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ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นอกจากนี้ยังสามารถนาไปเป็นข้อมูลประกอบในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
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ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
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โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
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ตอนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ที่ตั้ง 136 ซอยลาดพร้าว 134 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ 02-377-6514 โทรสาร02-377-6514 e-Mail
khaisri_134@hotmail.com Website http://khaisripramochanusorn.com เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล
1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 800 ตารางวา
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยขุนนิภัทรพันชุมสุต
นายอาเภอบางกะปิ ร่วมกับเจ้าอาวาสวัดจันทวงศาราม (วัดกลาง) กานัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ปกครองและนักเรียน
ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นอาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน นายสว่าง ภาณุพินธุ เป็นครูใหญ่
ต่อมาเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๙นายกาจัด ผาติสุวรรณ นายอาเภอพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาหลายท่าน
ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ จานวน ๔,๕๐๐ บาท เพื่อซื้อบ้านพัก ๓ หลังของคริสเตียนนี่ ในราคา ๓,๕๐๐ บาท
และค่ารื้อถอน ๑,๐๐๐ บาท นามาปลูกสร้างอาคารเรียนในที่ดินของหม่อมเจ้าหญิงไขศรี ปราโมช ตั้งชื่อ
โรงเรียนว่า“โรงเรียนอพยพอนุสรณ์” วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๘ หม่อมเจ้าหญิงไขศรี ปราโมช ได้ยก
โฉนดที่ดิน บริเวณที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันให้เป็นกรรมสิทธิ์โรงเรียน และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนไขศรี
ปราโมชอนุสรณ์”ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ หม่อมเจ้าหญิงไขศรี ปราโมช บริจาคเงินจานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
สมทบกับงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยสร้างอาคารเรียนเรือนไม้แบบ ๐๑๗ เป็นอาคาร ๒ ชั้น จานวน
๘ ห้องเรียน
พ.ศ. ๒๕๒๖
สร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น แบบ สนศ.๒๖๔
จานวน ๑๒ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง(อาคาร ๑)
พ.ศ. ๒๕๓๓
สร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น แบบ สนศ.๒๖๔
จานวน ๑ หลัง (อาคาร ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๙
สร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น แบบ สนศ.๒๖๔
จานวน ๑๕ ห้องเรียน (อาคาร ๓)
ปัจจุบัน
มีอาคารเรียนถาวร จานวน ๓ หลัง
หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๑ หลัง
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แผนที่โรงเรียน

๒. ข้อมูลผู้บริหาร
๒.๑ ผู้อานวยการโรงเรียนชื่อ นายภูมิพัฒน์ อินทรสอน โทรศัพท์ 089 – 663-0626
e- Mail: k_lumjeak @ hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ดารงตาแหน่ง
ที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕7 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือน
๒.๒ รองผู้อานวยการโรงเรียน ๑ คน ชื่อ นางสาวพิมพา วิเศษโสภา วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
e- Mail: tong_zeal @ hotmail.com
๒.๒.๑ ชื่อ – สกุล นางสาวจีรนันท์ จันทร์สว่าง วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม./ การศึกษาปฐมวัย
e- Mail: - รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย (การบริหารงานทั่วไป)
๒.๒.๒ ชื่อ – สกุล นางสาวไพลิน เมฆฉาย วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม./เทคโนโลยีการศึกษา
e- Mail: lin_pailin28@hotmail.com รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย (การบริหารงานวิชาการ)
๒.๒.๓ ชื่อ – สกุล นางสาวจารุณี แก้วชาลี วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม./หลักสูตรและการสอน
e- Mail: kat_keawchal@hotmail.com รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย (การบริหารงานบุคคล)
๒.๒.๔ ชื่อ – สกุล นางณัฐธิดา หมัดนุรักษ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม./เทคโนโลยีการศึกษา
e- Mail: Kittikorn_99@hotmail.com รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย (การบริหารงานงบประมาณ)
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๓. ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘
๓.๑ จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๔๙๗ คน
๓.๒ จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๔๙๗ คน
จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
เพศ
ระดับชั้นเรียน จานวนห้อง
ชาย
หญิง
อ.๑
2
๓๐
๓๕
อ.๒
2
32
๒๓
รวม
4
๖๒
๕๘

๖๕
5๕
๑๒๐

เฉลี่ย
ต่อห้อง
๓๓
๒๘
๓๐

รวม

ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
รวม

2
2
2
1
2
2
12

3๖
3๒
๓๐
3๓
๓๘
๒๒
๑๙๑

๒๕
๓๙
3๖
3๒
2๙
๒๕
๑๘๖

๖๑
๗๑
6๖
๖๕
๖๗
๔๗
๓๗๗

3๑
๓๖
3๓
3๓
๓๔
๒๔
3๑

รวมทั้งหมด

16

25๓

2๔4

๔๙๗

3๑

๓.๓ จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 351 คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๙
๓.๔ จานวนนักเรียนที่มีน้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 380 คน คิดเป็นร้อยละ 80.68
๓.๕ จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 3 คนคิดเป็นร้อยละ 0.64
๓.๖ จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10
๓.๗ จานวนนักเรียนปัญญาเลิศ - คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๘ จานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.91
๓.๙ จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน(ปัจจุบัน) - คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๐ สถิติการขาดเรียน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๙
๓.๑๑ จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น ๓ คน คิดเป็นร้อยละ 0.64
๓.๑๒ จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
อนุบาล ๒
จานวน
๕1 คน คิดเป็นร้อยละ 98.08
ประถมศึกษาปีที่ ๖
จานวน
44 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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๓.๑๓ อัตราส่วนครู : นักเรียน (แยกตามระดับ)
การศึกษาปฐมวัย
สัดส่วนของจานวนนักเรียน : ครู ๓๐ : ๑
สัดส่วนของจานวนนักเรียน : ห้อง ๓๐ : ๑
มีจานวนครู
 ครบชั้น
ประถมศึกษา
สัดส่วนของจานวนนักเรียน : ครู 2๕ : ๑
สัดส่วนของจานวนนักเรียน : ห้อง 3๑ : ๑
มีจานวนครู
 ครบชั้น
๓.๑๔ จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ
๔71 คน คิดเป็นร้อยละ 100
๓.๑๕ จานวนนักเรียนที่มีลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง ๔26 คน คิดเป็นร้อยละ 90.45
๓.๑๖ จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๔69 คน คิดเป็นร้อยละ 99.57
๓.๑๗ จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา
จานวน ๓๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ประถมศึกษา)
๓.๑๘ จานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสม่าเสมอจานวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 84.85
๓.๑๙ จานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กาหนดในหลักสูตร
สถานศึกษาจานวน ๓61 คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.45
๓.๒๐ จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
ตามที่กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษาจานวน ๓63 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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๔. ข้อมูลครูและบุคลากร
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑1
๑2
๑3
๑4
๑5
16
17
18
19
๒๐
2๑

ชื่อ - สกุล
นายภูมิพฒ
ั น์
นางสาวพิมพา
น.ส.วัชราภรณ์
นายอภิวิชญ์
นายธีระพงษ์
น.ส.จีรนันท์
น.ส.บุษยา
น.ส.กนกวรรณ
นางดวงหฤทัย
น.ส.ไพลิน
น.ส.กัญญาภัค
น.ส.นวลลออ
น.ส.มาฆศรี
นางณัฐธิดา
น.ส.จารุณี
นายบุญยิ่ง
นางสาวอภิสรา
นางสาวศิริรัตน์
นางสุนีรัตน์

อินทรสอน
วิเศษโสภา
ชนะเคน
จิระเวช
ดาเพ็ง
จันทร์สว่าง
บุญหล่อ
วิทย์สุธรรมกุล
เพชรสี่หมื่น
เมฆฉาย
แซ่ขอ
นาถศรีทา
จันทร์ขาว
หมัดนุรักษ์
แก้วชาลี
ศรีจันทร์
ทองอ้ม
บุตรแสนคม
พวมขุนทด

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิดา พัฒเพ็ง

นายรังสิมนั ต์

จุลหริก

อายุตัว
58/02
36/07
41/06
36/02
34/11
45/04
43/10
38/10
40/06
36/02
๒9/0๘
38/09
39/01
๔5/0๗
35/03
60/08
๒๙/๐๕
๓5/๐๙
๔๖/๐๓
๒๔/๑๑
๒๔/๐๘

อายุ
ตาแหน่ง
ราชการ
26/06 ผู้อานวยการ
12/00 รองผู้อานวยการ
0๗/11
ครู คศ.๑
09/11
ครู คศ.๒
05/11
ครู คศ.๑
๒1/05
ครู คศ.3
10/04
ครู คศ.๒
04/09
ครู คศ.๑
08/07
ครู คศ.๑
๑2/00
ครู คศ.๒
02/0๕
ครูผู้ช่วย
05/11
ครู คศ.๑
13/09
ครู คศ.๒
11/0๔
ครู คศ.๒
10/04
ครู คศ.๒
38/10
ครู คศ.3
01/0๔
ครูผู้ช่วย
01/0๔
ครูผู้ช่วย
๐๔/๐๘
ครู คศ.๑
๐๐/๑๑
ครูผู้ช่วย
๐๐/๐๖
ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ศษ.ม./บริหารการศึกษา
กศ.ม./จิตวิทยาการศึกษา
กศ.บ / ชีววิทยา
ค.บ. / พลศึกษา
ศษ.บ./นาฏศิลป์
กศ.ม./ การศึกษาปฐมวัย
ค.บ./ สังคมศึกษา
ศษ.ม./การบริหารหารศึกษา
ค.บ./ ธุรกิจศึกษา
ศษ.ม./เทคโนโลยีการศึกษา
ศษ.ม./บริหารการศึกษา
ศษ.ม./การบริหารหารศึกษา
กศ.บ. /การวัดผลการศึกษา
ศษ.ม./เทคโนโลยีการศึกษา
ศษ.ม./หลักสูตรและการสอน

ศษ.บ./ ศิลปกรรม
คบ./การศึกษาปฐมวัย
คบ./การศึกษาปฐมวัย
คบ./คณิตศาสตร์
คบ./ภาษาอังกฤษ
กศ.บ. /ภาษาไทย

สอนวิชา/ชั้น
บริหาร
บริหาร
คณิตศาสตร์ ป.๒, วิทยาศาสตร์ ป.๑-๓
พลศึกษา ป.๑-๖
ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.๑-๖
ปฐมวัย
ภาษาไทย ป.๓, คณิตศาสตร์ ป.๓, สังคมฯป.2-๓
ภาษาไทยป.๕-๖, กอท. ป.๕/๒
คณิตศาสตร์ป.๔, สังคมป.๖, หน้าที่ฯป.๔,๖
วิทยาศาสตร์ ป.๔-๖, สุขศึกษา ป.6,กอท.ป.6
ภาษาไทยป.๒, คณิตศาสตร์ป.๒
ปฐมวัย
ภาษาไทย ป.๑, คณิตศาสตร์ ป.๑, สังคมฯป.๑
ภาษาไทย ป.๑, คณิตศาสตร์ ป.๑, คอมฯป.๑-๓
ภาษาอังกฤษ ป.๔-๖, กอท.ป.๕, คอมฯป.4-5
ศิลปะ ป.๑-๖
ปฐมวัย
ปฐมวัย
คณิตศาสตร์ ป.๕-๖, กอท. ป.๖/๒
ภาษาไทยป.๑, คณิตศาสตร์ ป.๑, อังกฤษ ป.๑-๓
ภาษาไทยป.๔, สังคม ป.๔, กอท. ป.๑,๒,๔

ข้าราชการครู จานวนครูที่สอนตรงวิชาเอก ๒0 คนคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๔ จานวนครูที่สอนตรงความถนัด 1 คนคิดเป็นร้อยละ ๔.๗๖

จานวนครั้ง/ชม.
ที่ได้รบั การพัฒนา

66
๒๔
๒๗
๔๕
๙๙
๒๗
๒๗
๖๑
๓๐
๖๓
๕๓
๒๗
๓๓
๔๐
๔๕
๓๓
๒๗
๒๗
๔๘
๗๘
๔๐
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ข้อมูลของข้าราชการสามัญและลูกจ้าง
ลาดับ
ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
7
8

ชื่อ - สกุล
นางดาว
นางราพึง
นายสละ
นางมะลิ
นางณีญารัตน์
นางบุศรา
นางอัจฉรา
นางกรภรณ์

ธราวุธ
แสงประชุมพันธุ์
เย็นทรวง
ร่วมใจ
เที่ยงสัตย์ภณเดช
ช่างกลึง
กาญจนวาส
มุ่งนวล

อายุตัว
4๑/4
๕๐/8
3๙/6
5๓/2
๔๒/7
4๗/5
4๓/1
4๔/7

อายุ
วุฒิ
ตาแหน่ง
ราชการ
การศึกษา
๒/3 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ค.บ.
๒๑/4
พนักงานสถานที่
ม.๓
๖/6
พนักงานสถานที่
ม.๖
๔/5
พนักงานสถานที่
ป.๖
1๓/6
พี่เลี้ยง
ม.๖
๘/11
พี่เลี้ยง
ปวท.
๙/10
พี่เลี้ยง
ม.๖
๑๒/9
พี่เลี้ยง
รป.บ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
แม่ครัวผู้ประกอบอาหาร 4 คน

๕.

ข้อมูลอาคารสถานที่

อาคารเรียน จานวน ๓ หลัง อาคารประกอบ จานวน ๑ หลัง ส้วม 2 หลัง
สระว่ายน้า - สระ สนามเด็กเล่น ๑ สนาม สนามฟุตบอล - สนาม
สนามบาสเก็ตบอล - สนาม สนามเทนนิส - สนาม อื่นๆ (ระบุ)

๖. ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ – จ่าย)
จานวน
รายรับ
(บาท)
เงินงบประมาณ
๑,๒๕๔,๐๔๘
เงินนอกงบประมาณ 1,๓๕๖,๕๒๖
ค่าสาธารณูปโภค
๑๘๕,๓๔๙
รวมรายรับ
2,795,923

รายจ่าย
งบดาเนินการ/เงินเดือน – ค่าจ้าง
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
งบอื่นๆ (ระบุ)
รวมรายจ่าย

งบดาเนินการ/ เงินเดือน เงินค่าจ้างคิดเป็นร้อยละ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาคิดเป็นร้อยละ

57.12
-

จานวน
(บาท)
1,597,081.99
1,597,081.99

ของรายรับ
ของรายรับ
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๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๗.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนแออัด มีประชากร ประมาณ ๘๔๗ คน
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดจันทวงศาราม, ชุมชนไขศรีปราโมชพัฒนา และคลองแสนแสบ
อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุ ทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไปคือ การทาเฟอร์นิเจอร์จากไม้สัก, การประดิษฐ์บายศรีใบตอง
๗.๒ ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อาชีพหลัก คือรับจ้าง ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครั วต่อปีประมาณ ๑๐๘,๐๐๐-๑๒๖,๐๐๐บาท
จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน
๗.๓ โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
ลักษณะของชุมชนเป็นชุมชนแออัด ถนนทางเข้าออกคับแคบมีปัญหาการจราจรตั้งแต่หน้าปาก
ซอยลาดพร้าว 134 ถึงหน้าโรงเรียน พ่อแม่และผู้ปกครองส่วนใหญ่ไปทางานตั้งแต่เช้าและกลับบ้านดึกทาให้
ไม่มีเวลาดูแลลูกอย่างใกล้ชิดในการอบรมสั่งสอน ในบริเวณท้ายซอยมีที่ดินว่างเปล่าไม่มีเจ้าของที่แน่นอน ทา
ให้เกิดการจับจองเป็นที่อยู่อาศัยจากคนหลายประเภท ทาให้เกิดปัญหาเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องทาง
ชุมชนจึงเฝ้าระวังโดยการตั้งคณะทางานออกตรวจตราในเวลากลางคืน เพื่อป้องกันอันตราย คนในชุมชนได้
เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงรวมตัวจัดตั้งเป็นชุมชนชื่อ “ชุมชนไขศรีปราโมชพัฒนา”มีคณะกรรมการบริหารได้รับ
การประสานงานช่วยเหลือจาก ฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตบางกะปิ เพื่อช่วยดูแลชุมชนและบริเวณใกล้เคียงให้
ปลอดภัยจากปัญหาดังกล่าว ชาวบ้านในบริเวณชุมชนซอยลาดพร้าว 134 มีจานวนประมาณ ๑๕๐ หลังคาเรือน
มีจานวนครอบครัว ๑๖๙ ครอบครัว มีประชากรจานวน ๘๔๗ คน สภาพที่อยู่อาศัยแตกต่างกันบางครอบครัวมี
บ้านเป็นของตนเอง เป็นบ้านเช่า และมีเจ้ากิจการ เช่น ร้านค้า บ้านเช่า โรงงาน การนับถื อศาสนาของคน
ในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่ อุตสาหกรรมในครัวเรือนการผลิตและ
จาหน่ายเฉาก๊วย การประดิษฐ์บายศรีด้วยใบตอง โรงงานทาโต๊ะเก้าอี้ ค่ายมวยศศิประภายิม วัดจันทวงศาราม
มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม
นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้นานักเรียนไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวและได้เชิญ
วิทยากรซึ่งเป็นชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถมาสอนนักเรียน เช่น การสอนทาไอศกรีม ขนมไทย เป็นต้น
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๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา(ปรับตามโครงสร้างหลักสูตร ประถม)
โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา / จานวนชั่วโมงที่จัดให้เรียนต่อปี/ระบบการเรียนรู้ที่เน้นเป็นพิเศษ
การจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ และเวลาเรียนทุกชั้นปี ดังแสดงในตาราง ต่อไปนี้
เวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม
ระดับประถมศึกษา
ป. ๑

 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-

-

ประวัติศาสตร์
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม
เศรษฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์

สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

ลูกเสือ/ยุวกาชาด
กิจกรรมทักษะชีวิต
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมชมรม
- โตไปไม่โกง
- เงินทองของมีค่า
- กิจกรรมลานธรรม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รายวิชา / กิจกรรมเพิ่มเติม
- หน้าที่พลเมือง
-

 รายวิชาตามนโยบาย
-

ภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ)
จริยศึกษา
Sport Day
ดนตรีสากล
ภาษาจีน

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

๒๔๐ ๒๔๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
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ปีการศึกษา 255๘ โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ กาหนดโครงสร้างเวลาเรียนวิชาพื้นฐานและวิชา
เพิ่มเติม โรงเรียนได้ปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องมี
เวลาเรียนรวมตามที่กาหนดไว้ไม่ต่ากว่า 1,000 ชั่วโมง ในโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และผู้เรียนต้องมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กาหนด
สาหรับเวลาเรียนเพิ่มเติมได้พิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อมจุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์
การจบหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ จึงจัดเวลาเรียนเพิ่ มเติมให้เป็นเวลา
สาหรับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สาหรับแนวทางการนาหลักสูตร “กรุงเทพฯ ศึกษา” และ “อาเซียนศึกษา” สู่การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรี ย นได้ส อดแทรกในรายวิช าพื้น ฐาน ที่มีตัว ชี้วัดที่บ่งบอกถึงความเป็นท้องถิ่น และอาเซียน โดยปรับ
กิจกรรมการเรียนการสอนปรับเนื้อหาปรับเลือกใช้สื่อการเรียนรู้บูรณาการในรายวิชาต่างๆ ซึ่งตรงกับจุดเน้น
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กาหนดไว้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖ ปีละ ๑๒๐ ชั่วโมง นั้น เป็นเวลา
สาหรับปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด และกิจกรรมทักษะชีวิตซึ่งได้บูรณาการนากิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
ชมรม กิจกรรมชมรม และกิจกรรมตามนโยบายของกรุงเทพมหานครซึ่งประกอบด้วย โตไปไม่โกง เงินทองของ
มีค่า และกิจกรรมลานธรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ ประโยชน์
ซึ่งในส่วนนี้ได้จัดสรรเวลาให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในระดับชั้นประถมศึกษา
รวม ๖ ปี จานวน ๖๐ ชั่วโมง
นอกจากการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนยังได้รับนโยบายการ
เรียนรู้เพิ่มเติม ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-๒

ภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ)
จริยศึกษา
Sport Day

1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ)
จริยศึกษา
Sport Day
ดนตรีสากล

1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ)
จริยศึกษา
Sport Day
ดนตรีสากล
ภาษาจีน

1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
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๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๙.๑ ห้องสมุดมีขนาด 432 ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด ๑8,182 เล่ม
การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมห้องสมุด)
จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 158 คนต่อวัน
คิดเป็นร้อยละ 43.53 ของนักเรียนทั้งหมด
๙.๒ ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จานวน ๑ ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน ๑ ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
จานวน ๑ ห้อง
ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพฯ
จานวน ๑ ห้อง
ห้องดนตรี นาฏศิลป์
จานวน ๑ ห้อง
ห้องศิลปะ
จานวน ๑ ห้อง
ห้องอาเซียน
จานวน ๑ ห้อง
๙.๓ คอมพิวเตอร์จานวน ๕๗ เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๔๑ เครื่อง
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ๑๐ เครื่อง
จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๖๒ คนต่อวัน
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๖ ของนักเรียนทั้งหมด
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ๖ เครื่อง
๙.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุด
๒. ห้องวิทยาศาสตร์
๓. ห้องจริยธรรม
๔. ห้องคอมพิวเตอร์
๕. ห้องพยาบาล
๖. ห้องวิชาการ
๗. ห้องสหกรณ์
๘. โรงอาหาร
๙. ห้องอาเซียน
๑๐. ห้องดนตรีสากล
๑๑. ลานธรรม
๑๒. ป้ายนิเทศหน้าโรงเรียน
๑๓. สวนหย่อม
๑๔. ป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน
๑๕. ลานเอนกประสงค์ของโรงเรียน

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
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๙.๕ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. วัดจันทวงศาราม (กลาง)
๒. คลองแสนแสบ
๓. ตลาดนัดวัดกลาง (ทุกวันพฤหัสบดี)
๔. มัสลิมมัสยิดริดวานุ้นอิสลาม
๕. สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์
๖. ค่ายลูกเสือสวนสยาม
๗. กิจกรรมวิชาการ (โรงเรียนในเครือข่าย)
๘. สถาบันสอนภาษาสันติสุข
๙. ศูนย์สาธารณสุข ๕๐
10. โรงงานทาโต๊ะ – เก้าอี้ไม้
11. โรงงานทาเฉาก๊วย
12. โรงงานทาไอศกรีม
13. ค่ายมวยศิรประภา
14. ศูนย์การค้าต่างๆ เช่น เดอะมอลล์ โลตัส ตะวันนา ฯลฯ
15. สนามกีฬา เช่น สนามกีฬาแห่งชาติหัวหมาก, สนามกีฬา
การเคหะแห่งชาติ

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
๒ ครั้ง/ ปี
๒ ครั้ง/ ปี
ตลอดปีการศึกษา
๒ ครั้ง/ ปี
๑ ครั้ง/ ปี
๑ ครั้ง/ ปี
๑ ครั้ง/ ปี
๑ ครั้ง/ ปี
ตลอดปีการศึกษา

๙.๖ ปราชญ์ชาวบ้าน/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู
นักเรียนในปีการศึกษาที่รายงาน
๙.๖.๑ ชื่อ – สกุล คุณอุดรพร ศรีชมพู ให้ความรู้เรื่อง การสาธิตประกอบอาหารสาหรับเด็ก
อนุบาล สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จานวน 1 ครั้ง/ปี
๙.๖.2 ชื่อ – สกุล คุณพรกมล จารุเพ็ง ให้ความรู้เรื่อง การสาธิตประกอบอาหารสาหรับเด็ก
อนุบาล สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จานวน 1 ครั้ง/ปี
๙.๖.3 ชื่อ – สกุล คุณคณิศร ประสิทธิคร ให้ความรู้เรื่อง การสาธิตประกอบอาหารสาหรับเด็ก
อนุบาล สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จานวน 1 ครั้ง/ปี
๙.๖.4 ชื่อ – สกุล คุณการณื สมีน้อย ให้ความรู้เรื่อง การสาธิตประกอบอาหารสาหรับเด็ก
อนุบาล สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จานวน 1 ครั้ง/ปี
๙.๖.5 ชื่อ – สกุล คุณภคพร วุฒเสลา ให้ความรู้เรื่อง การสาธิตประกอบอาหารสาหรับเด็ก
อนุบาล สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จานวน 1 ครั้ง/ปี
๙.๖.6 ชื่อ – สกุล คณะสันติสุข ให้ความรู้เรื่อง การจัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน สถิติการ
ให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จานวน 1 ครั้ง/ปี
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๑๐.

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๕๘)
๑๐.๑ ผลงานดีเด่น
ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 การ
แข่งขันตอบปัญหาในสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
อาสาฬหบูชา วันที่ 27 – 29
กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงานที่มอบรางวัล
วัดเทพลีลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท
กระทงสวยงาม ในกิจกรรม
วันลอยกระทง

สานักงานเขตบางกะปิ

รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
รางวัลดีเด่น สาขาวรรณกรรม
รางวัลยุงศิลปินไทย

คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
มูลนิธิ SCG

รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การ
ประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง 60 ปีที่
โสนบาน 60 วิชาการที่บางกะปิ
ระดับประถม วันที่ 14 มกราคม
พ.ศ. 2559

โรงเรียนบ้านบางกะปิ

2. เด็กชายณัฐฐากร ดอนบ้านเขียว รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การ
ประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง 60 ปีที่
โสนบาน 60 วิชาการที่บางกะปิ
ระดับประถม วันที่ 14 มกราคม
พ.ศ. 2559

โรงเรียนบ้านบางกะปิ

สถานศึกษา
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์

ครู
1. นายบุญยิ่ง ศรีจันทร์
๒. นายธีระพงษ์ ดาเพ็ง
๓. นางสาววัชราภรณ์ ชนะเคน
๔. นางสาวบุษยา ทองหล่อ
5. นายรังสิมนต์ จุลหริก
นักเรียน
1. เด็กหญิงณัฐกานต์ บุตรพรม
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๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จ
ชื่องาน/โครงการ/
ที่
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
1. โครงการโรงเรียน 2.1 เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนไขศรีปราโมชวิถีพุทธ

อนุสรณ์ ให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด ผลสาเร็จในการจัด
โรงเรียนวิธีพุทธ
2.2 เพื่อพัฒนา นักเรียน ครู
และบุคลากรให้ใช้หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา เป็น
หลักในการดาเนินชีวิต
2.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้
พัฒนา 3 ด้าน คือ
ร่างกายพฤติกรรม จิตใจ
และสติปัญญาโดยยึดหลัก
ไตรสิกขา
2.4 เพื่อประสานความร่วมมือ
ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน
ในการพัฒนาผู้เรียน
2.1. เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะ
2. โครงการ
ในการใช้เทคโนโลยี
พัฒนาการการ
สารสนเทศ
จัดการเรียนการ
เรียนการสอนด้วย 2.2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศการเรียนรู้
สารสนเทศ

2.1 เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ
3. โครงการ
การฟัง พูด อ่าน และ
พัฒนาการจัดการ
เขียน ภาษาอังกฤษ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
2.2 เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
การเรียนรู้
ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ

แก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)
- ผู้บริหารและคณะครู
ร่วมกันประชุม
วางแผนดาเนินการจัด
กิจกรรม
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
- คณะกรรมการประสาน
สัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ผู้บริหาร ครู
บุคลากร ผูป้ กครอง
และบุคคลในชุมชน
เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือเพื่อให้กิจกรรม
บรรลุวัตถุประสงค์
- ติดตามประเมินผล
นาผลที่ได้มาพัฒนา
และปรับปรุงแก้ไข
- ผู้บริหารและคณะครู
ร่วมกันประชุม
วางแผนกาหนดการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
- ติดตามประเมินผล
นาผลที่ได้มาพัฒนา
และปรับปรุงแก้ไข
- ผู้บริหารและคณะครู
ร่วมกันประชุมวางแผน
กาหนดการจัดกิจกรรม
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
- จัดทาเอกสารเพื่อ
ประชาสัมพันธ์
- ดาเนินการจัดกิจกรรม
- ติดตามประเมินผล
นาผลที่ได้มาพัฒนา
และปรับปรุงแก้ไข

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
นักเรียนปฏิบัติตน
และดาเนินชีวติ ตาม
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา
มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ คิดเป็น
ร้อยละ 80

ครูและนักเรียน
นักเรียนมีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ร้อยละ 80

นักเรียนชั้นอนุบาล
จนถึงระดับ
ประถมศึกษา
มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน
ระดับพื้นฐาน คิด
เป็นร้อยละ 80
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๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๕๗ )
๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑
มาตรฐานที่ ๒
มาตรฐานที่ ๓
มาตรฐานที่ ๔
มาตรฐานที่ ๕

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์
และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย
และแนวทางปฏิรูปการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
๑๑.๒

ระดับคุณภาพ

ความหมาย

5
5
5
5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5
4

ดีเยี่ยม
ดีมาก

4

ดีมาก

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีการศึกษา ๒๕๕๗ )

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับคุณภาพ

ความหมาย

มาตรฐานที๑่ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตาม
หลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการ
ทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที๑่ ๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรฐานที๑่ ๓ สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที๑่ ๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญา
และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
มาตรฐานที๑่ ๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

ระดับคุณภาพ

ความหมาย

5

ดีเยี่ยม

4

ดีมาก

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

4

ดีมาก

5

ดีเยี่ยม

4

ดีมาก

5

ดีเยี่ยม

4

ดีมาก

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม
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๑๑.๓ ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (SMART School)
องค์ประกอบการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ ๑
ตัวชี้วัดที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๓
ตัวชี้วัดที่ ๔
ตัวชี้วัดที่ ๕
ตัวชี้วัดที่ ๖

ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน
นักเรียนมีความสามารถด้านการเขียน
นักเรียนคิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาได้
การติดตามตรวจสอบการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการในการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร (SMART School) รอบที่ ๑
รวมคะแนน

คะแนน
๒๐.๐๐
๒๘.๕๐
๑๗.๑๐
๙.๒๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๙๔.๘๐

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา (รอบสาม)
๑๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน(๘ ตัวบ่งชี้หลัก)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย(๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑เด็กมีสุขภาพกายสมวัย(๒.๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒เด็กมีสุนทรียภาพ (๒.๕ คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย(๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ เด็กมีสุขภาพจิตสมวัย(๒.๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เด็กมีสุนทรียภาพสมวัย (๒.๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๓เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ เด็กมีวินัยและรู้ผิดชอบสมวัย (๒.๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ (๒.๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๔เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑เด็กมีความใฝ่รู้สมวัย(๒.๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒เด็กมีการเรียนรูด้ ้วยตนเองอย่างต่อเนื่องสมวัย(๒.๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓เด็กมีทักษะในการสื่อสารสมวัย (๒.๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย(๒.๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป(๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้านสมวัย
(๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย(๕ คะแนน)

ระดับคุณภาพ
ต้อง ปรับ พอ ดี ดีมาก
ปรับปรุง ปรุง ใช้
เร่งด่วน
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เน้นเด็กเป็นสาคัญ(๓๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
ด้านร่างกาย(๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจ (๕คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้าน
สังคม(๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการด้านสติปัญญา(๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕ ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกเด็ก
และครอบครัว(๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๖ ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา(๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่๗.๑ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา (๒.๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่๗.๒ ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา(๒.๕คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่๗.๓ ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีครูหรือ
ผู้เลี้ยงดูเด็กเพียงพอและมีคุณภาพ (๒.๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่๗.๔ ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มี
มาตรการด้าน ความปลอดภัย และการป้องกัน
การบาดเจ็บในเด็ก (๒.๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด(๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่๘.๑ ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแล
สถานศึกษา (๒.๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่๘.๒ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด (๒.๕ คะแนน)

ระดับคุณภาพ
ต้อง ปรับ พอ ดี ดีมาก
ปรับปรุง ปรุง ใช้
เร่งด่วน
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์(๒ ตัวบ่งชี้หลัก)(๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา(๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา(๕ คะแนน)
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (๒ ตัวบ่งชี้หลัก)(๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา(๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนา เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา(๕ คะแนน)

ระดับคุณภาพ
ต้อง ปรับ พอ ดี ดีมาก
ปรับปรุง ปรุง ใช้
เร่งด่วน


โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย ๘๘.๘๘
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไม่รับรอง
กรณีที่ไม่ได้รับรอง เนื่องจาก
จุดเด่น
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน
เด็กมีพัฒ นาการทางด้านร่างกายดีมีความสมบูรณ์แข็งแรง เหมาะสมกับวัย และมีความพร้อม
ที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. ด้านผลการจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดีมีการดาเนินงานที่เป็นระบบตามโครงสร้างการบริหารงาน และ
มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA) สามารถสร้างโครงการ และ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
พัฒนาเด็กให้มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัยและความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครู ขาดการน าผลการประเมิ นพัฒ นาการเด็กไปพัฒ นาการปรับประสบการณ์ การเรียนรู้ อย่า ง
ต่อเนื่อง
3. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขาดการจัดทาระบบสารสนเทศให้ครบถ้วน
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553
1. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา
1.1 เด็กควรได้รับการพัฒนาการสื่อสารให้มากขึ้น โดยครูจัดกิจกรรมให้เด็กสามารถพูดถ่ายทอด
ความคิดหรือจินตนาการในผลงานตนเองให้มากขึ้น
1.2 เด็กควรได้รั บ การพัฒ นาความคิด สร้ างสรรค์ให้ มากขึ้น ผ่ านกิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรม
บทบาทสมมุติ การเล่นละครหุ่นมือที่สถานศึกษามีสื่อเพียงพออยู่แล้ว การต่อเติมภาพตามจินตนาการ
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา
-ไม่ม-ี
3. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูควรนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง และเหมาะสม สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความสนใจของเด็ก
4. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาควรจัดทาระบบสารสนเทศให้ครบถ้วนทุกด้าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
นวัตกรรม หรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี(Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
-ไม่ม-ี
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๑๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (๘ ตัวบ่งชี้หลัก)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี(๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผู้เรียนมีน้าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย
(๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง(๔คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน(๔ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผู้เรียนมีการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม(๔ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง(๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ(๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่น
ทั้งในและนอกสถานศึกษา(๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด(๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
(๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน(๒๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๘ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ
(กลุ่มสาระละ ๒.๕ คะแนน เป็นคะแนนผลสัมฤทธิ์ ๒คะแนนคะแนน
พัฒนาการ ๐.๕ คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ(๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ประสิทธิผลการดาเนินการของสถานศึกษา(๕คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู(๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา(๕ คะแนน)
ข้อที่ ๑ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา (๒ คะแนน)
ข้อที่ ๒ ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(๑คะแนน)
ข้อที่ ๓ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม (๒ คะแนน)

ระดับคุณภาพ
ต้อง ปรับ พอ ดี ดีมาก
ปรับปรุง ปรุง ใช้
เร่งด่วน
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด(๕ คะแนน)
๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๒.๕ คะแนน)
ใช้คะแนนของผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากต้นสังกัด ๑ ปี
๒. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (๒.๕ คะแนน)
ใช้คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๓ ปี ย้อนหลัง
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (๒ ตัวบ่งชี้หลัก) (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธานพันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา(๕คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา(๕ คะแนน)

ระดับคุณภาพ
ต้อง ปรับ พอ ดี ดีมาก
ปรับปรุง ปรุง ใช้
เร่งด่วน


กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (๒ ตัวบ่งชี้หลัก) (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา(๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนา เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา(๕ คะแนน)







โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย ๘๖.๙๕
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ รับรอง  ไม่รับรอง
กรณีที่ไม่ได้รับรอง เนื่องจาก
จุดเด่น
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์มีความสามารถด้านการคิดเป็น ทาเป็น
2. ด้านผลการจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดีมีการดาเนินงานที่เป็นระบบตามโครงสร้างการบริหารงาน
และมีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA) สามารถสร้างโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน
3. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีการดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และมี
พัฒนาการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
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จุดที่ควรพัฒนา
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
1.1 การปลูกฝังผู้เรียนในเรื่องการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ
1.2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญครูยังมีการใช้สื่อในการสอนน้อย
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553
1. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา
1.1 สถานศึกษาควรประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลเรื่องโภชนาการ ให้ผู้เรียน
รับประทานอาหาร ขนมที่มีประโยชน์ และการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ อย่างต่อเนื่อง
1.2 ครูควรจัดทาแบบฝึก แบบทดสอบที่ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา
-ไม่ม-ี
3. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.1 ครูควรมีการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้มากขึ้น
1.2 ครูควรจัดทาบันทึกหลังสอนที่สะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรค ปัญหาของการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นการสอน เช่ น สมรรถนะการรั บ รู้ ข องผู้ เ รีย นแล้ ว น าผลมาจั ด ท าวิ จั ย ในชั้ นเรี ย น จั ด ท าแบบฝึ ก สื่ อ
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น
4. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน
-ไม่ม-ี
นวัตกรรม หรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี(Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
1. การแสดงโขน
2. การแสดงกลองยาว
3. การอ่านพระธรรมพร้อมคาแปล ภาษาบาลี-ภาษาไทย และภาษาบาลี-ภาษาอังกฤษ

แนวดาเนินการพัฒนาตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะ พร้อมปรับปรุง / พัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี)
จากข้อเสนอแนะของ สมศ. ที่พบว่า
1. เด็กควรได้รับการพัฒนาการสื่อสารให้มากขึ้น โดยครูจัดกิจกรรมให้เด็กสามารถพูดถ่ายทอด
ความคิดหรือจินตนาการในผลงานตนเองให้มากขึ้น ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเล่าเรื่องจากผลงานศิลปะ
สร้างสรรค์ของนักเรียน
2. เด็กควรได้รับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรมบทบาท
สมมุติ การเล่นละครหุ่นมือที่สถานศึกษามีสื่อเพียงพออยู่แล้ว การต่อเติมภาพตามจินตนาการ ทางโรงเรียนได้
นาข้อเสนอแนะมาจั ดกิจกรรมที่ส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ สอดแทรกในกิจกรรมศิล ปะสร้างสรรค์ และ
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมุติ การเล่นละครหุ่นมือ
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
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3. ครูควรนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง และเหมาะสม สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความสนใจของเด็กได้นาข้อเสนอแนะมาปรั บปรุง
การหลักสูตรสถานศึกษาของปฐมวัย และปรับปรุงแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
4. สถานศึกษาควรจัดทาระบบสารสนเทศให้ครบถ้วนทุกด้าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนได้จัดทาโครงการสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
คุณภาพการสถานศึกษาอย่างสะดวกและเป็นปัจจุบัน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา
จากข้อเสนอแนะของ สมศ. ที่พบว่า
๑. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา
๑.๑ สถานศึกษาควรประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลเรื่องโภชนาการ ให้ผู้เรียน
รับประทานอาหาร ขนมที่มีประโยชน์ และการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ อย่างต่อเนื่อง
โดยได้จัดทาโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน มีกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อ.ส.ร.) ใน
การดูแลตนเองทั้งด้านความสะอาดและสุขภาพโดยทั่วไป เป็นกิจกรรมที่ดีช่วยให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมมี
ความพืน้ ฐานและรู้จักรักษาความสะอาด ปฏิบัติตนให้ถูกสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน ได้จัดทาอาหารให้นักเรียนรับประทานในช่วงเช้า และกลางวัน ซึ่งอาหารที่โรงเรียนได้ประกอบขึ้นเป็น
อาหารที่สด สะอาด ปรุงสุกทุกวันโดยแม่ครัวได้รักษาความสะอาดและมีสารอาหารครบ ๕ หมู่ ให้นักเรียน
ได้รับประทานทุกวัน
๑.๒ ครูควรจัดทาแบบฝึก แบบทดสอบที่ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้
โรงเรียนได้ทาโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๑ โดยมีการกาหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย และสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน มีการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระ และจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย
และแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง มีการวัดประเมินผลการเรียนรู้จัดทาแบบฝึก และแบบทดสอบตรงตาม
ตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
๒. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒.๑ ครูควรมีการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้มากขึ้น
โรงเรียนได้ปรับปรุงทางด้านสื่อการเรียนการสอนด้วยการจัดซื้อจอ Touch Screen ให้กับนักเรียน
ชั้นอนุบาล–ป.๑ เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับนักเรียนซึ่งหลังจากการสังเกตการณ์สอนพบว่านักเรียน
สนใจและร่วมทากิจกรรมที่ครูจัดขึ้นเป็นอย่างมากโรงเรียนจัดซื้อโปรเจคเตอร์ให้กับห้องเรียนทุกห้องเรียน ครู
ต้องใช้คอมพิวเตอร์ควบคู่กับการใช้จอโปรเจคเตอร์ และจอ Touch Screen ซึ่งโรงเรียนได้อานวยความสะดวก
ในการให้ครูเข้าถึงระบบ Wi-Fi Internet ได้อย่างสะดวกและเพียงพอ
๒.๒ ครูควรจัดทาบันทึกหลังการสอนที่สะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรค ปัญหาของการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นการสอน เช่น สมรรถนะการรับ รู้ และนาผลมาจัดทาวิจัยในชั้นเรียน จัดทาแบบ สื่ อ นวัตกรร ม เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ชิ้น
โรงเรียนได้ให้ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนและหลังการสอนเสร็จโดยครูต้องบันทึกหลังการสอน
มาอย่างละเอียด นักเรียนคนใดที่มีปัญหาครูก็แก้ปัญหาโดยนามาจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเป็นการแก้ไขและ
พัฒนานักเรียนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งทาสื่อการจัดการเรียนรู้มาเพื่อพัฒนานักเรียน ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ให้ครูบันทึก
หลังการสอนทุกแผนการจัดการเรียนรู้ ส่งวิจัยการเรียนรู้คนละ ๒ เล่ม/ปีการศึกษา ส่งสื่อการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบทามือ ๑ ชิ้น และระบบ CAI ๑ ชิ้น ซึ่งครูสามารถนาสื่อกลับไปใช้และมีการยืมสื่อไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีระบบการยืมสื่อการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
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๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก (ระบุรายละเอียด)
๑๓.๑ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
จุดเด่น : องค์ประกอบด้านการจัดการศึกษาดีเยี่ยม ผลที่เกิดกับผู้เรียนดีมาก และด้านการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาดีเยี่ยม
จุดที่ควรพัฒนา : ด้านงานบุคคล ควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้สึกที่ ดีต่อวิชาชีพของตนเอง และ
การบริหารการจัดการของโรงเรียน
๑๓.๒ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา
จุดเด่น : นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ และมีความสามารถด้านคิดเป็น ทาเป็น
สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดี ดาเนินงานที่เป็นระบบด้วยกระบวนการ PDCA มีแผนปฏิบัติการที่มี
คุณภาพ เป็นสถานศึกษาที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน
จุดที่ควรพัฒนา : ดูแลนักเรียนเรื่องโภชนาการอาหาร สุขบัญญัติ 10 ประการ, ส่งเสริมนิสัยใฝ่รู้
ใฝ่เรียนให้ผู้เรียน, ครูควรใช้สื่อการสอนที่เหมาะสม บันทึกหลังสอนให้สะท้อนถึ งอุปสรรคและปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน
๑๓.๓ สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปัญหา
สภาพชุมชนโดยรอบเป็นชุมชนแออัดและประสบปัญหาด้านยาเสพติด ทาให้นักเรียนมาจาก
ครอบครัวที่ยากจนและครอบครัวแตกแยก ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับหนึ่ง นอกจากนี้โรงเรียนมี
บุคลากรครูไม่สอดคล้องกับจานวนนักเรียนและขาดครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี และครูดนตรีสากล
จุดเด่น
โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น Interactive board เครื่อง, Projector ทุก
ห้องเรียน, มีระบบ Wifi ความเร็วสูงครอบคลุมทั้งโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีโครงการเรียนวิถีพุทธที่เข้มแข็ง
สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่อ่อนโยน
จุดที่ควรพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้มแข็งในกลุ่ มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นสาระสาคัญที่สถานศึกษาต้องพัฒนาเร่งด่วนอย่างต่อเนื่อง
๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปัญหา
บุคลากรมีการย้ายเข้าออก ตลอดปีการศึกษา ทาให้การวางตัวบุคคลในการจัดการเรียนการสอน และ
ภาระงานอื่นๆไม่ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
จุดเด่น
มีการปรับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีการจัดห้อง
ดนตรีสากล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีที่ทันสมัย
พัฒนาผลการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ , กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์, ภาษาไทยให้มีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้น
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ตอนที่ ๒
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีของสถานศึกษา
๑. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย ได้แก่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,
ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาบุคลากร และฝ่ายบริหารงานงบประมาณผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการ
บริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ P D C A
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
นายภูมิพัฒน์ อินทรสอน
ผู้อานวยการสถานศึกษา
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๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้
มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อสารและรักวัฒนธรรมไทย นั กเรียนเป็นเด็กดี เด็กเก่งมี
ความสุขในสังคมไทยและอาเซียนภิวัฒน์อย่างกลมกลืน
Khaisri Pramot Anusorn school’s vission : Academic administration under governance
policy, which leads to student focused development to be skillfully achieved in English
communication and information technology, and impregnation of Thai culture, to get well
and balanced students’ outcome that being ready for their future life in Thai society and
Aseanization hemisphere.
พันธกิจ
1 บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
To administer academic activity under governance principles.
๒. พัฒนาและปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศและรักวัฒนธรรมไทย
To impregnate and develop students, to be skillful in English communication and
information technology, and beloved Thai cultures.
3. ผลิตนักเรียนเป็นเด็กดี เด็กเก่ง และมีความสุข
To produce well-educated, mental balanced and being happy students.
เป้าหมาย
1. มีการบริหารจัดการศึกษาแบบธรรมาภิบาล
Academic administration will be carried out following governance principles.
2. ครูจัดการศึกษาโดยใช้คุณธรรมนาความรู้
Moral engagement will be implemented in teaching methodology.
3. ครูมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
Teacher capabilities are potentially skillful in foreign language and information
technology.
4. นั ก เรี ย นเป็ น เด็ ก ดี เด็ กเก่ ง และมีค วามสุ ข ตามเกณฑ์ ม าตรฐานระดับ กรุ งเทพมหานครและ
ระดับชาติ
Average students’ levels in knowledge, moral and happiness, will be not lower
than those levels of Bangkok and international students’ peers.
5. นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารในการเรี ย นรู้ แ ละรั ก
วัฒนธรรมไทย
Students’skill outcomes in informational technology and language for communication,
and Thai culture belonging, will be potential as real.
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อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ยิ้มไหว้ทักทายกัน
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนวิถีพุทธ
๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ทางโรงเรี ย นไขศรี ป ราโมชอนุส รณ์ มีวิ ธี ก ารจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา จากพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 ในหมวด4 ว่าด้วยแนวทางการ
จัดการศึกษา (มาตรา 6) การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่ว มกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข มีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางการจัดทาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรี ยนและกระบวนการน าหลั กสูตรโดยมีการกาหนดวิสั ยทัศน์ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
คุณลั กษณะอัน พึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัว ชี้วัด ที่ชัดเจน การเรียนการสอนในแต่ล ะระดั บ
นอกจากนั้นได้กาหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตร
สถานศึกษา และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งได้ปรับ
กระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทาง
การศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
โรงเรีย นไขศรีป ราโมชอนุส รณ์มีแนวคิดในการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ (มาตรา 6 ) การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและตามหลักสูตร
สถานศึกษาดังนี้
1. การบริหาร “หลักธรรมาภิบาล” หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นหลักการเพื่อ
การอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อ
ขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน ประกอบด้วย
1.1 หลักนิติธรรม คือ การปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้
ทันสมัย และเป็นธรรม โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
1.2 หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อ
สร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิกของสั งคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตความ
เสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น
1.3 หลักความโปร่งใส คือ การทาให้โรงเรียนเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง
ตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือให้ประชาชนสามารถเข้ าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวก
1.4 หลักความมีส่วนร่วม ร่วมเสนอเปิดโอกาสให้คณะครู คณะกรรมการสานศึกษา
เครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1.5 หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร ตลอดจนคณะครู ต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่
อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการผู้มารับบริการ เพื่ออานวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่อง
ในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข้ได้ทันท่วงที
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1.6 หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจากัด ดังนั้นในการบริหาร
จัดการจาเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจาเป็นจะต้องตั้งจุดหมายไปที่ผู้รับบริการหรือ
ประชาชนโดยส่วนรวมด้วยกระบวนการนา PDCA มาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานในโรงเรียนเพื่อให้ได้ผลและมี
ประสิทธิภาพอันประกอบด้วย
1. P คือ การวางแผนงาน (Plan) การทางาน
2. D คือ การลงมือทา( Do)
3. C คือ การตรวจสอบ งาน ( Check)
4. A คือ การปรับปรุง แก้ไข งานให้ดีขึ้น( Act )
1. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 โดยมีคณะครูจาทาหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาลงนามในหลักสูตรและ
ทางฝ่ายบริหารกากับติดตามและให้คาปรึกษาในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา
2. จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาฝ่ายบริหาร
ของโรงเรียน
3. จัด ทาปฏิทินปฏิบัติ งาน โดยความร่วมมือคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาฝ่ ายบริห ารของ
โรงเรียน
4. รายงานประจาปี โดยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารของโรงเรียนทั้งนี้
การจัดการศึกษาของโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์จะเป็น การบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ ร่วมการวางแผนร่วมทางานจึงก่อให้เกิดความรู้ สึกผูกผันกับ
องค์กร เห็น ความสาคัญของการจัดการศึกษาจึงทาให้เกิดการบริหารโรงเรียนงานในด้านต่าง ๆ ได้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา(ระบุรายละเอียด)
กลยุทธ์ที่ ๑
บริหารจัดการศึกษามุ่งสู่มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ ๒
จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยและภาษาเพื่อการสื่อสาร
กลยุทธ์ที่ ๓
พัฒนาผู้เรียนเป็นเด็กดี เด็กเก่งตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานชาติ
กลยุทธ์ที่ ๔
พัฒนาครูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนเต็มศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ ๕
พัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม
กลยุทธ์ที่ ๖
ระดมทรัพยากรจากชุมชนและทุกภาคส่วนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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๕. การดาเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
ตารางความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการศึกษามุ่งสู่มาตรฐาน
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑. โครงการบริหารจัด
การศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลดัวย
กระบวนการ PDCA
๒. โครงการพัฒนา
หลักสูตรโรงเรียน
ไขศรีปราโมช
อนุสรณ์
๓. โครงการ อาหาร
กลางวัน

๑. เพื่อ บริ ห ารตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
๒. เพื่อบริหารด้วย
กระบวนการ PDCA
๑. เพื่ อ จั ด ท าหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา
๒. เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
ที่มีคุณภาพ
๑. เพือ่ จัดอาหารให้
นักเรียนรับประทาน
ตามหลักโภชนาการ
๒. เพื่อให้นักเรียนมี
ร่างกายแข็งแรงสมวัย

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑) มีการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๒) มีการบริหารด้วย
กระบวนการ PDCA
๑) จัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา
๒) ปรับปรุงหลักสูตรที่มี
คุณภาพ
๑) จานวนนักเรียนที่
รับประทานอาหารถูก
หลักโภชนาการ
๒) จานวนนักเรียนมีน้าหนัก
สูง ตามเกณฑ์

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี)้

มฐ.ที่ ๘/ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑-๖

มฐ.ที่ ๗/ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑

มฐ.ที่ ๑/ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒

๔. โครงการ ค่าใช้จ่าย ๑. เพื่อจัดสรรงบประมาณ ๑) มี ง บประมาณเพี ย งพอ มฐ.ที่ ๑-17
ในการจัดการศึกษา
อย่างเพียงพอ
ในการจัดการศึกษา
ของโรงเรี ย นไขศรี
ปราโมชอนุสรณ์
๕. โครงการ 5 ส.
๑. เพื่อจัดกิจกรรม 5 ส ๑) เพื่อสร้างวินัยในการ
มฐ.ที่ ๑๑/ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑
รักษาความสะอาด
๒. เพื่อพัฒนาอาคาร
๒) โรงเรียนสวยสะอาด
สถานที่ สวย สะอาด
บรรยากาศวิชาการ
๖. โครงการ ทัศนศึกษา ๑. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ ๑) นักเรียนได้เรียนรู้จาก
มฐ.ที่ 6
สู่โลกกว้าง
สู่โลกกว้าง
ประสบการณ์ตรง
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ตารางความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยและภาษาเพื่อการสื่อสาร
f

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี)้
ของโครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาการ ๑. เพื่อใช้ ICT ในการ
๑) ครูมีทักษะในการใช้
มฐ.ที่ ๓/ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔
จั ด การเรี ย นการ
เรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มฐ.ที่ ๗/ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔
สอนด้วยเทคโนโลยี ๒. เพื่อใช้ Program
๒) นักเรียนมีทักษะในการใช้
สารสนเทศ
พื้นฐานในการเรียนรู้
เทคโนโลยี สารสนเทศใน
๓. เพื่อจัดทาระบบ Lan
การเรียนรู้
ในโรงเรียน
๒. โครงการพัฒนา
๑. เพื่อจัดทาข้อมูล
๑) โรงเรียนมีสารสนเทศใช้ มฐ.ที่ ๑๑/ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓
ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศโรงเรียน
ในการบริหารจัดการศึกษา มฐ.ที่ ๑๒/ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๓
โรงเรียนไขศรี
ไขศรีปราโมชอนุสรณ์ ๒) ระดั บ ความพึ ง พอใจใน
ปราโมชอนุสรณ์
การใช้สารสนเทศ
ตารางความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนเป็นเด็กดี เด็กเก่งตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานชาติ
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
ภาษาไทย

๒. โครงการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
๓. โครงการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี)้
ของโครงการ/กิจกรรม
๑) จ านวนนั กเรี ยนมี ลายมื อ มฐ.ที่ ๕/ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๔
งามตามแบบไทย
๒) นั กเรี ยนมี ทั กษะ ฟั ง พู ด
อ่านและเขียน
๓) นั กเรี ยนรั กภาษาไทยใน
ฐานะภาษาประจาชาติ

๑. เพื่อจัดกิจกรรมลายมือ
งามตามแบบไทย
๒. เพื่อจัดกิจกรรมวัน
ภาษาไทย
๓. เพื่อจัดกิจกรรมวัน
สุนทรภู่
๔. เพื่อจัดกิจกรรม
ภาษาไทยวันละคา
๑. เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมค่ า ย ๑) นักเรียนมีการพัฒนา
คณิตศาสตร์
ทักษะพื้นฐาน
๒. เพื่ อจั ดกิ จกรรมคณิ ต
คณิตศาสตร์
คิดเร็ว-คิดคานวณ
๑. เพื่อจัดกิจกรรม
๑) นักเรียนมีทักษะ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ
๒. เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะ
วิทยาศาสตร์

มฐ.ที่ ๕/ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๔

มฐ.ที่ ๕/ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๔
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ตารางความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนเป็นเด็กดี เด็กเก่งตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานชาติ(ต่อ)
โครงการ/กิจกรรม
๔. โครงการจัด
กิจกรรมวัน
สาคัญ และวัน
สาคัญทางศาสนา
(สาระสังคม ฯ )

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก
๒. เพื่อจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
๓. เพื่อจัดกิจกรรมวันมาฆะบูชา
๔. เพื่อจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
๕. เพื่อจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
๖. เพื่อจัดกิจกรรมวัน
อาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา
๗. เพื่อจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
๘. เพื่อจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
๕. โครงการ
๑. เพื่อจัดกิจกรรมกายบริหาร
พัฒนาการจัดการ
หน้าเสาธง
เรียนรู้กลุ่มสาระ ๒. เพื่อจัดกิจกรรมทดสอบ
สุขศึกษาและ
สมรรถภาพทางกาย
พลศึกษา
นักเรียน
๓. เพื่อจัดกิจกรรมกีฬาสี
๖. โครงการ
๑. เพื่อจัดกิจกรรมดนตรีไทย
พัฒนาการจัดการ
สากล ดนตรีพื้นบ้าน
เรียนรู้กลุ่มสาระ ๒. เพื่อจัดกิจกรรมนาฏศิลป์
ศิลปะ
๓. เพื่อจัดกิจกรรมโรงเรียนสี
เขียว

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี)้

๑) นักเรียนรู้จักอนุรักษ์
วั ฒ นธรรมไทยและ
รักความเป็นไทย
๒) นักเรี ยนมี คุณลั กษณะ
ตามคุ ณ ลั ก ษณะอั น
พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
โรงเรียน

มฐ.ที่ ๕/ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๔

๑) จานวนนักเรียนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ตามเกณฑ์
กรมพละศึกษา
๒) นักเรียนมีความรู้ รัก
สามัคคี
๑) นักเรียนมีทักษะในการ
เล่นดนตรีไทย สากล
๒) นักเรียนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย
๓) นักเรียนมีทักษะใน
การจัดสวนสีเขียว
๑. เพื่อจัดกิจกรรมงานบ้าน/
๗. โครงการ
๑) นักเรียนมีทักษะการ
งานประดิษฐ์
พัฒนาการ
ทางาน
๒. เพื่อจัดกิจกรรมสวนเกษตร ๒) นักเรียนมีความคิด
จัดการเรียนรู้
แนวตั้ง
กลุ่มสาระการ
สร้างสรรค์
งานอาชีพและ ๓.เพื่อจัดกิจกรรมงาน
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี
๑. เพื่อจัดกิจกรรมสัปดาห์
๘. โครงการ
๑) นักเรียนมีทักษะใน
ภาษาอังกฤษ
พัฒนาการจัดการ
การสื่อสาร ฟัง พูด
เรียนรู้กลุ่มสาระ ๒. เพื่อฝึกทักษะภาษาเพื่อการ
อ่านและเขียน
สื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ

มฐ.ที่ ๕/ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๔

มฐ.ที่ ๕/ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๔

มฐ.ที่ ๕/ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๔

มฐ.ที่ ๕/ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๔
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ตารางความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนเป็นเด็กดี เด็กเก่งตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานชาติ(ต่อ)
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

๙. โครงการรักการ
อ่าน

๑. เพื่อจัดกิจกรรมห้องสมุด ๑) นักเรียนมีนิสัยรักการ
เคลื่อนที่
อ่าน
๒. เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมค าถาม ๒) นักเรียนมีทักษะการ
ประจาสัปดาห์
ฟัง พูด อ่านและ
๓. เพื่อจัดกิจกรรมบอกเล่าเช้านี้
เขียนภาษาไทย
๔. เพือ่ จัดกิจกรรมยอดนักอ่าน
๕. เพื่ อจั ดกิ จกรรมมุ ม รั กการ
อ่านในห้องเรียน
๖. เพื่อจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
๑๐.โครงการ อยู่ค่าย ๑. เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมอยู่ ค่ า ย ๑) นักเรียนมีทักษะการ
พักแรมลูกเสือ
พักแรม
อยู่ค่ายพักแรม
สามัญและยุว
กาชาด
๑๑. โครงการ ส่งเสริม ๑. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
๑) นักเรียนมีคุณลักษณะ
ประชาธิปไตย
ผู้นาและผู้ตามที่ดี
ในโรงเรียน

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี)้

มฐ.ที่ ๓/ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑
มฐ.ที่ ๓/ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒

มฐ.ที่ ๑,3,5,7,8,9

มฐ.ที่ ๑

ตารางความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนเต็มศักยภาพ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

๑. โครงการผลิตสื่อ ๑. เพื่อให้ ครู ผ ลิ ตสื่ อเพื่อการ ๑) ครู ส ามารถผลิ ต สื่ อ
เพื่อการเรียนรู้
เรียนรู้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ /
สื่ อ ท ามื อ /หนั ง สื อ
อ่านเพิ่มเติม
๒. โครงการนิ เ ทศ ๑. เพื่อนิเทศเยี่ยมห้องเรียน ๑) ครู ส ามารถจั ด การ
ภายใน
๒. เพื่ อนิ เทศการจัดการเรี ยน
เรี ยนการสอนได้เต็ ม
การสอน
ศักยภาพ
๓. เพื่อนิเทศโครงการ
๒) ครูสามารถบริหาร
กิจกรรม
โครงการได้เต็ม
ศักยภาพ

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี)้

มฐ.ที่ ๑2

มฐ.ที่ ๑2
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ตารางความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนเต็มศักยภาพ (ต่อ)
โครงการ/กิจกรรม
๓. โครงการพัฒนา
บุคลากรใน
โรงเรียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม

๑) ครูมีขวัญและกาลังใจ
๑. เพื่อจัดกิจกรรมอบรม
ในการปฏิบัติงาน
สัมมนา ศึกษาดูงาน
๒) ครูมีคุณธรรม
๒. เพื่อจัดกิจกรรมสร้าง
จริยธรรมตาม
ขวัญและกาลังใจ
๓. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม
๓) ครูสามารถทาผลงาน
๔. เพื่อส่งเสริมให้ทาผลงาน
ทางวิชาการได้
ทางวิชาการ

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้)

มฐ.ที่ ๑0,11

ตารางความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม

๑. โครงการ ส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ ๑. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม ๑) ครู นักเรียนมี
และพั ฒ นาสาธารณสุ ข
สุขภาพนักเรียน
สุขภาพ ร่างกาย
มูลฐาน
๒. เพือ่ จัดกิจกรรม
แข็งแรง
สาธารณสุขมูลฐาน
๓. เพื่อจัดกิจกรรมโรคฟัน
๔. เพื่อจัดกิจกรรมเด็กไทย
ไร้พุง
๕. เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
๒. โครงการ โครงการว่ายน้ า ๑. เพื่อจัดกิจกรรมว่ายน้า ๑) นักเรียนสามารถ
เ ป็ น เ ล่ น น้ า ไ ด้ อ ย่ า ง
เป็ น เ ล่ น น้ า ไ ด้ อ ย่ า ง
ว่ายน้าได้
ปลอดภัย
ปลอดภัย
ปลอดภัย
๓. โครงการป้องกันอุบัติเหตุ ๑. เพื่อจัดกิจกรรมป้องกัน ๑) นักเรียนได้รับ
นักเรียน
อุบัติเหตุ
สวัสดิการจาก
กิจกรรมป้องกัน
อุบัติเหตุ
๔. โครงการป้องกันยาเสพติด ๑. เพื่อจัดกิจกรรมป้องกัน ๑) นักเรียนมีความรู้
ด้านยาเสพติด
ยาเสพติด
๒) นักเรียนไม่ติดยา
เสพติด

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้)

มฐ.ที่ ๑2

มฐ.ที่ 2
มฐ.ที่ 2

มฐ.ที่ ๑/ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓
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ตารางความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม(ต่อ)
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม

๕. โครงการโรงเรียนวิถี ๑. เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมยิ้ ม ไหว้ ๑) นักเรียนเป็นเด็กดี
ทักทายกัน
พุทธ
๒. เพื่อจัดกิจกรรมลานธรรม
๓. เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมแสดงตน
เป็นพุทธมามะกะ
๔. เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมธรรมทาง
ก้าวหน้า
๕. เพื่อจัดกิจกรรมธรรมศึกษา
ตรี โท เอก
๖. เพื่อจัดกิจกรรมอ่านพระธรรม
๗. เพื่อจัดกิจรรมค่ายพุทธบุตร

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้)

มฐ.ที่ 1-9

ตารางความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ที่ 6 ระดมทรัพยากรจากชุมชนและทุกภาคส่วนพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม

๑. โครงการพัฒนาแหล่ง ๑. เพื่อจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน/ ๑) มี แ หล่ ง เรี ย นรู้ อ ย่ า ง
เรียนรู้และภูมิปัญญา นอกห้องเรียน
เพียงพอ
ท้องถิ่น
๒. เพื่อจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒) ครู นักเรียนใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญา
๒. โครงการ โครงการ ๑. เพื่ อสร้ า งความสั มพั นธ์ ๑) บ้ า น วั ด โรงเรี ย น
สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ชุมชน
(บวร)ร่ว มกันพัฒ นา
ชุมชน
๒. เพื่ อ บริ ห ารจั ด การศึ ก ษา โรงเรียน
แบบมีส่วนร่วม
โครงการอื่นๆ
เชิงปริมาณ
๑. โครงการบ้าน
๑. เด็กอนุบาลมีเจตคติ
๑) เด็กอนุบาลมีเจตคติ
นักวิทยาศาสตร์
ที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
ที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
น้อย
และเทคโนโลยีด้วย
และเทคโนโลยีด้วย
การเข้าร่วมเรียนรู้
การเข้าร่วมเรียนรู้
อย่างมีความสุข
อย่างมีความสุข
สนุกสนาน อยากรู้
สนุกสนาน อยากรู้
อยากเห็น และ มี
อยากเห็น และมี
ความกระตือรือร้น
ความกระตือรือร้น
ร้อยละ 80

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้)

มฐ.ที่ 12

มฐ.ที่ 17

มฐ.ที่ 4/ ตัวบ่งชี้ที่
4.1-4.5
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการอื่นๆ
๑. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย (ต่อ)

วัตถุประสงค์
๒. เด็กมีทักษะพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้)

๒) เด็กมีทักษะพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์
ร้อยละ 80

มฐ.ที่ 4/ ตัวบ่งชี้ที่
4.1-4.5

เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีด้วย
การเข้าร่วมเรียนรู้
อย่างมีความสุข
สนุกสนาน อยากรู้
อยากเห็น และมี
ความกระตือรือร้น
๒) เด็กมีทักษะพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์
๒. โครงการส่ ง เสริ ม ๑. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทาง เชิงปริมาณ
นิสัยรักการอ่าน
ภาษาของเด็กปฐมวัย
1) เด็กมีพัฒนาการทาง
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรัก
ภาษาร้อยละ 80
การอ่าน
2) เด็กมีนิสัยรักการ
3. เพื่อสร้างความตระหนัก
อ่านร้อยละ 80
ของผู้ปกครองให้เห็น
3) ผู้ปกครองเห็น
ความสาคัญของการเล่า
ความสาคัญของ
นิทาน
การเล่านิทาน
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1) เด็กมีพัฒนาการทาง
ภาษา
2) เด็กมีนิสัยรักการอ่าน
3) ผู้ปกครองเห็น
ความสาคัญของ
การเล่านิทาน

มฐ.ที่ 4/ ตัวบ่งชี้ที่
4.1-4.5
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม

๓. โครงการส่งเสริม
๑. เพื่อให้เด็กพัฒนา
เชิงปริมาณ
ความสามารถพิเศษ
ศักยภาพของตนเอง
๑) เด็กพัฒนาศักยภาพของ
อย่างเต็มที่
ตนเอง ร้อยละ ๘๐
๒. เพื่อเกิดความภาคภูมิใจ ๒) นักเรียนมีความ
และเห็นถึงคุณค่าของ
ภาคภูมิใจและเห็นถึง
ตนเอง
คุณค่าของตนเอง
ร้อยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ
1) เด็กพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง
๒) นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจและเห็นถึง
คุณค่าของตนเอง
๔ . โ ค ร ง ก า ร ไ ข ศ รี ๑. นักเรียนชั้นอนุบาล 2 เชิงปริมาณ
บัณฑิตน้อย
ได้รับประกาศนียบัตร ๑) นักเรียนชั้นอนุบาล2รับ
๒. ผู้ปกครองเข้าร่วม
ประกาศนียบัตร ร้อยละ
กิจกรรม
100
๒) ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียนสามารถเรียนจน
สาเร็จการศึกษาระดับชั้น
อนุบาล 2
๒) ผู้ปกครองเห็นความสาคัญ
และมีส่วนร่วมใน
ความสาเร็จ ของนักเรียน
5. โครงการปลู ก กล้ า 1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ เชิงปริมาณ
หว่านธรรม
ความเข้าใจในคุณธรรม 1) นักเรียนสายชั้นอนุบาลมี
พื้นฐานของพุทธศาสนา
ความรู้ ความเข้าใจใน
อย่างถูกต้อง
คุณธรรมพื้นฐานของ
2. เพื่อปลูกฝังค่านิยมและ
พุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
พัฒนาจิตสานึกให้มี
ร้อยละ 80
คุณธรรมขั้นพื้นฐาน
2) นักเรียนสายชั้นอนุบาล มี
ที่ดีงาม
ค่านิยมและพัฒนาจิตสานึก
ให้มีคุณธรรมขั้นพื้นฐาน
ที่ดีงาม ร้อยละ 80

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้)

มฐ.ที่ 1/ ตัวบ่งชี้ที่
1.2
มฐ.ที่ 2/ ตัวบ่งชี้ที่
2.1-2.4

มฐ.ที่ 2/ ตัวบ่งชี้ที่
2.1-2.4
มฐ.ที่ 9/ ตัวบ่งชี้ที่
9.2

มฐ.ที่ 4/ ตัวบ่งชี้ที่
4.1-4.5
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เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้)

5. โครงการปลู ก กล้ า
หว่านธรรม (ต่อ)

เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนสายชั้นอนุบาลมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
คุณธรรมพื้นฐานของ
พุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
2) นักเรียนสายชั้นอนุบาลมี
ค่านิยม และพัฒนา
จิตสานึก ให้มีคุณธรรม
ขั้นพื้นฐานที่ดีงาม

มฐ.ที่ 4/ ตัวบ่งชี้ที่
4.1-4.5

๖. โครงการสาธิต
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ประกอบอาหารโดย
อันดีระหว่างบ้านและ
ผู้ปกครองสายชั้น
ผู้ปกครอง
อนุบาล
2. เพื่อปลูกฝังเจตคติการ
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์
3. เพื่อรู้จักคุณค่าทาง
อาหาร

ด้านปริมาณ
1) ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์
ที่ดีกับทางโรงเรียนโดยมี
ผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรม ทุกห้องเรียน
ร้อยละ ๘0
2) นักเรียนชั้นอนุบาลมีเจต
คติที่ดีในการ
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ร้อยละ ๘๐
๓) นักเรียนชั้นอนุบาลรู้จัก
คุณค่าของอาหารร้อยละ
๘0
ด้านคุณภาพ
1) นักเรียนได้รับการจัด
ประสบการณ์ที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์
๒) ผู้ปกครองเห็น
ความสาคัญและมีส่วน
ร่วมใน ความสาเร็จของ
นักเรียน

มฐ.ที่ 1/ ตัวบ่งชี้ที่
1.1-1.3
มฐ.ที่ 9/ ตัวบ่งชี้ที่
9.2

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
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ตอนที่ ๓
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(ผลการประเมินคุณภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘)
๑. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
๑.๑ ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่1 บริหารจัดการศึกษามุ่งสู่มาตรฐาน
เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
ผลสาเร็จ
ของสถานศึกษา/SMART
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
School(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
คุณภาพ)
๑. โครงการพัฒนา - เพื่อ จั ดรู ป แบบบริ ห าร เชิงปริมาณ
รูปแบบการ
จัดการศึกษาสู่อาเซียน ๑) โรงเรียนจัดรูปแบบการ
มฐ.ที่ ๘/ ตัวบ่งชี้ที่
บริหารจัด
ภิวัฒน์
บริหารจัดการศึกษาสู่
๘.๑-8.2
การศึกษา
- เพื่ อ พั ฒ นาขาราชการ
อาเซียนภิวัฒน์ร้อยละ 80 มฐ.ที่ 15/ ตัวบ่งชี้ที่
โรงเรียนไขศรี
ครูสู่อาเซียนภิวัฒน์
๒) ครูจัดการเรียนรู้สู่อาเซียน
15.๑-15.2
ปราโมชอนุสรณ์สู่ - เพื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย นสู่
ภิวัฒน์ร้อยละ 80
อาเซียนภิวัฒน์
อาเซียนภิวัฒน์
3) นักเรียนมีความรู้สู่อาเซียน
ภิวัฒน์ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
๑) โรงเรียนสามารถจัดรูปแบบ
การบริหารจัดการศึกษาสู่
อาเซียนภิวัฒน์
๒) เพื่อพัฒนาครูจัดการเรียนรู้สู่
อาเซียนภิวัฒน์ร้อยละ 80
3) เพื่อพัฒนานักเรียนมีความรู้สู่
อาเซียนภิวัฒน์ร้อยละ 80
๒. โครงการพัฒนา
หลักสูตรโรงเรียน
ไขศรีปราโมช
อนุสรณ์

๑.เพื่อจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงหลักสูตรที่มี
คุณภาพ

ด้านปริมาณ
1) ผู้บริหารและข้าราชการครูทุก มฐ.ที่ 10/ ตัวบ่งชี้ที่
คนของโรงเรียนไขศรีปราโมช 10.1
อนุสรณ์ มีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 และร่วมกันตรวจสอบ
ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา/
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ให้มี
ความสอดคล้องเหมาะสมกับ
ปัจจุบัน
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โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา/SMART
School(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

2)ข้ า ราชการครู ทุ ก คนของ
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด
กิจ กรรมการเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ
การใช้ ห ลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ.
2551

๓. โครงการ อาหาร
กลางวัน

ด้านคุณภาพ
1)หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา/สาระ
การเรี ย นรู้ ทั้ ง 8 กลุ่ ม ของ
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
ได้รั บการตรวจสอบทบทวน
ให้มีความสอดคล้องเหมาะสม
กับปัจจุบัน
2) โรงเรียนสามารถนาผลความรู้
ความเข้ า ใจจากการพั ฒ นา
หลักสูตรสถานศึกษา ไปพัฒนา
การศึ ก ษาของโรงเรี ย นให้
สอดคล้ องกั บการเปลี่ ยนแปลง
ของหลักสูตร
3) โรงเรียนมีการพัฒนาไปสู่การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๑. จานวนนักเรียนที่
เชิงปริมาณ
มฐ.ที่ 1/ ตัวบ่งชี้ที่
รับประทานอาหารถูก ๑) จานวนนักเรียนที่รับประทาน 1.2
หลักโภชนาการ
อาหารถูกหลักโภชนาการ
๒. จานวนนักเรียนมี
ร้อยละ 100
น้าหนัก สูง ตามเกณฑ์ ๒) จานวนนักเรียนที่มีน้าหนักสูง
ตามเกณฑ์ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียนรับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ
๒) นักเรียนมีน้าหนักสูงตาม
เกณฑ์
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เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
คุณภาพ)
๔. โครงการ
๑. มีงบประมาณเพียงพอ เชิงปริมาณ
ค่าใช้จ่ายในการจัด ในการจัดการศึกษา
๑) นักเรียนชั้นอนุบาล –ชั้น
การศึกษาของ
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
โรงเรียนไขศรี
เชิงคุณภาพ
ปราโมชอนุสรณ์
๑) นัก เรีย นได้ รั บงบประมาณที่
เพี ย งพอต่ อ การศึ ก ษาขั้ น
พื้น ฐานโดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย
และมีมาตรฐานทัดเทียมกัน
๕. โครงการ 5 ส.
๑. เพื่อสร้างวินัยในการ เชิงปริมาณ
รักษาความสะอาด
๑) บุคลากรครู นักเรียน
๒. โรงเรียนสวยสะอาด
นักการภารโรง ลูกจ้าง
บรรยากาศวิชาการ
ของโรงเรียนไขศรีปราโมช
อนุสรณ์ทุกคนได้เข้าร่วม
เชิงคุณภาพ
๑) ผู้ เข้ าร่ ว มโครงการทุก คนมี
คุณภาพชีวิตที่ ดี มีระเบียบ
วินัยในการเก็บการใช้ และ
มี สุ ข ลั ก ษณะที่ ดี ส่ ง ผลให้
โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
๖. โครงการทัศนศึกษา ๑. นักเรียนได้เรียนรูจ้ าก เชิงปริมาณ
สู่โลกกว้าง
ประสบการณ์ตรง
๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1–6 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียนมีจิตสานึกและตระหนัก
ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม
๒) สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม
๓) นักเรียนมีการพัฒนาการ
เรียนรู้หาความรู้ได้เอง
ประสบการณ์เพิ่มนอกจาก
บทเรียน โดยได้รับความรู้จริง
จากสถานที่จริง

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา/SMART
School(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

มฐ.ที่ 1-15/ ตัวบ่งชี้ที่
1.1-15.2

มฐ.ที่ 11/ ตัวบ่งชี้ที่
11.1

มฐ.ที่ 3/ ตัวบ่งชี้ที่
3.1
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ตารางความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยและภาษาเพื่อการสื่อสาร
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
คุณภาพ)
๑. โครงการ
๑. ครูมีทักษะในการใช้ เชิงปริมาณ
พัฒนาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑) พัฒนาครูให้มีทักษะใน
เรียนการสอนด้วย ๒. นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะใน
การใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ก า ร ใช้ เ ทคโ นโ ล ยี
สารสนเทศร้อยละ ๘๐
สารสนเทศ
สารสนเทศใ น ก า ร ๒) พัฒนานักเรียนให้มี
เรียนรู้
ทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียนรู้ร้อยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ
๑) ครูมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) นักเรียนมีการพัฒนา
ทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียนรู้
๒. โครงการพัฒนา ๑. โรงเรียนมีสารสนเทศ ด้านปริมาณ
ระบบสารสนเทศ
ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด ๑) พัฒนาครูให้มีทักษะใน
โรงเรียนไขศรี
การศึกษา
การใช้เทคโนโลยี
ปราโมชอนุสรณ์ ๒. ระดับ ความพึงพอใจ
สารสนเทศร้อยละ ๘๐
ในการใช้สารสนเทศ ๒) พัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียนรู้ร้อยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ
1) ครูมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) นักเรียนมีการพัฒนา
ทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียนรู้

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา/SMART
School(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้

มฐ.ที่ 3/ ตัวบ่งชี้ที่ 3.2,3.4
มฐ.ที่ 7/ ตัวบ่งชี้ที่ 7.4

มฐ.ที่ 12/ ตัวบ่งชี้ที่ 12.3
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ตารางความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนเป็นเด็กดี เด็กเก่งตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานชาติ
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
คุณภาพ)
๑. โครงการ
๑. จานวนนักเรียนมีลายมือ เชิงปริมาณ
พัฒนาการจัดการ
งามตามแบบไทย
๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษา
เรียนรู้กลุ่มสาระ ๒. นักเรี ยนมีทักษะ ฟัง พูด
ปีที่ ๑ – ๖ เข้าร่วม
ภาษาไทย
อ่านและเขียน
โครงการทุกคน
๓. นั กเรี ยนรั กภาษาไทยใน ๒) นักเรียนผ่านการประเมิน
ฐานะภาษาประจาชาติ
คัดลายมือ ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ ๘๐
๓) นักเรียนผ่านการประเมิน
ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น
เขียน ทางภาษาไทย ไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๘๐

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา/SMART
School(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้

มฐ.ที่ 3/ ตัวบ่งชี้ที่
3.1-3.4

เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียนคัดลายมือได้
สวยงามและเขียนถูกต้อง
ตามอักขรวิธีเหมาะสมกับ
ระดับชั้น
๒) นักเรียนมีทักษะการฟัง
พูด อ่าน เขียน ทาง
ภาษาไทยดีขึ้น
๓) นักเรียนรักภาษาไทยใน
ฐานะภาษาประจาชาติ
๒. โครงการ
๑. นักเรียนมีการพัฒนา
พัฒนาการจัดการ
ทักษะพื้นฐาน
เรียนรู้กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

เชิงปริมาณ
มฐ.ที่ 3/ ตัวบ่งชี้ที่
๑) สามารถพัฒนานักเรียนให้ 3.1-3.4
มีทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ได้ร้อยละ ๘๐
๒) สามารถพัฒนานักเรียนให้
มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ได้ร้อยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียนมีการพัฒนาการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
๒) นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์
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เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
คุณภาพ)
เชิงปริมาณ
๓. โครงการ
๑. นักเรียนมีทักษะ
พัฒนาการจัดการ
วิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ ๑) สามารถพัฒ นานัก เรี ยนให้ มี
ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
เรียนรู้กลุ่มสาระ
ได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
วิทยาศาสตร์
๒) สามารถพัฒ นานัก เรี ยนให้ มี
เจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์
ได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ
๑) นั ก เรี ย นมี ก ารพั ฒ นาการ
เรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
๒) นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์
๔. โครงการจัด
๑. นั ก เรี ย นรู้ จั กอนุ รั ก ษ์
กิจกรรมวันสาคัญ
วัฒนธรรมไทยและรัก
และวันสาคัญทาง
ความเป็นไทย
ศาสนา
๒. นั กเรี ยนมี คุ ณลั กษณะ
(สาระสังคม ฯ )
ตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของโรงเรียน

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา/SMART
School(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

มฐ.ที่ 3/ ตัวบ่งชี้ที่
3.1-3.4

เชิงปริมาณ
๑) นักเรียนชั้นอนุบาล๑ - ชั้น
มฐ.ที่ 3/ ตัวบ่งชี้ที่
ประถมศึกษาปีที่๖ เข้าร่วม 3.1-3.4
โครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียนรู้จักอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและรักความ
เป็นไทยไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๘๐
๒) นั ก เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
โรงเรียนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐

๕. โครงการ
๑. จานวนนักเรียนมี
เชิงปริมาณ
พัฒนาการจัดการ
สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ ๑) นั ก เรี ย นมี สุ ข ภาพอนามั ย มฐ.ที่ 3/ ตัวบ่งชี้ที่
เรียนรู้กลุ่มสาระ
ตามเกณฑ์กรมพละ
สมบู รณ์ ต ามเกณฑ์ ก รมพละ 3.1-3.4
สุขศึกษาและ
ศึกษา
ศึกษา ได้ร้อยละ ๘๐
พลศึกษา
๒. นักเรียนมีความรู้
๒) นั กเรี ยนมี ความรู้ รั กสามั คคี
รักสามัคคี
ได้ร้อยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียนมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ตามเกณฑ์กรม
พละศึกษา
๒) นักเรียนมีความรู้
รักสามัคคี
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เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
คุณภาพ)
๖. โครงการ
๑. นักเรียนมีทักษะในการเล่น เชิงปริมาณ
พัฒนาการจัดการ
ดนตรีไทย สากล
๑) นักเรียนโรงเรียนไขศรี
เรียนรู้กลุ่มสาระ ๒. นักเรียนอนุรักษ์
ปราโมชอนุสรณ์ชั้น
ศิลปะ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ประถมศึกษาปีที่ 1–6 เข้า
๓. นักเรียนมีทักษะในการ
ร่วมโครงการร้อยละ 80
จัดสวนสีเขียว
เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียนมีทักษะในการเล่น
ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรี
พื้นบ้าน
๒) นักเรียนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย
๓) นักเรียนมีทักษะในการจัดสวน
สีเขียว
๗. โครงการ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี

๑. นักเรียนมีทักษะการ
ทางาน
๒. นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา/SMART
School(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

มฐ.ที่ 3/ ตัวบ่งชี้ที่
3.1-3.4

เชิงปริมาณ
๑) นักเรียนมีทักษะในการทางาน มฐ.ที่ 3/ ตัวบ่งชี้ที่
อย่างน้อยร้อยละ ๘0
3.1-3.4
๒) นักเรียนมีทักษะในงานประดิษฐ์
อย่างน้อยร้อยละ ๘0
๓) นักเรียนมีทักษะในการ
ประดิษฐ์เศษวัสดุอย่างน้อย
ร้อยละ ๘0
๔) นักเรียนมีทักษะในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม
หลักสูตรและออกแบบชิ้นงาน
ด้วยคอมพิวเตอร์ร้อยละ ๘0
เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
๒) นักเรียนสามารถทางานเป็น
ทีมได้
๓) นักเรียนมีความสามัคคี
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เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม (เชิงปริมาณและ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
คุณภาพ)
๘. โครงการ
๑. นักเรียนมีทักษะใน เชิงปริมาณ
พัฒนาการ
การสื่อสาร ฟัง พูด ๑) นักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงระดับประถม
จัดการเรียนรู้
อ่านและเขียน
ศึกษา เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐
กลุ่มสาระภาษา
เชิงคุณภาพ
ต่างประเทศ
๑) นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการฟังพูดอ่านเขียนระดับพื้นฐาน
๙. โครงการรักการ ๑. นั กเรี ย นมีนิ สั ยรั ก เชิงปริมาณ
อ่าน
การอ่าน
๑) นั ก เรี ย นโรงเรี ย นไขศรี ป ราโมช
๒. นักเรียนมีทักษะ
อนุ ส รณ์ ร้ อ ยละ ๘๐ ได้ เ ข้ า ร่ ว ม
การฟัง พูด อ่าน
กิจกรรมต่างๆของโครงการ
และเขียน
๒) นักเรียนโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
ภาษาไทย
ร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการอ่าน
๓) นั ก เรี ย นโรงเรี ย นไขศรี ป ราโมช
อนุสรณ์ร้อยละ ๘๐มีทักษะการฟัง
พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย
เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียนโรงเรียนไขศรีปราโมช
อนุสรณ์มีนิสัยรักการอ่านมาก
ยิ่งขึ้น
๒) นั ก เรี ย นโรงเรี ย นไขศรี ป ราโมช
อนุ ส รณ์ ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น
และเขียนภาษาไทยดีขึ้น
๑๐.โครงการ อยู่
๑. นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะ เชิงปริมาณ
ค่ายพักแรม
การอยู่ค่ายพักแรม 1) เพื่อให้ลูกเสือและยุวกาชาดระดับ
ลูกเสือสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 ทุกคน
และยุวกาชาด
ร่วมกิจกรรม
2) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาด
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 ทุก
คนร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1) ลูกเสือและยุวกาชาดมีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน
2) ลูกเสือและยุวกาชาดมีระเบียบวินัย
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรักสามัคคีอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้และบาเพ็ญประโยชน์
เพื่อส่วนรวม

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา/SMART
School(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

มฐ.ที่ 3/ ตัวบ่งชี้ที่
3.1-3.4

มฐ.ที่ 3/ ตัวบ่งชี้ที่
3.1-3.4

มฐ.ที่ 2/ ตัวบ่งชี้ที่
2.1-2.4
มฐ.ที่ 3/ ตัวบ่งชี้ที่
3.1-3.4
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เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
๑๑. โครงการ
๑. นักเรียนมี
ส่งเสริม
คุณลักษณะผู้นา
ประชาธิปไตย
และผู้ตามที่ดี
ในโรงเรียน

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา/SMART
School(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

เชิงปริมาณ
มฐ.ที่ 2/ ตัวบ่งชี้ที่
๑) นักเรียนระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่ 2.1-2.4
1-6ได้มีการเรียนรู้กระบวนการ
มฐ.ที่ 6/ ตัวบ่งชี้ที่
เลือกตั้งภายในโรงเรียนร้อยละ ๘๐ 6.1-6.4
๒) นักเรียนระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่
1-6 ปฏิบัติจริงไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สภานักเรียนและหน้าที่ของตนใน
ระบอบประชาธิปไตยร้อยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียนมีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตนเอง และมีคุณลักษณะ
ผู้นาและผู้ตามที่ดี
๒) นักเรียนสามารถรู้และปฏิบัติหน้าที่
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อสังคมและประเทศชาติได้ดียิ่งขึ้น
ตารางความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนเต็มศักยภาพ
เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
ผลสาเร็จ
ของสถานศึกษา/SMART
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
School(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
คุณภาพ)
๑. โครงการผลิตสื่อ ๑. ครูสามารถผลิต เชิงปริมาณ
มฐ.ที่ 7/ ตัวบ่งชี้ที่
เพื่อการเรียนรู้
สื่อบทเรียน
๑) ครูสามารถผลิตสื่อคอมพิวเตอร์/ 7.1-7.9
คอมพิวเตอร์/สื่อ
สื่อทามือ/หนังสือร้อยละ 80
ทามือ/หนังสือ
เชิงคุณภาพ
อ่านเพิ่มเติม
๑) ครูมีสื่อการเรียนรุ้ที่หลากหลาย มี
มาตรฐานมีคุณภาพ เนื้อหา
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียน
และสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร
และสามารถแก้ปัญหาการเรียนรู้ได้
๒. โครงการนิ เ ทศ ๑. ครูสามารถจัดการ เชิงปริมาณ
ภายใน
เรี ย นการสอนได้ ๑) พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการ มฐ.ที่ 10/ ตัวบ่งชี้ที่
เต็มศักยภาพ
สอนได้เต็มตามศักยภาพร้อยละ ๘๐ 10.1-10.6
๒. ครูสามารถบริหาร ๒) พัฒนาครูให้สามารถบริหารโครงการ
โครงการได้เต็ม
ได้เต็มศักยภาพร้อยละ ๘๐
ศักยภาพ
เชิงคุณภาพ
๑) ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
๒) ครูรักและศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
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ตารางความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนเต็มศักยภาพ (ต่อ)
เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษาของ
ผลสาเร็จ
สถานศึกษา/SMART
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
School(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
คุณภาพ)
มฐ.ที่ 15/ ตัวบ่งชี้ที่ 15.1๓. โครงการพัฒนา ๑. ครูมีขวัญและกาลังใจ เชิงปริมาณ
ในการปฏิบัติงาน
1) ครูร้อยละ80 มีขวัญ
15.2
บุคลากรใน
๒. ครูมีคุณธรรม
และกาลังใจในการ
โรงเรียน
จริยธรรมตาม
ปฏิบัติงาน
มาตรฐานวิชาชีพ
2) ครูร้อยละ80 มี
๓. ครูสามารถทาผลงาน
คุณธรรมและจริยธรรม
ทางวิชาการได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
3) ครูร้อยละ80 สามารถ
ทาผลงานทางวิชาการได้
เชิงคุณภาพ
1) ครูมีขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงาน
2) ครูมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน
ตารางความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม
เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษาของ
ผลสาเร็จ
สถานศึกษา/SMART
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
School(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
คุณภาพ)
๑. โครงการ ส่งเสริม ๑. ครู นักเรียนมี
เชิงปริมาณ
สุขภาพและพัฒนา สุขภาพ ร่างกาย
๑) บุคลากรครู นักเรียน
มฐ.ที่ 1/ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-1.6
สาธารณสุขมูล
แข็งแรง
นักการภารโรง ลูกจ้าง มฐ.ที่ 11/ ตัวบ่งชี้ที่ 11.2
ฐาน
ของโรงเรียนไขศรี
ปราโมชอนุสรณ์ได้เข้า
ร่วมทุกคน
เชิงคุณภาพ
๑) ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน
มีสุขภาพ ร่างกาย
แข็งแรง
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เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
๒. โครงการ โครงการ ๑. นักเรียนสามารถ
ว่ายน้าเป็นเล่นน้า ว่ายน้าได้ปลอดภัย
ได้อย่างปลอดภัย

๓. โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุนักเรียน

๑. นักเรียนได้รับ
สวัสดิการจาก
กิจกรรมป้องกัน
อุบัติเหตุ

๔. โครงการป้ อ งกั น ๑. นักเรียนมีความรู้
ยาเสพติด
ด้านยาเสพติด
๒. นักเรียนไม่ติดยา
เสพติด

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3 และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3 และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถ
ว่ายน้าได้อย่างปลอดภัย
เชิงปริมาณ
๑) นักเรียนได้มีสวัสดิการจาก
กิจกรรมอุบัติเหตุร้อยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียนได้มีสวัสดิการจาก
กิจกรรมอุบัติเหตุ
เชิงปริมาณ
๑) นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติดทุกชนิด ร้อยละ ๑๐๐
๒) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอันตรายและมี
แนวทางในการป้องกันยาเสพ
ติดไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ
๑) โรงเรียนไขศรีปราโมช
อนุสรณ์ สามารถดารงความ
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
และสามารถดารงสถานะ
ประเภท ก ได้อย่างยั่งยืน
๒) โรงเรียนไขศรีปราโมช
อนุสรณ์ นักเรียนแกนนา
สามารถจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ในการดูแลเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน
ผลสาเร็จ

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา/SMART
School(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

มฐ.ที่ 1/ ตัวบ่งชี้ที่
1.1-1.2

มฐ.ที่ 11/ ตัวบ่งชี้ที่
11.2

มฐ.ที่ ๑/ ตัวบ่งชี้ที่
๑.๑-๖

สนองมาตรฐานการศึกษา
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๕. โครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
๑. นักเรียนเป็นเด็กดี

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
1) นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
และระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1- 6 จานวน
2) ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรจานวน 25 คน
3) พระสงฆ์ จานวน ๖ รูป
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน 15 คน และ
คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง จานวน
40 คน
เชิงคุณภาพ
1) ผู้บริหาร ครู บุคลากรและ
นักเรียนปฏิบัติตนตาม
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
คือ ยิ้ม ไหว้ทักทายกัน
2) ผู้บริหาร ครู บุคลากรและ
นักเรียนดาเนินชีวิตตาม
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
3) ผู้บริหาร ครู บุคลากรและ
นักเรียนใช้หลักพุทธธรรม
พัฒนา ร่างกาย
พฤติกรรม และจิตใจ
4) โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
ฝึกฝน ปฏิบัติ หล่อหลอม
ผู้เรียนให้ดาเนินชีวิตตาม
วิถีพุทธ

ของสถานศึกษา/SMART
School(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้

มฐ.ที่ 2/ ตัวบ่งชี้ที่
2.1-2.4
มฐ.ที่ 15/ ตัวบ่งชี้ที่
15.1-15.2
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ตารางความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ที่ 6 ระดมทรัพยากรจากชุมชนและทุกภาคส่วนพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
ผลสาเร็จ
ของสถานศึกษา/SMART
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
School(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
คุณภาพ)
๑. โครงการพัฒนา
๑. มีแหล่ งเรี ยนรู้อย่าง เชิงปริมาณ
มฐ.ที่ 7/ ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
เพียงพอ
1) นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ปัญญาท้องถิ่น
๒. ครู นักเรียนใช้แหล่ง
และสื่อต่างๆรอบตัวอย่าง
เรียนรู้และภูมิปัญญา
เพียงพอร้อยละ 80
2) ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นนาเสนอ
ผลงานร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้
อย่างเพียงพอ
2) ครูและนักเรียนใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
๒. โครงการสร้าง
๑.บ้ า น วั ด โรงเรี ย น เชิงปริมาณ
มฐ.ที่ 13/ ตัวบ่งชี้ที่
ความสัมพันธ์ชุมชน
(บวร)ร่วมกันพัฒนา 1) เพื่อสร้างความสัมพันธ์
13.1-13.2
โรงเรียน
ชุมชนโดยมาร่วมกัน
พัฒนาโรงเรียนอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง
2) เพื่อมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาในการจัด
กิจกรรม บ้าน วัด
โรงเรียนอย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
1) เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียน ชุมชน
และองค์กรและหน่วยงาน
อื่นๆ
2) เพื่อบริหารการจัด
การศึกษาอย่างมีส่วนร่วม
ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการอื่นๆ
๑. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
๑. เด็กอนุบาลมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีด้วย
การเข้าร่วมเรียนรู้
อย่างมีความสุข
สนุกสนาน อยากรู้
อยากเห็น และ มี
ความกระตือรือร้น
๒. เด็กมีทักษะพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
๑) เด็กอนุบาลมีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้วยการเข้าร่วมเรียนรู้อย่างมี
ความสุข สนุกสนาน อยากรู้
อยากเห็น และมีความ
กระตือรือร้นร้อยละ 80
๒) เด็กมีทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้วยการเข้าร่วมเรียนรู้อย่าง
มีความสุข สนุกสนาน
อยากรู้อยากเห็น และมี
ความกระตือรือร้น
๒) เด็กมีทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์
๒. โครงการส่ ง เสริ ม ๑. เพื่อส่งเสริม
เชิงปริมาณ
นิสัยรักการอ่าน
พัฒนาการทาง
1) เด็กมีพัฒนาการทางภาษา
ภาษาของเด็กปฐมวัย
ร้อยละ 80
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี 2) เด็กมีนิสัยรักการอ่านร้อย
นิสัยรักการอ่าน
ละ 80
3. เพื่อสร้างความ
3) ผู้ปกครองเห็นความสาคัญ
ตระหนักของ
ของการเล่านิทาน ร้อยละ
ผู้ปกครองให้เห็น
80
ความสาคัญของการ เชิงคุณภาพ
เล่านิทาน
1) เด็กมีพัฒนาการทางภาษา
2) เด็กมีนิสัยรักการอ่าน
3) ผู้ปกครองเห็นความสาคัญ
ของการเล่านิทาน

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา/SMART
School(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้

มฐ.ที่ 4/ ตัวบ่งชี้ที่
4.1-4.5

มฐ.ที่ 4/ ตัวบ่งชี้ที่
4.1-4.5

ห น้ า | 52

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๓. โครงการส่งเสริม ๑. เพื่อให้เด็กพัฒนา
เชิงปริมาณ
ความสามารถ
ศักยภาพของตนเองอย่าง ๑) เด็กพัฒนาศักยภาพของ
พิเศษ
เต็มที่
ตนเอง ร้อยละ ๘๐
๒. เพื่อเกิดความภาคภูมิใจ ๒) นักเรียนมีความภาคภูมิใจ
และเห็นถึงคุณค่าของ
และเห็นถึงคุณค่าของ
ตนเอง
ตนเอง ร้อยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ
1) เด็กพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง
๒) นักเรียนมีความภาคภูมิใจ
และเห็นถึงคุณค่าของ
ตนเอง
๔. โครงการไขศรี ๑. นักเรียนชั้นอนุบาล 2
เชิงปริมาณ
บัณฑิตน้อย
ได้รับประกาศนียบัตร
๑) นักเรียนชั้นอนุบาล2รับ
๒. ผู้ปกครองเข้าร่วม
ประกาศนียบัตร ร้อยละ
กิจกรรม
100
๒) ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียนสามารถเรียนจน
สาเร็จการศึกษาระดับชั้น
อนุบาล 2
๒) ผู้ปกครองเห็นความสาคัญ
และมีส่วนร่วมใน
ความสาเร็จ ของนักเรียน
5. โครงการปลูก
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ด้านปริมาณ
กล้าหว่านธรรม
ความเข้าใจในคุณธรรม 1) นักเรียนสายชั้นอนุบาลมี
พื้นฐานของพุทธศาสนา
ความรู้ ความเข้าใจใน
อย่างถูกต้อง
คุณธรรมพื้นฐานของพุทธ
2. เพื่อปลูกฝังค่านิยมและ
ศาสนาอย่างถูกต้อง
พัฒนาจิตสานึกให้มี
ร้อยละ ๘๐
คุณธรรมขั้นพื้นฐานที่ดี 2) นักเรียนสายชั้นอนุบาลมี
งาม
ค่านิยมและพัฒนาจิตสานึก
ให้มีคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่ดี
งาม ร้อยละ ๘๐

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา/SMART
School(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้

มฐ.ที่ 1/ ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
มฐ.ที่ 2/ ตัวบ่งชี้ที่ 2.12.4

มฐ.ที่ 2/ ตัวบ่งชี้ที่ 2.12.4
มฐ.ที่ 9/ ตัวบ่งชี้ที่ 9.2

มฐ.ที่ 3/ ตัวบ่งชี้ที่
3.1-3.4
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โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

5. โครงการปลูก
กล้าหว่านธรรม
(ต่อ)

๖. โครงการสาธิต
ประกอบอาหาร
โดยผู้ปกครอง
สายชั้นอนุบาล

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบ้านและ
ผู้ปกครอง
2. เพื่อปลูกฝังเจตคติการ
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์
3. เพื่อรู้จักคุณค่าทาง
อาหาร

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา/SMART
School(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้

ด้านคุณภาพ
มฐ.ที่ 3/ ตัวบ่งชี้ที่ 3.11) นักเรียนสายชั้นอนุบาลมี
3.4
ความรู้ ความเข้าใจใน
คุณธรรมพื้นฐานของพุทธ
ศาสนาอย่างถูกต้อง
2) นักเรียนสายชั้นอนุบาลมี
ค่านิยมและพัฒนาจิตสานึก
ให้มีคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่
ดีงาม
ด้านปริมาณ
มฐ.ที่ 1/ ตัวบ่งชี้ที่ 1.11) ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดี
1.3
กับทางโรงเรียนโดยมี
มฐ.ที่ 9/ ตัวบ่งชี้ที่ 9.2
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกห้องเรียน ร้อยละ ๘0
2) นักเรียนชั้นอนุบาลมีเจตคติ
ที่ดีในการรับประทาน
อาหารที่มี ประโยชน์
ร้อยละ ๘๐
๒) นักเรียนชั้นอนุบาลรู้จัก
คุณค่าของอาหาร
ร้อยละ ๘0
ด้านคุณภาพ
1) นักเรียนได้รับการจัด
ประสบการณ์ที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับการรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์
๒) ผู้ปกครองเห็นความสาคัญ
และมีส่วนร่วมใน
ความสาเร็จของนักเรียน
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๒. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา
๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย(๕คะแนน)
ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
๑.๑ มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
5
ดีเยี่ยม
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
๕
ดีเยี่ยม
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
5
ดีเยี่ยม
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคอุบัติเหตุภัยและสิ่ง
๕
ดีเยี่ยม
๑.๔
เสพติด
สรุปมาตรฐาน
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทา)
โรงเรียนมีความตระหนักในความสาคัญของการมีพัฒนาการทางร่างกายของเด็กปฐมวัยเป็นไป
ตามวัยโดยมีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อได้คล่องแคล่ว เด็กปฐมวัยมี
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนได้ดีและรู้จักหลีกเลี่ยง ต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคอุบัติเหตุภัยและสิ่งเสพ
ติด โดยจัดให้มีโครงการและกิจกรรมดังนี้
- โครงการอาหารเสริมนม
- โครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน
- โครงการตรวจสุขภาพจากสาธารณสุข
- กิจกรรมวันเด็กและกีฬาสี
- การบันทึกชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง
- การจัดประกวดฟันดีจากกิจกรรมสัปดาห์โรคฟัน
- กิจกรรมสาธิตประกอบอาหารโดยผู้ปกครอง
- กิจกรรม การแปรงฟัน การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากเข้าห้องน้า
- แผนการจัดประสบการณ์ทั้ง ๖ กิจกรรม
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีการจัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายจัดให้มีอาหารเสริมนม
ฟลูออไรด์และจัดให้อาหารเช้า อาหารกลางวันซึ่งเด็กอนุบาลจะได้รับอาหารเสริมนม อาหารเช้าและกลางวัน
ทุกวัน ซึ่งมีสารอาหารครบห้าหมู่และมีปริมาณที่เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสุขภาพจากสาธารณสุขโดย
เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขมาตรวจสุขภาพนักเรียนอนุบาลและให้คาแนะเป็นรายบุคคลเป็นประจาทุกภาคเรี ยน
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ครูประจาชั้นบันทึกการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูงเป็นประจาทุกเดือน และจัดทาโครงการ
บ้านปลอดบุหรี่โดยให้ความรู้กับเด็กและผู้ปกครองให้เข้าใจถึงโทษของบุหรี่ต่อเด็กและครอบครัว การจัด
ประกวดฟันดีในกิจกรรมสัปดาห์โรคฟันเพื่อส่งเสริมให้เด็กรัก ษ์สุขภาพฟัน นอกจากนี้ยังมีโครงการของสายชั้น
อนุบาลที่สนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาทางงร่างกายที่ดี เช่นโครงการสาธิตประกอบอาหารโดยผู้ปกครองเพื่อให้เด็ก
มีเจตคติที่ดีต่อการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โครงการวันเด็กและกีฬาสี และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นใน
ตารางกิจกรรมประวันของเด็ก เช่น การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน การล้างมือก่อนรับประทาน
อาหาร และหลังจากการเข้าห้องน้าเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดี
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ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายส่งผลให้ให้เด็กปฐมวัยพัฒนาการทางร่างกายของเด็ก
ปฐมวัยเป็นไปตามวัยโดยมีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีทักษะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อได้คล่องแคล่ว เด็ก
ปฐมวัยมีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพของตนได้ดีและรู้จักหลีกเลี่ยง ต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคอุบัติเหตุภัยและสิ่ง
เสพติด ระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมโดยมีการจัดสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์สาหรับเด็กอนุบาลในการ
ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายและจัดทารายอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้มีประโยชน์และมีสารอาหาร
ครบถ้วน มีปริมาณที่เพียงพอสาหรับเด็ก และจัดเข้าร่วมโครงการบ้านปลอดบุหรี่เพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครอง
และเด็กอนุบาลเห็นถึงโทษของสารเสพติดอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๒เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ (๕ คะแนน)
ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
๒.๑ ร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
๕
ดีเยี่ยม
๒.๒ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
๕
ดีเยี่ยม
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
5
ดีเยี่ยม
5
ดีเยี่ยม
๒.๔ ชื่นชมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
สรุปมาตรฐาน
๕.00
ดีเยี่ยม
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทา)
โรงเรียนมีความตระหนักในความสาคัญของการมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็กปฐมวัยมีอารมณ์
ร่าเริงแจ่มใส มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เหมาะสมกับวัยและ
เด็กมีอารมณ์ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ โดยจัดให้มีโครงการและกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมวันเด็กและกีฬาสี
- การประกวดผลงานต่าง ๆ ของเด็กอนุบาล
- โครงการวิถีพุทธ
- กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านการแสดง
- โครงการไขศรีบัณทิตน้อย
- แผนการจัดประสบการณ์ทั้ง ๖ กิจกรรม
วิธีการพัฒนา
จากการจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิ ตใจได้ดาเนิ น กิจ กรรมวัน ส าคัญต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เช่น กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ กิจกรรมวันเด็กและกีฬาสี ฯลฯ เพื่อให้เด็กอนุบาลมีส่วนร่วมในการประกวดและร่วมทากิจกรรม
ของทางโรงเรียนที่จัดขึ้นเพื่อทาให้เด็กได้รู้จักการแสดงออกและควบคุมตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี สิ่งที่
ส่งเสริมให้เด็กมีอารมณ์ที่ดี จิตใจดีและมีความรู้สึกที่ดีคือการที่เด็กได้อบรมจิตใจ การอบรมหลักคุณธรรม
พื้นฐานต่าง ๆ สาหรับเด็กอนุบาล ในกิจกรรมลานธรรม และโครงการปลูกกล้าหว่านธรรมอีกด้วย และทาง
คณะครูสายชั้นอนุบาลได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนสายชั้นอนุบาลได้ฝึกการราไทย
และการแสดงเต้นประกอบเพลงโดยให้เด็กได้แสดงความสามารถของตนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น
เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและมีภาคภูมิใจในความสามารถของตนที่มี อยู่อย่างเต็มศักยภาพ มี
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โครงการไขศรีบณ
ั ทิตน้อยให้ กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และมีความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเองในการเรียน นอกจากนี้ทางคณะครูปฐมวัยได้จัดกิจกรรมในแผนการจัดประสบการณ์ทั้ง 6
กิจ กรรม เพื่อบูร ณาการการเรีย นการสอนผ่ านกิจกรรมดังกล่ าว ได้แก่ กิจกรรมเคลื่ อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเสรีและเล่นตามมุม กิจกรรมศิลปะสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้งและเกม
การศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กอย่างเต็มศักยภาพ
ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส มีความ
มั่นใจและกล้าแสดงออกเด็กสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เหมาะสมกับวัยและเด็กมีอารมณ์ชื่นชมศิลปะ
ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนจัดโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นประจาทุกปีการศึกษา ประสานความร่วมมือ
กับทุกฝ่ายเพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจดียิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ ๓เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม (๕ คะแนน)
ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
๓.๑ มีวินัยรับผิดชอบเชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์
4
ดีมาก
๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือแบ่งปัน
5
ดีเยี่ยม
๓.๓ เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๕
ดีเยี่ยม
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
5
ดีเยี่ยม
สรุปมาตรฐาน
๔.๖๐
ดีเยี่ยม
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทา)
โรงเรี ยนมี ความตระหนั กในความส าคัญของการมีพัฒนาการทางด้านสั งคม เด็กปฐมวัยมีวินัยความ
รับผิดชอบเชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ เด็กปฐมวัย มีความซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือโดยจัดให้มีโครงการและกิจกรรมดังนี้
- โครงการวิถีพุทธ
- กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาและวันสาคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เช่น
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมเข้าพรรษา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ฯลฯ
- กิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ตอนเช้า
- กิจกรรมปลูกกล้าหว่านธรรม
- แผนการจัดประสบการณ์ทั้ง ๖ กิจกรรม
- บันทึกความดี
- เวรประจาวันของเด็ก
วิธีการพัฒนา
จากการจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจได้
ดาเนิ น กิจ กรรมวัน ส าคัญต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เช่น กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันแม่แห่ งชาติ
กิจกรรมวันเด็กและกีฬาสี ฯลฯ และกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ตอนเช้าเพื่อให้เด็กอนุบาลมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของทางโรงเรียนที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายในการปลูกฝังให้
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางสังคมที่ดีสามารถอยู่ร่วมทากิจกรรมกับคนอื่นได้ และยังจัดกิจกรรมลานธรรมทุก
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วันศุกร์ ซึ่งเป็ นวันพระของทางโรงเรี ยนในการสวดมนต์ และนั่งสมาธิ มีการอบรมคุณธรรมต่าง ๆ ที่เป็น
พื้นฐานให้กับเด็ก นอกจากนี้ทางสายชั้นอนุบาลได้จัดโครงการปลูกกล้าหว่านธรรม โดยจัดให้เด็กปฐมวัยมีการ
นั่งสมาธิก่อนเรียน การสวดมนต์ในตอนกลางวัน การพิจารณาอาหารก่อนรับประทานอาหารกลางวัน และ
ยังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนผ่านกิจกรรม
ดังกล่าว ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเสรีและเล่นตามมุม
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้งและเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาการทางด้านสังคมของเด็กในการอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เด็กปฐมวัยมีวินัยความรับผิดชอบเชื่อฟังคาสั่ ง
สอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ เด็กปฐม มีความซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครองให้มีแนวทางในการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานและลักษณะนิสัยที่ดี
ให้กับเด็กปฐมวัยที่บ้านเพื่อให้เด็กได้รับการอบรมจากทางโรงเรียนแล้วและได้นากลับไปฝึกฝนและอบรมจาก
ทางบ้านอีกแนวทางหนึ่ง
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา (๕ คะแนน)
ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวซักถามอย่างตั้งใจและรักการ
๕
ดีเยี่ยม
๔.๑
เรียนรู้
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจาก
๕
ดีเยี่ยม
๔.๒
ประสบการณ์การเรียนรู้
๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
5
ดีเยี่ยม
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๕
ดีเยี่ยม
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
๕
ดีเยี่ยม
สรุปมาตรฐาน
๕.00
ดีเยี่ยม
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทา)
โรงเรียนมีความตระหนักในความสาคัญของการมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเพื่อให้ เด็กปฐมวัย
สนใจเรี ยนรู้สิ่ งรอบตัวซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์และเด็กปฐมวัยมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์โดยจัดให้มีโครงการและกิจกรรมดังนี้
- โครงการทัศนศึกษา
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
- โครงการรักการอ่านระดับปฐมวัย
- โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสายชั้นอนุบาล
- แฟ้มสะสมผลงาน
- แผนการจัดประสบการณ์ทั้ง 6 กิจกรรม
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วิธีการพัฒนา
จากการจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ทาง
โรงเรียนได้พาเด็กปฐมวัยทัศน์ศึกษานอกห้องเรียนปีการศึกษาละ 1 ครั้ง มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น
สวนหย่ อ ม ตลาดนั ด วั ด กลาง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ยนรู้ จ ากประสบการณ์ ร อบตัว เข้ า ร่ ว มโครงการบ้ า น
นักวิทยาศาสตร์น้อยให้เด็กได้ทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ๒๐ กิจกรรมและทาโครงงานอีก ๒ โครงงาน เพื่อ
ปูพื้นฐานให้เด็กมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ และยั งจัดให้มีโครงการรักการอ่านระดับปฐมวัย มีการยืมหนังสือ
นิทานกลับบ้าน การเล่านิทาน การวาดรูปนิทานและเล่านิทานที่ชื่นชอบ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนผ่านกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การลงมือปฏิบัติ
การทดลอง การสาธิต การสารวจสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในโรงเรียน เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนผ่านกิจกรรม
ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเสรีและเล่นตามมุม กิจกรรม
ศิลป์สรรค์ กิจกรรมกลางแจ้งและเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทางสติปัญญาของเด็กอย่างเต็มศักยภาพของตน
ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เด็กปฐมวัยเด็กปฐมวัย สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ เด็กมี
ทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และเด็กปฐมวัยมี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ให้ความรู้กับผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาด้วยการเล่านิทานให้ลูกฟังก่อนนอน
หรือในยามว่าง
ด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (๒๐ คะแนน)
ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
5
ดีเยี่ยม
๕.๑
ปฐมวัย และสามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการจัดประสบการณ์
ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
๕.๒ การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
๕.๕ หลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
๕.๖ การปรับการจัดประสบการณ์
๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้ตลอดเวลา
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
ครูจัดทาสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
๕.๑๐ พัฒนาเด็ก

สรุปมาตรฐาน

5

ดีเยี่ยม

5
5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5
5
5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5.00

ดีเยี่ยม
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ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทา)
โรงเรียนมีความตระหนักในความสาคัญของการพัฒนาครูปฐมวัยให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่าง
มี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยจัดให้มีโครงการและกิจกรรมดังนี้
- โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน
- โครงการพัฒนาครูและบุคลากรกับโรงเรียนเครือข่ายที่ ๒๒
- กิจกรรมทัศนศึกษา ศึกษาดูงานของบุคลากร
- โครงการสัมพันธ์ชุมชน
- กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
- โครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
- โครงการนิเทศภายใน
- โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูปฐมวัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้
ครู มีความรู้ ค วามเข้าในการจั ดการศึกษาปฐมวั ยได้ดี และครูป ฐมวัย ได้ศึ ก ษาหาความรู้เพิ่ม เติมเกี่ยวกั บ
หลักสูตรปฐมวัยและมีการวิเคราะห์และทบทวนหลักสูตรปฐมวัยเพื่อนามาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูปฐมวัยมีการจัดทาแผนการสอนทั้ง 6 กิจกรรมก่อนการสอนล่วงหน้าและมี
บันทึกหลังการสอนเพื่อนามาปรับปรุงและแก้ ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นและมีการจัดทาวิจัยใน
ชั้นเรียนและจัดทาสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ประกอบการสอนและใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น จอทัชสกิน ข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต มีWiFi และมีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการที่หลากหลาย เช่น แบบสังเกต แบบ
สัมภาษณ์ แบบบันทึกพฤติกรรมของเด็ก ครูมีวุฒิการศึกษาในระดับปฐมวัยทาให้มีความเข้าใจและมีใจรักที่จะ
ดูแลเด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
ผลการพัฒนา
จากการจั ดโครงการและกิจ กรรมที่ ห ลากหลายส่ ง ผลให้ ค รู ปฏิ บั ติ งานตามบทบาทหน้ า ที่ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
พัฒนาครูสู่อาเซียนภิวัฒน์ ดังนี้
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การสอนโดยใช้
กระดานอัจฉริยะ โปรเจคเตอร์ โปรแกรม Power Point โปรแกรมสาเร็จรูป CAI เป็นต้น
- พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระ
ที่ตนเองปฏิบัติการสอน
- อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้เรียน
- มีการอบรมหลักสูตรปฐมวัยให้กับครูปฐมวัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องแยกจากการอบรมของ
หลักสูตรประถมศึกษาเพื่อได้รับองค์ความรู้ที่ต่อเนื่อง
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มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (๒๐ คะแนน)
ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
๖.๑
ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
5
ดีเยี่ยม
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้นาและความคิดริเริ่มที่เน้น
5
ดีเยี่ยม
๖.๒
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
5
ดีเยี่ยม
๖.๓
การประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
4
ดีมาก
๖.๔
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
4
ดีมาก
๖.๕
ประสิทธิภาพ
ผู้บริหารให้คาแนะนาคาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ
5
ดีเยี่ยม
๖.๖
ใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
เด็กผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
5
ดีเยี่ยม
๖.๗
การศึกษาปฐมวัย
สรุปมาตรฐาน
4.70
ดีเยี่ยม
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทา)
โรงเรียนมีความตระหนักในความสาคัญของการพัฒนาผู้บริหารให้ป ฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยจัดให้มีโครงการและกิจกรรมดังนี้
- แผนพัฒนาคุณภาพ/ แผนงาน/ แผนปฏิบัติการ/ โครงการ/ กิจกรรม
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร ภาพถ่าย
- โครงสร้างการบริหารงาน
- โครงการพัฒนาบุคลากร
- การจัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามความสามารถและตามตาแหน่งการศึกษา
- การสร้างขวัญและกาลังใจให้กับครู
- การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วิธีการพัฒนา
ผู้บริหารยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลในการบริหาร ร่วมคิดร่วมทา ร่วมพัฒนา และ
ชื่นชมผลสาเร็จ เน้นการมีส่วนร่วมของคณะครู และบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน
องค์กร รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายอย่างมีเหตุผลอย่างมีหลักประชาธิปไตย ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม มีการบริหารงานแบบกระบวนการ PDCA กากับ
ติดตามงาน ให้การสนับสนุน อานวยอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตระบบไวไฟที่รวดเร็ว จอทัชสกรีน
โปรเจคเตอร์ และคอมพิว เตอร์ ทุกห้ องเรียน ผู้ มีบริหารมีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรปฐมวัยสามารถให้
คาปรึกษาทางวิชาการการจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ การพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างสมดุลของผู้เรียน
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ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
อบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรปฐมวัยให้ กับผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีองค์ความรู้การจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อให้การบริหารงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา (๒๐ คะแนน)
ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่
4
ดีมาก
๗.๑
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ
5
ดีเยี่ยม
๗.๒
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
5
ดีเยี่ยม
๗.๓
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
5
ดีเยี่ยม
๗.๔
ผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่น
๗.๕ จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
5
ดีเยี่ยม
สรุปมาตรฐาน
4.80
ดีเยี่ยม
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทา)
โรงเรียนมีความตระหนักในความสาคัญของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ โดยจัดให้มี
โครงการและกิจกรรมดังนี้
- แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
- หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
- โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสายชั้นอนุบาล
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
- โครงการรักการอ่านระดับปฐมวัย
- โครงการไขศรีบัณฑิตน้อย
- การจัดงบประมาณอุปกรณ์ สื่อ เพื่ออานวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอน
- การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยส่งผลให้เด็กมีมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย โดยคานึงถึงความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล โดยมีการจัดทาหลักสูตรระดับปฐมวัยที่นาไปสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและจัดให้ผู้มีส่วน
ร่ ว มทุ ก ฝ่ า ยตระหนั ก และมี ค วามเข้ า ใจหลั ก การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย เช่ น มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองและคณะครูสายชั้นอนุบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจและมีความรู้ในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม และศึกษาดูงานอยู่เนืองๆ นอกจากนี้ทาง
โรงเรี ยนได้จั ดสิ่ งอานวยความสะดวกต่อการพัฒนาการเด็ ก เช่น เครื่องเล่ น อุปกรณ์ของนักเรียนสาหรับ
เสริมสร้างพัฒนาการ ที่นอนสาหรับเด็ก อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนอย่างครบถ้วน
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ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายส่งผลให้การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา ส่งผลให้การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ปกครองให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัยในทิศทางเดียวกัน และมีการศึกษาดูงานในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยจากโรงเรียนต้นแบบ
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (๕ คะแนน)
ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
๘.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
5
ดีเยี่ยม
จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
5
ดีเยี่ยม
๘.๒ ของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
5
ดีเยี่ยม
๘.๓
บริหารจัดการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน
4
ดีมาก
๘.๔
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
5
ดีเยี่ยม
๘.๕
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมิน
5
ดีเยี่ยม
๘.๖
คุณภาพภายใน
สรุปมาตรฐาน
4.90
ดีเยี่ยม
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทา)
โรงเรียนมีความตระหนักในความสาคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง โดยจัดให้มีโครงการและกิจกรรมดังนี้
- โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
- การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
- การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีการจัดทาระบบประกันคุณภาพภายในโดยมีการกาหนดมาตรฐานการจัดการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย และดาเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้ระบุเป้าหมายตามตราฐานการศึกษาของสถานศึ กษา มีการจัดทา
ข้อกาหนดเกี่ยวกับตัวชี้ในแต่ละมาตรฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนโดยคานึงถึง
ศั ก ยภาพของเด็ ก ศั ก ยภาพของโรงเรี ย น โรงเรี ย นจั ด ท าและด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
แผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด มีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาอย่ างต่อเนื่องและได้จัดทารายงานประจาปี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน และมีการการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน
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ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายส่งผลให้การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง ส่งผลให้การประกันคุณภาพ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารให้มีค วามรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจั ดการศึกษาปฐมวัยตลอดจนศึกษามาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อจะได้จะกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
- โรงเรียนมีการการกับดูแลระบบการประกันคุณภาพภายในให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนด
บทบาทหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุทุกมาตรฐาน
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้(๕ คะแนน)
ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
5
ดีเยี่ยม
๙.๑
บุคลากรในสถานศึกษา
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
5
ดีเยี่ยม
๙.๒ สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา กับครอบครัวชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
สรุปมาตรฐาน
5.00
ดีเยี่ยม
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทา)
โรงเรียนมีความตระหนักในความสาคัญ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยจัดให้มีโครงการและกิจกรรมดังนี้
- โครงการพัฒนาแหล่งรู้
- โครงการทัศนศึกษา
- การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่ความเป็นสากล
- การจัดนิทรรศการป้ายนิเทศวารสารการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
- ห้องสวยสะอาด บรรยากาศวิชาการ
- กิจกรรมสาธิตประกอบอาหารโดยผู้ปกครองสายชั้นอนุบาล
- งานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายที ๒๒
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสัง คมแห่งการเรียนรู้โดยมีการพัฒนาแหล่งเรียนภายใน
โรงเรียนในการใช้พื้นที่ที่จากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตบแต่งต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน ห้องสหกรณ์ ห้อง
อาเซียน และห้องดนตรี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคคลการภายในและนอกโรงเรียนในการจัดกิจกรรม
สาธิตประกอบให้กับนักเรียนสายชั้นอนุบาล การให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ศูนย์ 35 มาให้ความรู้
ด้านสุขภาพอนามัยที่ดีกับเด็กปฐมวัย
ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายส่งผลให้ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต
มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีทักษะมนการจัดการเรียนการสอนอนุบาลแนวใหม่ มาให้ความรู้ให้ทันสมัย
ทันโลก ทันเหตุการณ์
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย (๕คะแนน)
ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย
5
ดีเยี่ยม
๑๐.๑ ปรัชญาวิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา
๑๐.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
5
ดีเยี่ยม
สรุปมาตรฐาน
5.00
ดีเยี่ยม
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทา)
โรงเรียนมีความตระหนักในความสาคัญ ของการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา
วิสัยทัศน์และจุดเน้นของ การศึกษาปฐมวัยมี โดยจัดให้มีโครงการและกิจกรรมดังนี้
- หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
- แผนพัฒนาสถานศึกษา
- ปฏิทินปฏิบัติงาน
- โครงการวิถีพุทธ
- กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน
- กิจกรรมลานธรรม
- โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสายชั้นอนุบาล
- โครงการรักการอ่านระดับปฐมวัย
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
- โครงการไขศรีบัณทิตน้อย
- กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ
- กิจกรรมปลูกกล้าหว่านธรรม
- กิจกรรมสาธิตประกอบอาหารโดยผู้ปกครองสายชั้นอนุบาล
- แผนการประสบการณ์การเรียนรู้ทั้ง ๖ กิจกรรม
วิธีการพัฒนา
โรงเรี ย นด าเนิ น การตามกระบวนการบริ ห ารจั ด การของสถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
การศึ ก ษาโดยได้ ด าเนิ น การประชุ ม วางแผนการด าเนิ น งานการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข อง
สถานศึกษาที่จั ดทาขึ้น จากการมีส่ ว นร่ ว มของผู้ บริห ารครูบุคลากรชุมชนและองค์กรภายนอกมีการจัดทา
โครงการ / กิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปรัชญาจุดเน้นเป้าหมายและกลยุทธ์ของสถานศึ กษา แล้วมีการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมตามวิสัยทัศน์ปรัชญาจุดเน้นเป้าหมายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาตลอดจนมีการกากับ
ติดตามอย่างสม่าเสมอรายงานสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนที่บรรลุ
ตามเป้าหมายปรัชญาจุดเน้นและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
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ผลการพัฒนา
มีก ารด าเนิ น โครงการและกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ มให้ เด็ กบรรลุ ต ามเป้ า หมายของสถานศึก ษาปรัช ญา
วิสัยทัศน์และจุดเน้นของ การศึกษาปฐมวัยตามแผนพัฒนาของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง ผู้บริหารให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตลอดจนศึกษามาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งเพื่อจะได้จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย และแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
(๕ คะแนน)
ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
5
ดีเยี่ยม
๑๑.๑
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
๑๑.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
4
ดีมาก
สรุปมาตรฐาน
4.60
ดีเยี่ยม
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทา)
โรงเรียนมีความตระหนักในความสาคัญ ของการพัฒนาสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมตามนโยบาย
และแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพสูงมี โดยจัดให้มีโครงการและกิจกรรมดังนี้
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
- โครงการบ้านปลอดบุหรี่
- โครงการรักการอ่านระดับปฐมวัย
- โครงการครูภาษาต่างชาติ
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการกิจกรรมตามนโยบายและแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยดาเนินตามโครงการต่าง ๆ มีการประชุมคณะผู้บริหาร
คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบนโยบายการศึกษาในการวางแผนร่วมกัน มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบ จัดทาตารางปฏิบัติงาน และดาเนินตามโครงการพร้องทั้งกากับติดตาม
ดูแล และประเมินความสาเร็จของโครงการและหาแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขเพื่อนามาวางแผนในการ
จัดทาโครงการครั้งต่อไป
ผลการพัฒนา
ทาให้เกิดอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
บูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ให้สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกิจกรรม
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับคุณภาพ 4.๘๖ แปลคุณภาพ ดีเยี่ยม
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๒.๒ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ(๕คะแนน)
ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย
5
ดีเยี่ยม
๑.๑
สม่าเสมอ
มีน้าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
5
ดีเยี่ยม
๑.๒
มาตรฐาน
ป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษสภาวะที่
5
ดีเยี่ยม
๑.๓
เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
เห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง
5
ดีเยี่ยม
๑.๔
เหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
5
ดีเยี่ยม
สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี
4
ดีมาก
๑.๖
นาฏศิลป์กีฬานันทนาการตามจินตนาการได้ตามวัย
สรุปมาตรฐาน
4.80
ดีเยี่ยม
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทา)
โรงเรียนมีความตระหนักในความสาคัญของการมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพของผู้เรียน โดยได้จัด
กิจกรรม เช่น การให้นักเรียนได้รับอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันทุกวัน การตรวจสุขภาพและสุขภาวะ
นักเรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การแข่งขันกีฬา การแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน พัฒนาความ
กล้าแสดงออกตามแนวทางประชาธิปไตยด้วยกิจกรรมสภานักเรียนและมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและ
จัดระบบดูแลนักเรียนอย่างเข้มแข็ง
โครงการ
- โครงการอาหารกลางวัน
- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
- โครงการว่ายน้าเป็นเล่นน้าได้ปลอดภัย
- โครงการประกันอุบัติเหตุ
- โครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติด
หลักฐาน
- แบบสรุปข้อมูลโครงการอาหารกลางวัน
- บันทึกการรับจ่ายนม
วิธีการพัฒนา
ดาเนินกิจกรรมและบูรณาการการสร้างสุขภาวะที่ดีและการมีสุนทรียภาพในกิจกรรมการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และพัฒนาระบบดูแลนักเรียนให้สามารถดูแลนักเรียนได้ทุกคนและอย่างมีประสิทธิภาพ
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ผลการพัฒนา
นักเรียนระดับประถมศึกษามีสุขภาวะที่ดีและการมีสุนทรียภาพระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาวะที่ดีและการมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์(๕ คะแนน)
ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
5
ดีเยี่ยม
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
5
ดีเยี่ยม
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
5
ดีเยี่ยม
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
5
ดีเยี่ยม
สรุปมาตรฐาน
5.00
ดีเยี่ยม
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทา)
แบบสอบถาม
- การประมวลผลความคิดเห็นของครูประจาชั้นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความเอื้ออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
- การประมวลความคิดเห็นของครูประจาชั้นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
- การประมวลความคิดเห็นของครูประจาชั้นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู้ระหว่างกัน
- การประมวลความคิดเห็นของครูประจาชั้นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โครงการ
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
- โครงการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือสามัญและยุวกาชาด
หลักฐาน
- แบบสรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- สรุปผลการดาเนินการโครงการ
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีการจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกับผู้เรียน ค่ายพุทธ
บุตร การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรม นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความ
เอื้ออาทรต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้ในสังคม นักเรียนมีพฤติกรรมใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมช่วยกันพัฒนาโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงามมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนมีการกาหนดวิธีการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนอย่างยั่งยืน
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง(๕คะแนน)
ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
4
ดีมาก
๓.๑
ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว
มีทักษะในการอ่านฟังดูพูดเขียนและตั้งคาถามเพื่อ
๔
ดีมาก
๓.๒
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
5
ดีเยี่ยม
๓.๓
เรียนรู้ระหว่างกัน
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
5
ดีเยี่ยม
สรุปมาตรฐาน
4.40
ดีมาก
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทา)
แบบสอบถาม
- การประมวลผลความคิดเห็นของครูประจาชั้นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
- การประมวลความคิดเห็นของครูประจาชั้นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
- การประมวลความคิดเห็นของครูประจาชั้นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู้ระหว่างกัน
- การประมวลความคิดเห็นของครูประจาชั้นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และนาเสนอผลงาน
โครงการ
- โครงการรักการอ่าน (อ่านกันสนั่นเมือง)
- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
- โครงการทัศนศึกษาสู่โลกกว้าง
- โครงการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือสามัญและยุวกาชาด
- โครงการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
หลักฐาน
- สถิติการใช้ห้องสมุดของผู้เรียน
- แบบบันทึกการอ่าน
- สรุปผลการดาเนินโครงการ
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน ด้วยการกาหนดให้ทุกห้องเรียนมีชั่วโมง
รักการอ่าน 1 กลุ่มสาระ ต่อ 1 ภาคเรียน ห้องสมุดจัดโครงการรักการอ่าน (อ่านกันสนั่ นเมือง) มีการจัด
กิจกรรมหยุดทุกงานอ่านทุกคน มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด การใช้อินเตอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้า และ
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กลุ่มสาระภาษาไทยมีกิจกรรมภาษาไทยวันละคา โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชา
เพิ่มเติมให้นักเรียนทุกคน เพื่อสนองต่อวิสัยทัศน์ ของโรงเรียน และในรายวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระก็ส่งเสริมให้
นักเรียนสืบค้น วิเคราะห์ ตัดสินใจ และนาเสนอด้วยสื่อ ICT
ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทาให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม สามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน และใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงานได้ จึงสามารถทาให้
นักเรียนได้รับการประเมิน ดังนี้
มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 3 ในระดับ ดีมาก
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ห้องสมุดควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเร้าความสนใจอยู่เสมอ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมแบบบูรณา
การ ควรฝึกการตั้งคาถาม ตอบคาถาม และมอบหมายงานให้นักเรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนาไปใช้เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง สู่สังคมโลกมากยิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล(๕ คะแนน)
ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟังและดูและสื่อสารโดย
๕
ดีเยี่ยม
๔.๑
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
นาเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
๔
ดีมาก
๔.๒
ตนเอง
กาหนดเป้าหมายคาดการณ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
5
ดีเยี่ยม
๔.๓
เหตุผลประกอบ
มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
5
ดีเยี่ยม
๔.๔
ภาคภูมิใจ
สรุปมาตรฐาน
4.80
ดีเยี่ยม
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทา)
แบบสอบถาม
- การประมวลผลความคิดเห็นของครูประจาชั้นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความสามารถในการสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
- การประมวลความคิดเห็นของครูประจาชั้นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความสามารถในการสรุปความคิด
จากการนาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
- การประมวลความคิดเห็นของครูประจาชั้นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความสามารถในการสรุปความคิด
จากการกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
- การประมวลความคิดเห็นของครูประจาชั้นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความสามารถในการสรุปความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
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โครงการ
- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
- โครงการทัศนศึกษาสู่โลกกว้าง
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
- โครงการสร้างสัมพันธ์ชุมชน
หลักฐาน
- แผนการจัดการเรียนรู้
- ผลงานการแข่งขัน
- การประเมินผลด้วยแบบประเมินมาตรฐาน
- สรุปผลการดาเนินโครงการ
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีการโครงการ กิจกรรมแบบบูรณาการ เช่น ส่งเสริมการเรียนภาษาไทย คือในวันภาษาไทย
แห่งชาติ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยกาหนดให้ทุกห้องเรียนมีชั่วโมงรักการอ่าน มีการจัดกิจกรรมหยุดทุกงาน
อ่านทุกคน ห้องสมุดจัดโครงการรักการอ่าน มีกิจกกรมภาษาไทยวันละคา โครงการวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรม
แสดงความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์
ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
เปรียบเทียบ สร้างสรรค์ผลงาน ตัดสินใจได้ดี รู้จักกาหนดเป้าหมายการตัดสินใจแก้ปัญหาโดยเหตุผลประกอบ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเองด้วยความภาคภูมิใจได้ จึงสามารถทาให้
นักเรียนได้รับการประเมิน ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรกาหนดให้ทุกกลุ่มสาระมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจบน
พื้นฐานแห่งข้อมูลและส่งเสริมให้มีกิจกรรมแข่งขันในโรงเรียนอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง จัดการทาแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด อบรมครู ใช้แนวคาถามและแบบฝึกตามแนวข้อสอบ PISA และ O-NET
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร(๕ คะแนน)
ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
3
๕.๑
เกณฑ์
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไป
4
๕.๒
ตามเกณฑ์
ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไป
5
๕.๓
ตามเกณฑ์
๕.๔ ผลการสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
4
สรุปมาตรฐาน
4.20

แปลคุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีมาก
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ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทา)
โครงการ
- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
- โครงการรักการอ่าน
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
- โครงการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
หลักฐาน
- เอกสาร ปพ.5
- แบบบันทึกการอ่าน
- สรุปผลการดาเนินโครงการ
- แผนการจัดการเรียนรู้
- รายงานผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ทั้ง 5 กลุ่มสาระ
- เอกสารสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
- เอกสารสรุปผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรเน้นการจัดกิจกรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่ว นร่วมมากที่สุด มีการประชุม
และสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบโอเน็ตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทั้งในและนอก
เวลา โดยสังเกตได้จากการทาแผนจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารสังเกตการสอนของครูและการเรียนของนักเรียนอย่าง
สม่าเสมอ
ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถ มีผล
การเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับดี มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญอยู่ในระดับดีมาก มีผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม และผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) อยู่ใน
ระดั บ ดี ม าก โดยผลคะแนนโอเน็ ต ของโรงเรี ย น สู ง กว่ า คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานครและ
ระดับประเทศ จานวน ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งกลุ่มสาระที่ไม่ผ่านก็จะได้พัฒนาต่อไป
สรุปผลการประเมินผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร อยู่ในระดับ ดีมาก
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ส่ งเสริ มให้ นั กเรี ย นมี ทักษะการฟัง พู ด อ่ าน และเขียน เน้น การจั ดการเรีย นรู้ภ าษาต่ างประเทศ
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จัดสื่อการเรียนการสอนโดยเพิ่มอุปกรณ์ช่วยสอน จอทัช สกรีน
โปรเจคเตอร์ เน้นส่งเสริมครูให้ใช้คอมพิวเตอร์ควบคู่กับอุปกรณ์ช่วยสอนและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการอ่าน
ที่เน้ น ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ย นโดยร่ว มกับกลุ่ มสาระต่างๆด้ว ยวิธีการอย่างหลากหลาย มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ
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มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต(๕ คะแนน)
ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
๖.๑ วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
๓
ดี
ทางานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจใน
๔
ดีมาก
๖.๒
ผลงานของตนเอง
๖.๓ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๕
ดีเยี่ยม
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
5
ดีเยี่ยม
๖.๔
อาชีพที่ตนเองสนใจ
สรุปมาตรฐาน
4.00
ดีมาก
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทา)
- กิจกรรมแนะแนว
- โครงการและกิจกรรมทุกกิจกรรม
วิธีการพัฒนา
วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ และมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
ผลการพัฒนา
ผู้เรียนมีการวางแผนการทางานดี และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ส่งเสริมการทางานร่วมกับผู้อื่นและมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
ด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล(๑๐ คะแนน)
ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้
5
ดีเยี่ยม
๗.๑ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง
๗.๒
๗.๓
๗.๔
๗.๕
๗.๖
๗.๗

ประสงค์
ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลใน
การวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน
ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวติ ด้วยความเสมอภาค
ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม
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ที่

ตัวบ่งชี้

ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกทีด่ ี
ของสถานศึกษา
ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย
๗.๙
เต็มเวลา เต็มความสามารถ

๗.๘

ระดับคุณภาพ
5

แปลคุณภาพ
ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5.00

ดีเยี่ยม

สรุปมาตรฐาน
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทา)
-โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน
-โครงการพัฒนาครูและบุคลากรกับโรงเรียนเครือข่ายที่ ๒๒
-โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
-โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
-กิจกรรมทัศนศึกษา ศึกษาดูงานของบุคลากร
-โครงการสัมพันธ์ชุมชน
-กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
-โครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
-โครงการนิเทศภายใน
-โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้
-โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
-โครงการ ๙ มาตรการรักษาความปลอดภัย
-กิจกรรมสวัสดิการครูและลูกจ้าง
วิธีการพัฒนา
จัดให้มีการอบรม พัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

ผลการพัฒนา
ครูปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะตาแหน่ง ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทการ
สอนอย่างเต็มเวลา และเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร โดยการ
วิเคราะห์หลักสูตรอย่างรอบด้าน กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจน ศึกษาและวิเคราะห์
ผู้เรี ยนเป็นรายบุ คคล นาข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบ วางแผน และจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ และประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
พัฒนาครูสู่อาเซียนภิวัฒน์ ดังนี้
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การสอนโดยใช้
กระดานอัจฉริยะ โปรเจคเตอร์ โปรแกรม Power Point โปรแกรมสาเร็จรูป CAI เป็นต้น
- พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระ
ที่ตนเองปฏิบัติการสอน
- อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้เรียน

ห น้ า | 74

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล(๑๐คะแนน)
ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้นาและความคิดริเริ่มที่เน้น
๕
ดีเยี่ยม
๘.๑
การพัฒนาผู้เรียน
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
๕
ดีเยี่ยม
๘.๒ ผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
๔
ดีมาก
๘.๓
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
๔
ดีมาก
๘.๔
การกระจายอานาจ
นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
๕
ดีเยี่ยม
๘.๕
การจัดการศึกษา
ผู้บริหารให้คาแนะนาคาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ
๕
ดีเยี่ยม
๘.๖
ใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
สรุปมาตรฐาน
๔.๖๐
ดีเยี่ยม
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทา)
-แผนพัฒนาคุณภาพ/ แผนงาน/ แผนปฏิบัติการ/ โครงการ/ กิจกรรม
-บันทึกการประชุม
-รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-คู่มือปฏิบัติงานประจาปี
-รายงานสรุปโครงการทุกโครงการ พร้อมแบบประเมินผลโครงการ
-ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร ภาพถ่าย
-โครงสร้างการบริหารงาน
-ข้อมูลการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
-บันทึกการอบรม/ สัมมนา
-รายงานการประชุม
วิธีการพัฒนา
ผู้บริหารยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ร่วมคิดร่วมฟัง ร่วมแก้ไข เน้นการ
มี ส่ ว นร่ ว มของคณะครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนผู้ ป กครอง ชุ ม ชน องค์ ก ร ปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู บริหารงานแบบกระบวนการ PDCA สนับสนุนให้ครูได้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ อินเทอร์เน็ตระบบไวไฟที่รวดเร็ว จอทัชสกรีน โปรเจคเตอร์ และคอมพิวเตอร์ทุกห้องเรียน การเน้น
ภาษาอังกฤษในชั่วโมงของครูที่สอนภาษาอังกฤษ และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประเพณีที่สาคัญของศาสนา ทั้งนี้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
ผลการพัฒนา
ผู้ บ ริ ห ารสามารถบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ ว างไว้ นั ก เรี ย นสอบโอเน็ ต ผ่ า นใน
ระดับประเทศ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งกลุ่มสาระที่ไม่ผ่านก็จะได้พัฒนาต่อไป
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการบริหารจัดการศึกษา
๒. พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในทุกระดับการเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร
๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทย ตลอดจนฝึกให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในกา
เรียนรู้
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล(๕ คะแนน)
ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
๕
ดีเยี่ยม
๙.๑
ระเบียบกาหนด
คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตามดูแลและ
๕
ดีเยี่ยม
๙.๒ ขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมาย
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
๕
ดีเยี่ยม
๙.๓
สถานศึกษา
สรุปมาตรฐาน
๕.00
ดีเยี่ยม
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทา)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- บันทึกการประชุมผู้ปกครอง
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ/ กิจกรรม
- คาสั่งต่างๆ
- ผลการรายงานประจาปีของโรงเรียน
- ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
- ข้อมูลการระดมทรัพยากร
- เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
วิธีการพัฒนา
- โรงเรียนมีการจัดตั้งและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานสร้างสัมพันธ์กับชุมชน
- โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเชิญผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่าง
สม่าเสมอ
- โรงเรียนมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อชี้แจงนโยบายการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน
- โรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับบ้าน ปีละ ๒ ครั้ง
- โรงเรียนเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จากภาครัฐสู่ชุมชน
- โรงเรียนได้เข้าร่วมงานกับชุมชน เช่น งานสงกรานต์ งานประจาปี งานบวช และงานบุญต่างๆ
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ผลการพัฒนา
จากการดาเนิ น งานปฏิบั ติกิจ กรรมต่างๆ ส่ งผลให้ ได้รับความร่ว มมือจากชุม ชน ในการสนับสนุ น
สถานศึกษาในรูปทุนทรัพย์ เช่น จัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียน และท่านเจ้าอาวาสวัดจันทวงศาราม
มอบทุนการศึกษา และประชาชนมีการนาอาหารมาเลี้ยงนั กเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญต่างๆของ
โรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการประเมินในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีในชุมชนเข้ามาดาเนินการ จัดการเรียนการสอนให้มากขึ้นเพื่อ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุ มชนมากขึ้นในการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มี
คุณภาพมากขึ้น
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน (๑๐ คะแนน)
ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
5
ดีเยี่ยม
๑๐.๑
ท้องถิ่น
จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
๔
ดีมาก
๑๐.๒
ตามความถนัดความสามารถและความสนใจ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
๔
ดีมาก
๑๐.๓ ความต้องการความสามารถความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน
สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลง
5
ดีเยี่ยม
๑๐.๔
มือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
นิเทศภายในกากับติดตามตรวจสอบและนาผลไป
5
ดีเยี่ยม
๑๐.๕
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
๔
ดีมาก
๑๐.๖
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
สรุปมาตรฐาน
4.50
ดีเยี่ยม
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทา)
โรงเรียนมีการจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
โดยใช้โ ครงการ/ กิจ กรรมสนั บ สนุ น ยุ ทธศาสตร์ใ นการพัฒ นา ๖ ด้าน ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริห ารจั ด
การศึกษามุ่งสู่มาตรฐาน เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย และภาษาเพื่อการสื่อสาร เช่น โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ยุทธศาตร์ที่ ๓ พัฒนาผู้เรียนเป็นเด็กดี เด็กเก่งตามมาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานชาติ เช่น โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาครูมีทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนเต็มศักยภาพ เช่น โครงการนิเทศภายใน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม เช่น โครงการเรียนเรี ยนวิถีพุทธ กิจกรรมแนะแนว ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ระดมทรัพยากรจาก
ชุมชนและทุกภาคส่วนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
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วิธีการพัฒนา
ด าเนิ น การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารตามโครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รโรงเรี ย น โดยวิ เ คราะห์ หลั ก สู ต ร
สถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อให้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อน (Swot Analysis) ของหลักสูตรแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาจัดทาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา นาหลักสูตรสถานศึกษาไปจัดการเรียนการ
สอนตั้งแต่ร ะดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ ๑-๖ โดยยึดหลักเน้นผู้เ รียนเป็นส าคัญ จัดให้ มีรายวิชาเพิ่มเติม เช่น
หลักสูตรโตไปไม่โกง หลักสูตรคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความสนใจ เช่น ชมรม ลู กเสื อ -ยุ ว กาชาด บริห ารจัดการส่ งเสริมให้ ครูนาหลั กสู ตรสู่ การจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร เช่น โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ๘กลุ่ม
สาระ จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการอย่างทั่วถึง เช่น โครงการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน มีโครงการนิเทศภายใน กากับดูแลการใช้หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ
ผลการพัฒนา
จานวนนักเรียนทุกชั้นเรียนผ่านการประเมินตามหลักสูตร, คุณลักษณะอันพึงประสงค์, กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ผ่านในระดับประเทศ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมียุทธศาสตร์ในการพัฒนา ๖ ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริ หารจัดการศึกษามุ่งสู่มาตรฐาน เช่น โครงการพัฒนาหลั กสูตรโรงเรียนไขศรี
ปราโมชอนุสรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย และภาษาเพื่อการสื่อสาร เช่น
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ยุทธศาตร์ที่ ๓ พัฒนาผู้เรียนเป็นเด็ก
ดี เด็ ก เก่ ง ตามมาตรฐานหลั ก สู ต ร มาตรฐานชาติ เช่ น โครงการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ๘ กลุ่ ม สาระ
ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๔ พัฒ นาครู มีทักษะในการจัดการเรีย นการสอนเต็มศัก ยภาพ เช่น โครงการนิเทศภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม เช่น โครงการเรียนเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมแนะแนว
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ระดมทรัพยากรจากชุมชนและทุกภาคส่วนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น โครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- จัดกิจกรรมพัฒนาด้านจิตใจ คุณธรรมจริยธรรม ดาเนินการผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งมีกิจกรรมลานธรรม นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากนวัตกรรมชุดพุทธประวัติ
พระพุทธเจ้า ฝึกนั่งสมาธิ สวดมนต์ เป็นต้น กิจกรรมอ่านพระธรรมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กิจกรรม
ค่ายพุทธบุตร กิจกรรมจิตสาธารณะ โครงการจัดกิจกรรมวันสาคัญและวันสาคัญทางศาสนา
- จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับอาเซียนภิวัฒน์ ดาเนินการผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้ โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ เพื่อจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร
โดยเน้นให้นักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ฟัง พูด อ่านและเขียน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและจัดการ
เรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ครูมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนมีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมการกินอยู่ แบบไทยผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติ และนาไปเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาชีวิต เช่น
นักเรียนได้เรียนรู้การทาขนมนมสาว เป็นต้น
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มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
(๑๐ คะแนน)
ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคงสะอาด
5
ดีเยี่ยม
และปลอดภัยมีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง
๑๑.๑
อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
๕
ดีเยี่ยม
๑๑.๒
ความปลอดภัยของผู้เรียน
จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕
ดีเยี่ยม
๑๑.๓ ที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม
สรุปมาตรฐาน
5.00
ดีเยี่ยม
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทา)
-แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ/ กิจกรรม
-บันทึกสุขภาพนักเรียน
-รูปเล่มกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้อง
วิธีการพัฒนา
- มีการจัดทาโครงการ ๕ ส. และกิจกรรมการประกวดห้ องสวย สะอาด บรรยากาศวิช าการ เพื่อ
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
- โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยการมีการออกกาลังกายหน้าเสาธงทุกวัน และในชั่ว
โง Sport day ทุกวันพุธ และจัดโครงการ ๙ มาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน รวมถึ งโครงการอาหาร
กลางวันและอาหารเช้า
- โรงเรี ย นมีการจั ดห้ องสมุดมีชีวิต เป็นแหล่ งเรียนรู้เพื่อให้บริการด้านการอ่านและอินเตอร์เน็ต
วิชาการในการค้นคว้า และโรงเรียนมีระบบ Wifi ครบทุกอาคารเรียน
ผลการพัฒนา
- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น และมีบรรยากาศวิชาการ
- สุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนดีขึ้น และช่วยลดปัญหาของสุขภาพนักเรียนได้ดีขึ้น
- จากการจัดห้องสมุดและบริการเทคโนโลยีในโรงเรียนและกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ ทาให้นักเรียน
สามารถเพิ่มเติมความรู้ด้วยตนเอง และยังบริการให้กับชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรี ย นมีแนวทางในการจั ดทาห้ องเรียน ห้ องสมุด ที่ส่ งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้ มากขึ้น และมี
แนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สวยงาม สะอาดและร่มรื่นให้มากขึ้น
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มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๕ คะแนน)
ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5
ดีเยี่ยม
จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
5
ดีเยี่ยม
๑๒.๒ การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
5
ดีเยี่ยม
๑๒.๓
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
4
ดีมาก
๑๒.๔
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป
5
ดีเยี่ยม
๑๒.๕
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมิน
5
ดีเยี่ยม
๑๒.๖
คุณภาพภายใน
สรุปมาตรฐาน
4.90
ดีเยี่ยม
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ / กิจกรรม /งานที่โรงเรียนทา)
- โครงการ พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
- โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
- โครงการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้
- โครงการนิเทศภายใน
- โครงการ พัฒนาบุคลากรในโรงเรียน
- โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
- โครงการ รักการอ่าน
- โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
วิธีการพัฒนา : พัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ ประกอบด้วย
6 กลยุทธ์ ดังนี้
SO Strategies
ยุทธศาสตร์ที่ 1บริหารจัดการศึกษามุ่งสู่มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยและภาษาเพื่อการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนเป็นเด็กดี เด็กเก่งตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานชาติ
WO Strategies
ยุทธศาสตร์ที่ 4พัฒนาครูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนเต็มศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5พัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม
ST Strategies
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ระดมทรัพยากรจากชุมชนและทุกภาคส่วนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ผลการพัฒนา
โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและได้จัดทารายงานประจาปี
แนวทางการพัฒนาในอนาคต : จัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ดังนี้
๑. การบริหารจัดการศึกษาแบบธรรมาภิบาล
Academic administration will be carried out following governance principles.
๒. ครูจัดการศึกษาโดยใช้คุณธรรมนาความรู้
Moral engagement will be implemented in teaching methodology.
๓. ครูมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
Teacher capabilities are potentially skillful in foreign language and information technology.
๔. พัฒนานักเรียนเป็นเด็กดี เด็กเก่ง และมีความสุข ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับกรุงเทพมหานครและระดับชาติ
Average students’ levels in knowledge, moral and happiness, will be not lower than
those levels of Bangkok and international students’ peers.
๕. พัฒนานักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาเพื่อการสื่อสารในการเรียนรู้และรัก
วัฒนธรรมไทย
Students’ skill outcomes in informational technology and language for
communication, and Thai culture belonging, will be potential as real.
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
(๑๐ คะแนน)
ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
5
ดีเยี่ยม
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
๑๓.๑ ภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
5
ดีเยี่ยม
๑๓.๒ สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
สรุปมาตรฐาน
5.00
ดีเยี่ยม
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทา)
- โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
- โครงการรักการอ่าน
- กิจกรรมภาษาพาเพลิน
- กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
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วิธีการพัฒนา
1. สร้างแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน
2. จัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยเพื่อการเรียนรู้
3. จัดทาห้องสมุดมีชีวิต
ผลการพัฒนา
นักเรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทุกห้องเรียน
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
สร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ระบบอินเตอร์เน็ตให้ครบทุกระดับชั้นเรียน จึงทาห้องสมุดมีชีวิต
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
(๕คะแนน)
ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
5
ดีเยี่ยม
๑๔.๑
เป้าหมายวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
5
ดีเยี่ยม
๑๔.๒
วิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
สรุปมาตรฐาน
5.00
ดีเยี่ยม
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทา)
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
- โครงการพัฒนาหลักสูตร
- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
วิธีการพัฒนา
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกิจกรรม และมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมี
ความอยากรู้อยากเห็น มีการจัดกิจกรรมวิถีไทยในวันศุกร์ สวดมนต์ และนั่งสมาธิ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
ผลการพัฒนา
มีการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา ของโรเรียน
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนดี มีคุณธรรม และใช้เทคโนโลยี
- สร้างนวัตกรรมส่งเสริม เช่น นวัตกรรมพุทธประวัติ นวัตกรรมพระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ
- จัดทาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
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ด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น(๕ คะแนน)
ที่

ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
จัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย
5
๑๕.๑
จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
4
สรุปมาตรฐาน
4.60
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนทา)
- รูปเล่มกิจกรรม/ โครงการที่เกี่ยวข้อง

แปลคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา
เน้นทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ และกิ จกรรมเสริมให้สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของนักเรียน และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ผลการพัฒนา
ทาให้เกิดอัตลักษณ์ของนักเรียน และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
- นักเรียนมีอัตลักษณ์ยิ้มไหว้ ทักทายกัน
- นักเรียนมีนิสัยอ่อนโยน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน
- นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียนรู้
- นักเรียนมีพัฒนาการภาษาอังกฤษดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนจัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นการจัดเป็นนวัตกรรมและทักษะการใช้เทคโนโลยี และ
ภาษาอัง กฤษในการสื่ อสารเป็ น แนวเดียวกัน เพื่อส่ งผลให้ เกิดอัตลั กษณ์ของนักเรียน และเอกลั กษณ์ของ
โรงเรียนอย่างชัดเจน
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 4.75 แปลคุณภาพ ดีเยี่ยม
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๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม

ด้านคุณภาพผู้เรียน



มาตรฐานที่ ๑
มาตรฐานที่ ๒
มาตรฐานที่ ๓
มาตรฐานที่ ๔






เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

ด้านการจัดการศึกษา



มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง



ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้



มาตรฐานที่ ๙



สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้





ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา



มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญาวิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย



ด้านมาตรการส่งเสริม



มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น



โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม มีค่าเฉลี่ย ๔.86
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านคุณภาพผูเ้ รียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต
ด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม
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ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม

ด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๕
เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินคุณภาพในรายตัวบ่งชี้ให้พิจารณาจากคาอธิบายและระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้
ของมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
๒. เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
ระดับคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ ๔.๕๐- ๕.๐๐
ดีเยี่ยม
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ ๓.๗๕- ๔.๔๙
ดีมาก
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ ๓.๐๐- ๓.๗๔
ดี
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ ๒.๕๐- ๒.๙๙
พอใช้
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ ๐.๐๐ –๒.๔๙
ปรับปรุง
๓. การสรุปภาพรวมของสถานศึกษา ให้พิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมทุกมาตรฐานหารด้วยจานวน
มาตรฐานทั้งหมด
๔. เกณฑ์การตัดสินให้ผ่านมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้
๑) สถานศึกษาได้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพไม่ต่ากว่าระดับดี (เท่ากับหรือสูงกว่า ๓.๐๐
ในระบบ ๕ คะแนน)
๒) สถานศึกษาได้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพในระดับดีขึ้นไป ไม่ต่ากว่า ๔ ใน ๕ ของ
มาตรฐานที่ประเมิน(ได้มาตรฐานระดับดีขึ้นไป ไม่ต่ากว่า ๑๒ มาตรฐานใน ๑๕ มาตรฐาน)
๓) สถานศึกษาไม่มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับปรับปรุง
๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
พัฒนาการด้าน

จานวนเด็กที่
ประเมิน

จานวนของเด็กตามระดับคุณภาพ
ดี

พอใช้

ปรับปรุง

2

1

5

0

๑.ด้านร่างกาย

52

๒.ด้านอารมณ์-จิตใจ

52

49
47

๓.ด้านสังคม

52

48

4

0

๔.ด้านสติปัญญา

52

50

2

0
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๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ป.๑-ป.๖) ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๐
1
2
1
0
1
1
0
1
1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕
2 4 4 3 4 9
2 4 1 4 6 7
0 5 9 11 8 16
0 0 5 10 9 10
0 0 2 3 3 8
0 1 0 8 6 16
0 2 2 2 4 4
0 1 4 11 13 15
2 5 7 15 13 8

0

0

๐
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕
7 5 5 7 11 15
3 8 9 8 11 9
0 7 16 6 9 9
9 14 4 13 11 5
0 1 3 3 10 5
0 1 6 6 15 16
0 0 0 2 6 9
0 0 0 5 17 20
0 1 12 18 19 10

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวน
ที่เข้าสอบ
ภาษาไทย
59
คณิตศาสตร์
59
วิทยาศาสตร์
59
สังคมศึกษา ฯ
59
ประวัติศาสตร์
59
สุขศึกษาและพลศึกษา 59
ศิลปะ
59
การงานอาชีพฯ
59
ภาษาต่างประเทศ
59
รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
59

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวน
ที่เข้าสอบ
ภาษาไทย
68
คณิตศาสตร์
68
วิทยาศาสตร์
68
สังคมศึกษา ฯ
68
ประวัติศาสตร์
68
สุขศึกษาและพลศึกษา 68
ศิลปะ
68
การงานอาชีพฯ
68
ภาษาต่างประเทศ
68
รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
68

0 0

0

0

1

2

จานวน นร.
ที่ได้ระดับ ๓
ขึ้นไป
45
46
33
44
53
49
53
42
29

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓
ขึ้นไป
76.27
77.97
55.93
74.58
89.83
83.05
89.83
71.19
49.15

47

79.66

๔
18
20
21
12
46
24
51
26
8

จานวน นร.
ที่ได้ระดับ ๓
ขึ้นไป
44
40
39
28
61
55
66
63
37

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓
ขึ้นไป
64.71
58.82
57.35
41.18
89.71
80.88
97.06
92.65
54.41

44

58

85.29

๔
32
33
9
25
42
27
45
14
8

11 11 13 23

8

8

6
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๐
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕
2 6 13 10 13 12
2 5 12 14 13 9
0 6 4 7 17 11
0 0 4 8 27 16
7 13 14 12 7 5
0 1 2 10 19 21
0 0 2 2 3 9
0 0 1 14 31 17
1 3 13 5 11 19

0

0

๐
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕
0 1 1 9 21 14
1 2 4 13 12 17
2 3 8 11 11 13
0 2 2 8 18 17
4 7 23 12 9 4
0 0 1 3 7 6
0 1 0 1 6 11
2 1 4 7 15 20
5 16 17 11 5 4

0

0

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวน
ที่เข้าสอบ
ภาษาไทย
65
คณิตศาสตร์
65
วิทยาศาสตร์
65
สังคมศึกษา ฯ
65
ประวัติศาสตร์
65
สุขศึกษาและพลศึกษา 65
ศิลปะ
65
การงานอาชีพฯ
65
ภาษาต่างประเทศ
65
รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
65

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวน
ที่เข้าสอบ
ภาษาไทย
61
คณิตศาสตร์
61
วิทยาศาสตร์
61
สังคมศึกษา ฯ
61
ประวัติศาสตร์
61
สุขศึกษาและพลศึกษา 61
ศิลปะ
61
การงานอาชีพฯ
61
ภาษาต่างประเทศ
61
รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
61

0

0

1

1

7

3

๔
9
10
20
10
7
12
49
2
13

12 19 26

4

๔
15
12
13
14
2
44
42
12
3

11 42

จานวน นร.
ที่ได้ระดับ ๓
ขึ้นไป
34
32
48
53
19
52
61
50
43

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓
ขึ้นไป
52.31
49.23
73.85
81.54
29.23
80.00
93.85
76.92
66.15

57

87.69

จานวน นร.
ที่ได้ระดับ ๓
ขึ้นไป
50
41
37
49
15
57
59
47
12

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓
ขึ้นไป
81.97
67.21
60.66
80.33
24.59
93.44
96.72
77.05
19.67

57

93.44
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๐
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕
2 5 11 9 10 13
3 8 12 7 16 9
2 8 13 8 8 13
1 16 11 8 9 7
0 6 18 14 16 10
0 0 0 3 5 13
0 0 1 2 10 12
2 1 4 7 10 18
10 6 8 10 14 6

0

2

๐
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕
0 0 3 10 14 7
2 9 3 9 5 6
1 3 3 9 10 5
1 2 4 10 9 7
0 0 3 17 8 7
0 0 3 2 5 9
0 0 0 0 4 8
0 0 2 5 6 13
0 7 4 5 11 8

๔
10
10
13
11
9
25
32
18
9

จานวน นร.
ที่ได้ระดับ ๓
ขึ้นไป
31
21
28
27
24
39
44
37
28

0

0

18

35

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวน
ที่เข้าสอบ
ภาษาไทย
66
คณิตศาสตร์
66
วิทยาศาสตร์
66
สังคมศึกษา ฯ
66
ประวัติศาสตร์
66
สุขศึกษาและพลศึกษา 66
ศิลปะ
66
การงานอาชีพฯ
66
ภาษาต่างประเทศ
66
รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
66

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวน
ที่เข้าสอบ
ภาษาไทย
44
คณิตศาสตร์
44
วิทยาศาสตร์
44
สังคมศึกษา ฯ
44
ประวัติศาสตร์
44
สุขศึกษาและพลศึกษา 44
ศิลปะ
44
การงานอาชีพฯ
44
ภาษาต่างประเทศ
44
รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
44

8

3

6

3

11

3

6

11

๔
16
11
14
14
2
45
41
24
12

10 23

6

จานวน นร.
ที่ได้ระดับ ๓
ขึ้นไป
39
36
35
30
28
63
63
52
32

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓
ขึ้นไป
59.09
54.55
53.03
45.45
42.42
95.45
95.45
78.79
48.48

39

59.09
ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓
ขึ้นไป
70.45
47.73
63.64
61.36
54.55
88.64
100.00
84.09
63.64
79.55
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๔.๓

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (O – net)
สาระวิชา

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ภาษาต่างประเทศ

จานวน
คน

คะแนน
เฉลี่ย

43
43
43
43
43

51.92
42.21
47.60
49.16
32.27

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
11.15
17.26
12.44
10.21
15.35

จานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนน
มากกว่าขีดจากัดล่าง
นักเรียน
ร้อยละ
27
62.76
19
44.19
25
58.14
17
39.53
10
23.26

๔.๔ ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
รายการทดสอบ

ดีมาก
จานวน

(คน)

ร้อยละ

ดี
จานวน

(คน)

ร้อยละ

พอใช้
จานวน

(คน)

ร้อยละ

ความสามารถด้านภาษา 11 16.92 14 21.54 15 23.08
ความสามารถด้านคานวณ 8 12.31 4 6.15 20 30.77
ความสามารถด้านเหตุผล 13 20.00 7 10.77 18 27.69

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน

(คน)

ร้อยละ

25
33
27

38.46
50.77
41.54

จานวน

(คน)

ร้อยละ

0
0
0

0.00
0.00
0.00

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
รายการทดสอบ

ดีมาก
จานวน

(คน)

ร้อยละ

ดี
จานวน

(คน)

ร้อยละ

พอใช้
จานวน

(คน)

ร้อยละ

ความสามารถด้านภาษา 18 27.27 11 16.67 14 21.21
ความสามารถด้านคานวณ 8 12.12 6 9.09 15 22.73
ความสามารถด้านเหตุผล 5 7.58 15 22.73 21 31.82

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน

จานวน

(คน)

ร้อยละ

14
22
17

21.21 9 13.64
33.33 15 22.73
25.76 8 12.12

(คน)

๔.๕ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน น.ร.
ทั้งหมด
59
68
65
61
66
44
363
100

จานวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
53
6
0
0
35
33
0
0
44
20
1
0
31
30
0
0
26
40
0
0
29
15
0
0
218
144
1
0
60.05
39.67
0.28
0

ร้อยละ
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๔.๖ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน นร.
ทั้งหมด
59
68
65
61
66
44
363
100

จานวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
38
14
7
0
24
44
0
0
42
19
4
0
10
49
2
0
18
43
5
0
12
30
2
0
144
199
20
0
39.67
54.82
5.51
0

๔.๗ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน นร.
ทั้งหมด
59
68
65
61
66
44
363
100

จานวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
59
0
68
0
65
0
61
0
66
0
44
0
363
0
100
0

๔.๘ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน
๔.๘.๑ ผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการสื่อสาร
จานวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
จานวน
ระดับชั้น
นร.
ปรับปรุง/
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้/ผ่าน
ทั้งหมด
ไม่ผ่าน
ประถมศึกษาปีที่ ๖
๔๔
7
27
10
0
รวม
๔๔
7
27
10
0
เฉลี่ยร้อยละ
100
15.91
61.36
22.73
0.00
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๔.๘.๒ ผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการคิด
จานวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
จานวน
ระดับชั้น
นร.
ปรับปรุง/
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้/ผ่าน
ทั้งหมด
ไม่ผ่าน
ประถมศึกษาปีที่ ๖
๔๔
7
17
20
0
รวม
๔๔
7
17
20
0
เฉลี่ยร้อยละ
100
15.91
38.64
45.45
0.00
๔.๘.๓ ผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
จานวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
จานวน
ระดับชั้น
นร.
ปรับปรุง/
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้/ผ่าน
ทั้งหมด
ไม่ผ่าน
ประถมศึกษาปีที่ ๖
๔๔
8
16
20
0
รวม
๔๔
8
16
20
0
เฉลี่ยร้อยละ
100
18.18
36.36
45.45
0.00
๔.๘.๔ ผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
จานวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
จานวน
ระดับชั้น
นร.
ปรับปรุง/
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้/ผ่าน
ทั้งหมด
ไม่ผ่าน
ประถมศึกษาปีที่ ๖
๔๔
7
21
16
0
รวม
๔๔
7
21
16
0
เฉลี่ยร้อยละ
100
15.91
47.73
36.36
0.00
๔.๘.๕ ผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
จานวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
จานวน
ระดับชั้น
นร.
ปรับปรุง/
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้/ผ่าน
ทั้งหมด
ไม่ผ่าน
ประถมศึกษาปีที่ ๖
๔๔
14
14
16
0
รวม
๔๔
14
14
16
0
เฉลี่ยร้อยละ
100
31.82
31.82
36.36
0.00
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ตอนที่ ๔
สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้
ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกหนึ่งของอาเซียนจาเป็นต้องเตรียมการเพื่ อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญของอาเซียน คุณสมบัติของเด็กไทยในประชาคมอาเซียนประกอบด้วย ๓ ลักษณะ ดังนี้ 1. ด้านความรู้ มี
ความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 2. ด้านทักษะ/กระบวนการ
มีทักษะพื้นฐาน ดังนี้ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพื่อนบ้านอีก อย่างน้อย
1 ภาษา) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสันติ
วิธี มีความสามารถในการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น 3. ด้านเจตคติ มีความภูมิใจในความเป็นไทย/ ความเป็น
อาเซียน ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน มีความตระหนักในความเป็นอาเซียน มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี /สันติธรรม ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ จึง ดาเนินการจัดการศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้เด็กไทยก้าวไกล เป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ ดังนี้
“วิสัยทัศน์: โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มี
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อสารและรักวัฒนธรรมไทย นักเรียนเป็นเด็กดี เด็กเก่ง มี
ความสุข ในสังคมไทยและอาเซียนภิวัฒน์อย่างกลมกลืน”
แนวทางการจัดการศึกษา
๑) ศึ ก ษาบริ บ ทของโรงเรี ย นไขศรี ป ราโมชอนุ ส รณ์ เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด
การศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนเพื่อหาแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
๒) ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครื อข่ายผู้ปกครองเพื่อหา
แนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อรองรองรับประชาคมอาเซียน
๓) จัดทารูปแบบการบริหาร ดังนี้

โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์อยู่แล้ว ส่วนการจัด
การศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน แนวทางในการจัดการเรียนรู้ต้องทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์ ดังนั้น
ครูผู้สอนเป็นกลไกสาคัญที่สาคัญในการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอนครูต้องมีทักษะ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมทั้งสอดแทรกทักษะรักษ์วัฒนธรรม
ไทย – กรุงเทพศึกษา ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
๔) จัดให้โรงเรียนมีเครื่องมือในการเรียนรู้ที่ทันสมัย เช่น Interactive Board ให้กับชั้นอนุบาล ๒ ,
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ , ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ส่วนห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ และห้องเรียนพิเศษ
ติดโปรเจคเตอร์พร้อมจอให้ทุกห้องเรียน
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๕) ติดตั้งระบบไวไฟ (Wifi) ความเร็วสูงให้สามารถใช้งานได้ทั้งโรงเรียน
๖) จัดทานวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียนภิวัตน์ ได้แก่ นวัตกรรมพุทธประวัติ นวัตกรรมพุทธรูป
สมัยต่าง ๆ นวัตกรรม ๒ ชุดเป็นนี้เป็นชุดความรู้ที่ให้ความรู้นักเรียนทุกวันศุกร์เป็นการสรุปองค์ความรู้เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งแสดงออกถึงความเป็นไทยและเอกลักษณ์ไทย
๗) จั ดกิจ กรรมอบรมนั กเรี ย นแกนนาต้านยาเสพติ ด ตามโครงการสนับสนุนการดาเนินงานตาม
มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายา/สารเสพติดในโรงเรียน
๘) จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการวันสาคัญต่าง ๆ กิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อปลูกฝังความเป็นไทย
๙) ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างคล่องแคล่วในการจัดการเรียนการสอน
๑๐) ครูผู้สอนต้องสอดแทรกภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุกชั่วโมงอย่างน้อยครั้งละ 1-3 คา
๑๑) ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษให้สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับนักเรียนให้มากที่สุด
๑๒) จัดทาค่ายภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติ จากสถาบันสอนภาษาสันติสุข
๑. สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
ผลการดาเนินงานในภาพรวม
๑) โรงเรียนได้ดาเนินการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน สร้างโดมหลังคาที่บริเวณสนามเพื่อใช้ใน
การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมออกกาลังกาย และกิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมลานธรรม กิจกรรมวันเด็ก
และกีฬาสีอย่างสะดวก โดยสามารถจัดกิจกรรมได้ตลอดเวลาทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย
๒) โรงเรี ย นมี ก ารจั ด การแสดงดนตรี ตามโครงการพั ฒ นาทั ก ษะทางดนตรี ใ นโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุ ง เทพมหานคร (ระยะที่ ๒) โดยร่ ว มกั บ โรงเรี ย นสุ เ หร่ าคลองจั่น และโรงเรี ยนสุ เ หร่ าวั ง ใหญ่ โดยมี
ผู้อานวยการเขตบางกะปิ ผู้ช่วยผู้อานวยการเขตบางกะปิ ศึกษานิเทศก์ และคณะทีมงานจากสถาบัน KPN
เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
2. โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษา
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์สู่อาเซียนภิวัฒน์
3. โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ต่างประเทศ
5. โครงการรักการอ่าน
6. โครงการนิเทศภายใน
7. โครงการ พัฒนาบุคลากรในโรงเรียน
8. โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

ปัจจัยสนับสนุน
1. ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อยู่
ในสังคมได้อย่างดี
2. ต้องการพัฒนาผู้เรียนเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน
3. ต้องการจัดเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ครูนาไปใช้
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ต้องการพัฒนาครู นักเรียน ให้สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
๕. ต้องการพัฒนาทักษะภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน
เขียนให้ผู้เรียนอย่างคล่องแคล่ว
๖. ต้องการพัฒนาครูสอนผู้เรียนแนวใหม่
๗. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจและพัฒนาครูพันธุ์ใหม่
8. สร้างแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
9. สร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนระดับชั้น
อนุบาล
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โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลสาเร็จ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
-ไม่มี-

สาเหตุ
ผลการประเมินทุกโครงการผ่านเกณฑ์ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 80

๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
๑) ด้านคุณภาพเด็ก
จุดเด่น
เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายดีมีความสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมกับวัย และมีความพร้อม
ที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
พัฒนาเด็กด้านอารมณ์และจิตใจ และพัฒนาทักษะในการสื่อสาร รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์
และการมีจินตนาการที่เหมาะสมกับวัย
๒) ด้านการจัดการศึกษา
จุดเด่น
สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดี มีการดาเนินงานที่เป็นระบบ ตามโครงสร้างการ
บริหารงาน ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้วยกระบวนการ PDCA สามารถจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน
จุดที่ควรพัฒนา
- พัฒนาระบบสารสนเทศให้ครบถ้วน
- ครูควรนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กแล้วนาไปพัฒนาการปรับประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดเด่น
โรงเรียนมีระบบ WiFi ความเร็วสูง และเทคโนโลยีทันสมัย ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโลก Cyber
จุดที่ควรพัฒนา
- พัฒนาบุคลากรบางส่วนที่ยังปฏิเสธการใช้เครื่องมือทันสมัย
๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
จุดเด่น
โรงเรียนมีอัตลักษณ์ที่เข้มแข็ง ได้แก่ “ยิ้มไหว้ ทักทายกัน” เป็นพฤติกรรมที่เกิดกับนักเรียน
ทุกคนจนเป็นนิสัย น่ารัก สวยงาม
จุดที่ควรพัฒนา
จัดกิจกรรมฝึกฝนด้านจิตเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความอ่อนโยนให้นักเรียน เช่น กิจกรรมทางศาสนา ,
การสวดมนต์ , มารยาทไทย ฯลฯ
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๕) ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น
โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน ดังนั้นจึงจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเชิง
ปฏิบัตกิ ารด้วยกิจกรรมหลากหลาย เช่น สวดมนต์สรภัญญะ , ค่ายพุทธบุตร , กิจกรรมหน้าเสาธง , ธรรมศึกษา
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น
จุดที่ควรพัฒนา
ควรปลูกฝังให้นักเรียนรักษ์วัฒนธรรมไทย เช่นใช้ผ้าไทย, มารยาทไทย, กลางยาว, ราไทยฯลฯ
๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น
- นักเรียนระดับประถมศึกษามีสุขภาวะที่ดีและการมีสุนทรียภาพระดับดีเยี่ยม
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความเอื้ออาทร
ต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้ในสังคม นักเรียนมีพฤติกรรมใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมช่วยกันพัฒนาโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงาม
- นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด
เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
และใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงานได้
- นักเรียนมีการวางแผนการทางานดี และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
จุดที่ควรพัฒนา
- พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาวะที่ดีและการมีสุนทรียภาพ
- ห้องสมุดควรจัดกิจกรรมที่เร้าความสนใจอยู่เสมอ และโรงเรียนควรจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ครู
บูรณาการการตั้งคาถาม ค้นคว้าเพิ่มเติมเชื่อมโยงออกไปสู่ชีวิตจริงสู่สังคมโลกมากยิ่งขึ้น
- โรงเรียนควรกาหนดให้ทุกกลุ่มสาระมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
กล้าตัดสินใจและส่งเสริมให้มีกิจกรรมแข่งขันในโรงเรียนอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง
๒) ด้านการจัดการศึกษา
จุดเด่น
- โรงเรียนมีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจน ศึกษาและวิเคราะห์
ผู้เรี ยนเป็นรายบุ คคล นาข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบ วางแผน และจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น และมีบรรยากาศวิชาการ
- โรงเรี ย นมี การกาหนดมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษาจั ดท าและด าเนิ นการตาม
แผนพั ฒ นาการจั ดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและได้จัดทารายงานประจาปี
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จุดที่ควรพัฒนา
- พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารในการเรียนรู้และรักวัฒนธรรมไทย
- โรงเรียนมีแนวทางในการจัดทาห้องเรียน ห้องสมุด ที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น
และมีแนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สวยงาม สะอาดและร่มรื่นให้มากขึ้น
- โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับอาเซียนภิวัฒน์ ดาเนินการผ่านโครงการต่างๆ
๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดเด่น
- โรงเรียนมีการสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน จัดทาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทันสมัยเพื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
- นักเรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทุกห้องเรียน
จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนควรสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ระบบอินเตอร์เน็ตให้ครบทุกระดับชั้นเรียน
แล้วจัดทาห้องสมุดมีชีวิต
๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
จุดเด่น
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกิจกรรม และมีกิจกรรมใหม่ๆ
เข้ามาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมีความอยากรู้อยากเห็น มีการจัดกิจกรรมวิถีไทยในวันศุกร์ สวดมนต์ และนั่งสมาธิ
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนดี มีคุณธรรม และใช้
เทคโนโลยี และควรสร้างนวัตกรรมส่งเสริม เช่น นวัตกรรมพุทธประวัติ นวัตกรรมพระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ
จัดทาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
๕) ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น
โรงเรียนมีการเน้นทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมให้สอดคล้องกับ อัต
ลักษณ์ของนักเรียน และเอกลักษณ์ของโรงเรียน โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรี ย นควรจั ดให้ มีก ระบวนการเรี ยนรู้ โดยเน้นการจัดเป็นนวัต กรรมและทักษะการใช้
เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นแนวเดียวกัน เพื่อส่งผลให้เกิดอัตลักษณ์ของนักเรียน และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียนอย่างชัดเจน
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๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
จากผลการดาเนินงานทั้งหมดในรอบปี ของสถานศึกษาพบว่า โรงเรียนได้จัดทารูปแบบบริหารจัด
การศึ ก ษาได้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ โดยพั ฒ นา 3 ทั ก ษะ ได้ แ ก่ ทั ก ษะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information
technology) , ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร (English for Communication) และ ทักษะรักษ์
วัฒนธรรมไทย – กรุงเทพศึกษา (To Conseve Thai Cultures & Bangkok Study) เพื่อให้การจัดการศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้ และรองรับกับการเข้าสู่สมาคมอาเซียน
๓.๑ จุดที่ต้องพัฒนา ของสถานศึกษา
๑) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) จัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการให้มากขึ้นกว่าเดิม
๓) พัฒนาทักษะเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
๓.๒ แผน/ กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและสถานศึกษา
- อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการและการใช้เทคโนโลยี
- ปรับแผนกิจกรรมให้เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔. ความต้องการการช่วยเหลือ
จัดบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและตามกรอบอัตรากาลัง
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ภาคผนวก
 แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 คณะผูจ้ ัดทารายงานประจาปี โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์

ห น้ า | 99

คาสั่งโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
ที่ 06/ 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2558
ตามพระราชการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช
2545 หมวด 6 มาตรา 47 กาหนดให้สถานศึกษาต้องจัด ระบบการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา
เพื่ อ ให้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษาของโรงเรี ย นไขศรี ป ราโมชอนุส รณ์เ ป็ นไปตามระบบและมี
ประสิทธิภาพจึงแต่งตั้งคณะกรรมดาเนินงานประเมินคุณภาพในปีการศึกษา 2558 ดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให้คาแนะ นาสนับสนุน อานวยการ ส่งเสริมประสานงาน
กากับติดตาม ตรวจสอบ ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์
นโยบาย ของโรงเรียน กรุงเทพมหานคร และนโยบายการศึกษาชาติ ประกอบด้วย
๑. นายภูมิพัฒน์ อินทรสอน
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ประธาน
๒. นางสาวพิมพา วิเศษโสภา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
กรรมการ
๓. นางสาวไพลิน เมฆฉาย
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒
กรรมการและเลขาฯ
2. คณะกรรมการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน มีหน้าที่ รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา
และตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อกาหนด
กิจกรรม ที่สอดคล้องกับการประเมิน จัดสร้างเครื่องมือ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล นาผลการประเมินจัดทา
ประมวลผลรายงานคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อพิจารณาปรับปรุง พัฒนากิจกรรม ระดับชั้นปฐมวัยและ
ระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
1. นางสาวจีรนันท์ จันทร์สว่าง
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3
ประธาน
2. นางสาวศิริรัตน์ บุตรแสนคม
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
3. นางสาวอภิสรา ทองอ้ม
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
4. นางอัจฉรา กาญจนวาส
พี่เลี้ยง ส.1
กรรมการ
5. นางณีญารัตน์ เที่ยงสัตย์ภณเดช พี่เลี้ยง ส.1
กรรมการ
6. นางกรภรณ์ มุ่งนวล
พี่เลี้ยง ส.1
กรรมการ
7. นางบุศรา
ช่างกลึง
พี่เลี้ยง ส.1
กรรมการ
8. นางสาวนวลลออ นาถศรีทา
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กรรมการและเลขาฯ
มาตรฐานด้านผู้เรียน (กทม.)
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
๑. นางสาวศิริรัตน์ บุตรแสนคม
๒. นางสาวบุศรา ช่างกลึง

ครูผู้ช่วย
พี่เลี้ยง ส.1

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
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มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
๑. นางสาวจีรนันท์ จันทร์สว่าง
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3
ผู้รับผิดชอบ
๒. นางณีญารัตน์ เที่ยงสัตย์ภณเดช
พี่เลี้ยง ส.1
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
๑. นางนวลลออ นาถศรีทา
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ผู้รับผิดชอบ
๒. นางกรภรณ์ มุ่งนวล
พี่เลี้ยง ส.1
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
๑. นางสาวอภิสรา ทองอ้ม
ครูผู้ช่วย
ผู้รับผิดชอบ
๒. นางอัจฉรา กาญจนวาส
พี่เลี้ยง ส.1
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานด้านผู้เรียน
1. นางสาวไพลิน เมฆฉาย
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ประธาน
2. นางสาวบุษยา บุญหล่อ
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
กรรมการ
3. นายอภิวิชญ์ จิระเวช
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
กรรมการ
4. นายธีระพงษ์ ดาเพ็ง
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ วิทย์สุธรรมกุล ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กรรมการ
6. นางสาวกัญญาภัค แซ่ขอ
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กรรมการและเลขาฯ
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
นายอภิวิชญ์ จิระเวช
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
นายธีรพงษ์ ดาเพ็ง
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
นางสาวกนกวรรณ วิทย์สุธรรมกุล
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติสมเหตุสมผล
นางสาวกัญญาภัค แซ่ขอ
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นของหลักสูตร
นางสาวไพลิน เมฆฉาย
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
นางสาวบุษยา บุญหล่อ
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
1. นางณัฐธิดา หมัดนุรักษ์
2. นายบุญยิ่ง ศรีจันทร์
3. นางสาวจารุณี แก้วชาลี
4. นางสุนีรัตน์ พวมขุนทด
5. นายรังสิมันต์ จุลหริก
6. นางดวงหฤทัย เพชรสี่หมื่น

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑
ครูผู้ช่วย
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาฯ

ห น้ า | 101

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๑. นางดวงหฤทัย เพชรสี่หมื่น
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒
ผู้รับผิดชอบ
๒. นายรังสิมันต์ จุลหริก
ครูผู้ช่วย
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
นางสาวพิมพา วิเศษโสภา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
นางณัฐธิดา หมัดนุรักษ์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่10สถานศึกษาจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
นางสุนีรัตน์ พวมขุนทด
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผูเรียนพัฒนาศักยภาพเต็มที่
นางสาวจารุณี แก้วชาลี
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
๑. นายบุญยิ่ง ศรีจันทร์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3
ผู้รับผิดชอบ
๒. นางณัฐธิดา หมัดนุรักษ์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ด้านมาตรการส่งเสริม
1. นางสาวพิมพา วิเศษโสภา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
2. นางสาวมาฆศรี จันทร์ขาว
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ผู้รับผิดชอบ
3. นางสาววัชราภรณ์ ชนะเคน
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ผู้รับผิดชอบ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิดา พัฒเพ็ง
ครูผู้ช่วย
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
นางสาววัชราภรณ์ ชนะเคน
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กาหนดขึ้น
นางสาวมาฆศรี จันทร์ขาว
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับสูงขึ้น
๑. นางสาวพิมพา วิเศษโสภา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
๒. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิดา พัฒเพ็ง
ครูผู้ช่วย
ผู้รับผิดชอบ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุด
แก่นักเรียน โรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยอยู่ภายใต้การกากับดูแลของผู้อานวยการ
สถานศึกษา
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายภูมิพัฒน์ อินทรสอน)
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
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คณะผู้จัดทารายงานประจาปี โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ (ที่ปรึกษา)
๑. นายกรกฤษ ไชโย
๒. พระครูสุตจันทรวงศ์
๓. นายโชคชัย อักษรศิริ
๔. นางบารุง เมืองยม
๕. นางสาวจีรนันท์ จันทร์สว่าง
๖. นางสาวสมสุข ศรีวิเชียร
๗. นายนันทวัฒน์ อินทรศิลา
๘. นายอานพ วิจิตรกูล
๙. นางอิงอร พรหมพันธุ์
๑๐. นายรัฐพงษ์ ถิ่นถาน
๑๑. นายเศรษฐา ตานันท์
๑๒. นายประไพรัตน์ สาชาติ
๑๓. นางโป๊ยเซียน ปฏิทิน
๑๔. นางสาวภิญญาพัชญ์ อัครพุทธิวัฒน์
๑๕. นายภูมิพัฒน์ อินทรสอน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะผู้จัดทา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
๑. นายภูมิพัฒน์ อินทรสอน
๒. นางสาวพิมพา วิเศษโสภา
๓. นายบุญยิ่ง ศรีจันทร์
๔. นางสาวจีรนันท์ จันทร์สว่าง
๕. นางสาวไพลิน เมฆฉาย
๖. นางสาวมาฆศรี จันทร์ขาว
๗. นางนัฐธิดา หมัดนุรักษ์
๘. นางสาวบุษยา บุญหล่อ
๙. นายอภิวิชญ์ จิระเวช
๑๐. นางสาวจารุณี แก้วชาลี
๑๑. นางดวงหฤทัย เพชรสี่หมื่น
๑๒. นางสาววัชราภรณ์ ชนะเคน
๑๓. นายธีระพงษ์ ดาเพ็ง
๑๔. นางสาวนวลลออ นาถศรีทา
๑๕. นางสาวกนกวรรณ วิทย์สุธรรมกุล
๑๖. นางสุนีรัตน์ พวมขุนทด
๑๗. นางสาวกัญญาภัค แซ่ขอ
๑๘. นางสาวศิริรัตน์ บุตรแสนคม
๑๙. นางสาวอภิสรา ทองอ้ม

ผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
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คณะผู้จัดทา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ (ต่อ)
๒๐. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิดา พัฒเพ็ง
๒๑. นายรังสิมันต์ จุลหริก
๒๒. นางสาวกัญญาภัค แซ่ขอ
๒๓. นายธีระศักดิ์ จันศรี
๒๔. นางสาวอภิสรา ทองอ้ม
๒๕. นางสาวศิริรตั น์ บุตรแสนคม
๒๖. นางดาว ธราวุธ
๒๗. นางราพึง แสงประชุมพันธุ์
๒๘. นายสละ เย็นทรวง
๒๙. นางมะลิ ร่วมใจ
๓๐. นางณีญารัตน์ เที่ยงสัตย์ภณเดช
๓๑. นางบุศรา ช่างกลึง
๓๒. นางอัจฉรา กาญจนวาส
๓๓. นางกรภรณ์ มุ่งนวล

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
พนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานสถานที่
พนักงานสถานที่
พนักงานสถานที่
พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง

--------------------------------------------------------------
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