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โครงการทัศนศึกษายังแหล่งเรียนรู้ 
โครงการห้องสมุด   โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน    โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประกวด
แข่งขันเนื่องในโอกาสต่างๆ โครงการเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการ  จัดค่ายทาง
วิชาการวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สถานศึกษาได้ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของ สมศ . จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ด้วยการจัดหา  จัดท าเอกสารแนวข้อสอบวิชาต่างๆ   
แล้วให้นักเรียนท าข้อสอบ เพ่ือฝึกทักษะการอ่านจับใจความ การอ่านสรุปความการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์  วิจัยชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหานักเรียน จัดหาแบบทดสอบเสริมทักษะด้านต่าง ๆ   และ
ตัวอย่างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(NT)  เพ่ือฝึกทักษะการคิดค านวณ  ทักษะการแก้โจทย์
ปัญหา โดยจัดเข้าค่ายวิชาคณิตศาสตร์  ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์   แล้วให้นักเรียนท า
แบบทดสอบต่าง ๆ  เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกการทดลองและฝึกปฏิบัติจริง  ฝึก
การเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์  



 

 

 

โครงการเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่  ๑ และพ้ืนฐานการพิมพ์ดีดระบบสัมผัส  การใช้
โปรแกรมต่าง ๆ  คือ  โปรแกรม Microsoft  word  Microsoft PowerPoint  Microsoft  Excel  
และการใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นในระดับช่วงชั้นที่ ๒ และช่วงชั้นที่ ๓  
 โครงการห้องสมุด โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ประกวดแข่งขันในโอกาสต่างๆ มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การบันทึกการอ่าน กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะ 
สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี 
 
 ๒. ผลการพัฒนา  

๕.๑  ผู้เรียนร้อยละ  ๒๘.๕๗  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   
๕.๒  ผู้เรียนร้อยละ  ๖๗.๕๓  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม 

เกณฑ์   
๕.๓  ผู้เรียนร้อยละ  ๖๕.๓๗ ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม

เกณฑ์   
๕.๔  ผู้เรียนร้อยละ  ๔๖.๔๓   ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์   

 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 

สถานศึกษาได้ร่วมกับคณะครู  กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนในการก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ   เป้าประสงค์  กลยุทธ์  แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา แผนจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
                   และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
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ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ๖๔.๕๐ ๒ ๑.๒๙ ๓ โครงการห้องสมุด    
กิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการ
อ่าน 
โครงการทัศนศึกษายังแหล่ง
เรียนรู้       

๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

๖๖.๖๗ ๑ ๐.๖๗ ๓ 

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ ๖๖.๒๓ ๑ ๐.๖๖ ๓ 
๖.๔ มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้

เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
๗๓.๕๙ ๑ ๐.๗๔ ๔ 

เฉลี่ย/รวม  ๕ ๓.๓๕ ๓ 
สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๓  

 
  
 ๑. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษาส่งเสริมการจัดท ากิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  เช่น 
ให้ความรู้หน้าเสาธง  รุ่นพ่ีสอนรุ่นน้องอ่านหนังสือช่วงพักเที่ยง  กิจกรรมห้องสมุดให้นักเรียนใช้
บริการยืมหนังสือจากห้องสมุดไปอ่านที่บ้าน   ยืมหนังสือจาก  ให้นักเรียนได้ค้นคว้า  จากแหล่งสื่อ
ต่างๆ  จัดห้องสมุดเพ่ือเป็นเครื่องมือในการค้นคว้า   มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   จัดทัศนศึกษานอก
สถานที่เพ่ือให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้นอกสถานศึกษา    ส่งผลนักเรียนได้รับรางวัลในการประกวด    
สถานศึกษาได้จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาค้นคว้า  โดยนักเรียนสามารถ
ค้นคว้าความรู้ได้จากอินเตอร์เน็ต   สิ้นปีการศึกษาได้จัดนิทรรศการให้นักเรียนน าผลงานทางวิชาการ
มาแสดงเ พ่ือให้นัก เรี ยนได้สามรถแลกเปลี่ ยนรู้ กับผู้ อ่ืนและน าความรู้ ไปพัฒนาตนเอง           
โครงการวันส าคัญ (ส่งเสริมการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันเนื่องในโอกาสต่างๆ)  จัดกิจกรรมประกวด
ในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันแม่แห่งชาติ  วันพ่อแห่งชาติ  วันวิทยาศาสตร์ วันลอยกระทง กระตุ้นให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่ศึกษาและพัฒนาตนเองเสมอ และได้แสดงความสามารถของตนเอง
อย่างเต็มท ี่ 
           โครงการห้องสมุด   มีห้องสมุดแยกเป็นสัดส่วน  ๑  อาคาร  นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษา
ค้นคว้าได้ทั้งในชั่วโมงเรียนและชั่วโมงพักเที่ยง   ห้องสมุดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการยืม – คืนหนังสือ  ห้องสมุดมีหนังสือให้นักเรียนสามารถยืมหนังสือไปอ่านที่บ้านได้   
            กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดและ
สามารถน าไปอ่านที่บ้านได้โดยการยืม 
           โครงการทัศนศึกษายังแหล่งเรียนรู้    สถานศึกษาน านักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ 
อุทยานประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร    ร่วมกิจกรรมวันเด็กกับหน่วยงานต่างๆ     เพ่ือให้
นักเรียนได้กล้าแสดงออก และได้เรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 
 



 

 

 

 
 ๒. ผลการพัฒนา  

๖.๑  ผู้เรียนร้อยละ  ๖๔.๕๐  มีวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
๖.๒  ผู้เรียนร้อยละ ๖๖.๖๗  มีท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง 
๖.๓  ผู้เรียนร้อยละ  ๖๖.๒๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๖.๔  ผู้เรียนร้อยละ  ๗๓.๕๙  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ

อาชีพที่ตนเองสนใจ 
 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   โดยในการจัดท ากิจกรรม /
โครงการนักเรียนจะมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรม    รวมถึงได้มีการวางแผนงาน  ประชุมระดมความคิด
ระหว่าง    ผู้บริหาร   คณะครู  กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน   เพ่ือก าหนดแผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  หลักสูตรสถานศึกษา  ทั้งการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
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ร่องรอยความพยายาม 
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๗.๑ ครูมกีารก าหนดเปา้หมายคณุภาพผูเ้รียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคณุลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์

๑๐๐ ๑ ๑ ๕ โครงการพัฒนาบุคลากร 
โครงการพัฒนาการ

เรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

การบันทึกข้อมูลใน 
โปรแกรม Bee(Basic  

Education  
Evaluation) 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลใน
การวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน                  

๑๐๐ ๒ ๒ ๕ 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท้ี่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปญัญา       

๑๐๐ ๑ ๑ ๕ 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๑๐๐ ๑ ๑ ๕ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนา 
การเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

๑๐๐ ๑ ๑ ๕ 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผูเ้รยีนทั้ง
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๑๐๐ ๑ ๑ ๕ 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

๑๐๐ ๑ ๑ ๕ 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา 

๑๐๐ ๑ ๑ ๕ 

๗.๙ ครูจดัการเรยีนการสอนตามวิชาทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
เตม็เวลา เตม็ความสามารถ 

๑๐๐ ๑ ๑ ๕ 

๗.๑๐ ครูมคีวามรู้ และสามารถใช้คอมพิวเตอรโ์ปรแกรมพื้นฐาน
เพื่อการจดัการเรียนการสอน 

๑๐๐ ๑ ๑ ๕ 

เฉลี่ย/รวม  ๑๑ ๑๑ ๕ 
สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๕  

 
  
๑. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษามีจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรและจัดสรรงบประมาณ      เพ่ือส่งครูเข้ารับการ
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน  ศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนปรับปรุง
การเรียนการสอน    พัฒนาตนเอง และพัฒนาสถานศึกษา      โดยส่งเข้าอบรมกับหน่วยงานต้น
สังกัด   และหน่วยงานองค์กรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องสามารถน าความรู้มาใช้พัฒนาผู้เรียนปรับปรุงการเรียน
การสอน    พัฒนาตนเอง และพัฒนาสถานศึกษา   เช่น    การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมี ผู้น าชุมชน
ที่มีความรู้ด้านต่างๆเข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น วิทยาลัยเกษตรก าแพงเพชร  การ



 

 

 

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากคณะครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างดี  มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 

โครงการพัฒนาบุคลากร      สถานศึกษามีจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรและจัดสรร
งบประมาณ  เพ่ือส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม    สัมมนาและศึกษาดูงาน   
แสวงหาความรู้ และเทคนิควิธีการใหม่  ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาผู้เรียนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
พัฒนาตนเองและพัฒนาสถานศึกษา    

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครูผู้สอนมีการจัดการเรียน
การสอนตามแผนการเรียนรู้    มีการแก้ปัญหาผู้ เรียนโดยการใช้วิจัยในชั้นเรียน  จัดการท า
แบบทดสอบเพ่ือประเมินผลผู้เรียน  จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีการคิด  วิเคราะห์ และจัด
กาเรียนการสอนแบบโครงงานให้กับผู้เรียน 
 การบันทึกข้อมูลใน โปรแกรม Bee(Basic  Education  Evaluation)  ครูสามารถจัดการ
เรียนรู้ ตั้งแต่การท าความเข้าใจในหลักสูตร วิเคราะห์เนื้อหาสาระ แบ่งหน่วย ชั่วโมงเรียน จัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล ส่งต่อข้อมูลของผู้เ รียน แบบ ปพ ๕  
ต่อฝ่ายทะเบียนและวัดผล  และผู้บริหารอนุมัติผลการเรียน 

       
๒. ผลการพัฒนา 

๗.๑  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้ เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระดับคุณภาพ ๕ 

๗.๒  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน    ระดับคุณภาพ ๕              

๗.๓  ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 
พัฒนาการทางสติปัญญา   ระดับคุณภาพ ๕    

๗.๔  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา 
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ๕ 

๗.๕  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่ 
หลากหลาย  ระดับคุณภาพ ๕ 
  ๗.๖  ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค ระดับคุณภาพ ๕ 

๗.๗  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน 
การปรับการสอน ระดับคุณภาพ ๕ 
  ๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ระดับ
คุณภาพ ๕ 
  ๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ ระดับ
คุณภาพ ๕ 
  ๗.๑๐ ครูมีความรู ้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานเพ่ือการจัดการเรยีนการสอน
ระดับคุณภาพ ๕ 



 

 

 

 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 

สถานศึกษาได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาครูโดยการจัดอบรมสัมมนาให้แก่คณะครู  เพ่ือให้ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้ 
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง สถานศึกษาจึงได้ร่วมกับคณะครู  กรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนก าหนดแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  เพื่อจัด
แผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 
มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
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๘.๑ ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่ม 
ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

๑๐๐ ๑ ๑ ๕ โครงการพัฒนาบุคลากร     
 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมสี่วนร่วมและใช้ข้อมูล
ผลการประเมินหรือผลการวิจยั เปน็ฐานคิด 
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ                               

๑๐๐ ๒ ๒ ๕ 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรล ุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๑๐๐ ๒ ๒ ๕ 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

๑๐๐ ๒ ๒ ๕ 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร 
การจัดการศึกษา 

๑๐๐ ๑ ๑ ๕ 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและ 
เอาใจใส่การจดัการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๑๐๐ ๒ ๒ ๕ 

๘.๗ ผู้บรหิารมคีวามรู้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
พื้นฐานเพื่อการบรหิารจดัการ 

๑๐๐ ๑ ๑ ๕ 

เฉลี่ย/รวม  ๑๑ ๑๑ ๕ 
สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๕  

  

 
 ๑. วิธีการพัฒนา 

ผู้บริหารได้ปฏิบัติตน เพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่  ๘ โดยการประพฤติปฏิบัติตน
ให้มีคุณธรรมจริยธรรม    ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี     โดยยึด
หลักธรรมมาภิบาล ในการบริหาร  มีความมุ่งมั่นในการบริหารเพ่ือผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ยึดหลักความถูกต้อง มีความยุติธรรม  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  การน านักเรียนไปเรียนรู้
ยังแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาตามโอกาสต่าง  ๆ  อุทิศเวลาให้กับการท างาน  มี



 

 

 

ความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถแสดงทิศทางการพัฒนาการศึกษาในอนาคต
ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ริเริ่ม
วิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   
 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ  โดยมีความรอบรู้เกี่ยวกับ
หลักสูตรการจัดประสบการณ์ การประเมินพัฒนาการ ส่งเสริมและพัฒนาครูในการผลิตสื่อและใช้สื่อ
อย่างหลากหลาย  มีความเป็นผู้น า ในการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษา  กลุ่มเครือข่ายและชุมชน 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการอยู่เสมอ  มีการวางระบบและกลไกที่ดีในการจัดระบบประกันคุณภาพภายในโดยร่วมมือกับ
ชุมชนและได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัด   มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สร้าง
ความตระหนัก และมีความพยายามในการปฏิบัติให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา  และน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารอย่างต่อเนื่อง  ท าให้ชุมชน   ผู้ปกครอง  ผู้เรียน  ครู  และ ผู้
ที่เก่ียวข้อง มีความพึงพอใจ ในผลงานของสถานศึกษา 

โครงการพัฒนาบุคลากร    โรงเรียนได้จัดให้มีการอบรม  สัมมนา และศึกษาดูงานแก่คณะ
ครูและผู้บริหาร   เพื่อให้ครูมีความมุ่งมั่นอุทิศตนในการสอน และพัฒนาผู้เรียน  แสวงหาความรู้ และ
เทคนิควิธีการใหม่  ๆ ด้านเทคโนโลยี เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
 
 ๒. ผลการพัฒนา  

๘.๑  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ระดับ 
คุณภาพ ๕ 

๘.๒  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ 
ผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ   ระดับคุณภาพ ๕ 

    ๘.๓  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน 
แผนปฏิบัติการ ระดับคุณภาพ ๕ 

๘.๔  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ระดับ 
คุณภาพ ๕ 
               ๘.๕  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา ระดับคุณภาพ ๕ 

๘.๖  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม 
ศักยภาพและเต็มเวลา ระดับคุณภาพ ๕ 

๘.๗  ผูบ้ริหารมีความรู ้และสามารถใช้คอมพิวเตอรโ์ปรแกรมพ้ืนฐานเพ่ือการบริหารจัดการ 
ระดับคุณภาพ ๕ 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 

ควรวางแผนเสริมกิจกรรมที่เน้นสุนทรีทางอารมณ์ และควรมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เข้ามาจัดท าเป็นหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 



 

 

 

ควรมีแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชน ผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารระหว่าง 
โรงเรียนกับชุมชน ให้หลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากข้ึน 
 
มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
                   อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ข้อ
/ร

้อย
ละ

 

คะ
แน

นเ
ต็ม

 

คะ
แน

นท
ี่ได้

 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ี 
ตามที่ระเบียบก าหนด 

๑๐๐ ๒ ๒ ๕ มีแผนภมูิการจดัองค์กรและ
โครงสร้างบริหาร 
 ค าสั่งมอบหมายงาน 
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรและงานวิชาการ 
การจัดทาคูม่ือการปฏิบตัิงาน 
การจัดท าเอกสาร
ประชาสมัพันธ์ 
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจาป ี
การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับตดิตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรล ุ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

๑๐๐ ๑ ๑ ๕ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนรว่มในการพัฒนา
สถานศึกษา 

๑๐๐ ๒ ๒ ๕ 

เฉลี่ย/รวม  ๕ ๕ ๕ 

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๕  
 
 ๑. วิธีการพัฒนา 
          สถานศึกษาได้ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน ประสานงานกับวัดเพ่ือ
จัดการอบรมและเข้าค่ายธรรมะศึกษา ประสานงานกับชุมชนเพื่อการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานและพันธุ์พืช ประสานงานกับกลุ่มบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เกี่ยวกับเรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงสัตว์ และการผลิตปุ๋ยชีวภาพ    ประสานงานกับองค์การ
บริหารส่วนต าบล   จัดเป็นศูนย์บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียน  และศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง    ประสานงานกับหน่วยงานองค์กรอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  บริการให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชน    ให้บริการอาคารสถานที่แก่การแข่งขัน
กีฬาระดับต าบล   

มีแผนภูมิการจัดองค์กรและโครงสร้างบริหาร 
ค าสั่งมอบหมายงาน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 



 

 

 

การจัดท า เอกสารประชาสัมพันธ์ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

๒. ผลการพัฒนา  
๙.๑  สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีระเบียบก าหนด

ระดับคุณภาพ  ๕ 
๙.๒  สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายระดับคุณภาพ ๕ 
๙.๓  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาระดับคุณภาพ ๕  

  
๓. แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน ด้วยการให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารหารการศึกษา    ประสานงานกับหน่วยงาน  องค์กรสนับสนุนการศึกษา    
มีการให้บริการชุมชนอย่างเหมาะสม     ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานให้ชุมชนได้ทราบข้อมูลข่าวสาร
และการด าเนินงาน    เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน งานประเพณีวัฒนธรรม     ชุมชน   องค์กร ให้ความ
ร่วมมือและเห็นความส าคัญในการจัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา  
                     คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ข้อ
/ร

้อย
ละ

 

คะ
แน

นเ
ต็ม

 

คะ
แน

นท
ี่ได้

 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๐.๑ หลักสตูรสถานศกึษาเหมาะสมและสอดคล้องกับทอ้งถิ่น ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ โครงการพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา   
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี
โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้   

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

๑๐๐ ๒ ๒ ๕ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนทีส่่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ  ความถนดั และความสนใจของ
ผู้เรยีน 

๑๐๐ ๑ ๑ ๕ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน 
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๑๐๐ ๑ ๑ ๕ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ตดิตามตรวจสอบ และน าผล 
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

๑๐๐ ๒ ๒ ๕ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนที่มปีระสิทธิภาพและ
ครอบคลมุถึงผู้เรยีนทุกคน 

๑๐๐ ๒ ๒ ๕ 

เฉลี่ย/รวม  ๑๐ ๑๐ ๕ 
สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๕  

 

 
 ๑. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษา ได้ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  และมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดให้มีโครงการ 
กิจกรรม เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี  โครงการบันทึกข้อมูล ในโปรแกรม Bee   โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในการจัด
โครงการ กิจกรรม  ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากคณะครู นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น
อย่างดี  มีการด าเนินการตามโครงการมาอย่างต่อเนื่อง    ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 

 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  สถานศึกษาได้ร่วมกับคณะครู  กรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนก าหนดแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  
หลักสูตรสถานศึกษา  แผนจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ เป้าหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ส่งเสริมให้ครูเข้ารับ
อบรมพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม และเทคโนโลยี  จัดหานวัตกรรม  สื่อ  อุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
รวมทั้งส่งเสริมให้ครูผลิต  ใช้  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรม เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น  ครูมีการ
ผลิตสื่อ  เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน    



 

 

 

 โครงการบันทึกข้อมูล โปรแกรม Bee    มีการจัดระบบการบันทึก  การรายงาน
ผลและส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน  จัดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนสอดคล้องตามหลักสูตร
สถานศึกษา  จัดท าเอกสารการวัดและประเมินผล แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕ )  
แบบประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  แบบประเมินผลการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน แบบ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล  (ปพ.๖ )  มีระบบการบันทึกข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล  
มีการประมวลผล  รายงานและส่งต่อ การเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  มีแผนการนิเทศ และด าเนินการ
นิเทศการสอน และน าผลการประเมินไปปรับปรุง  แก้ไข และพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง   

  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส ารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
รายงานผลการใช้ ส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรมสร้างสุนทรียภาพทางดนตรี โรงเรียนและท้องถิ่นไม่
มีวิทยากรหรือผู้ช านาญการด้านนี้เด่นชัด จึงจ าเป็นต้องใช้สื่อเทคโนโลยีเข้าช่วย เพ่ือให้นักเรียนได้ซึม
ซับซาบซึ้งสุนทรียภาพทางดนตรี ด้วยการฟังและแสดงออกทางการเล่นดนตรี ร้อง ร า  เต้นตาม
จังหวะเพลง  

 ๒. ผลการพัฒนา 
๑๐.๑  สถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นระดับคุณภาพ 

๕ 
๑๐.๒  สถานศึกษาจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด  

ความสามารถและความสนใจระดับคุณภาพ ๕ 
๑๐.๓  สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  

ความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนระดับคุณภาพ ๕ 
๑๐.๔  สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองระดับคุณภาพ ๕ 
๑๐.๕  สถานศึกษานิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน 

การสอนอย่างสม่ าเสมอระดับคุณภาพ ๕ 
๑๐.๖  สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง 

ผู้เรียนทุกคนระดับคุณภาพ ๕ 
 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 

น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
                    พัฒนาเต็มศักยภาพ       
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๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด
และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง  
อยู่ในสภาพใช้การได้ด ีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

๑๐๐ ๔ ๔ ๕ โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี และโครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้   
โครงการส่งเสริมส่งเสริม
สุขภาพอนามัยในโรงเรยีน  
โครงการส่งเสริมส่งเสริม
สุขภาพอนามัยในโรงเรยีน 
โครงการอาหารกลางวันและ
อาหารเสริมนม อบต.    
กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างด้าน  
ICT และโครงการพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดการ ICT เพื่อการเรียนรู้  
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม   

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสรมิสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน 

๑๐๐ ๓ ๓ ๕ 

๑๑.๓ จัดห้องสมดุที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้ 
แบบมีส่วนร่วม 

๑๐๐ ๓ ๓ ๕ 

เฉลี่ย/รวม  ๑๐ ๑๐ ๕ 

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๕  

                              
 
 ๑. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน โดยจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีอาคารสถานที่เหมาะสม  จัดภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนได้  สะอาด  
สวยงาม  ร่มรื่น มีพ้ืนที่สีเขียว  มีสนามกีฬาและอุปกรณ์ให้ผู้เรียนเล่นเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ      จัดให้มี
การส่งเสริมสุขภาพความปลอดภัยของผู้เรียน   อย่างทั่วถึงและหลากหลาย   สถานศึกษามีห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  ห้องสมุดที่เป็นเอกเทศและมีมุมหนังสือ   และอาคารประกอบอ่ืน ที่พร้อมใช้
งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวก  ด้านสาธารณูปโภคไฟฟ้าและ
ประปาอย่างพอเพียง   ระบบน้ าน้ าประปาต่อจากประปาหมู่บ้าน   ระบบน้ าใช้สอยเพ่ือการเกษตร  
บริการน้ าดื่มที่สะอาด    มีการตรวจสอบให้เกิดความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี   จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้แก่นักเรียนช่วงชั้นที่ ๑-๓  
มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้  มีแหล่งศึกษาเรียนรู้สมุนไพร  สวนไผ่ ได้จัดท าเป็นจุดศึกษา
และพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้    ได้น านักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษายังแหล่งเรียนรู้ทั้งในจังหวัด    
เช่น พานักเรียนไปทัศนศึกษายังอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร  บ่อน้ าพุร้อนพระร่วง   พาไป
ศึกษาธรรมชาติอุทยานคลองวังเจ้า  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง 



 

 

 

โครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ และโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้   ได้ปรับปรุง
ระบบน้ าประปาเชื่อมต่อน้ าประปาหมู่บ้านใช้ในโรงเรียน  ท าให้มีมีน้ าใช้ที่ สะอาดอย่างพอเพียง  
ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ  จัดสร้างโรงอาหารขึ้นใหม่ใช้เป็นจัดประชุมอบรมได้อย่าง
เหมาะสม  ท าให้ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่น่าเรียน  จัดแหล่งเรียนรู้จุดศึกษาสมุนไพร สวนไผ่  และจุด
ศึกษาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

                     โครงการส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน  จัดให้มีการตรวจสุขภาพ
นักเรียน  ชั่ง น้ าหนักวัดส่วนสูง    แก้ไขปัญหาสภาวะทุพโภชนาการ  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในช่อง
ปาก    ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตรวจสุขภาพนักเรียนและอบรมนักเรียนเป็นผู้น า
ด้านสุขภาพอนามัย  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ได้เยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือศึกษาสภาพความ
เป็นอยู่และแนวทางการแก้ปัญหา  จัดทุนการศึกษาให้นักเรียน 

                     โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม อบต.  จัดให้นักเรียนที่สภาวะน้ าหนัก
ส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์ได้รับประทานอาหารอาหารเสริมนม ตรวจสอบอาหารเสริมนมมีความปลอดภัย
ต่อการบริโภคจัดท าอาหารที่ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต    น าพืชผักที่ได้จากโครงการเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวันมาประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทานท าให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่
ปลอดภัย 

 กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างด้าน  ICT และโครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดการ ICT เพื่อการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลการเรียนรู้จาก
อินทราเน็ทและอินเตอร์เน็ท  จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากรการศึกษา  ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับนักเรียนสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 

 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  โครงสานฝันยุวเกษตรกร   ได้ประสานงาน
กับหน่วยงาน องค์กรและเครือข่าย  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี  องค์การบริหารส่วน
จังหวัด   เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และการเกษตรชีวภาพ  ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

 
 ๒. ผลการพัฒนา 

๑๑.๑  สถานศึกษา  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี 
สิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน
ระดับคุณภาพ  ๕ 

๑๑.๒  สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
ของผู้เรียนระดับคุณภาพ  ๕ 

๑๑.๓  สถานศึกษาจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน 
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระดับคุณภาพ  ๕ 
 
 



 

 

 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้ร่วมกับคณะครู  กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนก าหนดแผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  หลักสูตรสถานศึกษา  แผนจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้   เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ เป้าหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการจัดท าระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน มีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน 
มีการประเมินผลการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน และอิงพัฒนาการ
ของผู้เรียน   มีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้เต็มตาม
ศักยภาพ  
 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

 ๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ โครงการประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา   
 

๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา    

๑๐๐ ๑ ๑ ๕ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจดัการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๑๐๐ ๑ ๑ ๕ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคณุภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑๐๐ ๐.๕ ๐.๕ ๕ 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๑๐๐ ๐.๕ ๐.๕ ๕ 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

๑๐๐ ๑ ๑ ๕ 

เฉลี่ย/รวม  ๑ ๕ ๕ 
สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๕  

 
 
 ๑. วิธีการพัฒนา 
 ผู้บริหารมีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  มีแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม
เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ  มีการ
ด าเนินงานพัฒนาครู  เช่น การจัด อบรมด้านวิชาการต่าง ๆ   มีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
และจัดสวัสดิการให้บุคลากรอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง ท าให้ชุมชน   ผู้ปกครอง  ผู้เรียน  ครู  และ ผู้ที่
เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจ ในคุณภาพการบริหารงานของสถานศึกษา 



 

 

 

จัดวางระบบควบคุมภายในสถานศึกษา  สถานศึกษาได้ด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้
ของมาตรฐานที่  ๑๒  โดยมีการจัดองค์กร  โครงสร้างและระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูง 
และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์  จัดแผนภูมิ  องค์กรและโครงสร้างการบริหารงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร มีการจัดการบริหาร  ออกเป็น ๔  ฝ่ายงาน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหาร
งบประมาณ  กลุ่มบริหารบุคลากร  และกลุ่มบริหารทั่วไป  รวมทั้งมีค าสั่งมอบหมายงาน และ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  มีการจัดการข้อมูล  สารสนเทศโดยมีระบบข้อมูล สารสนเทศ  ด้านวิชาการ   
ด้านบุคลากร  ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารทั่วไป   
 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวง โดยมีการจัดระบบโครงสร้างการบริหารงาน  การ
จัดระบบสารสนเทศ  การจัดท าและพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา  จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔  ปี 
และ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีการด าเนินงานตามแผน   มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา   มีการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี ร่วมมือกับ
ต้นสังกัดในการผดุงระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
 
 ๒. ผลการพัฒนา  

๑๒.๑  สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับคุณภาพ  ๕ 
๑๒.๒  สถานศึกษาจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับคุณภาพ  ๕ 
๑๒.๓  สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ 

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระดับคุณภาพ  ๕ 
 ๑๒.๔  สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับคุณภาพ  ๕ 
 ๑๒.๕  สถานศึกษารูน้ าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องระดับคุณภาพ  ๕ 

๑๒.๖  สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคุณภาพ  ๕ 
 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 

ควรน าข้อมูลและผลประเมินไปใช้ในการจัดท าและแผนกลยุทธ์หรือปับปรุงแผนพัฒนา
โรงเรียนควรจัดให้มีการจัดท ารายงานผลการประเมินโครงการอย่างต่อเนื่องตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ควรจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นระบบมากขึ้น เช่น จัดให้มีฝ่ายจัดเก็บข้อมูลและให้เป็น
ข้อมูลที่ทันสมัย และทันต่อการน าไปใช้ควรมีฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผน และ
น าเสนอผลการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการในที่ประชุมครูและกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 



 

 

 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

 
 
 ๑. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งการได้มาเป็นไปตามกฎกระทรวง  รวมถึง
การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  การจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา  และการก าหนด
ทิศทางการบริหารโรงเรียน  มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และน ามติที่ประชุมมาปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดผลต่อสถานศึกษา  จัดให้มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน      มีการจั ดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีระบบและกลไกการปฏิบัติตามแผน และ
การใช้ทรัพยากร  มีการควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
จัดระบบตรวจสอบภายในที่ชัดเจน และโปร่งใส มีการตรวจนับพัสดุประจ าปี   มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีการน าผลประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง   
 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวง โดยมีการจัดระบบโครงสร้างการบริหารงาน  การ
จัดระบบสารสนเทศ  การจัดท าและพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา  จัดท าแผนปฏิบัติราชการ4  ปี 
และ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีการด าเนินงานตามแผน   มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา   มีการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีการ มีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
ร่วมมือกับต้นสังกัดในการผดุงระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษา
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                                     

๑๐๐ ๕ ๕ ๕ โครงการประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา   
โครงการจดัการเรียนการ
สอนรูปแบบบรูณาการ เพื่อ
พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
โครงการทัศนศึกษา 
 
 

๑๓.๒ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน 
สถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน  
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๑๐๐ ๕ ๕ ๕ 

เฉลี่ย/รวม  ๑๐ ๑๐ ๕ 

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๕  



 

 

 

โครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ให้
นักเรียนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ  เช่น ควบคุม  ดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน   การท าความสะอาด
ห้องเรียน กิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมในห้องเรียน  มีการเลือกตั้งหัวหน้าห้อง  สร้างข้อตกลงใน
ห้องเรียน  นักเรียนได้รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย  ความมีน้ าใจในการท างานเป็นกลุ่ม  กิจกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนตามหมู่บ้าน โดยแต่ละหมู่บ้านจะหมู่บ้านที่ต้องรับผิดชอบดูแลร่วมกันท างาน
ทุกวัน  ตามหมู่บ้าน   เช่น ท าความสะอาดห้องเรียนของตัวเอง   จะท าความสะอาดห้องน้ าห้องส้วม   
ท าความสะอาดโรงอาหาร   ท าความสะอาดห้องพิเศษ ( ห้องคอมพิวเตอร์,ห้องปฏิบัติการทางภาษา)  
เก็บขยะบริเวณโรงเรียน  
 
 ๒. ผลการพัฒนา  

 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ของสถานศึกษาระดับคุณภาพ  ๕ 
 สถานศึกษาจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ 
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับคุณภาพ  ๕ 
   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ 
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาระดับคุณภาพ  ๕ 
 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน โดยมีการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา มีการจัดการบริหาร  ออกเป็น ๔ ฝ่ายงาน คือ กลุ่มบริหาร
วิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารบุคลากร  และกลุ่มบริหารทั่วไป  มีการมอบหมายและ
ความรับผิดชอบแก่บุคลากร มีการประชุมคณะกรรมการของสถานศึกษา มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และ
ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔  ปี  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ ราชการ  มีการนิเทศ  ติดตาม  
ประเมินผล   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรชัญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น  
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๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนบรรลุตาม  
เป้าหมายวสิัยทัศน์ ปรัชญา และจดุเน้นของ
สถานศึกษา 

๑๐๐ ๓ ๓ ๕ โครงการประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา   
โครงการจดัการเรียนการ
สอนรูปแบบบรูณาการ เพื่อ
พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

๑๐๐ ๓ ๓ ๕ 

เฉลี่ย/รวม  ๕ ๕ ๕ 

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๕  

 
 ๑. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งการได้มาเป็นไปตามกฎกระทรวง  
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  การจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา  และการ
ก าหนดทิศทางการบริหารโรงเรียน  มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และน ามติที่ประชุมมา
ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลต่อสถานศึกษา  จัดให้มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  มีการจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีระบบและกลไกการปฏิบัติตามแผน และ
การใช้ทรัพยากร  มีการควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  จัดระบบ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน และโปร่งใส มีการตรวจนับพัสดุประจ าปี   มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีการน าผลประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง   

 

โครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สถานศึกษามีการจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวง โดยมีการจัดระบบโครงสร้างการบริหารงาน  การ
จัดระบบสารสนเทศ  การจัดท าและพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา  จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔  ปี 
และ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีการด าเนินงานตามแผน   มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา   มีการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีการ มีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
ร่วมมือกับต้นสังกัดในการผดุงระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 

 



 

 

 

โครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ให้
นักเรียนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ  เช่น ควบคุม  ดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน   การท าความสะอาด
ห้องเรียน กิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมในห้องเรียน  มีการเลือกตั้งหัวหน้าห้อง  สร้างข้อตกลงใน
ห้องเรียน  นักเรียนได้รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย  ความมีน้ าใจในการท างานเป็นกลุ่ม  กิจกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนตามหมู่บ้าน โดยแต่ละหมู่บ้านจะหมู่บ้านที่ต้องรับผิดชอบดูแลร่วมกันท างาน
ทุกวัน  ตามหมู่บ้าน   เช่น ท าความสะอาดห้องเรียนของตัวเอง   จะท าความสะอาดห้องน้ าห้องส้วม   
ท าความสะอาดโรงอาหาร   ท าความสะอาดห้องพิเศษ ( ห้องคอมพิวเตอร์,ห้องปฏิบัติการทางภาษา)  
เก็บขยะบริเวณโรงเรียน  
 
 ๒. ผลการพัฒนา  
 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษาของสถานศึกษาระดับคุณภาพ  ๕ 
 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ 
สถานศึกษาของสถานศึกษาระดับคุณภาพ  ๕ 
 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน โดยมีการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา มีการจัดการบริหาร  ออกเป็น ๔ ฝ่ายงาน คือ กลุ่มบริหาร
วิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารบุคลากร  และกลุ่มบริหารทั่วไป  มีการมอบหมายและ
ความรับผิดชอบแก่บุคลากร มีการประชุมคณะกรรมการของสถานศึกษา มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และ
ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔  ปี  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ  มีการนิเทศ  ติดตาม  
ประเมินผล   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
                     เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     
 
 
  

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ข้อ
/ร

้อย
ละ

 

คะ
แน

นเ
ต็ม

 

คะ
แน

นท
ี่ได้

 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จดุเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๑๐๐ ๓ ๓ ๕ โครงการประชุม สัมมนา คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
การประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนการใช้
ทรัพยากรของโรงเรียนและชุมชน 
การประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักและ
ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ 
การจัดท าค ารับรองเพื่อการปฏิบัตริาชการ 
 การทาแผนการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
การจัดทาข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัด
การศึกษาโดย 
กระบวนการมีส่วนร่วม 
โครงการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา   
 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
และพัฒนา 
ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา 

๑๐๐ ๒ ๒ ๕ 

เฉลี่ย/รวม  ๕ ๕ ๕ 

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ๕  
 

๑. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งการได้มาเป็นไปตามกฎกระทรวง  รวมถึง
การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  การจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา  และการก าหนด
ทิศทางการบริหารโรงเรียน  มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และน ามติที่ประชุมมาปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดผลต่อสถานศึกษา  จัดให้มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน      มีการจั ดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีระบบและกลไกการปฏิบัติตามแผน และ
การใช้ทรัพยากร  มีการควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
จัดระบบตรวจสอบภายในที่ชัดเจน และโปร่งใส มีการตรวจนับพัสดุประจ าปี   มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีการน าผลประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง   
 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวง โดยมีการจัดระบบโครงสร้างการบริหารงาน  การ
จัดระบบสารสนเทศ  การจัดท าและพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา  จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 
และ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีการด าเนินงานตามแผน   มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ



 

 

 

การศึกษา   มีการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีการ มีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
ร่วมมือกับต้นสังกัดในการผดุงระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 ๒. ผลการพัฒนา  
 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับคุณภาพ  ๕ 
 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาของสถานศึกษาระดับ
คุณภาพ  ๔ 

 

๓. แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน โดยมีการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา มีการจัดการบริหาร  ออกเป็น ๔ ฝ่ายงาน คือ กลุ่มบริหาร
วิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารบุคลากร  และกลุ่มบริหารทั่วไป  มีการมอบหมายและ
ความรับผิดชอบแก่บุคลากร มีการประชุมคณะกรรมการของสถานศึกษา มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และ
ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔  ปี  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ ราชการ  มีการนิเทศ  ติดตาม  
ประเมินผล   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๓ 
มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้รยีนมีคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นิยม ที่พึงประสงค ์ ๔ 
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรยีนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรยีนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ๓ 
มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ 
                      อย่างมีสติ สมเหตุผล 

๓ 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ๒ 
มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติทีด่ ี
                    ต่ออาชีพสุจริต 

๓ 

ด้านการจัดการศกึษา 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล ๕ 
มาตรฐานที่ ๘  ผู้บรหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมีประสิทธภิาพ และเกดิประสิทธผิล ๕ 
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี  
                   อย่างมีประสิทธิภาพ และเกดิประสทิธิผล 

๕ 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

๕ 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมใหผู้้เรยีนพัฒนา 
                    เต็มศักยภาพ  

๕ 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ๕ 

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสรา้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ๕ 

มาตรฐานด้านอัตลกัษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น ๕ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ

ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคณุภาพสูงขึ้น     
๕ 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินคณุภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คะแนนที่ได้ ๑๐๔.๐๐   ระดับคณุภาพ ๕   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ป.๑-ม.๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน 
นร. ที่ได้
ระดบั ๓ 
ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๗ ๒ ๓  ๑ ๑   ๑๐ ๑๐  
คณิตศาสตร์ ๑๗ ๒ ๒ ๑  ๒ ๑ ๔ ๕ ๑๐  
วิทยาศาสตร์ ๑๗ ๒ ๑ ๑ ๓ ๒  ๕ ๓ ๘  
สังคมศึกษา ฯ ๑๗ ๒  ๒  ๑ ๒  ๑๐ ๑๒  
ประวัติศาสตร์ ๑๗ ๒  ๑ ๑ ๑ ๒  ๑๐ ๑๒  
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๗ ๒    ๗ ๓ ๔ ๑ ๘  
ศิลปะ ๑๗ ๒     ๓ ๔ ๘ ๑๕  
การงานอาชีพฯ ๑๗ ๒    ๓ ๑ ๔ ๗ ๑๒  
ภาษาต่างประเทศ ๑๗ ๒ ๖ ๒ ๑  ๑ ๒ ๓ ๖  
รายวิชาเพิ่มเติม...... ๑๗ ๒ ๓  ๑ ๑   ๑๐ ๑๐  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศกึษาปทีี่ ๒ จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ จ านวน 

ที่เข้าสอบ 
จ านวนนกัเรียนที่มผีลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย 19  1 1 1 5 3 4 4 11  
คณิตศาสตร์ 19  1 2 1 5 2 3 5 10  
วิทยาศาสตร์ 19  1 1 1 5 3 4 4 11  
สังคมศึกษา ฯ 19   1 1 3 4 4 6 14  
ประวัติศาสตร์ 19   1 1 4 6 1 6 13  
สุขศึกษาและพลศึกษา 19     6 7 6  13  
ศิลปะ 19     1 9 5 4 18  
การงานอาชีพฯ 19  1 1 1 5 3 4 4 11  
ภาษาต่างประเทศ 19  9 3  2  1 4 5  
รายวิชาเพิ่มเติม...... 19   1 1 4 5 2 6 13  



 

 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศกึษาปทีี่ ๓ จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ จ านวน 

ที่เข้าสอบ 
จ านวนนกัเรียนที่มผีลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย 20  2 2 3 4 6 1 2 9  
คณิตศาสตร์ 20  11 1 2 1 2  3 5  
วิทยาศาสตร์ 20  12 1 3 1 1 2  3  
สังคมศึกษา ฯ 20   3 3 1 2 5 6 13  
ประวัติศาสตร์ 20   4 1 2 6 3 4 13  
สุขศึกษาและพลศึกษา 20    1 8 9 2  11  
ศิลปะ 20  1 1 4 4 2 3 5 10  
การงานอาชีพฯ 20  3 3 5 1 2 2 4 8  
ภาษาต่างประเทศ 20  14 2 2 1   1 1  
รายวิชาเพิ่มเติม...... 20  4 1 1 1 7 2 4 13  
 
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 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  5 6 3 3 4 3 1 8  
คณิตศาสตร ์ 25  6 6 2 6 3 1 1 5  
วิทยาศาสตร ์ 25  6 4 4 4 4 2 1 7  
สังคมศึกษา ฯ 25  6 3 3 2 1 7 3 11  
ประวัติศาสตร ์ 25  4 4 6 4 7   7  
สุขศึกษาและพลศึกษา 25  1  4 9 4 5 2 11  
ศิลปะ 25    1   6 18 24  
การงานอาชีพฯ 25  3 3 5 5 3 3 3 9  
ภาษาต่างประเทศ 25  13 4 3 4 1   1  
รายวิชาเพิ่มเติม...... 25  1 1 4 6 3 4 6 13  
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 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 17   3 6 2 2 1 3 6  
คณิตศาสตร ์ 17  3 2 3 4  3 2 5  
วิทยาศาสตร ์ 17    2 12 2  1 3  
สังคมศึกษา ฯ 17    3 2 5 3 4 12  
ประวัติศาสตร ์ 17    3 6 3 2 3 8  
สุขศึกษาและพลศึกษา 17    1 2 8 3 3 14  
ศิลปะ 17       4 13 17  
การงานอาชีพฯ 17   4 5 4 2 1 1 4  
ภาษาต่างประเทศ 17    8   5 4 9  
รายวิชาเพิ่มเติม...... 17    3  2 3 9 14  
 



 

 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 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 18  2 4 2 5 1 1 3 5  
คณิตศาสตร ์ 18  3 3 6 2 2 1 1 4  
วิทยาศาสตร ์ 18  1 1 1 5 2 3 5 10  
สังคมศึกษา ฯ 18  1 4 5 3 3 1 1 5  
ประวัติศาสตร ์ 18  1

0 
7 1     0  

สุขศึกษาและพลศึกษา 18     7 2 8 1 11  
ศิลปะ 18       4 14 18  
การงานอาชีพฯ 18  1 3 4 3 6 1  7  
ภาษาต่างประเทศ 18  1

6 
1   1   1  

รายวิชาเพิ่มเติม...... 18  1  4 2  1 10 11  
             

 
 
 
 
 
 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ภาคเรียนที่ 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 24  9 2 2 1 2 1 7 10  
คณิตศาสตร ์ 24  10 4 6 2 1 1  2  
วิทยาศาสตร ์ 24  8 4 2 3 5  2 7  
สังคมศึกษา ฯ 24  4 2 1 9 5 2 1 8  
ประวัติศาสตร ์ 24  5 9 7 2 1   1  
สุขศึกษาและพลศึกษา 24  7  1 3 3 1 9 13  
ศิลปะ 24  5 4 2 5 1 2 5 8  
การงานอาชีพฯ 24  5  1 6 2 3 7 12  
ภาษาต่างประเทศ 24  15 4 2 1  2  2  
การออกแบบ 1 24  1  2 2  8 11 19  
คอมพิวเตอร ์ 24  2  1 3 5 8 5 18  
หน้าท่ีพลเมือง 1 24  1  5 2 11 5  16  
การเลีย้งไก่ไข ่ 24  9 3  1 3 3 5 11  
พลังงานทดแทน 1 24   1 5 6 4 5 3 12  



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ภาคเรียนที่ 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 20  8 1 1 2 4 1 3 8  
คณิตศาสตร ์ 20  7 1 2 3 2 2 3 7  
วิทยาศาสตร ์ 20  8 3 3 1 4 1  5  
สังคมศึกษา ฯ 20  2 2 6 5 2 1 2 5  
ประวัติศาสตร ์ 20  4 1 8 1 3 2 1 6  
สุขศึกษาและพลศึกษา 20    1 2 10 5 2 17  
ศิลปะ 20  1 1 1 2 5 9 1 15  
การงานอาชีพฯ 20  5  3 1 2 5 4 11  
ภาษาต่างประเทศ 20  10 1 1 2 2 1 3 6  
การออกแบบ 2 20      2 3 15 20  
คอมพิวเตอร ์ 20  4  1 2 3 1 9 13  
หน้าท่ีพลเมือง 2 20  1  5 4 3 6 1 10  
การเลีย้งปลา 20  5  1 2 1 6 5 12  
พลังงานทดแทน 2 20  9   1 1 4 5 10  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  ภาคเรียนที ่๑ จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ จ านวน 

ที่เข้าสอบ 
จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย 26  13 1 4 5 3   3  
คณิตศาสตร ์ 26  11 4 5 2 1 2 1 4  
วิทยาศาสตร ์ 26  16 6 2  1 1  2  
สังคมศึกษา ฯ 26  6 1 2 6 6 3 2 11  
ประวัติศาสตร ์ 26  1

7 
 3 4 2   

2  

สุขศึกษาและพลศึกษา 26  7 2 10 1  2 4 6  
ศิลปะ 26  1 1 2 3 8 5 6 19  
การงานอาชีพฯ 26  4 4 6  4 1 7 12  
ภาษาต่างประเทศ 26  16 3 1 2 1 1 2 4  
จิตรกรรมไทย 1 26     5 11 7 3 21  
คอมพิวเตอร ์ 26  8 4 2 4 1 3 4 8  
หน้าท่ีพลเมือง 3 26  8 1 9 4 3  1 4  
การเลีย้งหมูหลุม 26  2 6 5 3 2 4 4 10  
เช้ือเพลิงเพื่อการคมนาคม 26  1 3 1  3 7 11 21  



 

 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  ภาคเรียนที ่๒ จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ จ านวน 

ที่เข้าสอบ 
จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย 26  8 4 1 3 2 5 3 10  
คณิตศาสตร ์ 26  17 2 1 2 3  1 4  
วิทยาศาสตร ์ 26  15 2 5 3 1   1  
สังคมศึกษา ฯ 26  9 4 5 4 4   4  
ประวัติศาสตร ์ 26  8 5 4 6 2 1  3  
สุขศึกษาและพลศึกษา 26   1 5 4 7 7 2 16  
ศิลปะ 26    1  1 6 18 25  
การงานอาชีพฯ 26  11 4 4 3  3 1 4  
ภาษาต่างประเทศ 26  11 2 5  2 1 5 8  
จิตรกรรมไทย 2 26      1 3 22 26  
คอมพิวเตอร ์ 26  6  1 2 4 6 7 17  
หน้าท่ีพลเมือง 4 26   7 5 6 5 3  8  
การปลูกพืชผักสวนครัว 26  4 2 3 8 5 1 3 9  
เช้ือเพลิงเพื่อการคมนาคม 26  2 8 2  1 5 8 14  
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ภาคเรียนที ่๑ จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ จ านวน 

ที่เข้าสอบ 
จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย 19  10 1  3 3 2  5  
คณิตศาสตร ์ 19  4 2 3 7 2 1  3  
วิทยาศาสตร ์ 19  12 1 2 2 2   2  
สังคมศึกษา ฯ 19  3 3 4 5 4   4  
ประวัติศาสตร ์ 19  9 4 2 4    0  
สุขศึกษาและพลศึกษา 19  4 2 2 2   9 9  
ศิลปะ 19  4  1 2 4 6 2 12  
การงานอาชีพฯ 19  8 1  1 5 4  9  
ภาษาต่างประเทศ 19  11 2 3 2  1  1  
โครงงาน 1 19  1    4 6 8 18  
คอมพิวเตอร ์ 19  2 2 4 1 1 1 8 10  
หน้าท่ีพลเมือง 5 19  7 4 4 3 1   1  
การเลีย้งโคขุน 19  4 3 2 3 4 1 2 7  
สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 19  7  3 1  6 2 8  

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ภาคเรียนที ่๒ จ านวน นร. 

ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ จ านวน 

ที่เข้าสอบ 
จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย 17  7  3 3 4   4  
คณิตศาสตร ์ 17  3  7 5 1 1  2  
วิทยาศาสตร ์ 17  5 2 4 6    0  
สังคมศึกษา ฯ 17  1 6  9 1   1  
ประวัติศาสตร ์ 17  7 4 6     0  
สุขศึกษาและพลศึกษา 17   1 1 3 7 4 1 12  
ศิลปะ 17  1     9 7 16  
การงานอาชีพฯ 17  1  3 1 2 7 3 12  
ภาษาต่างประเทศ 17  16    1   1  
โครงงาน 2 17     1 1  15 16  
คอมพิวเตอร ์ 17   2  3 1 6 5 12  
หน้าท่ีพลเมือง 6 17  2 2 2 2 8 1  9  
การปลูกมะนาววงบ่อ 17  1    1 5 10 16  
สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 17  1 1  2 1 3 9 13   

 
 
๔.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 

ผลสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

สาระวิชา  จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีเยี่ยม 

ความสามารถดา้น
ภาษา 

        

ความสามารถดา้น
ค านวณ 

        

ความสามารถดา้น
เหตุผล 

        

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
ผลสอบ O NET ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี

คณิตศาสตร ์ 15 30.67 12.23 30.67   13.33 
ภาษาไทย 15 43.17 8.92 43.17   20.00 
วิทยาศาสตร ์ 15 42.40 11.05 42.40   60.00 
สังคมศึกษาฯ 15 44.93 8.26 44.93   33.33 
ภาษาต่างประเทศ 15 28.00 9.00 28.00   6.67 

 
ผลสอบ O NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 สาระวิชา 
 จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได ้
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี

คณิตศาสตร ์ 13 26.28 7.08 26.28   20.00 
ภาษาไทย 13 41.00 8.69 41.00   40.00 
วิทยาศาสตร ์ 13 31.69 7.60 31.69   20.00 
สังคมศึกษาฯ 13 46.15 6.58 46.15   33.33 
ภาษาต่างประเทศ 13 23.85 6.44 23.85   13.33 

 
๔.๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น 

ผลสอบ LAS  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลีย่ร้อยละ 
จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี

คณิตศาสตร ์        

ภาษาไทย        

ภาษาอังกฤษ        

 
ผลสอบ LAS  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี

คณิตศาสตร ์        

ภาษาไทย        

วิทยาศาสตร ์        

ภาษาอังกฤษ        

สังคมศึกษา ฯ        

อาเซียนศึกษา        



 

 

 

ผลสอบ LAS  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

สาระวิชา  จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี

คณิตศาสตร ์        

ภาษาไทย        

วิทยาศาสตร ์        

ภาษาอังกฤษ        

สังคมศึกษา ฯ        

อาเซียนศึกษา        
 

๔.๕ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 17 15 2   
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 19 15 4   
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 20 11 9   
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 25 17 8   
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 17 10 7   
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 18 7 11   
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 20 13 7   
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 26 14 12   
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 17 9 8   

รวม 179 111 68   
เฉลี่ยร้อยละ 100 62.01 37.99   

๔.๖ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 17 6 11   
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 19 3 13 3  
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 20 4 13 3  
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 25 7 10 8  
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 17 2 15   
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 18 3 11 4  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 20 11 9   
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 26 8 11 7  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 17 3 4 10  

รวม 179 47 97 35  
เฉลี่ยร้อยละ 100 26.26 54.19 19.55  



 

 

 

๔.๗ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น 
จ านวน  

นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน) 

ลูกเสือ-เนตรนาร ี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน ์

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 17 7  10    
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 19 10  9    
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 20 10  10    
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 25 12  13    
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 17 10  7    
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 18 11  7    
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 20 8  12    
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 26 13  13    
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 17 10 1 6    

รวม 179 91 1 87    
เฉลี่ยร้อยละ 100 98.91 1.09 100    
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๔.๘ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน  

 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น 
จ านวน 

นักเรียน 

การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี 
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 17 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 19 19  19  17 2 19  19  
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 20 16 4 19 1 19 1 19 1 20  
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 25 25  25  25  25  25  
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 17 15 2 15 2 15 2 16 1 16 1 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 18 18  13 5 18  18  18  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 20 20  11 9 20  20  20  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 26 21 5 21 5 19 7 20 6 21 5 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 17 17  11 6 17  17  17  

รวม 179 166 13 149 30 165 14 169 10 171 8 
เฉลี่ยร้อยละ 100 92.74 7.26 83.24 16.76 92.18 7.82 94.41 5.59 95.53 4.47 
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๔.๙ ผลการประเมินคุณธรรมพ้ืนฐาน  ๘  ด้าน  
 

ช้ัน 
จ านวน
นักเรียน 

ขยัน ซื่อสัตย ์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคค ี มีน้ าใจ กตัญญ ู
ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ดีเยีย่ม ด ี ผ่าน ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ดเียีย่ม ดี ผ่าน ดีเยีย่ม ด ี ผ่าน ดเียีย่ม ดี ผ่าน ดเียีย่ม ดี ผ่าน 

ป.๑ 17 15 2  17   17   14 3  17   17   17   17   

ป.๒ 19 11 8  9 10  17 2  19   18 1  19   17 2  19   

ป.๓ 20 11 9  16 4  20   19 1  20   20   20   20   

ป.๔ 25 20 5  16 9  13 12  15 10  17 8  16 9  17 8  25   

ป.๕ 17 3 14  16 1  13 4  17   15 2  17   17   17   

ป.๖ 18 15 3  3 15  10 8  13 5  18   16 2  18   18   

ม.๑ 20 14 6  16 4  11 9  16 4  20   13 7  18 2  20   

ม.๒ 26 20 6  20 6  16 10  11 15  18 8  16 10  17 9  26   

ม.๓ 17 12 5  15 2  15 2  16 1  17   13 4  15 2  17   
รวม 179 12

1 
58  

12
8 

51  
13
2 

47  
14
0 

39  
16
0 

19  
14
7 

32  
15
6 

23  
17
9 

 
 

ร้อยละ 100 67.6
0 

32.4
0 

 
71.5

1 
28.4

9 
 

73.7
4 

26.2
6 

 
78.2

1 
21.7

9 
 

89.3
9 

10.6
1 

 
82.2

2 
17.8

8 
 

87.1
5 

12.8
5 

 100   
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ตอนที่ 4 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

 
1. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

โครงการจดัการเรียนการสอนเพื่อ
น้อมน าการใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. การบริหารจดัการ 
2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

 
โครงการเครือข่ายดนตร ี 1 การบรหิารจดัการ 

2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
โครงการพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม
เด็กปฐมวัย 

 

1 การบรหิารจดัการ 
2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย 

1 การบรหิารจดัการ 
2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

โครงการคาราวานเสรมิสร้างเด็ก 1 การบรหิารจดัการ 
2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

โครงการบณัฑิตน้อย 1 การบรหิารจดัการ 
2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

โครงการพัฒนาคณุภาพการเรียนการ
สอนระดับปฐมวัย 

1 การบรหิารจดัการ 
2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

โครงการอาชีพท่ีฉันรัก 1 การบรหิารจดัการ 
2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 

1 การบรหิารจดัการ 
2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

ฝึกสมองลองความจ า น าความรู้สู่
ตนเอง 

1 การบรหิารจดัการ 
2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 
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โครงการรักสุขภาพ 1 การบรหิารจดัการ 
2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

โครงการพัฒนาศักยภาพพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน ระดับ 

การบริหารจัดการ 
บุคลากร 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
ปฐมวัย งบประมาณ 
โครงการพัฒนางานวิจัย การบริหารจัดการ 

บุคลากร 
 งบประมาณ 
โครงการพัฒนาบุคลากรปฐมวัย 1 การบรหิารจดัการ 

2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

โครงการไม่เห็นน่าอาย เล่นไดเ้ล่า
เป็น 

1 การบรหิารจดัการ 
2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

โครงการเทคโนโลยีและการสื่อสาร
เพื่อการเรยีนรู ้

1 การบรหิารจดัการ 
2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารจดัการ 

1 การบรหิารจดัการ 
2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

โครงการอนุบาลสมัพันธ์ 1 การบรหิารจดัการ 
2 บุคลากร 
3 งบประมาณ 

 

2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  

      2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 1) ด้านคุณภาพเด็ก 
 จุดเด่น 

๑.  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มีพัฒนาด้านอารมณ์และสมวัย มีพัฒนาการ 
ด้านสังคมสมวัย และมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นตอนต่อไป 
 จุดที่ควรพัฒนา 

๑.  เด็กมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รู้จักประหยัด รู้จักอดทนรอคอย รู้คุณผู้อื่น 
เมตตากรุณา   และมีน้ าใจ 

๒. เด็กถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านการท างานศิลปะ เล่าเรื่อง เล่นเกมภาษา ทดลอง
วิธีการ ใหม่ ๆ ในการท าสิ่งต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ 
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2) ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น 
 มีการจัดการเรียนการสอนโดยน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่การเรียนการสอน
ทุกกลุ่มสาระ 
 จุดที่ควรพัฒนา  

๑. ครูสนับสนุนให้เด็กรู้จักควบคุมตนเอง อดทนรอคอยและมุ่งมั่นตั้งใจไม่พอ 
๒. ครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้สืบค้น ส ารวจ และตั้งค าถามเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง 

ๆ รอบตัวยังไม่เพียงพอ 
๓. ครูปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนน าผลประเมินไปพัฒนาเด็กยังไม่

เพียงพอ 
 3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
  โรงเรียนมีศูนย์แห่งการเรียนรู้ ที่พร้อมให้บริการแก่ชุมชน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ ICT 
ชุมชนเพ่ือพ่อหลวง และ โครงการศูนย์งานเกษตรเพื่อการเรียนรู้สู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
  การเผยแพร่ผลการด าเนินงานสู่ชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 
  
 4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดเด่น 
  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตอย่างพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุนทรียภาพทางด้าน
ดนตรี ศิลปะ  กีฬา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรมีการสนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีการรายงานผลการประเมิน 
 
 5) ด้านมาตรการส่งเสริม 
 จุดเด่น 
 โรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือเสริมบทบาทของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ได้ก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความส าคัญและสนับสนุนในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 ควรน าผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาพัฒนางานด้านมาตรการส่งเสริม 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 เปิดโอกาสให้ชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน 
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4. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 ด้านงบประมาณในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ 
 
2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 1) ด้านคุณภาพเด็ก 
 จุดเด่น 

๑. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  
ประสิทธิผลในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  มีประสิทธิผลของระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา และด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 จุดที่ควรพัฒนา 

๑.  เด็กมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รู้จักประหยัด รู้จักอดทนรอคอย รู้คุณผู้อื่น 
เมตตากรุณา   และมีน้ าใจ 

๒. เด็กถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านการท างานศิลปะ เล่าเรื่อง เล่นเกมภาษา ทดลอง
วิธีการ ใหม่ ๆ ในการท าสิ่งต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ 

 2) ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น 
 มีการจัดการเรียนการสอนโดยน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่การเรียนการสอน
ทุกกลุ่มสาระ 
 
 จุดที่ควรพัฒนา  

๑. ครูสนับสนุนให้เด็กรู้จักควบคุมตนเอง อดทนรอคอยและมุ่งมั่นตั้งใจไม่พอ 
๒. ครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้สืบค้น ส ารวจ และตั้งค าถามเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง 

ๆ รอบตัวยังไม่เพียงพอ 
๓. ครูปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนน าผลประเมินไปพัฒนาเด็กยังไม่

เพียงพอ 
 3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
  โรงเรียนมีศูนย์แห่งการเรียนรู้ ที่พร้อมให้บริการแก่ชุมชน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ ICT 
ชุมชนเพ่ือพ่อหลวง และ โครงการศูนย์งานเกษตรเพื่อการเรียนรู้สู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
  การเผยแพร่ผลการด าเนินงานสู่ชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 
 4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
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 จุดเด่น 
  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตอย่างพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุนทรียภาพทางด้าน
ดนตรี ศิลปะ  กีฬา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรมีการสนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีการรายงานผลการประเมิน 
 5) ด้านมาตรการส่งเสริม 
 จุดเด่น 
 โรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือเสริมบทบาทของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ได้ก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความส าคัญและสนับสนุนในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 ควรน าผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาพัฒนางานด้านมาตรการส่งเสริม 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 เปิดโอกาสให้ชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน 
4. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 ด้านงบประมาณในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 1) ด้านคุณภาพเด็ก 
 จุดเด่น 

๒.  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มีพัฒนาด้านอารมณ์และสมวัย มีพัฒนาการ 
ด้านสังคมสมวัย และมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นตอนต่อไป 
 จุดที่ควรพัฒนา 

๓.  เด็กมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รู้จักประหยัด รู้จักอดทนรอคอย รู้คุณผู้อื่น 
เมตตากรุณา   และมีน้ าใจ 

๔. เด็กถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านการท างานศิลปะ เล่าเรื่อง เล่นเกมภาษา ทดลอง
วิธีการ ใหม่ ๆ ในการท าสิ่งต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ 

 2) ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น 
 มีการจัดการเรียนการสอนโดยน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่การเรียนการสอน
ทุกกลุ่มสาระ 
 จุดที่ควรพัฒนา  

๔. ครูสนับสนุนให้เด็กรู้จักควบคุมตนเอง อดทนรอคอยและมุ่งมั่นตั้งใจไม่พอ 
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๕. ครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้สืบค้น ส ารวจ และตั้งค าถามเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง 
ๆ รอบตัวยังไม่เพียงพอ 

๖. ครูปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนน าผลประเมินไปพัฒนาเด็กยังไม่
เพียงพอ 

 3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
  โรงเรียนมีศูนย์แห่งการเรียนรู้ ที่พร้อมให้บริการแก่ชุมชน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ ICT 
ชุมชนเพ่ือพ่อหลวง และ โครงการศูนย์งานเกษตรเพื่อการเรียนรู้สู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
  การเผยแพร่ผลการด าเนินงานสู่ชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 
 4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดเด่น 
  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตอย่างพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุนทรียภาพทางด้าน
ดนตรี ศิลปะ  กีฬา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรมีการสนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีการรายงานผลการประเมิน 
 5) ด้านมาตรการส่งเสริม 
 จุดเด่น 
 โรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือเสริมบทบาทของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ได้ก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความส าคัญและสนับสนุนในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 

 จุดที่ควรพัฒนา  
 ควรน าผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาพัฒนางานด้านมาตรการส่งเสริม 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 เปิดโอกาสให้ชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน 
4. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 ด้านงบประมาณในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ 
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ภาคผนวก 
 หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ที่แสดง 
     ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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คณะผู้จัดท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


