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บทสรุปผู้บริหาร 

โรงเรียนบ้านดอนส าโรง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาลปีที่ ๑ ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  เมือ่วันที่ ๒๔ เดือน
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙  มีบุคลากรสายบริหาร  ๑  คน   มีการจัดการศึกษา  ๒ ระดับ คือ 
    ๑.  ระดับการศึกษาปฐมวัย      มีครูผู้สอน  จ านวน  ๑  คน   นักเรียน จ านวน  ๒๓ คน  
   ๒.  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  จ าแนกเป็น 

-  ประถมศึกษา มีครูผู้สอน  จ านวน  ๕  คน นักเรียน  จ านวน  ๘8  คน  
                  รวม  มีครูผู้สอน  จ านวน  ๖  คน   นักเรียน จ านวน   ๑๑1  คน   
ผลการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน        

โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘  และสรุปผลการประเมินจ าแนกตามระดับคุณภาพท้ัง ๕ ระดับ ดังนี้ 

    ระดับการศึกษาปฐมวัย 
๑. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน จ านวน  ๑๑  มาตรฐาน ได้แก่  

๑) มาตรฐานที ่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
๒) มาตรฐานที่  ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ 

และจิตใจ  
๓) มาตรฐานที่  ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
๔) มาตรฐานที่  ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
๕) มาตรฐานที่  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๖) มาตรฐานที่  ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๗) มาตรฐานที่  ๗ แนวการจัดการศึกษา 
๘) มาตรฐานที่  ๘ สถานศึกษามีการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
๙) มาตรฐานที่  ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 

สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๑๐) มาตรฐานที่  ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้

บรรลุเป้าหมาย  ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย 

๑๑) มาตรฐานที่  ๑๑ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย
และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

   2.   โรงเรียนมีผลการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานคุณภาพระดับดีเยี่ยม  จ านวน  ๘  มาตรฐาน 
   3.   โรงเรียนมีผลการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานคุณภาพระดับดีมาก จ านวน  ๓  มาตรฐาน 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ๑.โรงเรียนมีการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน จ านวน ๑๕ มาตรฐาน ได้แก่  

๑) มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
๒) มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๓) มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักกา 

เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๔) มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิ 

สร้างสรรค ์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
๕) มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
๖) มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถ 

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
๗) มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผล 
๘) มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผล 
๙) มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชมุชน  

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๑๐) มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
๑๑) มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
๑๒) มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
๑๓) มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา 

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๑๔) มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  

ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
๑๕) มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
       2.   โรงเรียนมีผลการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานคุณภาพระดับดีเยี่ยม จ านวน ๑๐   มาตรฐาน    
       3.   โรงเรียนมีผลการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานคุณภาพระดับดีมาก  จ านวน    ๔   มาตรฐาน    
          4.   โรงเรียนมีผลการจัดการศึกษาท่ีได้มาตรฐานคุณภาพระดับดี    จ านวน    ๑   มาตรฐาน    
ข้อเสนอแนะ   

๑) ควรมีความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน และชุมชน ให้มากข้ึน 
๒) นวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียน (ถ้ามี) 
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ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านดอนส าโรง ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
แบบสรุปผลและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของผลการติดตาม ตรวจสอบ   

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

องค์ประกอบที่ 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.50 5 ดเียี่ยม 

องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

4.18 4 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.00 4 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

3.50 3 ด ี

องค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

4.25 4 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4 4 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 

4.67 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4.67 5 ดีเยี่ยม 

ผลการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

4.23 4 ดีมาก 
 

สรุปข้อเสนอแนะผลการตรวจสอบ ทบทวน และประเมินตาม ๘ องค์ประกอบ ชองสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

จุดเด่นระดับปฐมวัย     สรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการทุกเรื่อง 
จุดควรพัฒนาระดับปฐมวัย    ควรจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างหลากหลาย 
ข้อเสนอแนะระดับปฐมวัย     ควรจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง 
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แบบสรุปผลและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของผลการติดตาม ตรวจสอบ   

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

องค์ประกอบที่ 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.50 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

4.55 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.67 4 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

5 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

4.25 4 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5 5 ดีเยีย่ม 

องค์ประกอบที่ 7 การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 

4.67 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4.67 5 ดีเยี่ยม 

ผลการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

4.66 5 ดีเยี่ยม 

 
สรุปข้อเสนอแนะผลการตรวจสอบ ทบทวน และประเมินตาม ๘ องค์ประกอบ ชองสถานศึกษา 

ระดับขั้นพื้นฐาน 
จุดเด่นระดับขั้นพื้นฐาน การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  .การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  การจัดให้มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนาระดับขั้นพื้นฐาน  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  การจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ข้อเสนอแนะระดับขั้นพื้นฐาน   ควรสร้างความตระหนักให้บุคลากรทางการศึกษาให้เข้าใจในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 



 

 

๗ 
 

รายงานประจ าปีของโรงเรียนบ้านดอนส าโรง WWW.Donsumrong.ac.th 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
ระดับการศึกษาขั้นระดับปฐมวัย(ปีการศึกษา ๒๕๕๘)*ให้บันทึกระดับคณุภาพ ตามผลประเมินปีท่ีผา่นมา 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

   
  

 
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ      
มาตรฐานที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม      
มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา      
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๕  ผูเ้รียนมีความรูแ้ละทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

   
  

มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   
  

มาตรฐานที่ ๗  แนวการจัดการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

   
  

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   
  

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่ ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ เป้าหมาย ตาม 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

   
  

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง 
ปฏิรูปการศึกษา     

     

รวม    ๑๒ ๔๐ 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  คะแนนที่ได้    4.73  
ระดับคุณภาพ     ระดับ ๑      ระดับ ๒     ระดับ ๓     ระดับ ๔      ระดับ ๕  
          (ปรับปรุง)          (พอใช้)            (ดี)          (ดีมาก)          (ดีเยี่ยม)    
สรุปข้อเสนอแนะผลการประเมินตามมาตรฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย 

จุดเด่น 
1. ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน เหมาะสมกับวัย 
2. ผู้เรียน ร่าเริง แจ่มใส กล้าแสดงออก และมีความคิดสร้างสรรค์ 
3. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์เหมาะสมกับวัย 

จุดควรพัฒนา     ควรพัฒนาทักษะทางด้านการคิด วิเคราะห์ และความคิดรวบยอดให้ต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ      ควรมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื  อง 



 

 

๘ 
 

รายงานประจ าปีของโรงเรียนบ้านดอนส าโรง WWW.Donsumrong.ac.th 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีการศึกษา ๒๕๕๘)   *ให้บันทึกระดับคณุภาพ ตามผลประเมนิปีท่ีผ่านมา  
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

   
  

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์      
มาตรฐานที่ ๓  ผูเ้รียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
รักการเรียนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   
 

 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 

  
  

 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรยีนมีความรูแ้ละทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร      

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

   
  

ด้านการจดัการศึกษา   
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

   
 

 

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

   
 

 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    
 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวน 
การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

   
 

 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  

    
 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

    
 

ด้านคณุภาพการสร้างสังคมแห งการเรียนรู ้  
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

    

 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
 

    

 



 

 

๙ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านมาตรการส งเสริม  

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     

    
 

รวม   3 16 50 
 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  คะแนนที่ได้    4.60 
ระดับคุณภาพ     ระดับ ๑      ระดับ ๒        ๓           ระดับ ๔        ระดับ 

๕ 
              (ปรับปรุง)          (พอใช้)           (ดี)              (ดีมาก)            (ดีเยี่ยม)   

สรุปข้อเสนอแนะผลการประเมินตามมาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จุดเด น 

1. ผู้เรียนมีผลการเรียน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ผู้เรียนมีคุณภาพ จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. ผู้เรียนร่วมกิจกรรมและสร้างสรรค์ผลงาน ดนตรี นาฏศิลป์และนันทนาการ อย่างเด่นชัด 

จุดควรพัฒนา 
ผู้เรียนควรพัฒนาด้านการคิด วิเคราะห์ อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้เรียนควรมีผลงานด้านโครงงาน  และสรุปองค์ความรู้อย่างเด่นชัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๐ 
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ค าน า 
                  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา หรือ รายงานการประเมินตนเอง   ( Self  
Assessment  Report : SAR )  ของโรงเรียน.บ้านดอนส าโรง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  เป็นรายงานที่แสดงถึงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตลอดปี
การศึกษา ๒๕๕8 เป็นการรายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาภายในของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  ของกระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ โดยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู  นักเรียน ได้ด าเนินการร่วมบริหารจัดการด าเนินงาน ตาม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยจ านวน  ๑๑ มาตรฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑๕  มาตรฐาน  ประกอบด้วย  

                  ตอนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน   
                  ตอนที่ ๒  แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
                  ตอนที่ ๓  ผลการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
                  ตอนที่ ๔  สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 
 และการสรุปผลการด าเนินงาน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอข้อมูลคุณภาพการศึกษา  
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สาธารณชนทราบผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ทั้งการบริหารจัด 
การศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งทางสถานศึกษาพร้อมรับข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปพัฒนาให้ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 
                                                 (นายประกิจ   สีนวล) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนส าโรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๑ 
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สารบาญ 
 
เรื่อง                         หน้า 
บันทึกให้ความเห็นชอบ                ๑ 
บทสรุปผู้บริหาร                                    ๓ 
ค าน า                          ๑๐ 
สารบาญ                                                                                                    ๑๑ 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน                 ๑๒ 
ตอนที่ ๒  แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา                                                   ๓๓ 
ตอนที่ ๓  ผลการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา                              ๓๘ 
ตอนที่ ๔  สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้                                                          ๙๙ 
ภาคผนวก          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๒ 
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ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 

    โรงเรียนบ้านดอนส าโรง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต าบลดงเดือย อ าเภอ กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
รหัสไปรษณีย์ 64170 โทรศัพท์ 09๓-๑๓๒๙๓56 websitehttp://www.dornsumrong.ac.th 
email  srekit@thaimail.com เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อที่ ๒ 
ไร่ ๒ งาน ๗0 ตารางวา 

เขตพื้นที่บริการ 

 ประกอบด้วย   หมู่  7  บ้านดอนส าโรง  หมู่  9  บ้านวังศรีไพร  หมู่  6  บ้านวังสะตือ 

ประวัติโรงเรียนบ้านดอนส าโรง 

   โรงเรียนบ้านดอนส าโรง เปิดท าการสอนเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2484  โดยอาศัยอาคาร
เรียนชั่วคราว  เป็นสถานที่เรียนมี นายโปร่ง  คงรอด บริจาคท่ีดิน 2 ไร่ 2 งาน 70  ตารางวาให้ทาง
ราชการเป็นที่ปลูกสร้าง  ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่คนแรกจนถึงคนปัจจุบันมีรายนามดังนี้ 
            1. นายวธิร   อุตสาหะกานนท์   2. นายพรม   โพธิสังข์ 
            3. นายสั้น   เฮงทรัพย์    4. นายสถาน   อุตสาหะกานนท์ 
            5. นายสง่า   ธ ารงรักษ์    6. นายประดิษฐ์   ศรียี่สุ่น 
            7. นายดุสิต   ไกรกิจราษฎร์   8. นายสุชิน   เยโท ้
            9. นายเฉลิมพล   ติดพรม   10. นายอ านาจ   เชื้อวรสถิตย์   
          1๑. นายวันชัย   อยู่ตรง    12. นายอ านาจ   เชื้อวรสถิตย์   
          13. นายประกิจ   สีนวล  ปี  พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน 
 คณะกรรมการโรงเรียนและประชาชนร่วมกันบริจาคเงินสมทบกับงบประมาณต่อสร้างอาคาร
เรียนแบบ  001. ขนาด 2 หอ้งเรียนจ านวน 1 หลัง ต่อมาได้รับงบประมาณเพ่ือเติมอีก 1 ห้องเรียน
รวมเป็น 3 ห้องเรียน เต็มตามรูปแบบ 
 พ.ศ. 2506 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างส้วม 1 หลัง จ านวน 
3 ที่นั่งราคา 90,000 บาท 
 พ.ศ. 2520 องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 
จ านวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน ราคา 44,000 บาทและบ้านพักครู 1 หลังราคา 80,000 บาท 
 พ.ศ. 2527 สปช.จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/2526
ราคา180,000 บาทจ านวน 1 หลัง 
 พ.ศ. 2529 สปช. จัดสรรงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้าฝนแบบ ฝ.33 ราคา 3,500 บาท 
 พ.ศ. 2530 คณะกรรมการโรงเรียนและผู้ปกครองบริจาคเงินและแรงงานสร้างหอสมุด           
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชจ านวน 1 หลัง ปัจจบุันเป็นเพียงศาลาเฉลิมพระเกียรติ 72 
พรรษามหาราชเป็นเงิน 34,499 บาท และ สปช. ได้จัดสรรเงินงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะช า
แบบ พ.1 จ านวน 1 หลังราคา 20,000 บาท 
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 พ.ศ. 2532 สปช. จัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ่อเลี้ยงปลา จ านวน 1 บ่อ ราคา 50,000 
ปัจจุบันเป็นสระเลี้ยงปลา กบ. เพื่อโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากผู้อ านวยการการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นเงินครั้งแรก  20,000  บาท  ขุด
สระน้ าและครั้งที่  2 – 15,000  บาท  ก่อสร้างส้วมแบบ  601/2526  จ านวน  1  หลัง  4  ที่นั่ง  
ราคา  50,000  บาท  และก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  103/2526  จ านวน  1 หลัง  4  ห้องเรียน  
เป็นเงิน  358,000  บาท  โดยรื้ออาคารเรียนแบบ  001  และส้วมแบบองค์การโดยน าวัสดุไปสร้าง
โรงอาหารส าหรับนักเรียนในปี  2534 
 พ.ศ.  2533  สปช.  จัดสรรงบประมาณ  ปี พ.ศ. 2534  ต่อเติมอาคารเรียนแบบ  017  
จ านวน  3  ห้องเรียน  ราคา  70,000  บาท 
 พ.ศ.  2538  สปช.  จัดสรรงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ  601/2526 จ านวน  1  หลัง 
2 ที่นั่ง 
 พ.ศ.  2539  ได้รับงบประมาณจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คุณสมศักดิ์  เทพสุทิน  สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่รอบโรงเรียนยาว 300 เมตร  กว้าง 4  เมตร  สูง 15 เซนติเมตร  คิดเป็น
เงิน  360,000  บาท 
 ปัจจุบันได้จัดการศึกษา  2  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา  
ส่วนนักเรียนบ้านดอนส าโรง (สาขาบ้านวังสะตือ)  ได้มาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านดอนส าโรง  
เนื่องจากยุบโรงเรียน   ปัจจุบันมีนายประกิจ  สีนวล  เป็นผูอ้ านวยการโรงเรียน  นับเวลาตั้ง
สถานศึกษารวมถึงปีการศึกษา 2558     เป็นเวลา  75  ปี 
 ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ   จรดกับหมู่ 10  บ้านดงยาง  ต าบลดงเดือย  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 
ทิศใต้   จรดกับต าบลชุมแสงสงคราม  อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก 
ทิศตะวันออก     จรดกับต าบลบ้านใหม่สุขเกษม  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 
ทิศตะวันตก  จรดกับหมู่ 4  บ้านยางแดน  ต าบลดงเดือย  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 
 ในพ้ืนที่เขตบริการประกอบด้วย   หมู่  7  บ้านดอนส าโรง  หมู่  9  บ้านวังศรีไพร  หมู่  6             
บ้านวังสะตือ 
 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 

  ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล  นายประกิจ   สีนวล   โทรศัพท์   ๐๘๙-๕๖๒๙๗๑๗  
e-mail    srekit@hotmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขา  การบริหาร
การศึกษา  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน  

๓ ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ………๑๑๑.…………คน 
 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ………๑๑๑…………คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
  
 
 

mailto:srekit@hotmail.com
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ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต อห้อง 
อ.๑ ๑ ๖ 7 ๑3 13 
อ.๒ ๑ 3 7 ๑0 ๑0 

รวม ๒ 9 ๑4 ๒๓  
ป.๑ ๑ ๑๑ ๗ ๑๘ ๑8 
ป.๒ ๑ ๘ ๕ ๑๓ ๑3 
ป.๓ ๑ ๑๕ ๓ ๑๘ ๑8 
ป.๔ ๑ ๕ ๖ ๑๑ ๑1 
ป.๕ ๑ ๙ ๔ ๑๓ ๑3 
ป.๖ ๑ ๘ ๗ ๑๕ ๑5 

รวม ๖ ๕๖ ๓๒ ๘๘  

รวมทั้งหมด ๘ ๖5 ๔6 ๑๑๑  

 
 ๓)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)    ๑๐๗    คน คิดเป็นร้อยละ  ๙6.3๙ 
 ๔)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  ๑๐๕   คน คิดเป็นร้อยละ 
94.59 
          ๕)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม ๒3 คน คิดเป็นร้อยละ  20.72 
 ๖)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ               8 คน คิดเป็นร้อยละ    7.20 
 ๗)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ     ๑      คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๘ 
 ๘)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ……-…….คน คิดเป็นร้อยละ…- 
 ๙)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ………..….....-.....…คน คิดเป็นร้อยละ…- 
 ๑๐) สถิติการขาดเรียน                                ๑  คน   คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๘ 
 ๑๑) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น                 0  คน  คิดเป็นร้อยละ…๐….….. 
 ๑๒) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   อ.๒ ( อ.๓ )       จ านวน................................๑0.......................คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
    ป.๖                 จ านวน................................๑๕.....................คน   คิดเป็นร้อยละ… ๑๐๐ 
 ๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน = ……………….1……..: ………19…………….. (แยกตามระดับ) 
 ๑๔) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  
๑๑1 คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๑๕) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
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 ๑๖) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๗) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทัง้ในและนอกสถานศึกษา๑๑๑ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐……… 
 ๑๘) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลย ี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ ๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐……… 
 ๑๙) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา ๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐……… 
 ๒๐) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม 
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐……… 

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 

 ครูประจ าการ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ 
วิชา  
เอก 

สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
๑ นายประกิจ  สีนวล ๕5 ๓๖ ผอ./คศ.๓ ศษ.ม บริหาร ป.2/ทุกวิชา 28 
2 นายวิเชียร  อ่วมน้อย ๕9 ๒๗ ครู/คศ.๓ คบ. ปฐมวัย ภาษาไทย.อังกฤษ,/ป.๔-๖ ๒๘ 
3 นางสายันต์  ฟักตั้ง ๕๗ ๒๘ ครู/คศ.๓ คบ. คหกรรม ป.๓/ทุกวิชา ๒๘ 
4 นายวิชัย  ไกรกิจราษฎร ์ ๕5 ๓๕ ครู/คศ.๓ คบ. สังคม สังคม,/ป.๔-๖ ๒๘ 
5 นางหทัย  ทับโทน 53 ๒๗ ครู/คศ.๓ กศ.บ ภาษาไทย ป.๑/ทุกวิชา ๒๘ 
6 นางวิภา  จันทร์ปรุง 51 ๒๗ ครู/คศ.๓ วท.บ ชีววิทยา วิทย์,คณิต,/ป.๔-๖ ๒๘ 

 
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ....................๓...............คน คิดเป็นร้อยละ ....50...........  
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ................3.............. คน คดิเป็นร้อยละ ....50........... 

 ครูอัตราจ้าง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ น.ส.สรุินทรา  จีนด้วง  ๕ ป.วส. ธุรกิจคอมฯ เด็กพิการ งบ สพฐ. 
๒ น.ส.วิไล  อยู่คง  ๓  ประชาสมัพันธ์ อนุบาล ๒ งบโรงเรียน 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  

รายการ แบบ จ านวน ปีท่ีสร้าง หมายเหต ุ
๑.อาคารเรียน  ป.๑ข ๑หลัง๔ห้องเรียน ๒๕๒๔ ทรุดโทรม 
๒.อาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ ๑หลัง๔ห้องเรียน ไม่ทราบ  

๓.อาคารอเนกประสงค์ สปช.๒๐๒/๒๖ ๑ หลัง ๒๕๓๒  

๔.ส้วม สปช.๖๐๑/๒๖ ๒หลัง๖ที่น่ัง ๒๕๓๒,๒๕๓๖  

๕.อาคารคอมพิวเตอร ์ ประชาชนสร้าง ๑ หลัง   

๖.ห้องพยาบาล ประชาชนสร้าง ๑  หลัง   

๗.ศูนย์อาเซียนศึกษา ประชาชนสร้าง ๑  หลัง   
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๖. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๕๒๑,๖๐๖ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๖๖,๐๐๐ 
เงินนอกงบประมาณ ๓๗๘,๔๘๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๘๔3,๐๘๖ 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ)บริจาค   - งบอ่ืนๆ(ระบุ)   - 

รวมรายรับ ๙๐๐,๐๘๖ รวมรายจ าย ๙๐๐,๐๘๖ 
 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ.......๗.33.................ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ.....๙๒.67................ของรายรับ 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลอง  มีประชากร
ประมาณ ๔๖๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ล าคลอง  ที่นา  อาชีพหลักของชุมชน 
คือ ท านา   ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ 
ประเพณีสงกรานต์  ท าบุญบ้าน  ฯลฯ 
  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ ท านา 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ .ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๔๐,๐๐๐ บาท 
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๓  คน 

 ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
   จากการสรุปผลการด าเนินงานและการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของ
คณะท างานของโรงเรียน โดยใช้วิธีการ SWOT ANALAYSIS นั้น พบว่า โรงเรียนมีปัญหาและความ
ต้องการดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยภายใน 

-ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) 
 โรงเรียนตั้งอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่ม น้ าท่วมถึง เนื้อที่จ ากัด นักเรียนมีน้อย เนื่องจากประชากรส่วน
หนึ่งได้ย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพที่อ่ืน 
-ด้านการจัดการเรียนการสอน (S2) 

การจัดการเรียนการสอนยังเน้นเนื้อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ด้านทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะภาษาอังกฤษ 
คุณลักษณะนิสัยการใฝ่รู้ใฝ่เรียน และคุณลักษณะนิสัยการรักษาความสะอาดยังไม่ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานของโรงเรียนที่ก าหนด รวมถึงหลักสูตรที่โรงเรียนใช้จัดการเรียนการสอนยังไม่สนองตอบต่อ
ผู้เรียนอย่างแท้จริง 
-ด้านบุคลากร (M1) 

บุคลากรของโรงเรียนอายุตัวเฉลี่ยสูง มีปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัย งานที่รับผิดชอบมีมาก 
ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
-ด้านงบประมาณ (M2) 
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 งบประมาณท่ีโรงเรียนได้รับจัดสรรมีน้อย ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ 
-ด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน (M3) 
 โรงเรียนไม่มีห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่  ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน 
-ด้านการบริหารจัดการ (M4) 

ปัจจัยภายนอก 

-ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 
 สภาพของครอบครัวและชุมชนไม่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในบางส่วน คือ ชุมชน  
มีขนาดเล็ก มีอัตราการขยายตัวน้อย และนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับ บิดา-มารดา ท าให้นักเรียน
ขาดความอบอุ่น ส่งผลต่อการเรียนโดยตรง 
-ด้านเทคโนโลยี (T) 
 ในชุมชนยังขาดแหล่งเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน เช่นศูนย์อินเตอร์เน็ต 
-ด้านเศรษฐกิจ (E) 
 ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีอัตราการว่างงานสูง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.) 
มีรายได้น้อย ไม่สามารถสนับสนุน การจัดการศึกษาของโรงเรียนไม่เท่าที่ควร 
-ด้านการเมือง (P) 
             องค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย  ยังมีนโยบายในด้านการจัดการศึกษาที่ไม่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง และยังให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๘ 
 

รายงานประจ าปีของโรงเรียนบ้านดอนส าโรง WWW.Donsumrong.ac.th 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านดอนส าโรง ประกอบด้วยโครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้าง
หลักสูตรชั้นปี 

๘.๑ โครงสร้างเวลาเรียน 
   การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนบ้านดอนส าโรง      เป็นการจัดการเรียนรู้               
ระดับชั้นประถมศึกษา  (ชั้น  ป.๑- ๖ )  มีเวลาเรียนปีละไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐  ชั่วโมง มีรายละเอียด
ดังนี้   

กลุ มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

  กลุ มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
o ประวัติศาสตร์ 
o ศาสนาศีลธรรม  จริยธรรม 
o หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรมและ 

การด าเนินชีวิตในสังคม 
o เศรษฐศาสตร์ 
o ภูมิศาสตร์ 

๑๒๐ 
 (๔๐) 

 
 

(๘๐) 

๑๒๐ 
 (๔๐) 

 
 

(๘๐) 

๑๒๐ 
 (๔๐) 

 
 

(๘๐) 

๑๒๐ 
 (๔๐) 

 
 

(๘๐) 

๑๒๐ 
 (๔๐) 

 
 

(๘๐) 

๑๒๐ 
 (๔๐) 

 
 

(๘๐) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ภาษาต างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

 รายวิชา / กิจกรรม ที่สถานศึกษา
จัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและ
จุดเน้น 
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หมายเหตุ    รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม         

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนบ้านดอนส าโรง ก าหนดดังนี้ 

            ๑) ชั้น ป.๑-๓  
    -  กิจกรรมแนะแนว                     ๓๐       ชั่วโมง/ปี 
    -  กิจกรรมลูกเสือ ฯ                      ๔๐       ชั่วโมง/ปี 
    -  กิจกรรมชุมนุม/ชมรม                 ๔๐       ชั่วโมง/ปี 
   ๒) ชั้น ป.๔- ๖ 
    -  กิจกรรมแนะแนว                     ๓๐        ชั่วโมง/ปี 
    -  กิจกรรมลูกเสือ ฯ                      ๔๐        ชั่วโมง/ปี 
    -  กิจกรรมชุมนุม/ชมรม                ๔๐        ชั่วโมง/ปี   
            ๓ )  กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ (ตลอดหลกัสตูร ๖๐  ชัว่โมง) 
                                -  ชัน้ ป.๑                     จ านวน          ๑๐   ชัว่โมง/ปี 
                                -  ชัน้ ป.๒                     จ านวน         ๑๐   ชัว่โมง/ปี 
                                -  ชัน้ ป.๓                    จ านวน         ๑๐   ชัว่โมง/ปี 
                                -  ชัน้ ป.๔                    จ านวน          ๑๐   ชัว่โมง/ปี 
                                -  ชัน้ ป.๕                    จ านวน           ๑๐   ชัว่โมง/ปี 
                                -  ชัน้ ป.๖                     จ านวน           ๑๐   ชัว่โมง/ปี 
๙. แหล งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑) ห้องสมุดมีขนาด........๒๗....... ตารางเมตร จ านวนหนังสอืในห้องสมุด …๒,๐๐๐… เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ……………………….……………..………………………. 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

o กิจกรรมแนะแนว 
o กิจกรรมนักเรียน 
              - ลูกเสือ / เนตรนารี 
              - ชุมนุม 
o กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 

 

 
๑๒๐ 

 

 
๑๒๐ 

 

 
๑๒๐ 

 

 
๑๒๐ 

 

 
๑๒๐ 

 

รวม เวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

๑๒

๐ 
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   จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย...........๔๐........... คน ต่อ วันคิด
เป็นร้อยละ    36.03    ของนักเรียนทั้งหมด 

๒) ห้องปฏิบัติการ 
  หอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน …………… ๐….……..………. ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน ………………๑  …….…………. ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน …………..…๐……….…………. ห้อง 
 ๓) คอมพิวเตอร์  จ านวน ....................................๑๓     .......................... เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน ...........................๕................................. เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ..........๕       ................      เครื่อง 
   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
                      เฉลี่ย............๕๐...... คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ.......๔5.0๕........ของนักเรียนทั้งหมด 
     - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ …………………………๓…………..……. เครื่อง 

 ๔) แหล งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล งเรียนรู้ 
๑…………ห้องสมุด……………………………………………………………. 
๒…………ห้องคอมพิวเตอร์………………………………………………… 
๓…………ธนาคารโรงเรียน………………………………………………… 
๔…………สหกรณ์โรงเรียน………………………………………………… 
๕…………แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง……………………………………… 
๖………………………………………………………………………………………. 

ฯลฯ 

…………………๒๐๐…………… 
…………………๒๐๐………………. 
…………………๔๐……….……… 
…………………๒๐๐……………… 
…………………๒๐๐……………… 
…………………………………………. 

 ๕) แหล งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

แหล งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล งเรียนรู้ 

๑………………วัดใหม่ดอนส าโรง………………………………………. 
๒………………วัดวังศรีไพร……………………………………………. 
๓………………กองทุนหมู่บ้าน………………………………………… 
๔………………กองทุนวันแม่…………………………………………………. 
๕………………………………………………………………………………………. 
๖………………………………………………………………………………………. 

…………………๒๐……………… 
…………………๑๐…………………. 
…………………๔………………… 
…………………๖……………………. 
………………………………………… 
…………………………………………. 

 

 ๖)  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมปิัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่โรงเรียนเชญิมาใหค้วามรู้แก่ครู 

นักเรียน ในปีการศกึษาที่รายงาน 
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   ๖.๑  นายมาโนช   เพิง้จันทร์   ให้ความรูเ้รื่อง การเลี้ยงปลา สถิตกิารให้ความรูใ้น

โรงเรียนแหง่นี ้จ านวน  ๔  ครั้ง/ป ี

   ๖.๒   พ.ต.ต. ชยุต  เพ็ชรพุดจาด  สาวัตรอ านวยการสถานนตี ารวรภูธรกงไกรลาศ  

ให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด   สถิตกิารให้ความรูใ้นโรงเรยีนแห่งนี้ จ านวน  ๔  ครั้ง/ป ี

   ๖.๓   พระสวน   จิตสฺวโร ใหค้วามรูเ้รื่อง พระสอนศลีธรรมในโรงเรียนสถิตกิารให้

ความรูใ้นโรงเรยีนแหง่นี ้จ านวน  ๔  ครั้ง/ปี 

๑๐. ผลงานดีเด นในรอบปีที่ผ านมา 
 ๑๐.๑ ผลงานดีเด น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 

เด็กไทยฟันแข็งแรง 
 
โรงเรียนตัวอย่างการสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
คะแนน NT ทั้ง 3 ด้านสูงกว่าระดับประเทศ 
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

กระทรวงศึกษาธิการ   
กระทรวงสาธารณสุข 
อบต.ดงเดือย 
สพป.สท.๑ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้บริหาร(ระบุชื่อ) นายประกิจ สีนวล/หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

ครู(ระบุชื่อ) 

นายวิชัย  ไกรกิจราษฎร์ /O-NET สูงกว่าระดับชาติ 
นางวิภา  จันทร์ปรุง/O-NET สูงกว่าระดับชาติ 
นางวิภา   จันทร์ปรุง/ ห้องเรียนคุณภาพระดับทอง 
นางสายันต์  ฟักตั้ง/NT สูง 
นางหทัย   ทับโทน/O-NET สูงกว่าระดับชาติ 

สพป.สท.๑ 
สพป.สท.๑ 
สพป.สท.๑ 
สพป.สท.๑ 
สพป.สท.๑ 

นักเรียน(ระบุชื่อ) 

เด็กชายธีรวัฒน์   ไทยเจริญ/เหรียญทองกีฬาเปตอง 
เด็กชายธนพนธ์   สมบูรณ์ /ประเภททีมระดับ 
เด็กชานธนภัทร   สมบูรณ์/อ าเภอ 
เด็กหญิงชยาภรณ์   ชัยนนท์/คะแนน O-net เฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศ 
เด็กหญิงสโรชา   โครักษา/คะแนน O-net เฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศ 
เด็กชายเกียรติศักดิ์   ช้างเผือก/เหรียญเงิน 
เด็กชายธีรพงศ์   ประดิษฐ์/การแข่งขันการสร้างสรรค์
ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 
65 

ศูนย์ประถมศึกษาอ าเภอกงไกร
ลาศ 
 
สพป.สท.๑ 
 
สพป.สท.๑ 
 
สพป.สท.๑ 
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๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่

ชื่อ 
งาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย อๆ) 

ตัวบ งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 โครงการ
เกษตรครบ
วงจรที่ดอน
ส าโรง 
 
 

1.เพ่ือฝึกทักษะ
อาชีพเกษตรกรรม
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับ
นักเรียน 
2.เพ่ือปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านอยู่
อย่างพอเพียงตาม
หลักสูตรก าหนด
ให้กับนักเรียน 

1.ประชุมชี้แจงโครงการ 
2.ด าเนินการโดยจัดนักเรียน
เข้าเรียนตามฐานแหล่งเรียนรู้ที่
โรงเรียนจัดไว้ ได้แก่  
1) การปลูกผัก 
2) การเลี้ยงปลา 
3) การเลี้ยงหมูหลุม 
4) การปลูกกล้วยน้ าว้า 
5) การเพาะเห็ดนางฟ้า 
3. ประเมินผลโครงการ 
4. รายงานผลการด าเนินการ 

เชิงปริมาณ 
1. กิจกรรมที่จัด  ๕กิจกรรม 
2.  ร้อยละ๑๐๐ของนักเรียนชั้น 
ป  ๔- ๖ . ที่ได้ร่วมกิจกรรม 
     เชิงคุณภาพ 
3. ร้อยละ๑๐๐ของนักเรียนที่มี
ทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. ร้อยละ๑๐๐ของนักเรียนที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
อยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตร
ก าหนด 

๒ โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์  O-
NET ทุกกลุ่ม
สาระ 
 

1.  เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน(O-NET) ของ
นักเรียนโรงเรียน
บ้านดอนส าโรง  
ใน ปี ก า ร ศึ ก ษ า 
255๘  ให้ สู ง ขึ้ น
กว่ าปี ก ารศึ กษ า 
255๗ 
2.  เพ่ือสนอง
มาตรฐาน
การศึกษาด้าน
ผู้เรียนในเรื่อง
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร 
4.ประเมินผล / 
สรุปผล 
5.รายงานผล 

1.เสนอโครงการ/คณะท างาน 
2.ประชุมชี้แจง/กิจกรรม 
. การด าเนินกิจกรรม 
  3.1  วิเคราะห์ผลการ
ทดสอบ O-NET ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ปีการศึกษา 2553 
  3.2 ก าหนดจุดพัฒนาใน
ตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
   3.3น าตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน วิเคราะห์สร้าง
นวัตกรรม เพ่ือปรับวิธีเรียน
ของนักเรยีน เปลี่ยนวิธีสอน
ของครูให้สอดคล้องกับการวัด
ประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลาง และแนวทางการ
ประเมินของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ 
  3.4 จัดครูที่มีความรู้  

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.นักเรียนโรงเรียนบ้านดอน
ส าโรง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-
NET)สูงขึน้  
2.นักเรียนโรงเรียนบ้านดอน
ส าโรง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนส าโรงมี
ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีใน
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
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ที ่

ชื่อ 
งาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย อๆ) 

ตัวบ งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

   ความสามารถในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เข้าสอนซ่อม
เสริมช่วงหลังเลิกเรียน 
3.5 น าตัวอย่างข้อสอบในปีที่
ผ่านมา และดาวน์โหลดข้อสอบ
จากเว็ปไซต์ส านักงานทดสอบ
แห่งชาติมาฝึกทดสอบและคิด
วิเคราะห์ข้อสอบ 
3.6 จัดคา่ยวิชาการอย่างเข้ม
ทุกวันเสาร์ของเดือนธันวาคม
และมกราคม 
3.7 จัดสอบ  Pre-0-NET 

 

๓ ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
ในโรงเรียน 

1 เพ่ือส่งเสริมด้าน
สุขภาพอนามัยของ
นักเรียนทุกคน
อย่างสม่ าเสมอ 
2 เพ่ือจัดบริการ
ด้านสุขภาพ
อนามัยให้แก่
นักเรียนทุกคน 
3 เพ่ือให้นักเรียน
ทุกคนได้รับบริการ
ด้านสุขภาพ 
4 เพ่ือจัดบริการ
ด้านทันตกรรม
ป้องกันให้แก่
นักเรียนทุกคน
อย่างทั่วถึง 
5 เพ่ือลดอัตราการ
ขาดสารอาหารของ
นักเรียน 
6 เพ่ือให้นักเรียน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพโรงเรียน 
2. ประชุมร่วมกันวางแผน
จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
4. คณะกรรมการด าเนินการ
ตามโครงการโดยมี   
    กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
1)  ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 
(ตรวจความสะอาดร่างกาย) 
2) ตรวจสุขภาพในช่องปาก 
3) นักเรียนทุกคนแปรงฟันหลัง
รับประทานอาหาร 
4) ปฐมพยาบาลเบื้องต้น / 
ส่งไปรักษาต่อ                    
   ตามความจ าเป็น 
5) ชั่งน้ าหนัก / วัดส่วนสูง 

๑นักเรียนร้อยละ ๑๐๐มีความรู้  
ความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพ
อนามัยเบื้องต้น  สามารถปฏิบัติ
ตนอย่างถูกต้องและมีสุขภาพ
อนามัยดี 
เพ่ือส ารวจเก็บข้อมูล 
๒วิเคราะห์ข้อมูลในการค้นหา
นักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัยและด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือต่อไป 
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ที ่

ชื่อ 
งาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย อๆ) 

ตัวบ งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  เห็นคุณค่าของการ
ออกก าลังกายและ
การเล่นกีฬา 
7 เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องโทษของสิ่ง
เสพย์ติด 

6)  จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
7)  บริการอาหารกลางวัน / 
อาหารเสริม (นม) 
8) กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค  
9) กิจกรรมรณรงค์ต้านภัยสิ่ง
เสพย์ติด 
10)กิจกรรมรณรงค์
ไข้เลือดออก 
11)จัดกิจกรรมประกวด วาด
ภาพ เรียงความ ค าขวัญ
ต่อต้านสารเสพติด  
12)เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา/
กรีฑา ในระดับต่างๆ 
13)ประเมินผลกิจกรรม 
14)สรุปผลกิจกรรม 

 

๔ ธนาคาร
โรงเรียนของ
หนู ( ออมวันนี้
ใช้วันหน้า ) 

1. เพ่ือให้นักเรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การรู้จักประหยัด  
อดออม  และ
สามารถด ารงชีวิต
แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  
2. เพ่ือให้นักเรียน
มีความรู้
ความสามารถ และ
มีประสบการณ์ใน
การท างาน 
สามารถน าไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้ 
3. เพ่ือให้นักเรียน
เป็นผู้มีวินัย  มี  

1. จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 
3. นิเทศการท างานธนาคาร
โรงเรียนแก่คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
4. อบรมนักเรียนในการ
ปฎิบัติงานแต่ละแผนก 
5. จัดสัปดาห์รักการออม 
6. ครูและนักเรียนปฎิบัติงาน
ธนาคาร 

1. นักเรียนร้อยละ๑๐๐มีส่วน
ร่วมในการรู้จักประหยัด  อด
ออม  และสามารถด ารงชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง  
2. นักเรียนร้อยละ๑๐๐มี
ความรู้ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในการท างาน 
สามารถน าไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้ 
3. นักเรียนร้อยละ๑๐๐เป็นผู้มี
วินัย  มีความรับผิดชอบ  มี
ความซื่อสัตย์สุจริต  มีความ
เพียรพยายาม  ขยัน  อดทน  
ละเอียด รอบคอบในการ
ท างาน  และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม  
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ที ่

ชื่อ 
งาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย อๆ) 

ตัวบ งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  ความรับผิดชอบ  
มีความซื่อสัตย์
สุจริต  มีความ
เพียรพยายาม  
ขยัน  อดทน  
ละเอียด รอบคอบ
ในการท างาน  
และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม  
4. เปิดโอกาสให้
นักเรียนฝึกทักษะ
การบริหาร การ
บริการ และการ
ท างานอย่างมี
ขั้นตอน 
5. ส่งเสริมให้
นักเรียนมีเงินเก็บ
ไว้ใช้จ่ายเมื่อยาม
จ าเป็น 
6. ช่วยให้นักเรียน 
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

 4. นักเรียนฝึกร้อยละ๑๐๐
ทักษะการบริหาร การบริการ 
และการท างานอย่างมีขั้นตอน 
5. นักเรียนมีเงินร้อยละ๑๐๐
เก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจ าเป็น 
6. นักเรียนร้อยละ๑๐๐ รู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 

๕ พัฒนา
บุคลากรสู่มือ
อาชีพ 

1. เพื่อให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ตามเกณฑ์
ที่คุรุสภาก าหนด   
2. เพื่อให้บุคลากร
ปรับเปลี่ยน
กระบวนการ
จัดการเรียนการ  

1. ขั้นเตรียมการ 
 -วางแผนจัดท าโครงการ 
 -ประชุมชี้แจงโครงการ  
 -ก าหนดวันที่จัดกิจกรรม 
-ประชาสัมพันธ์โครงการ 

2. ขั้นด าเนินการ 
-กิจกรรมแฟ้มพัฒนางาน
ผู้บริหารและครู                                                           
-กิจกรรมการอบรม ศึกษา ดู 

เชิงปริมาณ 
๑.บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตาม
เกณฑ์ที่คุรุสภาก าหนด  ไม่ต่ า
กว่า 20 ชั่วโมง/1ปี การศึกษา 
ได้อย่างทั่วถึง 
๒.บุคลากรสามารถจัดกิจกรรม
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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ที ่

ชื่อ 
งาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย อๆ) 

ตัวบ งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  สอน ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และ 
ผู้บริหารมี
ความสามารถเป็น
ผู้น าวิชาการ 
3. เพื่อให้บุคลากร
ได้น าความรู้ที่
ได้รับจาก
การศึกษาดูงาน 
อบรม มา
ประยุกต์ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4. เพื่อให้บุคลากร
มีขวัญ ก าลังใจ 
และมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพ 
5. เพื่อให้บุคลากร
มีความรู้
ความสามารถการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี
พัฒนาตนเองและ
การเรียนการสอน 
6. เพื่อให้บุคลากร
เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม มี
จรรยาบรรณในชิ
ชาชีพ มีวิญญาณ
ในความเป็นครู  
7. เพื่อให้บุคลากร
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

งาน สัมมนาวิชาการผู้บริหาร
และครู 
-กิจกรรมเสริมสมรรถนะ
คุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร
และครู 
-กิจกรรมสร้างผลงานทาง
วิชาการ 
-กิจกรรมห้องเรีนคุณภาพ 
3. ขั้นสรุปผล 
-ประเมินผลโครงการ 
-จัดท าแฟ้มสรุปโครงการและ
รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการ 

และผู้บริหารเป็นผู้น าวิชาการมี
ความสามารถในการ
บริหารงานวิชาการ/การจัดการ
ได้เป็นอย่างดี ร้อยละ ๑๐๐  
๓.บุคลากรสามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการศึกษาดูงาน 
อบรม มาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในแต่ละกลุ่มสาระ 
และหน่วยประสบการณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
ร้อยละ ๑๐๐ 
๔.บุคลากรมีขวัญ ก าลังใจ มี
เจตคติที่ดีจากการเลื่อน
มาตรฐานวิชาชีพพิจารณา
ความดีความชอบ  
ร้อยละ ๑๐๐   
5. บุคลากรสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีพัฒนาตนเองและ
การเรียนการสอน ร้อยละ 
๑๐๐ 
6. บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี
ของผู้เรียนและบุคคลทั่วไปร้อย
ละ ๑๐๐ 
7. บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
กับผู้เรียน  ชุมชนและ
ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย  ร้อยละ ๑๐๐ 
8. บุคลากรมีความมุ่งมั่นอุทิศ
ตนในการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน   รอ้ยละ ๑๐๐ 
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ที ่

ชื่อ 
งาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย อๆ) 

ตัวบ งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  กับผู้เรียน  ชุมชน
และผู้ปกครอง 
และผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย  
8. เพื่อให้บุคลากร
มีความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาผู้เรียน
เต็มความรู้ เต็ม
ก าลัง เต็ม
ความสามารถ 
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๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายใน รอบปีท่ีผ านมา(โรงเรียนประเมินตนเอง) 

 ๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย      *  ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช น พอใช้  ดี ....ตามผลประเมิน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

   
  

 
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ      
มาตรฐานที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม      
มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา      
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๕  ผูเ้รียนมีความรูแ้ละทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

   
  

มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที 
ยีรนยรนื่ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   
  

มาตรฐานที่ ๗  แนวการจัดการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

   
  

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   
  

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่ ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ เป้าหมาย ตาม 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

   
  

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  

มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง 
ปฏิรูปการศึกษา     

         

 
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับปฐมวัยอยู่ในระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม  มีค่าเฉลี่ย  4.73 
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๑๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   *  ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช น พอใช้  ดี ....ตามผลประเมิน (โรงเรียนประเมินตนเอง) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

    
 

 
 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์      
มาตรฐานที่ ๓  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรยีนรู ้และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 
   

 
 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 

   
 

 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรยีนมีความรูแ้ละทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร      

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี 
                    เจตคติที่ดตี่ออาชีพสุจริต 

   
 

 

ด้านการจดัการศึกษา   
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   
 

 

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด      
                    ประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท 
                     หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     
 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา 
                   คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

     

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
                   พัฒนาเต็มศักยภาพ  

     

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด    
                   ในกฎกระทรวง 

     
 

ด้านคณุภาพการสร้างสังคมแห งการเรียนรู ้  
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง 
                     การเรียนรู้ 

     
 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ 
                   จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

     
 

มาตรฐานด้านมาตรการส งเสริม  
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     

    
 

 

 
 

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม มีค่าเฉลี่ย 4.๖0 
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๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม  ปี  ๒๕๕๓ 
๑๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศกึษาระดับปฐมวยั 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน     

ตัวบ่งช้ีที ่๑  เด็กมีการพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย     
ตัวบ่งช้ีที ่๒  เด็กมีการพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ     
ตัวบ่งช้ีที่ ๓  เด็กมีการพัฒนาการด้านสังคมสมวัย         

ตัวบ่งช้ีที่ ๔  เด็กมีการพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย         

ตัวบ่งช้ีที่ ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป     
ตัวบ่งช้ีที่ ๖  ประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์เรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ     
ตัวบ่งช้ีที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา     
ตัวบ่งช้ีที่ ๘  ประสิทธิภาพของระบบประกันภายใน     

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตตลักษณ ์     

ตัวบ่งช้ีที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน /วสิัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของการจัดการศึกษา 

    

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งสะท้อนเปน็เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา                         

    

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม     

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา     
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน  

และพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศทีส่อดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
    

 โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคณุภาพ ......,,,,......ด.ี........... โดยมคี่าเฉลี่ย......๓.๐๘.   
            ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ            รับรอง                    ไม่รับรอง 
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๑๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศกึษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     
ตัวบ่งช้ีที ่๑  ผู้เรียนมสีุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจติที่ด ี     
ตัวบ่งช้ีที่ ๒  ผู้เรียนมคีุณธรรม จรยิธรรม และค่านยิมที่พึงประสงค ์     
ตัวบ่งช้ีที่ ๓  ผู้เรียนมคีวามใฝรู่้  และเรียนรู้อยา่งเนื่อง                        
ตัวบ่งช้ีที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น      
ตัวบ่งช้ีที ่๕  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน     
ตัวบ่งช้ีที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
ตัวบ่งช้ีที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา     
ตัวบ่งช้ีที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศกึษาต้นสังกัด     
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตตลักษณ ์     

ตัวบ่งช้ีที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน /วสิัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 

    

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งสะท้อนเปน็เอกลักษณ์
ของสถานศึกษา                         

    

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม     

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

    

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา 

    

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคณุภาพ ......,,,พอใช้.............. โดยมคี่าเฉลี่ย.......๒.๙๑.........   

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง                    ไม่รับรอง 

กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก      .ไม่ผ่านมาตรฐานที่  ๕ 
๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

 จุดเด น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
        จุดเด่น  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่  ผู้ปกครอง  เป็น
นักเรียนที่ดีของโรงเรียน  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  ทั้งในและนอกสถานที่  ค้นคว้าหาความรู้จากการการ
อ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  สามารถในการปรับตัว
เข้ากับสังคม  เหมาะสมไดรับการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์
ของการจัดการศึกษา  ผู้เรียนมีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผงสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา  และมีการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  สถานศึกษา  มี
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ความสามารถในการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพภายใน  มีการ
ประเมินจากต้นสังกัด  ผลการประเมินตนเองมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 จุดที่ควรพัฒนา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลงานนักเรียนไม่โดดเด่น สถานศึกษาไม่มีการวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูบางคนยังไม่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ไม่มีการใช้
สื่อ  ไม่มีวิจัยในชั้นเรียน  ที่น าไปพัฒนาการเรียนการสอน  ขาดการนิเทศ   
 
๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 สภาพปัญหา  
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  สถานศึกษาไม่มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ครูบางคนยังไม่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ไม่มีวิจัยในชั้นเรียน  คณะกรรมการ
สถานศึกษาไม่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 จุดเด น  
 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  ผู้ปกครอง  เป็นนักเรียนที่ดี
ของโรงเรียน  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  สถานศึกษา  มีความสามารถในการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา  สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพภายใน   

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลงานนักเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมครูเข้ารับ
การอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การผลิตการใช้สื่อ  การวิจัยในชั้นเรียน  ที่น าไป
พัฒนาการเรียนการสอน  การนิเทศการแนะน า  ส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
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ตอนที่ ๒  

แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
๑. การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนบ้านดอนส าโรง     แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๔  งาน ได้แก่ด้าน งานวิชาการ   
งานงบประมาณ   งานบริหารบุคคล   และงานบริหารทั่วไป  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร
แบบการพัฒนาตามกระบวนการ SBM  
    

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
      

 
             
   
    
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
       วิสัยทัศน์ 

ปฏิรูปการเรียนรู้     ก้าวสู่เทคโนโลย ี
ดีเศรษฐกิจพอเพียง เสียงอังกะลุงไพเราะ 

พันธกิจ 
๑.  จัดท าและพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา 
๒.  พัฒนาหลักสูตรและการสอนของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
๓.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสู่โรงเรียนมาตรฐานพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
๔.  สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
๕.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐาน 
๖.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลัก 
     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและความเป็นพลโลก 
๗.  พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่น่าเรียน มีความปลอดภัย เอื้อต่อการจัด 
     กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคม     
     อาเซียน 
๘.  จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน    

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

วิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล บริหารทั่วไป 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา 
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       ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน 
๙.   ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เอกลักษณ์โรงเรียน 
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

ปลูกผักเลี้ยงหมูหลุม สหกรณ์รวมใจ สมุนไพรสวนครัวรั้วกินได้  เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง  ฟูเฟ่ืองเรื่องเงินออม 
อัตลักษณ์โรงเรียน 

                        ระเบียบวินัยดี    มีเงินออม 
เป้าประสงค ์

    ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ  ใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้
เทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม 
  ๒. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อย่างมีคุณภาพ และท่ัวถึง 
  ๔. ส่งเสริมสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา สอดรับกับแนวทางการ
กระจายอ านาจทางการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานอย่างมีธรรมาภิบาล 
  ๕. สนองจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามจุดเน้นและความพร้อม
ของสถานศึกษา 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน  ๘  ประการ  โรงเรียนบ้านดอนส าโรง  ได้ก าหนดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  ก าหนดไว้  ดังนี้ 

๑. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖. มุ่งม่ันในการท างาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 

โรงเรียนบ้านดอนส าโรง ได้ก าหนดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  สอดคล้องตามที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  ก าหนดไว้  ดังนี้ 

1.   ความสามารถในการสื่อสาร   เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด



 

 

35 
 

รายงานประจ าปีของโรงเรียนบ้านดอนส าโรง WWW.Donsumrong.ac.th 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2.  ความสามารถในการคิด   เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง 
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา   เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญ 
ไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ 
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  
และมทีักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    ๑. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพในอนาคต 

โรงเรียนได้ค้นพบจุดด้อยที่ควรพัฒนาของโรงเรียน  และพยายามลดจุดด้อยเหล่านี้ให้น้อยลงและ
หมดไปในที่สุด  โดยอนาคตจะจัดการท างานเป็นทีมในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง  เช่น  การพัฒนาผู้เรียนด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม  โดยใช้กิจกรรมในโครงการหลายโครงการเข้ามาร่วมท า  ได้แก่  โครงการประชาธิปไตย
ในโรงเรียน  ร่วมกับโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน  ร่วมกับกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  ร่วมกับ
โครงการบริการโภชนาการในโรงเรียน  เป็นต้น  เพื่อลดภาระงานของแต่ละโครงการ 

จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในโรงเรียน  เช่น  โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลโรงเรียน  การบริการ
อ านวยความสะดวกแก่บุคลากร  การใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบ  รวมถึงจิตส านึก
และพัฒนาคุณภาพผู้สอน  ให้มีมาตรฐานที่เท่าเทียมกันทั้งโรงเรียน 

จัดหางบประมาณปรับปรุงอาคารเรียนเดิมที่ช ารุดเพราะหมดอายุการใช้งานและขออาคารเรียน
เพ่ิมเติมให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม  ซึ่งโรงเรียนได้จัดท าค าขอ
งบประมาณสิ่งก่อสร้างเป็นประจ าทุกปี  แต่ยังมิได้รับการจัดสรร 

 
     ๒.  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงสถานศึกษา 

๒.๑  ความช่วยเหลือด้านวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง  เพื่อเสริมและพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน  เช่น  พลศึกษา  ดนตรี  ศิลปะ  คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ 
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๒.๒  ความช่วยเหลือด้านวัสดุ  ครุภัณฑ์  แรงงาน  และงบประมาณจากชุมชน  เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการของโรงเรียน  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน 

๒.๓  การช่วยเหลือด้านการนิเทศงานวิชาการจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างสม่ าเสมอ 
๒.๔  ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัด  สนับสนุน  วัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์และงบประมาณ

อาคารเรียนสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือเสริมสร้างโอกาสและเพ่ิมศักยภาพการด าเนินการของโรงเรียน 
๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่  ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความรู้สมรรถนะ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ตาม
ศักยภาพพร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและพลโลก 
เป้าหมาย 

๑.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร 
๒.  ผู้เรียนรว่มกันรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและพลโลก  
๓.  โรงเรียนจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน 
๔. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ   
๕.  โรงเรียนจัดระบบการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายและครอบคลุม 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน และระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  
เป้าหมาย 

๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
๒.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่  ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
เป้าหมาย 

๑. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการ และสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ 
๒. ครูมีความรู้ความสามารถในด้านจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ  สื่อการเรียนรู้  และแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
เป้าหมาย 

๑.พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่น่าเรียน มีความปลอดภัย เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคม
อาเซียน 

๒.จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่  ๕ พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดศึกษา  
เป้าหมาย 

๑.โรงเรียนสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาของโรงเรียนในระดับท้องถิ่น  ระดับภูมิภาค 
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๒.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างโรงเรียนเครือข่าย 
กลยุทธ์ที่  ๖  บริหารจัดการศึกษาตามนโยบายต้นสังกัดและโรงเรียน 
เป้าหมาย 

๑. การแข่งขันกีฬาและกรีฑา 
๒. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการศึกษา 
๓. ผู้ปกครองนักเรียนลดค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
๔. พัฒนาผู้เรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
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ตอนที่ ๓ 

ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่  ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้

พัฒนาความรู้สมรรถนะ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้ตามศักยภาพพร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและพลโลก  

โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ งชี้) 

โครงการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 
 

 

๑.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร 
๒.  ผู้เรียนรว่มกันรับผิดชอบต่อ
สังคมพร้อมเป็นพลเมืองของ
ประชาคมอาเซียนและพลโลก  
๓.  โรงเรียนจัดหลักสูตรที่ส่งเสริม
ความถนัดและศักยภาพตามความ
ต้องการของผู้เรียน 
๔. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่หลากหลายและมีคุณภาพ   
๕.  โรงเรียนจัดระบบการวัดและ
ประเมินผลอย่างหลากหลายและ
ครอบคลุม 

 

๑.  ร้อยละ๑๐๐ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามหลักสูตร 
๒. ร้อยละ๑๐๐ ผู้เรียนร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมพร้อมเป็น
พลเมืองของประชาคมอาเซียน
และพลโลก  
๓.  ร้อยละ๑๐๐โรงเรียนจัด
หลักสูตรที่ส่งเสริมความถนัดและ
ศักยภาพตามความต้องการของ
ผู้เรียน 
๔.ร้อยละ๑๐๐ โรงเรียนจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และมีคุณภาพ   
๕.  ร้อยละ๑๐๐โรงเรียน
จัดระบบการวัดและประเมินผล
อย่างหลากหลายและครอบคลุม 

สนองมาตรฐานที ่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที ่๑.๑ , ๑.๒ ,
๑.๓ และสนองมาตรฐานท่ี  
๗  
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๙ 
สนองมาตรฐานที ่ ๑๕ 
ตัวบ่งช้ีที ่ ๑๕.๑ ,๑๕.๒ 

โครงการพัฒนา
ทักษะการคิดเด็ก
ปฐมวัย 
 
 
 

๑.นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการสังเกต 
๒.นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการจ าแนกจัดกลุ่ม 
๓.นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ๘๐ 

๑.นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการสังเกต 
๒.นักเรียนร้อยละ80มี
ความสามารถในการจ าแนกจัด
กลุ่ม 

มาตรฐานที่  1.1 - 
1.6, 3.1 - 3.5,4.1 - 
4.4,5.5,6.1 - 6.3 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ งชี้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ละ 80 มีความสามารถในการ
เปรียบเทียบ 
๔.นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีความสามารถในการ
เชื่อมโยงและให้เหตุผลที่
เหมาะสมกับวัย 
๕.นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 
75 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 
๖.ครูอย่างน้อยร้อยละ 75 มี
ความสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 

๓.นักเรียนร้อยละ 80 มีการ 
เปรียบเทียบ 
๔.นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการเชื่อมโยง
และให้เหตุผลที่เหมาะสมกับ
วัย 
๕.นักเรียนร้อยละ 75 มี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 
๖.ครูร้อยละ 75 มี
ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น 
ให้นักเรียนมีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์ 

 

โครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษสู่
อาเซียน 
 

๑.เพ่ือพัฒนาศักยภาพทาง
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ของนักเรียน โรงเรียนบ้านดอน
ส าโรง   
ด้วยการปฏิบัติจริง 
๒.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะการ
ฟัง พูด อ่าน เขียนให้กับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านดอน
ส าโรง 
๓.เพ่ือสร้างความมั่นใจและกล้า
แสดงออกในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ของนักเรียน โรงเรียนบ้านดอน
ส าโรง  

 

๑.ท าเอกสารการจัดกิจกรรม
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียนคนละ 1  ชุด 
ผลลัพธ์ 
๑.นักเรียน โรงเรียนบ้านดอน
ส าโรง  ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร  
๒.นักเรียน โรงเรียนบ้านดอน
ส าโรง มีความกล้าและมั่นใจ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ งชี้) 

โครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนร้อยละ  80  มี
คะแนนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ได้  ระดับ  2  ขึ้นไป 
2.นักเรียนร้อยละ  80  มี
คุณธรรม  จริยธรรม ไม่เห็น
แก่ตัว มีกิริยามารยาทตามที่
พึงประสงค์ 
3.นักเรียนร้อยละ  80  มี
ระเบียบวินัย ความประพฤติ
เรียบร้อย ไม่เห็นแก่ตัว 
4.นักเรียนร้อยละ  80  มี
ความรู้เกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

มาตรฐานที่  1.1 - 
1.6, 3.1 - 3.5,4.1 - 
4.4,5.5,6.1 - 6.3 
มาตรฐานที่       7.3 – 
7.5,15.4 - 15.7 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการวัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๑.เพ่ือให้ครู สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์   
๒.เพ่ือให้นักเรียน  กล้าคิด  กล้า
ท า  กล้าแสดงออก  และรู้จักคิด  
วิเคราะห์  และมีความสร้างสรรค์  
อย่างมีเหตุผลและวิจารณญาณ 
๓.เพ่ือให้นักเรียนของโรงเรียน 
ได้ฝึกแสดงออกเกี่ยวกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็น ส าคัญอย่างเป็น 
รปูธรรม 
 

๑.เครู สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์  ร้อยละ๘๐ 
๒.นักเรียน  กล้าคิด  กล้าท า  
กล้าแสดงออก  และรู้จักคิด  
วิเคราะห์  และมีความ
สร้างสรรค์  อย่างมีเหตุผลและ
วิจารณญาณรอ้ยละ๘๐ 
๓.นักเรียนของโรงเรียน ได้ฝึก
แสดงออกเกี่ยวกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็น ส าคัญอย่างเป็น 
รูปธรรมร้อยละ๘๐ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ งชี้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.นักเรียนชั้นป.4 – 6 ได้รับ
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยร้อยละ๘๐ 
๕.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
– 6 กล้าคิด กลา้ท า กล้าแสดงออก 
และรู้จักคิดวิเคราะห์  และมี
ความคิดสร้างสรรค์  อย่างมีเหตุผล
และวิจารณญาณร้อยละ๘๐ 
๖.ครู อาจารย์ ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้
ประสบการณ์ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันร้อยละ
๘๐ 

มาตรฐานที่  1.1 - 
1.6, 3.1 - 
3.5,4.1 - 
4.4,5.5,6.1 - 6.3 
มาตรฐานที่       
7.3 – 7.5,15.4 - 
15.7 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเข้า
ค่ายลูกเสือ  -  
เนตรนารี 
 

1.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้จาก
ประสบการณ์จริง  
2.  เพ่ือให้นักเรียนฝึกความอดทน 
เข้มแข็งสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
3.  เพ่ือให้จักเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  มี
ความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติ  
4.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  
5.  เพ่ือให้เห็นความส าคัญของวิชา
ลูกเสือ – เนตรนารี  
6.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถคิดเป็น ท า
เป็น แก้ปัญหาเป็น  
 

1.นักเรียนร้อยละ๘๐ได้รับความรู้
จากประสบการณ์จริง  
2.นักเรียนร้อยละ๘๐ฝึกความ
อดทน เข้มแข็งสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
3. ร้อยละ๘๐นักเรียนเป็นผู้น าและ
ผู้ตามท่ีดี  มีความเป็นอยู่ร่วมกัน
อย่างมีสันติ  
4. ร้อยละ๘๐นักเรียนได้รับการ
พัฒนาด้านร่างกายอารมณ์สังคม  
สติปัญญา  
5. ร้อยละ๘๐นักเรียนเห็น
ความส าคัญของวิชาลูกเสือ–เนตร
นารี  
6.  ร้อยละ ๘๐ นักเรียนสามารถ
คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  
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โครงการ/
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ งชี้) 

โครงการอาหาร
กลางวัน 
 
 
 
 
 

1. ผลผลิต(Outputs) 
 เพ่ือให้นักเรียนมีอาหารรับประทานทุก
วัน 
2. ผลลัพธ์(Outcomes) 
 เพ่ือแก้ปัญหาเด็กขาดสารอาหารได้รับ
ประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 

1. ผลผลิต(Outputs) 
 นักเรียนร้อยละ๑๐๐ มีอาหาร
รับประทานทุกวัน 
2. ผลลัพธ์(Outcomes) 
 นักเรียนร้อยละ๑๐๐ ได้
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย 

มาตรฐานที่  1 
มาตรฐานที่  7.5  ,
มาตรฐานที่  8.1-
8.3 
 
 
 

โครงการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
 

๑.เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๒.เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเอง
เกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอ
ภาคและหน้าที่    ตามระบบ
ประชาธิปไตย 
๓.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่ง
ประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน 
๔.เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้ง
ในด้านวิชาการและประสบการณ์ของ
นักเรียน 
๕.เพ่ือแสดงพฤติกรรมที่เด่นชัดของ
นักเรียนเกี่ยวกับลักษณะการมีวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย 
๖.เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 

- ร้อยละ๘๐นักเรียนเข้าใจการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
- ร้อยละ ๘๐นักเรียนรู้จักใช้สิทธิ
เสรีภาพ  ความเสมอภาค  และ
หน้าที่ของตนเอง 
- ร้อยละ๘๐นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การดูแลปกครองและร่วมกิจกรรม
ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่  2, 4  
,5 
มาตรฐานที่  7.5  ,
มาตรฐานที่  8.1-
8.3 

โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยใน
โรงเรียน 

1. เพ่ือส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของ
นักเรียนทุกคนอย่างสม่ าเสมอ 
2. เพ่ือจัดบริการด้านสุขภาพอนามัย
ให้แก่นักเรียนทุกคน 
3. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการ 
ด้านสุขภาพ 
4. เพ่ือจัดบริการด้านทันตกรรมป้องกัน 

1. นักเรียนร้อยละ๑๐๐ได้รับการ
ล่งเสริมสุขภาพ 
2. นักเรียนร้อยละ๑๐๐ได้
รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน 
3. นักเรียนร้อยละ 85  มีน้ าหนัก/
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
4. นักเรียนร้อยละ 85  ได้เข้าร่วม 

มาตรฐานที่  1 
มาตรฐานที่  7.5  ,
มาตรฐานที่  8.1-
8.3 
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โครงการ/
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง 
5. เพ่ือลดอัตราการขาดสารอาหารของ
นักเรียน 
6. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการ
ออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องโทษของสิ่งเสพย์ติด 

การแข่งขัน กีฬา / กรีฑา ร่วมกับ
ชุมชนตามท่ีตนถนัด 
5. นักเรียนร้อยละ 85  มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่ง
เสพย์ติด 
6. โรงเรียนบ้านดอนส าโรงเป็น
โรงเรียนปลอดสารเสพติด 
 

 
 
 
 

 
โครงกาส่งเสริม
กีฬาและ
นันทนาการ 
 

๑.เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานให้นักเรียนทุก
คนเล่นกีฬาได้ตามสภาพ 
๒.เพ่ือคัดเลือกและฝึกซ้อมกีฬาประเภท
ต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
๓.เพ่ือส่งเสริมให้นักกีฬาของโรงเรียน  
ได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน
ของหน่วยงานอ่ืนที่จัดขึ้น 
๔.เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนใน
ด้านกีฬา 
๕.เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของนักเรียน 
๕.เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  และได้รับความสนุกสนาน 
๖.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความคิด
สร้างสรรค์ในการร่วมกิจกรรม  

๑.นักเรียนร้อยละ๑๐๐เล่นกีฬาได้
ตามสภาพ 
๒.นักเรียนร้อยละ ๘๐เข้าร่วม
แข่งขนักีฬา 
๓.ร้อยละ๘๐ นักเรียนของโรงเรียน  
ได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
นักเรียนของหน่วยงานอื่นที่จัดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่  11.1-
11.2 
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กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน และระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  

โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ งชี้) 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์  O-NET 
ทุกกลุ่มสาระ 

 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาระบบ
การนิเทศ 

๑.นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-
NET)สูงขึ้น  
๒.นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
๑. มีการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอน/นิเทศทั่วไปเดือนละ 1 ครั้ง / 
1 ห้องเรียน 
๒. ครู/บุคลากรได้รับการสนับสนุน
ด้านสื่อ/จัดการเรียนการสอนเสร็จ
ทันตามก าหนดทุกคน 
๔.ครู/บุคลากรร้อยละ100 มี
แผนการจัดการเรียนรู้และมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการ
สอน 
๕.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทุกชั้นทุกวิชาผ่านเกณฑ์
ตามนโยบายของโรงเรียนเมื่อสิ้นสุด
ปีการศึกษา 2558 

๕ .ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร
ร้อยละ๗๐ 

 
 
 
 
 
 

๑. มีการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอน/นิเทศทั่วไปเดือนละ 1 ครั้ง / 
1 ห้องเรียน 
๒. ครู/บุคลากรได้รับการสนับสนุน
ด้านสื่อ/จัดการเรียนการสอนเสร็จ
ทันตามก าหนดร้อยละ๑๐๐ 
๔.ครู/บุคลากรร้อยละ100 มี
แผนการจัดการเรียนรู้และมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการ
สอน 
๕.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทุกชั้นทุกวิชาผ่านเกณฑ์ตาม
นโยบายของโรงเรียนเมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา 2558 
 
 
 
 
 

สนองมาตรฐานที่ 
๑๐ 
ตัวบ่งชี้ที่  
๑๐.๑,๑๐.๒,๑๐.๔ 
และสนองมาตรฐาน
ที่  ๑๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๑ ,
๑๗.๒ 
สนองมาตรฐานที่  ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๖ 
มาตรฐานที่  4 ,5 
มาตรฐานที่  7.5  ,
มาตรฐานที่  8.1-
8.3 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ งชี้) 

โครงการพัฒนาระบบ
การวัดและการ
ประเมินผล 
 

1.มีวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพในการประมวลผล
การเรียนรู้และเพียงพอกับความ
ต้องการใช้งานในกิจกรรมต่างๆ
ร้อยละ  ๑๐๐ 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนส าโรง   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
รายวิชาอยู่ใน ระดับดี – ดีมาก 
3. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับเขตพ้ืนที่ 
สูงขึ้น ร้อยละ ๓ 
4. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติสูงขึ้น ร้อยละ 1 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 
 2.สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ  
3.ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนผ่านการ
ประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดี
เป็นที่ยอมรับ 
 4.โรงเรียนมีการจัดระบบการวัด
และประเมินผลตามมาตรฐาน 

5.ครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

 

 

1.มีวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพในการประมวลผลการ
เรียนรู้และเพียงพอกับความต้องการ
ใช้งานในกิจกรรมต่างๆ ร้อยละ ๑๐๐ 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนส าโรง   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา
อยู่ใน ระดับดี – ดีมาก 
3. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับเขตพ้ืนที่สูงขึ้น เฉลี่ยร้อย
ละ ๓ 
4. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๓ 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 
 2.สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ  
3.ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนผ่านการ
ประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดีเป็นที่
ยอมรับ 
4.โรงเรียนมีการจัดระบบการวัดและ
ประเมินผลตามมาตรฐาน 

5.ครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
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โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการห้องสมุด
โรงเรียน 3 ดี 
 
 
 
 
 
 
 

-  ครู นักเรียน และบุคลากรอ่ืนที่
สนใจ ใช้ห้องสมุดเพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านมากข้ึน 
- มีห้องสมุดของโรงเรียนเป็น
ห้องสมุดท่ีทันสมัย เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่สมบูรณ์ 
 - ครู นักเรียน และบุคลากรที่
สนใจ ใช้ห้องสมุดเพ่ือจัดการเรียน
การสอน ศึกษาค้นคว้า 

-  ร้อยละ ๘๐ ครู นักเรียน และ
บุคลากรอ่ืนที่สนใจ ใช้ห้องสมุดเพ่ือ
ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านมากข้ึน 
- มีห้องสมุดของโรงเรียนเป็น
ห้องสมุดท่ีทันสมัย เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่สมบูรณ์ 
 - ครู นักเรียน และบุคลากรที่สนใจ 
ใช้ห้องสมุดเพ่ือจัดการเรียนการสอน 
ศึกษาค้นคว้า 

มาตรฐานที่  1.1 - - 
3.5,4.1 - 
4.4,5.5,6.1  
6.31.63.1 
มาตรฐานที่ 7.3 – 
7.5,15.4 - 15.7 
 
 
 

โครงการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมีการผลิตสื่อ/จัดหาสื่อ
การเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ เช่น สื่อ
การเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์ 
ประเภทหลายมิติ วีดีทัศน์เพ่ือ
การศึกษา บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) ฯลฯ  
ด้านคุณภาพ 
ครูและนักเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่ได้
มาตรฐาน มีเนื้อหาสอดคล้องกับ
หลักสูตร และตรงตามความ
ต้องการใช้ประกอบการเรียนการ
สอนอันจะท าให้การเรียนการสอน
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

โรงเรียนมีการผลิตสื่อ/จัดหาสื่อการ
เรียนรู้ประเภทต่างๆ เช่น สื่อการ
เรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์ ประเภท
หลายมิติ วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  
ด้านคุณภาพ 
ครูและนักเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่ได้
มาตรฐาน มีเนื้อหาสอดคล้องกับ
หลักสูตร และตรงตามความต้องการ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนอันจะ
ท าให้การเรียนการสอนของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
มาตรฐานที่  1.1 - - 
3.5,4.1 - 
4.4,5.5,6.1  
6.31.63.1 
มาตรฐานที่ 7.3 – 
7.5,15.4 - 15.7 
 
 
 
 
 
 

โครงการเข้าค่าย
ลูกเสือ  -  เนตรนารี 
 

๑.  จัดให้นักเรียน  ระดับ ป.5 - 6  
จ านวน 28  คน เข้าค่าย เป็นเวลา 
2  คืน  3  วัน  
2,  นักเรียน  28 คน  ได้พัฒนา
ด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม และ
สติปัญญา 
 
 

๑.  จัดให้นักเรียน  ระดับ ป.5 - 6  
จ านวน 28  คน เข้าค่าย เป็นเวลา 
2  คืน  3  วัน  
2,  นักเรียน  28 คน  ได้พัฒนาด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  สังคม และ
สติปัญญา 
 

 
มาตรฐานที่  1.1 - - 
3.5,4.1 - 
4.4,5.5,6.1  
6.31.63.1 
มาตรฐานที่       7.3 
– 7.5,15.4 - 15.7 
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โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ งชี้) 

โครงการวัน
วิทยาศาสตร์
แห งชาติ 
 

๑.เพ่ือให้นักเรียน  กล้าคิด  กล้าท า  
กล้าแสดงออก  และรู้จักคิด  
วิเคราะห์  และมีความสร้างสรรค์  
อย่างมีเหตุผลและวิจารณญาณ 
๒.เพ่ือให้นักเรียนของโรงเรียน ได้
ฝึกแสดงออกเกี่ยวกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญอย่างเป็นรูปธรรม 
๓.เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่  4 – 6 ได้รับความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
๔.เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่  4 – 6 กล้าคิด  กล้าท า  กล้า
แสดงออก  และรู้จักคิด  วิเคราะห์  
และมีความคิดสร้างสรรค์  อย่างมี
เหตุผลและวิจารณญาณ 
ผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างเป็นรูปธรรม 
๕.เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่  4 – 6 ได้รับความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
๗.เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่  4 – 6 กล้าคิด  กล้าท า  กล้า
แสดงออก  และรู้จักคิด  วิเคราะห์  
และมีความคิดสร้างสรรค์  อย่างมี
เหตุผลและวิจารณญาณ 
๘.เพ่ือให้ครู  อาจารย์  ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้
ประสบการณ์ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
 

๑.นักเรียนร้อยละ ๘๐  กล้าคิด  กล้า
ท า  กล้าแสดงออก  และรู้จักคิด  
วิเคราะห์  และมีความสร้างสรรค์  
อย่างมีเหตุผลและวิจารณญาณ 
๒.นักเรียนร้อยละ ๘๐  ได้ฝึก
แสดงออกเกี่ยวกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญอย่างเป็นรูปธรรม 
๓.นักเรียนร้อยละ ๘๐  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  4 – 6 ได้รับ
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๔.นักเรียนร้อยละ ๘๐  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  4 – 6 กล้าคิด  
กล้าท า  กล้าแสดงออก  และรู้จักคิด  
วิเคราะห์  และมีความคิดสร้างสรรค์  
อย่างมีเหตุผลและวิจารณญาณ 
ผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างเป็นรูปธรรม 
๕.นักเรียนร้อยละ ๘๐  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  4 – 6 ได้รับ
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๗.นักเรียนร้อยละ ๘๐  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  4 – 6 กล้าคิด  
กล้าท า  กล้าแสดงออก  และรู้จักคิด  
วิเคราะห์  และมีความคิดสร้างสรรค์  
อย่างมีเหตุผลและวิจารณญาณ 
๘.ครู  ร้อยละ ๘๐    ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ 
ประสบการณ์ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน 

มาตรฐานที่  1.1 - - 
3.5,4.1 - 
4.4,5.5,6.1  
6.31.63.1 
มาตรฐานที่       7.3 
– 7.5,15.4 - 15.7 
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โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ งชี้) 

โครงการการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน 

 

๑.เพ่ือให้โรงเรียนบ้านดอนส าโรง มี
กรอบและแนวทางในการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด และเป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ .2554 ข้อ  6 
๒.เพ่ือให้โรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
สามารถรายงานผลการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งมีการด าเนินการ
ตามแผนการปรับปรุง และมีการ
ติดตามผลเป็นไปตามงวด
ระยะเวลาอันเหมาะสม 
๓.เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานของ
โรงเรียนบ้านดอนส าโรง ทั้ง 5 ด้าน 
ได้แก่ 
 3.1   ความมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินงาน  
 3.2  ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของ
ข้อมูลการรายงาน  
3.3  การปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 3.4  การ
ด าเนินงานสอดคล้องกับกลยุทธ์
ขององค์กร  
3.5   การประเมินความเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอกองค์กร  
 

๑.ร้อยละ ๑๐๐โรงเรียนบ้านดอน
ส าโรง มีกรอบและแนวทางในการจัด
วางระบบควบคุมภายในตาม
มาตรฐานที่ก าหนด และเป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ .2554 ข้อ  
6 
๒.รอ้ยละ ๑๐๐โรงเรียนบ้านดอน
ส าโรง สามารถรายงานผลการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งมีการด าเนินการ
ตามแผนการปรับปรุง และมีการ
ติดตามผลเป็นไปตามงวดระยะเวลา
อันเหมาะสม 
๓.ร้อยละ๑๐๐ปรับปรุงการ
ด าเนินงานของโรงเรียนบ้านดอน
ส าโรง ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
 3.1   ความมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินงาน  
 3.2  ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของ
ข้อมูลการรายงาน  
3.3  การปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 3.4  การ
ด าเนินงานสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
องค์กร  
3.5   การประเมินความเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอกองค์กร  
 

มาตรฐานที่ 7.5  
,8.1-8.3 ,  12   
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โครงการ/
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ งชี้) 

โครงการ
วางแผน
งบประมาณ
และจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

๑.จัดท าแผนการใช้งบประมาณของ
สถานศึกษา 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 

1.  แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ 
255๘ จ านวน  3  เล่ม 
2.  แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปีการศึกษา  
255๘  จ านวน  3  เล่ม 
๓.  มีแผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมการใช้
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 7.5  
,8.1-8.3 ,  12   

โครงการ
พัฒนาตนเอง
สู ห้องเรียน
คุณภาพ 
 

ด้านกายภาพ(คุณภาพห้องเรียน) 
๑.สภาพของสื่อและอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
๒.สภาพของแหล่งเรยีนรู้ (การเข้าห้องสมุดห้อง)    
๓.สภาพของแหล่งเรยีนรู ้ 
๔.สภาพของห้องเรียนคณุภาพ(การเข้าไปแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน 
ด้านกระบวนการ(คุณภาพคร)ู 
๑.พฤติกรรมการเปลีย่นแปลงของคร ู
๒.ครูออกแบบการเรยีนรู้อิงมาตรฐานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
๓.ครูจดัการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้อิง
มาตรฐานอยา่งมีประสิทธิภาพและเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั 
๔.ครูมีการประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการ
ทีห่ลากหลาย 
๕.ครูน าเสนอรายงานผลการพัฒนาผู้เรยีนด้วย
ระดับคณุภาพ  
๖.ครูมีการน า ICTมาใช้ในกระบวนการเรยีนรู้ 
๗..ครูมีทักษะพื้นฐานในการใช้สื่อ ICT 
๘.ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ ICT ใน
กระบวนการเรียนรู ้
๙.ครูมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
ในช้ันเรียน 
๑๐.ครูมีการส่งเสริม การป้องกันปัญหานักเรียน
ด้วยการเสรมิสร้างวินัยเชิงบวก 

ด้านกายภาพ(คุณภาพห้องเรียน) 
๑.ร้อยละ ๘๐ สภาพของสื่อและอุปกรณ์ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้
๒.ร้อยละ๘๐สภาพของแหล่งเรยีนรู้ (การเข้า
ห้องสมุดห้องสมุด)    
๓.ร้อยละ ๘๐ สภาพของแหล่งเรียนรู้ ๔.ร้อย
ละ ๘๐ สภาพของห้องเรียนคณุภาพด้าน
กระบวนการ(คณุภาพครู) 
๑.ร้อยละ ๘๐ พฤติกรรมการเปลีย่นแปลงของ
คร ู
๒.ร้อยละ ๘๐ ครูออกแบบการเรยีนรู้อิง
มาตรฐานทีม่ีประสิทธิภาพ 
๓.ร้อยละ ๘๐ ครูจัดการเรยีนรู้ตามหน่วยการ
เรียนรู้อิงมาตรฐานอยา่งมีประสิทธิภาพและ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔.ร้อยละ ๘๐ ครูมีการประเมินผลตามสภาพ
จริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๕.ร้อยละ ๘๐ ครูน าเสนอรายงานผลการ
พัฒนาผู้เรียนด้วยระดับคณุภาพ  
๖.ร้อยละ ๘๐ ครูมีการน า ICTมาใช้ใน
กระบวนการเรียนรู ้
๗.ร้อยละ ๘๐ ครูมีทักษะพื้นฐานในการใช้สื่อ 
ICT 
๘.ร้อยละ ๘๐ ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ ICT 
ในกระบวนการเรียนรู ้
๑๐.ร้อยละ ๘๐ ครมูีการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนในช้ันเรียน 
๑๑.ร้อยละ ๘๐ ครมูีการส่งเสริม การป้องกัน
ปัญหานักเรียนด้วยการเสริมสรา้ง 

มาตรฐานที่ 7.5  
,8.1-8.3 ,  12   
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โครงการ/
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ งชี้) 

 ๑๒.ครูมีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
๑๓.ครูน าผลการประเมินการเรยีนการสอนไป
พัฒนาหรือปรับแผนการจดัการเรยีนรู ้
๑๔.ครูศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
๑๕.ครูศึกษาและพัฒนาตนเอง 
๑๖.ครูใช้และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรยีนรู้
ส าหรับนักเรียน 
ด้านผลผลิต(คุณภาพนักเรียน) 
๑๗.พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน 
๑๘.นักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงานท่ีสะท้อน
มาตรฐาน/คณุภาพการคิด 
๑๙.นักเรียนมีทักษะในการใช้ ICT เพื่อการ
เรียนรู ้
๒๐.นักเรียนทุกคนไดร้ับการพิทักษ์คุ้มครองและ
ดูแลอย่างทัว่ถึง 
๒๑.นักเรียนทุกคนไดร้ับการส่งเสริมให้เกิด
ภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิตและการปรับตัว 
๒๒.นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและ
สังคม 
๒๓.นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาอยา่งรอบด้าน 
๒๔.นักเรียนมีค่านิยมวินยัเชิงบวก(ระเบียบวินัย
ในช้ันเรียน) 
๒๕.นักเรียนไดร้ับการพัฒนาให้เกดิการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการวิจัยในช้ันเรยีน 
๒๖.นักเรียนไดร้ับการพัฒนาให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยกระบวนการวิจัยใน
ช้ันเรียน 

วินัยเชิงบวก 
๑๒.ร้อยละ ๘๐ครมูีการวิเคราะหน์ักเรียนเป็น
รายบุคคล 
๑๓.ร้อยละ ๘๐ครูน าผลการประเมินการเรียน
การสอนไปพัฒนาหรือปรับแผนการจัดการ
เรียนรู ้
๑๔.ร้อยละ ๘๐ครูศึกษานักเรียนเป็น
รายบุคคล 
๑๕.ร้อยละ ๘๐ครูศึกษาและพัฒนาตนเอง 
๑๖.ร้อยละ ๘๐ครูใช้และพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 
ด้านผลผลิต(คุณภาพนักเรียน) 
๑๗.ร้อยละ ๘๐พฤติกรรมการเปลีย่นแปลง
ของผู้เรียน 
๑๘.ร้อยละ ๘๐นักเรยีนมผีลงาน/ช้ินงานท่ี
สะท้อนมาตรฐาน/คุณภาพการคดิ 
๑๙.ร้อยละ ๘๐นักเรยีนมีทักษะในการใช้ ICT 
เพื่อการเรยีนรู ้
๒๐.ร้อยละ ๘๐นักเรยีนทุกคนได้รบัการพิทักษ์
คุ้มครองและดูแลอย่างท่ัวถึง 
๒๑.ร้อยละ ๘๐นักเรยีนได้รับการส่งเสริมให้
เกิดภูมคิุ้มกันในการด ารงชีวิตและการปรับตัว 
๒๒.ร้อยละ ๘๐นักเรยีนมสี่วนร่วมในการ
พัฒนาตนเองและสังคม 
๒๓.ร้อยละ ๘๐นักเรยีนมีการพัฒนาอย่างรอบ
ด้าน 
๒๔.ร้อยละ ๘๐นักเรยีนมีค่านยิมวนิัยเชิงบวก
(ระเบียบวินัยในช้ันเรียน) 
๒๕.ร้อยละ ๘๐นักเรยีนได้รับการพัฒนาให้
เกิดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจยัในช้ันเรียน 
๒๖.ร้อยละ ๘๐นักเรยีนได้รับการพัฒนาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วย
กระบวนการวิจยัในช้ันเรียน 

มาตรฐานที่ 7.5  
,8.1-8.3 ,  12   
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โครงการ/
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ งชี้) 

โครงการการ
จัดท าท าเนียบ
บุคลากร 
 

๑. เพ่ือท าให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภายในโรงเรียน
มากยิ่งขึ้น  
๒. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคลากรให้แก่หน่วยงานภายใน
โรงเรียนมากยิ่งขึ้น 
๓.เพ่ือจัดท าท าเนียบบุคลากร 
 

๑. ร้อยละ๘๐ผู้รับบริการ ความ
สะดวกรวดเร็วในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ภายในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น  
๒. ร้อยละ๘๐เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคลากรให้แก่หน่วยงานภายใน
โรงเรียนมากยิ่งขึ้น 
๓.จัดท าท าเนียบบุคลากรส าเร็จ 
 

มาตรฐานที่ 7.5  
,8.1-8.3 ,  12   

โครงการจัดท า
คู มือการ
ปฏิบัติงาน และ
คู มือการประเมิน
บุคลากร 
 

1. เพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทุกต าแหน่ง 
2. เพ่ือจัดท าขั้นตอนการ
ประเมินผล เกณฑ์การประเมินผล 
และระบบการประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพของบุคลากร 

1. ร้อยละ๑๐๐จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกต าแหน่ง 
2. ร้อยละ๘๐ครจูัดท าข้ันตอนการ
ประเมินผล เกณฑ์การประเมินผล 
และระบบการประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพของบุคลากร 

มาตรฐานที่ 7.5  
,8.1-8.3 ,  12   

โครงการ                  
พัฒนาบุคลากรสู 
มืออาชีพ 
 

1. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามเกณฑ์ที่
คุรุสภาก าหนด   
2. เพื่อให้บุคลากรปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
ผู้บริหารมีความสามารถเป็นผู้น า
วิชาการ 
3. เพื่อให้บุคลากรได้น าความรู้ที่
ได้รับจากการศึกษาดูงาน อบรม 
มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
4. เพื่อให้บุคลากรมีขวัญ ก าลังใจ 
และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 

๑.บุคลากรได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ตามเกณฑ์ที่คุรุ
สภาก าหนด  ไม่ต่ ากว่า 20 ชัว่โมง/
1ปี การศึกษา ได้อย่างทั่วถึง 
๒.บุคลากรสามารถจัดกิจกรรม
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ 
ผู้บริหารเป็นผู้น าวิชาการมี
ความสามารถในการบริหารงาน
วิชาการ/การจัดการได้เป็นอย่างดี 
ร้อยละ ๑๐๐  
๓.บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
จากการศึกษาดูงาน อบรม มาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละ
กลุ่มสาระ และหน่วยประสบการณ์ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ งชี้) 

 5. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถการใช้สื่อเทคโนโลยี
พัฒนาตนเองและการเรียนการ
สอน 
6. เพื่อให้บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจรรยาบรรณในชิชาชีพ 
มีวิญญาณในความเป็นครู  
7. เพื่อให้บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีกับผู้เรียน  ชุมชนและผู้ปกครอง 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
8. เพื่อให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาผู้เรียนเต็มความรู้ เต็ม
ก าลัง เต็มความสามารถ 
 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ร้อย
ละ ๑๐๐ 
๔.บุคลากรมีขวัญ ก าลังใจ มีเจตคติที่
ดีจากการเลื่อนมาตรฐานวิชาชีพ 
พิจารณาความดีความชอบ  
ร้อยละ ๑๐๐   
5. บุคลากรสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
พัฒนาตนเองและการเรียนการสอน   
ร้อยละ ๑๐๐ 
6. บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดีของผู้เรียนและบุคคล
ทั่วไป   ร้อยละ ๑๐๐ 
7. บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้เรียน  ชุมชนและผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ร้อยละ ๑๐๐ 
8. บุคลากรมีความมุ่งมั่นอุทิศตนใน
การสอนและพัฒนาผู้เรียน   ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

มาตรฐานที่ 7.5  
,8.1-8.3 ,  12   
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กลยุทธ์ที่  ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ งชี้) 

โครงการพัฒนา
ระบบการวัดและ
การประเมินผล 
 

1.มีวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพในการประมวลผลการ
เรียนรู้และเพียงพอกับความต้องการใช้
งานในกิจกรรมต่างๆร้อยละ  ๑๐๐ 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนส าโรง   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา
อยู่ใน ระดับดี – ดีมาก 
3. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่ 
สูงขึ้น ร้อยละ ๓ 
4. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติสูงขึ้น ร้อยละ 1 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 
 2.สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียน
พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ  
3.ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนผ่านการประเมิน
ระดับชาติอยู่ในระดับดีเป็นที่ยอมรับ 
 4.โรงเรียนมีการจัดระบบการวัดและ
ประเมินผลตามมาตรฐาน 

5.ครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

 

 

1.มีวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพในการประมวลผลการ
เรียนรู้และเพียงพอกับความต้องการใช้
งานในกิจกรรมต่างๆ ร้อยละ ๑๐๐ 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนส าโรง   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา
อยู่ใน ระดับดี – ดีมาก 
3. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่สูงขึ้น เฉลี่ยร้อยละ ๓ 
4. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๓ 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 
 2.สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียน
พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ  
3.ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนผ่านการประเมิน
ระดับชาติอยู่ในระดับดีเป็นที่ยอมรับ 
4.โรงเรียนมีการจัดระบบการวัดและ
ประเมินผลตามมาตรฐาน 

5.ครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมีการผลิตสื่อ/จัดหาสื่อการ
เรียนรู้ประเภทต่าง ๆ เช่น สื่อการ
เรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์ ประเภทหลาย
มิติ วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ฯลฯ  
ด้านคุณภาพ 
ครูและนักเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่ได้
มาตรฐาน มีเนื้อหาสอดคล้องกับ
หลักสูตร และตรงตามความต้องการใช้
ประกอบการเรียนการสอนอันจะท าให้
การเรียนการสอนของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

โรงเรียนมีการผลิตสื่อ/จัดหาสื่อการ
เรียนรู้ประเภทต่างๆ เช่น สื่อการ
เรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์ ประเภทหลาย
มิติ วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  
ด้านคุณภาพ 
ครูและนักเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่ได้
มาตรฐาน มีเนื้อหาสอดคล้องกับ
หลักสูตร และตรงตามความต้องการใช้
ประกอบการเรียนการสอนอันจะท าให้
การเรียนการสอนของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
มาตรฐานที่  1.1 - - 
3.5,4.1 - 
4.4,5.5,6.1  
6.31.63.1 
มาตรฐานที่ 7.3 – 
7.5,15.4 - 15.7 
 
 

โครงการการจัด
วางระบบควบคุม
ภายใน 

 

๑.เพ่ือให้โรงเรียนบ้านดอนส าโรง มี
กรอบและแนวทางในการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานที่ก าหนด 
และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ 
.2554 ข้อ  6 
๒.เพื่อให้โรงเรียนบ้านดอนส าโรง สามารถ
รายงานผลการจดัวางระบบควบคมุภายใน
ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดทั้งมีการ
ด าเนินการตามแผนการปรับปรุง และมีการ
ติดตามผลเป็นไปตามงวดระยะเวลาอัน
เหมาะสม 
๓.เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานของโรงเรียน
บ้านดอนส าโรง ท้ัง 5 ด้าน ได้แก ่
 3.1   ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การด าเนินงาน  
 3.2  ความถูกต้อง เช่ือถือได้ของ 
ข้อมูลการรายงาน  
3.3  การปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  

๑.ร้อยละ ๑๐๐โรงเรียนบ้านดอน
ส าโรง มีกรอบและแนวทางในการจัด
วางระบบควบคุมภายในตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด และเป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ .2554 ข้อ  6 
๒.ร้อยละ ๑๐๐โรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
สามารถรายงานผลการจัดวางระบบควบคุม
ภายในต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดทั้งมี
การด าเนินการตามแผนการปรับปรุง และมี
การติดตามผลเป็นไปตามงวดระยะเวลาอัน
เหมาะสม 
๓.ร้อยละ๑๐๐ปรบัปรุงการด าเนนิงานของ
โรงเรียนบ้านดอนส าโรง ท้ัง 5 ด้าน ได้แก ่
 3.1   ความมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินงาน  
3.2  ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของ
ข้อมูลการรายงาน  
3.3  การปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ   

มาตรฐานที่ 7.5  
,8.1-8.3 ,  12   
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โครงการ/
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ งชี้) 

 

3.4  การด าเนินงานสอดคล้องกับกล
ยุทธ์ขององค์กร  
3.5   การประเมินความเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอกองค์กร  

 

3.4  การด าเนินงานสอดคล้องกับกล
ยุทธ์ขององค์กร  
3.5   การประเมินความเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอกองค์กร  

 

โครงการวางแผน
งบประมาณและ
จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

 

๑.จัดท าแผนการใช้งบประมาณของ
สถานศึกษา 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษา 

1.  แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 255๘ จ านวน  3  เล่ม 
2.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา  255๘  จ านวน  3  เล่ม 
๓.  มีแผนปฏิบัติการเพ่ือควบคุมการใช้
งบประมาณของสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 7.5  
,8.1-8.3 ,  12   

โครงการพัฒนา
ตนเองสู 
ห้องเรียน
คุณภาพ 
 

ด้านกายภาพ(คุณภาพห้องเรียน) 
๑.สภาพของสื่อและอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
๒.สภาพของแหล่งเรยีนรู้ (การเข้าห้องสมุด
ห้องสมุด)    
๓.สภาพของแหล่งเรยีนรู ้(การเขา้
ห้องปฏิบัติการ) 
๔.สภาพของห้องเรียนคณุภาพ(การเข้าไป
แหล่งเรียนรู้ชุมชน 
ด้านกระบวนการ(คุณภาพคร)ู 
๑.พฤติกรรมการเปลีย่นแปลงของคร ู
๒.ครูออกแบบการเรยีนรู้อิงมาตรฐานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
๓.ครูจดัการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้อิง
มาตรฐานอยา่งมีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
๔.ครูมีการประเมินผลตามสภาพจริงด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
๕.ครูน าเสนอรายงานผลการพัฒนาผู้เรยีน
ด้วยระดับคณุภาพ  
๖.ครูมีการน า ICTมาใช้ในกระบวนการ 
 

ด้านกายภาพ(คุณภาพห้องเรียน) 
๑.ร้อยละ ๘๐ สภาพของสื่อและอุปกรณ์ที่
เอื้อต่อการเรียนรู ้
๒.ร้อยละ๘๐สภาพของแหล่งเรยีนรู้ (การ
เข้าห้องสมุดห้องสมุด)    
๓.ร้อยละ ๘๐ สภาพของแหล่งเรียนรู้ (การ
เข้าห้องปฏิบัติการ) 
๔.ร้อยละ ๘๐ สภาพของห้องเรียนคุณภาพ
(การเข้าไปแหล่งเรยีนรู้ชุมชน 
ด้านกระบวนการ(คุณภาพคร)ู 
๑.ร้อยละ ๘๐ พฤติกรรมการเปลีย่นแปลง
ของครู 
๒.ร้อยละ ๘๐ ครูออกแบบการเรยีนรู้อิง
มาตรฐานทีม่ีประสิทธิภาพ 
๓.ร้อยละ ๘๐ ครูจัดการเรยีนรู้ตามหน่วย
การเรยีนรู้อิงมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔.ร้อยละ ๘๐ ครูมีการประเมินผลตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๕.ร้อยละ ๘๐ ครูน าเสนอรายงานผลการ
พัฒนาผู้เรียนด้วยระดับคณุภาพ  

มาตรฐานที่ 7.5  
,8.1-8.3 ,  12   
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โครงการ/
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ งชี้) 

 เรียนรู ้
๗..ครูมีทกัษะพื้นฐานในการใช้สื่อ ICT 
๘.ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ ICT ใน
กระบวนการเรียนรู ้
๙.ครูมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในช้ันเรียน 
๑๐.ครูมีการส่งเสริม การป้องกันปัญหา
นักเรียนด้วยการเสรมิสร้างวินัยเชิงบวก๑๒.
ครูมีการวเิคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
๑๓.ครูน าผลการประเมินการเรยีนการสอน
ไปพัฒนาหรือปรบัแผนการจัดการเรียนรู ้
๑๔.ครูศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
๑๕.ครูศึกษาและพัฒนาตนเอง 
๑๖.ครูใช้และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูส้ าหรับนักเรยีน 
ด้านผลผลิต(คุณภาพนักเรียน) 
๑๗.พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน 
๑๘.นักเรียนมีผลงาน/ช้ินงานท่ีสะท้อน
มาตรฐาน/คณุภาพการคิด 
๑๙.นักเรียนมีทักษะในการใช้ ICT เพื่อการ
เรียนรู ้
๒๐.นักเรียนทุกคนไดร้ับการพิทักษ์คุ้มครอง
และดูแลอย่างทั่วถึง 
๒๑.นักเรียนทุกคนไดร้ับการส่งเสริมให้เกิด
ภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิตและการปรับตัว 
๒๒.นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง
และสังคม 
๒๓.นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาอยา่งรอบ
ด้าน 
๒๔.นักเรียนมีค่านิยมวินยัเชิงบวก(ระเบียบ
วินัยในช้ันเรียน) 
๒๕.นักเรียนไดร้ับการพัฒนาให้เกดิการ
เรียนรูด้้วยกระบวนการวิจยัในช้ันเรียน 
๒๖.นักเรียนไดร้ับการพัฒนาให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยกระบวนการ 

๖.ร้อยละ ๘๐ ครูมีการน า ICTมาใช้ใน
กระบวนการเรียนรู ้
๗.ร้อยละ ๘๐ ครูมีทักษะพื้นฐานในการใช้
สื่อ ICT 
๘.ร้อยละ ๘๐ ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ 
ICT ในกระบวนการเรียนรู ้
๑๐.ร้อยละ ๘๐ ครมูีการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนในช้ันเรียน 
๑๑.ร้อยละ ๘๐ ครมูีการส่งเสริม การ
ป้องกันปัญหานักเรียนด้วยการเสรมิสร้าง
วินัยเชิงบวก 
๑๒.ร้อยละ ๘๐ครมูีการวิเคราะหน์ักเรียน
เป็นรายบุคคล 
๑๓.ร้อยละ ๘๐ครูน าผลการประเมินการ
เรียนการสอนไปพัฒนา ๑๔.ร้อยละ ๘๐ครู
ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
๑๕.ร้อยละ ๘๐ครูศึกษาและพัฒนาตนเอง 
๑๖.ร้อยละ ๘๐ครูใช้และพัฒนานวัตกรรม 
ด้านผลผลิต(คุณภาพนักเรียน) 
๑๗.ร้อยละ ๘๐พฤติกรรมการเปลีย่นแปลง
ของผู้เรียน 
๑๘.ร้อยละ ๘๐นักเรยีนมผีลงาน/ช้ินงานท่ี
สะท้อนมาตรฐาน/คุณภาพการคดิ 
๑๙.ร้อยละ ๘๐นักเรยีนมีทักษะในการใช้ 
ICT เพื่อการเรยีนรู ้
๒๐.ร้อยละ ๘๐นักเรยีนทุกคนได้รบัการ
พิทักษ์คุ้มครองและดูแลอย่างทั่วถงึ 
๒๑.ร้อยละ ๘๐นักเรยีนได้รับการส่งเสริมให้
เกิดภูมคิุ้มกันในการด ารงชีวิตและการ
ปรับตัว 
๒๒.ร้อยละ ๘๐นักเรยีนมสี่วนร่วมในการ
พัฒนาตนเองและสังคม 
๒๓.ร้อยละ ๘๐นักเรยีนมีการพัฒนาอย่าง
รอบด้าน 
๒๔.ร้อยละ ๘๐นักเรยีนมีค่านยิมวนิัยเชิง
บวก(ระเบียบวินัยในช้ันเรียน) 

มาตรฐานที่ 7.5  
,8.1-8.3 ,  12   
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โครงการ/
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ งชี้) 

 

การวิจัยในช้ันเรียน 
 
 
 
 
 

๒๕.ร้อยละ ๘๐นักเรยีนได้รับการพัฒนาให้
เกิดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจยัในช้ัน
เรียน 
๒๖.ร้อยละ ๘๐นักเรยีนได้รับการพัฒนาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วย
กระบวนการวิจยัในช้ันเรียน 

 

โครงการการ
จัดท าท าเนียบ
บุคลากร 
 

๑. เพ่ือท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
ในการติดต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น  
๒. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ให้แก่หน่วยงานภายในโรงเรียนมาก
ยิ่งขึ้น 
๓.เพ่ือจัดท าท าเนียบบุคลากร 
 

๑. ร้อยละ๘๐ผู้รับบริการ ความ
สะดวกรวดเร็วในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน
โรงเรียนมากยิ่งขึ้น  
๒. ร้อยละ๘๐เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคลากรให้แก่หน่วยงานภายใน
โรงเรียนมากยิ่งข้ึน 
๓.จัดท าท าเนียบบุคลากรส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 7.5  
,8.1-8.3 ,  12   

โครงการจัดท า
คู มือการ
ปฏิบัติงาน และ
คู มือการประเมิน
บุคลากร 
 

1. เพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกต าแหน่ง 
2. เพ่ือจัดท าขั้นตอนการประเมินผล 
เกณฑ์การประเมินผล และระบบการ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพของ
บุคลากร 

1. ร้อยละ๑๐๐จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกต าแหน่ง 
2. ร้อยละ๘๐ครจูัดท าข้ันตอนการ
ประเมินผล เกณฑ์การประเมินผล และ
ระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
ของบุคลากร 

มาตรฐานที่ 7.5  
,8.1-8.3 ,  12   

โครงการ                  
พัฒนาบุคลากรสู 
มืออาชีพ 
 

1. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามเกณฑ์ที่คุรุ
สภาก าหนด   
2. เพื่อให้บุคลากรปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และผู้บริหารมี
ความสามารถเป็นผู้น าวิชาการ 
3. เพื่อให้บุคลากรได้น าความรู้ที่ได้รับ
จากการศึกษาดูงาน อบรม มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

๑.บุคลากรได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ตามเกณฑ์ที่คุรุสภา
ก าหนด  ไม่ต่ ากว่า 20 ชั่วโมง/1ปี 
การศึกษา ได้อย่างทั่วถึง 
๒.บุคลากรสามารถจัดกิจกรรม
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและผู้บริหารเป็น
ผู้น าวิชาการมีความสามารถในการ
บริหารงานวิชาการ/การจัดการได้เป็น
อย่างดี ร้อยละ ๑๐๐  
๓.บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
จากการศึกษาดูงาน อบรม มาจัด 
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โครงการ/
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ งชี้) 

 4. เพื่อให้บุคลากรมีขวัญ ก าลังใจ และ
มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
5. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถการใช้สื่อเทคโนโลยี
พัฒนาตนเองและการเรียนการสอน6. 
เพ่ือให้บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจรรยาบรรณในชิชาชีพ มี
วิญญาณในความเป็นครู  
7. เพื่อให้บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
กับผู้เรียน  ชุมชนและผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
8. เพื่อให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาผู้เรียนเต็มความรู้ เต็มก าลัง 
เต็มความสามารถ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละ
กลุ่มสาระ และหน่วยประสบการณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ร้อยละ 
๑๐๐ 
๔.บุคลากรมีขวัญ ก าลังใจ มีเจตคติที่ดี
จากการเลื่อนมาตรฐานวิชาชีพ 
พิจารณาความดีความชอบ  
ร้อยละ ๑๐๐   
5. บุคลากรสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
พัฒนาตนเองและการเรียนการสอน   
ร้อยละ ๑๐๐ 
6. บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดีของผู้เรียนและบุคคล
ทั่วไป   ร้อยละ ๑๐๐ 
7. บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้เรียน  ชุมชนและผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ร้อยละ ๑๐๐ 
8. บุคลากรมีความมุ่งมั่นอุทิศตนใน
การสอนและพัฒนาผู้เรียน   ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

มาตรฐานที่ 7.5  
,8.1-8.3 ,  12   
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กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ  สื่อการเรียนรู้  และแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ งชี้) 

โครงการ
สถานศึกษา
พอเพียงเพ่ือความ
ยั่งยืน 
(เกษตรครบวงจร
ที่ดอนส าโรง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนางานธุรการ
และสารสนเทศ 

ด้านปริมาณ 
๑.นักเรียนร้อยละ 95   ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกคน 
๒.นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน 
ด้านคุณภาพ 
๑.นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงดีขึ้น 
๒.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนดีขึ้น 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศลงใน
โปรแกรมระบบบริหารจัดการ
สารสนเทศของสถานศึกษา 
(smis) ร้อยละ   90    
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
งานธุรการ ได้ถูกต้องเป็นระบบ
และเป็นปัจจุบัน 
 

ด้านปริมาณ 
๑.นักเรียนร้อยละ 95   ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกคน 
๒.นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับ
การพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกคน 
ด้านคุณภาพ 
๑.นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงดีขึ้น 
๒.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนดีขึ้น 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศลง
ในโปรแกรมระบบบริหาร
จัดการสารสนเทศของ
สถานศึกษา (smis) ร้อยละ ๙0    
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ   90  โรงเรียนจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศ งานธุรการ ได้
ถูกต้องเป็นระบบและเป็น
ปัจจุบัน 
 

มาตรฐานที่  4,5 
มาตรฐานที่  13-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 7.5  
,8.1-8.3 ,  12   
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ งชี้) 

โครงการห้องสมุด
โรงเรียน 3 ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ครู นักเรียน และบุคลากรอ่ืนที่
สนใจ ใช้ห้องสมุดเพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านมากข้ึน 
- มีห้องสมุดของโรงเรียนเป็น
ห้องสมุดท่ีทันสมัย เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่สมบูรณ์ 
 - ครู นักเรียน และบุคลากรที่
สนใจ ใช้ห้องสมุดเพ่ือจัดการ
เรียนการสอน ศึกษาค้นคว้า 
 
 
โรงเรียนมีการผลิตสื่อ/จัดหาสื่อ
การเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ เช่น 
สื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์ 
ประเภทหลายมิติ วีดีทัศน์เพ่ือ
การศึกษา บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) ฯลฯ  
ด้านคุณภาพ 
ครูและนักเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่
ได้มาตรฐาน มีเนื้อหาสอดคล้อง
กับหลักสูตร และตรงตามความ
ต้องการใช้ประกอบการเรียนการ
สอนอันจะท าให้การเรียนการ
สอนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 

-  ร้อยละ ๘๐ ครู นักเรียน 
และบุคลากรอ่ืนที่สนใจ ใช้
ห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านมากข้ึน 
- ห้องสมุดของโรงเรียนเป็น
ห้องสมุดท่ีทันสมัย เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่สมบูรณ์ร้อยละ ๘๐ 
 - ครู นักเรียน และบุคลากรที่
สนใจ ใช้ห้องสมุดเพ่ือจัดการ
เรียนการสอน ศึกษาค้นคว้า
ร้อยละ ๘๐ 
โรงเรียนมีการผลิตสื่อ/จัดหาสื่อ
การเรียนรู้ประเภทต่างๆ เช่น 
สื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์ 
ประเภทหลายมิติ วีดีทัศน์เพ่ือ
การศึกษา บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
ร้อยละ ๘๐  
ด้านคุณภาพ 
ครูและนักเรียนมีสื่อการเรียนรู้
ที่ได้มาตรฐาน มีเนื้อหา
สอดคล้องกับหลักสูตร และตรง
ตามความต้องการใช้
ประกอบการเรียนการสอนอัน
จะท าให้การเรียนการสอนของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ร้อยละ ๘๐ 

มาตรฐานที่  1.1 - - 
3.5,4.1 - 
4.4,5.5,6.1  
6.31.63.1 
มาตรฐานที่ 7.3 – 
7.5,15.4 - 15.7 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  1.1 - - 
3.5,4.1 - 
4.4,5.5,6.1  
6.31.63.1 
มาตรฐานที่ 7.3 – 
7.5,15.4 - 15.7 
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ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ งชี้) 

โครงการทัศน
ศึกษานอก
สถานที่ 

๑.ผลผลิต (Output)  
  1.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนา
คุณลักษณะนิสัย  รักสัตว์และ
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ 
  1.2 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความคิด 
ความสร้างสรรค์ ประสบการณ์
ตรง 
  1.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน 
เรียนรู้ด้วยตนเองได้รับ
ประสบการณ์ตรง 
๒.ผลลัพธ์ (Out comes)  
  2.1 นักเรียนมีสุขภาพจิต
แจ่มใส คุณลักษณะนิสัย  อนุรักษ์
ธรรมชาติ     
   2.2 นักเรียนมีวิสัยทัศน์ รับ
ข่าวสารสนเทศ และเทคโนโลยี
ต่าง ๆ  
 

 เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ๘๐นักเรียนชั้น ป.1 
– 6 มีวิสัยทัศน์ ก้าวทัน
เทคโนโลยี 
2. ร้อยละ๘๐นักเรียนชั้น ป.1 
– 6 ได้เปลี่ยนบรรยากาศจาก
โรงเรียนไปสู่สถานที่ภายนอก
ท าให้ได้รับรู้ประสบการณ์ตรง
และเกิดความกระตือรือร้นใน
การศึกษา 
3. ร้อยละ๘๐นักเรียนชั้น ป.1 
– 6  แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
และมีความสุข 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ๘๐ผู้เรียนเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อ
เหตุการณ์ ข่าวสารต่าง ๆ  
2. ร้อยละ๘๐ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง 
3. ร้อยละ๘๐ผู้เรียนได้ตัดสิน 
ได้แก้ไขปัญหา เป็นคนเก่ง เป็น
คนดี มีสุข และเขาร่วมกับหมู่
คณะได้ 
 

มาตรฐานที่  1.1 - 
1.6, 3.1 - 3.5,4.1 - 
4.4,5.5,6.1 - 6.3 
7.3 – 7.5,15.4 - 
15.7 

ด้
า
น
ก
า
ร
จั
ด
ก
า
ร
ศึ
ก
ษ
า
 
ม
า
– 
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กลยุทธ์ที่  ๕ พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดศึกษา  

โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ งชี้) 

โครงการสายใย
สัมพันธ์บัณฑิตน้อย 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.โรงเรียนสร้างเครือข่ายร่วม
พัฒนาของโรงเรียนในระดับ
ท้องถิ่น  ระดับชุมชน 
๒.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างโรงเรียน
เครอืข่าย 

 
๑.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียน  
๒.เพ่ือร่วมศึกษาเรียนรู้ หา
ประสบการณ์ พบปะสังสรรค์และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   
๓.เพ่ือสร้างความร่วมมือ  ความ
เข้าใจอันดี  ความสัมพันธ์ที่ดีและ
สร้างความเป็นเอกภาพใน การ
ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ 
๔.เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

๑.โรงเรียนสร้างเครือข่ายร่วม
พัฒนาของโรงเรียนในระดับ
ท้องถิ่น  ระดับชุมชนได้ร้อยละ 
๘๐ 
๒.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างโรงเรียน
เครือข่ายได้ร้อยละ ๘๐ 
๑.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ร้อยละ๙๐ รู้บทบาท
และหน้าที่  ของตนเอง 
๒.ร้อยละ๘๐คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของ
ตนเอง  มีประสบการณ์ ได้
พบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน  เกิดความ
ร่วมมืออันดี  มีสัมพันธ์ที่ดี  มี
ขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่
ต่อไป   

 

มาตรฐานที่  4 ,5 
มาตรฐานที่  7.5  ,
มาตรฐานที่  8.1-8.3
สนองมาตรฐานที ่๑๐ 
ตัวบ่งช้ีที ่ ๑๐.๕ 
สนองมาตรฐานที ่ 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ งชี้) 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยใน
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ
สถานศึกษา
พอเพียงเพ่ือความ
ยั่งยืน 
(เกษตรครบวงจรที่
ดอนส าโรง 

1. เพ่ือส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย
ของนักเรียนทุกคนอย่างสม่ าเสมอ 
2. เพ่ือจัดบริการด้านสุขภาพ
อนามัยให้แก่นักเรียนทุกคน 
3. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับ
บริการด้านสุขภาพ 
4. เพ่ือจัดบริการด้านทันต 
กรรมป้องกันให้แก่นักเรียนทุกคน
อย่างทั่วถึง 
5. เพ่ือลดอัตราการขาดสารอาหาร
ของนักเรียน 
6. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของ
การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
7. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องโทษของสิ่งเสพย์ติด 

ด้านปริมาณ 
๑.นักเรียนร้อยละ 95   ได้เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน 
๒.นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน 
ด้านคุณภาพ 
๑.นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงดีขึ้น 
๒.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนดีขึ้น 

1. นักเรียนร้อยละ๑๐๐ได้รับการ
ล่งเสริมสุขภาพ 
2. นักเรียนร้อยละ๑๐๐ได้
รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน 
3. นักเรียนร้อยละ 85  มี
น้ าหนัก/ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
4. นักเรียนร้อยละ 85  ได้เข้า
ร่วมการแข่งขัน กีฬา / กรีฑา 
ร่วมกับชุมชนตามท่ีตนถนัด 
5. นักเรียนร้อยละ 85  มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่ง
เสพย์ติด 
6. โรงเรียนบ้านดอนส าโรงเป็น
โรงเรียนปลอดสารเสพติด 
 
ด้านปริมาณ 
๑.นักเรียนร้อยละ 95   ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกคน 
๒.นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน 
ด้านคุณภาพ 
๑.นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงดีขึ้น 
๒.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนดีขึน้ 

มาตรฐานที่  1 
มาตรฐานที่  7.5  ,
มาตรฐานที่  8.1-8.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  1 
มาตรฐานที่  7.5  ,
มาตรฐานที่  8.1-8.3 
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กลยุทธ์ที่  ๖  บริหารจัดการศึกษาตามนโยบายต้นสังกัดและโรงเรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ งชี้) 

โครงการประหยัดพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดจ้างวิทยากร
ภายนอก 

 

1. เพ่ือให้รณรงค์ให้บุคลากร
ของโรงเรียนใช้พลังงานต่าง ๆ 
อย่างประหยัด 
2. เพ่ือวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ของ
โรงเรียน 
3. เพ่ือน าผลการรณรงค์การ
ประหยัดพลังงานมาปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาต่อไป 
1.  เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกความ
เป็นไทยให้เด็ก  ตระหนักถึง
ความเป็นชาติไทย 
2.  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ทางด้านดนตรีอังกะลุงของไทย
ให้แก่นักเรียน 
3. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่
สถานศึกษาในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ในด้านดนตรีอังกะลุง 
4. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้เวลาว่างในช่วงเวลาต่าง ๆ 
ให้เป็น ประโยชน์ได้  
5. เพ่ือรู้จักทะนุบ ารุง และ
รักษา ศิลปะการละเล่นดนตรี
อังกะลุงของไทยให้ยังคงอยู่
ต่อไปได้ 
6. เพื่อให้นักเรียนสามารถ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประจ า
ชาติให้ยังคงอยู่ต่อไปได้ 

 

๑. โรงเรียนใช้พลังงานต่าง ๆ 
อย่างประหยัดร้อยละ ๓๐ 
2. ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ของ
โรงเรียนลดลงร้อยละ ๓๐ 
3. นักเรียนร้อยละ๘๐ร่วม
การรณรงค์การประหยัด
พลังงานมาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาต่อไป 
1. นักเรียนชั้น ป.๔-๖ 
สามารถเล่นเครื่องดนตรี
อังกะลุงได้ร้อยละ ๘๐ 
 2. นักเรียนร้อยละ ๘๐
สามารถใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพ
ติด 
3. นักเรียน ได้เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของการละเล่น
ดนตรีอังกะลุงของไทยร้อยละ 
๘๐ 

 

มาตรฐานที่ 7.5  
,8.1-8.3 ,  12 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ งชี้) 

โครงการจัดจ้าง
ครูพ่ีเลี้ยงปี
การศึกษา 255๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
 

1.  เพ่ือจัดจ้างครูพ่ีเลี้ยงปี
การศึกษา 255๘ 
2.  เพ่ือให้ครูพ่ีเลี้ยงช่วยแบ่ง
ภาระครูประจ าชั้นในการดูแล
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
๑.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียน  
๒.เพ่ือร่วมศึกษาเรียนรู้ หา
ประสบการณ์ พบปะสังสรรค์และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   
๓.เพ่ือสร้างความร่วมมือ  ความ
เข้าใจอันดี  ความสัมพันธ์ที่ดีและ
สร้างความเป็นเอกภาพใน การ
ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ 
๔.เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

1.  โรงเรียนจัดจ้างครูพี่เลี้ยง
ได้ตามจ านวนที่ผู้ปกครอง
ช่วยเหลือด้านงบประมาณร้อย
ละ๘๐ 

2.  ครูพ่ีเลี้ยงได้ช่วย
แบ่งเบาภาระครูประจ าชั้นใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.   ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
และให้การสนับสนุนตาม
โครงการฯร้อยละ๘๐ 

 
๑.คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ร้อยละ๙๐ รู้
บทบาทและหน้าที่  ของ
ตนเอง 
๒.ร้อยละ๘๐คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของ
ตนเอง  มีประสบการณ์ ได้
พบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน  เกิดความ
ร่วมมืออันดี  มีสัมพันธ์ที่ดี  มี
ขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่
ต่อไป   

 

มาตรฐานที่ 7.5  
,8.1-8.3 ,  12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 7.5  
,8.1-8.3 ,  12 
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 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ งชี้) 

 
โครงการเกษตร
ครบวงจรที่ดอน
ส าโรง 
 

 
๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มี
คุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะการด ารงชีวิตที่มี
คุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละ๙๐ 

 
มาตรฐานที่ 7.5  
,8.1-8.3 ,  12 

โครงการคณิตคิด
สนุก 

1 ให้นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ฝึก
คิดเลขเร็วทุกวันเปิดเรียน 
2 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุกคน  
มีแบบฝึก  และก าหนดการฝึก
คิดเลขเร็ว 
3   นักเรียนร้อยละ  100  มี
ความรู้และทักษะในการคิด
เลขเร็ว 
 

1 นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ฝึก
คิดเลขเร็วทุกวันเปิดเรียนร้อย
ละ ๙๐ 
2 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุกคน  
มีแบบฝึก  และก าหนดการฝึก
คิดเลขเร็ว   
3   นักเรียนร้อยละ  100  มี
ความรู้และทักษะในการคิด
เลขเร็ว 
 

มาตรฐานที่ 7.5  
,8.1-8.3 ,  12 
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๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานคุณภาพเด็ก 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 

ที ่ ตัวบ งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑.๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๕ โรงเรียนไดด้ าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมดังนี้ 
-โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน 
 -โครงการอาหารกลางวัน 
-กิจกรรมกีฬา 

- สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
- บันทึกน้ าหนัก ส่วนสูงของเด็ก 

๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๕ 
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๔ 
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติภัย และสิ่งเสพติด ๔ 
เฉลี่ย ๔.๕๐ 

สรุประดบัคณุภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
  

วิธีการพัฒนา  
 โรงเรียนจัดให้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูง  ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย ออกก าลังตอนเช้า การ
ล้างมือ แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ นักเรียนชั้นอนุบาลร่วม
แข่งขันกีฬาของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสิงหวัฒน์  จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องยาเสพติด ให้นักเรียนได้รู้จักโทษ 
ของยาเสพติด โดยใช้สื่อโทรทัศน์ การสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน   ส่งเสริมให้นักเรียนระดับปฐมวัยได้
กล้าแสดงออกในโอกาสต่างๆ  
 ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/โครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง  ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุขและมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย  
ส่งผลให้ผู้เรียนมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ในระดับดีเยี่ยม 
 แนวทางการพัฒนา  
          ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพกาย เช่น เด็กที่มีน้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์และต่ า
กว่าเกณฑ์ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะโดยขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงเดือย ครู
ประจ าชั้น และผู้ปกครอง   และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
วัยอย่างต่อเนื่อง    
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มาตรฐานที่  ๒   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
 

ที ่ ตัวบ งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๒.๑  ร่าเริงแจ่มใส   มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ๕ โรงเรียนได้ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
๑. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปะ ดนตรี 

และการเคลื่อนไหว  
๒. การเล่นอังกะลุง 
๓. การเล่นกีฬา 

- บันทึกพฤติกรรมเด็ก 
- ชิ้นงาน/ผลงานเด็ก 
- แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผลหลัง
สอน 
- ภาพถ่าย 
- บันทึกพัฒนาการเด็ก 

๒.๒  มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก ๕ 
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ๕ 
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ  ดนตรี การเคลื่อนไหว  และรัก

ธรรมชาติ 
๕ 

เฉลี่ย 
๕.๐๐ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมมั่นใจในตนเอง  กล้าพูด  กล้าท า  กล้าแสดงออกในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ เหมาะสมกับวัยในทุกสถานการณ์ เช่น การเล่าข่าวและเหตุการณ์หน้าชั้นเรียน  การเล่านิทาน
เรื่องท่ีชื่นชอบ    ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  เช่น  การฝึกท าขนมบัวลอย  ขนมครก 
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/จัดโครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยในทุกสถานการณ์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีการแสดงออกทางอารมณ์  จิตใจและ
ความรู้สึกท่ีเหมาะสมกับวัย  มีความสุข  ร่าเริง  แจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐาน  ๒ ในระดับดเียี่ยม 
แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย  ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์ด้านสังคมและด้านจิตใจของนักเรียน 
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มาตรฐานที่   ๓   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

 

ที ่ ตัวบ งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๓.๑ มีวินัย   รับผิดชอบ   เชื่อฟังค าสั่งสอนของ
พ่อแม่  ครูอาจารย์ 

๕ โรงเรียนได้ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
๑.โครงการสร้างเสริมคุณธรรม 
๒.กิจกรรมปฏิบัติตนเป็นกิจวัตรประจ าวัน 
๓.การท าเวรรับผิดชอบ 
๔.โครงการเกษตรครบวงจรที่ดอนส าโรง 
  จากการสัมภาษณ์/สอบถามเพ่ือน คร ูผู้ปกครอง ผู้ที่
เกี่ยวข้องการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก การตรวจ
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- รายงานสรุปโครงการ กิจกรรม 
- รูปภาพ ภาพถ่าย 

๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต   ช่วยเหลือแบ่งปัน ๕ 
๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๕ 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา

ที่ตนนับถือ 
๕ 

เฉลี่ย ๕.๐๐ 

สรุประดบัคณุภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
วิธีการพัฒนา 
     นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอนเช้า   เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมแสดงความเป็นเอกลักษณ์
ไทย การแสดงความเคารพด้วยการไหว้เมื่อพบผู้ใหญ่หรือครูในโรงเรียน   จัดกิจกรรมเล่านิทาน การแสดง
บทบาทสมมุติ การรู้จักเมตตากรุณาต่อสัตว์ การไม่พูดโกหก การไม่ลักขโมย การท าความดี ความกตัญญู 
ความประหยัด ความอดทน ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย โดยจัดวางรองเท้าไว้บนชั้นวางรองเท้า ก่อนเข้า
ห้องเรียน การเข้าแถวส่งงาน เข้าแถวรับประทานอาหาร การเสริมแรง การให้รางวัล การชมเชย การบันทึก
ความดี เมื่อนักเรียนท าความดี เช่น น าขยะไปทิ้งในถัง การไหว้ การจัดเก็บสิ่งของเข้าท่ี 
ผลการพัฒนา  
     จากการจัดกิจกรรม/โครงการที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคม  ส่งผลให้ผู้เรียนเป็น
เด็กท่ีมีน้ าใจ  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือมีผล
การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ในระดับ  ดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนา 
    ร่วมมือกับผู้ปกครองในการฝึกคุณลักษณะนิสัยที่ดีต่อนักเรียน เช่น การให้นักเรียนท าการบ้านด้วยตนเอง 
ฝึกให้นักเรียนมีกิริยามารยาท การกราบไหว้ น านักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรมของศาสนา เช่น น านักเรียนเข้าวัด    
การฝึกให้นักเรียนรู้จักประหยัด ฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน  และกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
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มาตรฐานที่  ๔   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

 

ที ่ ตัวบ งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว   ซักถามอย่างตั้งใจ  และรักการ
เรียนรู้ 

๔ โรงเรียนได้ด าเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
จากการสัมภาษณ์/สอบถาม
เพ่ือน ครู ผู้ปกครอง ผู้ที่เก่ียวข้อง 
การสังเกตพฤติกรรมของเด็ก 
การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 
- ผลจากการท ากิจกรรม 

โครงการที่ส่งเสริมสนับสนุน 
           - แผนปฏิบัติงาน 

4.2      มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

๔ 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๕ 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๔ 
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๔ 
เฉลี่ย ๔.20 

สรุประดบัคณุภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาด้านสติปัญญาของนักเรียนระดับปฐมวัย  โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในห้องเรียน เพ่ือให้เด็กมีพฤติกรรม สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  มีการซักถามสนทนาโต้ตอบอย่างตั้งใจ  รัก
การเรียนรู้  มีความคิดรอบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่
เหมาะสม มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โดยมีการปฏิบัติการทดลองและการฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเอง  การเล่านิทาน  การวาดภาพ เพื่อฝึกให้นักเรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้  
ส่งผลให้ผู้เรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ในระดับดีมาก 
แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ
นกัเรียน 
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มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่  ๕   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

ที ่ ตัวบ งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา  หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

๓ โรงเรียนได้ด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมดังนี้ 
-กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู 
  - การออกแบบการเรียนรู้ 
  - การจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ของครูปฐมวัย 
  - การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ของ
คร ู
  - การใช้สื่อ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 
  - การประเมินพัฒนาการเด็ก 
  - การวิจัยเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  -จากการสอบถาม/การสัมภาษณ์
ผู้บริหาร คร ูเด็ก การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยปฏิบัติงาน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย   สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๔ 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ๕ 
๕.๔  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สอดคล้องกับพัฒนาการ

ของเด็ก 
๕ 

๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย  และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

๔ 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผล
ในการปรับการจัดประสบการณ์ 

๓ 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ๔ 
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ ผู้ปกครอง ๕ 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ๔ 
๕.๑
๐ 

ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก 

๓ 

เฉลี่ย ๔.๐๐ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 
วิธีการพัฒนา 
     โรงเรียนมีหลักสูตรปฐมวัย   ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  การออกแบบการ
เรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ  ครูผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งม่ัน  
ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ   การสร้างและใช้สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับพัฒนาการของเด็ก    การประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง โดยมีผู้ปกครอง   ครูผู้สอนร่วม
ประเมิน น าผลมาเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาเด็ก 
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ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรม  กระบวนการรู้ที่หลากหลาย  เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ส่งผลให้ครูผู้สอนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มศักยภาพ   
มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๕  ในระดับดมีาก 
แนวทางการพัฒนา 
    โรงเรียนควรส่งเสริม สนับสนนุให้ครูได้ใช้สื่อและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
สนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้นวัตกรรมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐานที่   ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ที ่ ตัวบ งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๖.๑  ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ๕ โรงเรียนได้ด าเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
การสอบถาม/สัมภาษณ์ ครู 
เด็ก ผู้ปกครองคณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง  
การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน - 
แผนปฏิบัติการประจ าปี/  
สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยม/ - 
บันทึกการประชุม ค าสั่งการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน  
- รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก/ แฟ้มสะสมงานของ
คร ูแบบประเมิน 

๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า  และความคิดริเริ่มที่เน้น
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๕ 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
การประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ 

๔ 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๕ 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

๕ 

๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ
ใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๔ 

๖.๗ เด็ก  ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๕ 

เฉลี่ย ๔.๗๑ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
วิธีการพัฒนา 
    ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาระดับ บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
แบบมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงาน ยึดหลักการกระจายอ านาจ มีภาวะผู้น า  และมีวิสัยทัศน์ในการท างาน มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี เป็นที่รักและศรัทธาของกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง  มีความคิดริเริ่มวิธีการใหม่ ๆ มา 
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา   ด้านบริหารงานใช้ระบบ PDCA โดยการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
ความต้องการ และวางแผนร่วมกัน ให้ครู บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ สนับสนุนทรัพยากรอย่าง
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เต็มที่ ใช้ระบบก ากับ ติดตาม ประเมินผล ประเมินความพึงพอใจของทุกฝ่าย น าผลการประเมินไปพัฒนางาน
ต่อไป นิเทศงานอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีสุนทรียภาพ มีการมอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถและความ
ถนัด รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน สร้างเสริมขวัญและก าลังใจของทุกฝ่ายอย่างสม่ าเสมอ 
แนวทางการพัฒนา 
    จากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งม่ันของผู้บริหาร  ตลอดจนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  
ส่งผลให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้รับความไว้วางใจจาก
ชุมชนในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในสถานศึกษา   มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  ๖ ในระดับดี
เยี่ยม 
 
มาตรฐานที่   ๗   แนวการจัดการศึกษา 
 

ที ่ ตัวบ งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕ โรงเรียนได้ด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมดังนี้ 
- จัดท าและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
- ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก  เครื่องเล่น
ส าหรับเด็ก 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
- แบบสอบถามความต้องการสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก 
- สรุปผล/รายงานความต้องการ
ของครูปฐมวัยผู้ปกครองเด็ก 
- บันทึกการประชุม ค าสั่ง ภาพถ่าย 
- หลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง  ฯลฯ 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๔ 

๗.๓ จัดกจิกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๔ 

๗.๔  สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง  ชุมชนและท้องถิ่น 

๕ 

๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ๔ 
เฉลี่ย ๔.40 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยมีหลักสูตรปฐมวัยของ
สถานศึกษาท่ีน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  และจัดให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ตระหนักและ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  เช่น การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
การประชาสัมพันธ์  และการส่งครูเข้ารับการอบรม  ศึกษาดูงาน เพ่ือน าความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนจัดสิ่งอ านวยความ
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สะดวกต่อการพัฒนาการของเด็ก  เช่น อุปกรณ์ของเล่นของใช้  เครื่องนอน  มุมหนังสือ  สนามเด็กเล่น  มุม
พยาบาล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการของเด็กอย่างรอบด้าน 
ผลการพัฒนา 
 จากการที่โรงเรียนจัดกิจกรรม /โครงการที่หลากหลาย ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  ส่งผลให้แนว
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียน  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  ๗  ในระดับดีมาก   
 
แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีการนิเทศ  ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและมีการ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบเพ่ือ พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ การจัดเก็บข้อมูล    มีระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน  พร้อมใช้งานได้ทันที  เพื่อให้เกิดการคล่องตัว
สูงสุด 
 
มาตรฐานที่  ๘   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ที ่ ตัวบ งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ๕ โรงเรียนได้ด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมดังนี้ 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา/แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และเอกสารรายงานผล 
การประเมินคณุภาพภายในและ
ภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย 
- ร่องรอยการด าเนินงานเผยแพร่
ผลการพัฒนา/การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ของสถานศึกษา 
 

๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๕ 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ๕ 
๘.๔ ติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๔ 

๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๔ 

๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๕ 
เฉลี่ย ๔.๖๗ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 

 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม 
และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย   ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล   โดยมีหลักสูตรปฐมวัยของ
สถานศึกษาท่ีน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  และจัดให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ตระหนักและ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  เช่น การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
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การประชาสัมพันธ์  และการส่งครูเข้ารับการอบรม  ศึกษาดูงาน เพ่ือน าความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่อการพัฒนาการของเด็ก  เช่น อุปกรณ์ของเล่นของใช้  เครื่องนอน  มุมหนังสือ  สนามเด็กเล่น  มุม
พยาบาล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการของเด็กอย่างรอบด้าน 
ผลการพัฒนา 
 จากการที่โรงเรียนจัดกิจกรรม /โครงการที่หลากหลาย ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  ส่งผลให้แนว
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียน  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  ๗  ในระดับดีเยี่ยม   
 
แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีการนิเทศ  ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและมีการ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบเพ่ือ พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ การจัดเก็บข้อมูล    มีระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน  พร้อมใช้งานได้ทันที  เพื่อให้เกิดการคล่องตัว
สูงสุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

76 
 

รายงานประจ าปีของโรงเรียนบ้านดอนส าโรง WWW.Donsumrong.ac.th 
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มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่   ๙    สถานศึกษามีการสร้าง  ส งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห งการเรียนรู้ 
 

ที ่ ตัวบ งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
และบุคลากรในสถานศึกษา 

๕ - แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
- เอกสารรายงานการนิเทศ 
- รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ กิจกรรม
ปฐมวัย 
- เอกสารหลักฐาน เช่น ภาพถ่าย การท าบันทึกแบบ
สังเกต 
- ป้ายนิเทศการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง      

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา   ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว  ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

๕ 

เฉลี่ย ๕.๐๐ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   โดยมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น การเพาะเห็ดนางฟ้า  การเลี้ยงปลา  การเลี้ยงหมู
หลุม การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ และการปลูกผักปลอดสารพิษ  จัดกิจกรรมการน านักเรียนไปทัศนศึกษายังแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที ่ การพานักเรียนไปเยี่ยมชมวัด  ซึ่งการจัดกิจกรรมเหล่านี้ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ร่วมกันภายในโรงเรียน และชุมชน   ตลอดจนการขอความร่วมมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิทยากร
ภายนอก ในการเข้ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน  
ผลการพัฒนา 
 จากการที่โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการอย่างหลากหลาย มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
และการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  เพื่อส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันส่งผลให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  
๙ ในระดับดเียี่ยม  
 
แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรที่เก่ียวข้องได้มีโอกาสเกิดการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกอย่างแท้จริง   
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มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่   ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา    วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย 
 

ที ่ ตัวบ งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๐.๑ จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย  
ปรัชญา  วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 

๕ - แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าป/ี
โครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็ก
ปฐมวยั/ เอกสารรายงานการ
นิเทศติดตามผลการด าเนนิงาน/ 
รายงานสรุปผลการประเมิน 
ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการแลกเปลีย่นเรยีนรู้/
เอกสารการเผยแพร่ความรู ้เช่น 
แผ่นพับแผ่นปลวิ วารสาร แผ่น
พับ /- ป้ายนิเทศการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๕ 
เฉลี่ย ๕.๐๐ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา   วิสัยทัศน์และจุดเน้นของ
โรงเรียน  โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  การด าเนินโครงการกลุ่มยุวเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน   โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างส านึกแห่งความ
เป็นไทยให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย   
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา  ให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์   ปรัชญา  และจุดเน้นรวมทั้งสะท้อนอัตลักษณ์ของโรงเรียน  คือ อยู่อย่างพอเพียง  ส่งผลให้
โรงเรียนบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นที่พึงพอใจของชุมชน และได้รับความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้ามา
เรียนที่โรงเรียนบ้านดอนส าโรง  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐ ในระดับดเียี่ยม 
แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน  ชุมชน  ผู้ปกครอง  ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติให้มากที่สุด   ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  การเป็นคนดี  เพ่ือให้สามารถด าเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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มาตรฐานด้านการส งเสริม 
มาตรฐานที่   ๑๑   การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น 
  

 
วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษามีแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น  เช่นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาโครงการ
พระราชด าริ    และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การป้องกันอุบัติเหตุ   การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด   การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  การปลูกจิตส านึกในความเป็น
ไทยและความสามัคคี 
ผลการพัฒนา 
 จากการที่สถานศึกษาจัดท าโครงการ / กิจกรรมการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองนโยบาย  ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับปฐมวัย   ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย   มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่  ๑1  ในระดับดมีาก 
 

ที ่ ตัวบ งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๑.๑ จัดโครงการ  กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ - แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี
ระดับปฐมวัย 
- โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
- สรุปผลการนิเทศติดตามผล
การด าเนินงาน 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
และรายงานสรุปการประเมิน
โครงการ 
- รายงานการประเมิน
พัฒนาการเด็กท่ีจบการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๔ 
เฉลี่ย ๔.๕๐ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
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แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง   ผู้ปกครอง  ชุมชน  ควรมีส่วน
ร่วมในการก าหนดมาตรการส่งเสริม  นโยบายในการปฏิรูปและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ   
 

ที ่ ตัวบ งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย  
สม่ าเสมอ 

๕ โรงเรียนได้ด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมดังนี้ 
๑.  โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ มีจ านวน  ๕  กิจกรรม ดังนี้ 
๑.๑  กิจกรรมการแปรงฟันหลัง
อาหารกลางวัน 
๑.๒  กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
๑.๓  กิจกรรมการออกก าลังกาย 
๑.๔  กิจกรรมชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
๑.๕  กิจกรรมการให้การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
๒.  โครงการอาหารกลางวัน  มี
จ านวน ..๑  กิจกรรม ดังนี้ 
๒.๑   กิจกรรมจัดเลี้ยงอาหาร
กลางวันให้นักเรียนทุกคน 
  ๓.  โครงการอาหารเสริมนม               
  ๔. โครงการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๑.๒ มีน้ าหนัก  ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

๔ 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจาก 
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย  อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ 

๕ 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง   
มีความม่ันใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

๔ 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน ๕ 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  

ดนตรี/ นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 
๔ 

เฉลี่ย ๔.50 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  โดยการจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียน  มีสุขนิสัยที่ดี   มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด   มีความมั่นใจ   กล้า
แสดงออก  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน   โดยมีการจัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   ตรวจร่างกาย
นักเรียนในตอนเช้า    การบริหารร่างกายด้วยกิจกรรมแม่ไม้มวยไทย  ส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬาหลังเลิก
เรียน   ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสิงหวัฒน์  นอกจากนี้ครูยังจัด
กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ เช่น  วันเด็ก  วันขึ้นปีใหม่  วันภาษาไทย เพ่ือให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก  โครงการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กิจกรรมประชาธิปไตย  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี   ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพ
กาย  สุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพ 
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ผลการด าเนินงาน 
  จากการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้ / จัดโครงการ /กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
สุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกช่วงชั้น  ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและ
มีสุนทรียภาพ  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑  ระดับดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนานักเรียนด้านการมีสุขนิสัย   สุขภาพกายและสุขภาพจิต
อย่างต่อเนื่อง   โดยครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถ   และควรมีการติดตาม
นิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งมีการทดสอบผู้เรียนเพ่ือประเมินความสามารถของนักเรียนตามที่
ก าหนดในหลักสูตร 
 
มาตรฐานที่  ๒   ผู้เรียนมีคุณธรรม   จริยธรรม และค านิยมที่พึงประสงค์ 
 

ที ่ ตัวบ งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๒.๑  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๕ จากการสังเกตพฤติกรรม   การสังเกต
พฤติกรรม- หลักฐาน ร่องรอย การเข้าร่วม
หรือมีส่วนปฏิบัติกิจกรรม โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบ ารุงรักษาสา
ธารณสมบัติ   สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม   
สรุปผลรายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
(จิตอาสา)   สมุดบันทึกความดี โล ่เกียรติ
บัตร รางวัล ภาพถ่าย  

๒.๒  เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๕ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๕ 
๒๔ ตระหนัก  รู้คุณค่า   ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม 
๔ 

เฉลี่ย ๔.๗5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
วิธีการพัฒนา    
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม  การปล่อยปลาลงสู่แม่น้ า  กิจกรรมการพัฒนาวัด  ชุมชน  
ในวันส าคัญต่าง ๆ   การจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหมู่สีเพื่อแบ่ง
หน้าที่ในการท าความสะอาดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  การเข้าแถวรับสิ่งของ การปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต  
เก็บของได้แล้วน ามาประกาศหาเจ้าของ  กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์กิจกรรมการบันทึกความดี กิจกรรม
ออมเงินในรูปแบบธนาคารโรงเรียน และการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ /โครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม   
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  ส่งผลให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด  รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและมีจิตสาธารณะ  มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  ๒    ระดับดเียี่ยม 
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แนวทางพัฒนา 
 ๑.โรงเรียนก ากับ ติดตามประเมินผล ทุกภาคเรียน โดยขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง โดยใช้แบบ
ประเมิน แบบบันทึก การสัมภาษณ์ การสังเกตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 ๒.สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะมีการยกย่องชมเชย และให้รางวัล เกียรติบัตรแก่
นักเรียนที่ประพฤติตนเป็นคนดี เสียสละบ าเพ็ญประโยชน์ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 
มาตรฐานที่ ๓   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง อย าง
ต อเนื่อง 
 

ที ่ ตัวบ งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้  และสื่อ
ต่าง ๆ รอบตัว 

๔ 
  สังเกตจากการบันทึกและสรุปผลการสังเกต และ
การสัมภาษณ์ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  หลักฐาน ร่องรอย การเข้าร่วมหรือมีส่วน
ปฏิบัติกิจกรรม โครงการส่งเสริมการอ่านกิจกรรม
ห้องสมุด สถิติการใช้ห้องสมุดของผู้เรียน แบบบันทึก
รักการอ่าน แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ การบันทึก
รายการลงในทะเบียนหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
สิ่งพิมพ์ที่ผู้เรียนอ่าน การบันทึกรายการลงใน
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
ของครู 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน   ฟัง  ดู  พูด  เขียน  
และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

๔ 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระห่วงกัน 

๔ 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 

๔ 

เฉลี่ย 
๔.๐๐ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 
 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   รักการอ่าน รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุด  
และในอินเตอร์เน็ต  ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา อีกท้ังฝึกให้
นักเรียนได้เกิดจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจากการปฏิบัติโครงงานต่าง ๆ และจากการการปฏิบัติ
โครงการกลุ่มยุวเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ /จัดโครบการและกิจกรรมที่หลากหลาย  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   ส่งผลให้นักเรียนมี
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ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   รักการเรียนรู้   และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   มีผลการประเมิน
มาตรฐานที ่๓  ระดับดีมาก 
แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   รักการ
เรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียนและตั้ง
ค าถาม   เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน  และสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงานได้ 
 
มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ   แก้ปัญหาได้  
                    อย างมีสติสมเหตุสมผล 
 

ที ่ ตัวบ งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง  และดู  และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 

๕       จากการการสังเกตพฤติกรรม  การตรวจ
เอกสาร หลักฐานร่องรอย   บันทึกการสังเกต 
และสัมภาษณ์ผู้เรียนทุกระดับชั้น  รายงาน
สรุปผลความสามารถด้านการคิดของผู้เรียนตาม
ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ร้อยละผู้เรียน
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่าน 
คิด วิเคราะห์และเขียน แบบสรุปรายงานผลการ
สังเกตและสัมภาษณ์ผู้เรียนทุกระดับชั้น เอกสาร
ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา   

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

๔ 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

๔ 

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

๕ 

เฉลี่ย ๔.๕๐ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์โดยบูรณาการในแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ   จัดกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมลูกเสือเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์   มีการ
จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน   มีการจัดกิจกรรมกลุ่มยุว
เกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และจัดท าโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    นอกจากนี้ยังฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ต่างๆ 
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    โครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน   ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดสรุปความ   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผล    มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  ๔  ระดับด ี
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แนวทางการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์   โรงเรียนควรมีเกณฑ์และการวัดผลด้าน
การคิดที่เหมาะสม   หลากหลาย  และเป็นรูปธรรมมากขึ้น  มีการทดสอบผู้เรียนด้านการคิดเพ่ือประเมิน
ความสามารถด้านการคิดของนักเรียนตามที่ก าหนดในหลักสูตร    รวมทั้งมีการติดตามนิเทศการสอนของครู
อย่างเป็นระบบ 
 
มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  
 

ที ่ ตัวบ งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

๔   จากการตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย ผลการ
ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนระดับชั้นเรียน 
ศึกษาผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน
ระดับโรงเรียน  ผลงาน ชิ้นงาน โครงงานของผู้เรียน 
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน การ
คิด  รายงานผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  สารสนเทศผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญ 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ 

๕ 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

๕ 

๕.๔  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ๔ 
เฉลี่ย 

๔.๕๐ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  โดยการจัดให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   เฉลี่ยทั้ง   ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด   จัดให้มีผลการ
ประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  โดยจัดกิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมการอ่าน
เขียนทุกวันก่อนเลิกเรียน  การฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว  โดยให้นักเรียนฝึกเป็นประจ าทุกวัน  ซึ่งส่งผลให้
ผู้เรียนมีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกและแลกเปลี่ยนความคิด  การแก้ปัญหาทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยีมา
ใช้ในการแก้ปัญหา 
ผลการพัฒนา 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   จัดโครงการและกิจกรรมอย่าง
หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนดียิ่งขึ้น  ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  
๕  ระดับดเียี่ยม 
แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรก าหนดเป้าหมายการพัฒนานักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระให้
เป็นไปตามเกณฑ์  มีการประมวลผลการเรียนรู้  เป็นระบบไปตามหลักการวัดและประเมินผลและหลักเกณฑ์
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ในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มีการจัดท าเอกสาร  รายงานผลการเรียนครบถ้วน  ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน  และมีการรายงานผลการเรียนของผู้เรียน ให้ผู้ปกครอง  รับทราบและทันก าหนดเวลา  มีการส่งต่อ
ข้อมูลผลการเรียนรู้และการให้บริการด้านอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ได้
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตร 
 
มาตรฐานที่  ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างาน ร วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจต
คติที่ดี 
                     ต ออาชีพสุจริต 
 

ที ่ ตัวบ งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๖.๑ วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 

๔   การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอยผลงานของผู้เรียน
รายบุคคลและรายกลุ่ม  ภาพถ่ายกิจกรรมของผู้เรียน แฟ้ม
สะสมผลงานของผู้เรียน  บันทึกการประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน  การปฏิบัติงานกลุ่มของผู้เรียน   
- โครงการฝึกทักษะอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มี   
๕  กิจกรรม 
-โครงการลูกเสือเนตรนาร ี
-กิจกรรมดูแลเขตรับผิดชอบ รักษาความสะอาด 

๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่น
พัฒนางาน  และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

๔ 

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๕ 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต

และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

5 

เฉลี่ย ๔.๕0 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน  5  กลุ่ม  
ดังนี้  คือ การเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงปลา การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงหมูหลุม  และการเลี้ยงไก่พันธ์
ไข ่ ซึ่งจากการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว ท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มีทักษะในการท างาน  รักการท างาน   
มีการวางแผนในการท างานร่วมกัน  โดยส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  อีกทั้ง
นักเรียนยังสามารถท างานตามล าดับขั้นตอน และท างานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้  มีความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดโครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพื่อส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะ
ในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และทุกชั้น  ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  ๖ ระดับดเียี่ยม 
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แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนมีการจดบันทึกผลจากการลงมือปฏิบัติงานให้มากกว่านี้   มีแบบ
บันทึกการสังเกต   แบบบันทึกการปฏิบัติงาน และมีการรายงานสรุปผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม โดยมีการติดตาม  
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ  เป็นขั้นตอน พร้อมทั้งน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินการในครั้ง
ต่อไป  อีกท้ังควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพสุจริตที่ตนสนใจ   นอกจากอาชีพเกษตรกรรม
เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 
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มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ที ่ ตัวบ งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้  ทักษะกระบวนการสมรรถนะ  และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๕ โรงเรียนไดด้ าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
ดังนี ้
๑.  ส่งครูเข้ารับการอบรม ประชุม และ
สัมมนา 
๒.  ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
  การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบคุคล และ
จัดท าสารสนเทศเพื่อการจดัการเรยีนรู ้น า
ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรูโ้ดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสม
กับผู้เรยีนที่แตกต่างกัน และจัดกิจกรรมที่
แสดงถึงการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรยีนให้มี
คุณภาพเต็มตามศักยภาพ  มกีารส่งต่อข้อมูล
สารสนเทศให้ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 

๓ 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  และพัฒนาการทาง
สติปัญญา 

๔ 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ 

๔ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

๔ 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค 

๕ 

๗.๗ ครูมีการศึกษา  วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผลการปรับการสอน 

๔ 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

๕ 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาชีพที่ได้รับมอบหมาย
เต็มเวลา  เต็มความสามารถ 

๔ 

เฉลี่ย ๔.๑๑ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูผู้สอนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
โดยการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเอง   โดยการส่งครูผู้สอนเข้ารับการอบรมตามโครงการต่าง ๆ เพื่อน าความรู้
ความสามารถ   ประสบการณ์มาพัฒนาผู้เรียน  ให้มีคุณภาพบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร  โดยมีการวิเคราะห์
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หลักสูตร  ออกแบบวางแผน จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม  และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   จัดโครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพื่อส่งเสริมให้ครู
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกช่วงชั้น  
ช่วยพัฒนาและส่งผลให้ครูปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๗ ระดับดมีาก 
แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนควรก าหนดแนวทางการพัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรอย่างรอบด้าน น าข้อมูลสารสนเทศจากผลการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มาออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
จัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย อีกทั้ง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ ๘   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ที ่ ตัวบ งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า  และความคิดริเริ่มที่
เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

๕  จากการตรวจหลักฐาน  แผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ/
กิจกรรม  
- รายงานโครงการฯ  
- รายงานประจ าปีของโรงเรียน  
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดย
หน่วยงานต้นสังกัด  
- รายงานการประเมินคุณภาพโดย
หน่วยงานภายนอก  
- ค าสั่งของโรงเรียน บันทึกการประชุมของ
โรงเรียน  
- หนังสือติดต่อประสานงาน สถิติการใช้
ห้องสมุด สถิติการยืมหนังสือ วารสาร 
รายงานการวิจัย  
- หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการ
เรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน  
- สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้ง
ด้านวิชาการและการจัดการ 

๔ 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๔ 

๘.๔  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

๕ 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา 

๔ 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๔ 

เฉลี่ย ๔.๓๓ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 
วิธีการพัฒนา 
 ผู้บริหารปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพุทธศาสนา บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม
ของผู้ร่วมงาน มีการกระจายอ านาจ มีวิสัยทัศน์ในการท างานเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครอง
งาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นที่รักและศรัทธาของกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างใกล้ชิด    อุทิศเวลาให้ทางราชการ ด้านการบริหารใช้ระบบ PDCA โดยการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาความต้องการและการวางแผนร่วมกันใช้ระบบ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนางานอยู่เสมอ นิเทศ
อย่างกัลยาณมิตร มีสุนทรียภาพ มีการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถและความถนัด รับฟังความ
คิดเห็นของผู้ร่วมงาน ส่งเสริมเด็กเก่ง ซ่อมเสริมเด็กอ่อน มีความสนใจใส่ใจการบริหารงานวิชาการอย่างยิ่ง ท า
ให้การบริหารมปีระสิทธิภาพผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 
.ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกช่วงชั้น  ช่วยพัฒนา และส่งผลให้
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ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่  ๘   ระดับดมีาก 
แนวทางการพัฒนา 
 การบริหารงานโรงเรียนเป็นไปตามวิสัยทัศน์   พันธกิจ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้   คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง  และชุมชน ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาให้มากท่ีสุด  ควรใช้
กระบวนการวิจัยในการพัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ครอบคลุมภารกิจทั้ง   ๔ ด้าน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
 
มาตรฐานที่  ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที   อย าง
มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล 
 

ที ่ ตัวบ งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนด 

๕   การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คร ู
ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และจากการตรวจ
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- โครงการ/กิจกรรม บันทึกรายงานการประชุม ค าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- ผลการรายงานประจ าปีของโรงเรียน  
- แบบส ารวจความพึงพอใจ รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ  
- ภาพถ่าย แผ่นพับ แถบวีดีทัศน์  
- ป้าย/บอร์ดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

๕ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

๕ 

เฉลี่ย ๕.๐๐ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 

วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   โดยการจัดกิจรรมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมเข้ามามี
บทบาทในการบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการระดมความคิดเห็น และการบริจาคทรัพย์ เพื่อพัฒนาโรงเรียน  
การจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือขอความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริหารจัดการ
สถานศึกษาและการบริหารงบประมาณของโรงเรียน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ 
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ช่วยพัฒนาและส่งผลให้คณะกรรมการ
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สถานศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่  ๙  ระดับดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรก าหนดแนวทางเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พฺ.ศฺ. ๒๕๔๓  เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่ก าหนด  เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาและมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษา  เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
 
มาตรฐานที่  ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา 
                       คุณภาพผู้เรียนอย างรอบด้าน 
 

ที ่ ตัวบ งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 

 

ร องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

 
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ

ท้องถิ่น 
๔    การสอบถาม/การสัมภาษณ์ผู้บริหาร คร ู

ผู้เรียน และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และ
การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน- แผนงาน โครงการ กิจกรรม  
- ค าสั่ง เอกสารข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเป็น
รายบุคคล  
- การคัดกรองและจ าแนกนักเรียนเป็นราย
กลุ่มตามสภาพ  
- บันทึกผลการจัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และ
พัฒนานักเรียนตามสภาพอย่างเหมาะสม  
- สถิติผลการป้องกัน แก้ไข และพัฒนา
นักเรียน  
 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

๔ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ   ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 
 

๔ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๕ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน  ก ากับ   ติดตาม  ตรวจสอบ และน าผล
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
 

๔ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

๔ 

เฉลี่ย ๔.๑๗ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 
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วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ร่วมกันจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา    เน้นผู้เรียนเป็น ส าคัญ   มีการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้เหมาะสม   โดยส ารวจความต้องการของท้องถิ่นเพื่อให้หลักสูตรมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสม  
สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของชาติ   ครูออกแบบการเรียนรู้ตามความสนใจของนักเรียน มีการ
ประเมินผลตามสภาพจริง    เชิญวิทยากรภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาให้ความรู้   มีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ  จัดโครงการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน   
 
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ชว่ย
พัฒนาและส่งผลให้โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มี
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐ ในระดับดมีาก 
 
แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดระบบบริหารงาน ที่มุ่งเน้นผู้เรียน  ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ที่โรงเรียนตั้งไว้ โดย
การระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน จัดหาครู บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นวิทยากรภายนอก  
ส่งครูเข้าอบรมหาความรู้ เทคนิค วิธีการจัดการการเรียนรู้ที่ทันสมัย จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
บรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร  และกิจกรรมอ่ืนๆอย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล ท าการวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
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มาตรฐานที่  ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

ที ่ ตัวบ งชี้ 
ระดับ
คุณภา

พ 

ร องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๑.๑ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวก พอเพียง  อยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดี   สภาพแวดล้อม
ร่มรื่น  และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 

๕    สถานศึกษามีแผนงาน โครงการเกี่ยวกับการจดัห้องสมดุให้มีระบบบริหารจดัการ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมยั  มสีื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศเพียงพอให้บริการแก่
ผู้เรยีน  ผู้เรยีนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  มีความพึงพอใจในการให้บรกิารของห้องสมุด  
จากการสอบถาม/การสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร คร ูผู้เรียน คณะกรรมการ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจาป ีโครงการ/กิจกรรม  
- รายงานโครงการฯ รายงานประจาปีของโรงเรียน  
- สมุดค าสั่ง  
- บันทึกการประชุมของโรงเรยีน  
- หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจดัการเรียนรู ้สถิติการใช้ห้องสมุด  
- สถิติการใช้สื่อ สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน  
- ช้ินงานของผู้เรียนที่เกิดจากการใช้บริการห้องสมดุ  
- สภาพและบรรยากาศของห้องสมุด สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด  

๑๑.๒ จัดโครงการ   กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน 

๕ 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 

๕ 

เฉลี่ย ๕.๐๐ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 

วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาส่งเสริมและปรับปรุงการจัดสภาพแวดล้อม   สิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงใช้การได้ดี  
มีการจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีพ้ืนที่สีเขียวและมุมต่างๆ ปรับปรุง จัดอาคารเรียน 
ห้องเรียนให้สะอาด สว่าง สวยงาม  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต 
และใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมสุขภาพ   มีการตรวจสุขภาพ ดูแล
สุขภาพ การตรวจฟัน การรับวัคซีน จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเยี่ยมบ้าน การแนะแนว  การส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย  การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การท าความสะอาดอาคารเรียน  ห้องน้ า และ
สนามเด็กเล่นทุกวัน 
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  ส่งผลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษาและมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑  ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
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แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีการก าหนดแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดสภาพแวดล้อม   ความสะอาด
และความปลอดภัยของห้องเรียน อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า ห้องประชุมและสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนการสอน  สื่อและวัสดุต่าง ๆให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้การได้ดี  น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนทุก
ด้าน 
 
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ที ่ ตัวบ งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๕ โรงเรียนไดด้ าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมดังนี้ 
- โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
-การจัดท ารายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา 
- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้
บริหารจดัการสถานศึกษา 
- การจัดประชุมคณะครูและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกและผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๕ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕ 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๕ 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

๕ 

เฉลี่ย ๕.๐๐ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการด าเนินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โดยมีการจัดท า
มาตรฐานการศึกษา  มีการก าหนดค่าตัวบ่งชี้  และค่าเป้าหมายความส าเร็จที่เหมาะสม  โรงเรียนมีการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   แผนปฏิบัติการประจ าปี และได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้  
โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง  ตลอดจนมีการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และน า
ผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ผลการพัฒนา 
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 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผลให้การด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๒    ในระดับดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนา 
 การด าเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาควร
ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้  เพ่ือให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   ตลอดจนเป็นไปตามเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
และควรมีการติดตาม  ตรวจสอบ  และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง   ส งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห งการเรียนรู้ 
 

ที ่ ตัวบ งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา    รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

5 โรงเรียนไดด้ าเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรมดังนี ้
-โครงการจดัท าแหล่งเรียนรูต้าม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- ป้ายนิเทศการจัดกจิกรรมต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  
- โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยภมูิปัญญาท้องถิ่นและ
วิทยากรภายนอก ดังนี ้
๑.  กิจกรรมการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร ์
2.  กิจกรรมการเรียนอังกะลุง 
 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  
ชุมชน  และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

๔ 

เฉลี่ย ๔.5๐ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
วิธีการพัฒนา 
 การส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการสร้าง  ส่งเสริมและสนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการพัฒนาห้องสมุด  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   โครงการยุวเกษตรกรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งท าให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้อง    
กิจกรรมวิชาการและการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้พร้อม  สะอาด  ปลอดภัยและ
สวยงาม 
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย   เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  ๑๓ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรก าหนดเป้าหมายการส่งเสริม  สนับสนุนและให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
โดยโรงเรียนควรมีการด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยการศึกษาอย่างมีขั้นตอน  
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาและด าเนินการตามขั้นตอนที่
ก าหนด  โดยมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานและน าผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่    ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก าหนดขึ้น 
 
 

ที ่ ตัวบ งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๔.๑ จัดโครงการ   กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

๕ โรงเรียนไดด้ าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมดังนี้ 
-โครงการพัฒนาคณุธรรมและสร้าง
ส านึกความเป็นไทย 
-โครงการฝึกทักษะอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ(เกษตรครบวงจรที่
ดอนส าโรง 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย   วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

๕ 

เฉลี่ย ๕.๐๐ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 

วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้น
ที่ก าหนดขึ้น  โดยได้ด าเนินงานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  น้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการบริหารจัดการศึกษา  ด าเนินการโครงการสร้าง
จิตส านึกร่วมกันองค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือยการปล่อยปลาลงสู่แม่น้ า การปลูกป่า การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม การด าเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โครงการธนาคารโรงเรียนฝึกวินัยในการออมเงินให้กับนักเรียน 
โครงการส่งเสริมความเป็นไทย การแต่งกายด้วยชุดไทย การเล่นดนตรีไทยโดยเฉพาะอังกะลุง โดยความ
ร่วมมือของครูและบุคลากรในสถานศึกษา  นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนใน
ท้องถิ่น 
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการ/ กิจกรรมอย่างหลากหลาย   เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย  ตาม
วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น   รวมทั้งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  คือ 
โรงเรียนที่น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการสถานศึกษาและกิจกรรมการเรียนการสอน  
และเป็นที่ยอมรับของชุมชน  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๔  ในระดับดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณภาพด้านจิตส านึกความเป็นไทย  ความกตัญญู  และมีจิตสาธารณะ  
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มากข้ึนเพ่ือให้บรรลุผล
ตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่สถานศึกษาก าหนด 
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มาตรฐานด้านมาตรการส งเสริม 
มาตรฐานที่   ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย   จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

ที ่ ตัวบ งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๕.๑ จัดโครงการ  กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย  
จุดเน้น  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕ โรงเรียนไดด้ าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมดังนี้ 
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
-โครงการพัฒนาทักษะการคิด
สร้างสรรค ์
-โครงการฝึกทักษะอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๕ 
เฉลี่ย ๕.๐๐ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 

วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาโดยยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  โดยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบริหารจัดการสถานศึกษา  การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  การพร้อมรับการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  โดยมีการก าหนดแนวทางพัฒนา  ร่วมกันชี้แนะ  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหาสังคม
ตามนโยบาย  จุดเน้น และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบาย  
จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ส่งผลให้
โรงเรียนได้รับการรับรองจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หน่วยราชการอ่ืน มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑๕ ระดับดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีการก าหนดเป้าหมายของการจัดกิจกรรมตามนโยบาย   จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนา  และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
นโยบาย  จุดเน้นและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกาลเวลาและปัญหาสังคม
ที่เปลี่ยนไป 
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ตอนที่ ๔ 

สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 
๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาพรวมของโรงเรียนทั้งในระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือระดับประถมศึกษานั้นอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ทั้งสองระดับการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑. โครงการฝึกทักษะอาชีพ
เกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง(เกษตรครบวงจรที่
ดอนส าโรง) 

      ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู  และชุมชนเห็นความส าคัญ
ของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์  O-NET 
ทุกกลุ่มสาระ 

      ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู  และชุมชนเห็นความส าคัญ
ของการยกระดับผลสัมฤทธิ์  O-NET  เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน       ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู  และชุมชนเห็นความส าคัญ
ของการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

ธนาคารของหนู       ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู  และชุมชนเห็นความส าคัญ
ของการออม 

คณิตคดสนุก ผู้    บริหารโรงเรียน คณะครู  และชุมชนเห็นความส าคัญ
ของการการคิดค านวณ  การคิดวิเคราะห์ 

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 
ไม่มี  เนื่องจากทุกโครงการมีผลการประเมินอยู่ในระดับที่พึง

พอใจของผูรับบริการ 

๒. จุดเด นและจุดที่ควรพัฒนา  

          ๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  ๑) ด้านคุณภาพเด็ก 
  จุดเด่น ผลการจัดประสบการณ์ของโรงเรียนและครูส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์-
จิตใจ อยู่ในระดับ ดี ทุกคน คือ ร้อยละ 100  
  จุดที่ควรพัฒนา คือ พัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียน มีนักเรียนที่พัฒนาการด้านสติปัญญา
อยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ ๗5.00 และมีนักเรียนที่มีพัฒนาการด้านสติปัญญาอยู่ในระดับพอใช้คิดเป็นร้อย
ละ ๒5.๐0 จึงต้องควรพัฒนาให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาให้อยู่ระดับดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ทั้งนี้
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เนื่องจากการพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็กมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการพัฒนาการทางสมองของเด็ก ดังนั้น 
ทั้งผู้ปกครองนักเรียนและทางโรงเรียนจึงควรมีการจัดประสบการณ์เพ่ือกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการของสมอง
ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ ๖ ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่สมองมีพัฒนาการได้สูงสุด   และครูควรเอาใจใส่นักเรียน  ครู
ต้องเข้ารับการอบรมด้านปฐมวัย  เพ่ือการพัฒนานักเรียนปฐมวัย  
     ๒) ด้านการจัดการศึกษา 
  จุดเด่น  คือ โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ และมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการจัดการศึกษา
และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  
  จุดที่ควรพัฒนา  คือ พัฒนากระบวนการด าเนินการของโครงการและกิจกรรมให้ใช้กระบวนการ 
PDCA ที่ชัดเจนขึ้น   
  ๓) ด้านการสร้างสังคมแห งการเรียนรู้ 
  จุดเด่น คือ โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน บุคลากร และชุมชนเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ โดยการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  เช่น ห้องสมุด
โรงเรียน   คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นต้น 
  จุดที่ควรพัฒนา  คือ  การปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  และส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
  ๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  จุดเด่น โรงเรียนได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยมุ่งหมายให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการอยู อย างพอเพียง 
 จุดที่ควรพัฒนา คือ โรงเรียนต้องพัฒนากระบวนการในการจัดกิจกรรมเพ่ือน าไปสู่การปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการอยู อย างพอเพียง ให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น    
  ๕) ด้านมาตรการส งเสริม 
  จุดเด่น โรงเรียนโรงเรียนได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยมุ่งหมายให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการอยู อย างพอเพียง  
เพ่ือแก้ปัญหาของนักเรียน และชุมชน ที่ปัจจุบันมีการด าเนินชีวิตแบบวัตถุนิยมมากขึ้นจนเป็นปัญหา ทั้ง 4 
ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  และเป็นในทุกระดับ คือ ระดับครอบครัว ชุมชน  
ประเทศ  และระดับโลก ดังนั้นวิธีการป้องกัน และแก้ไขที่ดีที่สุด และยั่งยืน  คือการปลูกฝังให้นักเรียน และ
ชุมชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิต ซึ่งก็คือ การอยู อย างพอเพียง 
นั่นเอง ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินการผ่านโครงการ และผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ได้แก่ โครงการฝึก
ทักษะอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการออม  
โครงการขยะสร้างสรรค์ชุมชน กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น และยังขยายผลไปสู่ชุมชน  
จุดที่ควรพัฒนา   คือ พัฒนากระบวนการของกิจกรรมให้มีความชัดเจน มากยิ่งขึ้น  
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 ๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 

จุดเด่น     ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน มีทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีสุนทรียภาพศิลปะ 
และกีฬา ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดี ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน
และบุคคลทั่วไปรู้จักป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติภัย ไม่เสพสิ่งเสพติดและส่งมอมเมาทุกชนิด มีภาวะการ
เจริญเติบโตที่ได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ตามวัย   นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตามหลักสูตรโรงเรียน พ.ศ.2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนด โดยเฉพาะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการอยู อย างพอเพียง 
  จุดที่ควรพัฒนา คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉพาะผลการประเมินคุณภาพ
นักเรียนระดับชาติ (O-NET) ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
  ๒) ด้านการจัดการศึกษา 

จุดเด่น  คือ สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างระบบอย่างชัดเจน  มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานในแต่ละ
ฝ่ายตามโครงสร้างการท างานเป็นทีม ได้ร่วมมือกันจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติงานและใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานมีการตรวจสอบ และสรุปการปฏิบัติงานในรอบปีที่
ผ่านมาอย่างชัดเจนโปร่งใส สถานศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และร่วมกันพัฒนาการศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอ ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มและวิสัยทัศน์มีภาวะความเป็นผู้น า และมีวิธีกระตุ้นในทุกคนร่วมกันพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ และมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการจัด
การศึกษาและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  
  จุดที่ควรพัฒนา  คือ พัฒนากระบวนการด าเนินการของโครงการและกิจกรรมให้ใช้กระบวนการ 
PDCA ที่ชัดเจนขึ้น   
  ๓) ด้านการสร้างสังคมแห งการเรียนรู้ 

จุดเด่น คือ สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน บุคลากร และชุมชนเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ โดยการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  เช่น ห้องสมุด
โรงเรียน   คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นต้น สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการให้บริการการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นมีการจัดกิจกรรมงานวัน
ส าคัญและกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดท าหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
  จุดที่ควรพัฒนา  คือ  การปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  และส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
  ๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  จุดเด่น โรงเรียนได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยมุ่งหมายให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการอยู อย างพอเพียง 
 จุดที่ควรพัฒนา คือ โรงเรียนต้องพัฒนากระบวนการในการจัดกิจกรรมเพ่ือน าไปสู่การปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการอยู่อย่างพอเพียง ให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น    
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๕) ด้านมาตรการส งเสริม 
  จุดเด่น โรงเรียนโรงเรียนได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยมุ่งหมายให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการอยู อย างพอเพียง  
เพ่ือแก้ปัญหาของนักเรียน และชุมชน ที่ปัจจุบันมีการด าเนินชีวิตแบบวัตถุนิยมมากขึ้นจนเป็นปัญหา ทั้ง 4 
ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  และเป็นในทุกระดับ คือ ระดับครอบครัว ชุมชน  
ประเทศ  และระดับโลก ดังนั้นวิธีการป้องกัน และแก้ไขที่ดีที่สุด และยั่งยืน  คือการปลูกฝังให้นักเรียน และ
ชุมชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิต ซึ่งก็คือ การอยู อย างพอเพียง 
นั่นเอง ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินการผ่านโครงการ และผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ได้แก่ โครงการฝึก
ทักษะอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการออม  
โครงการขยะสร้างสรรค์ชุมชน กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร คือ กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม กลุ่ม
เลี้ยงปลา กลุ่มปลูกผัก  และกลุ่มเลี้ยงไก่  
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑. พัฒนาสถานศึกษาไปสู่สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้
สถานศึกษาเป็นต้นทางของการพัฒนานักเรียนและชุมชนให้เป็นบุคคลพอเพียง และชุมชนพอเพียง เพื่อน าไปสู่
การชีวิตที่มีความสุขบนรากฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนต่อไป 
            ๒. สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยการส ารวจนักเรียนในเขตบริการทั้งเด็กปกติ เด็กด้อย
โอกาส  เด็กพิการให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  
๔. ความต้องการและการช วยเหลือ  
   โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีความขาดแคลนในทุกด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ ด้านสื่อการเรียนการสอน  ด้านอาคารสถานที่ เป็นต้น จึงมีความต้องการความช่วยเหลือทั้งจาก
หน่วยงานต้นสังกัด  โดยการพิจารณาและให้การสนับสนุนด้านบุคลากร และด้านงบประมาณแก่โรงเรียน
ตามท่ีโรงเรียนเสนอขอรับการสนับสนุนต่อไป   
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๑. ผลการประเมินคุณภาพในรายตัวบ งช้ี ให้พิจารณาจากค าอธิบายและระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน (ระดับปฐมวัย/ระดับขั้นพ้ืนฐาน )  

๒. เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ   แบ งออกเป็น ๕ ระดับ 
 

เกณฑ์การพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ   ๐.๐๐ – 2.49 ปรับปรุง 
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ   2.50 -  ๒.99 พอใช้ 
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ   3.00 – ๓.74 ดี 
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ   ๓.75 - ๔.49 ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ   ๔.๕0 - ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

 

๓. การสรุปภาพรวมของสถานศึกษา ให้พิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมทุกมาตรฐานหารด้วยจ านวน
มาตรฐานทั้งหมด 
 

๔. เกณฑ์การตัดสินให้ผ่านมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้.- 

๑. สถานศึกษาได้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพไม่ต่ ากว่า ระดับดี  
    (เท่ากับหรือสูงกว่า   2.99   ในระบบ    ๕    คะแนน) 

     ๒. สถานศึกษาได้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพในระดับดีขึ้นไป  ไม่ต่ ากว่า ๔ ใน ๕  
         ของมาตรฐานที่ประเมิน (ได้มาตรฐานระดับดีขึ้นไป ไม่ต่ ากว่า ๑๒ มาตรฐาน ใน ๑๕ มาตรฐาน ) 
     ๓. สถานศึกษาไม่มีผลการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
         อยู่ในระดับปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
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๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย     

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุ
ง 

พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย      
มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ      
มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ      
มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา       

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  

     

มาตรฐานที่ 6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล    

     

มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา          

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง     

     

มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้     

     

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย 

     

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง    

     

 
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย ในระดับคุณภาพ .ดีเยี่ยม.. มีค่าเฉลี่ย๔.73.... 
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 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดี
มาก 

ดีเยี่ยม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

    
 

 
 

มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้รียนมคีุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์      
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ 

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 

     

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร      

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

     

ด้านการจดัการศึกษา   
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

     

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  

     

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 

     

ด้านคณุภาพการสร้างสังคมแห งการเรียนรู้   
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดี
มาก 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

     

มาตรฐานด้านมาตรการส งเสริม  

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น     

     

 
       โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม  มี
ค าเฉลี่ย   ๔.60 
๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒  (ชั้นอนุบาลปีท่ี ๓ –สช.)   

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑.ด้านร างกาย ๑๒ ๑๒ - - 

๒.ด้านอารมณ์-จิตใจ ๑๒ ๑๒ - - 

๓.ด้านสังคม ๑๒ ๑๒ - - 

๔.ด้านสติปัญญา ๑๒ 9 3 - 

(ให้น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 
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๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น(ป.๑-ป.๖)ปีการศึกษา ๒๕๕8 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

 
 

กลุ มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ ร้อย
ละนร.ที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้น
ไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๘    ๒ ๑ ๓ ๑ ๑๑ ๑๕ ๘๓.๓๓ 
คณิตศาสตร์ ๑๘  ๑ ๔ ๑ ๑  ๔ ๗ ๑๑ ๖๑.๑๑ 
วิทยาศาสตร์ ๑๘    ๒ ๔ ๓ ๔ ๕ ๑๒ ๖๖.๖๗ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๘    ๒ ๒ ๕ ๒ ๗ ๑๔ ๗๗.๗๘ 
ประวัติศาสตร์ ๑๘    ๑ ๖ ๑ ๕ ๕ ๑๑ ๖๑.๑๑ 
สุขศึกษา ๑๘      ๗ ๓ ๘ ๑๘ ๑๐๐.๐๐ 
ศิลปะ ๑๘      ๗ ๕ ๖ ๑๘ ๑๐๐.๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๑๘    ๑ ๔ ๓ ๔ ๖ ๑3 ๗๒.๒๒ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๘   ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๒ ๑๐ ๕๕.๕๖ 
หน้าที่พลเมือง 18    ๑ ๒ ๕ ๓ ๗ ๑๕ ๘๓.๓๓ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
 

 
 

กลุ มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน นร.
ที่ไดร้ะดบั ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่
ได้ระดบั ๓ ขึ้น

ไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๓    ๒ ๓ ๔ ๓ ๑ ๘ ๖๑.๕๔ 
คณิตศาสตร์ ๑๓    ๔ ๕ ๓ ๑  4 ๓๐.๗๗ 
วิทยาศาสตร์ ๑๓   ๑ ๗ ๔ ๑   ๑ ๗.๖๙ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๓    ๔ ๘ ๑   ๑ ๗.๖๙ 
ประวัติศาสตร์ ๑๓    ๔ ๘ ๑   ๑ ๗.๖๙ 
สุขศึกษา ๑๓      ๒ ๙ ๒ ๑๓ ๑๐๐ 
ศิลปะ ๑๓       ๕ ๘ ๑๓ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๑๓       ๗ ๖ ๑๓ ๑๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๓    ๔ ๖ ๓   ๓ ๒๓.๐๘ 
หน้าที่พลเมือง ๑๓      ๑ ๘ ๔ ๑๓ ๑๐๐ 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

 
 

กลุ มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๘   ๓  ๓ ๒ ๑ ๙ ๑๒ ๖๖.๖๗ 
คณิตศาสตร์ ๑๘  ๑ ๒ ๑ ๔ ๒ ๔ ๔ ๑๐ ๕๕.๕๖ 
วิทยาศาสตร์ ๑๘  ๑ ๑ ๔ ๑ ๔ ๒ ๕ ๑๑ ๖๑.๑๑ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๘     ๒ ๕ ๑ ๑๐ ๑๖ ๘๘.๘๙ 
ประวัติศาสตร์ ๑๘     ๔ ๒ ๗ ๕ ๑๔ ๗๗.๗๘ 
สุขศึกษา ๑๘   ๑   ๒ ๓ ๑๒ ๑๗ ๙๔.๔๔ 
ศิลปะ ๑๘    ๒ ๓  ๓ ๑๐ ๑๓ ๗๒.๒๒ 
การงานอาชีพฯ ๑๘   ๑  ๒ ๓ ๑ ๑๑ ๑๕ ๘๓.๓๓ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๘  ๒  ๑ ๑ ๗ ๕ ๒ ๑๔ ๗๗.๗๘ 
หน้าที่พลเมือง ๑๘    ๒ ๑ ๓ ๕ ๗ ๑๕ ๘๓.๓๓ 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

 
 

กลุ มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๑    ๒  ๑ ๔ ๔ ๙ ๘๑.๘๒ 
คณิตศาสตร์ ๑๑   ๑ ๑   ๕ ๔ ๙ ๘๑.๘๒ 
วิทยาศาสตร์ ๑๑  ๑ ๑   ๑ ๔ ๔ ๙ ๘๑.๘๒ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๑    ๑  ๒ ๒ ๖ ๑๐ ๙๐.๙๑ 
ประวัติศาสตร์ ๑๑       ๔ ๗ ๑๑ ๑๐๐ 
สุขศึกษา ๑๑   ๑ ๑ ๒ ๑ ๓ ๓ ๗ ๖๓.๖๔ 
ศิลปะ ๑๑        ๑๑ ๑๑ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๑๑      ๒ ๒ 7 ๑๑ ๑๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๑    ๗ ๓ ๑   ๑ ๙.๐๙ 
หน้าที่พลเมือง ๑๑      ๑ ๓ ๗ ๑๑ ๑๐๐ 
เศรษฐกิจพอเพียง ๑๑      ๑ ๓ ๗ ๑๑ ๑๐๐ 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
 

 
 

กลุ มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๓    ๓ ๔ ๒ ๓ ๑ ๖ ๔๖.๑๕ 
คณิตศาสตร์ ๑๓  ๒ ๒ ๔ ๑ ๑ ๒ ๑ ๔ ๓๐.77 
วิทยาศาสตร์ ๑๓  ๒ ๒  ๓ ๕  ๑ ๖ ๔๖.๑๕ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๓   ๑ ๒ ๑ ๕ ๒ ๒ ๙ ๖๙.๒๓ 
ประวัติศาสตร์ ๑๓    ๓ ๔ ๓ ๒ ๑ ๖ ๔๖.๑๕ 
สุขศึกษา ๑๓     ๑ ๓ ๗ ๒ ๑๒ ๙๒.๓๑ 
ศิลปะ ๑๓     ๒ ๗ ๒ ๒ ๑๑ ๘๔.๖๒ 
การงานอาชีพฯ ๑๓    ๓ ๖ ๒ ๒  ๔ ๓๐.๗๗ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๓    ๓ ๖ ๒ ๒  ๔ ๓๐.๗๗ 
หน้าที่พลเมือง ๑๓   ๑  ๑ ๘ ๒ ๑ ๑๑ ๘๔.๖๒ 
เศรษฐกิจพอเพียง ๑๓      ๔ ๔ ๕ ๑3 ๑๐๐ 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
 

กลุ มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๕    ๖ ๒ ๓ ๑ ๓ ๗ ๔๖.๖๗ 
คณิตศาสตร์ ๑๕  ๑ ๕ ๒  ๓ ๑ ๓ ๗ ๔๖.๖๗ 
วิทยาศาสตร์ ๑๕  ๒ ๔ ๑ ๑ ๔  ๓ ๗ ๔๖.๖๗ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๕     ๕ ๓ ๒ ๕ ๑๐ ๖๖.๖๗ 
ประวัติศาสตร์ ๑๕    ๑ ๖ ๒ ๕ ๑ ๘ ๕๓.๓๓ 
สุขศึกษา ๑๕    ๘ ๒ ๓ ๑ ๑ ๕ ๓๓.๓๓ 
ศิลปะ ๑๕     ๒ ๓ ๙ ๑ ๑๓ ๘๖.๖๗ 
การงานอาชีพฯ ๑๕      ๕ ๑๐  ๑๕ ๑๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ 15     ๒ ๓ ๙ ๑ ๑๓ ๘๖.๖๗ 
หน้าที่พลเมือง 15        ๑๕ ๑๕ ๑๐๐ 
เศรษฐกิจพอเพียง 15    ๖ ๒ ๓ ๒ ๒ ๗ ๔๖.๖๗ 
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 ๔.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (NT  O-NET)) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ (NT) 
 

สาระวิชา 
จ านว
นคน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน 
 

ปรับปรุ
ง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้านภาษา ๑๘ 17.25 3.79 49.29 0.00 41.67 58.33 0.00 
ด้านค านวณ ๑๘ 15.08 5.65 43.10 8.33 25.00 50.00 16.67 
ด้านเหตุผล ๑๘ 19.08 5.25 54.52 8.33 16.67 50.00 25.00 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

สาระวิชา 
จ านว
นคน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

 
จ านวนละร้อยของนักเรียนที่มี
คะแนนสูงกว าขีดจ ากัดล าง 

คณิตศาสตร์ ๕ ๕๐.๐๐ ๑๕.๑๗ ๕๐.๐
๐ 

๖๐.๐๐ 

ภาษาไทย ๕ ๔๙.๕๐ ๙.๘๐ ๔๙.๕
๐ 

๖๐.๐๐ 

สังคมศึกษา ๕ ๕๐.๐๐ ๕.๒๒ ๕๐.๐
๐ 

๖๐.๐๐ 

วิทยาศาสตร์ ๕ ๔๖.๑๐ ๖.๑๙ ๔๖.๑
๐ 

๖๐.๐๐ 

ภาษาอังกฤษ ๕ ๓๐.๕๐ ๙.๒๗ ๓๐.๕
๐ 

๐.๐๐ 
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 ๔.๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประเมินจากแบบทดสอบมาตรฐานกลาง 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
ภาษาไทย 13 19.96 2.28 66.53 - 12 1 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
คณิตศาสตร์ 11 25.10 4.76 62.75 2 8 1 
ภาษาไทย 11 28.20 4.26 70.50 1 6 4 
วิทยาศาสตร์ 11 23.50 2.77 67.14 1 10 - 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
คณิตศาสตร์ 13 24.67 3.64 61.68 7 5 1 
ภาษาไทย 13 25.33 3.59 63.33 7 5 1 
วิทยาศาสตร์ 13 40.92 7.25 68.20 7 4 2 
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 ๔.๕ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ าน ไม ผ าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๘ - 18 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๓ 6 7 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๘ - 18 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๑ 9 2 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๓ 1 12 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๕ 7 8 - - 

รวม ๘๘ 23 65 - - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 26.14 73.86 - - 

   
๔.๖ ผลการประเมินการอ าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ าน ไม ผ าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๘ 4 ๑2 2 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๓ 5 6 2 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๘ 5 5 8 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๑ 9 2 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๓ - 13 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๕ ๔ 4 7 - 

รวม ๘๘ 27 42 19 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 30.68 47.73 21.59 - 
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๔.๗ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ าน ไม ผ าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๘ ๑๘ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๓ ๑๓ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๘ ๑๘ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๑ ๑๑ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๓ ๑๓ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๕ ๑๕ - 

รวม ๘๘ ๘๘ - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 ๑๐๐ - 

    
    
  

 ๔.๘ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน  
      ๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
           นักเรียนสามารถสื่อสาร  ถ่ายทอด   แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ความเข้าใจ  ความรู้สึก  
และทัศนะของตนเอง   และมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา  รวมทั้งสามารถเลือกใช้และบูรณาการสื่อหรือ
เครื่องมือที่หลากหลายได้ 
   ๒) ด้านความสามารถในการคิด 
           นักเรียนมีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
คิดสังเคราะห์   ใช้ความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีขั้นตอนเป็นระบบ     
    ๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
           นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข  รวมถึงสามารถแยกแยะ
ประเด็นปัญหาในแง่มุมต่างๆ   มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
           นักเรียนมีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลอ่ืน  รวมถึง
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   มีความเชื่อม่ัน  กล้าตัดสินใจ  เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข 
   ๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
           นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ  และ
สามารถสร้างชิ้นงานจากสื่อและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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