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บทท่ี ๑    
 ข้อมูลพื้นฐาน 

๑.ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑ ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนเอ้ืออ าพน ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๕๖ หมู่ ๖ ต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

รหัสไปรษณีย๘์๖๑๗o โทร o๗๗-๕๘๗-๑๒๒ โทรสาร o๗๗-๕๕๙-๔๒๙                                      
Email. euaumpon2001@gmail.com Website.www.euaumponschool.com   สังกัดส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

๑.๒ ได้รับการจัดตั้งเมื่อ  วันที่  ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑.๓ เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  ถึงระดับ  ประถมศึกษาปีที่  ๖  
๑.๔ เนื้อท่ี  ๗ ไร่ ๓ งาน ๙๖ ตารางวา 
๑.๕ เขตพ้ืนที่บริการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต ๒ 
๑.๖ ประวัติโดยย่อ  ของสถานศึกษาผู้ก่อตั้งโรงเรียนเอื้ออ าพนคือ  นางประไพ   เอ้ืออ าพน   

บริหารงานโรงเรียนเอ้ืออ าพน  โดยมีอุดมการณ์ในการก่อตั้งโรงเรียน  คือ  เพ่ือให้เด็กมีระเบียบวินัย  มีความรู้ตาม
หลักสูตร   รู้จักช่วยตนเอง  ส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัยของเด็กให้สมบูรณ์แข็งแรง  และเตรียมความพร้อมของ
เด็ก เพ่ือเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  และด าเนินการให้สอดคล้องตามเปูาหมายการจัดการศึกษา  
คือการพัฒนาเด็กให้มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย  จิตใจ   สติปัญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

แผนที่โรงเรียน 
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คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา 

คณะกรรมการบริหาร 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผู้อ านวยการ 

๒. ฝุายบริหาร   
    งบประมาณ 

๓. ฝุายบริหารบุคคล ๔. ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป 

บัญชี - การเงิน 

งานพัสดุ 

การจัดท าแผน
งบประมาณ 

การตรวจสอบ
ภายใน 

วิชาการและ
หลักสูตร 

สื่อ / เทคโนโลยี 
การสอน 

การวัดผล / 
ประเมินผล 

การประกัน
คุณภาพ 

และประเมิน
ทะเบียนนักเรียน 

การส่งเสริม
วิชาการและ
ความสามารถ

ผู้เรียน
การจัดการเรียน 

การสอน 

การนิเทศ
การศึกษา 

โ ร ง เ รี ย น เ อ้ื อ
อ า พ น  แ บ่ ง
โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร
บริหารงานเป็น ๔ 
ด้าน ได้แก่  ด้าน
ฝุายวิชาการ ฝุาย

งานปกครอง 

 

กิจกรรม 

 

ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ของนักเรียน 
 

การวางแผน
อัตราก าลัง 

อาคารสถานที่ 

 
ความสัมพันธ์

ชุมชน 

 
งานบริการ-

ธุรการ 

 
ระบบข้อมูล 
สารสนเทศ 

 

การพัฒนา
บุคลากร 

 

งานกิจการ
นักเรียน 

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
 

๑. ฝุายวิชาการ 

 
๑. ฝ่ายวิชาการ

การแบ่งงานแยกเป็น ๔ ฝ่ายและก าหนดสาระของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

โครงสร้างการบริหาร (แผนภูมิ) 
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โรงเรียนเอ้ืออ าพน แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านฝุายวิชาการ ฝุายบริหาร
งบประมาณ ฝุายบริหารบุคคล และฝุายบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร
แบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA 

 
     ๑.๗ ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย 

ปรัชญา   
“พื้นฐานดี  ความรู้เด่น  เน้นคุณธรรม” 
โรงเรียนมีปรัชญาของโรงเรียน “พ้ืนฐานดี  ความรู้เด่น  เน้นคุณธรรม” ซึ่งโรงเรียนตระหนักดีว่านักเรียน

ทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง จึงมุ่งหวังที่จะพัฒนาบุคคลให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการ    ควบคู่กับ
คุณธรรม  มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม มีมนุษยสัมพันธ์  ท าตนให้เป็น
ประโยชน์ทั้งโดยส่วนตัวและโดยส่วนรวม เพ่ือเตรียมให้นักเรียนมีคุณลักษณะ “เก่ง ดี มีความสุข” สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จึงมีความจ าเป็นต้องจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ อันเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ของการพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป 

 
 วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา คือ โรงเรียนเอ้ืออ าพน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 พันธกิจ 
 พันธกิจ คือ (๑) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน (๒) การจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และเป็นครูมืออาชีพ (๓) การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง (๔) การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (๕) พัฒนาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 

เป้าหมาย 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนพัฒนาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษาและการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานตามนโยบายของรัฐ 
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๑.๘ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนเอ้ืออ าพนได้ก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาเขตพ้ืนที่
การศึกษา คือ “ไหว้สวย สะอาดกาย สะอาดใจ” 

 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา “รักษ์สิ่งแวดล้อม” 
 

๑.๙  แผนพัฒนาคุณภาพ 
 

ระดับปฐมวัย 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

เ ป้ า ห ม า ย ที่  ๑  เ ด็ ก มี
พัฒนาการด้านร่างกาย 

 ร้อยละ. . .  ๙๓.. . .  ของเด็ก มี
พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 
ร้อยละ..... ๙๓ .....ของเด็ก มี
ทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการ
ด้านร่างกายสมวัย 

ตัวบ่ งชี้ที่  ๑ .๑ มีน้ าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ ์

๑.สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม/งานที่ส่งเสริม
ให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตสมวัย มีน้ าหนัก
และส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 

ร้อยละ...๙๓...ของเด็กมีร่างกาย
เจริญเติบโตสมวัย มีน้ าหนักและ
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ข อ ง ก ร ม อ น า มั ย ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ มีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 

๑.ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม/งาน/การจัด
ประสบการณ์ตามตารางกิจกรรมประจ าวันให้
เด็กสามารถเล่นออกก าลังกายสม่ าเสมอ และ
มีสมรรถภาพทางร่างกายสมวัย 
๒.ส่งเสริมให้มีโครงการ/กิจกรรม/งานและการ
จัดประสบการณ์ตามตารางกิจกรรมประจ าวัน
ให้ เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี หยิบ จับ โยนรับ
สิ่งของและมีสมรรถภาพทางกลไกสมวัย 

๑.ร้อยละ. . . .๙๓. . . . .  ของเด็ก
ส ามารถ เล่ น  ออกก า ลั ง ก าย
สม่ าเสมอ และมีสมรรถภาพทาง
ร่างกายสมวัย 
๒.ร้ อยละ . . . . . ๙๓ . . . . ของ เด็ ก
สามารถเคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี หยิบ จับ 
โยนรับสิ่งของและมีสมรรถภาพ
ทางกลไกสมวัย 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพของตน   

ส่งเสริมให้มีการจัดประสบการณ์ตามตาราง
กิจกรรมประจ าวันที่ส่งเสริมให้เด็กสามารถ
ดูแลช่วยเหลือตนเองให้มีสุขนิสัยที่ดีอย่าง
สมวัย 
 

ร้อยละ…๙๓….ของเด็กที่สามารถ
ดูแลช่วยเหลือตนเองให้มีสุขนิสัยที่
ดีอย่างสมวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อ
ส ภ า ว ะ ที่ เ สี่ ย ง ต่ อ โ ร ค 
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 

ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม/งาน ให้เด็กรู้จักวิธี
ปูองกัน/ระมัดระวัง/หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 

ร้อยละ...๙๓....ของเด็กสามารถ
ปูองกัน/ระมัดระวัง/หลีกเลี่ยงต่อ
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย 
และสิ่งเสพติด 

เ ป้ า ห ม า ย ที่  ๒  เ ด็ ก มี
พัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจ 

 ร้ อ ย ล ะ . . . ๙ ๓ . . . ข อ ง เ ด็ ก มี
พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
ร้อยละ....๙๓.....ของเด็กมีทักษะ
พื้ นฐานตามพัฒนาการด้ าน
อารมณ์และจิตใจสมวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 

๑.ส่งเสริมให้มีการจัดประสบการณ์ตามตาราง
กิจกรรมประจ าวันที่ให้เด็กมีอารมณ์ร่าเริง
แจ่มใส สุขภาพจิตสมวัย 
๒.ส่งเสริมให้มีการจัดประสบการณ์ตามตาราง
กิจกรรมประจ าวันให้เด็กแสดงความตระหนัก
ในตนเอง 
๓.ส่งเสริมให้มีการจัดประสบการณ์ตามตาราง
กิจกรรมประจ า วั นที่ สนั บสนุน ให้ เ ด็ กมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 

๑.ร้อยละ.......๙๓......ของเด็กที่มี
อารมณ์ร่างเริง แจ่มใส สุขภาพจิต
สมวัย 
๒.ร้อยละ.....๙๓.......ของเด็กแสดง
ความตระหนักในตนเอง 
๓.ร้อยละ......๙๓.....ของเด็กที่มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ มีความมั่นใจ
กล้าแสดงออก 

ส่ ง เสริ ม ให้ มี โ คร งการ /กิ จกรรม/งานที่
สนับสนุนให้ เด็กมีความมุ่ งมั่นตั้ ง ใจ กล้ า
แสดงออกตามวัย 
 

ร้อยละ......๙๓.....ของเด็กมีความ
มุ่งม่ันตั้งใจกล้าแสดงออกตามวัย 

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่  ๒ . ๓  ค วบ คุ ม
อารมณ์ตนเองได้เหมาะสม
กับวัย 

ส่ ง เสริม ให้มี การจัดกิจกรรมตามตาราง
ประจ าวันที่สนับสนุนให้เด็กมีมนุษยสัมพันธ์
กับคนคุ้นเคย และมีความรู้สึกร่วมกับผู้ อ่ืน 
สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับ
วัย 

ร้อยละ....๙๓......ของเด็กมีมนุษย
สั ม พันธ์ กั บคนคุ้ น เคย  และมี
ความรู้สึกร่วมกับผู้ อ่ืน สามารถ
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสม
กับวัย 



๖ 
 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ชื่นชมศิลปะ 
ดนตรี การเคลื่อนไหวและ
รักธรรมชาติ 

๑.ส่งเสริมให้มี โครงการ/กิจกรรม/งานที่
ส่งเสริมให้เด็กมีสุนทรียภาพสมวัยแสดงความ
ชื่นชอบตอบสนองต่อศิลปะ ดนตรี  การ
เคลื่อนไหว 
๒.ส่งเสริมให้มี โครงการ/กิจกรรม/งานที่
ส่งเสริมให้เด็กแสดงความชื่นชอบต่อธรรมชาติ
ตามวัย 
 

๑.ร้อยละ. . . . .๙๓. . .ของเด็กมี
สุนทรียภาพสมวัยแสดงความชื่น
ชอบตอบสนองต่อศิลปะ ดนตรี 
การเคลื่อนไหว 
๒.ร้อยละ.... ...๙๓..... .ของเด็ก
แสดงความชื่นชอบต่อธรรมชาติ
ตามวัย 

เ ป้ า ห ม า ย ที่  ๓  เ ด็ ก มี
พัฒนาการด้านสังคม 

 ๑.ร้อยละ......๙๓....ของเด็กมี
พัฒนาการด้านสังคม 
๒.ร้อยละ......๙๓.....ของเด็กมี
ทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการ
ด้านสังคม 

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่  ๓ . ๑  มี วิ นั ย 
รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอน
ของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

๑.สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม/งาน/การจัด
ประสบการณ์ตามตารางกิจกรรมประจ าวัน ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีวินัยและรับผิดชอบสมวัย 
๒.สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม/งาน/การจัด
ประสบการณ์ตามตารางกิจกรรมประจ าวันที่
ส่งเสริมให้เด็กรู้จักประหยัดและอดทนรอคอย
ได้ตามวัย 
๓.สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม/งาน/การจัด
ประสบการณ์ตามตารางกิจกรรมประจ าวัน ที่
ส่งเสริมให้เด็กแสดงความรู้คุณต่อผู้อ่ืน เชื่อฟัง
ค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ และมีเมตตา
กรุณามีน้ าใจรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันได้ตามวัย 

๑.ร้อยละ......๙๓.....ของเด็กมีวินัย
และรับผิดชอบ สมวัย 
๒.ร้อยละ........๙๓.......ของเด็ก
รู้จักประหยัด และอดทนรอคอย
ได้ตามวัย 
๓.ร้อยละ.......๙๓.....ของเด็กแสดง
ความรู้คุณต่อผู้ อ่ืน เชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ และมี
เมตตากรุณามีน้ าใจรู้จักช่วยเหลือ
แบ่งปันได้ตามวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ มีความ
ซื่อสัตย์ ช่วยเหลือ แบ่งปัน 

สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม/งาน/จัดให้มีการ
จัดประสบการณ์ตามตารางกิจกรรมประจ า
วันที่ส่งเสริมให้เด็กมีความซื่อสัตย์ 
 

รอ้ยละ......๙๓....ของเด็กที่มีความ
ซื่อสัตย์ 
 
 
 
 
 



๗ 
 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ เล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

๑.ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม/งานและจัดให้มี
การจัดประสบการณ์ตามตารางกิจกรรม
ประจ าวัน ที่สนับสนุนให้เด็กสามารถปรับตัว
เข้ากับสังคม เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๒.ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม/งานและจัดให้มี
การจัดประสบการณ์ตามตารางกิจกรรม
ประจ าวันที่สนับสนุนให้เด็กรู้จักเคารพในสิทธิ
ของผู้อ่ืนและมีความเป็นประชาธิปไตยอย่างมี
ขอบเขตในการท างาน 
๓.ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม/งานและจัดให้มี
การจัดประสบการณ์ตามตารางกิจกรรม
ประจ าวัน ที่สนับสนุนให้เด็กสามารถปฏิบัติ
ตามกฎของห้องเรียนและโรงเรียนได้ 
๔.ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม/งานและจัดให้มี
การจัดประสบการณ์ตามตารางกิจกรรม
ประจ าวันที่สนับสนุนให้เด็กรู้จักการเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี 
๕.ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม/งานและจัดให้มี
การจัดประสบการณ์ตามตารางกิจกรรม
ประจ าวันสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสตัดสินใจ
เลือกงาน/สื่อด้วยตนเองได้อย่างอิสระ 
๖.ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม/งานและจัดให้มี
การจัดประสบการณ์ตามตารางกิจกรรม
ประจ าวัน ที่ สนับสนุนให้เด็กมีทักษะในการ
ท างานอย่างมีระบบและเป็นขั้นตอน 

๑.รอ้ยละ........๙๓.....ของเด็กที่
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม เล่น
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๒.ร้อยละ.......๙๓......ของเด็กรู้จัก
เคารพในสิทธิของผู้อ่ืนและมีความ
เป็นประชาธิปไตยอย่างมีขอบเขต
ในการท างาน 
 
 
๓.ร้อยละ......๙๓.......ของเด็ก
สามารถปฏิบัติตามกฎของ
ห้องเรียนและโรงเรียนได้ 
 
๔.ร้อยละ.....๙๓.......ของเด็กรู้จัก
การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 
 
๕.ร้อยละ......๙๓......ของเด็กมี
โอกาสตัดสินใจเลือกงาน/สื่อด้วย
ตนเองได้อย่างอิสระ 
 
๖.ร้อยละ......๙๓....ของเด็กมี
ทักษะในการท างานอย่างมีระบบ
และเป็นขั้นตอน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ประพฤติตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนนับถือ 

๑.ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม/งานและจัดให้มี
การจัดประสบการณ์ตามตารางกิจกรรม
ประจ าวันที่สนับสนุนให้เด็กประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยตามวัย 
๒.ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม/งานและจัดให้มี
การจัดประสบการณ์ตามตารางกิจกรรม
ประจ าวันที่สนับสนุนให้เด็กประพฤติตนตาม
หลักศาสนาที่ตนนับถือตามวัย 

๑ร้อยละ.......๙๓.........ของเด็ก
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยได้
ตามวัย 
 
๒.ร้อยละ........๙๓.......ของเด็ก
ประพฤติตนตามหลักศาสนาที่ตน
นับถือได้ตามวัย 



๘ 
 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมายที่ ๔เด็กมี
พัฒนาการด้านสติปัญญา 

 ๑.ร้อยละ.......๙๓.......ของเด็กมี
พัฒนาการด้านสติปัญญา 
๒.ร้อยละ.......๙๓........ของเด็กมี
ทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ สนใจเรียนรู้
สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ 
และรักการเรียนรู้ 

๑.สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม/งานและจัดให้
มีการจัดประสบการณ์ตามตารางกิจกรรม
ประจ าวันและสนับสนุนให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่ง
รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ รักการเรียนรู้ และ
มีความใฝุรู้สมวัย 
๒.สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม/งานและจัดให้
มีการจัดประสบการณ์ตามตารางกิจกรรม
ประจ าวันและสนับสนุนให้เด็กรักการอ่าน
สมวัย 
 

๑.ร้อยละ.......๙๓.......ของเด็ก 
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถาม
อย่างตั้งใจ รักการเรียนรู้ และมี
ความใฝุรู้สมวัย 
 
๒.ร้อยละ........๙๓....ของเด็ก ที่รัก
การอ่านสมวัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ มีความคิด
รวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆที่
เกิดจากประสบการณ์เรียนรู้ 

๑.สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม/งานและจัดให้
มีการจัดประสบการณ์ตามตารางกิจกรรม
ประจ าวันและสนับสนุนให้เด็กสามารถจ าสิ่ง
ต่างๆได้ 
๒.สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม/งานและจัดให้
มีการจัดประสบการณ์ตามตารางกิจกรรม
ประจ าวันและสนับสนุนให้เด็กมีความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้ 
๓.ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม/งานและจัดให้มี
การจัดประสบการณ์ตามตารางกิจกรรม
ประจ าวันที่ให้เด็กมีความรู้พ้ืนฐานสมวัย 
๔.จัดให้มีการจัดประสบการณ์ตามตาราง
กิจกรรมประจ าวันที่สนับสนุนให้เด็กมีความรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
 
 

๑.ร้อยละ......๙๓.....ของเด็ก 
สามารถจ าสิ่งต่างๆได้ 
 
 
๒.ร้อยละ......๙๓......ของเด็กที่มี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
ที่เกิดจากการเรียนรู้ 
 
 
๓.ร้อยละ....๙๓...... ของเด็กมี
ความรู้พื้นฐานสมวัย 
 
๔.ร้อยละ......๙๓......ของเด็กมี
ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
 
 



๙ 
 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 ๕.จัดให้มีการจัดประสบการณ์ตามตาราง
กิจกรรมประจ าวันที่สนับสนุนให้เด็กมีความรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อม
รอบตัวเด็ก 
๖.จัดให้มีการจัดประสบการณ์ตามตาราง
กิจกรรมประจ าวัน ที่สนับสนุนให้เด็กมีความรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
๗.จัดให้มีการจัดประสบการณ์ตามตาราง
กิจกรรมประจ าวัน ที่สนับสนุนให้เด็กมีความรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 

๕.ร้อยละ.....๙๓......ของเด็กมี
ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อมรอบตัวเด็ก 
 
๖.ร้อยละ.......๙๓......ของเด็กมี
ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ
รอบตัวเด็ก 
๗.ร้อยละ........๙๓......ของเด็กมี
ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
รอบตัวเด็ก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ มีทักษะทาง
ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 

๑.ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม/งานและจัดให้มี
การจัดประสบการณ์ตามตารางกิจกรรม
ประจ าวัน ที่ให้เด็กมีทักษะทางภาษาและ
ทักษะในการสื่อสารสมวัย 
๒.ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม/งานและจัดให้มี
การจัดประสบการณ์ตามตารางกิจกรรม
ประจ าวันที่ให้เด็กมีความเข้าใจและใช้ภาษา
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย 
๓.ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม/งานและจัดให้มี
การจัดประสบการณ์ตามตารางกิจกรรม
ประจ าวัน ที่ให้เด็กมีทักษะการอ่านเพ่ือสื่อ
ความหมายอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย 
๔.ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม/งานและจัดให้มี
การจัดประสบการณ์ตามตารางกิจกรรม
ประจ าวัน ที่ให้เด็กมีทักษะในการเขียนเพ่ือสื่อ
ความหมายอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย 
๕.ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม/งานและจัดให้มี
การจัดประสบการณ์ตามตารางกิจกรรม
ประจ าวันที่ให้เด็กมีความเข้าใจและใช้ภาษา
ท่าทางและสัญลักษณ์อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามวัย 
 
 

๑.ร้อยละ......๙๓.....ของเด็กมี
ทักษะทางภาษาและทักษะในการ
สื่อสารสมวัย 
 
๒.ร้อยละ....๙๓.....ของเด็กมีความ
เข้าใจและใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามวัย 
 
๓.ร้อยละ......๙๓.....ของเด็กมี
ทักษะการอ่านเพ่ือสื่อความหมาย
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย 
 
๔.ร้อยละ.....๙๓......ของเด็กมี
ทักษะในการเขียนเพ่ือสื่อ
ความหมายอย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามวัย 
๕.ร้อยละ....๙๓.....ของเด็กมีความ
เข้าใจและใช้ภาษาท่าทางและ
สัญลักษณ์อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามวัย 



๑๐ 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ มีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

๑.ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม/งานและจัดให้มี
ประสบการณ์ตามตารางกิจกรรมประจ าวันที่
ให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์และเรียนรู้ด้วยตนเองสมวัย 
๒.ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม/งานและจัดให้มี
ประสบการณ์ตามตารางประจ าวันที่ให้เด็กมี
สมาธิของการเรียนรู้ 
๓.ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม/งานและจัดให้มี
การจัดประสบการณ์ตามตารางกิจกรรม
ประจ าวันทีให้เด็กท่ีสามารถจ าสิ่งต่างๆได้ 
๔.ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม/งานและจัดให้มี
การจัดประสบการณ์ตามตารางกิจกรรม
ประจ าวันทีใ่ห้เด็กมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับ
สิ่งต่างๆที่เกิดจากการเรียนรู้ 
๕.ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม/งานและจัดให้มี
การจัดประสบการณ์ตามตารางกิจกรรม
ประจ าวันที่ให้เด็กท่ีสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย 
 
 

๑.ร้อยละ......๙๓.....ของเด็กมี
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เรียนรู้ด้วยตนเองสมวัย 
๒.ร้อยละ......๙๓........ของเด็กท่ีมี
สมาธิของการเรียนรู้ 
 
๓.ร้อยละ......๙๓......ของเด็กที่
สามารถจ าสิ่งต่างๆ 
 
๔.ร้อยละ........๙๓.......ของเด็กท่ีมี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 
ที่เกิดจากการเรียนรู้ 
 
๕.ร้อยละ......๙๓.....ของเด็กที่
สามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสม
ตามวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ มีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ 

๑.ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม/งานและจัดให้มี
การจัดประสบการณ์ตามตารางกิจกรรม
ประจ าวันที่ให้เด็กสามารถถ่ายทอดความคิด
สร้างสรรค์ ผ่านการท างานศิลปะ เล่าเรื่องและ
การเรียนรู้กับสื่ออุปกรณ์ มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์สมวัย 
๒.ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม/งานและจัดให้มี
การจัดประสบการณ์ตามตารางประจ าวันที่ให้
เด็กทดลองวิธีการใหม่ๆในการท าสิ่งต่างๆ 
 

๑.ร้อยละ......๙๓......ของเด็ก
สามารถถ่ายทอดความคิด
สร้างสรรค์ผ่านการท างานศิลปะ 
เล่าเรื่องและการเรียนรู้กับสื่อ
อุปกรณ์ มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์สมวัย 
๒.ร้อยละ......๙๓......ของเด็กที่
ทดลองวิธีการใหม่ๆในการท าสิ่ง
ต่างๆ 
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ด้านการจัดการ 

เป้าหมายที่ ๕ ครู
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

 ๑.ร้อยละ.........๙๓......... ของครู 
สามารถปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
๒.ร้อยละ........๙๓........ ของครูม ี
ประสิทธิผลของการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ครูเข้าใจ
ปรัชญาหลักการ และ
ธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์ 

๑.ส่งเสริมให้ครูมีความเข้าใจปรัชญา หลักการ 
และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 

๑.ร้อยละ..........๙๓........ของครู
สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็ก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ครูจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และ 
สามารถจัดประสบการณ์
เรียนรู้ที่หลากหลาย ที่
สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

๑.สนับสนุนให้ครูได้จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือตอบสนองต่อธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็กตามวัยอย่างเหมาะสมตาม
บริบทของท้องถิ่น 
๒.ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อตอบสนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กตามวัยอย่าง
เหมาะสมตามบริบทของท้องถิ่น 
 
 
๓.สนับสนุนให้ครูได้จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการด้านร่างกาย 
 
 
๔.สนับสนุนให้ครูได้จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ 

๑.ร้อยละ.........๙๓...........ของครูมี
แผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
เพ่ือตอบสนองต่อธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็ก 
๒.ร้อยละ.........๙๓.........ของครู
สามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือ
ตอบสนองต่อธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็กตามวัยอย่าง
เหมาะสมตามบริบทของท้องถิ่น 
๓.ร้อยละ.............๙๓.......ของครู
สามารถจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการด้าน
ร่างกาย 
๔.ร้อยละ........๙๓...........ของครู

สามารถจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม 
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๕.สนับสนุนให้ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสังคม 
 
๖.สนับสนุนให้ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการด้านสติปัญญา 

การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านอารมณ์
และจิตใจ 
๕.ร้อยละ..............๙๓.........ของ
ครูสามารถจัดประสบการณ์ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
สังคม 
๖.ร้อยละ............๙๓..........ของครู
สามารถจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ครูบริหาร
จัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัย
เชิงบวก 

ส่งเสริมให้ครูพัฒนาวิธีการบริหารจัดการชั้น
เรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกเพ่ือเตรียมการจัด
สภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศท่ีอบอุ่น 
สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมและปูองกัน
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็ก 

ร้อยละ..........๙๓........ของครู
สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนที่
สร้างวินัยเชิงบวกเพ่ือเตรียมการ
จัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศ
ที่อบอุ่น สอดคล้องกับบริบททาง
วัฒนธรรมและปูองกันพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ของเด็ก 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพัฒนาการของ
เด็ก 

สนับสนุน/พัฒนาให้ครูสามารถจัด
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและ
ร่างกายของเด็กและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

ร้อยละ..........๙๓.......ของครู
สามารถจัดสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกาย
ของเด็กและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ ครูใช้
เครื่องมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลายและสรุป
รายงานผลพัฒนาการของ
เด็กแก่ผู้ปกครอง 

ส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
โดยมีการวางแผนและจัดระบบการประเมิน
พัฒนาการเด็กท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ......๙๓........ของครูสามารถ
เลือกใช้เคร่ืองมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครองโดย
มีการวางแผนและจัดระบบการ
ประเมินพัฒนาการเด็กที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ครูวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการจัด
ประสบการณ์ 

ส่งเสริมให้ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด 
ประสบการณ์โดยวิธีการติดตาม บันทึก และ
ประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างสม่ าเสมอ
ต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายและน าผล 

ร้อยละ...........๙๓.......ของครู
สามารถวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและ
ใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์โดยวิธีการติดตาม 
บันทึก และ 

 การประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านไปใช้เพื่อ
พัฒนาเด็กและพัฒนาแนวทางการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ 

ประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
สม่ าเสมอต่อเนื่องด้วยวิธีการที่
หลากหลายและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านไป
ใช้เพื่อพัฒนาเด็กและพัฒนาแนว
ทางการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๗ ครูจัด
สิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้
ได้ตลอดเวลา 

สนับสนุนให้ครูจัดสภาพแวดล้อมที่ตอบสนอง
ความต้องการส่งเสริมพัฒนาการเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ของเด็กได้ตลอดเวลา 

ร้อยละ..........๙๓.........ของครู
สามารถจัดสภาพแวดล้อมที่
ตอบสนองความต้องการส่งเสริม
พัฒนาการเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
ของเด็กได้ตลอดเวลา 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๘ ครูมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีแก่เด็กและ
ผู้ปกครอง 

ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีแก่เด็กและ
ผู้ปกครองโดยพัฒนาด้านบุคลิกภาพและ
จิตวิทยาพัฒนาเด็กเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์
ทางบวกกับเด็กและครอบครัว 

ร้อยละ............๙๓...........ของครูมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีแก่เด็กและ
ผู้ปกครองโดยพัฒนาด้าน
บุคลิกภาพและจิตวิทยาพัฒนา
เดก็เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์
ทางบวกกับเด็กและครอบครัว 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๙ ครูมีวุฒิและ
ความรู้ความสามารถ
ทางด้านการศึกษาปฐมวัย 

๑.จัดให้มีการคัดเลือกและพัฒนาครูที่มีความรู้
ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัยอย่าง
เพียงพอเหมาะสม 
๒.จัดให้มีการคัดเลือกและพัฒนาครูด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและบุคลิกภาพของครูให้เหมาะสมที่
จะท างานกับเด็ก 

๑.ร้อยละ.........๙๓......ของครูมี
ความรู้ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัยอย่างเพียงพอ
เหมาะสม 
๒.ร้อยละ......๙๓.......ของครูมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ
ของครูให้เหมาะสมที่  
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 ๓.ส่งเสริมให้มีการอบรมพัฒนาครูด้านการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นประจ าทุกปี 

จะท างานกับเด็ก 
๓.ร้อยละ............๙๓.........ของครู
ได้รับการพัฒนาครูด้านการพัฒนา
เด็กปฐมวัยเป็นประจ าทุกปี 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๐ ครูจัดท า
สารนิทัศน์และน ามา
ไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาเด็ก 

สนับสนุนให้ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามา
ไตร่ตรองเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการ 
วางแผนน าผลประเมินไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก 

ร้อยละ.........๙๓.........ของครู
สามารถจัดท าสารนิทัศน์และ
น ามาไตร่ตรองเพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ 
วางแผนน าผลประเมินไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

เป้าหมายที่ ๖ ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

 มีผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ผู้บริหาร
เข้าใจปรัชญาและหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

ผู้บริหารมีความรอบรู้เข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา
และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ผู้บริหารมีความสามารถรอบรู้
เข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาและ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ผู้บริหารมี
วิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเป็นผู้น า
ดังต่อไปนี้ 
 
-จัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศ ก ากับ
ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 
 
-จัดให้มีการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความ 
ต้องการของเด็กและสังคม 
 

ผู้บริหารมีความสามารถด้านการมี
วิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
โดยเป็นผู้น าดังต่อไปนี้ 
-จัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษา การ
นิเทศ ก ากับติดตาม และ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 
-จัดให้มีการประเมินผลและ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความ 
ต้องการของเด็กและสังคม 
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 -จัดหาสื่อการเรียนรู้ตามแนว 
-จัดส่งเสริมคุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย 
 
-จัดหาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กและ
สังคม 
-จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ให้เชื่อมต่อกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และส่งข้อมูลความพร้อมของเด็กให้กับใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป 

-จัดหาสื่อการเรียนรู้ตามแนว 
-จัดส่งเสริมคุณภาพเด็กอย่าง
หลากหลาย 
-จัดหาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับเด็กและสังคม 
-จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยให้เชื่อมต่อกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ส่งข้อมูลความพร้อมของเด็กให้กับ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ผู้บริหารใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็น
รากฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ 

๑.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานวิชาการ งานบุคคล งาน
งบประมาณ งานบริหารทั่วไป โดยจัดให้
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
บริหาร 
 
๒.จัดให้ใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัย
เป็นรากฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
 
 
๓.ผู้บริหารสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องได้แก่ พ่อ 
แม่ ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยด าเนินการดังนี้ 
 
-จัดให้สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
วิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
-จัดให้ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆ 
-จัดให้ความร่วมมือกับครูและผู้ปกครองเด็กใน
การปูองกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์และส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
-จัดให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาใน 

๑.ผู้บริหารมีความสามารถใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานวิชาการ งานบุคคล 
งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป 
โดยคณะกรรมการสถานศึกษามี
ส่วนร่วมในการบริหาร 
๒.ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็น
รากฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ 
๓.ผู้บริหารมีความสามารถให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง
และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาโดยดังนี้ 
-ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา วิทยากร ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
-ได้รับการช่วยประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารข้อมูลต่างๆ 
-ได้รับความร่วมมือกับครูและ
ผู้ปกครองเด็กในการปูองกันและ
แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
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 บทบาทของ/สมาคม ชมรมผู้ปกครอง
เครือข่าย 

และส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
-ได้รับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษาในบทบาทของสมาคม 
ชมรมผู้ปกครองเครือข่าย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ ผู้บริหาร
สามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

๑.ผู้บริหารมีการบริหารการจัดการศึกษาให้
บรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาโดยด าเนินการดังนี้ 
 
-จัดโครงสร้างและระบบการบริหารอย่างมี
คุณภาพ (PDCA) 
-จัดให้ใช้แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็นเครื่องมือในการบริหารการศึกษา 
-ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยทุกฝุายมี
ส่วนร่วม 
-น าผลประเมินไปนิเทศและพัฒนางานให้
บรรลุเปูาหมาย 
 
๒.ผู้บริหารมีการบริหารจัดการด้านการบริหาร
งบประมานโดยด าเนินการดังนี้ 
 
-จัดระบบการบริหารงบประมาณท่ีคล่องตัว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
-จัดให้มีโครงการ/กิจกรรม/งานที่มุ่งเน้น
ผลงานครอบคลุมกับการเสนอของบประมาณ 
-จัดให้มีการจัดสรรงบประมาณ 
จัดให้มีการบริหารการเงิน/บัญชี พัสดุและ
สินทรัพย์ 
-จัดให้มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผล 
-จัดให้บุคลากรรณรงค์การใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ประหยัดและใช้
วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 

๑.ผู้บริหารมีความสามารถบริหาร
การจัดการศึกษาให้บรรลุ
เปูาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาโดยด าเนินการดังนี้ 
-จัดโครงสร้างและระบบการ
บริหารอย่างมีคุณภาพ (PDCA) 
-มีการใช้แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการ
บริหารสถานศึกษา 
-ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่องด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยทุกฝุายมีส่วนร่วม 
-น าผลประเมินไปนิเทศและ
พัฒนางานให้บรรลุเปูาหมาย 
๒.ผู้บริหารมีความสามารถบริหาร
จัดการด้านการบริหารงบประมาน
โดยด าเนินการดังนี้ 
-มีการจัดระบบการบริหาร
งบประมาณท่ีคล่องตัว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
-มีโครงการ/กิจกรรม/งานที่
มุ่งเน้นผลงานครอบคลุมกับการ
เสนอของบประมาณ 
-มีการจัดสรรงบประมาณ 
จัดให้มีการบริหารการเงิน/บัญชี 
พัสดุและสินทรัพย์ 
-มีการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผล 
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  -บุคลากรรู้จักใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 
ประหยัดและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕ ผู้บริหาร
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

ผู้บริหารจัดให้พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพโดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
-จัดให้มีการบริหารจัดการให้มีจ านวนครูครบ
ห้องและมีจ านวนเพียงพอกับจ านวนเด็ก 
-จัดให้มีการคัดเลือกและพัฒนาครูที่มีความรู้
ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัยอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 
-จัดให้มีการคัดเลือกและพัฒนาครูด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและบุคลิกภาพของครูให้เหมาะสมที่
จะท างานกับเด็ก 
-จัดให้มีการอบรมพัฒนาครูด้านการพัฒนา
เด็กปฐมวัยเป็นประจ าทุกปี 

ผู้บริหารมีความสามารถพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพโดยด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
-มีการบริหารจัดการให้มีจ านวน
ครูครบห้องและมีจ านวนเพียงพอ
กับจ านวนเด็ก 
-มีการคัดเลือกและพัฒนาครูที่มี
ความรู้ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัยอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม 
-มีการคัดเลือกและพัฒนาครูด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
บุคลิกภาพของครูให้เหมาะสมที่
จะท างานกับเด็ก 
-มีการอบรมพัฒนาครูด้านการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นประจ าทุกปี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๖ ผู้บริหารให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

ผู้บริหารจัดให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ผู้บริหารมีความสามารถให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา ทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗ เด็ก 
ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย 
 

จัดให้มีการส ารวจระดับความพึงพอใจของเด็ก 
ผู้ปกครอง และชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ...................ของเด็ก 
ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึง
พอใจผลการบริการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 



๑๘ 
 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมายที่ ๗  แนวการจัด
การศึกษา 

 แนวการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ มีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและน าสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

จัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

มีหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา
จะน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ มีระบบและ
กลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝุาย
ตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

ส่งเสริมให้มีระบบกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝุาย
ได้แก่ ผู้บริหาร ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
 

มีระบบกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุก
ฝุายได้แก่ ผู้บริหาร ครู พ่อแม่ 
ผู้ปกครองและชุมชนมีความ
ตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ จัดกิจกรรม
เสริมสร้างความตระหนักรู้
และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
 

สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

มีกิจกรรมเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้และความเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ สร้างการมี
ส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน 
และท้องถิ่น 

จัดสนับสนุนให้สร้างการมีส่วนร่วมและ
แสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน 
และท้องถิ่น 
 

ได้รับการมีส่วนร่วมและแสวงหา
ความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน 
และท้องถิ่น 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ จัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน 

๑.จดัสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
๒.จัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
๓.จัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยและ
ปูองกันการบาดเจ็บในเด็ก 
 
 
 

๑.มีสภาพแวดล้อมภายนอก
อาคารให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
๒.มีสภาพแวดล้อมภายในอาคาร
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย 
และถูกสุขลักษณะ 
๓.มีมาตรการด้านความปลอดภัย
และปูองกันการบาดเจ็บในเด็ก 
 



๑๙ 
 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมายที่ ๘ สถานศึกษา
มีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 

ส่งเสริมให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 
 

มีก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ จัดท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

สนับสนุนให้มีการจัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

มีการจัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓ จัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 

ส่งเสริมให้มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 

มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

มีระบบการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕ น าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

จัดให้มีการน าผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

มีการน าผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖ จัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
 
 

จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

มีรายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 



๒๐ 
 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เป้าหมายที่ ๙ สถานศึกษา
มีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 

 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ เป็นแหล่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

ส่งเสริมให้มีโครงการ/กิจกรรม/งานที่เป็น
แหล่งการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

มีโครงการ/กิจกรรม/งานที่เป็น
แหล่งการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

จัดโครงการ/กิจกรรม/งานที่ส่งเสริมให้
โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยากร เพ่ือให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 
 

มีโครงการ/กิจกรรม/งานที่
ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่ง
วิทยากร เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
เป้าหมายที่ ๑๐ การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย 
 

 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ จัดโครงการ
กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตาม
เปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 
 

ส่งเสริมให้จัดโครงการกิจกรรม
พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปูาหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

มีโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้
บรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ ผลการด าเนนิงาน
บรรลุตามเปูาหมาย 
 

ส่งเสริมมีผลการด าเนินงานบรรลุ
ตามเปูาหมาย 

มีผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมาย 



๒๑ 
 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓ มีคุณธรรมในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักค าสอนของ
ศาสนา 

จัดให้มีโครงการ/กิจกรรม/งานที่
ส่งเสริมให้เด็กและบุคลากรมี
คุณธรรมในการด าเนินชีวิตตามหลัก
ค าสอนของพุทธศาสนาเพ่ือเป็นผล
การด าเนินงานบรรลุตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
การจัดตั้งสถานศึกษา จุดเน้น 
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
สถานศึกษาและเกิดผลกระทบที่ดี
ต่อชุมชนและท้องถิ่น 
 

เด็กและบุคลากรมีคุณธรรมในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักค าสอนของพุทธ
ศาสนาเพื่อเป็นผลการด าเนินงาน
บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สถานศึกษา จุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะสถานศึกษา
และเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๔ ใช้เทคโนโลยหีา
ความรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

จัดโครงการ/กิจกรรม/งานที่ส่งเสริม
ให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีหาความรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีหา
ความรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๕ ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
แสวงหาความรู้และการสื่อสาร 

จัดโครงการ/กิจกรรม/งานที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนและบุคลากรใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือแสวงหาความรู้
และการสื่อสาร 
 

ผู้เรียนและบุคลากรใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือแสวงหาความรู้และการสื่อสาร 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๖ ครูชาวต่างประเทศ
เป็นเจ้าของภาษาจัดการเรียนรู้ที่
เน้นพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ 

จัดให้มีโครงการ/กิจกรรม/งาน
ส่งเสริมให้ครูชาวต่างประเทศเป็น
เจ้าของภาษาจัดการเรียนรู้ที่เน้น
พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ 
 

ครูชาวต่างประเทศเป็นเจ้าของ
ภาษาจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาการ
คิดอย่างเป็นระบบ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๗ จัดบริการ Internet 
ระบบ Lan และระบบ Wireless 

สนับสนุนให้มีการจัดบริการ 
Internet ระบบ Lan และระบบ 
Wireless 
 

มีการจัดบริการ Internet ระบบ 
Lan และระบบ Wireless 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๘ มีสระว่ายน้ า สนาม
ฟุตบอล โรงยิม 

จัดให้มีระบบการใช้บริการสระว่าย
น้ า สนามฟุตบอล โรงยิม 
 

มีระบบการใช้บริการสระว่ายน้ า 
สนามฟุตบอล โรงยิม 



๒๒ 
 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ด้านมาตรการส่งเสริม 

เป้าหมายที่ ๑๑ การพัฒนา
สถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

 การพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้
สูงข้ึน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ จัดโครงการ 
กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

๑.จัดให้มีโครงการ/กิจกรรม/งานที่
ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เกีย่วกับการจัดการศึกษาโดยน้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา เรื่อง 
การบริหารจัดการ การจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและพัฒนา
บุคลากร มาด าเนินการ ให้มีผลการ
ด าเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
๒.จัดให้มีแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีตามมาตรการที่ปรับปรุง
และพัฒนาเพ่ือมุ่งไปสู่สถานศึกษาที่
มีคุณภาพโดยใช้ข้อเสนอแนะจาก
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สองเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 
๓.จัดให้มีการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและครบวงจร (PDCA)โดย
ผู้เรียนและบุคลากรมีส่วนร่วม 

มีโครงการ/กิจกรรม/งานที่ส่งเสริม
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาโดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา เรื่อง 
การบริหารจัดการ การจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและพัฒนา
บุคลากร มาด าเนินการ ให้มีผลการ
ด าเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
๒.มีแผนการด าเนินงานประจ าปีตาม
มาตรการที่ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือ
มุ่งไปสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพโดย
ใช้ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสองเพ่ือ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
๓.มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
และครบวงจร (PDCA)โดยผู้เรียน
และบุคลากรมีส่วนร่วม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ ผลการด าเนนิงาน
บรรลุตามเปูาหมาย 

ส่งเสริมให้มีผลการด าเนินงานบรรลุ
ตามเปูาหมายและเป็นผลกระทบต่อ
คุณภาพของสถานศึกษาตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

มีผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมายและเป็นผลกระทบต่อ
คุณภาพของสถานศึกษาตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 
 



๒๓ 
 
ระดับประถมศึกษา 

เป้าหมายที่ ๑ ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๑.รณรงค์ให้นักเรียนรู้จักการดูแล
สุขภาพของตนเอง  เห็นคุณค่าของ
ตนเอง  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ผู้อื่น  กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมด้วยความม่ันใจ  และเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ กีฬา  ฯลฯ 

๑.ด าเนินการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพของ
กรมอนามัย 
๒.โครงการดื่มนม 
๓.จัดให้มีกิจกรรมชมรมด้านศิลปะ  กีฬา ฯลฯ 
๔.จัดให้มีการประกวดแข่งขันเพ่ือเพ่ิมทักษะใน
ด้านศิลปะ กีฬา ฯลฯ 
๕.โครงการฟันนี้หนูสวย 
๖.โครงการแอโรบิคตอนเช้า 
 
 

ผู้ เ รี ย น ร้ อ ยล ะ  ๙๓ . ๐๐  มี
สุขภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

๒.มุ่งจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ 

๑.จัดให้มีการอบรมในด้านคุณธรรม  จริยธรรม
เป็นประจ าทุกวัน 
๒.จัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 
๓.จัดให้มีกิจกรรมท าบุญที่วัดในวันธรรมสวนะ 
๔.จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ 
๕.โครงการธรรมะสีขาว 
๖.โครงการจริยธรรมน าชีวิต 
๗.โครงการงามอย่างไทยด้วยชุดไทย 
๘.กิจกรรมมุทิตาจิต 
 

ผู้ เ รี ยนร้ อยละ  ๙๓.๐๐  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

๓.ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยี   รู้จักแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  และการน าเสนอผลงาน
ด้วยเทคโนโลยี 
 

๑.จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒.จัดให้นักเรียนฝึกใช้สื่อเทคโนโลยี 
๓.จัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชน 

ผู้ เรี ยนร้อยละ  ๙๓.๐๐  มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้ วยตนเอง  รั กการเรียนรู้  
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

เป้าหมายที่ ๑ (ต่อ) ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๔.ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการ
ก าหนดเปูาหมาย  คาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล 
มีความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์
ผลงาน  สรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน  ฟัง  ดู  และสื่อสาร  โดยการ
พูดหรือเขียนตามความคิด  
น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

๑.จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
การดู  การพูด  การเขียน  การคิด   

- มุมหนังสือ 

- กิจกรรมรักการอ่าน 

นักเรียนร้อยละ  ๙๓.๐๐  มี
ความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ 
 

๕.มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคการสอน  สื่อเทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผู้เรียน 

๑.จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒.จัดวัดผลตามสภาพจริง 
๓.จัดให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
๔.จัดทัศนศึกษา 
๕.จัดให้มีการนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอ 

ผู้เรียนร้อยละ  ๖๗.๐๐  มี
ความรู้และทักษะจ าเป็นตาม
หลักสูตร 

๖.มุ่งพัฒนาให้นักเรียนรู้จักการวาง
แผนการท างาน  ด าเนินงานให้
ส าเร็จ  มุ่งมั่น  พัฒนางานอย่างมี
ความสุข  ภูมิใจในผลงาน  ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  มีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต  และหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ 

๑.จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒.จัดกิจกรรมในเชิงบูรณาการ  มุ่งให้เกิด
ชิ้นงาน/โครงการ 
๓.จัดทัศนศึกษาสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการ
ประกอบอาชีพ 
 

ผู้เรียนร้อยละ  ๙๓.๐๐  มี
ทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 

เป้าหมายที่ ๒ ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ด้านพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษา 

๗.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน และท างานที่ที่รับผิดชอบ
ได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 

 

๑.จัดให้มีการนิเทศภายใน 
๒.จัดให้มีการอบรมพัฒนาครูอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
๓.จัดให้มีการประชุมครูเป็นประจ าทุกวันพุธของ
สัปดาห์ 
๔.ตรวจสอบติดตามการท างานของครูเป็นระยะ 
 

 

ครูร้อยละ ๙๓.๐๐ ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 
 
 
 



๒๕ 
 

เป้าหมายที่ ๒ (ต่อ) ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๘.มุ่งพัฒนาผู้บริหาร ตั้งแต่
ระดับกลางถึงผู้บริหารสูงสุดของ
โรงเรียนให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๑.การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
๒.การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในโอกาสอันควร 
๓.การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระดับคุณภาพ  ๔ 

๙.ส่งเสริมให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา  คณะกรรมการร่วม  
๔ ฝุาย  ผู้ปกครอง  และชุมชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน
เพ่ิมข้ึน 
 

๑.จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะกรรมการร่วม ๔ ฝุายภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๒.จัดให้มีบริการความรู้และประชาสัมพันธ์การ
เคลื่อนไหวของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู้ ป ก ค ร อ ง แ ล ะ ชุ ม ช น  
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พแ ล ะ
ประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ  ๔ 
 

๑o.มีหลักสูตรที่เหมาะสม  จัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร  และ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ให้
ประสิทธิผลสูงสุด 

๑.จัดหลักสูตรสถานศึกษาตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียน 
๒.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายตาม
ความถนัดของผู้เรียน 

สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ๔ 
 

๑๑.พัฒนาอาคารสถานที่ให้
สะอาดร่มรื่น  สวยงาม  มีแหล่ง
เรียนรู้หลากหลายเอื้อต่อการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

๑.จัดสถานที่ให้สะอาด  ร่มรื่น สวยงามเป็นที่
ประทับใจ 
๒.จัดห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆที่เอ้ือต่อความสนใจใฝุรู้ของผู้เรียน 
๓.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร จั ด
สภาพแวดล้อมและการบริการ
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม
ศักยภาพ 
ระดับคุณภาพ ๔ 
 

๑๒.มีการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๑.ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒.จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
๓.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๔.บริหารตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๕.ประเมินคุณภาพภายใน 
๖.วางแผนพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก 
 
 

สถ า นศึ ก ษา มี ก า ร ป ร ะกั น
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
ระดับคุณภาพ  ๔ 



๒๖ 
 

เป้าหมายที่ ๓ ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๑๓.ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
 

๑.สร้างแหล่งเรียนรู้ 
๒.จัดทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร 
๓.จัดกิจกรรมทางวิชาการภายในสถานศึกษา มี
การเชิญวิทยากรจากหน่วยงานอื่นมาให้ความรู้ 
อย่างสม่ าเสมอ 

สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม  
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพ  ๔ 
 

เป้าหมายที่ ๔  ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

๑๔.มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
เปูาหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  
และจุดเน้นของโรงเรียน 

๑.จัดกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
ปรัชญาและจุดเน้นของโรงเรียน 

การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เ ปู า ห ม า ย ต า ม วิ สั ย ทั ศ น์  
ปรัชญา  และจุดเน้นที่ก าหนด
ขึ้น 
“พ้ืนฐานดี ความรู้ เด่น  เน้น
คุณธรรม” 
ระดับคุณภาพ  ๔ 

เป้าหมายที่ ๕ ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพด้านมาตรการส่งเสริม 

๑๕.มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้มีระดับ
คุณภาพที่สูงขึ้น 

๑.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการอ่านออก
เขียนได้  คิดเลขเป็น  อ่านคล่อง คิดคล่อง มุ่งให้
เกิดทักษะการคิดพ้ืนฐาน  ทักษะชีวิต ทักษะการ
สื่อสาร 
๒.ใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัย 

การจัดกิจกรรมตามนโยบาย
จุด เน้น แนวทางการปฏิรูป
ก า รศึ กษ า เ พ่ื อ พัฒ นาแล ะ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น 
ระดับคุณภาพ  ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 

 

๒.  ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๒.๑ ผู้รับใบอนุญาต นางประไพ   เอ้ืออ าพน    
โทรศัพท์ o๗๗-๕๘๗-๑๒๒ โทรสาร o๗๗-๕๕๙-๔๒๙ Email. euaumpon2001@gmail.com  
วุฒิการศึกษาสูงสุดสาขา  ชีววิทยาและประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษาการบริหารการศึกษา   
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่  เดือน พฤษภาคม ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  ๑๕  ปี   

๒.๒  ผู้จัดการ นางประไพ   เอ้ืออ าพน    
โทรศัพท์ o๗๗-๕๘๗-๑๒๒ โทรสาร o๗๗-๕๕๙-๔๒๙ Email. euaumpon2001@gmail.com  
วุฒิการศึกษาสูงสุดสาขา  ชีววิทยาและประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษาการบริหารการศึกษา   
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่  เดือน พฤษภาคม ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  ๑๕  ปี   

๒.๓  ผู้อ านวยการ  นางประไพ   เอ้ืออ าพน    
โทรศัพท์ o๗๗-๕๘๗-๑๒๒ โทรสาร o๗๗-๕๕๙-๔๒๙ Email. euaumpon2001@gmail.com  
วุฒิการศึกษาสูงสุดสาขา  ชีววิทยาและประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษาการบริหารการศึกษา   
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่  เดือน พฤษภาคม ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  ๑๕  ปี   
   ๒.๔ รองผู้อ านวยการโรงเรียน.................-............................คน (ถ้ามี) 
  ๑)  ชื่อ – สกุล  ......................................-.................................................................. 
วุฒิการศึกษาสูงสุด.........................................................-.................................................................... 
โทรศัพท์.............................................-....................E-mail……………………-……………………………. 
รับผิดชอบกลุ่ม(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา)........................-........................................... 
 
  ๒)  ชื่อ – สกุล  ...................................-..................................................................... 
วุฒิการศึกษาสูงสุด.................................................... ....-..................................................................... 
โทรศัพท์.............................-....................................e-mail………………………-…………………………. 
รับผิดชอบกลุ่ม(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา).............................-...................................... 

๒.๕  ลักษณะผู้รับใบอนุญาต 

❍ บุคคลธรรมดา       

❍   นิติบุคคล 

❍   หา้งหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท    ❍ มูลนิธิในพุทธศาสนา/ การกุศลของวัด 

            ❍   มูลนิธิในคริสต์ศาสนา ❍ มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 

❍ อ่ืน ๆ (ระบุ).............................. 
 
 
 
 

 

 

mailto:euaumpon2001@gmail.com
mailto:euaumpon2001@gmail.com
mailto:euaumpon2001@gmail.com


๒๘ 
 



 

 
 

๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

   ๓.๑ ที่ตั้ง   ❍ กทม.                ❍ภูมิภาค 
   ๓.๒ ลักษณะโรงเรียน 

❍ สามัญทั่วไป             ❍สามัญศึกษาและEP         ❍ EP                   ❍ อิสลามศึกษา 

❍ การกุศล             ❍ การสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญของมูลนิธิ/มัสยิด 
   ๓.๓  ระดับท่ีเปิดสอน 

 ❍ ปฐมวัย            ❍ ปฐมวัย – ประถมศึกษา ❍ ปฐมวัย – ม.ต้น 

 ❍ ปฐมวัย – ม.ปลาย           ❍ ประถมศึกษา  ❍ ประถมศึกษา – ม.ต้น 

 ❍ ประถมศึกษา – ม.ปลาย       ❍ ม.ต้น             ❍ ม.ต้น – ม.ปลาย 

 ❍ ม.ปลาย            ❍ อ่ืนๆ 
   ๓.๔ จ านวนห้องเรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการ 

ระดับชั้น 
จ านวนห้องเรียน 

ไทย EP อิสลาม รวม 

เตรียมอนุบาล ๒ - - ๒ 
อนุบาล   ๖ - - ๖ 

ประถม (ป. ๑ – ๖) ๖ - - ๖ 

มัธยมต้น - - - - 

มัธยมปลาย - - - - 

อ่ืน ๆ ....................................... - - - - 

รวม ๑๔ - - ๑๔ 

    
๓.๕ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการและเพศ 

หลักสูตรโครงการ/
ระดับชั้น 

 

จ านวนผู้เรียน 

ไทย EP อิสลาม รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนุบาล - - - - - - - - - 
อนุบาล   ๘๘ ๘๖ - - - - ๘๘ ๘๖ ๑๗๔ 

ประถม (ป.๑ – ๖) ๘๘ ๙๐ - - - - ๘๘ ๙๐ ๑๗๘ 

มัธยมต้น(ม.๑-๓) - - - - - - - - - 
มัธยมปลาย(ม.๔-๖) - - - - - - - - - 

อ่ืน ๆ .................... - - - - - - - - - 

รวม ๑๗๖ ๑๗๖ - - - - ๑๗๖ ๑๗๖ ๓๕๒ 

 

 

 



๒๙ 
 
 ๓.๖ จ านวนผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ 

รายการ 
จ านวน (คน) 

อนุบาล ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม 

๑.   ผู้เรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม      
๒.   ผู้เรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ      

๓.  ผู้เรียนปัญญาเลิศ      

   ๓.๑  คณิตศาสตร์      

   ๓.๒  วิทยาศาสตร์      

   ๓.๓  ภาษาอังกฤษ      
   ๓.๔  ศิลปะ      

   ๓.๕  นาฏศิลป์/ดนตรี      

   ๓.๖  พลศึกษา      
   ๓.๗  อ่ืน ๆ (ระบุ)      

๔. ผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น    พิเศษ      

  ๔.๑  ยากจน      

  ๔.๒  ด้อยโอกาส        

  ๔.๓  อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................      

๕. ผู้เรียนซ้ าชั้น      
๖. ผู้เรียนที่ขาดเรียนมากกว่าร้อยละ ๕ 
ของเวลาเรียน (วัน)  ตลอดปีการศึกษา 

     

๗. ผู้เรียนลาออกกลางคัน      

๘. ผู้เรียนที่ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียน      

๙. ผู้เรียนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง        

๙.๑ เอดส์      
๙.๒ ยาเสพติด      

๙.๓ ความรุนแรง      
๙.๔ พฤติกรรมก้าวร้าวตามค าวินิจฉัยของแพทย์      

 
 ๓.๗  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.).............๓๕๒...............คน  คิดเป็นร้อยละ..........๑๐๐................ 
 ๓.๘  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย..๓๐๘..คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ 



๓๐ 
 
 ๓.๙  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  วรรณคดีและนันทนาการ..๓๕๒..คนคิด
เป็นร้อยละ..๑๐๐ 
 ๓.๑o จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง.๓๕๒..คน คิดเป็นร้อยละ๑๐๐. 
 ๓.๑๑ จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน..๓๕๒...คน  คิดเป็นรอ้ยละ.๑๐๐. 
 ๓.๑๒ จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ... ..๓๕๒....คน  คิด
เป็นร้อยละ.๑๐๐ 
 ๓.๑๓ จ านวนนักเรียนที่มีการบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่ าเสมอ.....๓๕๒..............คน  คิดเป็นร้อยละ.......๑๐๐.............. 
 ๓.๑๔ จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา
..........๓๕๒.............คน  คิดเป็นร้อยละ......๑๐๐.................... 
 ๓.๑๕  จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่
ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา.........๓๕๒................คน  คดิเป็นร้อยละ.......๑๐๐................ 

๓.๑๖ จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
  อ.๓ จ านวน...............๖๕...............คน  คิดเป็นร้อยละ................๑๐๐.......... 
  ป.๖ จ านวน..............๓๐...............คน  คิดเป็นร้อยละ................๑๐๐.......... 
  ม.๓ จ านวน.................................คน  คิดเป็นร้อยละ...................................... 
  ม.๖ จ านวน.................................คน  คิดเป็นร้อยละ...................................... 
 ๓.๑๗  อัตราส่วนครู : นักเรียน = ...........................:……………………………. 
  ปฐมวัย อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑:๑๗ 

ประถมศึกษา อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑:๒๒ 
 
๔. ข้อมูลบุคลากร 

๔.๑ จ านวนบุคลากร  จ าแนกตามหน้าที่  เพศ  ระดับการศึกษา  อายุ  และประสบการณ์   

 
ประเภทบุคลากร 

 
เพศ (คน) 

 
ระดับการศึกษา (คน) 

 
อายุ
เฉลี่ย 
(ปี) 

 
ประสบการณ์ 

ในต าแหน่ง(เฉลี่ย) 
(ปี) 

ชาย หญิง ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี สูง
กว่า 
ป.ตรี 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และ
ผู้อ านวยการ  

- ๑ - - ๑ ๖๐ ๑๕ 

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ - - - - - - - 

ผู้รับใบอนุญาตและ
ผู้อ านวยการ 

- - - - - - - 

ผู้จัดการและผู้อ านวยการ - - - - - - - 



๓๑ 
 

ผู้รับใบอนุญาต - - - - - - - 

ผู้จัดการ - - - - - - - 

ผู้อ านวยการ - - - - - - - 
รองผู้อ านวยการ - - - - - - - 

คร ู - ๑๓ - ๑๓ - ๒๘ ๓ 

ครูพิเศษ ๑ - - ๑ - ๓๐ ๔ 
ครูต่างประเทศ - ๒ - ๒ - ๒๑ ๑ 

พ่ีเลี้ยง - ๔ ๓ ๑ - ๒๒ ๓ 
สนับสนุนการสอน - - - - - - - 

นักการภารโรง ๑ ๒ ๓ - - ๔๑ ๑ 

คนขับรถ - - - - - - - 
ยามรักษาความปลอดภัย - - - - - - - 

อ่ืน ๆ(ระบุ
.............................................) 

- - - - - - - 

 
จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก.........๗........................คน  คิดเป็นร้อยละ.................๕๐.๐๐................ 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด.................๗..................คน  คิดเป็นร้อยละ..................๕๐.๐๐.................... 

สาขาที่ขาดแคลนครู ❍ภาษาไทย………คน ❍คณิตศาสตร์…..... คน  ❍วิทยาศาสตร์....คน 

❍สังคมศึกษา…๑….คน ❍สุขศึกษา……....คน  ❍ศิลปศึกษา……คน 

❍การอาชีพฯ........คน ❍ภาษาต่างประเทศ..๒.. คน ❍คอมพิวเตอร์…๑…คน 
๕.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 

อาคารเรียนจ านวน........๕..........หลัง  อาคารประกอบจ านวน...........๑..............หลัง 
ส้วม...............................๓๓........หลัง  สระว่ายน้ า...............................๑.............สระ 
สนามเด็กเล่น.................๑..........สนาม  สนามฟุตบอล.........................-................สนาม 
สนามบาสเก็ตบอล.........๑..........สนาม  สนามเทนนิส...........................-...............สนาม 
สนาม  อื่นๆ (ระบุ)............-.................. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



๓๒ 
 
๖.  ข้อมูลด้านงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๓๓ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
๗.๑   อาชีพหลักของชุมชน คือ 

          ❍รับราชการ                      ❍ค้าขาย   ❍เกษตรกร 

     ❍รับจ้าง              ❍ไม่มีอาชีพ   ❍อ่ืน ๆ (ระบุ)……………….. 
๗.๒  ศาสนาที่ชุมชนนับถือ คือ    

     ❍พุทธ      ❍คริสต์ ❍อิสลาม 

     ❍ฮินดู      ❍ซิกข์      ❍อ่ืน ๆ……………………….. 
๗.๓ อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่ คือ 

     ❍รับราชการ     ❍ค้าขาย                 ❍เกษตรกร 

     ❍รับจ้าง        ❍ไม่มีอาชีพ             ❍อ่ืน ๆ (ระบุ)……………….. 
๗.๔ ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ คือ    

    ❍พุทธ   ❍คริสต์   ❍อิสลาม 

    ❍ฮินดู   ❍ ซิกข์    ❍อ่ืน ๆ……………………….. 
๗.๕ รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
๗.๖ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม  ท้องถิ่นทีเ่ป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ มโนราห์ 
 

๘.  โอกาสและข้อจ ากัดของสถานศึกษา 
๘.๑ โอกาส/จุดแข็ง(เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 

o ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์เช่นแหล่งโบราณสถาน/โบราณวัตถุ
สถานที่ท่องเที่ยว 
o ตั้งอยู่ในเมืองอยู่ใกล้สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/หน่วยงานอื่นๆ 
o ปลอดภัยต่อยาเสพติด/แหล่งเริงรมย์/แหล่งการพนันมอมเมาเยาวชน 
o สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
o สภาพแวดล้อมดี/ปลอดโปร่ง/ไม่แออัด/บรรยากาศร่มรื่น 
o ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
o ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
o มีวิทยากรในท้องถิ่น/ผู้น าในท้องถิ่นที่มีความรู้ 
o ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆเพ่ือบริการชุมชนด้านสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ 
o การคมนาคมสะดวกมีรถรับจ้าง/รถประจ าทางผ่าน 
o มีรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
o อยู่ในเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น/ใกล้ตลาด/แหล่งชุมชน/ใกล้ห้างสรรพสินค้า 
o บุคลากรมีความรู้ความสามารถ/เอาใจใส่ดูแลเด็กเป็นอย่างดี 
o ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรให้มีจรรยาบรรณครู 

 

 

  

 
 

   

  

 

 
 

   
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 



๓๔ 
 

 

 
 

 

 

 

o สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร 
o ผู้ปกครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเชื่อมั่นที่ดีต่อโรงเรียน 
o ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
o สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีผู้ปกครองเอาใจใส่ 
o เน้นจุดเด่นด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศส 
o      มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

๘.๒ ข้อจ ากัด/จุดอ่อน (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ  และเพ่ิมเติมได้) 
o ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีโรงเรียนเอกชน/โรงเรียนเทศบาล/โรงเรียนรัฐบาล  หลายโรง 
o โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งอบายมุข/แหล่งมอมเมาเยาวชน 
o ที่พักอาศัยของผู้เรียนอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน 
o อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากความเจริญ/อ าเภอ/แหล่งชุมชน 
o ทางเข้าโรงเรียนคับแคบท าให้การสัญจรติดขัด 
o สถานที่บริเวณโรงเรียนคับแคบ  เช่น  พื้นที่การออกก าลังกาย, พ้ืนที่ท ากิจกรรม,  สนาม   
o ไม่มีห้องประชุมที่รองรับส าหรับคนจ านวนมาก   
o ผู้เรียนมีทักษะการคิด/ตั้งค าถาม/แสวงหาความรู้น้อย 
o งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
o จ านวนผู้เรียนลดลง 
o ไม่สามารถขยายการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นได้ 
o โรงเรียนมีขนาดเล็กจึงขาดรายได้น ามาพัฒนา 
o อาคารไม่ได้รับการปรับปรุง 
o ขาดแคลนสื่อ/แหล่งการเรียนรู้ที่ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าของผู้เรียน 
o ขาดแคลนบุคลากร/ครู/วุฒิทางการศึกษา 
o ครูมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากการสอนมาก 
o ครูไม่ทันเทคโนโลยี 
o มีการเปลี่ยน/โยกย้ายผู้บริหารบ่อย 
o โรงเรียนไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย  อ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรมให้ชุมชน 
o ขาดการนิเทศติดตามจากหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง 
o ขาดการรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ 
o การท ากิจกรรมของโรงเรียนขึ้นอยู่กับวันหยุดของผู้ปกครอง 
o ขาดความร่วมมือจากชุมชนและผู้ปกครอง 
o ผู้ปกครองไม่เข้าใจหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม 
o ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน/รายได้น้อยการบริหารจัดการไม่คล่องตัว 
o ผู้ปกครองเลือกโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตร  EP 
o ไม่มีรถรับ – ส่ง ผู้เรียน   

 

 

  

 

 



๓๕ 
 

o ครอบครัวแตกแยกมีผลกระทบด้านสุขนิสัย  คุณธรรม  จริยธรรม 
o ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
o …………………………………………………………………………………………….. 

 
๙.  โครงสร้างหลักสูตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม ระดับประถมศึกษา 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้       

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
หน้าที่พลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สุขศึกษาและพละศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม       

ว่ายน้ า ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน – ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ชมรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลาเรียน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ 

 
 
 
 
 

 



๓๖ 
 
๑๐.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๑)  ห้องสมุดมีขนาด.........๔๒.........ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุด.........๔,๒๗๔....เล่ม 
 การสืบค้นและการยืม – คืน  ใช้ระบบ............................................................................................... 
 จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน  เฉลี่ย.........๕๓..................คน/วันคิดเป็น 
ร้อยละ.............๘๖.๕๐.................ของนักเรียนทั้งหมด 

๒)  ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด………๖….…ห้อง ได้แก ่
       ห้องคอมพิวเตอร์……๑....ห้อง   ห้องวิทยาศาสตร…์…๑…ห้อง 
                   ห้องปฏิบัติการทางภาษา……๑…ห้อง  ห้องศิลปะ……๑....ห้อง 
                   ห้องนาฏศิลป/์ ดนตร…ี…๑....ห้อง  ห้องพยาบาล……๑....ห้อง 
                   ห้องศาสนสัมพนัธ…์…-…..ห้อง  ห้องแนะแนว……-…..ห้อง 
                   ห้องพละ…-……..ห้อง   ห้องลูกเสือ…-……..ห้อง 
                   ห้องสื่อการเรียนการสอน…-……..ห้อง ห้องสันทนาการ……-…..ห้อง 
                   ห้องอื่น ๆ  ระบุ............................................………..ห้อง 

๓) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน  มีทั้งหมด............๔๗.............เครื่อง 

คอมพิวเตอร์ จ านวน  (เครื่อง) 

๑.  ใช้ในการเรียนการสอน ๔๐ 
๒.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ ๔๔ 

๓.  ใช้ในการบริหาร ๕ 
 จ านวนนักเรียนทีส่ืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน 
 เฉลี่ย......๒๘......คน  ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ.......๘๕.๔๙.........ของนักเรียนทั้งหมด 

๔)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพิ่มเติมได้) 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
o สวนหย่อม/สวนสุขภาพ 

o สวนสมนุไพร 
o สวนเกษตร 

o สวนวรรณคด ี

o เรือนเพาะช า 
o สนามเด็กเล่น 

o ลานกิจกรรม 
o ปูายนิเทศ/บอร์ด 

o มุมหนังสือ 
o โรงอาหาร 

o สระว่ายน้ า 
o สหกรณ์ภายในโรงเรียน 

o .............................................................................. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



๓๗ 
 
๕)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  (เลือกได้มากกว่า ๑ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖)  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู   นักเรียนในปี
การศึกษาท่ีรายงาน 

๖.๑) ชื่อ-สกุล....นางสาวอภิสรา   ทองเขาน้อย.....ให้ความรู้เรื่อง อาชีพช่างตัดผม 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน.......๑......ครั้ง/ป ี
 ๖.๒) ชื่อ-สกุล.....นายอานนท์  กาญจนโพธิ์.....ให้ความรู้เรื่อง...ดนตรี นาฏศิลป์ไทย 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน.....๑.....ครั้ง/ป ี
 ๖.๓) ชื่อ-สกุล....นางสาวหทัยรัตน์   บุญมา.....ให้ความรู้เรื่อง....ดนตรี นาฏศิลป์ไทย 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน....๑....ครั้ง/ป ี
 
ให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนยางพารา สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

ปราชญ์ชาวบ้าน/  ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ ผู้เรียน 
ที ่ ประเภทความรู้ จ านวนครั้ง 

๑. การประกอบวิชาชีพ ๑ 
๒. การเกษตร ๑ 

๓. คหกรรม ๒ 

๔ หัตถกรรม ๑ 
๕. ศิลปะ/ดนตรี ๑ 

๖. กีฬา ๒ 

๗. วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี ๑ 
๘. ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๒ 

๙. ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย ๒ 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

o โบสถ/์วัด/มัสยิด /โบราณสถาน/โบราณวัตถ/ุพิพิธภัณฑ์ 
o สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ/สวนสาธารณะ/สวนสัตว/์อุทยาน 

o สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณีย์/สถานีต ารวจ/เทศบาล 

o สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/ราชภัฎ/เทคโนโลยีราชมงคล 
o ห้องสมุด/ท้องฟูาจ าลอง/เมืองจ าลอง 

o ธนาคาร/โรงแรม/ห้างสรรพสินค้า/ตลาด/โรงงาน 

o พ้ืนที่เพาะปลูก/ไร่/สวน 
o หัตถกรรมพ้ืนบ้าน/สินค้าพ้ืนเมือง 

o ค่ายลูกเสือ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



๓๘ 
 
๑๐. สุขภาพ/การแพทย์/สุขอนามัย ๒ 

๑๑. สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร - 

๑๒. การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน ๒ 
๑๓. อ่ืนๆ(..............................................................................)  

.. .......................................................................................................   

 
๑๑.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๑.๑ ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา -โรงเรียนพระราชทาน  
 

 -ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
คร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-นางสาวอลิวรรณ  รักชาติ ร่วมแข่งขัน
การวาดภาพระบายสี 
-นางสาวกรกนก สุขะปุนะพันธ์ ร่วม
แข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน 
-นางสาวกรกนก สุขะปุนะพันธ์ ร่วม
แข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล 
-นางสาวอารีวรรณ ถึงถ่ิน ร่วมแข่งขัน
เครื่องร่อนกระดาษพับ 
-นางสาวกรกนก สุขะปุนะพันธ์ แข่งขัน
การใช้โปรแกรมน าเสนอ“ได้เหรียญ
ทองแดง” 
-นางสาวกรกนก สุขะปุนะพันธ์ แข่งขัน
แปรรูปอาหาร“ได้เหรียญเงิน” 
-นายณัฏฐากร รุ่งเรืองจะบวก แข่งขัน
ขับร้องเพลงสากล“ได้เหรียญเงิน” 
-นางสาวอลิวรรณ  รักชาติ แข่งขัน
ประติมากรรม“ได้เหรียญทองแดง” 
-นางสาวอลิวรรณ  รักชาติ แข่งขันการ
วาดภาพระบายสี 
-นางสาวคะนึงจิต หนูขวัญ ผ่านการ
อบรมครูเอกชนในระดับจังหวัด 

-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชมร่วมกับประธาน



๓๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประเภท 

 
 
-นางสาวถีวะรักษ์  ปานเนื่อง ผ่านการ
อบรมครูเอกชนในระดับจังหวัด 
 
 
-นางสาวขนิษฐา ขุ่นแพ่งชู ผ่านการ
อบรมครูเอกชนในระดับจังหวัด 
 
 
-นางสาวคะนึงจิต  หนูขวัญ “ครูดีศรี
เอกชนชุมพร” 
 
 
-นางสาวกรกนก สุขะปุนะพันธ์       
“ครูดีศรีเอกชนชุมพร” 
 
 
-นางสาวจิราพร กันย์พยันต์ แข่งขันการ
ประกวดมารยาทไทย“ได้เหรียญทอง” 
-นางสาวฐาปนี  ข าสุวรรณ  แข่งขันการ
ประกวดมารยาทไทย“ได้เหรียญทอง” 
-นางสาววรรณ์นิภา  ปานูต การสร้าง
ภาพ ฉีก ตัด ปะ“ได้เหรียญทอง 
-นางรื่นฤดี สุระชิต  
“ครูดีศรีละแม” 
-นางสาวกนิษฐา อินทร์ชัย  
“ครูดีศรีละแม” 
 
 
 
 
 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

คณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
-เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชมร่วมกับประธาน
คณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
-เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชมร่วมกับประธาน
คณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ร่วมกับ
สมาคมการศกึษาเอกชนจังหวัด
ชุมพร 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ร่วมกับ
สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด
ชุมพร 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
 
 
 
 
 

หน่วยงานที่มอบรางวัล 



๔๐ 
 

คร(ูต่อ) 
 
 

 
-นางสาวจีราพร เรืองศรี  
“ครูดีศรีละแม” 

-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 

นักเรียน -เด็กหญิงกานต์ธิดา  อินทรพิทักษ์ 
-เด็กชายอดิศร ดวงสวัสดิ์ 
-เด็กหญิงโสภิดา  ปานด า 
“การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ 
กระดาษ ระดับปฐมวัย” เหรียญทอง 
-เด็กหญิงณิชากร เกื้อสม 
-เด็กหญิงพิชาพร บัวทอง 
-เด็กชายนิรวิชญ์ เลาวิลาศ 
 “ การปั้นดินน้ ามัน” เหรียญเงิน 
-เด็กหญิงอมรรัตน์ บูและ 
“การแข่งขันร้องเพลงสากล หญิง 
ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖” เหรียญเงิน 
-เด็กชายวรวิช เหล่าบัณฑิต แข่งขัน
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล 
-เด็กชายยศภัทร เนตรเจริญแข่งขัน
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล 
-เด็กชายกาญจนวัฒน์  ศิริธร แข่งขัน
เครื่องร่อนกระดาษพับ 
-เด็กหญิงณัฐวดี อ าลอย  “ ประกวด
มารยาทไทย ได้เหรียญทอง” 
-เด็กชายปณิธาน พุ่มขจร “ประกวด
มารยาทไทย ได้เหรียญทอง” 
-เด็กชายสรรเพชญ์  แพน้อย “ประกวด
มารยาทไทย ได้เหรียญเงิน” 
-เด็กหญิงประภารัตน์ สุโท “ประกวด
มารยาทไทย ได้เหรียญเงิน” 
-เด็กชายอมรฤทธิ์ บุญจันทร์ แข่งขัน
ประติมากรรม“ได้เหรียญทองแดง” 
-อภิรเดช ฉิมสุข จันทร์ แข่งขัน

-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
 
 
 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
 
 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา



๔๑ 
 

ประติมากรรม“ได้เหรียญทองแดง” 
-เด็กชายคชานนท์ จันทร์ธรรม แข่งขัน
ประติมากรรม“ได้เหรียญทองแดง” 
-เด็กชายอิฐ เหล่าบัณฑิต  แข่งขัน
ประติมากรรม 
-เด็กชายปุณพัฒน์ นิยมจิตร   
  แข่งขันประติมากรรม 
-เด็กหญิงกัญวรา  แก้วอินทร์ 
  แข่งขันประติมากรรม 
-เด็กชายณรรฐนนท์ มั่งคง แข่งขันวาด
ภาพระบายสี“ได้เหรียญทองแดง” 
-เด็กหญิงพนิตสุภา บุญเมือง  
แข่งขันวาดภาพระบายสี 
-เด็กชายวุฒิชัย บรรจงศิริ แข่งขันการ
ผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล 
-เด็กชายภัทรพล เหยียบสูญ แข่งขัน
การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล 
-เด็กชายนนท์ปวิธ นาคข า แข่งขันการ
ผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล 
-เด็กชายตนุภัทร  นาคนวล แข่งขันการ
ผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล 
-เด็กชายจีรภัทร  ออมสินสมบูรณ์
แข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยน
บอล 
-เด็กหญิงอมรรัตน์ อินทร์แดง การใช้
โปรแกรมน าเสนอ“ได้เหรียญทองแดง” 
-เด็กชายยศกร ทองอุปกรณ์ การใช้
โปรแกรมน าเสนอ“ได้เหรียญทองแดง” 
-เด็กชายนิธิวัฒน์  โสมอินทร์ แข่งขัน
แปรรูปอาหาร“ได้เหรียญเงิน” 
-เด็กชายชัยมงคล ว่องธารักษ์ แข่งขัน
แปรรูปอาหาร“ได้เหรียญเงิน” 
-เด็กหญิงชลธร ปานด า แข่งขันแปรรูป
อาหาร“ได้เหรียญเงิน” 

ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาชุมพร เขต ๒ 
 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 



๔๒ 
 

-เด็กหญิงอมรรัตน์ บูและ แข่งขันร้อง
เพลงสากล“ได้เหรียญเงิน” 
 
 

-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
 
 

๑๑.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

๑ วันไหว้ครู เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในการ
ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์  
ร้อยละ ๙๓.๐๐ 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงาม ร้อยละ ๙๓.๐๐ 

-มีการจัดกิจกรรม
บูชาครู  
-นักเรียนน าดอกไม้ 
ธูปเทียน มาบูชาครู 

๙๔.๐๐ 

๒ วันสุนทรภู ่ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเผยแพร่เกียรติ
คุณและผลงานของผู้มีผลงานดีเด่น
ทางด้านวัฒนธรรมระดับโลกให้ปรากฏ
แก่มวลสมาชิก ร้อยละ๙๓.๐๐ 

-ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ชีวประวัติของ
สุนทรภู่  
-มีการประกวดบท
กลอน และการ
เขียนเรียงความ 
 

๙๖.๐๐ 

๓ การแข่งขันกีฬาอ าเภอ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย 
สม่ าเสมอร้อยละ ๙๓.๐๐ 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมร้อยละ ๙๓.๐๐ 

-ฝึกซ้อมนักเรียนส่ง
เข้าร่วมการแข่งขัน
ด้านกีฬาทั้ง
นักเรียนประถม
และนักเรียน
อนุบาล 

๙๓.๔๐ 

๔ งานกีฬาสี เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย 
สม่ าเสมอร้อยละ ๙๓.๐๐ 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมร้อยละ ๙๓.๐๐ 

 -ฝึกซ้อมและ
คัดเลือกนักเรียนส่ง
เข้าร่วมการแข่งขัน
ด้านกีฬาทั้งนักเรียน
ประถมและนักเรียน
อนุบาล 

๙๓.๘๐ 

ที ่ ชื่อ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้



๔๓ 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม (ย่อๆ) ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๕ วันเข้าพรรษา เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีไว้
ร้อยละ ๙๓.๐๐ 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการโอบอ้อม 
อารี ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทยได้อย่างถูกต้อง   
ร้อยละ ๙๓.๐๐ 

-นิมนต์พระอาจารย์
จากวัดบางมั่น 
-ถวายหลอดไฟและ
เทียนพรรษาที่
โรงเรียนเอ้ืออ าพน 

๙๓.๔๐ 

๖ วันพ่อแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในการ
ระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อ    
ร้อยละ ๙๓.๐๐ 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงาม ร้อยละ ๙๓.๐๐ 

-จัดกิจกรรมระลึก
พระคุณบิดาบุตรมี
ของขวัญ
เล็กๆน้อยๆให้คุณ
พ่อ 

๙๕.๐๐ 
 

๗ วันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
พึงพอใจผลการบริหารจัดการศกึษา ร้อย
ละ ๙๓.๐๐ 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมร้อยละ ๙๓.๐๐ 

-ส่งนักเรียนเข้าร่วม
การแสดง และ
ประชาสัมพนัธ์ให้
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมที่สถานที่
ต่างๆ จัด 

๙๖.๐๐ 

๘ วันครู 
 

เพื่อส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี และเปน็สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๓.๐๐ 

 ๙๖.๒๐ 

๙ วันวิชาการภายใน
สถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 
ร้อยละ ๙๓.๐๐ 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมร้อยละ ๙๓.๐๐ 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ  
๙๓.๐๐ 

-จัดฐานวิชาการ 
จ านวน ๔ ฐาน 
ไทย วิทย์ คณิต 
อังกฤษ 
-จัดนักเรียนเป็น
กลุ่มเข้ารับความรู้
ในแต่ละฐาน มีทั้ง
วิชาการและ
นันทนาการภายใน
ฐาน 

๙๕.๐๐ 

ที ่ ชื่อ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้



๔๔ 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม (ย่อๆ) ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๐ วันลอยกระทง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ๙๓.๐๐ 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงาม ร้อยละ ๙๓.๐๐ 

-การประกวด
กระทงสวยงาม 
 

๙๗.๘๐ 

๑๑ วันคริสต์มาส เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง             
ร้อยละ ๙๓.๐๐ 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนวางแผนการ
ท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
 

-จัดกิจกรรมร้อง
เพลงวันคริสต์มาส 
ครูและผู้เรียนแต่ง
กายด้วยสีแดง 
ครูแต่งกายซาน
ตาครอส 

๙๕.๒๐ 

๑๒ วันปีใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีและให้เกียรติผู้อื่น ร้อยละ ๙๓.๐๐ 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมร้อยละ๙๓.๐๐ 
 
 
 
 

-กิจกรรมเล่นเกม
ตามระดับช่วงชั้น 
ได้แก่เก้าอ้ีดนตรี 
กินวิบาก เหยียบ
ลูกโปุง การแข่งขัน
วอลเล่ย์บอลผู้เรียน
กับครู 

๙๕.๐๐ 

๑๓ เข้าค่ายลูกเสือ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ
๙๓.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดกิจกรรมเข้า
ค่ายร่วมกับต ารวจ
ตระเวนชายแดน 
ค่ายอาภากรณ์ จ.
ชุมพร 
 
 
 
 
 

๙๔.๑๗ 



๔๕ 
 
ที ่ ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๕ งานแข่งขันทักษะ
วิชาการ 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร         
ร้อยละ ๙๓.๐๐ 

-ส่งนักเรียนเข้า
แข่งขันตามรายวิชา
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

๙๑.๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 
๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีท่ีผ่านมา  
 ๑๒.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย      * ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช้ ดี ....ตามผลประเมิน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ด้านคุณภาพเด็ก      
มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย     ๙๗.๙๓ 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ     ๙๖.๖๑ 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม     ๙๘.๒๗ 

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา     ๙๖.๔๒ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี       
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    ๙๘.๗๑ 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    ๙๙.๙๖ 

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา     ๙๙.๐๕ 
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ   
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

    ๙๘.๔๙ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ 
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    ๙๙.๑๐ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา      

มาตรฐานที่ ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาม 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

    ๙๙.๗๔ 

มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง 
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

    ๙๙.๓๗ 

มาตรฐานที่สถานศึกษาเพิ่มเติม      
มาตรฐานที่ ……. ด้านมาตรการส่งเสริม      

 
 
 
 
 

 



๔๗ 
 

๑๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   * ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช้ ดี ....ตามผลประเมิน 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านคณุภาพผู้เรียน      
มาตรฐานที่ ๑   ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ     ๙๘.๓๑ 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์     ๙๘.๔๗ 
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

  รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    ๙๗.๓๖ 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด 
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

 
 

  ๙๔.๐๙ 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร     ๙๒.๔๙ 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 
 

  ๙๗.๑๗ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา      

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

 
 

  ๙๙.๕๔ 

มาตรฐานที่  ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 

  ๑๐๐ 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 

  ๙๙.๗๑ 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  
 และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

    ๙๙.๑๕ 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

    ๙๙.๓๔ 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

    ๙๙.๗๒ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 
 

    ๙๙.๖๓ 



๔๘ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา      

มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา  และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
 

    ๙๙.๘๔ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม      

มาตรฐานที่ ๑๕   การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ 
ปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ 
คุณภาพสูงขึ้น 

    ๙๙.๕๘ 

 
๑๓.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา (รอบสองหรือรอบสาม) 
        ๑๓.๑ ผลการประเมินคุณภาพนอกรอบสอง 
 โรงเรียน...........เอ้ืออ าพน............ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ.  รอบสอง 
เมื่อวันที่......๒.......ถึง......๔......เดือน........กุมภาพันธ์........พ.ศ.....๒๕๕๒......ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ของสถานศึกษา  มีการประเมิน  ๓  ด้าน  ผู้บริหาร  ด้านครู  และด้านผู้เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวม
ตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

๑๓.๑.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : 
การศึกษาปฐมวัย 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา ค่า 

เฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       

มาตรฐานที่ ๑ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๓.๕๑ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๗๖ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ 
กายและสุขภาพจิตที่ดี 

๓.๗๕ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๘ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและ 
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และการ 
เคลื่อนไหว 

๓.๓๑ ดี ๔ ดีมาก ๓.๖๖ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ผู้เรียนมีความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหามีความคิด 

๓.๗๓ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๗ ดีมาก 



๔๙ 
 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : 
การศึกษาปฐมวัย 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา ค่า 

เฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ริเริ่มสร้างสรรค์ 
มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ 
พ้ืนฐานตามพัฒนาการทุกด้าน 

๓.๖๑ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๑ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนสนใจใฝุรู้รักการอ่าน 
และพัฒนาตนเอง 

๓.๗๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๕ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๗ผู้เรียนเล่น/กิจกรรมร่วมกับ 
ผู้อื่นได้  และชื่นชมในผลงานของตนเอง 

๓.๖๔ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๒ ดีมาก 

ด้านคร ู       

มาตรฐานที่ ๘ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้  
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
และมีครูเพียงพอ 

๓.๘๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๙ครูมีความสามารถในการ 
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๔๐ ดี ๔ ดีมาก ๓.๗๐ ดีมาก 

ด้านผู้บริหาร       

มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและ 
มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

๓.๗๘ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๙ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัด 
องค์กร/โครงสร้างและการบริหารงาน 
อย่างเป็นระบบ   ครบวงจร ให้บรรลุ 
เปูาหมายการศึกษา 

๓.๒๖ ดี ๔ ดีมาก ๓.๖๓ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๘๑ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๑ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๓สถานศึกษามีหลักสูตร 
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการ 
เรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๓.๑๐ ดี ๔ ดีมาก ๓.๕๕ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริม 
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 

๒.๘๗ ดี ๔ ดีมาก ๓.๔๔ ดี 



๕๐ 
 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : 
การศึกษาปฐมวัย 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา ค่า 

เฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ในการพัฒนาการศึกษา 
 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย  ระดับคุณภาพ.....ดีมาก.....โดยมีค่าเฉลี่ย.....๙๓.๖๘...... 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง      ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก
.............................................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
๑๓.๑.๒  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลประเมิน 
 

ผลประเมินอิง
สถานศึกษา ค่า 

เฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       

มาตรฐานที่ ๑ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๓.๒๓ ดี ๔ ดีมาก ๓.๖๒ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ 
กายและสุขภาพจิตที่ดี 

๓.๒๖ ดี ๔ ดีมาก ๓.๖๓ ดีมาก 

มาตรฐานที่๓  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและ 
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

๒.๙๕ ดี ๔ ดีมาก ๓.๔๘ ดี 

มาตรฐานที่ ๔ผู้เรียนมีความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี 
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด 
ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

๒.๒๕ พอใช้ ๒ พอใช้ ๒.๑๓ พอใช้ 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และ 
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

๒.๕๘ พอใช้ ๑ ปรับปรุง ๑.๗๙ พอใช้ 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการ 
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๒.๗๘ ดี ๔ ดีมาก ๓.๓๙ ดี 

 



๕๑ 
 

มาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลประเมิน 
 

ผลประเมินอิง
สถานศึกษา ค่า 

เฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมีทักษะในการ 
ท างาน รักการท างาน  สามารถท างาน 
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่อ 
อาชีพสุจริต 
 

๓.๐๘ ดี ๔ ดีมาก ๓.๕๔ ดีมาก 

ด้านคร ู       

 
มาตรฐานที่ ๘ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้  
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
และมีครูเพียงพอ 
 
 
 

๓.๗๓ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๗ ดีมาก                                                                                                      

มาตรฐานที่ ๙ครูมีความสามารถในการ 
จัดการเรียนการสอนอย่างมี 
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒.๙๒ ดี ๔ ดีมาก ๓.๔๖ ดี 

ด้านผู้บริหาร       
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและ 
มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

๓.๗๘ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๙ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัด 
องค์กร/โครงสร้างและการบริหารงาน 
อย่างเป็นระบบ  ครบวงจร ให้บรรลุ 
เปูาหมายการศึกษา 

๓.๒๖ ดี ๔ ดีมาก ๓.๖๓ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๗๘ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๙ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตร 
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อ 
การเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๓.๑๐ ดี ๔ ดีมาก ๓.๕๕ ดีมาก 



๕๒ 
 

มาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลประเมิน 
 

ผลประเมินอิง
สถานศึกษา ค่า 

เฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริม 
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ 
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

๒.๘๗ ดี ๔ ดีมาก ๓.๔๔ ดี 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ......ดี.......โดยมีค่าเฉลี่ย....๘๒.๗๐........ 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง      ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก
.............................................................................................................. ......................................................................
................................................................... .............................................................................................  
 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง 
 จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 

จุดเด่น 
-ด้านผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์พิจารณาของ สมศ. ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง

ประสงค์ มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขจิตที่ดี มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยทั้ง ๓ ด้าน มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ ทักษะในการท างาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ผู้เรียนระดับประถมศึกษาบางคนมีโอกาสได้ ร ามโนราห์
และเปุาขลุ่ยเป็น  

- ด้านครู ครูมีคุณวุฒิ มีความรู้ มีความสามารถและมีครูเพียงพอ การสอนมีประสิทธิภาพดี นักเรียนได้
ระดับ ๓-๔ เป็นส่วนมาก 

- ด้านผู้บริหาร แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีจัดท าได้ดียิ่ง ซึ่งแผนปฏิบัติการจัดการท าโดย
ยึดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นเปูาหมายในโดยการด าเนินงานในโครงการในแผนบอก
ชัดเจนว่าท าเพ่ือสนับสนุนมาตรฐานไหน มีการก าหนดเปูาหมายแต่ละตัวบ่งชี้และกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายนั้น ๆ มีปฏิทินการด าเนินงาน การวัดผล ประเมินผลที่ชัดเจน และผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่น
ในการท างาน มีความสามารถในการบริหารจัดการ ส่วนด้านอาคารสถานที่นั้นเหมาะสมมาก เนื่องจากอยู่ไกลจาก
ถนน ท าให้ไม่มีเสียงรบกวนนอกจากนั้นมีสวนปาล์ม ต้นไม้กันเสียงไว้ บริเวณภายนอกรอบโรงเรียนเป็นสวนปาล์ม
ท าให้ร่มรื่น เหมาะแก่การท ากิจกรรมนอกห้องเรียน ภายในอาคารทุกห้องเรียน  จะมีห้องน า ห้องส้วมประจ า
ห้องเรียนทุกห้อง นักเรียนจึงไม่เสียเวลาในการขออนุญาตไปห้องน้ า โรงเรียนมี    สระว่ายน้ าส าหรับฝึกนักเรียน 

 
 

 



๕๓ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
-ด้านผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดจ าแนก คิดจัดกลุ่ม    สร้างความคิด

รวบยอด คิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์โดยตนเอง ควรได้รับการพัฒนากลุ่มสาระต่างๆ           ทั้งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา และผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ โดยให้
รู้จุดเด่น จุดควรพัฒนา ประเมินการพัฒนาตนเองได้ 

-ด้านครู ครูควรได้รับการพัฒนาทุกปีอย่างน้อยตามเกณฑ์ที่คุรุสภาก าหนดคือ ๒๐ ชั่วโมงต่อปีและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนควรเน้นให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองให้มากข้ึน 

-ด้านผู้บริหารสถานศึกษาควรวางระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ให้คณะกรรมการ
สถานศึกษามีบทบาทตามกฎหมายก าหนด มีระบบนิเทศการเรียนการสอนภายในสถานที่ดี ควรพัฒนาการ
ประเมินการใช้หลักสูตรและควรมีระบบกลไกส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 โอกาส ผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากฐานะค่อนข้างดี สามารถสนับสนุนด้านต่างๆได้โรงเรียนอยู่ในชุมชน มี
บริเวณกว้าง ร่มรื่น ไม่มีเสียง กลิ่นและควันไฟรบกวน นอกจากนั้นยังมีวิทยากรภายนอกมาสอน     ร ามโนราห์ให้
ผู้เรียนที่สนใจ สถานศึกษามีที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถช่วยแนะน าการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
ตรงมาตรฐานของการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 อุปสรรค นักเรียนบางส่วนเดินทางโดยรถโรงเรียนและเอกสารจากต่างอ าเภอ เช่น จากอ าเภอท่าชนะ 
อ าเภอหลังสวน เป็นต้น 
 สรุปสภาพปัญหา  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสภาพปัญหา 
 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
 -ด้านผู้เรียน  
 ระดับปฐมวัย ควรให้ผู้เรียนได้เล่นสวนทรายและสวนน้ า ได้เล่นเกมการศึกษาที่ตรงตามหลักสูตร ๔ สาระ 
ได้รับการฝึกได้มิติสัมพันธ์ รูป รูปทรง ความจุ และควรฝึกให้ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ เพ่ือจ าแนก จัดกลุ่ม และหา
ข้อสรุปเรื่องต่าง ๆ ได้รับความรู้ตามสาระของหลักสูตรทั้ง ๔ สาระ 
 ระดับประถมศึกษา ผู้ เรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิดต่าง ๆ คือ คิดวิ เคราะห์          
คิดสังเคราะห์ การสร้างความคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา คิดวิพากษ์วิจารณ์ คิดเชิงอนาคต คิดเชิงกลยุทธ์          
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติทุกกลุ่มสาระ ( ๘ กลุ่มสาระ) และพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพในระดับดีในกลุ่มสาระต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมการเรียนให้หลากหลาย 
 -ด้านครู 
 ระดับปฐมวัยควรได้รับการพัฒนาการบูรณาการการสอนสาระต่าง ๆ ทั้ง ๔ สาระ กับควรจัดกิจกรรมตาม
ตารางประจ าวันเช่น กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมวงกลม (เสริมประสบการณ์) เกมการศึกษา 
เป็นต้น 
 ระดับประถมศึกษาควรได้รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระต่างๆ ทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระ โดยมีกิจกรรมหลากหลายให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักตนเองด้านต่าง 



๕๔ 
 
ๆ โดยการวิเคราะห์ตนเอง หาจุดอ่อน-จุดเด่น น าจุดอ่อน-จุดเด่น มาวางแผนพัฒนาตนเอง ประเมินผลการพัฒนา
ตนเองได ้
 -ด้านผู้บริหาร  
 ผู้บริหารควรประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงอย่างเป็นระบบ หาจุดเด่น -จุดที่ควรพัฒนามา
วางแผนปรับปรุง-พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และให้คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทตามที่กฎหมายก าหนด ควรจัดให้มี
ห้องสมุดที่กว้างขึ้นกว่าเดิม ควรจัดห้องวิทยาศาสตร์ และมีอุปกรณ์ครบ ควรจัดห้องดนตรี/นาฎศิลป์ และควรจัด
ห้องศิลปะ ห้องการงานอาชีพ ส่วนในระดับปฐมวัยควรเพ่ิมเครื่องเล่นให้ครบทุกประเภท มีทั้งปีนปุาย ห้อยโหน 
ทรงตัวเป็นต้น ควรมีสวนน้ า สวนทราย พร้อมอุปกรณ์การเล่นน้ าเล่นทราย ควรจัดให้มีชมรม  ครู-ผู้ปกครองใน
ระดับโรงเรียน-ระดับห้องเรียน 

ผลการประเมินภายนอกรอบสาม  ส าหรับโรงเรียนที่ประเมินแล้ว  ขอให้รายงานผลหลังจากได้รับรายงาน
ฉบับจริงก่อน 
 
 ๑๓.๒  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. 
  โรงเรียน...........เอ้ืออ าพน................ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  รอบสามเมื่อ
วันที่........๑๔.และ...๑๕.........ถึง.........๑๘......เดือน.......มิถุนายน...........พ.ศ........๒๕๕๕........ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา   มีการประเมิน   ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้  คือ  กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  กลุ่มตัวบ่งชี้        
อัตลักษณ์  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

๑๓.๒.๑ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย   

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

๓๕.๐๐ ๒๙.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๑๕.๐๐ ๑๔.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๙๖ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ ๙    ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  ๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 



๕๕ 
 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
เอกลักษณข์องสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๔๖ ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                       ใช่     ไม่ใช่ 

 มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้      ใช่     ไม่ใช่ 

 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่     ไม่ใช่ 

  ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
                  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
จุดเด่น  

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะในการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถ

ดูแลรักษาสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด แสดงออกทางอารมณ์ จิตใจ
และความรู้สึกได้เหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส กล้าแสดงออก ตลอดจนชื่นชมศิลปะดนตรี            
การเคลื่อนไหวรักธรรมชาติ มีพฤติกรรมการแสดงออกทางสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ
แม่ ผู้ปกครองและครู เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ      
มีความเข้าใจและใช้ภาษาสื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้และเข้าใจ สามารถสะท้อนความคิดและความรู้สึกภายใน เพ่ือสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนได้อย่างเหมาะสมกับวัย เป็นไปตามอัตลักษณ์ของเด็ก คือ เด็กดี มีวินัย ใฝุเรียนรู้ ”        
ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “รักษ์สิ่งแวดล้อม” นอกจากนี้สถานศึกษายังก าหนดโครงการยุว
เกษตร เป็นโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา เพ่ือแก้ปัญหาเด็กขาดโอกาสในการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา จัดท ากิจกรรมน าเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ท าให้เด็กได้ไปเรียนรู้
ยังแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย เด็กมีความใฝุรู้ รู้จักตั้งค าถามและคิดอย่างมีเหตุผล สนใจเรียนรู้



๕๖ 
 
ธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เด็กมีความรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่ครูจัดประสบการณ์ให้จากประสบการณ์ที่ได้รับจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท าให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านสมวัย และมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เข้าใจปรัชญาและ

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้น าจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก มีความสะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีมาตรการด้านความ
ปลอดภัยในตัวเด็ก นอกจากนี้สถานศึกษายังมีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเด่น จุดเน้นและแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ครบทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา
สมวัย ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา ใจ มีความรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้
ก าลังใจแก่ศิษย์ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงาม มีความศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริ ต และ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทั้งใน และนอกสถานศึกษา ด้วย
อาการยิ้มแย้มแจ่มใส แสดงไมตรีจิตที่ดีต่อกัน ต้ังใจปฏิบัติงานและรับผิดชอบในหน้าที่การสอน และพัฒนาเด็ก
ด้วยความเสียสละ ทั้งเวลา แรงกาย แรงใจ อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก ครูศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือ การประเมินพัฒนาการของเด็ก และน ามาปรับ
ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยใจที่เป็นธรรม ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึน 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒  

โดยได้ประเมินระบบหลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๕๓ ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้ ๑๑ มาตรฐาน จัดท าแผนพัฒนาการการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
เด็กบางส่วนขาดทักษะในการแก้ปัญหา 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีสัดส่วนครูต่อจ านวนเด็ก และสัดส่วนของพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กต่อเด็ก     

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 



๕๗ 
 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้สัมผัสกับธรรมชาติ และการฝึกทักษะความคิดทางคณิตศาสตร์ยังส่งเสริม    

ได้น้อย 
๒) ครูยังด าเนินการไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการน าผลประเมินเด็กไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น

รายบุคคล และการสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

-ไม่มี- 
 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้สามารถแก้ปัญหาได้ตามวัย โดยการจัดกิจกรรมตามที่เด็กสนใจและ 

ให้อิสระเด็กได้ท าในสิ่งที่ต้องการ สิ่งที่เด็กสนใจ ให้เด็กได้คิด เลือกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ครูคอยให้ค าแนะน าให้การ
สนับสนุนและชื่นชม 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
๑) สถานศึกษาควรพัฒนาครูให้สามารถบูรณาการการเรียนการสอนเด็กจ านวนมากให้สามารถเรียน

ร่วมกันได้ ให้เกิดทักษะและความรู้ตามวัยของตน 
๒) สถานศึกษาควรจัดพ้ืนที่ส าหรับการจัดกิจกรรมเพ่ือเด็กให้เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนเด็ก  

โดยกิจกรรมที่ต้องใช้พ้ืนที่ครูควรน าเด็กไปท ากิจกรรมใต้ต้นไม้นอกห้องเรียน  
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑) ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กได้สัมผัสกับธรรมชาติรอบๆ สถานศึกษา โดยให้เด็กเรียนรู้จากของจริง เช่น 
การสอนเรื่องวงจรชีวิตกบ ก็ควรเลือกฤดูกาลที่เหมาะสม คือ ฤดูฝน เพ่ือจะได้น าสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติมา
ศึกษาได้ แทนที่จะใช้วิธีวาดภาพไข่กบ ลูกอ็อด และลูกกบ ประกอบค าอธิบาย กิจกรรมการทายกลิ่น ครูน าเด็กไป
ดมกลิ่นจากตน้ไม้ ดอกไม้จริงในสถานศึกษา เป็นต้น 

๒) ครูควรจัดกิจกรรมบูรณาการเด็กให้เกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ โดยการให้เด็กท า
คณิตศาสตร์พื้นฐาน เช่นการนับ การวัด การจับคู่ การจัดประเภท การเปรียบเทียบ และการจัดล าดับ เพ่ือส่งเสริม
ให้เด็กได้ค้นคว้า หาค าตอบด้วยตนเองและส่งเสริมให้เด็กมีความรู้และอยากค้นคว้าทดลอง เกิดความคิดรวบยอด
ทางด้านคณิตศาสตร์ 

๓) ครูควรได้รับการพัฒนาให้น าผลการประเมินเด็กไปใช้เพ่ือการพัฒนาเด็ก และน าผลการประเมินไป
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินด้วย โดย
การสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล สื่อสารกับผู้ปกครอง เกี่ยวกับความก้าวหน้าและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
อย่างสม่ าเสมอ สร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 

 



๕๘ 
 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาควรจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัด

การศึกษาทั้งหมด เช่น ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย เพ่ือสร้างความตระหนักและให้
เห็นถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพภายใน และปรับปรุงการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ  
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  

-ไม่มี- 
  



๕๙ 
 

๑๓.๓.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ประถมศึกษา  

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
(ประถมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๗๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๑๑ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๔๑ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๘.๘๑ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๒.๕๘ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๓๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๙๔ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ ความเป็นเลิศ  ที่ สอดคล้องกับ               
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๘๕ ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                        ใช่     ไม่ใช่ 

 มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้       ใช่     ไม่ใช่ 

 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่     ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 



๖๐ 
 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
(ประถมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

จุดเด่น  
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผู้เรียนมีสุขภาพดี เจริญเติบโตตามวัยและพฤติกรรมอนามัยที่เหมาะสม ร่าเริง แจ่มใส และความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขและเป็นสมาชิกท่ีดีต่อสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รักความเป็นไทย มี
ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย สถานศึกษาโดยผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชม รวมกัน
ก าหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา คือ “เด็กดี มีวินัย ใฝุเรียนรู้” 
และก าหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม” ผลการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท าให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษาหาความรู้ เป็นคนดีของ
พ่อแม่ ครูบาอาจารย์และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข และสถานศึกษาก าหนดโครงการยุวเกษตร และ
โครงการชีวทางทะเล เป็นโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ผลการด าเนินงานของทั้ง ๒ 
โครงการ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดี สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของการ
เปลี่ยนแปลงกับชุมชนรอบสถานศึกษา ในเรื่องการใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทาง 

การปฏิรูปการศึกษา โดยใช้ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก และผลการประเมินคุณภาพภายใน
มาพัฒนา มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัด ในการร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA) มีผลการด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย
ตามแผนการด าเนินงาน มีผลกระทบที่ดีต่อแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอน มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุก

คนอย่างสม่ าเสมอ ประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนอย่างสม่ าเสมอ มีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ 
ครูมีการก าหนดเปูาหมายของสาระการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน น าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน  มีการประเมิน
ความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

๔.ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
สถานศึกษาได้รับการประเมินการประกันคุณภาพภายในจากส านักงานเขตพ้ืน ที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก และสถานศึกษามีผลการประกันคุณภาพภายใน ๓ ปี
ย้อนหลังโดยสถานศึกษา มีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในโดย



๖๑ 
 
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  และจัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและต้นสังกัด อยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ และมีผู้เรียนบางส่วนขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
การวัดผลประเมินผลของสถานศึกษายังไม่เป็นระบบ และสถานศึกษายังไม่ด าเนินการแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการสถานศึกษา เพ่ือมาช่วยการท างานคณะกรรมการสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ครูบางส่วนยังไม่น าผลการนิเทศมาใช้พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน และการน าผลการ

ประเมินผู้เรียนมาพัฒนา 
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน  

-ไม่มี- 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
๑) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศ โดยครูร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุและ
จุดอ่อนของผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกันวางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้ผู้ปกครองเข้ามา
มีส่วนร่วมด้วยอย่างจริงจังทั้งระบบ วิธีการแก้ไขและการพัฒนาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้เรียนแต่ละคนซึ่ง
มีความแตกต่างกัน 

๒) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีการเรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการจัด
กิจกรรมค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตตามใบงาน หรือชิ้นงานที่ครูมอบหมาย มีการสอดแทรกกิจกรรมทางด้าน 
ICT เข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดให้มีการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ในเวลาว่าง เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะในการใช้
เทคโนโลย ี

 
 



๖๒ 
 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
๑) สถานศึกษาควรประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนา

เครื่องมือ บริหารจัดการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 

๒) สถานศึกษาควรด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถานศึกษา จากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น  
เพ่ือมาท างานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ครูควรน าผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสามารถน าผลไปใช้เป็นผลงานวิชาการเพ่ือ
ขอเลื่อนวิทยฐานะ หรือปรับต าแหน่งให้สูงขึ้นได้ 

๒) ครูควรน าบันทึกหลังการสอนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน หรือหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน
มาศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ และหาแนวทางแก้ไข เพ่ือเป็นการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ควรมีการ
สอนซ่อมผู้เรียนที่เรียนอ่อน เสริมผู้เรียนที่เรียนเก่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครูจะต้องค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ใน
ด้านวัย ประสบการณ์เดิมและความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นหลัก 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาควรจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัด

การศึกษาทั้งหมด เช่น ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย เพ่ือสร้างความตระหนักและให้
เห็นถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพภายใน และปรับปรุงการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ  
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

-ไม่มี- 
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บทที่ ๒  
 แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
๑. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธ์การพัฒนาของสถานศึกษาเน้นการพัฒนาคุณภาพ  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๕  ด้าน  คือด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านการจัด
การศึกษา  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   ด้านมาตรการส่งเสริม   

 
๒.กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  ส่งเสริมให้เป็นผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์     
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร  
มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   

๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษา 

  ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งเสริมให้ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา  และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งเสริมให้สถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  
  ๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  พัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

  พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
๒.๕กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพด้านมาตรการส่งเสริม 

 พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 
๓.การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 ระดับปฐมวัย 
  กลยุทธ์ที่ ๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริมให้เด็กมีการ
พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 

เด็กได้รับการดูแลเอาใจใส่ในด้าน
สุขอนามัย   โดยการตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น  จากครูประจ าชั้น  ตรวจ
สุขภาพอนามัยจาก สาธารณสุข  เป็น
ประจ าทุกเดือน  และได้รับการดูแล
ด้านโภชนาการอาหารกลางวัน  
อาหารเสริม(นม) อย่างทั่วถึง  จาก
โครงการอาหารกลางวัน จากโครงการ
ระบบดูแลห่างไกลจากสิ่งเสพติด  และ
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ต่อเพ่ือน  ครู  
และผู้อ่ืน 

 

เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีการ
พัฒนาการด้านร่างกาย
สมวัย 
๑.๑ เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง 
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
๑.๒ เด็กมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 
๑.๓ เด็กมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของตน 
๑.๔ เด็กหลีกเลี่ยงต่อ
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพ
ติด 

โครงการส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจของเด็กสมวัย 

เด็กทุกคนมีการพัฒนาด้านอารมณ์และ
จิตใจมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมสามารถควบคุมอารมณ์
ตนเองได้เหมาะสมกับวัยสนใจและร่วม
กิจกรรมด้าน ศิลปะ ดนตรี   การ
เคลื่อนไหวและรักธรรมชาติเด็กได้รับ
การส่งเสริมในด้านสุขภาพจิตและ
สุนทรียภาพสมวัย 

เด็กร้อยละ  ๙๓.๐๐ มาตรฐานที่ ๒  เด็กมี
พัฒนาการด้านอารมณ์
และจิตใจสมวัย 
๒.๑เด็กมีความร่าเริง
แจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเอง 
๒.๒ เด็กมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
 

 
 
 



๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

   ๒.๓ เด็กสามารถควบคุม
อารมณ์ตนเองได้เหมาะสม
กับวัย 
๒.๔ เด็กมีความชื่นชม
ศิลปะ  ดนตรี  การ
เคลื่อนไหว  และรัก
ธรรมชาติ 

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาการด้านสังคม
สมวัย 

เด็กทุกคนมีการพัฒนาด้านอารมณ์และ
จิตใจ  มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย สนใจและร่วม
กิ จ ก ร ร ม ด้ า น  ศิ ล ป ะ  ด น ต รี   ก า ร
เคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ เด็กได้รับการ
ส่งเสริมในด้านสุขภาพจิตและสุนทรียภาพ
สมวัย   

เด็กร้อยละ  ๙๓.๐๐ มาตรฐานที่ ๓  เด็ก
สามารถท างานจนส าเร็จ  
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 
๓.๑เด็กมีวินัย ความ
รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครู
อาจารย์ 
๓.๒ เด็กมีความซื่อสัตย์
สุจริต  ช่วยเหลือแบ่งปัน 
๓.๓ เด็กสามารถเล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๓.๔ เด็กประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนา
ที่ตนนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญาสมวัย 

เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการให้
เด็กมีความใฝุรู้ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง  มี ทั กษะกร ะบวนการทา ง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีทักษะการ
สื่อสาร และมีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์สมวัย   

เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มาตรฐานที่ ๔   เด็กมี
พัฒนาการด้านสติปัญญา 
๔.๑ เด็กมีความสนใจ
เรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถาม
อย่างตั้งใจ และรักการ
เรียนรู้ 
๔.๒ เด็กสามารถคิดรวบ
ยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
๔.๓ เด็กมีทักษะทางภาษา
ที่เหมาะสมกับวัย 
๔.๔ เด็กมีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
๔.๕ เด็กมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศกึษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)
ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ครูเข้าใจปรัชญาหลักการ  และ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคลมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่
สร้างวินัยเชิงบวกและใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็กการใช้เครื่องมือการ
วัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย  และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครองการท า
วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิด
การเรียนรู้ได้ตลอดเวลาครูมีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับเด็ก  และผู้ปกครองมีวุฒิและ
ความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัยครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามา
ไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
เด็ก 

ครูร้อยละ 
๙๓.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๕   พัฒนาครูให้
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
๕.๑ครูเข้าใจปรัชญา  หลักการ  
และธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย และสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 
๕.๒ครูจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๕.๓ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่
สร้างวินัยเชิงบวก 
๕.๔ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม  สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก 
๕.๕ครูใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลาย  และสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็ก
แก่ผู้ปกครอง 
 
 
 



๖๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)
ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

   ๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 
๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิด
การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  
และผู้ปกครอง 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้
ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัย 
๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และ
น ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาเด็ก 

โครงการพัฒนา
ผู้บริหารปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น าและ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนบริหารงานแบบมีส่วนร่วมใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เป็นฐานทางด้านวิชาการและการจัดการ
มีความสามารถบริหารจัดการศึกษาให้
บรรลุเปูาหมายตามก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการมีกระบวนการพัฒนา
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ
สามารถบริหารจัดการในสถานศึกษา 
ได้รับความพึงพอใจจากนักเรียน  
ผู้ปกครองและชุมชน  สามารถให้
ค าปรกึษาแนะน าทางวิชาการเอาใจใส่
การจัดการศึกษาที่มีต่อครูอย่างเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา              

ผู้บริหาร 
ร้อยละ ๙๓.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
๖.๑ผู้บริหารมีความเข้าใจ
ปรัชญา และหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
๖.๒ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะ
ผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้น
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๖.๓ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็น
ฐานคิดท้ังด้านวิชาการ 
 



๖๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)
ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาขอ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

   ๖.๔ผู้บริหารมีความสามารถ
บริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการ 
๖.๕ผู้บริหารมีการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 
๖.๖ผู้บริหารมีการแนะน า ให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัน
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง ชุมชนพึง
พอใจในผลการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

โครงการพัฒนา
หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ 

สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความต้องการ
ของท้องถิ่นมีการจัดการรายวิชา
เพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัดและความสนใจ มี
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
และตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียนครูสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงสามารถสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง สถานศึกษามีการนิเทศภายใน 
ก ากับติดตาม ตรวจสอบและน าผลไปใช้
ใน  

สถานศึกษา 
ร้อยละ๙๓.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๗  แนวการจัด
การศึกษา 
๗.๑มีการจัดองค์กร  โครงสร้าง
และระบบการบริหารงานที่มี
ความคล่องตัวสูงและ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ 
๗.๒มีการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 



๗๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)
ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาขอ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

 การปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุม ถึงตัวผู้เรียนทุกคน 

 ๗.๓มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่ด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
๗.๔ มีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
๗.๕ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงานและ
การพัฒนาเด็ก 

โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพและด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา/มีการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐาน น าผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๓.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามี
การประกันคุณภาพภาพใน
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 
๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 
๘.๒ จัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพฒันาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๘.๓จัดระบบข้อมูลสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ 
๘.๔ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนนิงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพ 
๘.๖ ทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

 



๗๑ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)
ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริม  
สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

สถานศึกษามีการสร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

สถานศึกษาร้อย
ละ ๙๓.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
๙.๑ มีการน าแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 
  กลยุทธ์ที่ ๔ กลยุทธ์การพัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย (ชีวทางทะเล) 
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย (ยุวเกษตร) 

สถานศึกษามีการ
พัฒนาให้บรรลุ
เปูาหมายตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และจุดเน้นจัด
การศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา        

สถานศึกษาร้อยละ 
๙๓.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
๑๐.๑ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้
บรรลุตามเปูาหมายปรัชญา วิสัยทัศน์และ
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 
๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมาย 



๗๒ 
 
กลยุทธ์ที่ ๕ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพด้านมาตรการส่งเสริม 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาขอ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริม  การ
พัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทาง
ปฏิรูป การศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพให้
สูงขึ้น 
 

สถานศึกษามีกิจกรรมพิเศษและการประเมิน
กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่ ๒ 
บรรลุตามเปูาหมาย 

สถานศึกษา
ร้อยละ 
๙๓.๐๐ 

มาตรฐานที่๑๑ ผู้บริหารมี
คุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า
และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา 
๑๑.๑ สถานศึกษามีการพัฒนาให้
บรรลุเปูาหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุ
ตามเปูาหมาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

ระดับประถมศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัว

บ่งชี้) 
 
 

โครงการ
ส่งเสริมผู้เรียน
มีสุขภาพกาย 
และ
สุขภาพจิตที่ดี
ของผู้เรียน 

ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ  มี
การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
รู้จักการปูองกันตนเอง ให้ปลอดจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษ  อุบัติเหตุ  โรคภัยและปัญหาทาง
เพศ  มีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
มีความม่ันใจในตนเอง  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
การให้เกียรติผู้อ่ืน  เข้าร่วมกิจกรรมและมี
ผลงานทางด้าน  ดนตรี/นาฏศิลป์   กีฬา/
นันทนาการ  และศิลปะ 
 

ผู้เรียนร้อยละ๙๓.๐๐ มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุข
ภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
๑.๑ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กาย สม่ าเสมอ 
๑.๒ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
๑.๓ผู้เรียนรู้จักปูองกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความ  รุนแรง โรค 
ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ 
๑.๔ผู้เรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
๑.๕ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อ่ืน 
๑.๖ผู้เรียนสร้างผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ กีฬา 
/ นันทนาการ 
 
 
 



๗๔ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาขอ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม  
จริยธรรม  
และค่านิยมที่
พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
 

ผู้เรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
๘ ประการ ได้แก่    (๑) รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์  (๒) ซื่อสัตย์สุจริต(๓) มีวินัย (๔) ใฝุ
เรียนรู้(๕) อยู่อย่างพอเพียง (๖) มุ่งมั่นในกร
ท างาน (๗) รักความเป็นไทย (๘) มีจิต
สาธารณะ  นอกจากนี้ผู้เรียนมีความเอ้ือ
อาทรต่อผู้ อ่ืนและผู้มีพระคุณ  ยอมรับฟัง
ความเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างมี
เหตุผล  มีความตระหนัก  รู้คุณค่าในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ผู้เรียนร้อยละ๙๓.๐๐ มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๒.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
๒.๒ ผู้เรียนรู้จักเอ้ืออาทรผู้อื่น
และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 
๒.๓ผู้เรียนยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
๒.๔ เรียนตระหนัก  รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ
ส่งเสริมทักษะ
การแสวงหา
ความรู้ของ
ผู้เรียน 

ผู้เรียนมีความสามารถในการวางแผนการ
ท างาน  ด าเนินงานจนส าเร็จตามเปูาหมาย  
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่ างมีความสุข  
มุ่งมั่นพัฒนางาน  และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต  สืบ
ค้นหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
อย่างต่อเนื่อง รู้จักการใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน าเสนอผลงานของตนเอง 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๓.๐๐ มาตรฐานที่๓  ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสดงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓.๑นิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู
และสื่อต่าง ๆ  รอบตัว 
๓.๒ มีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติม
ที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 
๓.๓กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู้ระหว่างกัน 
๓.๔ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และน าเสนอผลงาน 



๗๕ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาขอ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการ
ส่งเสริมผู้เรียน
มีความรู้และ
ทักษะที่
จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

ผู้เรียนผู้ เรียนสามารถสรุปความคิด จาก
เรื่องที่อ่าน ฟัง ดู  และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง การ
น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา หรือ
วิธีการของตนเอง สามารถก าหนดเปูาหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

ผู้เรียนร้อยละ  ๙๓.๐๐ มาตรฐานที่ ๔   ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร 
๔.๑ สามารถสรุปความคิด
จากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง 
๔.๒ เสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 
๔.๓ มีการก าหนดเปูาหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ขอสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริม
ความรู้และทักษะ
จ าเป็นตาม
หลักสูตร 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  มีผล
การประเมินสมรรถนะตามหลักสูตร  
การประเมินการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  
และการเขียนของผู้เรียน  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในด้านการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 

ผู้เรียนร้อยละ ๖๗.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรฐานที่ ๕   ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร 
๕.๑ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
๕.๒ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 



๗๖ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ขอสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

   ๕.๓ผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 
๕.๔ผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการท างาน รัก
การท างาน 
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้
และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต 

ผู้ เ รี ยนมี ค วามสามารถในการวา ง
แผนการท างาน  ด าเนินงานจนส าเร็จ
ตามเปูาหมาย  ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้
อย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางาน  และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง  มีความรู้สึก
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต  สืบค้นหาความรู้
เ กี่ ยวกับอาชีพที่ ตน เองสนใจอย่ าง
ต่อเนื่อง 

ผู้เรียนร้อยละ  ๙๓.๐๐ มาตรฐานที่๖  ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  รักการ
เรียนรู้  และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
๖.๑ผู้เรียนวางแผนการ
ท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จ 
๖.๒ ผู้เรียนท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
๖.๓ ผู้เรียนท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 
๖.๔ ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

 
 
 
 
 

 
 



๗๗ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศกึษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาครูให้
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูเข้าใจวิธีการก าหนดเปูาหมาย
คุณภาพผู้เรียนมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ครู
สามารถออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ  
พัฒนาการทางสติปัญญาสามารถใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้มีการวัดและ
ประเมินผลอย่างหลากหลาย
สามารถให้ค าปรึกษาให้แก่ผู้เรียนใน
การเรียนและคุณภาพชีวิตมีการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และอุทิศเวลาในการจัดการเรียน
การสอนอย่างเต็มศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูร้อยละ  ๙๓.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มาตรฐานที่ ๗  ครูให้
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
๗.๑ เพ่ือให้ครูมีการก าหนด
เปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้  ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ  และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล  และใช้ข้อมูล    
ในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน   
๗.๓  ครูมีการออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา 
๗.๔  ครูมีการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
กับการ น าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณ
การในการจัดการเรียนรู้ 
๗.๕ ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
 



๗๘ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

   ๗.๖ ครูมีการให้ค าแนะน า  
ค าปรึกษา  และแก้ไขปัญหา
ให้  แก่ผู้เรียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค    
๗.๗ ครูมีการศึกษา  วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ ตนรับผิดชอบ  และใช้
ผลในการปรับการสอนผู้เรียน 
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา   
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอน
ตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็ม
เวลา เต็มความสามารถ 

โครงการพัฒนา
ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่
อย่างมี  
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น าและ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เน้นการ
พัฒนาผู้เรียนบริหารงานแบบมสี่วน
ร่วมใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเปน็ฐานทางด้านวชิาการ
และการจัดการมีความสามารถบริหาร
จัดการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาม
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการมี
กระบวนการพฒันาบุคลากรให้พร้อม
รับการกระจายอ านาจสามารถบริหาร
จัดการในสถานศึกษา ได้รับความพึง
พอใจจากนักเรียน  
 ผู้ปกครองและชุมชน  สามารถให้
ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการเอาใจใส่
การจัดการศึกษาที่มีต่อครูอย่างเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

ผู้บริหาร 
ร้อยละ๙๓.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหาร 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 
๘.๑ ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์  ภาวะ
ผู้น าและความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรียน 
๘.๒ ผู้บริหารมีการใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเปน็ฐานคิดทั้งดา้น
วิชาการและการจัดการ   
 



๗๙ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

   ๘.๓ ผู้บริหารมีความสามารถ
บริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้
ในแผนปฏบิัติการ 
๘.๔ ผู้บริหารสง่เสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
๘.๕นักเรียน  ผู้ปกครอง  และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา 
๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า  
ค าปรึกษาทางวชิาการและเอา
ใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพ 
 

โครงการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด
สามารถก ากับติดตามดูแลและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เปูาหมายผู้ปกครองและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

คณะกรรมการ 
ร้อยละ ๙๓.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครอง 
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสทิธิผล 
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษา
รู้และปฏิบัติหนา้ที่ตามที่
ระเบียบก าหนด 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษา
ก ากับติดตาม  ดูแล  และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลผุลส าเร็จ
ตามเปูาหมาย 
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพฒันา
สถานศึกษา 



๘๐ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์         เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนา
หลักสูตรและ
กระบวนการ
เรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความ
ต้องการของท้องถิ่นมีการจัดการ
รายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้
ผู้เขียนเลือกเรียนตามความถนัด
และความสนใจ มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียนครูสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริงสามารถสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง สถานศึกษามีการนิเทศ
ภายใน ก ากับติดตาม ตรวจสอบ
และน าผลไปใช้ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพและครอบคลุม 

สถานศึกษา 
ร้อยละ๙๓.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๑๐สถานศึกมีการ
จัดหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
๑๐.๑มีหลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 
๑๐.๒ มีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติม
ที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 
๑๐.๓ มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน     
๑๐.๔ สถานศึกษามีการ
สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง   
๑๐.๕ มีการนิเทศภายใน ก ากับ 
ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ   
๑๐.๖ มีการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน 

 



๘๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนา
สถานศึกษาให้มีการ
จัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม
ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน จัดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือ
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
 

สถานศึกษาร้อยละ
๙๓.๐๐ 

 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามี
การจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 
๑๑.๒ จัดโครงการ ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 
๑๑.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา มีการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มี
ระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ มีการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา  

สถานศึกษาร้อยละ 
๙๓.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามี
การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 
๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 
 



๘๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)
ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

 น าผลการประเมินทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้ในการวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
และท ารายงานการประเมินรายงานต่อ
ผู้เกี่ยวข้องประจ าปี 

 ๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ 
๑๒.๔ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
๑๒.๖จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 
กลยุทธ์ที่ ๓ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)
ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการสร้าง ส่งเสริม  
สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

สถานศึกษา 
ร้อยละ๙๓.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
๑๓.๑ มีการน าแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา 
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

 

กลยุทธ์ที่ ๔ กลยุทธ์การพัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)
ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการการพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุ
เปูาหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้น ที่
ก าหนดขึ้น 

สถานศึกษามีการพัฒนาการและจัด
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุตาม
เปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา มีการจัด
โครงการ 3D (๑)โครงการ
ประชาธิปไตย (๒)โครงการยาเสพติด 
(๓โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

สถานศึกษา 
ร้อยละ๙๓.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่
ก าหนดขึ้น 
๑๔.๑ มีการจัดและพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเข้มแข็งและทั่วถึง 
๑๔.๒ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
ตอบสนองความสามารถทางวชิาการ
และความคิดสรา้งสรรค์ของผู้เรียน 



๘๔ 
 
 กลยุทธ์ที่ ๕ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพด้านมาตรการส่งเสริม 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)
ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริม  การ
พัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทาง
ปฏิรูป   การศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพให้
สูงขึ้น 

การจัดกิจกรรมตามนโยบายศึกษา
จุดเน้นแนวทางการปฎิรูปการศึกษา
เพ่ือ  พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โครงการ
ยุวชนเกษตร โครงการชีวทางทะเล 
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีวิทยากรให้ความรู้ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการไปแหล่งเรียนรู้ 
นอกสถานศึกษา โครงการจัดการเรียน
การสอนคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งเป็น
แหล่ง  ค้นคว้าความรู้ทางอินเตอร์เน็ต 
การพัฒนาห้องสมุดอย่างเป็นระบบมี
การใช้ห้องสมุดประจ าสัปดาห์ การ
จัดท าสื่อการเรียนรู้ตามสาระการ
สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะ และมีการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 
 

สถานศึกษา 
ร้อยละ๙๓.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรม
ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
๑๕.๑ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
๑๕.๒ มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
และความปลอดภัยของผู้เรียน 

 

 

 

 

 
 

 



๘๕ 
 

บทที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑.ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
กลยุทธ์ที่ ๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริมให้เด็กมีการ
พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 

เด็กร้อยละ  ๙๓.๐๐ เด็กร้อยละ  ๙๗.๙๙ มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีการ
พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 
๑.๑ เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๑.๒ เด็กมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 
๑.๓ เด็กมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน 
๑.๔ เด็กหลีกเลี่ยงต่อสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย 
และสิ่งเสพติด 

โครงการส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจของเด็กสมวัย 

เด็กร้อยละ  ๙๓.๐๐ เด็กร้อยละ  ๙๘.๓๐ มาตรฐานที่ ๒  เด็กมี
พัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจสมวัย 
๒.๑เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส 
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
๒.๒ เด็กมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
 

 
 
 
 



๘๖ 
 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

   ๒.๓ เด็กสามารถควบคุม
อารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับ
วัย 
๒.๔ เด็กมีความชื่นชมศิลปะ  
ดนตรี  การเคลื่อนไหว  และ
รักธรรมชาติ 

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาการด้านสังคมสมวัย 

เด็กร้อยละ  ๙๓.๐๐ เด็กร้อยละ  ๙๙.๗๕ มาตรฐานที่ ๓  เด็กสามารถ
ท างานจนส าเร็จ  ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
๓.๑เด็กมีวินัย ความ
รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอน
ของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
๓.๒ เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต  
ช่วยเหลือแบ่งปัน 
๓.๓ เด็กสามารถเล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๓.๔ เด็กประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนนับถือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 

เด็กร้อยละ  ๙๓.๐๐ เด็กร้อยละ  ๙๘.๔๘ มาตรฐานที่๔   เด็กมี
พัฒนาการด้านสติปัญญา 
๔.๑ เด็กมีความสนใจเรียนรู้
สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ 
และรักการเรียนรู้ 
๔.๒ เด็กสามารถคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
๔.๓ เด็กมีทักษะทางภาษาที่
เหมาะสมกับวัย 
๔.๔ เด็กมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
๔.๕ เด็กมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศกึษา 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู
ให้ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ครูร้อยละ๙๓.๐๐ ครูร้อยละ ๙๙.๕๐ มาตรฐานที่ ๕   พัฒนาครูให้
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา  หลักการ  
และธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย และสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 
๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่
สร้างวินัยเชิงบวก 
๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม  สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก 
๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย  และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

   ๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการจัดประสบการณ์ 
๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  และ
ผู้ปกครอง 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้
ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัย 
๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามา
ไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก 

โครงการพัฒนาผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ผู้บริหารร้อยละ ๙๓.๐๐ ผู้บริหาร 
ร้อยละ ๙๙.๗๓ 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๖.๑ ผู้บริหารมีความเข้าใจปรัชญา 
และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า 
และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

   ๖.๔ ผู้บริหารมีความสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
๖.๕ ผู้บริหารมีการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 
๖.๖ ผู้บริหารมีการแนะน า ให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 
๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง ชุมชนพึงพอใจ
ในผลการจัดการศึกษาปฐมวัย 

โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ 

สถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๓.๐๐ 

สถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๗.๕๘ 

มาตรฐานที่ ๗  แนวการจัดการศึกษา 
๗.๑ มีการจัดองค์กร  โครงสร้างและ
ระบบการบริหารงานที่มีความ
คล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 
๗.๒ มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ  ครอบคลุมและทัน
ต่อการใช้งาน 
๗.๓ มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
๗.๔ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
๗.๕ ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึง
พอใจผลการบริหารงานและการ
พัฒนาเด็ก 

 
 
 
 



๙๑ 
 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

สถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๓.๐๐ 

สถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๙.๕๓ 

มาตรฐานที่ ๘สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภาพในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 
๘.๒ จัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ 
๘.๔ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพ 
๘.๖ ทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
โครงการส่งเสริม  สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

สถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๓.๐๐ 

สถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๙.๕๐ 

มาตรฐานที่ ๙สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๙.๑ มีการน าแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา 
๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถาน 
ศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ กลยุทธ์การพัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์และ
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย  
(ชีวทางทะเล) 
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์และ
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย  
(ยุวเกษตร) 

สถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๓.๐๐ 

สถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๙.๘๗ 

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย 
๑๐.๑ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนา
เด็กให้บรรลุตามเปูาหมายปรัชญา 
วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 
๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมาย 

 
 
 
 



๙๓ 
 

กลยุทธ์ที่ ๕ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพด้านมาตรการส่งเสริม 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
โครงการส่งเสริม  การพัฒนา
สถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูป การศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 

สถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๓.๐๐ 

สถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๙.๖๖ 

มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้บริหารมี
คุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า
และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา 
๑๑.๑ สถานศึกษามีการพัฒนาให้
บรรลุเปูาหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุ
ตามเปูาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

ระดับประถมศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริมผู้เรียนมี
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
ของผู้เรียน 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๓.๐๐ ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๓๔ มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่
ดีและมีสุนทรียภาพ 
๑.๑ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกาย 
สม่ าเสมอ 
๑.๒ ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
๑.๓ ผู้เรียนรู้จักปูองกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความ  รุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
๑.๔ ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
๑.๕ ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อ่ืน 
๑.๖ ผู้เรียนสร้างผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
/ นาฏศิลป์ กีฬา / นันทนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๓.๐๐ ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๒๖ มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๒.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
๒.๒ ผู้เรียนรู้จักเอ้ืออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
๒.๓ผู้เรียนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
๒.๔ เรียนตระหนัก  รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมทักษะการ
แสวงหาความรู้ของผู้เรียน 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๓.๐๐ ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๑๐ มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสดงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
๓.๑ นิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ  รอบตัว 
๓.๒ มีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถและ
ความสนใจ 
๓.๓ กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 

 
 
 
 
 



๙๖ 
 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริมผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

ผู้เรียนร้อยละ  ๙๓.๐๐ ผู้เรียนร้อยละ  ๙๖.๐๑ มาตรฐานที่ ๔   ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
๔.๑ สามารถสรุปความคิดจากเรื่อง
ที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการ
พูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 
๔.๒ เสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
๔.๓ มีการก าหนดเปูาหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

โครงการส่งเสริมความรู้และ
ทักษะจ าเป็นตามหลักสูตร 
 

ผู้เรียนร้อยละ ๖๗.๐๐ ผู้เรียนร้อยละ ๗๗.๗๔ มาตรฐานที่ ๕   ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ 
๕.๕ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ 
 
 



๙๗ 
 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 

ผู้เรียนร้อยละ  ๙๓.๐๐ ผู้เรียนร้อยละ  ๙๖.๘๕ มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รัก
การเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
๖.๑ผู้เรียนวางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
๖.๒ ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
๖.๓ ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๖.๔ ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
ที่ตนเองสนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศกึษา 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู
ให้ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ครูร้อยละ  ๙๓.๐๐ ครูร้อยละ  ๙๙.๒๔ มาตรฐานที่ ๗  ครูให้ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๗.๑ เพ่ือให้ครูมีการก าหนด
เปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้  ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ  และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  และใช้ข้อมูล    ในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน   
๗.๓  ครูมีการออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา 
๗.๔  ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมผนวกกับการ น าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้ 
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย   
๗.๖ ครูมีการให้ค าแนะน า  
ค าปรึกษา  และแก้ไขปัญหาให้  
แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
    
 
 



๙๙ 
 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

    ๗.๗ ครูมีการศึกษา  วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ 
ตนรับผิดชอบ  และใช้ผลในการ
ปรับการสอนผู้เรียน 
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา   
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตาม
วิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

โครงการพัฒนาผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมี  ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ผู้บริหารร้อยละ ๙๓.๐๐ ผู้บริหารร้อยละ 
๙๙.๘๙ 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าที่ อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะ
ผู้น าและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่
เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
๘.๒ ผู้บริหารมีการใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
ผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็น
ฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการ
จัดการ   
๘.๓ ผู้บริหารมีความสามารถ
บริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 
๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 
 
 
 



๑๐๐ 
 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

   ๘.๕นักเรียน  ผู้ปกครอง  และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ
จัดการศึกษา 
๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า  
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา 

โครงการคณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครอง 
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

คณะกรรมการ 
ร้อยละ ๙๓.๐๐ 

คณะกรรมการ 
ร้อยละ ๙๙.๙๑ 

มาตรฐานที่๙   คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้
และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนด 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษา
ก ากับติดตาม  ดูแล  และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เปูาหมาย 
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

สถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๓.๐๐ 

สถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๙.๙๒ 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกมีการจัด
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 
๑๐.๑มีหลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
๑๐.๒ มีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถและ
ความสนใจ 
๑๐.๓มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน     
๑๐.๔ สถานศึกษามีการสนับสนุน
ให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง   
๑๐.๕ มีการนิเทศภายใน ก ากับ 
ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ   
๑๐.๖ มีการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มี
การจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

สถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๓.๐๐ 

 

สถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๙.๙๑ 

 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการ
จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
๑๑.๒ จัดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 
๑๑.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือ
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

สถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๓.๐๐ 

สถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๙.๘๙ 

มาตรฐานที่๑๒ สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 
 
 
 



๑๐๓ 
 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

   ๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ 
๑๒.๔ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
๑๒.๖จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการสร้าง ส่งเสริม  
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๓.๐๐ 

สถานศึกษา 
ร้อย ๙๙.๙๐ 

มาตรฐานที่๑๓ สถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
๑๓.๑ มีการน าแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา 
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

 



๑๐๔ 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ กลยุทธ์การพัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
โครงการการพัฒนาสถานศึกษา
ให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้น ที่ก าหนด
ขึ้น 

สถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๓.๐๐ 

สถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๙.๘๗ 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่
ก าหนดขึ้น 
๑๔.๑ มีการจัดและพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง
และท่ัวถึง 
๑๔.๒ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
และตอบสนองความสามารถทาง
วิชาการและความคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียน 

 
กลยุทธ์ที่ ๕ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพด้านมาตรการส่งเสริม 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
โครงการส่งเสริม  การพัฒนา
สถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูป   การศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

สถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๓.๐๐ 

สถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๙.๘๐ 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรม
ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
๑๕.๑ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  มีอาคารสถานที่
เหมาะสม 
๑๕.๒ มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
และความปลอดภัยของผู้เรียน 

 
 
 



๑๐๕ 
 
๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
            มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

ด้านที่  ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน นร. 
ที่อยู่ใน
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

 
ร้อยละที่ได้ 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑.๑  มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๑๖๙ ๑๗๔ ๙๗.๑๓ 
๑ 

๐.๙๗ 

๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๑๗๑ ๑๗๔ ๙๘.๒๘ ๑.๕ ๑.๔๗ 

๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของ
ตน 

๑๗๑ ๑๗๔ ๙๘.๒๘ 
๑.๕ 

๑.๔๗ 

๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  

๑๗๑ ๑๗๔ ๙๘.๒๘ 
๑ 

๐.๙๘ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑   ๙๗.๙๙ ๕ ๔.๘๙ 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑. กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
๒. กิจกรรมรักปากรักฟัน 
๓. กิจกรรมดื่มนมดีมีคุณค่า 
๔. กิจกรรมผมหอม 
๕. กิจกรรมทิ้งขยะให้ถูกท่ี 
๖. กิจกรรมสนุกกับเพลง 
๗. กิจกรรมงานบัณฑิตน้อย 
๘. กิจกรรมนอนกลางวัน 
๙. กิจกรรมมือน้อยปลอดเชื้อโรค 
๑๐. กิจกรรมกีฬาอ าเภอ 
๑๑.  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
๑๒.  กิจกรรมดินน้ ามันสร้างสรรค์ 
๑๓.  ข้อตกลงในห้องเรียน 
 
 



๑๐๖ 
 
 ๑.วิธีการพัฒนา 
  ๑.๑ ส่งเสริมให้เด็กได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง ๕ หมู่ 
  ๑.๒ ให้เด็กได้ดื่มนมตามโครงการนมโรงเรียนครบทุกคน 
  ๑.๓ ให้เด็กออกก าลังกายตอนเช้าทุกคน ทุกวัน 
  ๑.๔ ไปเยี่ยมบ้านเด็กภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
  ๑.๕ เด็กได้รับการตรวจสุขภาพ 
 ๒. ผลการพัฒนา 
  เด็กมีน้ าหนัก –ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน และรู้จักรักษาความปลอดภัยให้ตนเองได้ 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑ ให้ความรู้กับผู้ปกครอง 
 

มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. 
ที่อยู่ในระดับ 

๓ ขึ้นไป 

 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

 
ร้อยละที่ได้ 

 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

 

คะแนน 
ที่ได้ 

๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ๑๕๙ ๑๗๔ ๙๘.๒๘ ๑ ๐.๙๘ 

๒.๒ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก ๑๕๘ ๑๗๔ ๙๘.๑๖ ๑ ๐.๙๘ 
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ๑๕๗ ๑๗๔ ๙๘.๐๕ ๑ ๐.๙๘ 

๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว  
และรักธรรมชาติ 

๑๖๓ ๑๗๔ ๙๘.๗๔ 
๒ 

๑.๙๗ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒   ๙๘.๓๐ ๕ ๔.๙๑ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. กิจกรรมวันไหว้ครู 
๒. กิจกรรมการออกก าลังกาย 
๓. กิจกรรมห้องเรียนสะอาด 
๔. กิจกรรมเสรีตามมุม 
๕. กิจกรรมการอบรมครูปฐมวัยเชิงปฏิบัติการ 
๖. กิจกรรมอุทิศบุญกุศลให้ผู้ล่วงลับ 
๗. กิจกรรมสมาธิ 
๘. กิจกรรมเล่านิทาน 
๙. กิจกรรมกลางแจ้ง 
๑๐.  กิจกรรมการท าสมาธิ 
๑๑.  กิจกรรมวันเข้าพรรษา 



๑๐๗ 
 

๑๒.  วันเด็ก 
๑๓.  วันคริสต์มาส 
๑๔.  วันพ่อ 
๑๕. วันลอยกระทง 
๑๖.  วันขึ้นปีใหม่ 
๑๗. วันไหว้ครู 
๑๘. วันบัณฑิตน้อย 

 ๑.วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดตี่อตนเอง มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ชืน่ชมศลิปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ โดยการจัดประสบการณ์ใน
แต่ละวัน ด้วยกิจกรรม ๖ หลัก ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมเสรีและกิจกรรมสร้างสรรค์ รวมทั้งจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้แสดง
ความสามารถและแสดงออกบนเวที จนกระทั่งสามารถท ากิจกรรมนั้นจนส าเร็จ นักเรียนไปทศันศึกษา นอกจากนี้ยังให้มี
ส่วนร่วมในการเก็บ และท าความสะอาดอปุกรณ์ต่างๆในห้องเรียนให้มีผลตัดสนิตามเกณฑ์ที่ก าหนด อีกทั้งยังส่งเสริมให้
นักเรียนที่มีความสามารถในดา้นต่างๆ เช่น การเล่านทิาน การร้องเพลง การเต้นประกอบเพลง และงานด้านศิลปะ ได้มี
โอกาสแสดงความสามารถทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 ๒. ผลการพัฒนา  
  ๒.๑ นักเรียนมีอารมณ์ดี กล้าแสดงออกมากขึ้น  
  ๒.๒ นักเรียนควบคุมอารมณ์ได้ มีความเชื่อมั่นในตนเองมากข้ึน  

 ๓. แนวทางการพัฒนา 
  ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และส่งเสริมโครงการเวทีในงานกิจกรรมต่าง ๆ 

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

จ านวน นร./ครู ที่อยู่ในระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
นร. ที่อยู่
ในระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน นร.
ทั้งหมด 

 

 
ร้อยละที่

ได้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของ 
พ่อแม่ ครูอาจารย์ 

๑๗๒ ๑๗๔ ๙๙.๖๐ ๒ ๑.๙๙ 

๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ๑๗๓ ๑๗๔ ๙๙.๘๐ ๑ ๑ 
๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๑๗๔ ๑๗๔ ๑๐๐ ๑ ๑ 

๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ 
ศาสนาที่ตนนับถือ 

๑๗๒ ๑๗๔ ๙๙.๘๐ ๑ ๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓   ๙๙.๗๕ ๕ ๔.๙๙ 

 



๑๐๘ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑. กิจกรรมถักร้อยสร้อยรัก 
๒. กิจกรรมหนูน้อยนักปั่น 
๓. กิจกรรมเด็กดีมีวินัยเล่นแล้วเก็บ 
๔. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน 
๕. กิจกรรมเด็กดีมีวินัยขยับพับและเก็บ (ท่ีนอน) 
๖. วันพ่อ 
๗. วันขึ้นปีใหม่ 
๘. วันคริสต์มาส 
๙.  กิจกรรมบูรณาการ 
๑๐.  วิจัยในชั้นเรียน 
๑๑.  การไหว้ครู 
๑๒.  โครงงาน 
๑๓.  กีฬาอ าเภอ 

 ๑.วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับ
ถือ ส่งเสริมลักษณะนิสัยให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เชื่อฟังค าสั่งสอนโดยทุกเช้า  ฝึกการปฏิบัติตามข้อตกลงของ
ห้องเรียน เช่น การเดินแถวให้เป็นระเบียบ มารยาทในการปฏิบัติตนต่อบุคคลที่นักเรียนต้องพบปะพูดคุยด้วย การ
ปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร กิจกรรมที่จัดขึ้นได้ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นเด็กที่มีพัฒนาการด้านสังคมอย่าง
เหมาะสมกับวัย 
 ๒. ผลการพัฒนา  
  ๒.๑ เด็กมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบ รู้จักการช่วยเหลือและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  ๒.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑ส่งเสริมให้เด็กท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนมากข้ึน และเล่านิทานที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  ๓.๒ ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงโดยการวิทยากร(พระ)มาสอนธรรมให้แก่เด็ก  

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. 
ที่อยู่ในระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จ านวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๔.๑   สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่าง 
ตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 

๑๖๓ ๑๗๔ 
๙๘.๗๔ 

๑ ๐.๙๙ 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่ 
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

๑๖๐ ๑๗๔ 
๙๘.๓๙ ๑ 

๐.๙๘ 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๑๕๘ ๑๗๔ ๙๘.๑๖ ๑ ๐.๙๘ 

๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 

๑๕๗ ๑๗๔ ๙๘.๐๕ ๑ ๐.๙๘ 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๑๖๒ ๑๗๔ ๙๙.๐๘ ๑ ๐.๙๙ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔   ๙๘.๔๘ ๕ ๔.๙๒ 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑. กิจกรรมผักกาดเปลี่ยนสี 
๒. กิจกรรมมุมประสบการณ์ 
๓. กิจกรรมวิชาการประจ าปีการศึกษา 2558 
๔. กิจกรรมบูรณาการ 
๕. กิจกรรมการท าสมาธิก่อนเรียน 
๖. กิจกรรมทัศนศึกษา 
๗. กิจกรรมการเล่านิทาน 

 ๑.วิธีการพัฒนา 
  ๑.๑ จัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงและการทดลอง จัดกิจกรรม
ให้คิดหลากหลาย และจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
  ๑.๒ จัดกิจกรรมสนทนาข่าวเล่าเรื่อง 
  ๑.๓ จัดกิจกรรมรักการอ่าน โดยให้นักเรียนยืมหนังสือนิทานกลับไปอ่านที่บ้านกับผู้ปกครอง 
 ๒. ผลการพัฒนา 
  ๒.๑ เด็กมีความกระตือรือร้น มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหา
ได้เหมาะสมกับวัย 
  ๒.๒ เด็กได้ทดลอง สืบค้น ค้นคว้าด้วยตนเอง เกิดองค์ความรู้ใหม่  
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ให้เรียนรู้จากการปฏิบัติทดลอง 



๑๑๐ 
 
 ด้านที่  ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   

มาตรฐานที่  ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน ครู 
ที่อยู่ใน
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 

 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ 
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามา 
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

 
๗ 

 
๗ 

 
๙๙.๖๗ 

 
๒ ๑.๙๙ 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่ 
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ 
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๗ ๗ ๙๙.๖๗ ๒ ๑.๙๙ 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ๗ ๗ ๙๙.๖๗ ๒ ๑.๙๙ 

๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

๗ ๗ ๙๙.๖๐ ๒ 
๑.๙๙ 

๕.๕  ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการ 
ของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผล 
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

๗ ๗ ๙๙.๒๐ ๒ ๑.๙๘ 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน 
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด 
ประสบการณ์ 

๗ ๗ ๙๙.๔๗ ๒ ๑.๙๙ 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา ๗ ๗ ๙๙.๕๓ ๒ ๑.๙๙ 
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ๗ ๗ ๙๙.๕๓ ๒ ๑.๙๙ 

๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน 
การศึกษาปฐมวัย 

๗ ๗ ๙๙.๘๗ ๒ ๒ 

๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือ 
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

๗ ๗ ๙๙.๑๓ ๒ ๑.๙๘ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕   ๙๙.๕๐ ๒๐ ๑๙.๘๙ 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑. กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับโรงเรียนพระราชทาน 
๒. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 



๑๑๑ 
 

๓. กิจวัตรประจ าวัน หนูท าได้ 
๔. พัฒนาครู ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร 
๕. กิจกรรมกีฬาสี 
๖. กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน 
๗. วันปิยมหาราช 
๘. กิจกรรมสื่อสารสัมพันธ์ครู ผู้ปกครอง 
๙. กิจกรรมมุมนี้หนูชอบ 
๑๐.  กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา 
๑๑.  กิจกรรมคุณธรรมพ้ืนฐาน 
๑๒.  กิจกรรมข้อตกลงในห้องเรียนหนูท าได้ 
๑๓.  กิจกรรมหลักอนุบาล 
๑๔.  กิจกรรมมุมการเรียนรู้ 
๑๕.  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
๑๖.  สมุดสื่อสารผู้ปกครอง 
๑๗. กิจกรรมยุวเกษตร 
๑๘.  ประชุมผู้ปกครอง 
๑๙.  วันปิยมหาราช 
๒๐. กีฬาอ าเภอ 
๒๑. สมุดรายงานการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล 

 
 ๑.วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนเอ้ืออ าพนระดับปฐมวัยส่งเสริมให้ครูพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนมาเป็นเวลานาน เพ่ือให้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีความทันสมัย
ขึ้น โดยการปรับปรุงเพ่ิมเติมในส่วนของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปรับปรุงโครงสร้าง
หลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตร และการเชื่อมต่อของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ ครูทุกคนในระดับปฐมวัยมีความเข้าใจในหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยจัด
ประสบการณ์ให้กับนักเรียนในลักษณะของการอบรม เลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจึงได้รับการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตามคุณลักษณะตามวัยและตามศักยภาพของแต่ละบุคคล จัดการ
เรียนการสอนด้วยแผนการจัดประสบการณ์ จัดให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
นอกจากนี้มีการรายงานผลพัฒนาการนักเรียนผ่านสมุดสื่อสารระหว่างบ้าน และโรงเรียนเป็นประจ าทุกวัน เพ่ือครู
และผู้ปกครองได้ร่วมมือกันส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็ก มีการจัดท าวิจัยชั้นเรียน โดยครูจัดท างานวิจัยชั้นเรียน
ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากการจัดประสบการณ์ จัดกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญด้วย
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  จัดกิจกรรมนั่งสมาธิก่อนท าการเรียนการสอน จัดกิจกรรมครูเยี่ยมบ้านนักเรียน ตาม



๑๑๒ 
 
นโยบายของโรงเรียนเพื่อรับทราบข้อมูลพ้ืนฐานของเด็ก หากครอบครัวใดต้องได้รับการช่วยเหลือ ก็จะท าอย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนได้อย่างถูกวิธีอีกด้วย 
 ๒. ผลการพัฒนา  
  ครูน าความรู้ไปพัฒนาเด็กให้เด็กได้รับการพัฒนาขีดสุดเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
  ศึกษา ค้นคว้า อบรม ศึกษาดูงานและน ามาพัฒนาเด็กให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับที่

ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา 
ปฐมวัย 

๙๙.๘๐ 
๓ ๒.๙๙ 

๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่ม 
ที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๙๙.๗๓ 
 

๓ 
๒.๙๙ 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ 
ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้าน 
วิชาการและการจัดการ 

๙๙.๗๓ 
 
 

๓ 
๒.๙๙ 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้ 
บรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๙๙.๖๖ ๓ 
๒.๙๙ 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ 
มีประสิทธิภาพ 

๙๙.๖๖ ๓ 
๒.๙๙ 

๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและ 
เอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา 

๙๙.๘๐ ๓ 
๒.๙๙ 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล 
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

๙๙.๗๓ ๒ 
๑.๙๙ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่  ๖  ๙๙.๗๓ 
๒๐ 
 

๑๙.๙๓ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยมีกิจกรรม/โครงการดังนี้ 
 ๑. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



๑๑๓ 
 
 ๓. มีการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ปกครองในวันประชุมผู้ปกครอง 
 ๔. เยี่ยมบ้านนักเรียน 
 ๕. ตราสารของโรงเรียน 
 ๖. ประชุมผู้ปกครอง 
 ๗. แผนปฎิบัติการประจ าปีการศึกษา 
 ๘. บัณฑิตน้อย 
 ๙. การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 ๑๐. รายงานการประชุม 4 ฝุาย 
 ๑. วิธีการพัฒนา 
  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ที่หลากหลาย 
 ๒. ผลการพัฒนา  
  ครูมีความรู้มากข้ึน 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
  จัดท าโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีของแต่ละฝุาย ให้สอดคล้องกับโครงการหลัก ซึ่ง
ระบุไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ดังท่ีก าหนดไว้ 

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ 
สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

๙๙.๓๓ ๔ ๓.๙๗ 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุก 
ฝุายตระหนักและเข้าใจหลักการจัดการศึกษา 
ปฐมวัย 

๙๙.๒๗ ๔ ๓.๙๗ 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ 
และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย ๙๙.๔๐ ๔ ๓.๙๗ 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ 
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น ๙๙.๕๓ ๔ ๓.๙๘ 

๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน ๑๐๐.๐๐ ๔ ๔.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗ ๙๙.๓๘ ๑๖ ๑๕.๘๙ 

 
 



๑๑๔ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑. กิจกรรมเล่านิทานประกอบสื่อ (เรื่องเจ้าชายกบ) 
๒. กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเอกชนใน

ระบบ 
๓. กิจกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทานสถานศึกษา 
๔. วันพ่อ 
๕. วันครู 
๖. วันคริสต์มาส 
๗. วันปิยมหาราช 
๘. วันบัณฑิตน้อย 
๙. วันเด็กแห่งชาติ 
๑๐. ถวายเทียนวันเข้าพรรษา 
๑๑. วันไหว้ครู 
๑๒. วันขึ้นปีใหม่ 
๑๓. ประชุมผู้ปกครอง 
๑๔. หลักสูตรสถานศึกษา 
๑๕. การประชุมคณะกรรมการโรงเรียน 
๑๖. ประชุมคณะกรรมการ 4 ฝุาย 
๑๗. แผนการนิเทศ 
 
 
 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนเอ้ืออ าพน ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาแล้วน าสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝุายตระหนักและเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย การมีส่วนร่วมและ
แสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน มี
การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ตนเอง จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนการสอนและวิธีการสอนที่หลากหลาย จัดกิจกรรมและประสบการณ์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนสอน และพัฒนาการจัดท าสื่อการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในแผนปฏิบัติงานได้ก าหนดปฏิทินเพ่ือใช้ในการท า
กิจกรรมต่างๆ โดยมีการวางแผน จัดท าแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน การด าเนินงานเพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้รับ
ทราบ มีการประชุมครูทุกสัปดาห์ มีห้องเรียน และสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง มีตัวอาคารที่มั่นคง 



๑๑๕ 
 
แข็งแรง และปลอดภัย ภายในห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้ดี มีโต๊ะ เก้าอ้ี ของเล่น และของใช้ มี
ขนาดเหมาะสม เพียงพอ สะอาดและปลอดภัยส าหรับเด็ก  
 ๒. ผลการพัฒนา  
  ในห้องเรียน นอกห้องเรียนมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
        ท าแผนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาสู่อาเซียน 
 

มาตรฐานที่  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๘.๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษา 

๙๙.๖๗ ๑ ๑ 

๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ 

๙๙.๗๓ ๑ ๑ 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบรหิารจดัการ 

๙๙.๖๗ ๑ ๑ 

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๙๙.๖๐ ๐.๕ ๐.๕๐ 

๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

๙๙.๒๐ ๐.๕ ๐.๕๐ 

๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

๙๙.๓๓ ๑ ๐.๙๙ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘ ๙๙.๕๓ ๕ ๔.๙๙ 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๒. การจัดท ามาตรฐานโรงเรียน 
 ๓. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๔. หลักสูตรสถานศึกษา 



๑๑๖ 
 
 ๕. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๖. งาน 4 ฝุาย 
 ๗. สารสนเทศประจ าปี 
 ๘. แผนการนิเทศ 
 ๙. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา SAR 
 ๑๐. วิจัยในชั้นเรียน 
 ๑๑. แผนกลยุทธ์ 
 ๑๒. วันพ่อ  
 ๑๓. วันเด็ก  

๑.วิธีการพัฒนา 
  จัดท าแผนปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบัน รายงานผลประจ าปีทุกปี 
 ๒. ผลการพัฒนา  
  แผนที่จัดท าทนัสมัยและน ามาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
  ปรับปรุงพัฒนาให้ใหม่อยู่เสมอ 
 

ด้านที่  ๓  มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๙.๑    เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการ 
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 

๙๙.๔๗ 
 

๒.๕ ๒.๔๙ 

๙.๒   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา 

กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่ 

เกี่ยวข้อง 

๙๙.๕๓ ๒.๕ ๒.๔๙ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่  ๙    ๙๙.๕๐ ๕ ๔.๙๘ 
 
 
 



๑๑๗ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 ๑. กิจกรรมสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ๒. กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน  
 ๓. กิจกรรมการเลือกตั้ง 
 ๔. กิจกรรมสภาพแวดล้อม 
 ๕. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
 ๖. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนในระบบ 
 ๗. กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์จากกองขยะเป็นสวนดอกดาวเรือง 
 ๘. จัดปูายนิเทศให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 
 ๙. เยี่ยมบ้านนักเรียน 
 ๑๐. สมุดสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน 
 ๑๑. กิจกรรมบูรณาการ 
 ๑๒. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 ๑. วิธีการพัฒนา 
  จัดอบรมบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้ได้รับความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาตนเอง พัฒนาเด็ก และจัดประชุมผู้ปกครอง 
ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้องในการร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆของเด็ก 

 ๒. ผลการพัฒนา  
  บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดแก่เด็ก และครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เก่ียวข้องให้ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กมากขึ้น 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 
  บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความรู้ใหม่ๆ และให้ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้เข้า
ร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมากยิ่งขึ้น 

 
ด้านที่  ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัย(ยุวเกษตร) 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๐.๑  จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุ
ตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเนน้การ
จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศกึษา 

๙๙.๘๗ 
 
 

๓ ๓ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐ ๙๙.๘๗ ๓ ๓ 



๑๑๘ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑. ยุวเกษตร 
๒. รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ภายนอก (สมศ.)  
๓. แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก  
๔. ประชุมผู้ปกครอง 
๕. จุลสารโรงเรียน 
๖. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๗. วันพ่อ 
๘. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
๙. การประชุมคณะกรรมการ 4 ฝุาย 
๑๐. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ๑.วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนได้ส่งเสริมการคิดท่ีหลากหลาย 

 ๒.  ผลการพัฒนา  
  เด็กรู้จักคิด กล้าตัดสินใจมากขึ้น  
 ๓. แนวทางการพัฒนา 

เด็กปฐมวัยทุกคนรู้จักคิดมากขึ้น 
 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  

มาตรฐานที่ ๑๑การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๙๙.๖๖ ๓ 

๒.๙๙ 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมาย 

๙๙.๖๖ ๒ 
๑.๙๙ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑ ๙๙.๖๖ ๕ ๔.๙๘ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 



๑๑๙ 
 
 ๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๓ ปี 
 ๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๓. หลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔. ยุวเกษตร 
 ๕. กิจกรรม 6 หลัก 
 ๖. สวนปุา 
 ๗. วันไหว้คร ู
 ๑. วิธีการพัฒนา 
  มีการจัดท าโครงการต่างเพ่ือพัฒนาการด้านสมอง และจิตใจ  
 ๒. ผลการพัฒนา  
  เด็กได้เรียนอย่างมีความสุข อยากมาโรงเรียนทุกวัน 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาสู่อาเซียน 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. ที่
อยู่ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

๑๕๓ 
 

๑๗๘ ๙๗.๑๙ ๐.๕ 
o.๔๙ 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี 
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 

๑๔๖ ๑๗๘ ๙๖.๔๐ ๐.๕ 
o.๔๘ 

๑.๓ ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติด 
ให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก 
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค  
ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 

๑๕๙ ๑๗๘ ๙๗.๘๗ ๑ 

o.๙๘ 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ 
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

๑๕๔ ๑๗๘ ๙๖.๖๓ ๑ 
o.๙๗ 



๑๒๐ 
 
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้ 
เกียรติผู้อื่น 

๑๖๖ ๑๗๘ ๙๘.๖๕ ๑ 
o.๙๙ 

๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วม 
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

๑๕๔ ๑๗๘ ๙๗.๓๐ ๑ 
o.๙๗ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑   ๙๗.๓๔ ๕ ๔.๘๘ 
  
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 ๑. กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมไทย 12 ประการ 
 ๒. กิจกรรมออกก าลังกาย 
 ๓. ทดสอบสมรรถภาพ 
 ๔. กิจกรรมเต้นแอร์โรบิค  
 ๕. กิจกรรมเต้นแอร์โรบิค (ยาเสพติด) 
 ๖. การออกก าลังกาย 
 ๗. กิจกรรมเต้นแอร์โรบิค 
 ๘. กิจกรรมเต้นแอโรบิค  
 ๙. งานกีฬาอ าเภอ 
 ๑๐. คริสต์มาส 
 ๑๑. โครงการเยี่ยมบ้าน 
 
 
 
 ๑.วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ในการ
ด าเนินชีวิต จึงได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอน โครงการ งาน และกิจกรรมต่างๆ เสริมหลักสูตรการเรียนการสอน 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม น าความรู้และทักษะกระบวนการที่ได้รับ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน จนเกิด
เป็นสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย รักงานด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย 

 
 
ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับได้ดื่มนมเป็นประจ า โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ได้ดื่มทุกวัน

ในช่วงเช้าและบ่าย มีโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน คือ บันทึกข้อมูลด้านน้ าหนัก ส่วนสูง สุขภาพของ
นักเรียน ตรวจสุขภาพนักเรียนโดยครูประจ าชั้นและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทดสอบ บันทึกผลและพัฒนา



๑๒๑ 
 
สมรรถภาพทางกายของนักเรียน สังเกต บันทึกและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน จัดท าสถิติการ
เจ็บปุวย สถิติการใช้ห้องพยาบาล สถิติการมาเรียนของนักเรียน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตาม
โครงการส่งเสริมกิจรรมสถานศึกษา 3D กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(เยี่ยมบ้าน) จัดท าระเบียนสะสมจัด
กิจกรรม กิจกรรมกีฬานอกสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางกีฬาของนักเรียนนอกเวลาเรียน ตาม
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกีฬาของนักเรียน จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้ผู้เรียนได้มีความ รู้
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ึนพื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
มีน้ าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด ตลอดจนมีความรู้และทักษะในการปูองกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด จัด
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพ่ือให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน ปลอดจากสิ่งเสพติด มีสภาวะอารมณ์ที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม รู้จักให้เกียรติผู้ อ่ืน มีความเป็น
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี โดยจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม เช่น งานกีฬาอ าเภอละแม การประกวดวาดภาพและเวทีเพ่ือ
แสดงออกในด้านต่างๆในงานสัปดาห์วิชาการและงานประจ าปีของโรงเรียน ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ภายนอกโรงเรียน เช่น งานศิลปหัตถกรรม 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อครู เพ่ือน และผู้อ่ืน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมงานสัปดาห์วิชาการและงานประจ าปี กิจกรรมวันเยาวชน กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี 
เพ่ือให้นักเรียนได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตสาธารณะ 
และยอมรับซึ่งกันและกัน สามารถเผชิญปัญหาอุปสรรค และแก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างชาญฉลาด รวมทั้ง
แสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในศิลปะอันงดงาม ความไพเราะ น่ารื่นรมย์ของดนตรี พัฒนา
ซึมซับจนเป็นนิสัยในชีวิตประจ าวัน สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการได้ตามวัย 
 ๒. ผลการพัฒนา      
 จากการจัดโครงการ/งาน/กิจกรรม อย่างหลากหลายของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนักส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความรู้ สามารถปูองกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
สภาวะอารมณ์ท่ีเสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักให้เกียรติผู้อ่ืน สามารถแสดงออกถึงอารมณ์
และความรู้สึกซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในศิลปะอันงดงาม ความไพเราะน่ารื่นรมย์ของดนตรี และซึมซับจนเป็นนิสัยใน
ชีวิตประจ าวัน สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการได้ตามวัย    
 ๓. แนวทางการพัฒนา 



๑๒๒ 
 
     แนวทางการพัฒนาในอนาคต เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานก าหนดไว้                        
คือ จัดกิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางกีฬานอกเวลาเรียน รณรงค์เรื่องการดูแลรักษา
สุขภาพภายในโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
ทักษะกระบวนการคิดอย่างหลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง เกิดความภาคภูมิใจ ในตนเอง มีความมั่นคง
ทางอารมณ์มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน สามารถปฏิบัติตนและ
ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม ค านึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน เกิดความชอบและเห็นคุณค่าจาก
ของศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง และสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 
 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. ที่อยู่
ในระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ านวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร 

๑๖๔ ๑๗๘ ๙๘.๔๓ ๒ 
๑.๙๗ 

๒.๒  เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญู 
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

๑๖๓ ๑๗๘ ๙๘.๕๔ ๑ 
๐.๙๙ 

๒.๓  ยอมรับความคิดและ 
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

๑๕๗ ๑๗๘ ๙๗.๖๔ 
 

๑ 
๐.๙๘ 

๒.๔  ตระหนัก รู้คุณค่า  
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๑๖๔ ๑๗๘ ๙๘.๔๓ 
 

๑ 
๐.๙๘ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒   ๙๘.๒๖ ๕ ๔.๙๒ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี 
๒. วันพ่อแห่งชาติ 
๓. วันไหว้คร ู
๔. กิจกรรมสมาธิก่อนเรียน 
๕. กิจกรรมวันคริสต์มาส 
๖. รักการออม 
๗. สมุดบันทึกความดี 
 
 
 
 



๑๒๓ 
 
๙. วันลอยกระทง 
๑๐. ถวายเทียนพรรษา 
๑๑. ส่งเสริมมารยาทไทย ไหว้สวย 
๑๒ วันต้านยาเสพติด 
 ๑.วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการกิจกรรมต่างๆ เสริมหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรม น าความรู้และทักษะที่ได้ไปปฏิบัติในกิจวัตรประจ าวัน  จนกระทั่งผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์อันเหมาะสม มีความเอ้ืออาทรผู้ อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ผู้ เรียนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง ตลอดจนเกิดความตระหนัก รู้คุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย โดยจัดให้มีกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และการเข้าแถวเคารพ ธงชาติร่วม
ร้องเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี การประเมินบุคลิกภาพด้านความซื่อสัตย์สุจริต โดยครูและผู้ปกครอง
ในสมุดระเบียบสะสม (ปพ.๘) จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
 จัดให้ให้มีเงินออม โดยให้นักเรียนที่ออมเงิน เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักการออม และรู้จักการใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม จัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
กิจกรรมวันลอยกระทง เพ่ือให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่า และความส าคัญของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย รักและ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะของการเป็นผู้เรียนที่ดี โดยจัดกิจกรรม
ไหว้ครู เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนปฏิบัติตนให้มีความเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
กิจกรรมชมรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและผู้เรียนได้รับการประเมินบุคลิกภาพ
ด้านการใฝุเรียน โดยครูและผู้ปกครอง ในสมุดระเบียนสะสม (ปพ.๘)  
 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทยโดยผ่านกิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักการใช้สิทธิเสรีภาพ ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน การเลือกตั้งกรรมการ
นักเรียน 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน โดยแบ่งปันสิ่งของ ในโอกาสวันคริสมาสต์ ถวายทรัพย์เนื่องใน
โอกาสต่างๆ เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักต่อเพ่ือนมนุษย์ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเอ้ืออาทรต่อส่วนรวม และมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยจัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านึกใน
พระคุณของครูอาจารย์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ประพฤติตนตามกฏระเบียบของโรงเรียน รวมไปถึง
ส่งเสริมผู้เรียนน าคุณลักษณะของลูกที่ดีไปปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณ 



๑๒๔ 
 
 ๒. ผลการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดเพ่ือส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่
นักเรียนอย่างหลากหลาย ส่งผลให้นักเรียน ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจให้มี
ความส านึกในคุณธรรม เข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้ปฏิบัติพุทธศาสนพิธีที่ดีงาม ได้สวดมนต์ไหว้พระ
ปฏิบัติเป็นประจ าจนเป็นนิสัย ได้สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีศาสนาและวัฒนธรรมดีงาม ได้ร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย ที่ดีงามควบคู่กับการสอดแทรกหลักธรรม ซึ่งเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์  เป็นการขัดเกลา
และพัฒนาจิตใจ  เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตัวนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนสามารถน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ 
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองที่พึงประสงค์   เพ่ือให้สามารถพัฒนา
ตนเอง และสังคมได้  โดยเน้นการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข  คือมีความรู้ความสามารถ   มี
ทั้งคุณธรรมและจริยธรรม ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดี ปลอดภัย มีความสุขและส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ
พ่ึงตนเองได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก 
 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. 
ที่อยู่ในระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จ านวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๑  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา 
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว 

๑๖๔ ๑๗๘ ๙๘.๔๓ ๒ 
๑.๙๗ 

๓.๒  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด  
เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหา 
ความรู้เพ่ิมเติม 

๑๕๓ ๑๗๘ ๙๕.๙๖ 
 
 

๑ 
๐.๙๖ 

๓.๓  เรียนรู้รว่มกันเป็นกลุ่ม  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ 
เรียนรู้ระหว่างกัน 

๑๕๗ ๑๗๘ ๙๗.๖๔ ๑ 
๐.๙๘ 

๓.๔  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
และน าเสนอผลงาน 

๑๖๔ ๑๗๘ ๙๖.๔๐ 
 

๑ 
๐.๙๖ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓   ๙๗.๑๐ ๕ ๔.๘๗ 

 
 



๑๒๕ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑. แบบรักการอ่าน   

๒. แบบบันทึกการใช้ห้องสมุด 

๓. โครงงานของนักเรียนในรายวิชา 

๔. กิจกรรมงานวันวิชาการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘   

๕. วันสุนทรภู ่
๖ . เดินทางไกล  
๗. เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี 

     ๘. การท าโครงงาน 
 ๑.วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด ดู และเขียน ตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษาจากการดู การฟัง การลงมือปฏิบัติ การทัศนศึกษา      ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และการน าเสนอผลงาน 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว ได้แก่ มุมหนังสือ กิจกรรมรักการอ่าน โดยให้ผู้เรียนมีการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอจากการอ่านหนังสือนอกเวลา หนังสือเล่มโปรด การเลือกอ่านหนังสือด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด กิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยจัดปูายนิเทศเกี่ยวกับสุนทรภู่ให้นักเรียนอ่านศึกษาเรียนรู้ และกิจกรรมย่อยที่
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น เช่น การวาดภาพและระบายสีจากวรรณคดี การอ่านออกเสียง
ท านองเสนาะจากค าประพันธ์ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ส านวนชวนรู้ ลักษณะนามน่ารู้ กิจกรรมการส่งเสริม
การอ่านออกเขียนได้ นอกจากแบบฝึกอ่านที่เป็นชุดค าพ้ืนฐานในแต่ละระดับชั้นแล้ว ยังมีแบบฝึกการอ่าน การ
เขียนเพ่ือพัฒนาการอ่าน การเขียนต่อผู้เรียนให้เต็มศักยภาพและมีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า กิจกรรมงาน
สัปดาห์ห้องสมุด การฝึกการอ่านออกเสียงและความคิดสร้างสรรค์ มีการอภิปรายกลุ่ม ที่เป็นการสร้างนิสัยรักการ
อ่าน การฟัง การดู การพูด การเขียน และการตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล ในด้านการใช้เทคโนโลยีได้ใช้ในการ
น าเสนอผลงาน ได้จัดกิจกรรมสืบค้นความรู้ และการท าชิ้นงานของการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มี
โครงการห้องสมุด ๓ ดี (3D) จัดสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ กิจกรรม การเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วย
การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต 
 
  ๒. ผลการพัฒนา  
  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ ทั้งใน
และนอกห้องเรียน มีความตั้งใจในการอ่านหนังสือทุกที่ที่มีเวลาและโอกาส มีทัศนคติที่ดีกับการอ่าน มี



๑๒๖ 
 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่ผู้เรียนริเริ่มด้วยตนเองตามความสนใจอย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 
พูด เขียน และ ตั้งค าถาม เพ่ือค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือเรียนรู้
ระหว่างกัน และสามารถใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ สร้างผลงาน  
  ๓. แนวทางการพัฒนา 
      สถานศึกษาวางแผนที่จะพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องให้มากยิ่งขึ้นโดยส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจในรายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าอย่างอิสระ(IS) และในทุกรายวิชา ส่งเสริมการอ่านโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ อ่านจากสื่อ หรือ แหล่งเรียนรู้
รอบๆตัว โดยร่วมมือกับผู้ปกครอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งภายในโรงเรียนและภายนอก
โรงเรียนเพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องพร้อมทีจ่ะเข้าสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ การเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและพลเมือง
โลกต่อไป 
 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติสมเหตุผล   

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน นร. 
ที่อยู่ใน

ระดับ๓ ขึ้น
ไป 

จ านวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  
ฟัง และดู และสื่อสารโดยการ 
พูดหรือเขียนตามความคิดของ 
ตนเอง 

 
๑๕๗ 

 
๑๗๘ 

 
๙๓.๑๕ 

 
๒ 

๑.๘๖ 

๔.๒  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา 
ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

๑๕๑ ๑๗๘ ๙๖.๙๗ ๑ 
๐.๙๗ 

๔.๓ ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์  
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล 
ประกอบ 

 
๑๔๙ 

 
๑๗๘ 

 
๙๖.๗๔ 

 
๑ ๐.๙๗ 

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และ 
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

 
๑๕๓ 

 
๑๗๘ 

 
๙๗.๑๙ 

 
๑ ๐.๙๗ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔   ๙๖.๐๑ ๕ ๔.๗๗ 

 
 



๑๒๗ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑. สุนทรภู่ 

๒. ลูกเสือ – เนตรนารี 

๓. สมาธิก่อนเรียน 

๔. บูรณาการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๕. กิจกรรมแนะแนว 
๖. วิชาการปี 2558 

 ๑.วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนได้ตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างมีสติสมเหตุผล จึงได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่องในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุก
ระดับชั้น ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงงานและกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ โครงการ
พัฒนาทักษะทางภาษา (ป.๑-ป.๖)  

จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นสามารถ
น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการคิดของตนเอง สามารถพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด พร้อม
ทั้งน าเสนอวิธีการคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน จัดกิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมตามเกณฑ์ที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ได้จัดอบรมครูทั้งโรงเรียนในเรื่องการสอนโดยใช้การสงเสริมกระบวนการคิดและการสอนวิชา        
IS (Individual Study) โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่นักเรียนสนใจและน าเสนอในงานวันนิทรรศการวิชาการ
อย่างมีความสุขและกระตือรือร้น 
 ๒. ผลการพัฒนา  

นักเรียนผ่านการประเมินความสามารถในการคิด ร้อยละ ๙๑.๗๐ โดยประเมินความสามารถในการคิด 
(คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดเป็นระบบ) 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 

จัดอบรมครูทั้งโรงเรียนในเรื่องการสอนวิชา IS (Individual Study) ให้ชัดเจนมากข้ึนทั้งกระบวนการ
สอนและการวัดและประเมินผล เพื่อน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการคิดให้กับนักเรียนทุกคน 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับที่ได้ 

 
น้ าหนัก (คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

๗๔.๗๐ ๑ 
๐.๗๕ 

๕.๒  ผลการประเมินสมรรถนะ 
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม 
เกณฑ์ 

๘๙ ๑ 
๐.๘๙ 

๕.๓  ผลการประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม 
เกณฑ์ 

๙๒.๖๐ ๑ 
๐.๙๓ 

๕.๔  ผลการทดสอบระดับชาติ 
เป็นไปตามเกณฑ์ 

๕๔.๖๖ ๑ 
๐.๕๕ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕ ๗๗.๗๔ ๔ ๓.๑๒ 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑. กิจกรรมการจราจรบนท้องถนน 
๒. กิจกรรมติวเข้มนักเรียน ป.6 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ ONET 
๓. กิจกรรมอ่านข่าวให้เพ่ือนฟัง 
๔. กิจกรรมออมวันละบาท 
๕. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะโดยใช้ภาวะนา 
๖. กิจกรรมส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. กิจกรรมคุณลักษณะพ่ึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
๘. กิจกรรมแอร์โรบิคเพ่ือสุขภาพ 
๙. กิจกรรม 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก 
๑๐. กิจกรรมสุดยอดนักอ่าน 
๑๑. กิจกรรมธรรมะวันละนิด 
๑๒. กิจกรรมเด็กมีเงินออม 
๑๓. กิจกรรมติวเข้มนักเรียน ป.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT 
๑๔. กิจกรรมคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ของครูในศตวรรษที่ 21 
๑๕. กิจกรรมสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
๑๖. กิจกรรมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 



๑๒๙ 
 

๑๗.  กิจกรรมวันลอยกระทง 
๑๘.  กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมไทย 
๑๙.  กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
๒๐.  กิจกรรมเดินทางไกล (ลูกเสือ – เนตรนารี) ปี 2558 
๒๑.  กิจกรรมกีฬาอ าเภอ 
๒๒.  กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
๒๓.  กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
๒๔.  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 
 ๑.วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนเอ้ืออ าพน จัดการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการจัดการประเมินผลผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ด้านความประพฤติ 
การเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสม ซึ่งได้ จัด
หลักการประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนอิงมาตรฐานการเรียนรู้ใช้ในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาการของผู้เรียนในทุกด้าน 

ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเรียนรู้ เป็นไปตามเกณฑ์ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการประเมินผล
ทางการเรียนที่สอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีวิธีการวัดผลและประเมินผลที่
หลากหลายมีคุณภาพ ถูกต้องตามศักยภาพความรู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลทางการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป 

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองสมรรถนะของผู้เรียน ๕ ด้าน คือ ความสามารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสาม
สามารถในการใช้เทคโนโลยี อีกทั้งได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนเพ่ือประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการอ่านสร้างความรู้ความคิดไปใช้ในการตัดสินใจ วางแผนด าเนินการหรือการ
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงาน เช่น การฝึกปฏิบัติอ่าน การสร้างชิ้นงาน การท าโครงงาน นอกจากนี้ได้จัด
โครงการกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ส่งเสริมงานเขียน ฉลาดอ่านฉลาดคิด งานประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และ
เขียน เพื่อผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดี ขึ้นไป 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะความรู้ในทุกๆด้าน โรงเรียนได้จัดโครงการพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดีขึ้น
ไป 

ในการนี้ทางโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาการในด้านวิชาการต่างๆ ดังนี้ 
   - การอบรมครูในเรื่องการเรียนการสอนที่เน้นการคิดสร้างสรรค์ 



๑๓๐ 
 

   - การอบรมครูเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือเข้าสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล 
   - การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูในเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
   - การจัดสอนซ่อมให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาทางเรียนรู้และสอนเสริมแก่นักเรียนที่มีศักยภาพ                     

การเรียนรู้สูง 
   - การอบรมครูในเรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
 

 ๒. ผลการพัฒนา 
  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตร โดยมีค่าเฉลี่ย๘ กลุ่มสาระ  การ
เรียนรู้เท่ากับร้อยละ ๘๘.๘๘ ระดับ ๕ ผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม  
 ๓. แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนมุ่งพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในลักษณะโครงการ
ต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามโครงการ แผนงานประจ าปี รวมถึงโครงการพัฒนาบุคลากรในด้าน
ต่างๆ อันเป็นการส่งเสริมขวัญและก าลังใจแก่ครู 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. ที่อยู่
ในระดับ๓ ขึ้นไป 

จ านวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๖.๑  วางแผนการท างานและ 
ด าเนินการจนส าเร็จ 

๑๕๐ ๑๗๘ ๙๖.๘๕ ๒ 
๑.๙๓ 

๖.๒  ท างานอย่างมีความสุข  
มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน 
ผลงานของตนเอง 

๑๔๙ ๑๗๘ ๙๖.๗๔ ๑ 
๐.๙๗ 

๖.๓  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๑๕๖ ๑๗๘ ๙๗.๕๓ ๑ ๐.๙๘ 

๖.๔  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ 
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
ที่ตนเองสนใจ 

๑๔๕ ๑๗๘ ๙๖.๒๙ ๑ 
๐.๙๖ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖   ๙๖.๘๕ ๕ ๔.๘๔ 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑. การท างานเป็นกลุ่มการทดลองวิทยาศาสตร์ 
๒. การทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ  รร.สวนศร ี
๓. การทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ รร.บ้านน้ าลอด 



๑๓๑ 
 

๔. การท าโครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๕. การท าซุ้มวิทยาศาสตร์ 
๖. แนะแนวอาชีพ 
๗. สวยขึ้นด้วยดินเหนียว 
๘. วันคริสต์มาส 
๙. แฟูมสะสมงานของผู้เรียน 
๑๐. เข้าค่ายพักแรม 
๑๑. วันเด็ก 
๑๒. วันลอยกระทง 
๑๓. กีฬาอ าเภอ 
๑๔. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๑๕. บันทึกหลังสอน 
 

 ๑.วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการ

ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต จึงได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ เสริมหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม รู้จักร่วมท างานวางแผน ด าเนินงาน พัฒนางาน
กับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง น าความรู้และทักษะที่ได้ไปปฏิบัติในกิจวัตร
ประจ าวัน และเป็นพื้นฐานในการเลือกประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 

โรงเรียนได้จัดท าแผนปฏิบัติการ โครงการรวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
ต่างๆเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุ ตามตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานที่ ๖ โดยด าเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้ 
  ๑.๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมการรักการ
อ่าน, กิจกรรมเพลงคุณธรรม มารยาทไทย ละครคุณธรรม, กิจกรรมทัศนศึกษาทุกระดับชั้น 
  ๑.๒ โรงเรียนจัดนิทรรศการทางวิชาการและจัดงานประจ าปีของโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
ร่วมกันวางแผนท างานมุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 
 ๒. ผลการพัฒนา  
  นักเรียนมีการวางแผนการท างานสามารถด าเนินการจนส าเร็จท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขและ
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพที่ตนเองสนใจ 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
  โรงเรียนมุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน เรียนรู้ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
 
 



๑๓๒ 
 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที ่๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน ครู ที่
อยู่ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละ
ที่ได้ 

 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแน
น 

ที่ได้ 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน 
ความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ 

๗ ๗ 
 

๙๙.๐๔ ๑ 
๐.๙๙ 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล 
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 
ผู้เรียน 

๗ ๗ ๙๙.๑๙ ๑ 
๐.๙๙ 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ 
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา   

๗ ๗ ๙๙.๑๑ ๒ 
๑.๙๘ 

๗.๔  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก 
กับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ ใน
การจัดการเรียนรู้ 

๗ ๗ ๙๙.๑๙ ๑ 
๐.๙๙ 

๗.๕  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ 
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

๗ ๗ ๙๙.๓๓ ๑ 
๐.๙๙ 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา 
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค 

๗ ๗ ๙๙.๔๑ ๑ 
๐.๙๙ 

๗.๗  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ 
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ 
การสอน 

๗ ๗ ๙๙.๑๙ ๑ 
๐.๙๙ 

๗.๘  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และ 
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

๗ ๗ ๙๙.๔๑ ๑ 
๐.๙๙ 

๗.๙  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ 
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

๗ ๗ ๙๙.๓๓ ๑ 
๐.๙๙ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗   ๙๙.๒๔ ๑๐ ๙.๙๐ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. กิจกรรมการจราจรบนท้องถนน 

 ๒. กิจกรรมติวเข้มนักเรียน ป.6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET 
 ๓. กิจกรรมอ่านข่าวให้เพ่ือนฟัง 



๑๓๓ 
 
 ๔. กิจกรรมออมวันละบาท  
 ๕. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะโดยใช้ภาวนา 2 
 ๖. กิจกรรมแอร์โรบิคเพ่ือสุขภาพ 
 ๗. กิจกรรม 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก 
 ๘. กิจกรรมธรรมะวันละนิด 
 ๙. กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม 
 ๑๐. กิจกรรมติวเข้มนักเรียน ป.6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT 
 ๑๑. กิจกรรมสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษ 21 
 ๑๒. กิจกรรมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกา 
 ๑๓. กิจกรรมทักษะการเรียนรู้แห่งทศวรรษท่ี 21 
 ๑๔. กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศการวิสาขบูชา 
 ๑๕. กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมไทย 12 ประการ 
 ๑๖. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 ๑๗. กิจกรรมเดินทางไกล (ลูกเสือ – เนตรนารี) 
 ๑๘. งานวิจัยในชั้นเรียน 
 ๑๙. กิจกรรมวันครูอ าเภอละแม 
  
 ๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของครู โดยให้ครูก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลพัฒนาการทางสติปัญญา ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
ทั้งด้านการเรียน และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
 ครูก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันภาษาไทย บูรณา
การ และวันวิชาการ 
 ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน และครูผู้สอนได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 ครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดให้มีโครงการ
พัฒนาทักษะส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีการสอนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ
ในบางวิชา และยกระดับผลสัมฤทธ์ของนักเรียนในการสอบแข่งขันต่างๆ  



๑๓๔ 
 
 ครูใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดให้มีโครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารผลิตสื่อการสอน โดยมุ่งเน้นให้เด็กได้สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ 
การประเมินตามสภาพจริง การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนทั้งด้านการเรียน และคุณภาพชีวิต ด้วย
ความเสมอภาค ได้แก่ การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 ครูมีการวิจัยในชั้นเรียนและใช้ผล มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยน าผลวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 
 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ด้วยการแต่งกายที่สุภาพ 
ใช้วาจาสุภาพเหมาะสม ไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อความเป็นครู และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมพิเศษ
ต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ ได้แก่การจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ การเข้า – ออกห้องสอนตรงและเต็มเวลา การดูแลนักเรียนทั้งในและนอกเวลาท าการสอน 
และครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะได้รับการนิเทศการสอนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง 
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 
 ในด้านการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้เด็กได้สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มีการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการสอนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือในบางวิชา และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในการสอบแข่งขันต่าง ๆ โรงเรียนมีการส่งเสริมให้บุคลากร ในโรงเรียนมีการจัดท า
วิจัยในชั้นเรียน และน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนละ ๑ เรื่อง  มีการส่งเสริมขวัญและก าลังใจ
แก่ครูที่ประพฤติปฏิบัติตน อยู่ในระเบียบวินัยและจรรยาบรรณครู มีการจัดครูสอนตรงตามวิชาเอก และความถนัด 
เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันสูงสุด 
 ๒. ผลการพัฒนา  
 จากผลการด าเนินงานทั้งหมด ตามการประเมินตามมาตรฐานที่ ๗ พบว่า อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยครู
โรงเรียนเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดได้ทุกเวลาและสถานที่ 
รู้และสามารถเชื่อมโยงเปูาหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับหลักสูตร
สถานศึกษา เข้าใจกระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้และมีส่วนร่วมในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา มีการรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคลครบถ้วนทุกด้าน  มีการสรุปคุณลักษณะเด่นพร้อมการ
ส่งเสริมศักยภาพ คุณลักษณะที่ควรพัฒนา  พร้อมวิธีการปรับแก้ จัดท าแฟูมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  และ
เป็นปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถวางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับความต้องการ  ความสนใจ  ความ
ถนัด  และตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม  มีการใช้เทคนิควิธีการสอนหลากหลาย  
เหมาะสมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้เพ่ือ



๑๓๕ 
 
พัฒนาตนเองได้  และมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน มีวิธีการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนที่หลากหลายและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ครอบคลุมด้านความรู้ 
ทักษะและคุณสมบัติที่พึงประสงค์  มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียน  ก าหนด
เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนโดยอิงพ้ืนฐานความรู้เดิมและท้าทายความสามารถของผู้เรียน  ตัดสินผลการเรียน
ของผู้เรียนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ และน าผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทั้งการวางแผนการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การผลิตและ
ใช้สื่อการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลและการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและครูโรงเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการ
วิจัยในชั้นเรียน   มีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่องในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่ตนสอน   ผลจากการวิจัยในชั้นเรียนช่วยแก้ปัญหาปรับพฤติกรรมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้  
งานวิจัยในชั้นเรียนได้รับการยอมรับและมีการขยายผล 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 -ครู และบุคลากรทุกท่านควรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาตนเองให้พร้อมแก่การจัดการเรียนการสอน
ในด้านเนื้อหาความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี และตลอดจน
แนวทางการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นลงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู 
 -การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้สามารถพัฒนาและแก้ไขนักเรียน  
 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๘.๑  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ 
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

๙๙.๘๐ ๑ 
๑ 

๘.๒  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี 
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ 
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ 
การจัดการ 

๙๙.๘๗ ๒ 

๒ 

๘.๓  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ 
การศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามท่ีก าหนดไว้ 
ในแผนปฏิบัติการ 

๙๙.๙๓ ๒ 
๒ 

๘.๔  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
 

๙๙.๘๗ ๒ 
๒ 



๑๓๖ 
 
๘.๕  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง 
พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

๑๐๐ ๑ 
๑ 

๘.๖  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง 
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม 
ศักยภาพและเต็มเวลา 

๙๙.๘๗ ๒ 
๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘ ๙๙.๘๙ ๑๐ ๑๐ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
  ๑. กิจกรรมการบริหารที่ดี 
  ๒. กิจกรรมการบริหารที่สมบูรณ์แบบ 
  ๓. กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

๔. กิจกรรมการศึกษาไทย 
๕. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
๖. กิจกรรมการท างานเป็นทีม 
๗. กิจกรรมการศึกษาไทย 
๘. กิจกรรมผู้น าของการบริหารการศึกษามืออาชีพ 
๙. กิจกรรมการท างานเป็นทีม 
๑๐. กิจกรรมภาวะผู้น าของนักบริหารการศึกษา 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
    โรงเรียนมีการด าเนินการเมื่อสิ้นปีการศึกษา ผู้บริหารจัดประชุม เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา

ใน ๑ ปีการศึกษา ให้ครูทุกคนและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันวิเคราะห์ วิพากษ์ การท างานและร่วมกันเสนอ
แนวทางการพัฒนางาน โดยน าแนวคิดการบริหารงานและนวัตกรรม มาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งด้านการศึกษา สถานศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากรทุกฝุาย โดยใช้หลักการมี ส่วนร่วมการบริหารที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์การท างาน มีการนิเทศอย่างเป็นระบบ ด าเนินตามแผนปฏิบัติการเป็นอย่างดีอาจมีการปรับแผนงานได้
ตามสภาพการณ์ที่เป็นปัจจุบัน แต่ยังคงอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์ที่บังเกิดขึ้นกับตัวนักเรียน โรงเรียนมีการพัฒนา
ครูอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดการอบรมสัมมนาทางวิชาการ การประสานงานโดยผู้บริหารเห็นความส าคัญของการ
เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ด้วยตนเอง และได้น าความรู้จากกิจกรรมเหล่านั้นมาถ่ายทอดให้กับคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษาในองค์กร หน่วยงานต่างๆ บุคลากรในชุมชนและผู้ปกครองให้การสนับสนุนให้ความ
ร่วมมือและมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้บริหาร คณะครู และบุคลกรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ผู้บริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการโดยจัดโครงสร้าง และระบบ
การบริหารอย่างมีคุณภาพ (PDCA) ใช้แผนพัฒนาโรงเรียน และแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นเครื่องมือในการ
บริหารสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับทุกฝุายเพื่อพัฒนางาน มีการสรรหา คัดเลือกและพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมพัฒนาความรู้ของบุคลากร 
โดยส่งเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก และจัดอบรมภายในสถานศึกษา เพ่ือน า



๑๓๗ 
 
ความรู้ที่ได้มาพัฒนาการสอนและการท างานอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาส่งเสริมสถานศึกษาร่วมกัน มีการวางแผนการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในแต่ละ
ระดับชั้น และงานในแต่ละฝุาย โดยการมอบหมายงานการนิเทศติดตาม และน ามาประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนงาน
ในการพัฒนา 
 ๒. ผลการพัฒนา  

    ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ครูเก่าในการระดมทุนและทัพยากร เพ่ือน ามาพัฒนา
การศึกษาให้แก่นักเรียนได้มีการพัฒนารอบด้านตามคุณลักษณะที่นักเรียนพึงมี พึงเป็น คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้ความร่วมมืออย่างกัลยาณมิตร มีการประชุมร่วมกันทุกฝุายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือ
หลอมเป็นแนวคิดไปสู่การพัฒนา นักเรียนมีศักยภาพที่สามารถเข้าร่วมแข่งขันระดับวิชาการ ผู้บริหารสามารถเป็น
ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม  

ผู้บริหารสามารถเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรมและจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  มี
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ภารกิจของสถานศึกษา และสอดคล้องกับอุดมการณ์
และหลักการการจัดการศึกษาของชาติ ผู้บริหาร ครู ชุมชน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งชาติ และผู้ปกครองร่วมกันท างาน พัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสมารถน าองค์กร
และบุคลากร  ทั้งครูและนักเรียนได้รับรางวัล โล่ เกียรติบัตร ในระดับพ้ืนที่การศึกษาหลายรางวัล เช่น รางวัลหนึ่ง
แสนครูดี ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ รางวัลนักเรียนในพ้ืนที่การศึกษา (เหรียญทอง,เหรียญเงินและเหรียญ
ทองแดง) 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
  ผู้บริหารวางแผนการบริหารการศึกษาและสถานศึกษาโดยการเพ่ิมโครงการเครือข่ายขององค์กร                    
ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก องค์กรระหว่างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนภายใต้
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Asean) โดยผู้บริหารส่งเสริมบุคลากรให้เข้า
อบรมภาษาต่างประเทศ เพ่ือน ามาเผยแพร่และต่อยอดให้กับเพ่ือนครูและนักเรียนจะมีการนิเทศติดตามผลใน
ชั่วโมงเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษ ให้มีการท างานวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น 
และวางแผนที่จะด าเนินการพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ตามแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ 
หน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 

๙๙.๘๗ ๒ 
๒ 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม  
ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ 
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 

๙๙.๘๗ ๑ 
๑ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาสถานศึกษา 

๑๐๐ ๒ 
๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙ ๙๙.๙๑ ๕ ๕ 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 ๑. กิจกรรมบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา  

๒. กิจกรรมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๓. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน  
๔. กิจกรรมบทบาทกรรมการสถานศึกษา  
๕. กิจกรรมหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารโรงเรียน  
๖. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
๗. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๘. กิจกรรมวันพ่อ วันครู 
๙. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
 คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรมาตรฐานสากล เพ่ือให้สอดคล้อง
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น ได้สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและมีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและ
ประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชน 



๑๓๙ 
 
 ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน โดยร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในระบบ
ของการเป็นผู้ปกครองเครือข่าย และโรงเรียนได้ร่วมงาน ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่าง
สม่ าเสมอ เป็นที่ยอมรับของชุมชนทั้งภายในจังหวัด และต่างจังหวัด  
 โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาทิ การ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกชั้นก่อนเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษาใหม่ เพื่อให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็น ให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านกิจการนักเรียน และด้านการบริหารทั่วไปของโรงเรียน 
นอกจากนี้ได้จัดตั้งผู้ปกครองเครือข่าย เพื่อเป็นตัวแทนในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอีก
ช่องทางหนึ่ง 
 การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชน เป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน และ
สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนนั้น ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงการเปิดโอกาสให้โรงเรียน
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่หน่วยงานทางการศึกษา  
 ๒. ผลการพัฒนา  
             สถานศึกษามีคุณภาพ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายในจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
             มีการจัดการประชุม เพื่อวางแผนงาน การบริหารจัดการองค์กรของเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก เพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 

ตัวบ่งชี ้ ระดับที่ได ้ น้ าหนัก (คะแนน) คะแนนที่ได ้

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง 
กับท้องถ่ิน 

๙๙.๘๗ ๒ 
๒ 

๑๐,๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก 
เรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจ 

๙๙.๘๗ ๒ 
๒ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ 
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ 
ความสนใจของผู้เรียน 

๑๐๐ ๑ 
๑ 

๑๐.๔ สนับสนนุให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ 
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรปุความรู้ได้ดว้ยตนเอง 

๙๙.๙๓ ๑ 
๑ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบและน า 
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

๙๙.๙๓ ๒ 
๒ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี 
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

๙๙.๙๓ ๒ 
๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐ ๙๙.๙๒ ๑๐ ๑๐ 



๑๔๐ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 ๑.  การท าเครื่องร่อน 
 ๒. พ่ีช่วยน้อง 
 ๓. พัฒนาผู้เรียน 
 ๔. การนิเทศภายใน 
 ๕. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
 ๖. การท าหลักสูตรและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องโดยได้ด าเนินการ สอดแทรกกิจกรรมแบบ
บูรณาการ  
 ๗. กีฬาอ าเภอ 
 ๘. วันคริสต์มาส 
 ๙. ค่านิยม 12 ประการ 
 ๑๐. จัดท าขอ้มูลนักเรียนรายบุคคล 
 
 
 ๑.วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการ
ของท้องถิ่นมีการจัดการรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เขียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ มีการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง สถานศึกษามีการ
นิเทศภายใน ก ากับติดตาม ตรวจสอบและน าผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม ถึงตัวผู้เรียนทุกคน 

ส่งเสริมการจัดท าโครงสร้างหลักสูตร ที่มีรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชมรม กิจกรรมลูกเสือ – 
เนตรนารี ให้ผู้เรียนเลือกตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนชั้น ป.๑ – ป.๖ เข้าร่วมกิจกรรมชมรมที่ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดยการเลือกประธานนักเรียน มีการจัด
บอร์ดให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานนักเรียน และมีกิจกรรมพิเศษด้าน ศิลปะ ดนตรี /
นาฏศิลปะ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอ าเภอละแม เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ าใจเป็นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความ
สามัคคีในหมู่คณะ มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี มีความสามารถพิเศษได้รับการดูแล และ
ฝึกฝนเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศสู่ระดับชาติ 

ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูได้จัดท าสื่อการสอนที่สอดคล้องกับแผนการ



๑๔๑ 
 
จัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ จัดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของตน 

ส่งเสริมให้ทุกฝุายได้จัดท าข้อมูลสารสนเทศของตนเองเพ่ือบริการบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ครูได้รับการนิเทศ มีการรายงานผลความก้าวหน้า และการส่งต่อข้อมูลผู้เรียนใน
ทุกระดับชั้น และมีการก ากับติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพมุ่งให้บุคลากรทุกฝุายในโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมพัฒนา ปูองกัน แก้ไข เสริม
ทักษะชีวิตให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิต มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันจิตใจ สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างดีเก่งและมีความสุข มีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน มีการปูองกัน แก้ไขปัญหาและมี
การประสาน ส่งต่อการแก้ไขพัฒนานักเรียนทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา โดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียน มีการ
ติดตามดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  

ส่งเสริมนักเรียนทุกระดับชั้นให้ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างสม่ าเสมอโดยการชั่งน้ าหนัก และวัดส่วนสูง 
ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ จากหน่วยงาน
สาธารณสุขของโรงพยาบาล นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือให้ปลอดจากยาเสพติด สิ่งมอมเมา เพ่ือให้นักเรียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  
 ๒. ผลการพัฒนา  

จากการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ส่งผลให้
การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐ ในระดับ ดี 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 

    สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่น าเปูาหมาย จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนในระดับ
ท้องถิ่น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ฯลฯ เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของชุมชน ท้องถิ่น ซึ่ งเป็นสภาพแวดล้อมในชีวิต ท าให้เกิดความรัก 
ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแล แก้ไขปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง สถานศึกษาจดรายวิชาเพ่ิมเติมได้อย่างหลากหลายภายใต้สัดส่วนเวลาเรียนตามโครงสร้าง
หลักสูตร กิจกรรมที่จัดเพ่ือตอบสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน (กิจกรรม ชุมนุม ชมรม) มี
หลากหลาย และผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเลือกเรียนได้อย่างเท่าเทียมกัน มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทยและอยู่อย่างพอเพียงและจัดให้ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน 
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย 
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ 
ผู้เรียน 

๙๙.๘๗ ๔ 

๓.๙๙ 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม 
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

๙๙.๙๓ ๓ 
๓ 

๑๑.๓. จัดห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ 
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๙๙.๙๓ ๓ 
๓ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑ ๙๙.๙๑ ๑๐ ๙.๙๙ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 ๑. กิจกรรมแอโรบิค 
 ๒. กิจกรรม Swimming For Health 
 ๓. กิจกรรมฉีดวัคซีนปูองกันหัดเยอรมัน  
 ๔. กิจกรรมห้องสมุดสุดหรรษา  
 ๕. กิจกรรมห้องวิทยาศาสตร์  
 ๖. กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมไทย   
 ๗. กิจกรรมชีวิตปลอดภัยร่วมใส่ใจกฎจราจร 
 ๘. กิจกรรมรณรงค์ปูองกันไข้เลือดออก  
 ๙. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 
 ๑๐. งานกีฬาอ าเภอ 
 
๑.วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน โครงการส่งเสริมกิจกรรมสถานศึกษา 
3D โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางกีฬา จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านสถิติการเจ็บปุวย สถิติการมาเรียนของ
นักเรียน ตรวจสุขภาพนักเรียนและให้ความรู้ด้านสุขภาพร่างกายโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข      จัดอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่งผลให้นักเรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์



๑๔๓ 
 
แข็งแรง รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน มีสุขภาพจิตดี และรู้จักหลีกเลี่ยงหรือปูองกันตนเองจากอุบัติเหตุ สิ่ง
มอมเมาและอบายมุข 

มีอาคารเรียน ที่มั่นคงแข็งแรง สวยงาม มีแผนงานรองรับการพัฒนาอาคารเรียน ด้านระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงเรียน ได้จัดให้มีบุคลากรรับผิดชอบดูแล งานซ่อมแซม
บ ารุงรักษาอย่างเป็นระบบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา ต้นไม้ ส่วนหย่อม ท าให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่ม
รื่นสวยงาม มีสถานที่พักผ่อนส าหรับผู้เรียนอย่างเพียงพอ นอกจากนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองด้วยการเรียนรู้จากการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

งานด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย โรงเรียนได้จัด โครงการ/งาน/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
มีความรู้ในด้านการปูองกัน รักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ รับ
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้รับการตรวจสุขภาพ รวมถึงการตรวจสุขภาพด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

๒.ผลการพัฒนา 
จากการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 

๑๐ ประการ ส่งผลให้นักเรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน มี
สุขภาพจิตดีและรู้จักหลีกเลี่ยงหรือปูองกันตนเองจากอุบัติเหตุ สิ่งมอมเมาและอบายมุขอยู่ในระดับดีมาก 
  ๓. แนวทางการพัฒนา 
                 โรงเรียนควรเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่อง สุขภาพ สารเสพติด สุขบัญญัติ ๑๐ 
ประการ ความปลอดภัยในด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รู้จักรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตน มีสุขภาพจิตดีและรู้จักหลีกเลี่ยงหรือปูองกันตนเองจากอุบัติเหตุ สิ่งมอบเมาและอบายมุข 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 
ตัวบ่งชี้ 

ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๙๙.๘๗ ๑ ๑ 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๙๙.๘๐ ๑ 
๑ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน 
การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๑๐๐ ๑ 
๑ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๙๙.๘๐ ๐.๕ 
๐.๕๐ 



๑๔๔ 
 
๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ 
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง 
ต่อเนื่อง 

๙๙.๘๗ ๐.๕ 
๐.๕๐ 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

๑๐๐ ๑ 
๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๒ ๙๙.๘๙ ๕ ๕ 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
       ๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

๒. งานวิชาการ  
๓. งบประมาณ  
๔. บริหารงานบุคคล   
๕. งานบริหารทั่วไป   
๖. จัดท าแผนการนิเทศ  
๗. จัดท าปฏิทินการนิเทศจัดท าเครื่องมือ /เอกสาร  
๘. จัดท ารายงานการประเมิน แผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
๙. ท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจ าปี 

๑.วิธีการพัฒนา 
       โรงเรียนมีการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มีการประกาศใช้มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่
สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของโรงเรียนอย่างชัดเจน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา รวมทั้งมีการประกาศค่าเปูาหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกรับทราบอย่างทั่วถึง นอกจากนี้แล้วโรงเรียนยังจัดท าและด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างต่อเนื่อง ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท า
ระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้ โรงเรียน อ้ืออ าพน มีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นระบบภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
โดยทุกมาตรฐานใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสมโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต ๒ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนได้เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็น
อย่างดี นอกจากนี้โรงเรียนยังใช้ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษามา และมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มี
การน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมีการเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต ๒ 
  
 



๑๔๕ 
 
   ๒.ผลการพัฒนา  
      จากวิธีการพัฒนาและการจัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพในสถานศึกษาของ
โรงเรียนเอ้ืออ าพน ส่งผลให้โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและมีความต่อเนื่อง ท าให้
มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๒ ในระดับ ด ี
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
                -  โรงเรียนควรตรวจสอบความครอบคลุมของมาตรฐานและตัวบ่งชี้กับจ านวนโครงการ/กิจกรรมต่าง 
ๆ ตลอดจนควรเพิ่มโครงการ/กิจกรรมที่เป็นมาตรฐานอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของโรงเรียนให้มากข้ึน 
       -  โรงเรียนควรปรับเครื่องมือหรือสร้างเครื่องมือให้สามารถใช้งานได้จริงและวัดตัวบ่งชี้ได้อย่าง
เหมาะสม  

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ 
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๑๐๐ ๕ 

๕ 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน 
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ 
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

๙๙.๘๐ ๕ 
๕ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๓ ๙๙.๙๐ ๑๐ ๑๐ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 ๑. กิจกรรมปูองกันอัคคีภัยในโรงเรียน 
 ๒. กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมไทย 
 ๓. กิจกรรมห้องสมุดน่ารู้ 
 ๔. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 ๕. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
 ๖. กิจกรรมกรรมการนักเรียน 
 ๗. กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๘. กิจกรรมขยะรีไซเคิลโรงเรียน 



๑๔๖ 
 
 ๙.  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย (ห้องพยาบาล) 
 ๑๐. กิจกรรมโครงการยุวเกษตรรักษ์วิถีพอเพียง 
 
 ๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนเอ้ืออ าพนได้ตระหนักถึงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา รวมถึงการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษา กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการประสานความเข้าใจในองค์กร เกิด
ความเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและองค์กรต่างๆที่เก่ียวข้อง 
 จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงองค์ประกอบในเรื่องของความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ความปลอดภัย ความ
สวยงาม มีการบ ารุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟูา เครื่องใช้ไฟฟูาทั่วไป ตกแต่งบริเวณโรงเรียน
และสนาม รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัย จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพียงพอกับความต้องการของครู บุคลากร และนักเรียนในการใช้แหล่งเรียนรู้ โดยมีการวางผังพ้ืนที่เพ่ือเอ้ือ
ต่อการเรียนการสอน และการด าเนินกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการจัดและใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ เพ่ือตอบสนองกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ สามารถฝึก
ปฏิบัติจากแหล่งเรียนรู้จริง และเกิดประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 การประชุมบุคลากรภายในสถานศึกษา ชุมชนและองค์กร ให้ได้รับทราบเพ่ือสร้างความเข้าใจที่
ตรงกันในการลงมือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานครู เจ้าหน้าที่ การประชุมผู้ปกครอง ส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือชุมชน องค์กรในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยการประสานความร่วมมือจากผู้ปกครองและครู ชุมชนและ
องค์กรต่างๆในการที่จะใช้โรงเรียนเป็นแหล่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 มีการพัฒนาปรับปรุง แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนให้มีความทันสมัย และพร้อมต่อการใช้งาน
อยู่เสมอๆ เช่น  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องวิทยาศาสตร์ จัดปูายนิเทศต่าง ๆ ในโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน เช่น 
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้  กิจกรรมทัศนศึกษา  จัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ที่ส่งเสริมนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง  เช่น งานวิชาการของโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามซุ้ม
กิจกรรมต่างๆ กิจกรรม วันเข้าพรรษา ฯลฯ  
 ๒. ผลการพัฒนา  
 จากผลการด าเนินงานทั้งหมดตามการประเมินตามมาตรฐานที่ ๑๓ พบว่าอยู่ในระดับดี โดย
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ ส าหรับผู้เรียน บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถศึกษาหาความรู้ และใช้
ประโยชน์ได้จริง  อีกท้ังผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องยังได้รับการส่งเสริมให้แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา แต่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร
ที่เก่ียวข้องนั้นยังมีข้อจ ากัด 
 



๑๔๗ 
 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 - มุ่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้ทันสมัย มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
 - จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น กิจกรรมไปทุกแห่งแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  
 - จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน ประจ าทุกเดือน 
 - จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง อย่าง
น้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
ด้านที่ ๔มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ 
ตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ 
สถานศึกษา 

๙๙.๘๗ ๓ 
๓ 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ 
ตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ 
สถานศึกษา 

๑๐๐.๐๐ ๒ 
๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๔ ๙๙.๙๔ ๕ ๕ 

 ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 ๑. กิจกรรมโครงการยุวเกษตร  

๒. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๓. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร สถานที่ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๔. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต  
๕. กิจกรรมกรรมการนักเรียน 
๖. กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียน 
๘. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย (ห้องพยาบาล) 
๙. กิจกรรมยุวเกษตรรักษ์วิธีพอเพียง 
๑๐. กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

 



๑๔๘ 
 
 ๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและ
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและสร้างความรู้ทุก
อย่างจากกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยโรงเรียนมีกระบวนการด าเนินการและการบริหารจัดการ ด าเนิน
กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย โครงการนักเรียนรู้คิด มีจิตสาธารณะ โครงกา ร
พัฒนาการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมฝึกทักษะการคิดเลขเร็วและท่องสูตรคูณได้คล่อง 
กิจกรรมเสริมศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ข่าวเหตุการณ์ กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ กิจกรรมการประกวดแข่งขันค้นหานักเรียนที่มีศักยภาพสูงแต่ละ
ด้านเพื่อส่งเสริมสู่การผลิตงานสู่งานอาชีพ กิจกรรมเสริมทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน 
 ๒. ผลการพัฒนา 
 จากการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลายที่โรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน
เต็มตามศักยภาพ ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและสร้างความรู้ทุก
อย่างจากกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดจนมีผลการด าเนินงานที่สะท้อนความเป็น  อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๔ ในระดับ ด ี
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 จากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือสะท้อน
เอกลักษณ์ของโรงเรียนในการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากลตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ครูผู้สอน
และผู้เรียนยังไม่ชัดเจนในประเด็นการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนควรก าหนด
แผนพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน บันได ๕ขั้น ของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลให้
ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้และมีการนิเทศติดตามการสอนของครูอย่างเป็นระบบ 

ด้านที่ ๕มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ

ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง 
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๙๓ 
 

๓ 
๒.๘๐ 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย ๑๐๐ ๒ ๒ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๕ ๙๖.๕๐ ๕ ๔.๘๐ 

 
 



๑๔๙ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
 ๑. กิจกรรมโครงการยุวเกษตร 

๒. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๓. กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมไทย  
๔. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
๕. กิจกรรมแอโรบิคแดนซ์ 
๖. กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. กิจกรรมขยะรีไซเคิลโรงเรียน 
๘. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย (ห้องพยาบาล) 
๙. กิจกรรมโครงการยุวเกษตรรักษ์วิถีพอเพียง 

 ๑.วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นโดยจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย ดังนี้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนนอกเวลาเรียน โครงการ
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โครงการนักเรียนรู้คิดมีจิตสาธารณะ โครงการรักการอ่าน โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียน เพ่ือให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น นอกจากโครงการดังกล่าว โรงเรียน ได้จัดท า
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ จัดท า
โครงการห้องสมุด 3D จัดหาวัสดุอุปกรณ์ หนังสือและสื่อที่หลากหลาย เพียงพอและตรงกับความต้องการ ส่งเสริม
ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อเติมเต็ม ต่อยอดการเรียนรู้ตามศักยภาพ จัดท าโครงการศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการน าองค์ความรู้ไปจัดการเรียนการ
สอนผู้เรียนให้บรรลุตามเปูาหมาย 
 ๒. ผลการพัฒนา  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าความก้าวหน้าเฉลี่ยสูงขึ้นเกือบทุก
ระดับชั้น การประเมินการคิดอยู่ในระดับดีเยี่ยม นักเรียนสามารถน าผลการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนมุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบาย จุดเน้นด้านการศึกษาในทุกกิจกรรม เช่น ยกระดับการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงขึ้น การฝึกทักษะกระบวนการคิดเพ่ือการน าเสนอผลงานสู่สาธารณะชน โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามหลักสูตรนโยบายที่กระทรวงก าหนดและพร้อมที่จะพานักเรียนก้าวเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพ 
 
 
 
 



๑๕๐ 
 
๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย     

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๒๐ ๑๙.๗๑  

มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  ๕ ๔.๘๙  

มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ๕ ๔.๙๑  

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๕ ๔.๙๙  
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ๕ ๔.๙๒  

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ๖๕ ๖๔.๗๐  

มาตรฐานที่  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิพล 

๒๐ ๑๙.๘๙ 
 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๒๐ ๑๙.๙๓ 
 

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา ๒๐ ๑๙.๘๙  

มาตรฐานที่  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕ ๔.๙๙ 
 

ด้านที่ ๓มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๕ ๔.๙๘  
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

๕ ๔.๙๘ 
 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   ๕ ๕  

มาตรฐานที่ ๑๐การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ ๕ 
 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   ๕ ๔.๙๘  

มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๕ ๔.๙๘ 
 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๙.๓๗  
  
 ระดับปฐมวัย อยู่ในระดับคุณภาพ...................ดีมาก............................  
 
 
 
 



๑๕๑ 
 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษาและ หรือมัธยมศึกษา 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๓๐ ๒๗.๔๐  

มาตรฐานที่ ๑ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๕ ๔.๘๘  

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๕ ๔.๙๒  
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๕ ๔.๘๗ 
 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์   
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   

๕ ๔.๗๗ 
 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ๕ ๓.๑๒  
มาตรฐานที่๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕ ๔.๘๔ 
 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา ๕๐ ๔๙.๘๙  

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๑๐ ๙.๙๐ 
 

มาตรฐานที่๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิด
ประสิทธิผล 

๑๐ ๑๐ 
 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕ ๕ 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐ ๑๐ 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐ ๙.๙๙ 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕ ๕ 
 

ด้านที่ ๓มาตรฐานดา้นการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้ ๑๐ ๑๐  

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้   

๑๐ ๑๐ 
 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา ๕ ๕  
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
 

๕ ๕ 
 



๑๕๒ 
 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ ๔.๘๐  

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๕ ๔.๘๐ 
 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๗.๐๙  

ระดับขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ..................ดีมาก........................ 
 
๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒  (ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ –สช.)   

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็กที่

ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑.ด้านร่างกาย ๑๗๔ ๙๗.๙๙ - - 

๒.ด้านอารมณ์-จิตใจ ๑๗๔ ๙๘.๓๐ - - 

๓.ด้านสังคม ๑๗๔ ๙๙.๗๕ - - 

๔.ด้านสติปัญญา ๑๗๔ ๙๘.๔๘ - - 

(ให้น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 
 ๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น(ป.๑-ป.๖) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย ๓๕ - - - - - ๕ ๔ ๒๖ ๓๕ ๑๐๐.๐๐ 

คณิตศาสตร์ ๓๕ - - - - ๑ ๖ ๑ ๒๗ ๓๔ ๙๗.๑๔ 

วิทยาศาสตร์ ๓๕ - - - - - - ๒ ๓๓ ๓๕ ๑๐๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๕ - - - - ๒ ๖ ๑๑ ๑๖ ๓๓    ๙๔.๒๘ 

ประวัติศาสตร์ ๓๕ - - - - ๒ ๗ ๑๒ ๑๔ ๓๓ ๙๔.๒๘ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๕ - - - ๒ ๒ ๑ ๙ ๒๑ ๓๑ ๘๘.๕๗ 

ศิลปะ ๓๕ - - - - ๒ ๕ ๑๐ ๑๘ ๓๓ ๙๔.๒๘ 

การงานอาชีพฯ ๓๕ - - - ๑ ๖ ๓ ๑๐ ๑๕ ๒๘ ๘๐.๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๕ - - - ๑ ๕ ๑๒ ๑๑ ๖ ๒๙ ๘๒.๘๖ 

 



๑๕๓ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ จ านวน นร.ที่
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย ๓๔ - - - - - ๓ ๕ ๒๖ ๓๔ ๑๐๐.๐๐ 

คณิตศาสตร์ ๓๔ - - - - - ๓ ๔ ๒๗ ๓๔ ๑๐๐.๐๐ 

วิทยาศาสตร์ ๓๔ - - - - - - ๘ ๒๖ ๓๔ ๑๐๐.๐๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๔ - - - - ๑ ๘ ๗ ๑๘ ๓๓ ๙๗.๐๖ 

ประวัติศาสตร์ ๓๔ - - - - - ๑๑ ๕ ๑๖ ๓๔ ๑๐๐.๐๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๔ - - - ๒ ๗ ๕ ๙ ๑๑ ๒๕ ๗๓.๕๓ 

ศิลปะ ๓๔ - - - - ๑๓ ๑ ๔ ๑๖ ๒๑ ๖๑.๗๖ 

การงานอาชีพฯ ๓๔ - - - - ๑ ๓ ๗ ๒๓ ๓๓ ๙๗.๐๖ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๔ - ๑ ๑๑ ๓ ๖ ๖ ๓ ๓ ๑๒ ๓๕.๒๙ 

 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน นร.ที่
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย ๒๒ - - - ๑ ๕ ๓ ๖ ๗ ๑๖ ๗๒.๗๒ 

คณิตศาสตร์ ๒๒ - - - ๒ ๔ ๒ ๓ ๑๑ ๑๖ ๗๒.๗๒ 

วิทยาศาสตร์ ๒๒ - ๖ ๓ ๔ ๓ ๓ ๑ ๒ ๖ ๒๗.๒๗ 
สังคมศึกษา ฯ ๒๒ - - ๔ ๔ - ๕ ๓ ๖ ๑๔ ๖๓.๖๓ 

ประวัติศาสตร์ ๒๒ - - - ๔ ๔ ๕ ๔ ๕ ๑๔ ๖๓.๖๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๒ - - ๑ ๔ ๒ ๕ ๕ ๕ ๑๕ ๖๘.๑๘ 
ศิลปะ ๒๒ - - - ๓ ๑ ๖ ๒ ๑๐ ๑๘ ๘๑.๘๒ 

การงานอาชีพฯ ๒๒ - - - - ๗ ๒ ๕ ๘ ๑๘ ๘๑.๘๒ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๒ - - ๔ ๖ ๒ ๓ - ๖ ๙ ๔๐.๙๑ 

 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย ๓๖ - - ๑ ๓ ๗ ๕ ๘ ๑๒ ๒๕     ๖๙.๔๔ 

คณิตศาสตร์ ๓๖ - - ๑ ๑ ๔ ๗ ๘ ๑๕ ๓๐ ๘๓.๓๓ 

วิทยาศาสตร์ ๓๖ - ๖ ๑๐ ๔ ๔ ๕ ๒ ๔ ๑๑ ๓๐.๕๖ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๖ - - ๒ ๔ ๗ ๗ ๕ ๑๑ ๒๒ ๖๑.๑๑ 

ประวัติศาสตร์ ๓๖ - - - - ๑๐ ๑๒ ๑๐ ๔ ๒๖ ๗๒.๒๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๖ - - ๒ ๑ ๒ ๑๐ ๑๒ ๙ ๓๑ ๘๖.๑๑ 

ศิลปะ ๓๖ - - - ๔ ๘ ๘ ๕ ๑๑ ๒๔ ๖๖.๖๗ 

การงานอาชีพฯ ๓๖ - - - - ๘ ๔ ๖ ๑๘ ๒๘ ๗๗.๗๘ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๖ - ๑๐ ๗ ๔ ๓ ๒ ๓ ๗ ๑๒ ๓๓.๓๓ 

 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน นร.ที่
ได้ระดับ๓ ขึ้น

ไป 

ร้อยละ นร.ที่
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย ๒๑ - - ๑ ๔ ๒ ๒ ๒ ๑๐ ๑๔ ๖๖.๖๗ 

คณิตศาสตร์ ๒๑ - - - ๔ ๕ ๔ ๑ ๗ ๑๒ ๕๗.๑๔ 

วิทยาศาสตร์ ๒๑ - ๖ ๔ ๓ ๔  ๒ ๑ ๑ ๔ ๑๙.๐๕ 
สังคมศึกษา ฯ ๒๑ - - - ๑ ๒ - ๓ ๑๒ ๑๕ ๗๑.๔๓ 

ประวัติศาสตร์ ๒๑ - ๓ ๓ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๘ ๓๘.๑๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๑ - - - ๑ ๒ ๓ ๖ ๑๙ ๑๘ ๘๕.๑๗ 
ศิลปะ ๒๑ - - - ๒ ๔ ๒ ๒ ๑๑ ๑๔ ๖๖.๖๗ 

การงานอาชีพฯ ๒๑ - - - - ๒  ๒ ๔ ๑๓ ๑๙ ๙๐.๔๘ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๑ - ๕  ๒ ๓ ๒ ๑ ๔ ๔ ๙ ๔๒.๘๖ 

 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี๖ จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย ๓๐ - - - ๑ ๑ ๒ ๖ ๒๐ ๒๘ ๙๓.๓๓ 

คณิตศาสตร์ ๓๐ - - - ๑ ๔ ๕ ๙ ๑๑ ๒๕ ๘๓.๓๓ 

วิทยาศาสตร์ ๓๐ - ๓ ๒ ๖ ๖ ๓ ๗ ๓ ๑๓ ๔๓.๓๓ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๐ - - - - - ๒ ๗ ๒๑ ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 

ประวัติศาสตร์ ๓๐ - - - - ๒ ๓ ๓ ๒๒ ๒๘ ๙๓.๓๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๐ - - - - - ๑ ๖ ๒๓ ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 

ศิลปะ ๓๐ - - ๒ ๑ ๒  ๓ ๑๐ ๓ ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 

การงานอาชีพฯ ๓๐ - - - - ๑ ๓ ๔ ๒๒ ๒๙ ๙๖.๖๗ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๐ - ๑ ๘ ๖ ๔ ๔ ๓ ๔ ๑๑ ๓๖.๖๗ 

 
๔.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี๖ 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ 
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภาษาไทย ๓๐ ๕๐.๑๗ ๙.๒๒ ๐ ๒๕ ๕ 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

๓๐ ๕๔.๕๓ ๑๐.๐๓ ๐ ๒๕ ๕ 

ภาษาอังกฤษ ๓๐ ๔๕.๑๗ ๑๖.๐๖ ๓ ๒๑ ๖ 

คณิตศาสตร์ ๓๐ ๕๑.๓๓ ๑๗.๒๒ ๐ ๒๑ ๙ 

วิทยาศาสตร์ ๓๐ ๔๖.๓๐ ๑๑.๕๖ ๓ ๒๗ ๐ 

หมายเหตุ ๑.จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดูจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ 
  ขั้นพ้ืนฐาน ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา 
    ๒. จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ปรับปรุง พอใช้ ดี ให้ดูจากรายงานผลการทดสอบ 
       ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ผลการทดสอบ O-Net รายบุคคล โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
  ๒.๑. ปรับปรุง ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง ๐.๐๐ – ๑.๐๐ 
  ๒.๒. พอใช้ ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง ๑.๕๐ – ๒.๕๐ 
  ๒.๓. ดี ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง ๓.๐๐ – ๔.๐๐ 
 



๑๕๖ 
 
๔.๕ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๕ ๒๗ ๗ ๑ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๔ ๒๗ ๗ - - 

ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒๒ ๑๔ ๘ - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓๖ ๑๔ ๒๒ - - 

ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๑ ๒ ๑๙ - - 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓๐ ๒๗ ๓ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - - - - - 

มัธยมศึกษาปีที ่๒ - - - - - 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ - - - - - 
รวม ๑๗๘ ๑๑๑ ๖๖ ๑ - 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๖๒.๓๕ ๓๗.๐๘   ๐.๐๑ - 

 
๔.๖ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๕ ๒๖ ๙ - - 

ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๔ ๓๐ ๔ - - 

ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒๒ ๑๒ ๑๐ - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓๖ ๑๙ ๑๑ ๖ - 

ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๑ ๒ ๑๙ - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓๐ ๒๕ ๕ - - 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - - - - - 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ - - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ - - - - - 

รวม ๑๗๘ ๑๑๔ ๕๘ ๖ ๐ 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๖๔.๐๔ ๓๒.๕๘ ๓.๓๗ ๐ 
 
 



๑๕๗ 
 
๔.๗ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๕ ๓๕ - 

ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๔ ๓๔ - 

ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒๒ ๒๒ - 

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓๖ ๓๖ - 

ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๑ ๒๑ - 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓๐ ๓๐ - 

รวม ๑๗๘ ๑๗๘ - 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ - 

 
 
๔.๘ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน  
   ๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
 มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร ในการถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดความเข้าใจของตนเองโดยใช้ภาษา
อย่างเหมาะสม ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล การบันทึกเหตุการณ์
ประจ าวันแล้วเล่าให้เพื่อนฟังได้ 
   ๒) ด้านความสามารถในการคิด 
 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ สามารถคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ในการคิดอย่างมีระบบ และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวข้องกับตนเองได้ 
   ๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
 สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาเข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมแสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปูองกัน และแก้ปัญหาตัดสินใจได้เหมาะสมตาม
วัย 
   ๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 เรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัย สามารถท างานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้ น าความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผล
กระทบต่อตนเอง 
   ๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย มีทักษะกระบวนทางเทคโนโลยี สามารถน าเทคโนโลยี 
ไปใช้พัฒนาตนเอง ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยี 
 



๑๕๘ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน น.ร. ร้อยละ 
จ านวน 
น.ร. 

ร้อยละ 

๑.ด้านความสามารถในการสื่อสาร ๑๗๘ ๑๗๘ ๑๐๐ - - 

๒.ด้านความสามารถในการคิด ๑๗๘ ๑๗๘ ๑๐๐ - - 
๓.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ๑๗๘ ๑๗๘ ๑๐๐ - - 

๔.ด้านความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

๑๗๘ ๑๗๘ ๑๐๐ - - 

๕.ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

๑๗๘ ๑๗๘ ๑๐๐ - - 

รวม ๑๗๘ ๑๗๘ ๑๐๐ - - 

 
 



๑๕๙ 
 

บทที่ ๔ สรุปผลการพัฒนา 
 
 
 

๑.จุดเด่นของสถานศึกษา  (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพิ่มเติมได้) 
 

จุดเด่นของสถานศึกษา   
ด้านคร ู

o จัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน 
o ปลูกฝังเด็กให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
o สามารถบูรณาการสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
o รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษา ท าให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ 
o วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
o น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
o ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง 
o จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก 
o ดูแล เอาใจใส่ ผู้เรียนทั่วถึง 
o น ากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ 
o พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก 
o มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
o มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
o มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ/เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
o มีความรู้เข้าใจ/ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
o มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ขยัน อดทน เสียสละ 
o มีจ านวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ์ 
o เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน 
o พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ 
o มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน 

ด้านผู้บริหาร 
o มีความรู้เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
o มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน 
o ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
o มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า ทั้งด้านวิชาการ และการบริหาร 
o ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 



๑๖๐ 
 

จุดเด่นของสถานศึกษา   
o ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
o มีความคิดริเร่ิม/สร้างสรรค์ 
o มีคุณธรรม จริยธรรม 
o มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
o สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
o ตระหนักและส่งเสริมให้ครู ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
o ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถของครู 
o บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม/กระจายอ านาจ 
o บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
o มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
o มีความเป็นประชาธิปไตย 
o ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

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

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 



๑๖๑ 
 

จุดเด่นของสถานศึกษา   
o มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อ/ประสาทสัมผัส/มิติสัมพันธ์ 
o มีอิสระในการน าเสนองานของตนเอง/กล้าแสดงออก 

ด้านสถานศึกษา 
o ระบบการบริหารจัดการดี//พฒันาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
o การบริหารงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้ 
o จัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม 
o เปิดการเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้น 
o มีทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน 
o มีบริการรถรับส่งผู้เรียน 
o มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
o มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
o มีการดูแลเร่ืองความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมปลอดภัย 
o ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
o ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม 
o ให้ความส าคัญและเข้าร่วมในกิจกรรมด้านศาสนสัมพันธ์กับทุกศาสนา 
o ได้รับความร่วมมือ/ยอมรับ/สนับสนุน จากผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี 
o ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 
o การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความต้องการของผู้เรียน 
o น ากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน 
o ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 
o จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
o จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 
o ส่งเสริมทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาในระดับประถม 
o มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
o เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสถาบันต่างๆ 
o เป็นแหล่งเรียนรู้และวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 
o มีทรัพยากร ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย 
o มีสภาพแวดล้อมร่มร่ืน เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
o ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
o วางแผนและด าเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
o มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 



๑๖๒ 
 

จุดเด่นของสถานศึกษา   
o จัดหลักสูตรท้องถิ่น 
o มีหลักสูตรประจ าสถานศึกษา 
o มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนดี 
o มีสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
o มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร 
o ห้องเรียนทันสมัย มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่อ LAN และ มี LCD Projector ทุกห้องเรียน 
o อาคารเรียน/ห้องประกอบ/สือ่การเรียนการสอนเพียงพอ/พร้อมใช้ 

 
๒.   จุดควรพัฒนา (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพิ่มเติมได้) 
 

จุดควรพัฒนา 

ด้านคร ู
o การจัดการเรียนการสอนขาดความต่อเน่ือง  
o การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
o พัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการสอน ควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
o จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
o จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
o ใช้วิธีสอนที่หลากหลายส่งเสริมการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค์ 
o ศึกษารูปแบบ/การจัดกิจกรรม/วิธีการสอน แบบสมัยใหม่ 
o สอน/แนะน า เร่ืองของบาป บุญ คุณ โทษ 
o สอนให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเสริมสุขภาพ 
o พัฒนาบันทึกหลังการสอนและน าผลการประเมินมาใช้พัฒนาผู้เรียน 
o น าผลการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติจริง 
o จัดมุมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง 
o เน้นการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
o การผลิตสื่อการเรียนการสอนเอง 
o การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียน เพื่อน ผู้ปกครอง/ตามสภาพจริง/ประเมินผลการ

เรียนการสอนเป็นรายบุคคล 
o การท าวิจัยในชั้นเรียน 
o จัดหาครูที่เป็นเจ้าของภาษามาสอนผู้เรียน 
o จัดครูให้ตรงสาขาวิชา 



๑๖๓ 
 

จุดควรพัฒนา 
o ความรู้เข้าใจหลักสูตรในการเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
o ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/สื่อการสอน 
o ความรู้ด้านเทคนิคการสอน/อบรม/ศึกษาต่อ 
o พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเน่ือง 
o ปลูกฝังให้ครูรักงาน ลดการเข้า-ออกของครู 
o ไม่มีการเตรียมอุปกรณ์การสอน 
o ไม่ถนัดในการจัดท าเอกสารต่าง ๆ 
o ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการสอนใช้เอง 

ด้านผู้บริหาร 
o น าการประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนในการบริหารจัดการ 
o จรรยาบรรณ/คุณธรรม จริยธรรม 
o จัดบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียน 
o การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 
o บุคลากรมีจ านวนน้อย/การจัดหาบุคลากรเพิ่มขึ้น 
o ประสบการณ์ในการบริหารงาน 
o ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นระบบ/รูปแบบที่ชัดเจน 
o พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู 
o การสร้างขวัญและก าลังใจให้ครู/ยกย่องผู้มีความสามารถ มีผลงานดี ประพฤติดี 
o บุคลากรและผู้บริหารขาดความเข้าในการปฏิรูปการศึกษา 
o การบริหารแบบมีส่วนร่วม/ให้บุคลากรมีส่วนในการบริหารด้วย 
o การน าข้อมูลและผลการประเมินใช้ตัดสินใจ/ปรับปรุงงาน 

ด้านผู้เรียน 
o จิตส านึกในความรับผิดชอบและมีวินัย/การช่วยเหลือตนเอง 
o ผู้เรียนมุ่งแข่งขันสูงฉายภาพความเห็นแก่ตัว 
o ฝึกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
o มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ 
o ควรมีความรักสถานศึกษา 
o ตระหนักในเร่ืองความประหยัด/ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
o รู้จักคุณค่าอาหาร/ลักษณะนสิัยที่ดี/ ถูกสุขลักษณะ  สะอาด 
o ส่วนสูง น้ าหนัก ไม่ได้มาตรฐาน 
o การรักการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 



๑๖๔ 
 

จุดควรพัฒนา 
o การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต/ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
o ทักษะในการแสวงหาความรู้/การสังเกต/ส ารวจ/เชื่อมโยง 
o การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
o ความกล้าในการแสดงออก 
o ความอดทน อดกลั้น/ท างานจนส าเร็จ 
o พัฒนาทักษะในด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกลุ่มสาระ 
o การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสร้างสรรค์/จินตนาการ 
o พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห์/ไตร่ตรอง/สังเคราะห์ 
o พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระอังกฤษ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/สังคม/อาชีพ/

คอมพิวเตอร์ 
ด้านสถานศึกษา 
o พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
o มีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
o มีรถรับส่งผู้เรียน 
o พัฒนาข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน/การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
o การประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
o การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
o ส่งเสริมให้ครูจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน 
o พัฒนาให้มีครูแกนน าและครูต้นแบบ 
o จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน/ธรรมนูญ/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
o มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/นิเทศ 
o การตรวจสอบภายใน 
o จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
o การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการด าเนินงานของโรงเรียน 
o การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน/ผู้ปกครอง/ผู้เรียน/ครู 
o การให้ผู้ปกครองและผู้เรียนมีบทบาทในการสนับสนุนทางวิชาการ 
o การเผยแพร่จุดเด่นของโรงเรียน/ประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ 
o การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค์/แก้ปัญหา/ตัดสินใจ 
o การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
o การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
o ส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 



๑๖๕ 
 

จุดควรพัฒนา 
o พัฒนา/ประเมิน หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
o การประเมินพัฒนาการเตรียมความพร้อม 
o ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจหลักสูตรการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
o ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตสาธารณะ 
o จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้ 
o ให้มีวิทยากรท้องถิ่น/ร่วมจัดแหล่งเรียนรู้ร่วมชุมชน 
o จัดให้มีศูนย์วิทยาการที่ส่งเสริมองค์ความรู้ 
o ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
o พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
o ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณของโรงเรียนให้มีความสะอาด/ปลอดภัย 
o พัฒนาสื่อการเรียนการสอน/นวัตกรรม/อุปกรณ์ปฏิบัติการวิชาต่างๆ 
o ห้องสมุดที่ทันสมัย/ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/หนังสือเพียงพอและหลากหลาย สามารถให้ผู้เรียนศึกษา

ค้นคว้า 
 
๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพิ่มเติมได้) 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ด้านคร ู
o การเขียนแผนการเรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญ 
o ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน 
o ครูผู้สอนได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธี และนวัตกรรมที่หลากหลาย 
o จัดกิจกรรม/ชมรม ตามความสนใจของผู้เรียน 
o จัดท าแผนการเรียนทางภาษาที่หลากหลาย 
o จัดนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Mastery Learning ในวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๑ 
o น าวิถีพุทธมาฝึกสมาธิให้ผู้เรียน 
o ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/เน้นสอนแบบโครงงาน/เน้นสอนแบบบูรณาการ/

เน้นการสอนบทบาทสมมติ 
o ปรับสภาพแวดล้อมเพิ่มความหลากหลายในการเรียนรู้ 
o พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ 
o พัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์จริง/การด ารงชีวิต/การใช้ชีวิตประจ าวัน 
o ส่งเสริมด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
o ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน 



๑๖๖ 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
o ส่งเสริมให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 
o ส่งเสริมการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู 
o ส่งเสริมการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดท าแผนการสอน 
o ประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลมาใช้ 
o พัฒนาปรับปรุงการจัดท าแฟ้มสะสมของผู้เรียนให้เป็นระบบ 
o รายงานการพัฒนาการของเด็กให้ผู้ปกครองทราบ 
o วางแผนให้ครูท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
o ให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
o ครูได้รับการอบรม ศึกษาดูงานอย่างต่อเน่ือง 
o พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเทคนิคและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
o มีคุณธรรม จริยธรรม 
o มีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาที่สอน  
o มีจ านวนครูเพียงพอกับผู้เรียน 
o จัดหาครูต่างชาติมาสอนภาษาต่างประเทศโดยตรง 

ด้านผู้บริหาร 
o ความเป็นผู้น า ความสามารถในการบริหารจัดการ 
o แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการบริหารและด าเนินการอย่างมีระบบ 
o มีการวางระบบและระเบียนส าหรับการบริหารงานอย่างเหมาะสม 
o ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
o จัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากร ให้ได้รับการศึกษาต่อที่สูงขึ้น 
o การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
o ให้บุคลากรมีส่วนร่วม/มีความเข้าใจ ในการบริหารงาน 
o ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีม 

ด้านผู้เรียน 
o ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย/รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
o จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกจิตส านึก ให้ผู้เรียน เห็นคุณค่า สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร 
o จัดท าบันทึกความดี 
o ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี รู้จักการออมทรัพย์และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
o รู้พิษภัยและห่างไกลจากยาเสพติด 
o ปลูกจิตส านึกผู้เรียนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
o พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมที่ดี 



๑๖๗ 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
o มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ จิตส านึกที่ดี 
o รักความเป็นไทย/มีสัมมาคาราวะ/พูดจาไพเราะ/มีความสุภาพ เรียบร้อย/มีมารยาท 
o รู้คุณค่าการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
o ฝึกผู้เรียนให้กล้าคิด กล้าแสดงออก 
o พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้/มีความกระตือรือร้น 
o การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน/พึ่งพาตนเองได้ 
o ฝึกความเป็นผู้น า/ผู้ตาม 
o ฝึกกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
o ฝึกกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 
o ส่งเสริมความรัก สามัคคี 
o การออกก าลังกาย 
o จัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนา  พฤติกรรม บุคลิกภาพ และศกัยภาพของผู้เรียน 
o การท าโครงงาน 
o เข้าค่ายภาษาอังกฤษ/วิชาการ/ผู้เรียนเก่ง/ค่ายอ่ืนๆ 
o จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านมิติสัมพันธ์ 
o พัฒนาทักษะการพูด/อ่าน/เขียน 
o ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด/การแก้ปัญหา/สามารถตัดสินใจได้ 
o สังเคราะห์ วิเคราะห์ อธิบายเหตุการณ์ ได้ 
o ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
o มีผลสัมฤทธิส์ูงตามเกณฑ์มาตรฐาน/สามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้อย่างดี 
o สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าแข่งขันด้านวิชาการให้มากขึ้น 
o ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียนรู้ และทบทวนบทเรียนบน 

Learning Space ในวิชาต่าง ๆ 
o ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน 
o พัฒนาผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา/ให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมตามความถนัด สนใจ 

ด้านสถานศึกษา 
o จัดท าโครงสร้างการบริหารชัดเจน /แผนกลยุทธ/์แผนพัฒนาสถานศึกษา/ธรรมนูญสถานศึกษา/แผนภูมิ

องค์กร/โครงสร้างการบริหาร 
o วางแผนงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
o วางแผนพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน 
o สร้างผู้ปริวรรตเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้บริหาร 



๑๖๘ 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
o การบริหารโครงการ กิจกรรมที่มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเน่ือง 
o ประเมินผลการปฏิบัติงานก่อน/ระหว่าง/หลัง การด าเนินงาน 
o น าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหาร 
o มีการติดตามการประเมิน/ตรวจสอบ/นิเทศ 
o พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
o น าเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
o น าชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
o มีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน/ผู้ปกครอง/ผู้เรียน/ครู 
o จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม/ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
o ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาให้ทั่วถึง 
o ส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษา 
o ส่งเสริมด้านจิตสาธารณะ 
o ปรับการจัดการเรียนการสอน/แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
o น านวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ 
o พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
o พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
o พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
o ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
o น าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชนต่อคุณภาพผู้เรียน 
o จัดหาหนังสือให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรและผู้เรียน 
o พัฒนาครู/สนับสนุนใช้สื่อ/อบรม/นิเทศ/ดูงาน 
o ส่งเสริมการรักการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
o พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน/สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
o ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน 
o พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/จัดหาหนังสือ/สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
o เพิ่มพื้นที่ปฏิบัติงานส าหรับกลุ่มสาระที่เน้นการปฏิบัติ 
o ปรับปรุงอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม ไม่ให้ทรุดโทรม 
o ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 



๑๖๙ 
 
๔.   ความต้องการความช่วยเหลือ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพิ่มเติมได้) 

ความต้องการความช่วยเหลือ 

ด้านคร ู
o ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการจัดการเรียนการสอน 
o ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการวัดผล ประเมินผล 
o ความช านาญด้านการจัดการศึกษา 
o ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการจัดท าแผนการเรียนการสอนที่ถูกต้อง 
o การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
o เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
o ให้ครูเข้ารับการอบรม/ศึกษา/ดูงาน/เข้าถึงข่าวสาร งานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
o การอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
o ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา 
o ครูไม่จบปริญญาตรี/ไม่ตรงสาขาที่สอน 
o ต้องการวิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเติม 
o การส่งเสริมให้ครูเรียนสูงขึ้น 

ด้านผู้บริหาร 
o การแนะน าแนวทางบริหารหลักสูตร/บริหารจัดการที่ดี 
o ส่งเสริมให้ความรู้/อบรมให้แก่ผู้บริหาร 
o การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 
o สวัสดิการบุคลากร 
o การลดหย่อนภาษี 
o ทุนการศึกษา 

ด้านผู้เรียน 
o อาหารกลางวัน 
o อาหารเสริม 
o การฝึกฝนด้านการคิด 
o ความกล้าแสดงออก 
o การพัฒนาเด็กพิเศษ/ดูแลเอาใจใส่เด็กที่พัฒนาการช้ากว่าผู้อ่ืน 
o การช่วยเหลือผู้อ่ืน/ความมีน้ าใจ 
o ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ/ใช้ของอย่างมีคุณค่า/ประหยัด 
o พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
o เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แข่งขันทางวิชาการ 



๑๗๐ 
 

ความต้องการความช่วยเหลือ 
o ให้ผู้เรียนไปทัศนศึกษา/เรียนรู้นอกห้องเรียน 

ด้านสถานศึกษา 
o การจัดระบบนิเทศ การติดตามผลการสอนของครู 
o การขาดบุคลากรที่มีความรู้ตรงตามวิชาที่สอน/ฝ่ายสนับสนุนการสอน 
o การติดตามตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
o ให้ผู้รู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
o วิทยากรที่ให้ความรู้ ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน/ทักษะกระบวนการ 
o ค าแนะน าจาก สมศ. ในการปฏิบัติงาน/การประเมินคุณภาพ 
o ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
o ให้ชุมชนเข้ามาให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
o การให้ค าปรึกษา แนะน า/นิเทศ 
o ข่าวสารทางการศึกษา 
o การประชาสัมพันธ์การอบรม เอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับทางโรงเรียน 
o การสนับสนุนงบประมาณการสร้างห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
o การส่งเสริมทางด้านกีฬา/อุปกรณ์เคร่ืองเล่นต่างๆ 
o งบประมาณ 
o จัดแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชน 
o ทุนการศึกษา/กองทุนผู้เรียน 
o กระบวนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม 
o สื่อการเรียนการสอน/เทคโนโลยี/หนังสือค้นคว้า 
o จัดหาต าราเรียนที่เหมาะสมแก่การค้นคว้าและมีเพียงพอ 
o จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 
 

 
 



๑๗๓ 
 

 
 
 


