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รายงานประจําปีของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 

โรงเรียน วดัหนามแดง(เขียวอุทศิ) 
อาํเภอบางพล ี   จังหวดัสมุทรปราการ 

 
 
 

 

เอกสารลาํดับท ี๑๓ โรงเรียนวดัหนามแดง ( เขยีวอุทศิ) 

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

๒ 
 

คาํนาํ 
 

การรายงานประจาํปีของโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอทิุศ) ประจาํปี ๒๕๕๙ ไดจ้ดัทาํขนึ 
เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๕  หมวดที ๖ มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา มาตราที ๔๘ทีใหโ้รงเรยีนจดัทาํ
รายงานประจาํปี   เสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานทีเกยีวขอ้ง รายงานประจาํปีของสถานศึกษาฉบบั
นีเป็นการรายงานการบริหารจดัการศึกษาตามแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งชีระดบัการศึกษาปฐมวยั และมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งชีระดบัการศึกษา
ขนัพืนฐาน ของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานการรายงานไดเ้สนอขอ้มลูพืนฐานของ
สถานศึกษา แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ผลของการพฒันาคุณภาพการศึกษา ว่าโรงเรียนไดด้ําเนินการ
อย่างไร ผลเป็นอย่างไร ตลอดจนไดส้รุปผลการดาํเนินงานในภาพรวม ผลสาํเร็จทีเป็นจุดเด่น และจดุทีควร
พฒันา  แนวทางการพฒันาในอนาคต และความตอ้งการทีใหห้น่วยงานตน้สงักดัช่วยเหลือ  
 การรายงานประจาํปีของสถานศึกษาฉบบันีเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย และหวงัเป็นอย่างยิง
ว่าจะเป็นประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม และสนับสนุนการจดัการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
 

 
 

(นางเพียงเพ็ญ  สุรารกัษ์ ) 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ)  

……   เมษายน  ๒๕๖๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

๓ 
 

บทสรุปสาํหรบัผูบ้ริหาร 
โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ)ตงัอยู่เลขที๒๑หมู่ ๓ตาํบลบางแกว้อาํเภอบางพลีจงัหวดั

สมุทรปราการรหสัไปรษณีย๑์๐๕๔๐โทรศพัท๐์๒-๓๘๕-๒๔๖๒โทรสาร๐๒-๓๘๖-๕๐๓๑สงักดัสาํนักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จดัการศึกษาตงัแต่ชนัปฐมวยัถึงชันประถมศึกษาปีที ๖ มบุีคลากรครู
จาํนวน ๓๕ คนพนักงานราชการ ๑ คน ครอูตัราจา้ง ๗  คนนักการจาํนวน ๒ คนนักเรียน ๑,๐๔๑  คน  
แยกเป็นปฐมวยั ๑๕๔ คน ระดบัประถมศึกษา  ๘๘๗  คน  

ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
๑. มีผลการดาํเนีนงานตามโครงการ/กจิกรรมไดใ้นระดบัน่าพอใจ จาํนวน ๓๕ โครงการ 

ดงันี 
ลาํดบั

ที 
โครงการ ผลความสาํเร็จ 

ดีมาก ดี 

  กลยุทธที์ ๑ พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตร
และ     
สง่เสริมความสามารถดา้นเทคโนโยลี  เพอืเป็นเครืองมือในการเรียนรู ้

  

๑ โครงการพฒันาการจดัประสบการณก์ารเรียนรูป้ฐมวยั   
๒ โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ   
๓ โครงการพฒันากระบวนการวิจยั   
๔ โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิทางการเรียน  ๘  กลุ่มสาระ   
๕ โครงการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพือเตรียมพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน   
๖ โครงการหอ้งสมดุมีชีวติ   
๗ โครงการเสริมสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรูสู้่สถานศึกษา   
๘ โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา   
๙ โครงการจดัสภาพแวดลอ้มเพือการเรียนรูสู่้คุณภาพ   
๑๐ โครงการ ลดเวลาเรียน  เพิมเวลารู้   

 กลยุทธที์  ๒  ปลกูฝังกคุณธรรม  ความสาํนึกในความเป็นชาติไทยและวิถี
ชีวิตตาม 
                     หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

  

๑๑ โครงการพฒันากิจการลูกเสือ - เนตรนารี   
๑๒ โครงการวนัสาํคญั   
๑๓ โครงการโรงเรียนธรรมจารี   
๑๔ โครงการอนุรกัษพ์ลงังานและสิงแวดลอ้ม   



 

๔ 
 

 
ลาํดบั

ที 
โครงการ ผล

ความสาํเร็จ 
ดีมาก ดี 

  กลยุทธที์  ๒  ปลูกฝังกคุณธรรม  ความสาํนึกในความเป็นชาติไทยและวิถี
ชีวิตตาม 
                     หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง (ต่อ) 

  

๑๕ โครงการพฒันาประชาธิปไตยในโรงเรียน   
๑๖ โครงการพฒันาสถานศึกษาสู่ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
๑๗ โครงการอ่อนน้อม  ถ่อมตน  ไหวง้ามตามแบบไทย   
๑๘ โครงการพฒันาสิงแวดลอ้มร่วมกบชุมชน   

 กลยุทธที์  ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท้วัถึง  ครอบคลุม  ผูเ้รียนไดร้บั
โอกาส 
ในการพฒันาเต็มตามศักยภาพ 

  

๑๙ โครงการประกนัโอกาสทางการศึกษา   
๒๐ โครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนเด็กทีมีความตอ้งการพิเศษ   
๒๑ โครงการศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  และกีฬาตา้นยาเสพติด   
๒๒ โครงการยุวชนประกันภยัในโรงเรียน   
๒๓ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   
๒๔ โครงการแขง่ขนักีฬานักเรียนตา้นภยัยาเสพติด   
๒๕ โครงการโภชนาการทีดีเพือคุณภาพชีวิต   
๒๖ โครงการพฒันาทกัษะการทํางานสู่อาชีพทีสนใจ   
๒๗ โครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

 ลยุทธที์๔  พฒันาและบุคลากรทางการศึกษาทงัระบบใหส้ามารถจดัการ
เรยีนการ 
                  สอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

  

๒๘ โครงการนิเทศภายใน   
๒๙ โครงการพฒันาบุคลากร   
๓๐ โครงการเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจบุคลากร   

 
 
 
 



 

๕ 
 

  
ลาํดบั

ที 
โครงการ ผล

ความสาํเร็จ 
ดีมาก ดี 

  กลยุทธที์  ๕ พฒันาประสทิธิภาพการบริหารจดัการศกึษาตามแนวทางการ 
กระจายอาํนาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนน้การมีสว่นร่วม        
จากทุภกาคสว่น  และการรว่มมือกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน  เพอื     
สง่เสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษา 

  

๓๑ โครงการประกนัคุณภาพภายใน   
๓๒ โครงการพฒันาจดัองคก์ร ระบบการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล   
๓๓ โครงการพฒันาระบบงานธุรการ การเงิน และพสัด ุ   
๓๔ โครงการระดมทรพัยากรเพือการลงทุนทางการศึกษา   
๓๕ โครงการความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน   

 
๒. มีผลการดําเนินตามโครงการ/กิจกรรมไดใ้นระดบัไม่น่าพอใจ    ไม่ม ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

๖ 
 

สารบัญ 
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คาํนาํ.............................................................................................................................................๒ 

บทสรุปผูบ้ริหาร .......................................................................................................................... ๓ 

ตอนที๑ข้อมูลพืนฐาน............................................................................................................ ๘ 
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ขอ้มูลครูและบคุลากร............................................................................................................. ๑๔ 
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ขอ้มูลงบประมาณ................................................................................................................... ๑๗ 

ขอ้มูลสภาพชุมชนโดยรวม..................................................................................................... ๑๘ 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา.............................................................................................. ๑๙ 

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถนิ................................................................................................. ๒๑ 

ผลงานดีเด่นในรอบปีทีผ่านมา................................................................................................ ๒๔ 
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สรุปผลการประเมินคณุภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปี๒๕๕๘........................... ๑๔๙ 

ผลการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา......................................................................... ๑๖๗ 
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จุดเด่นและจุดควรพฒันา........................................................................................................ ๑๘๐ 
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ความตอ้งการช่วยเหลือ...........................................................................................................  ๑๘๔ 
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การใหค้วามเห็นชอบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน................... ๑๘๖ 

คณะผูจ้ดัทาํเอกสารรายงานประจาํปี....................................................................................... ๑๘๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘ 
 

ตอนที ๑ 
ขอ้มูลพืนฐาน 

 
๑. ขอ้มูลทวัไป 

ชือโรงเรียน วดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) ทีตงั ๒๑ หมู่ ๓ตาํบล บางแกว้อาํเภอบางพลีจงัหวดั
สมุทรปราการ สังกดัสงักดัสาํนักเขตพืนทีการศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒สาํนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการโทร๐๒- ๓๘๕๒๔๖๒ โทรสาร๐๒- ๓๘๖๕๐๓๑ 
E-mail: Watnamdangschool@yahoo.com websitehttp://www.Watnamdangschool.ac.th 
เปิดสอนระดบัชนัอนุบาล ถึงระดบัชันประถมศึกษาปีที ๖ มเีนือที ๖ ไร่เขตพืนทีบริการ๙หมู่บา้น  ไดแ้ก่  
หมู่ ๑ ถึงหมู่ ๖,  หมู่  ๙ หมู่  ๑๑ และหมู่ ๑๖ 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ)ตงัอยู่ เลขที ๒๑หมู่ ๓ตาํบลบางแกว้  อาํเภอบางพลี  จงัหวดั
สมุทรปราการ สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒สาํนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตงัเมือวนัที ๑กรกฎาคม พุทธศกัราช ๒๔๖๗
โดยพระฉตัร พวงมาลี พระภิกษุของวดัหนามแดงเพือหวงัเอาบุญกุศล ตังอยู่ในพืนทีธรณีสงฆ ์ในเนือที
ประมาณ ๖ไร่ทิศตะวนัตกและทิศใตติ้ดกบัวดัหนามแดง ทิศตะวนัออกติดกบัคลองหลวงแพ่งทิศเหนือติดกบั
ถนนด่านสาํโรงบางพลี 
 เมือวนัที ๑๒สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ไดต้งัเป็นโรงเรียนประชาบาล โดยใชศ้าลาการเปรียญวดัเป็น
สถานทีเรียน และก่อสรา้งอาคารเรียนจาํนวน ๒หลงั 
 พ.ศ. ๒๕๐๑ไดต้อ่เติมอาคารเรียนอีก ๒ขา้ง โดยใชเ้งินของโรงเรียนวดัหนามแดง พ.ศ. ๒๕๒๗ 

ไดง้บประมาณของทางราชการมาสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ใตถุ้นสูง จาํนวน ๖หอ้งเรียน เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐

บาท  และพระครูวนิิจธรรมวาที  รองเจา้อาวาสวดัหนามแดง  ไดด้าํเนินการหาเงินสมทบอีก ๑๔๔,๒๒๐บาท  

โดยใชช้ืออาคารเรียนว่า “เรือนพินิจประชาสรรค”์ 
 พ.ศ. ๒๕๑๐ไดส้รา้งหอ้งนํา ๕ทีนังดา้นทิศตะวนัออกหลงัอาคารเรียนหลังที ๑เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐
บาท และสรา้งอกี ๕ทีนัง หลังโรงอาหารดา้นทิศตะวนัออกของอาคารเรียนหลงัที ๒ 
เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐บาท 

พ.ศ. ๒๕๑๒ไดรื้ออาคารเรียนหลงัแรก นําฝามากนัชนัล่างอาคารเรียน แบบ ๐๑๗ใตถุ้นสูงได้
จาํนวน ๖หอ้งเรียน ทางวดัโดยพระครูวิบลูฐาปนกิจ อดีตเจา้อาวาสวดัหนามแดง ไดส้รา้งอาคารเรียนแบบ  
๐๑๗มี ๒มุข จาํนวน ๖หอ้งเรียน โดยใชง้บประมาณ ๑๐๐,๐๐๐บาท(สมัยนายชดั รตันราชเป็น 
(นายอาํเภอบางพลี) และทางวดัไดร้ับการช่วยเหลือจากนางหมา จใูจบุญ สมทบอีก ๒๐๐,๐๐๐บาทและใช้
ไมเ้ก่าของอาคารเรียนหลังที ๑ (หลงัแรก) ซึงไดเ้ทพืนใตถุ้นอาคารเรียนจนสาํเร็จ 

พ.ศ. ๒๕๑๔ไดร้บังบประมาณจากนายสมรรคศิริจนัทร ์ส.ส.สมุทรปราการ จาํนวน ๔๕,๐๐๐บาท 
ต่อเติมโรงอาหารดา้นทิศตะวนัออก 
 พ.ศ. ๒๕๑๗ไดร้บังบประมาณสรา้งบา้นพกัครู จาํนวน ๑หลงั 



 

๙ 
 

 พ.ศ. ๒๕๑๘ไดร้บังบประมาณต่อเติมอาคารเรียน หลงัที ๒จาํนวน ๒หอ้งเรียน เป็นเงิน ๒๕,๕๐๐
บาท 
 พ.ศ. ๒๕๑๙ไดร้บังบประมาณสรา้งบา้นพกัครูอีก ๒หลงั รวมทงังบประมาณซ่อมแซมบา้นพกัครู
หลงัที ๑และไดร้บังบประมาณจากสภาตาํบลบางแกว้มาต่อเติมอาคารเรียนอีก ๒หอ้ง จนครบอาคารเรียน
หลงัที ๒ไดร้บังบประมาณสรา้งอาคารเรียนหลงัที ๓แบบ ๐๑๗จาํนวน ๕หอ้งเรียน เป็นเงิน ๔๗๕,๕๐๐บาท 
ไดเ้งินบาํรุงทอ้งทีมาถมสนามหน้าอาคาร ๒-๓อีก ๑๐,๐๐๐บาท จากนายเปรือง นางยิมแยม้เหมอืน อีก 
๑๐,๐๐๐บาท จากนายแป้นและนายเสริม จาํนวน ๑๐,๐๐๐บาท กบัเงินงบวิบลูฐาปนกิจ(อดีตเจา้อาวาสวดั
หนามแดง)ไดบ้ริจาคเงินจาํนวน ๑๐,๐๐๐บาท และประชาชนร่วมบริจาคอีก ๑๐,๐๐๐บาท  

พ.ศ. ๒๕๒๐ไดง้บประมาณสรา้งบา้นพักครูจาํนวน ๒หลงั หลงัละ ๖๐,๐๐๐บาท ไดเ้ติมหลงัคาโรง
อาหาร โดยขอสงักะสีมาจากโรงงานสังกะสีไทยจาํกดั และผูป้กครองร่วมสมทบอีก เป็นเงินทงัสินจาํนวน 
๑๑,๘๐๐บาท 
 พ.ศ. ๒๕๒๗ไดง้บประมาณของทางราชการมาสรา้งอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ใตถุ้นสูง จาํนวน ๖
หอ้งเรียน เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐บาท และพระครูวนิิจธรรมวาที รองเจา้อาวาสวดัหนามแดง ไดด้าํเนินการหา
เงินสมทบอีก ๒๔๔,๒๒๐บาท โดยใชชื้ออาคารเรียนว่า “เรือนพินิจประชาสรรค”์ 

พ.ศ. ๒๕๒๙ไดร้บังบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ        ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์แบบ
สปช. ๒๐๖/๒๕๒๖จาํนวน ๑หลงั ราคาทงัสิน ๑,๓๔๘,๐๐๐บาท 
 พ.ศ. ๒๕๓๑ไดร้บัอนุญาตใหรื้อถอนอาคารเรียนหลงัที ๒ของโรงเรียน 
 พ.ศ. ๒๕๓๒ไดข้ออนุญาตนําเงินบาํรุงการศึกษามาเทพืนคอนกรีตอาคารเรียนชวัคราว  
๑หอ้งเรียน  
 พ.ศ. ๒๕๓๔ไดร้บังบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ ก่อสรา้งอาคารเรียนหลังที ๔แบบสปช. ๒/
๒๘จาํนวน ๑หลัง ๓ชนั ๙หอ้งเรียนเป็นจาํนวนเงิน ๒,๖๖๖,๘๐๐บาท 
 พ.ศ. ๒๕๓๕ไดร้บัอนุญาตใหรื้อถอนหอ้งนําจาํนวน ๖หลงั 
 พ.ศ. ๒๕๓๙ไดร้บังบประมาณในการก่อสรา้งหอ้งนําแบบ ส.ป.ช. ๖๐๒/๒๕๒๖จาํนวน ๒หลงั  ราคา
๑๘๐,๐๐๐บาทและได้รบังบประมาณจาก สปจ. สมุทรปราการ สรา้งอาคารเรียนแบบ สปช. ๒/๒๘จาํนวน 
๑หลงั อาคาร ๓ชนั ๙หอ้งเรียน ราคา ๓,๑๑๐,๐๐๐บาท  

พ.ศ. ๒๕๔๐ไดร้บัอนุญาตใหรื้อถอนโรงอาหาร โรงฝึกงาน หลงับา้นพกัครูหลงัที ๑ 
 พ.ศ. ๒๕๔๑ไดร้บังบประมาณในการสรา้งหอ้งนําแบบ สปช. ๖๐๒/๒๕๒๖จาํนวน ๑หลงั  ราคา 
๑๘๐,๐๐๐บาท 
 พ.ศ. ๒๕๔๒ไดร้บัเงินบริจาคจากนายสงวน กาญจนชีวะ เป็นอาคารเรียน  ๒ชนั ๑๐หอ้งเรียนราคา 
๒,๙๕๐,๐๐๐บาท 
 พ.ศ. ๒๕๔๗ไดร้บังบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางแกว้ในการสรา้งรวัรอบบริเวณ
โรงเรียน ราคา๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท 
 พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดข้ออนุญาตนําเงินบาํรุงการศึกษาสรา้งอาคารเอนกประสงค ์
 พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดร้บังบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางแกว้ จดัทาํหอ้งคอมพิวเตอร ์
 พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดร้บังบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางแกว้สรา้งหอ้งสมุด 
อีเล็กทรอนิคส ์



 

๑๐ 
 

 พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดร้บังบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางแกว้สรา้งอาคารเอนกประสงค์
โครงหลงัคาเมทลัชีต 
 พ.ศ. ๒๕๕๒ นายสงวน  กาญจนชีวะ บริจาคเงนิจาํนวน ๑๐๓,๐๐๐บาท  (หนึงแสนสามพนับาท) สร้าง

เสาธงสูง ๓๕๐ เมตร ปูพืนหินลา้งบูรณะศาลาหอพระประจาํโรงเรียนเป็นศาลาไทย โดยใชง้บประมาณเงิน

อุดหนุน จาํนวน๙๕,๐๐๐บาท (เกา้หมืนหา้พนับาท)   เงนิบริจาคโดยพระครูปลดัรัตนวฒัน์ (พระครูแจ)้ พระ

ครูสังฆรักษบุ์ญเลศิ ปญญาธโร   นายชนินทร์  สวา่งแกว้  เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐บาท (หนึงแสนหา้หมืนบาท) และ

จดัสร้างวิหารจตุัรมุข ประดิษฐานพระประจาํโรงเรียน      โดยไดง้บประมาณจากการทอดผา้ป่าฉลองโรงเรียน

ครบรอบ ๘๕ปี เป็นเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐บาท  (หนึงลา้นสีแสนบาท) โดยพระครูปลดัรัตนวฒัน์ (พระครูแจ)้ เป็น

ประธานอุปถมัภ ์

 พ.ศ. ๒๕๕๓  โรงเรียนไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาํบลบางแกว้  จดัสร้าง

อาคารทรงไทย  ๓  ชนั  ดว้ยเงินงบประมาณ  ๒๑  ลา้นบาท 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑ 
 

แผนทีโรงเรยีน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๑๒ 
 

๒. ขอ้มูลผูบ้ริหาร 
  ๑.ผูอ้าํนวยการโรงเรียน นางเพียงเพ็ญ  สุรารกัษ์  

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรม์หาบณัฑิต (ศษ.ม)สาขา  บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย 
 รามคาํแหง โทรศัพท ์๐๘๑-๔๔๖-๗๐๖๑e-mail    peangpen_p@hotmail.com 
 ดาํรงตําแหน่งทีโรงเรียนนีตังแต่  ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ จนถึงปัจจบุนั เป็นเวลา ๕  ปี๕  เดือน 

๒.รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน  
นายชลอ  มนัฤทธิ วฒิุการศึกษาสูงสุดศึกษาศาสตรบ์ณัฑิต (ศษ.บ) 

สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัรามคาํแหงโทรศพัท๐์๘๓-๑๓๙-๐๓๔๒ 
 รบัผิดชอบงานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณงานบริหารบุคคลงานบรหิารทวัไป 
   
๓ ขอ้มูลนกัเรยีน 
 ๑) จาํนวนนักเรียนในเขตพืนทีบริการทงัสิน ๒๐๙คนชาย ๑๑๒ คน หญิง ๙๗ คน 
 ๒) จาํนวนนักเรียนในโรงเรียนทังสิน ๑,๐๔๑  คน จาํแนกตามระดบัชันทีเปิดสอน  

ระดับชนัเรียน จาํนวนหอ้ง เพศ รวม เฉลีย 

ชาย หญิง ตอ่หอ้ง 

อ.๑ ๓ ๕๕ ๓๐ ๘๕ ๒๙ 

อ.๒ ๒ ๔๑ ๒๘ ๖๙ ๓๕ 

รวม ๕ ๙๖ ๕๘ ๑๕๔ - 

ป.๑ ๔ ๘๗ ๗๗ ๑๖๔  

ป.๒ ๔ ๗๓ ๖๒ ๑๓๕  

ป.๓ ๔ ๘๕ ๗๓ ๑๕๘  

ป.๔ ๔ ๗๓ ๖๖ ๑๓๙  

ป.๕ ๔ ๘๖ ๕๑ ๑๓๗  

ป.๖ ๔ ๘๕ ๖๙ ๑๕๔  

รวม ๒๔ ๔๘๙ ๓๙๘ ๘๘๗  

รวมทงัหมด ๒๙ ๕๘๕ ๔๕๖ ๑๐๔๐  

  
 

๓) จาํนวนนักเรียนทีมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑข์องกรมพลศึกษาหรือสาํนักงานกองทุน
สนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ(สสส.)   ๙๙๗ คน คดิเป็นรอ้ยละ๙๖.๙๘ 

 ๔) จาํนวนนักเรียนทีมีนําหนักส่วนสูงตามเกณฑข์องกรมอนามยั๑๐๐๑คนคิดเป็นรอ้ยละ๙๖.๒๕ 
 ๕) จาํนวนนักเรียนทีมีความบกพร่องเรียนร่วม    ๑๒๙ คน คดิเป็นรอ้ยละ๑๓.๐๑ 



 

๑๓ 
 

 ๖) จาํนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ   ๑๕๓   คน คดิเป็นรอ้ยละ๑๕.๓๕ 
 ๗) จาํนวนนักเรียนปัญญาเลิศ     ๒๔๘ คน คดิเป็นรอ้ยละ๒๔.๘๓ 
 ๘) จาํนวนนักเรียนตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ        -   คน คดิเป็นรอ้ยละ- 
 ๙) จาํนวนนักเรียนทีออกกลางคนั (ปัจจบุนั)          -  คน คดิเป็นรอ้ยละ- 
 ๑๐) สถิติการขาดเรียนต่อเดือน            ๖ คน คดิเป็นรอ้ยละ๐๐.๕๗ 
 ๑๑)จาํนวนนักเรียนทีเรียนซาํชนั         ๓๙ คน คดิเป็นรอ้ยละ๐๓.๗๕ 
 ๑๒) จาํนวนนักเรียนทีจบหลกัสูตร 
   อนุบาล ๒           ๖๖   คน คดิเป็นรอ้ยละ  ๙๕.๖๕ 
   ประถมศึกษาปีที ๖         ๑๕๓ คน  คดิเป็นรอ้ยละ ๐๓.๗๕ 
 ๑๓) อตัราส่วนคร ู:นักเรียน = ๑ :๒๗  ปฐมวยั 
   อตัราส่วนคร ู: นักเรียน = ๑ :๓๕  ประถมศึกษา 
 ๑๔)จาํนวนนักเรียนทีเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตร ีนาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 
        ๙๙๗  คน    คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ 
 ๑๕) จาํนวนนักเรยีนทีมีคุณลกัษณะเป็นลกูทีดีของพ่อแม่ ผูป้กครอง ๑,๐๔๑  คน      คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ 
 ๑๖) จาํนวนนักเรียนทีมคุีณลกัษณะเป็นนักเรียนทีดีของโรงเรียน   ๑,๐๔๑ คน      คดิเป็นรอ้ยละ 
๑๐๐ 
 ๑๗) จาํนวนนักเรียนทีทาํกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทงัในและนอกสถานศึกษา 
        ๑,๐๔๑  คน    คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ 
 ๑๘) จาํนวนนักเรียนทีมีบนัทึกการเรียนรูจ้ากการอ่านและการสืบคน้จากเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อย่างสมาํเสมอ      ๑,๐๔๑  คน    คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ 
 ๑๙)จาํนวนนักเรยีนทีผ่านการประเมินความสามารถดา้นการคิดตามทีกาํหนดในหลกัสูตร
สถานศึกษา 
        ๑,๐๔๑  คน    คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ 
 ๒๐)จาํนวนนักเรียนทีผ่านเกณฑก์ารประเมินตามความสามารถในการปรบัตวัเขา้กบัสงัคมตามที
กาํหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา     ๑,๐๔๑  คน   คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๑๔ 
 

๔. ขอ้มูลครูและบุคลากร 
แบบสรุปจาํนวนบุคลากรในสถานศึกษาจาํแนกเอกการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอทิุศ) อาํเภอ บางพลี สพป./สพม. สมุทรปราการ เขต ๒ 

         

ลาํดบั

ที 

ชือ-สกลุ ตําแหน่ง เลข

ประจํา 

วุฒิ

การศึกษา 

วิชาเอก วัน เดอืน ปี วัน เดือน ปี วัน เดือน 

ปี 

      ตําแหน่ง     เกดิ เริมรับราชการ เกษียณ 

๑ นางเพียงเพญ็สุรารักษ ์ ผอ. ๑๙๒๐ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ๑๓ ก.ค. ๐๓ ๑ มิ.ย. ๒๖ ๑ ต.ค. ๖๓ 

๒ นายชลอมนัฤทธิ รองผอ. ๒๓๙๑ ศษ.บ. บริหารการศึกษา ๑๓ ธ.ค. ๙๙ ๒ มิ.ย. ๒๓ ๑ ต.ค. ๖๐ 

๓ นางปริศนาพรหมเมศ คศ.3 ๓๑๖๔ คบ. นาฏศิลป์ ๒๓ ก.พ. ๐๒ ๑๖ พ.ค. ๒๐ ๑ ต.ค. ๖๒ 

๔ นางสาววิภาพรมงัมี ครูคศ.1 ๒๓๐ กศ.ม. หลกัสูตรและการสอน ๗ มิ.ย. ๑๖ ๓ พ.ค. ๕๓ ๑ ต.ค. ๗๖ 

๕ นางมาลยัใหญ่สูงเนิน คศ.3 ๑๖๔๘ คบ. ชีววิทยา ๖ ม.ค. ๐๓ ๑ พ.ค. ๒๔ ๑ ต.ค. ๖๓ 

๖ นางสายพิณรังรงทอง คศ.3 ๖๘ คบ. ภาษาองักฤษ ๒๙ ก.ค. ๐๓ ๒๓ พ.ค. ๒๖ ๑ ต.ค. ๖๓ 

๗ นางชุติมากงัสดาร คศ.3 ๑๘๔๗ ศษ.บ. สังคมศึกษา ๒๖ ม.ค. ๐๑ ๑ มิ.ย. ๑๙ ๑ ต.ค. ๖๑ 

๘ นางพรชนม์ทิพยค์ชพนัธ์ คศ.3 ๑๙๔๒ กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทวัไป ๑๑ ส.ค. ๐๑ ๒๒ พ.ค. ๒๑ ๑ ต.ค. ๖๑ 

๙ นางสมหมายเคา้ศรีวงษ ์ คศ.4(3) ๑๙๕๑ ศษ.บ. ประถมศึกษา ๕ พ.ย. ๙๙ ๑ ก.ย. ๒๐ ๑ ต.ค. ๖๐ 

๑๐ นางรุ่งฤดีจิระเสวี คศ.3 ๓๓๗๔ ศศ.บ. ประวติัศาสตร์ ๑๔ ก.ย. ๐๒ ๒ ส.ค. ๒๕ ๑ ต.ค. ๖๒ 

๑๑ นางนาฏยาบรรจงอักษร คศ.3 ๑๙๕๖ กศ.บ./

ศษ.ม. 

สังคมศึกษา/บริหาร

การศึกษา 

๒๙ ม.ค. ๐๔ ๑ พ.ค. ๒๒ ๑ ต.ค. ๖๔ 

๑๒ นางสําเริงอาชวานนท ์ คศ.3 ๑๙๒๗ กศ.บ. ภาษาไทย ๑๒ ม.ค. ๐๑ ๑ มิ.ย. ๒๔ ๑ ต.ค. ๖๑ 

๑๓ นางปราณีศรีทบัทิม คศ.3 ๑๙๔๑ กศ.บ. ภาษาไทย ๒๗ พ.ค. ๐๒ ๑๑ พ.ค. ๒๗ ๑ ต.ค. ๖๒ 

๑๔ นายศภุชยัมิงมงคล  

คศ.3 

๑๙๒๕ ทษ.บ./

ศษ.ม. 

บริหารธุรกจิเกษตร/บริหาร

การศึกษา 

๒ มี.ค. ๐๔ ๑๘ ม.ค. ๓๒ ๑ ต.ค. ๖๔ 

๑๕ นางณฐันรีเจ๊ะยโูซ๊ะ คศ.3 ๑๓๙๔ ศษ.บ. ภาษาไทย ๘ มิ.ย. ๐๑ ๑ ก.ค. ๒๓ ๑ ต.ค. ๖๑ 

๑๖ นางผกามาศเลิศชูเกยีรติ คศ.3 ๑๙๔๘ คบ. การประถมศึกษา ๒๘ พ.ค. ๐๐ ๑ พ.ค. ๒๔ ๑ ต.ค. ๖๐ 

๑๗ นางอารียด์่านขนุทด คศ.2 ๑๙๓๒ ศษ.บ. การสอนภาษาองักฤษ ๘ พ.ย. ๑๖ ๒๐ พ.ค. ๔๘ ๑ ต.ค. ๗๗ 

๑๘ นางสาวฉวีวรรณจนัทร์นาง  

ครู คศ.2 

๑๙๔๙ บธ.บ./

ศษ.ม 

คอมพิวเตอร์ฯ/บริหาร

การศึกษา 

๒๖ ก.ค. ๒๕ ๑๖ ก.พ. ๕๒ ๑ ต.ค. ๘๕ 

๑๙ ว่าที ร.ต.สิทธกานต์ธนสัมบนัน์ ครู คศ.1 ๑๙๕๕ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๑๑ ต.ค. ๒๘ ๑๐ ก.ย. ๕๖ ๑ ต.ค. ๘๙ 

๒๐ นายประกาศนเจริญยิง ครู คศ.1 ๑๙๓๖ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกฬีา ๒๙ ก.ค. ๒๔ ๒๘ มี.ค. ๕๗ ๑ ต.ค. ๘๔ 

         



 

๑๕ 
 

  ชือ-สกลุ ตําแหน่ง เลข

ประจํา 

วุฒิ

การศึกษา 

วิชาเอก วัน เดอืน ปี วัน เดือน ปี วัน เดือน 

ปี 

      ตําแหน่ง     เกดิ เริมรับราชการ เกษียณ 

๒๑ นางสาวนารินทร์ดาวไธสง ครูผูช่้วย ๓๒๙๗ ค.บ. ภาษาไทย ๑๖ ก.ย. ๓๒ ๑๙ ก.ย. ๕๗ ๑ ต.ค. ๙๒ 

๒๒ นางหนึงนุชจิรเสถียร ครู คศ.๑ ๓๑๐๙ กศ.ม./คบ. จิตวิทยา/ปฐมวยั ๒๙ พ.ค. ๑๔ ๑ เม.ย. ๕๒ ๑ ต.ค. ๗๔ 

๒๓ นายณรงคช์ยั  ควรคิด ครู คศ.๑ ๘๗๘๑ ศศ.บ./ศษ.

ม. 

ดนตรีสากล/การบริหาร

การศึกษา 

๑๔ เม.ย. 

๒๕๒๙ 

๙ มี.ค. ๒๕๕๕ ๑ ต.ค. ๘๙ 

๒๔ นางสาวนิลวลัยเ์อกรักษา ครูผูช่้วย ๑๙๓๖ ค.บ. คณิตศาสตร์ 5 ปี ๒๘ ม.ค. ๓๓ ๘ มิ.ย. ๕๘ ๑ ต.ค. ๙๓ 

๒๕ นางสาวทศันียาภิรมยศ์รี ครูผูช่้วย ๒๖๖๑ ค.บ. คณิตศาสตร์ 4 ปี ๓ ธ.ค. ๒๑ ๘ มิ.ย. ๕๘ ๑ ต.ค. ๘๒ 

๒๖ นางวรันณ์ธรบวัคาํภ ู  

ครูผูช่้วย 

๓๐๘ ค.บ./กศ.

ม. 

วิทยาศาสตร์ทวัไป/บริหาร

การศึกษา 
๒๓ พ.ย. ๒๕ ๒๒ ก.ย. ๕๘ ๑ ต.ค. ๘๖ 

๒๗ นางสาวพชัรีแข็งแรง  

ครูผูช่้วย 

๑๙๓๘ วท.บ./

ศศ.ม. 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ/บริหาร

การศึกษา 
๙ ก.พ. ๒๗ ๘ ธ.ค. ๕๘ ๑ ต.ค. ๘๗ 

๒๘ นางสาวขนิษฐาเจียรณยั  

ครูผูช่้วย 

๑๙๔๕ ศศ.บ./

ค.ม. 

นาฏศลิป์และการละคร/บริหาร

การศึกษา 
๒๖ ก.ย. ๒๗ ๘ ธ.ค. ๕๘ ๑ ต.ค. ๘๗ 

๒๙ นางสาวศรัญญาชยันาม ครูผูช่้วย ๑๙๔๓ ค.บ. คณิตศาสตร์ 5 ปี ๑๐ ก.พ. ๓๔ ๑๗ ธ.ค. ๕๘ ๑ ต.ค. ๙๔ 

๓๐ นายธนศกรชาํนาญ ครูผูช่้วย ๘๑๘๕ กศ.บ. การสอนวิทยาศาสตร์ 5 ปี ๓๐ ก.ค. ๓๓ ๑๗ ธ.ค. ๕๘ ๑ ต.ค. ๙๓ 

๓๑ นางวจันาโรจนรุ่งทวี ครูคศ.1 ๑๗๓๐ ค.บ./กศ.ม. การศึกษาปฐมวยั ๑๗ ก.ย. ๑๕ ๙ ก.ย. ๕๔ ๑ ต.ค. ๗๕ 

๓๒ นายเสริมชยัเลิศศกัดิพณิชย ์ ครูผูช่้วย ๕๑๒๗ พธ.บ. สังคมศึกษา 5 ปี ๒๑ พ.ค. ๓๕ ๒ ก.พ. ๕๙ ๑ ต.ค. ๙๕ 

๓๓ นายเสมานุชพนัธุ ์ ครูผูช่้วย ๒๕๑๔ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกฬีา ๑ มิ.ย. ๒๑ ๒๙ ก.พ. ๕๙ ๑ ต.ค. ๘๑ 

๓๔ นางสาวภทัรพรประมาตร ครูผูช่้วย ๔๘๘๒ ศป.บ. ดนดรีและการแสดง(ดนตรีไทย) ๒๒ ก.ย. ๓๐ ๒๙ ก.พ. ๕๙ ๑ ต.ค. ๙๐ 

๓๕ นางสาววิชุณี   รักวีรธรรม ครูผูช่้วย ๑๙๔๖ กศ.บ คหกรรมศาสตรศึกษา(5ปี) ๑๙มิ.ย.๓๔ ๒๕ ต.ค. ๕๙ ๑ ต.ค. ๙๔ 

         

         

         

         

         

         

 
 
 
 
 



 

๑๖ 
 

แบบสรุปจาํนวนบุคลากรในสถานศึกษาจาํแนกเอกการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

โรงเรยีน วดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) อาํเภอ บางพลี สพป./สพม. สมุทรปราการ เขต ๒ 

ลาํดบั
ที 

ชือ-สกุล ตาํแหน่ง เลข

ประจาํ 

ตาํแหน่ง 

วฒิุ

การศึกษา 

วิชาเอก วนั เดือน ปี 

เกิด 

วนั เดือน ปี 

เริมรับ

ราชการ 

๑ นางศิริลกัษณ์ศรีเจริญ ครูพีเลียง รร. คษ.บ. 

เทคโนโลยีและ

สือสาร

การศึกษา 

๒๗ พ.ค. 

๒๔ 
๑ เม.ย ๕๙ 

๒ นางสาววรัญญาทองแกมแกว้ ครูอตัราจา้ง อบจ. ศษ.ม. 
หลกัสูตรและ

การสอน 
๑๖ ธ.ค. ๒๙ ๑ พ.ค. ๕๗ 

๓ 
นางสาวมาลีลาภลมูล 

ครูอตัราจา้ง สพฐ ศศ.บ. 
การจดัการทวัไป

สาขาบญัชี 
๒๕ ส.ค. ๑๑ ๑ ก.ค. ๕๐ 

๔ นางสาวรชิตาเพ็งชมจนัทร์ ครูพีเลียง สพฐ ม.๖ 
 

๒๘ ก.ค. ๓๕ ๑ ต.ค. ๕๖ 

๕ นางสาวโชติกาเกง่แกว้ ครูพีเลียง สพฐ ม.๖ กศน. ๑๖ มี.ค. ๒๗ ๑ ต.ค. ๕๖ 

๖ นางสุบรรณมนัหมาย ครูพีเลียง รร. ม.๖ วิทย-์คณิต ๒๓ ม.ค. ๒๙ ๑๒ พ.ค. ๕๘ 

๗ นางดวงพร  พุ่มพวง ครูพีเลียง รร. ม.๓ กศน. ๑๒ ก.พ. ๑๖ ๑ ก.ค. ๕๙ 

๘ นางจนัทร์อมัพร   ทองวิชิต 
ครูผู้

ทรงคุณค่าฯ 
สพฐ. คบ. เกษตรศาสตร์ ๒๖ ต.ค. ๙๖ ๑ พ.ย. ๕๙ 

๙ นางวนัทนา   บุณยด์ุสิต 
ครูผู้

ทรงคุณค่าฯ 
สพฐ. คบ. นาฏศิลป์ไทย ๒๓ มี.ค. ๙๘ ๑ พ.ย. ๕๙ 

๑๐ นางสาวโสภิดา  บวัสุวรรณ ธุรการ สพฐ. บธ.บ. 
คอมพิวเตอร์

ธุรกจิ 
๒๙ เม.ย.๓๒ ๑๕ ก.พ.๖๐ 

แบบสรุปจาํนวนบุคลากรในสถานศึกษาจาํแนกเอกการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

โรงเรียน วัดหนามแดง (เขียวอทิุศ) อาํเภอ บางพลี สพป./สพม. สมุทรปราการ เขต ๒ 

ครูศูนยเ์ด็กพิการ 

ลาํดบั
ที 

ชือ-สกลุ ตําแหน่ง เลข

ประจํา 

ตําแหน่ง 

วุฒิ

การศึกษา 

วิชาเอก วัน เดอืน ปี 

เกิด 

วัน เดอืน ปี 

เริมรับ

ราชการ 

๑ นางพรรณีแดงสวสัดิ ครูพีเลียง - ม.๖ องักฤษ/

คณิตศาสตร์ 

๑ ก.ค. ๑๔ ๑๔ พ.ย. ๕๔ 

๒ นางสาวบุญตาคราวกลาง ครูพีเลียง - ม.๖ กศน. ๒๔ ม.ค. ๑๙ ๑๖ ส.ค. ๕๖ 

๓ นางวนัดีกิตติศกัดิเสรี ครูอตัราจา้ง - ม.๖ วิทย-์คณิต ๘ ก.ค. ๐๔ ๑๖ พ.ค. ๕๕ 

        

 



 

๑๗ 
 

๕. ขอ้มูลอาคารสถานที  
 อาคารเรียนจาํนวน ๕  หลัง อาคารประกอบจาํนวน ๒  หลงัสว้ม   ๓  หลงั 

สระวา่ยนํา......-......สระ   สนามเด็กเล่น......๒.......สนามสนามฟุตบอล………-……..สนามสนามบาสเก็ตบอล 
………-……..สนาม  สนามเทนนิส......-........ ลานอเนกประสงค ์....... ๒ ........ 
 
๖. ขอ้มูลงบประมาณ 
 

 งบประมาณ (รบั-จ่าย) 
 

รายรับ จาํนวน/บาท รายจ่าย จาํนวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๑๗,๕๔๓,๘๒๐.๐๐ งบดาํเนินการ/เงินเดือน-

ค่าจา้ง 
๑๗,๕๔๓,๘๒๐.๐๐ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 
๒,๐๙๑,๙๐๐.๐๐ 

งบพัฒนาคุณภาพการจดั
การศึกษา 

 
๑,๑๖๙,๙๐๑.๓๙ 

เงินอนืๆ(ระบุ) ๗๔๐,๖๔๗.๖๒ งบอืนๆ(ระบุ) ๗๔๐,๖๔๗.๖๒ 
รวมรายรับ ๒๐,๓๗๖,๓๖๗.๖๒ รวมรายจ่าย ๑๙๔๕๔๓๖๙.๐๑ 

 
 
หมายเหตุ   
 งบดําเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจา้ง     คิดเป็นรอ้ยละ  ๘๗.๕๗  ของรายรบั 
 งบพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา    คดิเป็นรอ้ยละ ๑๒.๔๓ ของรายรบั 
๗. ขอ้มูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑.สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะเป็นชุมชนแออดัมีประชากรประมาณ๓๙ ,๖๑๐คน
บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียนไดแ้ก่วดัหนามแดงอาชีพหลกัของชุมชนคือเกษตรกรรมเนืองจาก
สภาพแวดลอ้มในพืนทีเดิมเป็นบ่อปลาและสวนผกัส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประเพณี/ศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถินทีเป็นทีรูจ้กัโดยทวัไปคือประเพณีรบับวัประเพณีออกพรรษาประเพณีสงกรานตป์ระเพณีตกับาตรเท
โว 

๒ผูป้กครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นประกอบอาชีพรบัจา้งและคา้ขายรอ้ย
ละ๘๐ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรอ้ยละ๒๐นับถือศาสนาพุทธรอ้ยละ๙๙ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายไดโ้ดย
เฉลียต่อปี๙๕,๐๐๐บาทจาํนวนคนเฉลียต่อครอบครวั ๓ คน 
 
 
 
 



 

๑๘ 
 

๘โอกาสและขอ้จาํกดัของโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
       ๘.๑ สภาพแวดลอ้มภายใน 

จดุแข็ง (Strengths) 
ปัจจยัภายในทีเป็นจุดแขง็ทีสามารถเพิมประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาดงันี 
๑.คณะครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างใกลชิ้ด 
๒.คณะครูทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพปฏิบติังานอย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ 
จดุอ่อน (Weakness) 
๑.โรงเรียนขาดอตัรากาํลงัครูอตัรากาํลงัครูต่อนักเรยีนขาดความสมดุลทาํใหก้ารพฒันานักเรียน

เป็นรายบคุคลทาํไดอ้ยาก 
๒.  ครูตอ้งรบัภาระงานนอกเหนือจากงานการสอนเป็นจาํนวนมากทําใหก้ารสอนไม่มีประสิทธิภาพ 
๓.  ขาดครใูนสาขาวิชาทีจาํเป็นเช่นคณิตศาสตรวิ์ทยาศาสตร ์

     ๘.๒ สภาพแวดลอ้มภายนอก 
  สภาพแวดลอ้มภายนอกทีมีผลต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

มีดงันี  

โอกาส (Opportunity) 
โรงเรียนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ)มอีงคก์รปกครองส่วนทอ้งถินวดั และชุมชนมีส่วนร่วมในการ 

พฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
อุปสรรค (Threat)  
๑.  นักเรียนส่วนมากมฐีานะปานกลางถึงยากจน 
๒.  ผูป้กครองไม่มีเวลาเอาใจใส่และไม่มีความรูที้จะดูแลลูกหลาน 
๓.นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมทีเป็นปัญหาเนืองจากสภาพแวดลอ้มทางบา้นบางส่วนครอบครวั

แตกแยกกาํพรา้พ่อแม่ 
๔.นักเรยีนบางส่วนตอ้งยา้ยไปยา้ยมาติดตามผูป้กครองทีมาทาํงานก่อสรา้ง 
และรบัจา้งทวัไปทาํใหก้ารเรียนไม่ต่อเนืองมีปัญหาในการเรียนรูจึ้งไม่ค่อยสนใจเรียน 
๙. โครงสรา้งหลกัสูตร 

โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)จดัสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
สาํหรบัหลกัสตูรสถานศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐานพ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนไดจ้ดัสดัส่วนสาระการ
เรียนรูแ้ละเวลาเรียนดังแสดงในตามตารางต่อไปนี 

 

 
  



 

๑๙ 
 

โครงสรา้งหลกัสูตรสถานศึกษา 
หลกัสูตรโรงเรยีนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) พุทธศกัราช ๒๕๕๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้กิจกรรม 
เวลาเรียน 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
ภาษาไทย ๒๐๐(๕) ๒๐๐(๕) ๒๐๐(๕) ๑๖๐(๔) ๑๖๐(๔) ๑๖๐(๔) 
คณิตศาสตร ์ ๒๐๐(๕) ๒๐๐(๕) ๒๐๐(๕) ๑๖๐(๔) ๑๖๐(๔) ๑๖๐(๔) 
วทิยาศาสตร์ ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) 
สงัคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม 
๐ประวตัิศาสตร์ 
๐  ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
๐  หนา้ทีพลเมอืงวัฒนธรรมและ การดําเนินชีวิตในสงัคม 
๐  เศรษฐศาสตร์ 
๐  ภมูิศาสตร์ 

(๑๒๐) 
(๓) 
๔๐ 

๘๐ 

(๑๒๐)(๓) 
๔๐ 

๘๐ 

(๑๒๐) (๓) 
๔๐ 

๘๐ 

(๑๒๐) (๓) 
๔๐ 

๘๐ 

(๑๒๐) (๓) 
๔๐ 

๘๐ 

(๑๒๐) (๓) 
๔๐ 

๘๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) 
ศิลปะ ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) 
การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๔๐(๑) ๔๐(๑) ๔๐(๑) ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) 
ภาษาต่างประเทศ ๔๐(๑) ๔๐(๑) ๔๐(๑) ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) 
รวมเวลาเรียน (พืนฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
รวมเวลาเรียน (เพิมเติม 
หน้าทีพลเมือง ๔๐(๑) ๔๐(๑) ๔๐(๑) ๔๐(๑) ๔๐(๑) ๔๐(๑) 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน 
๐  กจิกรรมแนะแนว 
๐  กจิกรรมนักเรียน ( ลูกเสือเนตรนารี ) 
๐  ชมรม 
๐  กจิกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

๑๒๐(๓) 
๔๐ 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

๑๒๐(๓) 
๔๐ 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

๑๒๐(๓) 
๔๐ 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

๑๒๐(๓) 
๔๐ 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

๑๒๐(๓) 
๔๐ 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

๑๒๐(๓) 
๔๐ 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

รวมเวลาเรียนทงัหมด ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ 
หมายเหตุ : กจิกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์ใหนั้กเรียนปฏิบตัินอกเวลาเรียน 

*  จาํนวนชัวโมงทีจดัใหนั้กเรยีนเรียนทงัปีเท่ากบั๑๐๐๐ชวัโมง 
***หมายเหต ุ ปรบัตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิมเวลารู”้   ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

  
 

 
 



 

๒๐ 
 

๑๐. แหล่งเรยีนรู ้ภมูิปัญญาทอ้งถิน  
๑) ส่วนหอ้งสมุดมีขนาด   ๑๔๔ ตารางเมตร  (คดิเป็นประมาณ  ๒หอ้งเรียน) มีหนังสือ  ๕๐๐๐ เล่ม 
จาํแนกเป็น ๘  ประเภท  สถิติการใชห้อ้งสมุดของนักเรียนสูงสุดและตําสุด  มดีงันี 
สูงสุด  เมือเดือน  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  คดิเป็นรอ้ยละ  ๙๕.๕๘ %  ของจาํนวนนักเรียนทงัหมด  
ตาํสุด  เมือเดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐     คดิเป็นรอ้ยละ  ๖๕.๔๕ %  ของจาํนวนนักเรียนทงัหมด 
๒) หอ้งปฏิบติัการ/หอ้งพิเศษ 

  หอ้งภาษาไทย     จาํนวน    ๑  หอ้ง 
  หอ้งคณิตศาสตร ์     จาํนวน    ๑  หอ้ง 
  หอ้งปฏิบตัิการวทิยาศาสตร ์     จาํนวน    ๑หอ้ง 

   หอ้งจริยศึกษา        จาํนวน    ๑  หอ้ง 
   หอ้งพลศึกษา     จาํนวน    ๑  หอ้ง 
   หอ้งศิลปะ       จาํนวน    ๑  หอ้ง 
   หอ้งนาฏศิลป์     จาํนวน    ๑  หอ้ง 
   หอ้งดนตรี     จาํนวน    ๑  หอ้ง  
   หอ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์      จาํนวน    ๓  หอ้ง 
   หอ้งปฏิบตัิการทางภาษา           จาํนวน    ๑  หอ้ง  
    หอ้งลูกเสือ-เนตรนารี     จาํนวน    ๑  หอ้ง 
   หอ้งผูบ้ริหาร     จาํนวน    ๑  หอ้ง 
   หอ้งบริหารวิชาการ    จาํนวน    ๑  หอ้ง 
   หอ้งบริหารทัวไป    จาํนวน    ๑  หอ้ง 
   หอ้งบริหารการเงินและบริหารบุคคล  จาํนวน    ๑  หอ้ง 
   หอ้งสมดุ     จาํนวน    ๑  หอ้ง 
   หอ้งประชุม       จาํนวน    ๒  หอ้ง 
   หอ้งพยาบาล        จาํนวน    ๑  หอ้ง 
        
๓)คอมพิวเตอรม์ีจาํนวนทงัหมด     ๑๒๙ เครือง 

ใชเ้พือการเรียนการสอน     ๑๑๐ เครือง  
 ใชสื้บคน้ขอ้มลูทางอินเตอรเ์น็ตได ้   ๑๒๙ เครือง  
 ใชใ้นงานบริหาร       ๑๙ เครือง  
 จาํนวนนักเรียนทีสืบคน้ขอ้มลูทางอินเทอรเ์น็ตในปีการศึกษาทีรายงาน ๙๙๗คน 
       คดิเป็นรอ้ยละ๑๐๐ของนักเรียนทังหมด   
 
 
 
 
 



 

๒๑ 
 

๔) แหล่งเรียนรูภ้ายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรูภ้ายใน สถิติการใชจ้าํนวนครงั/ปี 
ชือแหล่งเรียนรู ้

๑. แหล่งเรียนรูใ้นหอ้งเรียน ๕๐๐ 
๒. ศาลาธรรม ๕๕๐ 
๓.สวนวิทยาศาสตร ์ ๙๐๐ 
๔.สวนคณิตศาสตร ์ ๙๐๐ 
๕.สวนวรรณคด ี ๙๐๐ 
๖.สวนสวนสมนุไพร ๙๐๐ 
๗.สวนเศรษฐกจิพอเพียง ๙๐๐ 
๘.สวนการละเล่นเด็กไทย ๙๐๐ 
๙. หอ้งสมุด ๑๐๐๐ 
๑๐. หอ้งภาษาไทย ๔๐๐ 
๑๑.หอ้งคณิตศาสตร ์ ๙๐๐ 
๑๒. หอ้งวิทยาทยาศาสตร ์ ๑๐๐๐ 
๑๓. หอ้งจริยศึกษา ๒๐๐ 
๑๔. หอ้งพลศึกษา ๑๐๐๐ 
๑๕. หอ้งศิลปะ ๑๐๐๐ 
๑๐. หอ้งนาฏศิลป์ ๙๐๐ 
๑๑.หอ้งดนตรี ๘๐๐ 
๑๒. หอ้งคอมพิวเตอร ์ ๑๐๐๐ 
๑๓. หอ้งปฏิบติัการทางภาษา ๑๐๐๐ 
๑๔. หอ้งลูกเสือ เนตรนาร ี ๑๐๐๐ 
๑๕. หอ้งพยาบาล ๑๐๐๐ 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

๒๒ 
 

๕) แหล่งเรียนรูภ้ายนอกโรงเรียน 

 
 
 ๖) ปราชญช์าวบา้น/ภูมิปัญญาทอ้งถิน ผูท้รงคุณวุฒิ ทีสถานศึกษาเชิญมาใหค้วามรูแ้กค่รู นักเรียน 
ในปีการศึกษาทีรายงาน 
 ๖.๑กลุ่มแม่บา้นตําบลบางแกว้  ใหค้วามรูเ้รืองการทาํปลาสลิดสถิติการใหค้วามรูใ้นโรงเรียนแหง่นี 
จาํนวน๑๒ครงั/ปี 
  ๖.๒เจา้หน้าทีสถานีอนามยั ใหค้วามรูเ้รืองการรกัษาอนามยัร่างกายไขเ้ลือดออกไขห้วดัฯลฯ 
สถิติการใหค้วามรูใ้นโรงเรียนแห่งนี จาํนวน   ๔๐ ครงั/ปี 
  ๖.๓เจา้ของบ่อเลียงปลาใหค้วามรูเ้รืองการเลียงปลาสลิดสถิติการใหค้วามรูใ้นโรงเรียนแหง่นี 
จาํนวน๑๒  ครงั/ปี 
  ๖.๔ นางสุภางค ์ เนตรมณีใหค้วามรูเ้รืองการสานปลาตะเพียนสถิติการใหค้วามรูใ้นโรงเรียน
แห่งนี จาํนวน   ๒๐ ครงั/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งเรียนรูภ้ายนอก สถิติการใช ้
จาํนวนครัง/ปี ชือแหล่งเรียนรู ้

๑.วดัหนามแดง ๒๐๐ 
๒. ตลาดหนามแดง ตลาดเทพประทาน ๔๐ 
๓. สถานีอนามยับางแกว้ ๔๐ 
๔. อบต.บางแกว้ ๔ 
๕. บ่อปลา ๑๒ 
๖. สวนผกั ๖ 
๗. ทีทาํการไปรษณีย ์ ๗ 
๘. สถานีตํารวจ ๔ 
๙. สวนสตัวเ์ปิดเขาเขียว ๔ 
๑๐.จงัหวดัพระนครศรีอยทุธยา ๒ 
๑๑. ค่ายลูกเสือรมินํา  ป. ๑- ป. ๔ ๔ 
๑๒.ค่ายลูกเสือภูริทศั  จ.สระบุรี ป. ๕-๖ ๒ 
  
  



 

๒๓ 
 

๑๑. ผลงานดีเด่นในรอบปีทีผ่านมา(ผลงานสูงกว่าระดบัเขตพืนทีการศึกษา) 
      ๑๑.๑ ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดบัรางวัล/ชือรางวัลทีไดร้บั หน่วยงานทีมอบรางวัล 
สถานศึกษา 
โรงเรียนวดัหนามแดง 
( เขียวอุทิศ ) 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณร์าช
วิทยาลยั 
สาํนักสํานักงานการศึกษาขนั
พืนฐานและธนาคารออมสิน 

ผูบ้ริหาร(ระบุชือ) 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารกัษ์ 

  
สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 

ครู(ระบุชือ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



 

๒๔ 
 

ประเภท ระดบัรางวัล/ชือรางวัลที
ไดร้บั 

หน่วยงานทีมอบรางวัล 

๒.การแข่งขนัมารยาทไทยประเภท
นักเรียนทีมคีวามบกพร่องทางการเรียนรู ้
ป.๔-ป.๖ 
 
 
๑.การแข่งขนัการจดัทําหนังสือเล่มเล็ก 
ประเภทนักเรียนทีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้ป.๔-ป.๖ 
 
 
๒.การแข่งขนัมารยาทไทยประเภท
นักเรียนทีมคีวามบกพร่องทางการเรียนรู ้
ป.๔-ป.๖ 
 
๒.การแข่งขนัร้องเพลงลูกทุ่งประเภท
นักเรียนทีมคีวามบกพร่องทางการเรียนรู ้
ป.๔-ป.๖ 
 
๒.การแข่งขนัการทาํอาหารประเภท
นักเรียนทีมคีวามบกพร่องทางการเรียนรู ้
ป.๔-ป.๖ 
 
 
๖.การแข่งขนัการจดัสวนถาดแบบแหง้  
ประเภทนักเรียนทีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้ป.๑-ป.๖ 
 
 

ดช. ธนกฤต บรรพศิลป์ 
ด.ญ. สุชาวดี กลางท่าไคร ้
เหรียญทองแดง 
 
 
ด.ช. แทนไท เรือทมิฬ 
ด.ช. อานนท ์สิงโตทอง 
ด.ญ. ออ้มจิตร สิงหะมาตย ์
เหรียญเงิน 
 
ดช. ธนกฤต บรรพศิลป์ 
ด.ญ. สุชาวดี กลางท่าไคร ้
เหรียญทอง 
 
ด.ช. จิรวฒัน์ แซ่แต ้
เหรียญทองแดง 
 
 
ด.ญ.ชนิกานต ์อเนกวุฒิกร 
ด.ญ. กลัยานุช พุฒนันท ์
ด.ญ. สุภสัรา แซ่ตงั 
เหรียญทอง 
 
ด.ญ.ทศันันท ์จนัสม 
ด.ช. พชัรพล ขนัทองเฮา้ 
ด.ช. ณวฒัน์ พุทธปัญญา 
เหรียญเงิน 

การแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนักเรยีน  
ระดับประเทศ  
ครงัที  ๖๖ประจาํปีการศึกษา  
๒๕๕๙ 
 
การแข่งขนังาน
ศิลปหตัถกรรมนักเรยีน  
ระดับภาค  
ครงัที  ๖๖ประจาํปีการศึกษา  
๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

๒๕ 
 

๑๑.๒งาน/โครงการ/กิจกรรม ทีประสบผลสาํเร็จ 
 

ที 
ชือ 

งาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีดาํเนินการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับ่งชี
ความสาํเร็จ 

(จาํนวน/รอ้ย
ละ) 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. 

โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการศิลปะ 

ดนตรีนาฏศิลป์ 

กีฬาตา้นยาเสพ

ติด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. นกัเรียนทุกคนของ

โรงเรียนวดัหนามแดง

ไดรั้บการบริการดา้น

สุขอนามยั 
๒.นกัเรียนทุกคนเป็นผูมี้

สุขภาพอนามยัสมบูรณ์

แข็งแรงพร้อมทีจะเรียนรู้ 

 

 

 

 
๑.นกัเรียนทุกคนไดรั้บ

การส่งเสริมดา้นศิลปะ  

ดนตรี  นาฏศิลป์  และกีฬา 

๒.นกัเรียนทกุคนไดรั้บ

การส่งเสริมใหมี้

ความสามารถและมีความ

ชืนชมในดา้นศิลปะ  

ดนตรี  นาฏศิลป์และกีฬา 

๓.นกัเรียนทุกคนรักการ

ออกกาํลงักายมีสุขภาพ

กายและสุขภาพจิตทีดี  

ห่างไกลจากยาเสพติด 

๑.จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศในเรือง

การดูแลสุขภาพนกัเรียน 
๒.ประสานงานสาธารสุขตาํบล 

อาํเภอ และจงัหวดั 

๓.อบรมผูน้าํนกัเรียนทาํหนา้ที

ช่วยเหลอืงานอนามยัโรงเรียน 

๔.การจดัห้องพยาบาล 

๕.ช่วยเหลือดแูลนกัเรียนทีเจบ็ป่วย 

๖.ให้วคัซีนป้องกนัโรคต่าง ๆ  

๗. เฝ้าระวงัดูแลรักษาอนามยัดา้น

ต่างๆ เช่น ช่องปาก กาํจดัเหา 

๑.ใหค้วามรู้ อบรม  สอนซ่อมเสริม  

ชุมนุม 

๒.จดักิจกรรมประกวดดา้นศิลปะ  

ดนตรี 

๓.จดัการแสดงดา้นนาฏศิลป์  

ร่วมกบัชุมนุม 

๔.จดัการแข่งขนัทีต่อตา้นยาเสพ

ติด 

๕.พานกัเรียนออกไปแข่งขนัตาม

สถานทีต่างๆ 

 

 

 

 

 

นักเรียนทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนทุกคน
ร่วมกิจกรรม 

 



 

๒๖ 
 

ที 
ชือ 

งาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์
เป้าหมาย 

วิธีดาํเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตวับ่งชี
ความสาํเร็จ 

(จาํนวน/รอ้ย
ละ) 

๓. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ

โรงเรียน 
ธรรมจารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. นกัเรียนทุกคน

ไดรั้บการปลกูฝัง

คุณธรรม จริยธรรม 
๒.นกัเรียนทุกคนได้

ปฏิบติักิจกรรมอนัเป็น

ประโยชนแ์ก่ตนเอง

และสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.กาํหนดวนัศุกร์ทุกวนัเป็นวนัพระ

ประจาํโรงเรียน 

๒.จดักิจกรรมวนัพระดงันี 

๒.๑นกัเรียน/ครูสวมชุดขาว ถอืศีล๕ 

 ๒.๒สร้างสิงแวดลอ้มทีเอือต่อการจดั

กิจกรรม 

 ๒.๓. นกัเรียน ครู ผูป้กครอง 

ตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ 

๒.๔. ถวายจตุปัจจยัแก่พระสงฆ ์ 

รับศีล  กรวดนาํ 

๒.๕สวดมนต ์นงัสมาธิ ตวัแทน

นกัเรียนพดูเรืองธรรมะ 

๒.๖ ครูและนกัเรียนรับประทานอาหาร

มงัสวริัติในมือกลางวนั 

๒.๗ครู นกัเรียนพูดแต่สิงดีๆ   พูดจา

ไพเราะ 

 ๒.๘ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เชิญ

ธงชาติลงในตอนเยน็ 

๓. กิจกรรมการสวดมนต์และนงั

สมาธิทุกวนัศุกร์ 
๔.จดักิจกรรมวนัสําคญัทางศาสนา 

๕.สวดมนตก่์อนการประชุมและเล่า

เรืองเกียวกบัการกระทาํความดีในการ 

ประชุมทุกครัง 
 

นักเรียนทุกคน
ร่วมกิจกรรม 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

 
 
 



 

๒๗ 
 

ที 
ชือ 

งาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีดาํเนินการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับ่งชี
ความสาํเร็จ 

(จาํนวน/รอ้ย
ละ) 

๔. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ

เสริมสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้ 

สู่สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑.นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีนิสยั

รักการอ่านและแสวงหาความรู้

จากหอ้งสมุด  แหล่งเรียนรู้ และ 

สือต่าง ๆ รอบตวั 
๒.นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐  มี

ทกัษะในการอ่าน  ฟัง ดู พูด 

เขียน และ ตงัคาํถาม 

 ๓.นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐ เรียนรู้

ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลียน

ความคิดเห็นเพือการเรียนรู้

ระหวา่งกนั 

๔.นกัเรียนร้อยละ ๙๕  ใช้

เทคโนโลยใีนการเรียนรู้และ

นาํเสนอผลงาน 

๕. สถานศึกษาพฒันาแหล่ง

เรียนรู้และใช้ประโยชน์จาก

แหล่งเรียนรู้ทงัภายในและ

ภายนอก ร้อยละ  ๑๐๐ 

๖.  มีการแลกเปลียนเรียนรู้

ระหวา่งบุคคลภสถานศึกษา 

ครอบครัวชุมชนและองคก์รที

เกียวขอ้ง 

๑. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

๒. กิจกรรมส่งเสริมการเรียน

การสอนโดยใชเ้ทคโนโลย ี

๓. กิจกรรมพฒันาแหล่ง

เรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

๔. กิจกรรมพาผูเ้รียนไป

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

๕. กิจกรรมประชุมครู 

ผูป้กครอง   

กลุ่มโรงเรียน และกิจกรรม

เยียมบา้นนกัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน 
รอ้ยละ๑๐๐ 
สาํเร็จตาม
เป้าหมายของ
โครงการ 

 



 

๒๘ 
 

 

ที 
ชือ 

งาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีดาํเนินการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับ่งชี
ความสาํเร็จ 
(จาํนวน/
รอ้ยละ) 

๕. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖. 

โครงการ 

“ลดเวลา

เรียน  เพิม

เวลารู้” 

 

 
 

 

 

 

 

 

โครงการ

ยกระดบั

ผลสัมฤทธิ

ทางการ

เรียน ๘ 

กลุ่มสาระ       

 

 
 
 
 
 

นกัเรียนร้อยละ  ๑๐๐ 

มีคุณลกัษณะตามทีกาํหนด

ใน ๔ หมวดประกอบดว้ย

หมวดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

หมวดสร้างเสริมสมรรถนะ  

และการเรียนรู้   หมวดสร้าง

เสริมคุณลกัษณะและค่านิยม  

และหมวดการสร้างเสริม

ทกัษะการทาํงาน  ทกัษะ

อาชีพ  นกัเรียนมคีวามพึง

พอใจและสามารถเรียนรู้ได้

อย่างมีความสุข 
  

๑.นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐ มี

ผลสัมฤทธิทางการเรียนแต่ละ

กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

ตน้สังกดั 
๒.นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐มผีล

การประเมินสมรรถนะสําคญั

ตามหลกัสูตรเป็นไปตาม

เกณฑ ์

๓.นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐มีผล

การประเมินการคิดวเิคราะห์

และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
๔.นกัเรียนร้อยละ ๙๐มีผล

การทดสอบระดบัชาติเฉลีย

อยู่ในระดบัดีขนึ 

 

      ๑ .ประชุมคณะทาํงานเพือชีแจง

กิจกรรม“ลดเวลาเรียน  เพิมเวลารู้”และ

มอบหมายภาระงาน 

                    ๒.ดาํเนินงานตามกิจกรรม“ลด

เวลาเรียน  เพิมเวลารู้” ตามกิจกรรมต่างๆที

ครูนาํเสนอตามระดบัชัน ป.๑-๓  , ป.๔-๖ 

๑.สรุปประเมินโครงการ“ลดเวลาเรียน  เพิม

เวลารู้”โดยการประชุมเสวนา ทบทวนหลงั

การปฏิบติังาน (AAR) ทุกสัปดาห์เพอืนาํผล

ไปใช้ในการพฒันาอย่างต่อเนือง ทุกสายชนั

นาํเสนอ 

 

 

 ๑.เสนอโครงการ 

๒.ประชุมแต่งตงักรรมการ 

๓.ดาํเนินการตามโครงการ 

ปฏิบตักิิจกรรมตามแผน   

๔.นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบการดาํเนิน

โครงการ 

๕.ประเมินผล สรุปและรายงานโครงการ 

 

นักเรียน 
รอ้ยละ๑๐๐ 
สาํเร็จตาม
เป้าหมาย
ของ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียน 
รอ้ยละ ๑๐๐ 
มีผลสมัฤทธิ
ทางการ
เรียนดีขนึ 
 
 
 



 

๒๙ 
 

 

ที 
ชือ 

งาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีดาํเนินการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับ่งชี
ความสาํเร็จ 

(จาํนวน/รอ้ย
ละ) 

๗. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพฒันา

คุณภาพการ

เรียนการสอน

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 
 
 

 

โครงการ

พฒันาการจดั

องค์กร  ระบบ

การบริหารอย่าง

มีประสิทธิภาพ

เกิดประสิทธิผล 

๑.ครูทุกคนปรับเปลียน

พฤติกรรมการสอนให้

หลากหลายยงิขึนโดย ยดึ

ผูเ้รียนเป็นสําคญั 

๒.ครูทุกคนมกีารพฒันาสือ  

จดัหาแหล่งเรียนรู้  และมีการ

วิจยัในชนัเรียน 

 
 
 
 
 
 

๑.สถานศึกษาสามารถพฒันา

องค์กรโครงสร้าง  ระบบการ

บริหารงานอยา่งเป็นระบบ

  

๒.ผูบ้ริหารใชห้ลกับริหาร

แบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูล  

ผลการประเมินหรือผลการวิจยั

เป็นฐานคิดทงัดา้นวชิาการ

และการจดัการ 

๓.ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดั

การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย

ตามทีกาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติั

การ นกัเรียน  ผูป้กครอง   

๑.พฒันาแหล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียน 

๒.จดัหาวสัดุ  สือการเรียนการ

สอนเพิมเติม 

๓.จดักิจกรรมการเรียนการ

สอนทเีนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั 

- กิจกรรมค่ายวชิาการ 

- การสอนแบบโครงงาน 

- การสอนแบบบูรณาการ 

- กิจกรรมศึกษานอกสถานท ี

นอกหอ้งเรียน 

- กิจกรรมชุมนุม 

- การจดัหาสืออเิลค็โทรนิกส์ 

๔.พฒันานกัเรียนตามความ

แตกต่างระหวา่งบุคคล 

๑.การจดัทาํโครงสร้างการ

บริหารงาน 

๒.จดัทาํคาํสังโรงเรียน 

๓.พฒันาขอ้มูลสารสนเทศ 

๔.พฒันางานวจิยัของผูบ้ริหาร

และครู 

๕.จดัทาํแผนปฏิบติัการและ

ปฏิบตัิตามแผน 

๖.จดัทาํรายงานโครงการใน

แผนปฏิบตักิาร 
๗.สํารวจความพึงพอใจ 
  

นักเรียน 
รอ้ยละ๑๐๐
ความสาํเร็จตาม
เป้าหมายของ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รอ้ยละ๑๐๐
ความสาํเร็จตาม
เป้าหมายของ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๓๐ 
 

ที 
ชือ 

งาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์
เป้าหมาย 

วิธีดาํเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตวับ่งชี
ความสาํเร็จ 

(จาํนวน/รอ้ย
ละ) 

๙. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โครงการพฒันา

สถานศึกษาสู่

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

๑.ภายในปี การศึกษา  

๒๕๕๗  โรงเรียน นาํ

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชใ้นการ

บริหารสถานศึกษา  

จดัการศึกษาและ

ดาํเนินกิจกรรมทีเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน/

ต่อสังคม 

๒.บุคลากรของ

โรงเรียนทุกคน          

มีความรู้  ความเขา้ใจ

และปฏิบติังานเป็น

แบบอย่างตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.นกัเรียนทุกคนมี

ความรู้ ทกัษะ     

ปฏิบติัตน  และดาํเนิน

ชีวติตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  “อยู่

อย่างพอเพียง” 

 

๑.จดัสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการเรียนรู้  

“อย่างต่อเนือง” 

๒.สร้างวฒันธรรมองคก์ร “อยู่อย่าง

พอเพียง”  เช่น  การประหยดัใช ้

ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
๓.ใชท้รัพยากรอย่างพอเพียง  เช่น  

การประหยดันาํ  การประหยดัไฟฟ้า 

๔.ปลูกฝังใหเ้ป็นวถีิชีวิต  เช่น  การ

ออมทรัพยน์กัเรียนทุกวนัศุกร์  ตลาด 

นดันกัเรียน  วนัพระในวนัศุกร์ 

๕.ชุมชนสัมพนัธ์  ใหชุ้มชนมีส่วนร่วม

ในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

๖.จดัหลกัสูตรการเรียนการสอนตาม

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

        -   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

๑.ระยะเวลา
ตามทีกาํหนด
ตามเป้าหมาย
ของโครงการ 
๒.บุคลากรและ
นักเรียนทีร่วม
กิจกรรม 

 
 
 



 

๓๑ 
 

 
ที 

ชือ 

งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

 

วตัถุประสงค/์

เป้าหมาย 

 

วธีิดาํเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตวับง่ชี
ความสาํเร็จ 

(จาํนวน/รอ้ย
ละ) 

๑๐. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

โครงการอ่อน

นอ้ม ถ่อมตน 

นาํใจงามตาม

แบบไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.นกัเรียนทกุคน 

ร่วมกิจกรรมที

โรงเรียนจดัขึนเพือ

อนุรักษว์ฒันธรรม 

ดา้นมารยาทไทยและมี

ความภาคภูมิใจทีไดม้ี

ส่วนร่วมในการ

แสดงออกถึงความ

เป็นไทย 

๒.ครูและนกัเรียนทุก

คนมีความเขา้ใจ

เกียวกบัมารยาทไทย 

๓.นกัเรียนทุกคนมี

กริยามารยาทเรียบร้อย  

และปฏิบตัิจนเกิด

ความเคยชิน 

๑.การอบรมมารยาทไทยใหก้บัครู 

๒.การอบรมมารยาทไทยใหก้บั

นกัเรียน  แทรกในกิจกรรมโฮมรูม 

กิจกรรมการเรียนการสอน และ

กิจกรรมวนัศุกร์สุดสัปดาห์ 

๓.จดัประกวดมารยาทไทยภายใน

โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอ้ยละ๑๐๐ของ
ครูและนักเรียน
ทีร่วมกิจกรรม
และบรรลุตาม
เป้าหมายของ
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๒ 
 

๑๒. ผลการประเมินคณุภาพภายในรอบปีทีผ่านมา 
 ๑๒.๑ ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
 

มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการตดิตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานตน้สงักัด  
ดา้นที  ๑ มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน 
มาตรฐานที ๑ เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย 

 
ดีเยียม 

 
ดีเยียม 

มาตรฐานที ๒ เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณแ์ละจิตใจ ดีเยียม ดีเยียม 
มาตรฐานที ๓ เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคม ดีเยียม ดีเยียม 

มาตรฐานที ๔ เด็กมพีฒันาการดา้นสติปัญญา ดีเยียม ดีเยียม 

ดา้นที ๒ มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา 
มาตรฐานที ๕  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหน้าทีอย่างม ี    

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
ดีเยียม 

 
ดีเยียม 

มาตรฐานที ๖  ผูบ้ริหารเขา้ใจปรชัญาและหลกัการจดั
การศึกษาปฐมวยั 

 
ดีเยียม 

 
ดีเยียม 

มาตรฐานที ๗แนวการจดัการศึกษา ดีเยียม ดีเยียม 

มาตรฐานที ๘ สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 
ดีเยียม 

 
ดีเยียม 

ดา้นที ๓ มาตรฐานดา้นการสรา้งสงัคมแห่งการ
เรยีนรู ้

มาตรฐานที ๙ สถานศึกษามกีารสรา้ง ส่งเสริม  
สนับสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู ้

 
 

ดีเยียม 

 
 

ดีเยียม 

ดา้นที ๔ มาตรฐานดา้นอัตลกัษณข์องสถานศึกษา 
มาตรฐานที ๑๐การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุ 
เป้าหมายตามปรชัญา วิสยัทศัน์ และจดุเน้นของการจดั

การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 

 
 
 

ดีเยียม 

 
 
 

ดีเยียม 
ดา้นที ๕มาตรฐานดา้นมาตรการสง่เสริม 
มาตรฐานที ๑๑การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบาย 
แผนแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพือยกระดับคุณภาพให้

สูงขึน 

 
ดีเยียม 

 
ดีเยียม 

  



 

๓๓ 
 

๑๒.๒ ระดบัการศึกษาขนัพนืฐาน* ใหบ้นัทึกระดับคุณภาพเช่น พอใช ้ ดี .... พรอ้ม คะแนนกาํกบัไว ้ตาม
ผลประเมิน 
 

มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการตดิตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานตน้สงักัด 
* 

ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 
มาตรฐานที ๑ ผูเ้รยีนมสุีขภาวะทีดีและมสุีนทรียภาพ 

 
ดีเยียม 

 
ดีเยียม 

มาตรฐานที ๒ ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที
พึงประสงค ์

 
ดีเยียม 

 
ดีเยียม 

มาตรฐานที  ๓   ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเอง รกัการเรียนรู ้และ พฒันาตนเอง อย่าง
ต่อเนือง 

 
 

ดีเยียม 

 
 

ดีเยียม 
มาตรฐานที ๔ ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น

ระบบคิดสรา้งสรรค ์ตัดสินใจแกปั้ญหาไดอ้ย่างมี
สติสมเหตุผล 

 
 

ดีเยียม 

 
 

ดีเยียม 
มาตรฐานที ๕ ผูเ้รียนมีความรูแ้ละทกัษะทีจาํเป็น 
ตามหลักสตูร 

 
ดี 

 
ดี 

มาตรฐานที ๖ ผูเ้รียนมทีกัษะในการทาํงาน รกัการ
ทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดแ้ละมีเจตคติ
ทีดีต่ออาชีพสุจริต 

 
 

ดีเยียม 

 
 

ดีเยียม 
ดา้นการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานที ๗ ครูปฏิบติังานตามบทบาทหน้าทีอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 

ดีเยียม 

 
 

ดีเยียม 
มาตรฐานที ๘ ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหน้าทีอย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ดีเยียม 
 

ดีเยียม 
มาตรฐานที ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง 

ชุมชน  ปฏิบติังานตามบทบาท หน้าทีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

 
 

ดีเยียม 

 
 

ดีเยียม 

มาตรฐานที ๑๐  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร 
กระบวนการ 

เรียนรู ้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบดา้น 

 
ดีเยียม 

 
ดีเยียม 



 

๓๔ 
 

มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการตดิตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานตน้สงักัด 
* 

มาตรฐานที ๑๑  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้ม
และการ 

บริการทีส่งเสริมใหผู้เ้รียน พฒันาเต็มศกัยภาพ 

 
ดีเยียม 

 
ดีเยียม 

มาตรฐานที ๑๒ สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพ
ภายใน 

ของสถานศึกษาตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 
ดีเยียม 

 
ดีเยียม 

ดา้นการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้
มาตรฐานที ๑๓  สถานศึกษามกีารสรา้ง ส่งเสริม 

สนับสนุน 
ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรยีนรู ้

 
 

ดีเยียม 

 
 

ดีเยียม 

ดา้นอตัลักษณข์องสถานศึกษา 
มาตรฐานที ๑๔ การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุ

เป้าหมาย 
ตามวิสยัทศัน์ ปรชัญา และจุดเน้นทีกาํหนดขึน 

 
 

ดีเยียม 

 
 

ดีเยียม 

ดา้นมาตรการสง่เสริม 
มาตรฐานที ๑๕ การจดักิจกรรมตามนโยบาย จดุเน้น  
แนวทางการปฏิรปู การศึกษาเพือพฒันาและส่งเสริม 
สถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงขึน 

 
 
 

ดีเยียม 

 
 
 

ดีเยียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๕ 
 

๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   
๑๓.๑ระดบัการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวัย 
เพอืการประเมนิคุณภาพภายนอก 

                  ระดบัคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใ

ช ้
ดี ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งชีพืนฐาน     

ตวับ่งชีที ๑ เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั    √ 
ตวับ่งชีที ๒เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณแ์ละจิตใจสมวยั      √ 
ตวับ่งชีที ๓เด็กมพีฒันาการดา้นสงัคมสมวยั       √ 
ตวับ่งชีที ๔เด็กมพีฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั      √ 

ตวับ่งชีที ๕  เด็กมคีวามพรอ้มศึกษาต่อในขนัต่อไป    √ 

ตวับ่งชีที ๖    ประสิทธิผลของการจดัประสบการณก์ารเรียนรูที้
เน้นเด็กเป็นสาํคัญ 

   √ 

ตวับ่งชีที ๗   ประสิทธิภาพของการบรหิารจดัการและการ
พฒันาสถานศึกษา 

  √  

ตวับ่งชีที  ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน    √ 

กลุ่มตวับ่งชีอตัลกัษณ ์     

ตวับ่งชีที ๙  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณิธาน/
วิสยัทัศน์  พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์องการจดัตงัสถานศึกษา 

   √ 

ตวับ่งชีที ๑๐  ผลการพฒันาตามจดุเนน้และจุดเด่นทีส่งผล
สะทอ้นเป็นเอกลกัษณข์องสถานศึกษา 

    

กลุ่มตวับ่งชีมาตรการส่งเสรมิ    √ 

ตวับ่งชีที ๑๑ผลการดําเนินการโครงการพิเศษเพือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา  

   √ 

ตวับ่งชีที ๑๒  ผลการพฒันาสถานศึกษา เพือยกระดบัมาตรฐาน 
และพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศทีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

   √ 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ..........ดมีาก.............. โดยมคีะแนน  ๙๖.๕๐ 



 

๓๖ 
 

ผลการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ   รบัรอง        ไม่รับรอง 
๑๓.๒ระดบัการศึกษาขนัพนืฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดบัขันพนืฐาน 
เพอืการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดบัคุณภาพ 
ปรับ
ปรุง 

พอใ
ช ้

ดี ดีมาก 

กลุ่มตวับงชีพืนฐาน     

ตวับ่งชีที ๑ ผูเ้รียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี    √ 

ตวับ่งชีที ๒ ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค ์    √ 

ตวับ่งชีที ๓ ผูเ้รียนมีความใฝ่รูแ้ละเรียนรูอ้ย่างต่อเนือง    √ 

ตวับ่งชีที ๔ ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น     √ 

ตวับ่งชีที ๕ ผลสมัฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน   √  

ตวับ่งชีที ๖ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียน
เป็นสําคญั 

   √ 

ตวับ่งชีที ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา
สถานศึกษา 

 √   

ตัวบ่งชี ที ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและตน้สงักดั 

   √ 

กลุ่มตวับ่งชีอตัลกัษณ ์     

ตวับ่งชีที ๙ ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณธิาน พันธกิจ 
และวตัถุประสงคข์องการจดัตงั สถานศึกษา 

   √ 

ตวับง่ชีที ๑๐ ผลการพฒันาตามจดุเน้นและจุดเด่นทีส่งผลสะทอ้น
เป็นเอกลักษณข์องสถานศึกษา 

   √ 

 
 
 
 
 



 

๓๗ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดบัขันพนืฐาน 
เพอืการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดบัคุณภาพ 
ปรับ
ปรุง 

พอใ
ช ้

ดี ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งชีมาตรการส่งเสรมิ    
 

 

ตวับ่งชีที ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

    
√ 

ตวับ่งชีที ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น
เ ลิศ เ พือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

 

   
 

 
√ 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ..........ด.ี.............  

ผลการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ   รบัรอง        ไม่รับรอง 
 
ขอ้เสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 ระดบัปฐมวัย 
จดุเด่น 

๑. เด็กมพีฒันาการดา้นร่างกาย สุขภาพกายและ สุขนิสยั พฒันาการดา้นอารมณแ์ละจติใจมี
สุขภาพจติ 

และสุนทรียภาพ พฒันาการดา้นสงัคม วนัิย รูผ้ิดชอบ สามารถปรบัตวัเขา้กับสงัคมได ้พฒันาการดา้น
สติปัญญาสมวยั มีความใฝ่ เรียนรูด้ว้ยตวัเอง ทักษะ ในการสือสารมีจนิตนาการ ความคิดสรา้งสรรคส์มวยั
และมีความพรอ้มศึกษาต่อในขนัต่อไป 

๒. ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนปฏิบตัิ
การ 

ประจาํปี ทีกาํหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ สอดคลอ้งกบั ปรชัญา ปณิธาน/วิสยัทัศน์ พนัธกิจ และดาํเนินการ
พฒันาเด็กไดบ้รรลุจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษา ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย ทาํใหเ้ด็กมีอตัลกัษณ ์
ตามปรชัญาปณิธาน/วิสยัทัศน์ พนัธกิจและเป้าหมาย มเีอกลกัษณข์องสถานศึกษา คือ “งามอย่างไทย” 
และสถานศึกษาดาํเนินการโครงการพิเศษเพือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาเพือแกปั้ญหาภายในของ
สถานศึกษาและชุมชนโดยรอบทีไม่เขา้ใจปรชัญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไมส่ามารถนํามาประยกุต์ในการใช ้
ในชีวิตประจาํวนัได ้เด็กไม่รูจ้กัประหยดั อดออมและชุมชนใชท้รพัยากรไมคุ่ม้คา่ การดาํเนินโครงการ
ดาํเนินชีวติพอเพียงตามธรรมชาติของเศรษฐกจิพอเพียงบรรลุเป้าหมายตามแผน 

๓. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริการบริหารจดัการศึกษาทังดา้นการเป็นผูนํ้าใน
การใช ้



 

๓๘ 
 

หลกัสสูตรสถานศึกษา การพฒันาวิชาการ ด้านงบประมาณ สนับสนุนใหทุ้กฝ่ายมส่ีวนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพและพฒันาครูใหม้ีคุณภาพ รวมทงัมีประสิทธิภาพในการจดัใหม้ีมาตรการ ในดา้นความปลอดภยั 
และการป้องกนัอุบติัเหตุ และการบาดเจ็บในเด็กอย่างครบถว้น นอกจากนี สถานศึกษาไดก้าํหนด
มาตรฐานของสถานศึกษาจาํนวน ๑๑ มาตรฐาน เพือใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาสถานศึกษาทีมคุีณภาพ
ไดม้าตรฐาน 

๔. ครูมีประสิทธิผลของการจดัประสบการณก์ารเรียนรูที้เนน้เด็กเป็นสําคญั 
๕. สถานศึกษาไดร้บัการประเมินคุณภาพภายใน จากหน่วยงานตน้สงักดั มีระดับคุณภาพดีมาก

และสถานศึกษามีพฒนาการของการประกนัคุณภาพภายใน 

จดุทีควรพฒันา 
๑. ดา้นผลการจดัการศึกษา ไม่มี 
๒. ดา้นการบริหารจดัการศึกษา 

พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการสถานศึกษาในดา้นการประชุมของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาทียงัมีการประชุมไม่เป็นไปตามเกณฑ ์พฒันาสัดส่วนครูต่อเด็กใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ ์คือ เท่ากบั 
๑ : ๑๐ ถึง ๑๕ พฒันาการจดัพืนทีหอ้งนํา หอ้งสุขาใหถู้กหลกัอนามยัรวมทงัการพฒันาสนามเด็กเล่นโดย
คาํนึงถึงความปลอดภยั 

๓. ดา้นการจัดการเรียนการสอนทีเนน้เดก็เป็นสาํคญั ไม่มี 
๔. ดา้นการประกันคุณภาพภานในไม่มี 

ขอ้เสนอแนะเพอืกาพฒันาตามกฏกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลักเกณฑ ์และการประกนัคุณภาพ
การศึกษา พ. ศ. ๒๕๕๓ 

๑. ดา้นการจัดการศึกษา 
สถานศึกษามศีกัยภาพและมีความพรอ้มในการพฒันาเด็กใหม้พีัฒนาการครบถว้นทงั ๔ ดา้น
คือ 

 ดา้นรา้งกาย ดา้นอารมยแ์ละจิตใจ ดา้นสงัคม ดา้นสติปัญญา และส่งเสริมใหเ้ด็กมคีวามพรอ้มทีจะศึกษา
ต่อในขนัตอนต่อไปไดอ้ย่าดี ในปีต่อไปสถานศึกษาควรพฒันาโครงการและกิจการรมทีแปลกใหม่เพิมขนึ
รวมทงัพฒันาของเดิมทีดีอยู่แลว้ใหด้ียิงขึน และควนเชิญผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทีส่งเสริมเด็ก
อย่างสมาํเสมอ เพือใหม้กีารพฒันาอย่างยังยืน และทาํใหส้ถานศึกษาไดร้บัการยอมรบัจากผูป้กครองมาก
ขึน 

๒. ดา้นการบริหารจดัการศึกษา 
ผูบ้ริหารควรดาํเนินการพฒันาสถานศึกษาใหส้มบรูณใ์นดา้นต่างๆ อาทิ 
๑) การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ควรมีประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครงั และควร

มกีารนําเสนอการประชุมต่อตน้สงักดั ภายใน ๑๕ วนันับตงัแต่วนัประชุม 
๒) สถานศึกษาควรจดัสรรครูใหม้ีสดัส่วนต่อเด็ก เป็นไปตามเกณฑ ์คอื เท่ากบั ๑ : ๑๐ ถึง ๑๕ 



 

๓๙ 
 

๓) สถานศึกษาควรมีการติดตงัเครืองเล่นสนามบนพืนทียืดหยุ่น เพือป้องกนัความเสียงต่อการ
เกิด 

อุบติัเหตุของเด็กปฐมวยั และมีการปรบัพืนทีใชส้อยในหอ้งเรียนใหเ้พียงพอกบัการจดักิจกรรมเพือพฒันา
เด็กคือ มีพืนที ๒ ตารางเมตร ต่อเด็ก ๑ คน และจดัใหม้หีอ้งนํา หอ้งสุขาเด็ก ทีถูกสุขลักษณะ ขนาดของโถ
ขบัถ่ายทีเหมาะสมกบัขนาดตวัเด็ก จดัใหม้ีระบบการระบายนําเสีย และกาํจดักลิน เมือเด็กเขา้ใชง้าน 

๓. ดา้นการจัดการเรียนการสอนเนน้เดก็เป็นสาํคญั 
ครูควรไดร้บัการพฒันาใหส้ามารถจดัประสบการณก์ารเรียนรูท้ีเนน้เด็กเป็นสําคญัไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป ควรมีการจดักิจกรรมบูรณาการหลักสตูรปฐมวยั เชือมโยงหลกัสูตร
ประถมศึกษา ทงันีเพือเป็นการเชือมโยงพฒันาความคิดรวบยอดและทกัษะเกียวกบัคณิตศาสตร ์ภาษาไทย 
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ดนตรีและกีฬา ทีเหมาะสมกบับริบททางสงัคมและวฒันธรรมทอ้งถิน 
เพือเป็นแนวทางในการพฒันาเด็กทีจะเลือนชนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.  ดา้นการประกนัคุณภาพภายใน 
สถานศึกษามกีารดําเนินการประกนัคุณภาพภายในอย่างมีระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)ดีอยู่

แลว้แต่ควรพฒันาใหต่้อเนืองโดยดาํเนินการประเมินภายในทุกปี ใหถ้ือว่าเป็นกระบวนการบริหารที
สถานศึกษาตอ้งกระทาํทุกปี และควรส่งเสรมิใหค้รทุูกคนเห็นถึงความสาํคญัในการประเมินคุณภาพภายใน
เพือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาผูเ้รียน ครู และสถานศึกษาใหม้คุีณภาพต่อไป 
ระยะเวลาในการพฒันาสถานศึกษาใหจ้ัดการศึกษาไดม้าตรฐานในภาพรวม ๒ ปี 
นวัตกรรมหรือตัวอยา่งการปฏิบตัิทีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาทีเป็นประโยชนต์่อสงัคม 
 ไม่ม ี

ระดบัการศึกษาขันพืนฐาน 
จดุเด่น 

๑. ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีรปูร่างสมส่วน ร่วมกิจกรรมสุนทรียภาพดา้นศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 
วรรณศิลป์ ไดศึ้กษาจากแหล่งเรียนรูแ้ละภูมิปัญหาทอ้งถิน ทงัภายในและภายนอกสถานศึกษา เพือให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรูผ่้านประสบการณ์ตรงและมหีน่วยงาน ราชการ บริษัทเอกชนและชุมชนร่วมใหค้วามรู ้
ผูเ้รียน ส่วนใหญ่ไดเ้รียนรูก้ารคิดวเคราะห ์ผ่านโครงการและในกิจกรรมบูรณาการ มีความหลากหลายใน
การนําเสนอทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

๒. ผูบ้รหิาร ครู บุคคลากร ชุมชนและคณะกรรมการ สถานศึกษามสี่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ไดร่้วมกนักาํหนดเป้าหมายและกลยุทธยส์อดคลอ้งกบั ปรชัญา ปณิธาน/วิสยัทัศน์ พนัธกิจ และ
เป้าหมาย ของการจดัตงัสถานศึกษา ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย มีเอกลักษณข์องสถานศึกษา คือ
งามอย่างไทยและสถานศึกษาไดจ้ดัทาํโครงการคืนลาํคลองสวย นําใสใหล้าํคลองสําโรง ทาํใหคุ้ณภาพลํา
คลองดีขึน ผูเ้รียน คร ูผูป้กครอง และชุมชนมคีวามตระหนักและเหน็คุณค่าของการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ 



 

๔๐ 
 

๓. สถานศึกษาไดก้าํหนดมาตรฐานสถานศึกษา จาํนวน ๑๕ มาตรฐาน เพือใชใ้นการปรบัปรุงและ
พฒันาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาคุณภาพไดม้าตรฐานการศึกษา 

๔. ครูไดร้บัการส่งเสริมอบรมพฒันาตนเองตามทีคุรสุภากาํหนด ไดร้บัการประเมินแผนการจดัการ
เรียนรู ้และประเมินแบบวดัแบบทดสอบทุกภาคการศึกษา การจดัการเรียนรูข้องครสู่วนใหญ่มกีาร
วางเป้าหมาย วิเคราะหผู์เ้รียนออกแบบการจดัการเรียนรู ้เหมาะสมกบัศกัยภาพผูเ้รียน ครสู่วนใหญ่ใชสื้อ
การสอน นําผลการประเมินมาซ่อมเสริมและทาํการวิจยัในชนัเรยีนทุกคนอยู่ในระดบัคุณภาพดีมาก 

๕. สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ อย่างเป็นระบบต่อเนือง 
จดุทีควรพฒันา 

๑. พฒันาผูเ้รียนใหม้ีผลสมัฤทธิทางการเรียนรูทุ้กกลุ่มสาระการเรียนรูใ้หสู้งขึน 
๒. ระบบสินทรพัยข์องสถานศึกษายงัไม่เป็นปัจจุบนั ยงัไม่มีการตรวจสอบพสัดุประจาํปี และยงั

ไม่ไดร้ายงานจดัทาํรายงานการตรวจสอบพสัดุประจาํปี 
๓. คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมตาํกว่าเกณฑ ์คือภาคเรียนละ ๑ ครงั และสถานศึกษา

ยงัไม่ไดร้ายงานผลการประชุมต่อหน่วยงานตน้สงักดั 
๔. สภาพแวดลอ้มโดยเฉพาะท่อระบายนํา หอ้งนํา หอ้งสุขา มีมลภาวะทางกลิน 
๕. พฒันาครดู้านการจดับรรยากาศของหอ้งเรียน และใชสื้อเอือต่อการเรียนรู ้ 
๖. ดา้นการประกนัคุณภาพภายในไม่ม ี

 

ขอ้เสนอแนะเพอืการัฒนาตามกฏกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และการประกนัคุณภาพ
การศึกษา พ. ศ. ๒๕๕๓ 

๑. ดา้นผลการจดัการศึกษา  
๑) ผูเ้รียนควรไดร้บัการทบทวนเนือหาวิชา ผ่านการทาํซาํ การอธิบายขนัตอนวธีิการโดยดูตาม 

ศกัยภาพและความเขา้ใจของผูเ้รียนแต่ละบุคคล 
๒) ผูเ้รียนควรไดร้บัการพฒันาผลสมัฤทธิทางการเรียนทงั ๘ กลุ่มสาระ โดยการจดักิจกรรม

สอดแทรก 
ในชวัโมงเรียน ผ่านเกมส ์บทบาทสมมติ การคิดวิเคราะห ์ร่วมกนัในหอ้งเรียน โดยดูแนวทางจากแนว
ขอ้สอบของสถานศึกษาต่างๆ แนวขอ้สอบ O-NET สอดแทรกทา้ยชวัโมงทุกวิชา ตงัแต่ชนัประถมปีที ๑-๖ 
เพือเตรียมความพรอ้มของผูเ้รียนทุกชนัปี 

๓) ผูเ้รียนทีเป็นเด็กพิเศษควรไดร้บัการคดักรองและดูแลจากบุคลากรทีมีความรู ้การจดัการศึกษา 
สาํหรบัเด็กพิเศษและมีการดูแลจากจาํนวนบุคลากรทีจดัการเรียนร่วม ในสดัส่วนทีเพียงพอกบัจาํนวน
ผูเ้รียนทีมีอยู่ 

๒. ดา้นการบริหารจดัการศึกษา  
๑) สถานศึกษาควรจดัทาํระบบขอ้มูลสินทรพัยข์องสถานศึกษาใหเ้ป็นปัจจุบนั มีคณะกรรมการ 



 

๔๑ 
 

ตรวจสอบพัสดุประจาํปี ทําหน้าทีตรวจสอบพัสดุประจาํปี รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปี และ
จาํหน่ายพัสดุทีเสือมคุณภาพ ตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี วา่ดว้ยพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒) คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครัง และสถานศึกษา
ควร 

รายงานผลการประชุมต่อสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ภายใน ๑๕ วนั 
นับตังแต่มีการประชุม 

๓) พฒันาสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาใหม้ีสุขลกัษณะทีดี โดยเฉพาะท่อระบายนํา หอ้งนํา สุขา
ให ้

ปราศจากมลภาวะทางดา้นกลิน 
๓. ดา้นการจัดการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

๑) ครูควรจดัทําบนัทึกหลงัสอนใหล้งรายละเอียดของผูเ้รียนทีตอ้งไดร้บัการพฒันาเพิมขึน วธีิการ
ใน 

การพัฒนาและทีเกิดขึนรายบุคคล เพือเป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์ผูเ้รียนและจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๒) ครูควรจดับรรยากาศ แสงสว่างและพืนทีในการเรียนรูใ้หเ้หมาะสมรวมทงั ใชสื้อการสอนให ้
เหมาะสมกบัธรรมชาติของวิชา ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเป็นผูนํ้าเสนอและร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในการ
จดัการเรียนการสอน โดยดูความเหมาะสมกบัเนือหา เวลา เพือใหผู้เ้รียนสามารถทาํความเขา้ใจได ้

๓) ครูทุกคนควรไดร้บัการส่งเสริมการอบรมการจดัการศึกษาสํากรบัเด็กพิเศษ เพิมมากขึน เพือ
เพิม 

ประสิทธิภาพการคดักรอง การจดัการเรียนการสอนทีเหมาะสม และสรา้งความเขา้ใจ การยอมรับผูเรียน
มากขึน  

๔) ครูควรพัฒนาการนิเทศ ในรูปแบบพีเลียง โดยครทูีมีประสบการณส์อน การทาํวิจยั และครูที 
ไดร้บัการยอมรบัเพือช่วยเหลือแนะนําซึงกนัและกนัอย่างตอ่เนือง 

๔. การจัดการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคัญ  
สถานศึกษามีการดําเนินการประกนัคุณภาพภายในอย่างมีระบบครบวงจรคุณภาพอยู่แลว้ แต่ควร
พฒันา 

ใหต้่อเนืองโดยดาํเนินการประเมินภายในทุกปี ใหถื้อเป็นกระบวนการบริหารทีสถานศึกษาตอ้งกระทาํทุกปี 
และควรส่งเสริมใหค้รูทุกคนเห็นความสําคัญในการประเมินคุณภาพภายในเพือใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาผูเ้รียน ครู และสถานศึกษาใหมี้คุณภาพต่อไป 
ระยะเวลาในการพฒันาสถานศึกษาใหจ้ัดการศึกษาไดม้าตรฐานในภาพรวม ๒ ปี 
นวัตกรรมหรือตวัอยา่งการปฏิบตัิทีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาทีเป็นประโยชนต์่อสงัคมไม่ม ี



 

๔๒ 
 

ตอนที ๒ 
แผนปฏิบัติการประจาํปีของสถานศึกษา 

๑. การบรหิารจดัการศึกษา  
 โรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) แบ่งโครงสรา้งการบริหารงานเป็น๔ ดา้น 
ไดแ้กด่า้นดา้นการบรหิารวชิาการ  ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล 
และดา้นการบริหารทวัไป 

ผูบ้ริหารยดึหลักการบริหาร 
การบริหารตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถประสบการณ์และทกัษะทีจะปฏิบติังานให้บรรลตุาม

เป้าหมายซึงเป็นการประยุกตเ์อาความรู้หลกัการและทฤษฎีมาปรับใชใ้นการปฏิบติังานเพอืให้เหมาะสมกบั

สถานการณ์และสิงแวดลอ้มโดยนาํวงจรคุณภาพมาเป็นหลกัในการบริหาร ดงันี 

 
เทคนิคการบริหารแบบพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน๒แบบ ไดแ้ก่ 
๑)พฤติกรรมมุ่งงาน (Task Behavior) คือ ผูนํ้าทีกาํหนดรายละเอียดและขอบเขตของงาน 

แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาซึงจะบอกใหรู้ว้า่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งทาํอะไร  อย่างไร  ทีไหน และเสร็จเมือไร 
๒)พฤติกรรมมุ่งความสมัพนัธ ์(Relationship Behavior) คือ  ผูน้ําทีพยายามและรกัษา

ความสมัพนัธก์บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยใหโ้อกาสในการติดต่อไดส้ะดวก และใหก้ารสนับสนุน อย่าง
สมาํเสมอ 
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แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง( เขียวอทุิศ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทัวไป 

1.  การพฒันาหรือการ

ดาํเนินการเกียวกบัการให้

ความเห็นการพฒันาสาระ

หลกัสูตรทอ้งถิน 

2.  การวางแผนดา้นการวิชาการ 

3.  การจดัการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา 

4.  การพฒันาหลกัสูตรใน

สถานศึกษา 

5.  การพฒันากระบวนการ

เรียนรู้ 

6.  การวดัผล ประเมินผล และ

ดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

7.  การวิจยัเพือพฒันาคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา 

8.  การพฒันาและส่งเสริมให้มี

แหล่งเรียนรู้ 

9.  การนิเทศการศึกษา 

 

1.  การจัดทาํแผนงบประมาณและ

คาํขอตงังบประมาณ เพือเสนอตอ่

เลขาธิการสาํนักงาน

คณะกรรมการศกึษาขนัพืนฐาน 

2.  การจัดทาํแผนการใชจ่้ายเงิน 

ตามทีไดรั้บจดัสรรงบประมาณ

จากสํานกังานคณะกรรมการ

ศึกษาขนัพืนฐานโดยตรง3.  การ

อนุมติัการจ่ายงบประมาณทีไดรั้บ

จดัสรร 

4.  การขอโอนและการขอ

เปลียนแปลงงบประมาณ 

5.  การรายงานผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ 

6.  การตรวจสอบ ติดตามและ

รายงานการใชง้บประมาณ 

7.  การตรวจสอบ ติดตามและ

รายงานการใชผ้ลผลิตจาก

งบประมาณ 

1.  การวางแผนอตัรากาํลงั 

2.  การจดัสรรอตัรากาํลงั

ขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา 

3.  การสรรหาและบรรจุแต่งตงั   

4.  การเปลียนตาํแหน่งให้

สูงขึน การยา้ยขา้ราชการครุ

และบุคลากรทางการศกึษา 

5.  การดาํเนินการเกียวกบัการ

เลือนขนัเงินเดือน 

6.  การลาทุกประเภท 

7.  การประเมินผลการ

ปฏิบติังาน 

8.  การดาํเนินการทางวินยัและ

การลงโทษ 

9.  การสังพกัราชการและการ

สงัให้ออกจากราชการไวก่้อน 

10.  การรายงานการดาํเนินการ

ทางวินยัและการลงโทษ 

1,  การพฒันาระบบเครือข่าย

ขอ้มูลสารสนเทศ 

2.  การประสานงานและพฒันา

เครือข่ายสถานศึกษา 

3.  การวางแผนการบริหารงาน

การศึกษา 

4.  งานวิจยัเพือการพฒันา

นโยบายและแผน 

5.  การจดัระบบการบริหารและ

พฒันาองคก์ร 

6.  การพฒันามาตรฐานการ

ปฏิบติังาน 

7.  งานเทคโนโลยีเพือการศึกษา 

8.  การดาํเนินงานธุรการ 

9.  การดูแลอาคารสถานทีและ

สิงแวดลอ้ม 

10.  การจดัทาํสาํมะโนประชากร 

11.  การรับนกัเรียน 

 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขนั

พืนฐาน

คณะกรรมการเครือข่ายรองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 



 

๔๔ 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา(ต่อ) 

 

    

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทวัไป 

10.  การแนะแนว 

11.  การพฒันาระบบประกนั

คุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา 

12.  การส่งเสริมชุมชนให้มี

ความเขม้แข็งทางวิชาการ 

13.  การประสานความร่วมมือ

ในการพฒันาวิชาการกบั

สถานศึกษาและองคก์รอืน 

14.  การส่งเสริมและสนับสนุน

งานวิชาการแกบุ่คคล 

ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน 

สถานศึกษาและสถาน

ประกอบการอืนทีจัดการศึกษา 

15.  การจดัทาํระเบียบและแนว

ปฏิบติัเกียวกบังานดา้นวิชาการ

ของสถานศกึษา 

16.  การคดัเลือกหนังสือ 

แบบเรียนเพือใชใ้นสถานศึกษา 

17.  การพฒันาสือ และใชสื้อ

เทคโนโลยีเพือการศกึษา 

18.การปฏิบตัิงานอืนใดตามที

ไดรั้บมอบหมาย 

8.  การระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนเพือการศึกษา 

9.  การปฏิบติังานอืนใดตามที

ไดรั้บมอบหมายเกียวกบักองทุน

เพือการศึกษา 

10.  การการบริหารจดัการ

ทรัพยากรเพือการศึกษา 

11.  การวางแผนพสัด ุ

12.  การกาํหนดรูปแบบรายการ 

หรือคณุลกัษณะเฉพาะของ

ครุภณัฑห์รือสิงก่อสร้างทีใช้

งบประมาณเพือเสนอต่อ

เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขนัพืนฐาน   

13.  การพฒันาระบบขอ้มลู

สารสนเทศเพือการจดัทาํและ

จดัหาพสัด ุ

14.  การจดัหาพสัด ุ

15.  การควบคุมดูแล บาํรุงรักษา

และจาํหน่ายพสัด ุ

16.  การจดัหาผลประโยชน์จาก

ทรัพยสิ์น 

17.  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการจ่ายเงิน 

19.  การจดัทาํบญัชีการเงิน 

20.  การจดัทาํรายงานทางการเงิน 

และงบการเงิน 

21.  การจดัทาํหรือจดัหาแบบ

พิมพบ์ญัชี ทะเบียนและรายงาน 

22.การปฏิบติังานอืนใดตามที

ไดรั้บมอบหมาย 

 

11.  การอุทธรณ์และการร้อง

ทุกข ์

12.  การจดัระบบและการจดัทาํ

ทะเบียนประวตัิ 

13.  การจดัทาํบญัชีรายชือและ

การให้ความเห็นเกียวกบัการ

เสนอขอพระราชทาน

เครืองราชอิสริยาภรณ์ 

14.  การส่งเสริมการประเมิน

วิทยฐานะขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา 

15.  การส่งเสริมและยกยอ่งเชิด

ชูเกียรติ 

16.  การส่งเสริมมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

17.  การส่งเสริมวินยั คุณธรรม

จริยธรรมสําหรับขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษา 

18.  การริเริมส่งเสริมการขอรับ

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู

และบุคลากรทางการศกึษา 

19.  การพฒันาขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษา 

20.การปฏิบตัิงานอืนใดตามที

ไดรั้บมอบหมาย 

12.  การเสนอความคิดเห็น

เกียวกบัการจดัตงั ยบุ รวมหรือ

เลิกสถานศึกษา 

13.  การประสานงานจดั

การศึกษาในระบบ นอกระบบ

และตามอธัยาศยั 

14.  การระดมทรัพยากรเพือ

การศึกษา 

15.  การทศันศึกษา 

16.การส่งเสริมงานกิจการ

นกัเรียน 

17.  การประชาสมัพนัธง์าน

การศึกษา 

18.  การส่งเสริม สนบัสนุนและ

ประสานงานการจดัการศึกษา  

ของบุคคล องคก์ร หน่วยงาน

และสถาบนัสงัคมอืนทีจดั

การศึกษา 

19.  งานประสานราชการส่วน

ภูมิภาคและส่วนทอ้งถิน   

20.  การรายงานผลการ

ปฏิบติังาน 

21.  การจัดระบบการควบคุม

ภายในหน่วยงาน 

22.  แนวทางการจดักิจกรรมเพือ

ปรับเปลียนพฤติกรรม 

ในการลงโทษนกัเรียน 

23.การปฏิบตัิงานอืนใดตามที

ไดรั้บมอบหมาย 



 

๔๕ 
 

โครงสร้างการบริหารบุคคลโรงเรียนวัดหนามแดง( เขียวอุทิศ ) 

   

 

  

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

นางเพยีงเพญ็  สุรารักษ์ 

ผู้อาํนวยการโรงเรียน 

นายชลอ  มันฤทธ ิ

รองผู้อํานวยการโรงเรียน 

นางนาฏยา  บรรจงอกัษร 
นางปริศนา  พรหมเมศ 
นางมาลยั  ใหญ่สูงเนิน 
นางสมหมาย  เคา้ศรีวงษ์ 
นางรุ่งฤดี  จิระเสว ี
นางปราณี  ศรีทบัทิม 
นางณัฐนรี  เจ๊ะยโูซ๊ะ 
นางอารีย ์ ด่านขุนทด 
นางสาวศรัญญา  ชยันาม 

นางพรชนม์ทพิย ์ คชพนัธ์ 
นางสาวพชัรี  แขง็แรง   
นางสาวขนิษฐา  เจียรณัย 

นางสาววีวรรณ  จนัทร์นาง 
นางสายพณิ  รังรงทอง 
นายเสมา  นุชพนัธ์ุ 
นางสาวภทัรพร  ประมาตร 
นายเสริมชยั เลิศศกัดิพณิชย ์
นางสาวมาลี  ลาภลมูล 
นางศิริลกัษณ์  ศรีเจริญ 
นางสาวภชิาภชั  บวัช่วงรุจดา 
นางสาวสุบรรณ  มั นหมาย 

นายประกาศน  เจริญยิ ง 
นางนาฏยา  บรรจงอกัษร 

นางชุติมา  กงัสดาร 
นางรุ่งฤดี  จิระเสว ี
นางสายพณิ  รังรงทอง 
นายศุภชยั  มิงมงคล 
นายณรงค์ชยั  ควรคิด 
นางสาวนารินทร์  ดาวไธสง 
นายเสมา  นุชพนัธ์ุ 
นางสาวฉวีวรรณ  จนัทร์นาง 
นางสาวชญานิษฐ์  จาํปาขนัธ์ 
นายอรรถพล  พรหมเมศ 
นายภาคภมิู  รักธญัการ 
นางสาวสลกัจิตร  ชืนตา 
นางสาวขนิษฐา  เจียรณัย 
นางสาวพชัรี  แขง็แรง       

นางสาวชลธี  โต๊ะทอง 
นายชาลี  อิมพงษ ์
นางสาวโชติกา  เกง่แกว้ 
นางสาวรชิตา  เพง็ชมจนัทร์ 
นางสาวโสภิดา  บวัสุวรรณ 

นางผกามาศ  เลิศชูเกยีรติ 
นายศุภชยั  มิงมงคล 

นางหนึงนุช  จริยเสถียร 
นางสาวนารินทร์  ดาวไธสง 

นางสาวอนงคน์ารถ นุชสายสวาท 
นางสาววรัญญา  ทองแกมแกว้ 

นายธนศกร  ชาํนาญ 
นางสาววรันณ์ธร  บวัคาํภ ู
นายเสริมชยั เลิศศดิัพนิชย ์
นางวจันา  โรจนรุ่งทว ี

นางสาํเริง  อาชวานนท์ 
นางมาลยั  ใหญ่สูงเนิน 
นางสาววิภาพร  มงัม ี
นางอารีย ์ ด่านขุนทด 

นางสาววรัญญา  ทองแกมแกว้ 
นางแจ่มจนัทร์  สิมาฉายา 
ว่าที ร.ต.สิทธกานต์ ธนสัมบนัน์

นางสาวทศันียา  ภิรมยศ์รี 
นางสาวนิลวลัย ์ เอกรักษา 

บริหารงานวชิาการ 

 

บริหารงานบริหารทัวไป 

 

บริหารงานบุคคล 

 

บริหารงานงบประมาณ 

 



 

๔๖ 
 

๒. วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย อตัลกัษณ ์และเอกลกัษณข์องสถานศึกษา 

วิสยัทศัน ์
ผูเ้รียน ใฝ่เรียนใฝ่รู ้มีคุณธรรมจริยธรรมเกลียดการโกง ความไม่ซือสตัย ์ รวมใจอนุรกัษ์

สิงแวดลอ้ม รักษค์วามเป็นไทยเรียนรูสู้่สากล  และปฏิบติัตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

พนัธกิจ 
๑. พฒันาระบบการบริหารจดัการการศึกษาอย่างเป็นระบบและมปีระสิทธิภาพ 
๒. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมทีกัษะชีวติ  สือสารเป็นและพัฒนาตนเองไดอ้ย่างมีคุณภาพ 
๓.  พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูใ้หห้ลากหลายอย่างมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานของ 

การศึกษาชาติ 
 ๔. จดักิจกรรมสนับสนุนใหผู้เ้รียน ใฝ่เรยีนใฝ่รู ้มีคุณธรรมจริยธรรมเกลียดการโกง ความไม่ซือสตัย ์ 
 ๕.  จดักิจกรรมสนับสนุนใหผู้เ้รียนอนุรกัษส์ิงแวดลอ้ม รกัษ์ความเป็นไทยเรียนรูสู้่สากล  และ
ปฏิบติัตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย 
๑.ผูเ้รียนอ่านคล่อง เขยีนถกูตอ้ง และสวยงาม มีทกัษะพืนฐานในการสือสารในทางภาษาไทย 

ภาษาองักฤษและคอมพิวเตอร ์
๒. มี สุ จ ิปุ สิ ในการเรียนรูแ้สวงหาความรูด้ว้ยตนเองใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 
๓. ผูเ้รียนมีความคดิวิเคราะห ์มีเหตุผล มีความคิดสรา้งสรรคมี์วจิารณญาณ 
๔ .ผูเ้รียนสุขภาพกาย  สุขภาพจติทีดี 
๕. ผูเ้รียนมคี่านิยมทีดี รักษาประเพณี และวฒันธรรมไทย อนุรกัษสิ์งแวดลอ้ม  

ทรพัยากรธรรมชาติอย่างยงัยืน 
๖. ผูเ้รียนมทีกัษะในการดาํเนินชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข 
๗.ชุมชนเขา้มามส่ีวนร่วมในการจดัการศึกษา พัฒนาผูเ้รียนตามเจตนารมณข์องชุมชน 
๘. ผูเ้รียนมคุีณธรรมจริยธรรมทีดี มีกิริยามารยาทงดงามอย่างเด่นชัด 
๙.ผูเ้รียนดาํรงชีวิตตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 

อตัลกัษณข์องสถานศึกษา 
  อ่อนน้อมถ่อมตน ไหวง้าม ตามแบบไทย 

เอกลกัษณข์องสถานศึกษา 
  โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 

 
 
 



 

๔๗ 
 

๓.  แนวทางการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑. การพฒันาคุณลกัษณะของนักเรียนใหเ้ป็นคนเก่ง คนดี และมคีวามสุขเป็นผูที้มีคุณธรรม 
จริยธรรมมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์สังเคราะห ์มีความคิดสรา้งสรรค ์มีทกัษะในการแสวงหา
ความรูด้ว้ยตนเอง และพฒันาตนเองอย่างต่อเนืองใหเ้ป็นผูที้มคีวามรบัผิดชอบ และมีระเบียบวินัยในตนเอง
เพิมขึน   
 ๒. พฒันาครผููส้อน โดยมุ่งเน้นทีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  และ
ส่งเสริมใหค้รไูดศึ้กษาหาความรูพ้ัฒนาตนเองต่อไป  

๓. พฒันาระบบการประกนัคุณภาพและพฒันาการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนือง 
 

๔. กลยุทธก์ารพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
  
กลยทุธที์ ๑  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลกัสูตรและส่งเสรมิ 

ความสามารถดา้นเทคโนโลยีเพือเป็นเครืองมือในการเรียนรู ้
 

ลาํดบั เป้าหมาย 
๑. นักเรียนระดบัปฐมวยัของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอ้ยละ ๙๕ ไดร้บัการเตรียมความ

พรอ้ม 
ดา้นร่างกาย อารมณ ์สงัคมและสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัอย่างมีคุณภาพ 

๒. นักเรียนระดบัปฐมวยัของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอ้ยละ ๙๕ จบการศึกษาตาม
กาํหนดเวลาของหลกัสูตร 

๓. นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที ๓ ของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอ้ยละ ๙๕ อ่านออกเขียน
ไดค้ิดเลขเป็น 

๔. นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที ๖ ของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอ้ยละ ๙๕ อ่านคล่อง 
เขียนคล่อง มีทกัษะการคิดขนัพืนฐาน 

๕. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขยีวอุทิศ ) รอ้ยละ ๙๕ใชเ้วลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน 
โดยเฉลียอย่างน้อยวนัละ ๓๐ นาที 

๖. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขยีวอุทิศ ) รอ้ยละ๙๕มีทกัษะในการแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ย
ตนเอง รกัการเรียนรู ้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนือง 

๗. นักเรียน ของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอ้ยละ ๙๕ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ 
สงัเคราะหม์ีวจิารณญาณ มีความคิดสรา้งสรรคต์ามระดบัการศึกษา 

๘. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขยีวอุทิศ ) รอ้ยละ ๙๕ มีความรูค้วามสามารถทาง
คณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรต์ามมาตรฐานการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

 
 
 
 
 
 



 

๔๘ 
 

ลาํดบั เป้าหมาย 
๙. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขยีวอุทิศ ) รอ้ยละ ๙๕ไดร้บัการพฒันาใหม้ทีกัษะดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
๑๐. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขยีวอุทิศ ) รอ้ยละ๙๕ไดร้บัการปลูกฝังทกัษะชีวิตและ

สามารถปรบัตวัเขา้กบัสถานการณภ์ยัพิบติัได ้
๑๑. ผลสมัฤทธิทางการเรียนโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอทิุศ ) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์

ภาษาไทยสงัคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ จากการประเมินระดบัชาติ เพิมขนึอย่างน้อยรอ้ยละ 
๕ 

๑๒. ครูและนักเรียนโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอ้ยละ ๙๕ ไดร้บัการพฒันา ใหม้ีทกัษะภาษา
ทีสองและมีความพรอ้มต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

๑๓. โรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) จดัหาสือการเรียนรู ้๘ กลุ่มสาระทีมีคุณภาพใหค้รเูลือกใช้
อย่างหลากหลาย 

๑๔. โรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มกีารจดักิจกรรมสรา้งความเขา้ใจในการเปลียนแปลงและ
สงัคมพหุวฒันธรรม 

๑๕. โรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มกีารจดักิจกรรมรบัมือภยัพิบติัทีเหมาะสมกบับริบทของพืนที 
 
 

กลยุทธที์ ๒  ปลกูฝังคุณธรรม  ความสาํนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลกัปรชัญาของ 
       เศรษฐกจิพอเพยีง 

 

ลาํดบั เป้าหมาย 
๑. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขยีวอุทิศ ) รอ้ยละ ๙๕ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 
๒. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขยีวอุทิศ )รอ้ยละ ๙๕มีความสาํนึกในความรกัชาติ 
๓. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขยีวอุทิศ ) รอ้ยละ ๙๕ ไดร้ับการส่งเสริมและพฒันาเรียนรู้

ประวติัศาสตรช์าติไทย สังคมศึกษา ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
๔. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขยีวอุทิศ ) รอ้ยละ ๙๕ มีคุณธรรม จรยิธรรม ๘ ประการ 

ไดแ้ก่ ขยนั ประหยดั ซอืสตัย ์มีวินัย สุภาพ สะอาด สามคัคี มีนําใจและกตญั  ู
๕. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขยีวอุทิศ ) รอ้ยละ ๙๕ มีการประกอบกิจกรรมทางศาสนา 

และกิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อผูอื้นและสงัคมอย่างสมาํเสมอ 
๖. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขยีวอุทิศ ) รอ้ยละ ๙๕ ไดร้ับการเรียนรูต้ามหลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 



 

๔๙ 
 

ลาํดบั เป้าหมาย 
๗. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขยีวอุทิศ )  รอ้ยละ ๙๕ ไดร้บัการส่งเสริมใหม้ีความ

รบัผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้มเหมาะสมกบัวยั 
๘. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขยีวอุทิศ ) รอ้ยละ ๙๕ ไดร่้วมกิจกรรมเสริมสรา้งคุณธรรม

จริยธรรม 
 
 

กลยุทธที์ ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั้วถึงครอบคลมุ ผูเ้รียนไดร้ับโอกาสในการพฒันาเต็มตาม
ศกัยภาพ 
 

ลาํดบั เป้าหมาย 
๑. ประชากรวยัเรียนรอ้ยละ ๙๕ ในเขตพืนทีบริการของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขยีวอุทิศ )ไดร้บั

การศึกษาขนัพืนฐาน 
๒. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขยีวอุทิศ ) รอ้ยละ ๙๕ จบการศึกษาขนัพืนฐานตาม

กาํหนดเวลาของหลกัสูตร 
๓. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขยีวอุทิศ ) รอ้ยละ ๙๕ ไดร้ับการดูแลช่วยเหลือทางการ

ศึกษาตามระดบัการศึกษา 
๔. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขยีวอุทิศ ) รอ้ยละ ๙๕ไดร้บัการสนับสนุนค่าใชจ่้ายทาง

การศึกษาขนัพืนฐาน 
๕. กรณีมีนักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ทีมพีฤติกรรมเสียงต่อสารเสพติด ตอ้ง

ลดลง        
รอ้ยละ ๙๕ 

๖. กรณีมีนักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ถา้ติดสารเสพติด ตอ้งไดร้บัการบาํบดั 
รอ้ยละ ๙๕ 

๗. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขยีวอุทิศ ) รอ้ยละ ๙๕ไดเ้รียนรูง้านอาชีพตามศกัยภาพของ
ตน และสามารถนําความรูไ้ปประกอบอาชีพไดเ้มอืจบการศึกษาขนัพืนฐานอย่างน้อย ๑ อาชีพ 

๘. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขยีวอุทิศ ) รอ้ยละ ๙๕มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรยีนรู ้
ของหลกัสูตร 

๙. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขยีวอุทิศ ) รอ้ยละ ๙๕ ผ่านเกณฑก์ารพฒันาสมรรถภาพ 
ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

๑๐. นักเรียนพิการของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขยีวอุทิศ ) รอ้ยละ ๙๕ จบการศึกษาตามกาํหนดเวลา
ของหลกัสูตร 

๑๑. ผูป้กครองนักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ )  รอ้ยละ ๙๕ มีความพึงพอใจทีไดร้บั
การบริการการศึกษาขนัพืนฐาน 

 
 



 

๕๐ 
 

กลยุทธที์๔  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทงัระบบ ใหส้ามารถจัดการเรียนการสอนไดอ้ย่างมี
คุณภาพ 
 

ลาํดบั เป้าหมาย 
๑. ครูโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอ้ยละ ๙๕ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 
๒. ครูโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอ้ยละ ๙๕ ไดร้บัการพฒันาทางดา้น ICT 
๓. ครูโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอ้ยละ ๙๕ ไดร้บัการเตรียมความพรอ้มดา้นภาษาที

สองเพือเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 

 
กลยุทธที์ ๕  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการกระจายอาํนาจทางการศึกษา  

        หลักธรรมาภิบาลเนน้การมีสว่นรว่มจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบัองคก์รปกครอง 
สว่นทอ้งถิน เพอืส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษา 

 

ลาํดบั เป้าหมาย 
๑. โรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มีระบบประกนัคุณภาพภายในทีเขม้แข็งครบองคป์ระกอบ

ตามกฎกระทรวงฯ 
๒. โรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มกีารบริหารจดัการไดต้ามมาตรฐานการศึกษาสามารถ

เขา้รบัการประเมินคุณภาพ 
๓. โรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มีระบบการนิเทศ กาํกบั ติดตาม ใหมี้การจดัการศึกษา

อย่างมคุีณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๕๑ 
 

๕. การดาํเนินงานตามกลยุทธข์องสถานศึกษา 
 กลยุทธที์ ๑  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและสง่เสริม 
         ความสามารถดา้นเทคโนโลยเีพอืเป็นเครืองมือในการเรียนรู ้
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑.โครงการ

พฒันาการจดั

ประสบการณ์

การเรียนรู้

ปฐมวยั 

๑. เพอืกาํหนดมาตรฐานการศึกษา

ปฐมวยั 
๒. เพือจดัทาํแผนและดาํเนินการ

ตามแผน 

๓. เพอืจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ

และใช้สารสนเทศในการบริหารจดั

การศึกษา 
๔. เพือติดตามตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
๕.เพือนาํผลการประเมินคุณภาพ

ทงัภายในและภาพนอกไปใชใ้นการ

วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา

ปฐมวยัอยา่งต่อเนือง 

๖. เพือจดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็น

รายงานการประเมินคณุภาพภายใน 

๑. กาํหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาปฐมวยัไดทุ้ก

มาตรฐานและทุกตวับง่ชี 

๒.จดัทาํและดาํเนินการตามแผน

ทีมุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

๓.จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและ

ใชส้ารสนเทศในการบริหาร

จดัการดร้้อยละ  ๑๐๐ 

๔.ติดตามตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานได้

ร้อยละ ๙๕ 
๕.นาํผลการประเมินคุณภาพทงั

ภายในและภายนอกไปใช้ในการ

วางแผนพฒันา 
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนือง 

๖.จดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็น

รายงานการประเมินคณุภาพ

ภายในปีการศึกษาละ ๑  ครัง 
 

มาตรฐาน
ปฐมวยัที 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,
๗,๘,๙,๑๐,๑๑ 

 
 
 
 
 



 

๕๒ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๒.โครงการ

พฒันา

คุณภาพ 
การเรียน 
การสอน 
อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๓. โครงการ

พฒันา

กระบวนการ 
วจิยัในการ

เรียนรู้ 
ในชนัเรียน 
 
 
 
 
 
 
๔.โครงการ

ยกระดบั

ผลสัมฤทธิ

ทางการเรียน 

๘ กลุ่มสาระ 
 
 

๑. เพือใหค้รูเปลียนพฤติกรรมการ

สอนให้หลากหลายมากยิงขึนโดย

ยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั 

๒.เพือใหค้รูพฒันาสือ  จดัหาแหล่ง

เรียนรู้  และพฒันาการมีวจิยัในชนั

เรียนให้มีคุณภาพยิงขึน 
 

๑. เพือพฒันาคน้ควา้เกียวกบั

กิจกรรมการเรียนการสอนทีมี

ประสิทธิภาพ 

๒. เพือพฒันาใหน้กัเรียนมี

ผลสัมฤทธิทีดีขึน 

๓.เพือพฒันาใหค้รูมีผลงานวจิยัใน

ชนัเรียนปฏิบตัิงานตามบทบาท

หนา้ทีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
 

 

 

๑.เพือใหผู้เ้รียนใหม้ผีลสัมฤทธิ

ทางการเรียนแตล่ะกลุ่มสาระเป็นไป

ตามเกณฑ ์

๒.เพือใหผู้เ้รียนมีผลการประเมิน

สมรรถนะสําคญัตามหลกัสูตร

เป็นไปตามเกณฑ ์ 

๓.เพือใหผู้เ้รียนมีผลการประเมิน

การคดิวเิคราะห์และเขยีนเป็นไป

ตามเกณฑ ์

๑.ครูทุกคนปรับเปลียนพฤติกรรม

การสอนให้หลากหลายยิงขนึ  

โดนยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั 

๒.ครูทุกคนมีการพฒันาสือ  

จดัหาแหล่งเรียนรู้  และมีการวจิยั

ในชนัเรียน 
 

๑.ครูทุกคนศึกษาคน้ควา้เกียวกับ

กิจกรรมการเรียนการสอนทีมี

ประสิทธิภาพ 

๒.นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์
คณิตศาสตร ์ภาษาไทยสังคม
ศึกษา และภาษาต่างประเทศ 
เพิมขึน 
อย่างนอ้ยรอ้ยละ ๕ 
๓.ครูทุกคนมผีลงานวจิยั  นาํ

ผลงานวจิยัไปใชพ้ฒันางานใหมี้

ประสิทธิภาพเกิดและเกิด

ประสิทธิผล 
๑.นกัเรียนร้อยละ ๘๐.๖๔ มี

ผลสัมฤทธิทางการเรียนแตล่ะกลุ่ม

สาระเป็นไปตามเกณฑต์น้สังกดั 

๒.นกัเรียนร้อยละ ๙๐มีผลการ

ประเมนิสมรรถนะสําคญัตาม

หลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์

๓.นกัเรียนร้อยละ ๙๐มผีลการ

ประเมนิการคิดวเิคราะห์และเขียน

เป็นไปตามเกณฑ ์

มาตรฐานที  ๓

ตวับ่งชีที  ๓.๑,  

๓.๒,  ๓.๓,  

๓.๔ 

มาตรฐานที๑๐  

ตวับ่งชีที 

๑๐.๒, ๑๐.๓,  

๑๐.๔ 

๑.มาตรฐาน 
ที ๕ตวับ่งชีที  

๕.๑, 

๕.๒,๕.๓,๕.๔ 
๒.มาตรฐานที  

๗ตวับ่งชีที 

๗.๗ 

 
 
 
 

มาตรฐานที  ๕ 

ตวับ่งชีที ๕.๑, ๕

๕.๒,๕.๓ ,๕.๔
 

 



 

๕๓ 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

 
 
 
๕.โครงการ

พฒันาทกัษะ

การใช้

ภาษาองักฤษ

เพเืตรียม

พร้อมสู่

ประชาคม

อาเซียน 

 
 
 
 
 
๖.โครงการ

หอ้งสมุด 

มีชีวติ 

 

๔.เพือใหน้กัเรียนมีผลการทดสอบ

ระดบัชาตเิป็นไปตามเกณฑ ์
 

๑.เพือใหน้กัเรียนมีทกัษะในการฟัง  

พูด  อ่าน  เขียนภาษาองักฤษ 

๒.เพือส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความ

มนัใจและเกิดทศันคติทีดีในการใช้

ภาษาองักฤษ 

๓.เพือส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกั

แสวงหาความรู้เพือเป็นพืนฐาน

การศึกษาในระดบัทีสูงขึน 

๔.เพือกระตุน้ใหน้กัเรียนเห็น

ความสําคญัของภาษาองักฤษ         

ในฐานะภาษากลางในประเทศ 
 
 
 

๑.เพือใหน้กัเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียนมาใช้บริการและร่วม

กิจกรรมในหอ้งสมุด 

๒.เพือใหน้กัเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจาก

หอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้และสือต่าง ๆ 

๓.เพือใหน้กัเรียนมีทกัษะในการ

อ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียนและตงัคาํถาม  

เพือคน้ควา้หาความรู้เพิมเติม 

 

๔.นกัเรียนร้อยละ ๕๐มีผลการ

ทดสอบระดบัชาติเฉลียอยูใ่น

ระดบัดขีึน 
๑.นกัเรียนทุกคนมีทกัษะในการ

ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาองักฤษดี

ขนึ 

๒.นกัเรียนทุกคนมีความมนัใจ  

ในการใชภ้าษาองักฤษ กลา้คิด      

กลา้ทาํ  กลา้แสดงออก 

๓.นกัเรียนทกุคนรู้จกัแสวงหา

ความรู้เพือเป็นพืนฐานการศึกษา

ในระดบัทีสูงขึน 

๔.นกัเรียนทกุคนเลง็เห็น

ความสําคญัของภาษาองักฤษเพือ

พฒันาความพร้อมและศกัยภาพ

ของตนเองใหเ้ขา้สู่ประชาคม

อาเซียนได ้

๑.นกัเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียนร้อยละ ๑๐๐ มาใช้บริการ

และร่วมกิจกรรมใหห้อ้งสมุด 

๒.นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีนิสัยรกั

การอ่าน  แสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเองจากหอ้งสมุด  แหล่งเรียนรู้  

และสือต่าง ๆ รอบตวั 

๓.นกัเรียนร้อยละ ๙๕ มีทกัษะใน

การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตงั

คาํถามเพือคน้ควา้หาความรู้ 

 
 
 
๑.มาตรฐานที 

๓ตวับ่งชีที 

๓.๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที๓

ตวับ่งชีที 

๓.๑,๓.๒, 

๓.๔ 

 



 

๕๔ 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

 
 
 

๗.กิจกรรม

ส่งเสริมนิสัย

รักการอ่าน 

การเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.โครงการ

เสริมสร้าง

สังคมแห่งการ

เรียนรู้สู่

สถานศึกษา 

๔.นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยี

ในการแสวงหาความรู้และนาํเสนอ

ผลงาน 

๑.เพือสร้างเสริมทกัษะการอ่านการ

เขียน 

๒. เพือพฒันาศกัยภาพในการ    

อ่านคลอ่ง  เขียนคลอ่ง 

๓.เพือปลกูฝังนิสัยรกัการอ่าน    

การเขียน 

๔.เพือใหผู้เ้รียนไดแ้สดง

ความสามารถตามศกัยภาพของ

ตนเอง 

๕.เพือใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

๖.เพือใหผู้เ้รียนเห็นความสําคญั  

 รักและภูมิใจในภาษาไทย 

๑.เพือส่งเสริมผูเ้รียนนิสัยรัก       

การอ่านและแสวงหาความรู้       

ดว้ยตนเองจากห้องสมดุ  แหล่ง

เรียนรู้และสือต่าง ๆ รอบตวั 

๒.เพือใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการอ่าน  

ฟัง ดู พูด เขียน และ ตงัคาํถามเพือ

คน้ควา้หาความรู้เพิมเติม 

๓.เพือผูเ้รียนเรียนรู้ร่วมกนัเป็น

กลุ่ม  แลกเปลียนความคดิเห็นเพือ

การเรียนรู้ระหวา่งกนั 

๔.นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐ ใช้

เทคโนโลยใีนการแสวงหาความรู้

และนาํเสนอผลงาน 

๑.ผูเ้รียนทุกคนในโรงเรียน       

เขา้ร่วมกิจกรรมในโครงการ 

๒.คณะครูในโรงเรียนทุกคนเขา้

ร่วมกิจกรรมในโครงการ 

๓.คณะกรรมการสถานศึกษา    

ขนัพืนฐานและผูป้กครองทุกคน

เขา้ร่วมกิจกรรมในโครงการ 

 
 
 
 
 
 

๑.ผูเ้รียนร้อยละ ๑๐๐ มีนิสัยรัก

การอ่านและแสวงหาความรู้    

ดว้ยตนเองจากห้องสมุด  แหล่ง

เรียนรู้ และสือต่างๆ  

๒.ผูเ้รียนร้อยละ ๙๕มทีกัษะใน

การอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  และตงั

คาํถามเพือคน้ควา้หาความรู้ 
๓.ผูเ้รียนร้อยละ ๑๐๐ เรียนรู้

ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลียนความ

คิดเห็นเพือการเรียนรู้ระหวา่งกนั 

 
 
 
๑.มาตรฐานที  

๓ ตวับ่งชีที 

๓.๑, ๓.๒ 

๒.มาตรฐานที  

๑๔  ตวับ่งชีที 

๑๔.๑, ๑๔.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
๑.มาตรฐานที  

๓  ตวับ่งชีที 

๓.๑, ๓.๒, 

๓.๓, ๓.๔ 

๒.มาตรฐานที 

๑๓  ตวับ่งชีที 

๑๓.๑, ๑๓.๒ 

 

 



 

๕๕ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙.โครงการ

พฒันา

หลกัสูตร

สถานศึกษา 

 

๔.เพือใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้

และนาํเสนอผลงาน 

๕.เพือสร้างแหล่งเรียนรู้ พฒันา

แหล่งเรียนรู้และใชป้ระโยชน์จาก

แหล่งเรียนรู้ทงัภายในและภายนอก

เพือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ

บุคลากรของสถานศึกษารวมทงั

ผูเ้กียวขอ้ง 

๖. เพือมกีารแลกเปลียนเรียนรู้

ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา

ระหว่างสถานศึกษากบัครอบครัว  

ชุมชน  และองคก์รทเีกียวขอ้ง 

 
 
 
 
๑.เพือพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิน  การ

วดัผล  ประเมินผล  ใหมี้คุณภาพ

เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
๒. พฒันาหลกัสูตรทอ้งถิน การ

วดัผล ประเมินผลใหมี้คุณภาพ

เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

๔.  ผูเ้รียนร้อยละ ๑๐๐ ใช้

เทคโนโลยใีนการเรียนรู้และ

นาํเสนอผลงาน 

๕. ร้อยละ ๑๐๐สถานศึกษาสร้าง

แหล่งเรียนรู้และพฒันาแหล่ง

เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้

ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทงั

ภายในและภายนอกสถานศึกษา  

๖.  ร้อยละ ๑๐๐ มีการแลกเปลียน

เรียนรู้ระหวา่งบุคคลภายใน

สถานศึกษา  ระหวา่งสถานศึกษา

กบัครอบครัว ชุมชนและองคก์รที

เกียวขอ้งเพอืพฒันาหลกัสูตรใหมี้

คุณภาพ  มีความเหมาะสม   

ตรงตามทีกรมวชิาการ  

กระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 

ปรับปรุงโครงสร้างหลกัสูตร

สถานศึกษา     ขนัพืนฐาน

โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)  

ใหแ้ลว้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที ๑ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที ๑๐

ตวับ่งชีที 

๑๐.๑, 

๑๐.๒,๑๐.๓ 

 

 

 
 
 
 
 



 

๕๖ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑๐.โครงการ

จดัการสภาพ 

แวดลอ้มเพือ

การเรียนรู้ 

สู่คุณภาพ 
 
 

๑๑.กิจกรรม

พฒันา

นกัเรียน 

ดา้นการคิด 

 

๑.เพอืใหอ้าคารสถานที บริเวณ

โรงเรียนสะอาด ร่มรืน สวยงาม 

๒.เพือใหน้กัเรียนมีแหล่งเรียนรู้

เพิมขนึ 
  

 

 

เพือส่งเสริมใหน้กัเรียนมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

คิดสงัเคราะห์  คิดอย่างมี

วจิารณญาณ คิดสร้างสรรค ์

คิดไตร่ตรอง และมีวสิัยทศัน์ 

 

๑.ร้อยเปอร์เซ็นตข์องพืนทีบริเวณ

โรงเรียนมีความสะอาด  ร่มรืน  

สวยงาม 

๒.โรงเรียนจดัแหล่งเรียนรู้ให้

นกัเรียนทุกคนทงั  ๘  กลุ่มสาระ 

 

 

๑.นกัเรียนร้อยละ ๙๕  สามารถ

สรุปความคิดจากเรืองทีอ่านและ

ฟังจบัประเด็นตามองคป์ระกอบ

เรือง  เชือมโยงความสัมพนัธ์ของ

เรืองและสือสารการพูดหรือการ

เขียนตามความคิดของตนเองได ้

๒.นกัเรียนร้อยละ ๙๕ สามารถ

อธิบายวธีิคิด  วิธีแกปั้ญหาดว้ย

ภาษาของตนอยา่งเป็นลาํดบั

ขนัตอน 

๓.นกัเรียนร้อยละ ๙๕  สามารถ

กาํหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  

เลือกตดัสินใจตามเรืองเหตุการณ์  

โดยเลอืกใชข้อ้มูลในการตดัสินใจ

อย่างมเีหตุผลและแก้ปัญหาดว้ย

ความรอบคอบ 

๔.นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความคิด

ริเริมและสร้างสรรค ์ สร้างผลงาน

ดว้ยความภาคภูมิใจ 

๑.มาตรฐานที  

๑๑ ตวับ่งชีที  

๑๑.๑ 

๒.มาตรฐานที  

๑๓ตวับ่งชีที  

๑๓.๑ 

มาตรฐานที ๔  

ตวับ่งชีที ๔.๑,  

๔.๒, ๔.๓, 

๔.๔   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

๕๗ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑๑.โครงการ 

“ลดเวลาเรียน  

เพิมเวลารู้” 

 

 

๑.การดาํเนินการกิจกรรมทุก

กิจกรรมของโครงการสําเร็จลุล่วง

ทุกกิจกรรม 

๒คณะครู  นกัเรียน และผูเ้ขา้ร่วม

โครงการทุกคนและผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งมีความพึงพอใจ 

       เชิงคณุภาพ 

๓.นกัเรียนโรงเรียนวดัหนามแดง 

(เขียวอุทิศ)ทุกคนมีคุณลกัษณะที

กาํหนดใน ๔ หมวดประกอบดว้ย

หมวดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  หมวด

สร้างเสริมสมรรถนะ  และการ

เรียนรู้   หมวดสร้างเสริม

คุณลกัษณะและค่านิยม  และหมวด

การสร้างเสริมทกัษะการทาํงาน  

ทกัษะอาชีพ  มคีวามพึงพอใจและ

สามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างมีความสุขใน

ทุกกิจกรรม 

๑.นกัเรียนร้อยละ ๙๕ มี

คุณลกัษณะตามทีกาํหนด 

ใน ๔ หมวดประกอบดว้ยหมวด

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  หมวดสร้าง

เสริมสมรรถนะ  และการเรียนรู้   

หมวดสร้างเสริมคุณลกัษณะและ

ค่านิยม  และหมวดการสร้างเสริม

ทกัษะการทาํงาน  ทกัษะอาชีพ 

๒.นกัเรียนอยา่งนอ้ยร้อยละ ๙๕ 

และ ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งมีความพึง

พอใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข

ในทุกกิจกรรมทีกาํหนดใน

โครงการ 

๓. โรงเรียนมีเทคนิคหรือ

กระบวนการส่งเสริมกิจกรรมลด

เวลาเรียน  เพิมเวลารู้อย่าง

หลากหลาย 

๔.นกัเรียนมีความสนใจสามารถ

ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์เขา้

ร่วมกิจกรรมตามความสนใจ 

ความถนดัอย่างเตม็ศกัยภาพ 

๕.โรงเรียนมีกิจกรรมหลากหลาย 

นกัเรียนทุกคนไดรั้บการพฒันาให้

เป็นคนดี  คนเก่ง โดยมีคุณธรรม 

จริยธรรมมีค่านิยมทีพึงประสงค์

และเรียนรู้อยา่งมีความสุขในทุก

กิจกรรม 

 

มาตรฐานที ๔  

ตวับ่งชีที ๔.๑,  

๔.๒, ๔.๓, 

๔.๔   

 

 



 

๕๘ 
 

กลยุทธที์ ๒  ปลกูฝังคุณธรรม  ความสาํนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลกัปรชัญาของ 
       เศรษฐกจิพอเพยีง 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑๒.โครงการ

พฒันา

กิจกรรม

ลูกเสือ  

เนตรนารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๓.โครงการ

วนัสําคญั 

 

 

 

 

 

๑.เพือใหน้กัเรียนมคุีณลกัษณะ      

ทีพึงประสงค์ตามหลกัสูตร 
๒.เพือใหน้กัเรียนมีความเออือาทร

และกตญั ูกตเวทีตอ่ผูมี้พระคุณ 

๓.เพือใหน้กัเรียนยอมรับความคิด

และวฒันธรรมทีแตกต่าง 

๔.เพือใหน้กัเรียนตระหนกั รู้คณุค่า 

ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาสิงแวดลอ้ม 

๕.เพือพฒันากิจการลกูสือเนตรนารี

ของโรงเรียนใหมี้การพฒันาอยา่ง

เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 

๑.เพอืใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้วิธีปฏิบตัิ

ตนในการประกอบพิธีกรรม

ทางดา้นศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 

ทีดีงามของคนไทย 

๒.เพือปลกูฝังให้นกัเรียนเคารพรัก 

หวงแหนเทิดทูนสถานบนัชาติ 

ศาสนา และพระมหากษตัริย ์            

 

๑.นกัเรียนทุกคนมีคณุลกัษณะที

พึงประสงค์ตามหลกัสูตร 

๒.นกัเรียนทีทุกคนมีความเอือ

อาทรและกตญั ูกตเวทีต่อผูมี้

พระคุณ 

๓.นกัเรียนทกุคนยอมรับความคิด

และวฒันธรรมทีแตกต่าง 
๔.นกัเรียนทกุคนตระหนกั รู้

คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันา

สิงแวดลอ้ม 

๕.ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘  กิจการ

ลูกเสือของโรงเรียนมีการ

พฒันาขนึ  สามารถเป็นแบบอย่าง

ในการจดักิจกรรมของโรงเรียนใน

กลุ่มบางพลี ๑ไดเ้ป็นโรงเรียน

ตน้แบบลูกเสือ 

๑.นกัเรียนทุกคนปฏิบติัตนในการ

ประกอบพิธีกรรมทางดา้นศาสนา 

ประเพณีวฒันธรรม ทีดีงามของ

คนไทยได ้

๒.นกัเรียนทุกคนมีความเคารพรัก 

หวงแหน เทิดทูนสถานบนัชาติ 

ศาสนา และพระมหากษตัริย ์

 

มาตรฐานที ๒  

ตวับ่งชีที ๒.๑,  

๒.๒,  ๒.๓, ๒.๔ 
มาตรฐานที ๑๐
ตวับ่งชีที ๑๐.๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

๑.มาตรฐานที ๒

ตวับ่งชีที 

๒.๑,๒.๒,๒.๓,
๒.๔ 
๒.มาตรฐานที 

๑๔ ตวับ่งชีที  

๑๔.๑, ๑๔.๒ 

 

 
 



 

๕๙ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑๔.โครงการ

โรงเรียนธรรม

จารี 
 
 

 

๑๕.โครงการ

อนุรักษ์

พลงังานและ

สิงแวดลอ้ม 
 
 
๑๖.โครงการ

พฒันาพฒันา

ประชาธิปไตย

ในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
๑๗.โครงการ

พฒันา

สถานศึกษาสู่

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

๑.เพือปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรมอนั

ดีงามใหน้กัเรียนไดป้ระพฤติและ

ปฏิบตั ิ

๒.เพือให้นกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรม

อนัเป็นประโยชนแ์ก่ตนเองและ

สังคม 
 

๑.เพือใหค้รูและนกัเรียนไดรู้้วิธีการ

อนุรักษพ์ลงังานและสิงแวดลอ้ม

อย่างถูกตอ้ง 

๒.เพือเป็นตน้แบบในการปฏิบติั

เรืองการอนุรักษ์พลงังานและ

สิงแวดลอ้มสู่ชุมชน 

๑.เพือปรับปรุง แก้ไขนกัเรียนใหมี้

พฒันาการทางดา้นประชาธิปไตย 

ทงั  ๓ดา้น 

๒.เพือให้นกัเรียนมีวนิยัในตนเอง 

๓.เพือใหน้กัเรียนสามารถ

ปฏิบตัิงานร่วมกนัเป็นกลุ่มได ้

๔.เพือปลกูฝังวถีิชีวติประชาธิปไตย 

 
 

๑.โรงเรียนนาํหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหลกัการ

บริหารสถานศึกษา  

จดัการศึกษาและดาํเนินกิจกรรมที

เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน/สังคม 

  

๑.นกัเรียนทุกคนไดรั้บการปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม 
๒.นกัเรียนทุกคนไดป้ฏิบตัิ

กิจกรรมอนัเป็นประโยชนแ์ก่

ตนเองและสังคม 

 

๑.ครูและนกัเรียนทุกคนไดรู้้

วิธีการอนุรักษ์พลงังานและ

สิงแวดลอ้มอย่างถกูตอ้ง 

๒.โรงเรียนเป็นตน้แบบในการ

ปฏิบติัเรืองการอนุรักษ์พลงังาน

และสิงแวดลอ้มสู่ชุมชน 

๑.นกัเรียนทุกคนไดมี้ส่วนร่วมใน

กิจกรรม 

๒.นกัเรียนทุกคนมีพฤติกรรมดีขึน 

๓.นกัเรียนทกุคนสามารถทาํงาน

เป็นหมู่คณะได ้

๔.นกัเรียนทกุคนรู้จกัสิทธิ และ

หนา้ทีของตนเอง 

๕.นกัเรียนทกุคนมีความสามคัค ี

และรู้จกัการเสียสละ 

๑.ภายในปี การศึกษา  ๒๕๕๘  

โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)  

นาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

ในการบริหารสถานศึกษา  จดั

การศึกษาและดาํเนินกิจกรรมที

เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/ต่อสังคม 

๑.มาตรฐานที 

๒ ตวับ่งชีที

๒.๑,๒.๒,๒.๔ 
๒.มาตรฐานที 

๑๔ตวับ่งชีที

๑๔.๑, ๑๔๒ 

๑.มาตรฐานที  

๒ตวับ่งชีที๒.๔ 

๒.มาตรฐานที 

๑๔ ตวับ่งชีที 

๑๔.๑, ๑๔.๒ 
 
มาตรฐานที ๒

ตวับ่งชีที ๒.๑,  

๒.๓ 

 

 

 

 

มาตรฐานที ๒  

ตวับ่งชีที ๒.๑  

 

 

 



 

๖๐ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

 

 

 

 

 
๑๘.โครงการ 
อ่อนนอ้ม   

ถ่อมตน   
ไหวง้าม 

ตามแบบไทย 
 
 
 
 
 
 

๑๙.โครงการ

พฒันา

สิงแวดลอ้ม

ร่วมกบัชุมชน 

๒.ผูอ้าํนวนการโรงเรียน  ครู  และ

บุคลากรทางการศึกษามีความรู้

ความเขา้ใจและปฏิบติังานเป็น

แบบอย่างตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๓.นกัเรียนมีความรู้  ทกัษะ ปฏิบติั

ตนและดาํเนินชีวิตตามปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง  “อยู่อย่าง

พอเพียง” 
๑.  เพือสร้างค่านิยมใหรั้กษาความ

เป็นไทย 

๒.เพือให้ครูและนกัเรียนทุกคนมี

ความเขา้ใจเกียวกบัมารยาทไทย 

๓.  เพือใหน้กัเรียนมีกิริยามารยาท

เรียบร้อยและปฏิบติัจนเกิดความเคย

ชิน 
 

 
 
 
 
๑  เพือพฒันาสภาพแวดลอ้มร่วมกบั

ชุมชนโดยรอบโรงเรียนให้สะอาด 

ร่มรืน สวยงาม 

๒.เพือให้นกัเรียน  ครู  และชุมชน  

มีจิตสํานึก ตระหนกัและรู้คุณค่า

ของการอนุรักษแ์ละพฒันา

สิงแวดลอ้ม 

๒.ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  ครู  และ

บุคลากรทางการศึกษาทุกคน  มี

ความรู้  ความเขา้ใจและปฏิบติังาน

เป็นแบบอยา่งตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

๓.นกัเรียนทกุคนมีความรู้  ทกัษะ  

ปฏิบติัตน  และดาํเนินชีวติตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

“อยู่อย่างพอเพียง 
๑.นกัเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมเป็น

ทีโรงเรียนจดัขึนเพืออนุรักษ์

วฒันธรรมไทย  ในดา้นมารยาท

ไทยและมีความภาคภมูิใจทีไดม้ี

ส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความ

เป็นไทย 

๒.ครูและนักเรียนทุกคนมีความ

เขา้ใจเกียวกบัมารยาทไทย 

๓.นกัเรียนทกุคนมีกริยามารยาท

เรียบร้อย  และปฏิบตัิจนเกิดความ

เคยชิน 

๑.พฒันาสภาพแวดลอ้มร่วมกบั

ชุมชนใหส้ะอาด รืมรืน สวยงาม

๒.นกัเรียน  ครู  และชุมชน  ร้อย

ละ ๑๐๐มีจิตสํานึก ตระหนกัและรู้

คุณค่าของการอนุรักษแ์ละพฒันา

สิงแวดลอ้มร่วมกบัชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.มาตรฐานที 

๒ตวับ่งชีที 

๒.๑ 

๒.มาตรฐานที  

๑๔  ตวับ่งชีที  

๑๔๑,๑๔.๒ 
  

 

 

๑.มาตรฐานที 

๑๔ตวับ่งชีที  

๑๔.๑, ๑๔.๒ 
๒.มาตรฐานที  

๑๕ ตวับ่งชีที 

๑๕.๑, ๑๕.๒ 

 

 



 

๖๑ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

 
๓.เพือใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฎิบติัจริง

จนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

 

๓.นกัเรียนร้อยละ  ๑๐๐ ปฏิบติั

จริงในการอนุรักษ์และพฒันา

สิงแวดลอ้มร่วมกบัชุมชน 

 

 

 

 
กลยุทธที์ ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั้วถึงครอบคลมุ ผูเ้รียนไดร้ับโอกาสในการพฒันาเต็มตาม
ศกัยภาพ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๒๐.โครงการ

ประกนัโอกาส

ทางการศึกษา 
 
 
 

๒๑.โครงการ

พฒันาการ

จดัการเรียนการ

สอนเดก็ทีมี

ความตอ้งการ

พิเศษ 

เพือจดัการศึกษาใหก้บัเด็กในเขต

บริการและนอกเขตบริการให้เขา้

เรียน 
 

 

 

 

๑.เพือจดัอบรมพฒันาครูใหมี้ความรู้

ความสามารถในการจดั

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับ

นกัเรียนพิเศษเรียนร่วม 

 

๑.เด็กทีอยูใ่นเขตบริการทุกคน

ของโรงเรียนวดัหนามแดง     

(เขียวอุทิศ) ไดเ้รียน 

๒. เด็กทอียูน่อกเขตบริการ  เดก็

พิการ  เดก็ดอ้ยโอกาสทุกคนที

ประสงค์จะเรียนทีโรงเรียนวดั

หนามแดง(เขียวอุทิศ)  ไดเ้รียน 

๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของโรงเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้  

ความสามารถในการจดั

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับ

นกัเรียนพิเศษเรียนร่วม 

   

๑.มาตรฐานที  

๘ ตวับ่งชีที  

๘.๕   
๒.มาตรฐานที  

๑๕ ตวับ่งชีที  

๑๕.๑   

๑.มาตรฐานที ๑    

ตวับ่งชีที ๑.๖ 

๒.มาตรฐานที  

๖ ตวับ่งชีที 

๖.๓ 

 
 
 
 



 

๖๒ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
๒๒.โครงการ

ศิลปะ ดนตรี

นาฏศิลป์ และ

กีฬาตา้นยาเสพ

ติด 

 

 

๒.เพือจดัอบรมใหค้วามรู้ผูป้กครอง

ใหดู้แลช่วยเหลือนกัเรียนพิเศษเรียน

ร่วมให้มีพฒันาการ 

ทีดีขึน 

๓.เพือจดักิจกรรมเขา้ค่ายวชิาการ

นกัเรียนพิเศษเรียนร่วมใหมี้

พฒันาการทีพึงประสงค์ตาม

ศกัยภาพ 

๔. เพือส่งเสริมความสามารถของ

นกัเรียนพิเศษเรียนร่วมใหมี้โอกาส

แสดงศกัยภาพดว้ยการจดักิจกรรม

แข่งขนัทกัษะวชิาการและการร่วม

จดัเวทีวิชาการแลกเปลียนเรียนรู้ 

๕. เพือส่งเสริมนกัเรียนพิเศษเรียน

ร่วมทีมีความสามารถเป็นตวัแทน

ไปแข่งขนัทกัษะวชิาการงาน

ศิลปหตัถกรรมระดบัภาคและใน

ระดบัชาติ 
๑.เพือจดัประสบการณ์ตรงใหก้บั

นกัเรียนเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพ

ของนกัเรียน 
๒.เพือให้นกัเรียนมีความสามารถ มี

สุนทรียภาพชืนชมในศิลปะดนตรี

นาฏศิลป์และกีฬา 

๓.เพือใหน้กัเรียนมีสุขภาพร่างกายที

แข็งแรงห่างไกลยาเสพติด  

๒.ผูป้กครองสามารถนาํความรู้ไป

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนพเิศษเรียน

ร่วมให้มีพฒันาการทีดีขึน   

ร้อยละ  ๙๐ 
๓.นกัเรียนพเิศษเรียนร่วมเมอืเขา้

ค่ายวิชาการแลว้มีพฒันาการ 

ทีพึงประสงค์ตามศกัยภาพ   

ร้อยละ ๙๐ 
๔.นกัเรียนพเิศษเรียนร่วมมีโอกาส

แสดงศกัยภาพในการแข่งขนั

ทกัษะวชิาการ ร้อยละ ๙๐ 

๕.นกัเรียนพเิศษเรียนร่วมมี

ความสามารถเป็นตวัแทนไป

แข่งขนัทกัษะวิชาการงาน

ศิลปวฒันธรรมระดบัภาค ร้อยละ  

๘๐ และระดบัชาติ ร้อยละ๗๐ 
 

 

๑.นกัเรียนทุกคนไดรั้บการ

ส่งเสริมดา้นศิลปะ  ดนตรี  

นาฏศิลป์  และกีฬาเตม็ตาม

ศกัยภาพ 

๒.นกัเรียนทุกคนไดรั้บการ

ส่งเสริมใหมี้ความสามารถและมี

ความชืนชมในดา้นศิลปะ  ดนตรี  

นาฏศิลป์และกีฬา 

 

 

๓.มาตรฐานที  

๗ ตวับ่งชีที 

๗.๑, ๗.๒, 

๗.๓, ๗.๔, 

๗.๕, ๗.๖, 

๗.๗ 
๔.มาตรฐานที  

๘ ตวับ่งชีที

๘.๕ 
๕.มาตรฐานที  

๑๐ ตวับ่งชีที 

๑๐.๑, ๑๐.๒, 

๑๐.๓, ๑๐.๔, 

๑๐.๕, ๑๐.๖ 
 

 

 

๑.มาตรฐานที 

๑ตวับ่งชีที ๑.๑, 

๑.๒, ๑.๓, ๑.๔, 

๑.๕, ๑.๖ 
๒.มาตรฐานที 

๑๑ตวับ่งชีที 

๑๑.๒ 

 



 

๖๓ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

 
 
 

๒๓.โครงการ

ยุวชน

ประกนัภยั 

ในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
๒๔.โครงการ

โรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ 
 
 
 

๒๕.โครงการ

การแข่งขนักีฬา  

นกัเรียนตา้นภยั

ยาเสพติด 

 
 

 
 
๑.เพือใหน้กัเรียนปลอดภยัจาก

อุบตัเิหตุทงัขณะอยู่ในโรงเรียนและ

ระหวา่งเดินทางไปกลบั 

๒.  เพือใหน้กัเรียนปลอดภยัจากการ

ถูกร้ายทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  และ

สังคม 

๓.เพือใหน้กัเรียนปลอดจากยาเสพ

ติดทุกชนิด 

๑.เพือใหน้กัเรียนไดรั้บการบริการ

ทางดา้นสุขอนามยั 

๒. เพือใหน้กัเรียนมีสุขภาพทดีี

สมบูรณ์แขง็แรง พร้อมทีจะเรียนรู้ 

 
 
๑.เพือปลกูฝังใหน้กัเรียนรักและเห็น

คุณค่าของการเล่นกีฬา 

๒.เพือให้นกัเรียนรู้จกัใชเ้วลาวา่งให้

เป็นประโยชน์  และห่างไกลจาก

สารเสพติด 

๓.เพือส่งเสริมใหน้กัเรียนได้

แสดงออกถึงความสามารถดา้นการ

กีฬา 

๔.๓นกัเรียนทกุคนรักการออก

กาํลงักายมีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตทีดี  ห่างไกลจาก 

ยาเสพติด 

นกัเรียนทุกคนปลอดภยัจาก

อุบตัเิหตุ  การถูกทาํร้ายทางดา้น

จิตใจ  ร่างกาย  และห่างไกลยา

เสพติดทุกชนิด 

 

 
 

๑.นกัเรียนทุกคนของโรงเรียนวดั

หนามแดงไดรั้บการบริการดา้น

สุขอนามยั 

๒.นกัเรียนทุกคนเป็นผูมี้สุขภาพ

อนามยัสมบูรณ์แขง็แรงพร้อมทีจะ

เรียนรู้ 

๑.นกัเรียนทุกคนเห็นความสําคญั

ของการเล่นกีฬาหรือ 

ออกกาํลงักาย 

๒.นกัเรียนทุกคนรู้จกัใชเ้วลาวา่ง

ใหเ้ป็นประโยชน์  และห่างไกล

จากสารเสพติด 

 

 

 

 
๑.มาตรฐานที  

๑ ตวับ่งชีที ๑.๓ 

๒.มาตรฐานที  

๑๑ ตวับ่งชีที 

๑๑.๑, ๑๑.๒ 
 

 

มาตรฐานที ๑

ตวับ่งชีที ๑.๑, 

๑.๒, ๑.๓ 

 

 

๑.มาตรฐานที ๑

ตวับ่งชีที ๑.๑, 

๑.๒, ๑.๔, ๑.๕, 

๑.๖ 

๒.มาตรฐานที 

๑๑ 
ตวับ่งชีที ๑๑.๒ 

 

 
 



 

๖๔ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

 

 

 

 
 
๒๖.กิจกรรม

แนะแนว 

ในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๗.โครงการ
ส่งเสริม
โภชนาการทีดี

เพอืคุณภาพ

ชีวติ 
 

 

๔.เพือใหน้กัเรียนเกิดความ

สนุกสนานเพลิดเพลนิ 

๕.เพือใหน้กัเรียนเป็นผูมี้นาํใจ

นกักีฬา 

 
 
 
 

๑.เพือใหข้อ้มูล  เสนอแนะแนวทาง

ในการแก้ปัญหาให้นกัเรียนสามารถ

เลือกตดัสินใจแก้ปัญหาไดด้ว้ย

ตนเอง 

๒.เพือส่งเสริมใหน้กัเรียนประสบ

ความสําเร็จในชีวิต 

 

 

 

 

 

๑.เพือใหน้กัเรียนมีอาหารเช้าและ

อาหารกลางวนัทีมีคุณค่า  

หลากหลาย  รับประทาน 

๒.เพือให้นกัเรียนสามารถเลือก

รับประทานอาหารทีปลอดภยั  และ

มีประโยชน ์

 

๓.นกัเรียนมีความสามารถพิเศษ

ดา้นกีฬา  ไดรั้บการส่งเสริมให้

เป็นตวัแทนของโรงเรียน 

เขา้แข่งขนัในระดบัต่างๆ 

๔.นกัเรียนทกุคนมีความ

สนุกสนาน  เพลิดเพลิน 

๕.นกัเรียนทกุคนมีใจรักการกีฬา  

และเป็นผูมี้นาํใจเป็นนกักีฬา 

๑.นกัเรียนทีเกิดปัญหาทุกคน

สามารถตดัสินใจเลือกแนวทางใน

การแก้ปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

เหมาะสม 
๒.นกัเรียนทุกคนไดรั้บการ

ส่งเสริมตามสมควรแก่อตัภาพของ

ตนเอง 

 

 

 

 

๑.นกัเรียนทุกคนรับประทาน

อาหารเชา้และอาหารกลางวนัทีมี

คุณค่าและปลอดภยั 
๒.นกัเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้

จากการรับประทานอาหารใน

โรงเรียนเพือนาํไปใช้ใน  

 ชีวติประจาํวนัในการเลือกอาหาร

ทีประโยชน์  และปลอดภยั 

 

 

 

 

 

๑.มาตรฐานที  

๑ ตวับ่งชีที 

๑.๔, ๑.๕,  

๒.มาตรฐานที  

๖ ตวับ่งชีที 

๖.๔ 
๓.มาตรฐานที  

๗ตวับ่งชีที 

๗.๖ 
๔.มาตรฐานที  

๑๐ตวับ่งชีที 

๑๐.๖ 

มาตรฐานที ๑ 

ตวับ่งชีที ๑.๒ 

 

 



 

๖๕ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๒๘.โครงการ

พฒันาทกัษะ

การทาํงานสู่

อาชีพทีสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
๒๙.โครงการ

พฒันาระบบ

ดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน 

 

๑.เพือใหน้กัเรียนวางแผนการ

ทาํงานและดาํเนินการจนสําเร็จ 
๒.เพือให้นกัเรียนทาํงานอย่างมี

ความสุข มุ่งมนัพฒันางาน และ

ภูมิใจในงานของตน 
๓.เพือใหน้กัเรียนทาํงานร่วมกบั

ผูอ้ืนได ้
๔.  เพือใหน้กัเรียนมีความรู้สึกทีดี

ต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้

เกียวกบัอาชีพทีตนสนใจ 

๑.เพือส่งเสริมใหค้รูผูส้อนได้

ตระหนกัและเห็นความสําคญัของ

การพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน 
๒.เพือจดัระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนใหค้รอบคลุมขอบข่ายและ

ภารกิจตามนโยบาย 

๓.เพือใหน้กัเรียนไดรั้บการดูแล

ช่วยเหลอื  ส่งเสริม ป้องกนัและ

แก้ปัญหา  ให้สามารถศึกษา จน

สําเร็จหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน 

๑.นกัเรียนทุกคนรู้จกัวางแผนการ

ทาํงานและดาํเนินการจนสําเร็จ 
๒.นกัเรียนทุกคนทาํงานอย่างมี

ความสุข มุ่งมนัพฒันางาน และ

ภูมิใจในงานของตน 
๓.นกัเรียนทกุคนทาํงานร่วมกบั

ผูอ้ืนได ้
๔.นกัเรียนทกุคนมีความรู้สึกทีดี

ต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้

เกียวกบัอาชีพทีตนสนใจ 

๑.ครูทุกคนมีความรู้  ความเข้าใจ  

มีความตระหนกั  ใหค้วามสําคญั

ต่อการปฏิบติักิจกรรมและ

สามารถจดักิจกรรมในการดูแล

ช่วยเหลอืนกัเรียนไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

๒.โรงเรียนมีขอ้มูลนกัเรียนใน

ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนครบ

ทุกชนั ทุกคน 

๓.นกัเรียนทกุคนไดรั้บการ

ช่วยเหลอื ส่งเสริม พฒันา ป้องกนั  

แก้ปัญหาและมีคุณลกัษณะ 

ทีพึงประสงค์ตามหลกัสูตร

สถานศึกษากาํหนด 

มาตรฐานที ๖

ตวับ่งชีที  ๖.๑,  

๖.๒, ๖.๓,๖.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.มาตรฐานที 

๗  ตวับ่งชีที 

๗.๖   
มาตรฐานที ๑๐  

ตวับ่งชีที ๑๐.๖   
 

 
 
 



 

๖๖ 
 

กลยุทธที์๔  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทงัระบบ ใหส้ามารถจัดการเรียนการสอนไดอ้ย่างมี
คุณภาพ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๓๐โครงการ 
นิเทศภายใน 

 
 
 
 
 

๓๑.โครงการ

พฒันาบุคลากร 

 
 

 
 
 
 
 
 

๑.เพือพฒันางานตามขอบข่ายของ

กลุ่มงานในโรงเรียนทงั  ๔  งาน 

๒.เพือพฒันาครูใหมี้ประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานในหนา้ท ี
 

 

๑.เพือใหบุ้คลากรไดร้ับความรู้จาก

การประชุม ฝึกอบรม  สัมมนา และ

ศึกษาดูงาน ตามความถนดัและวชิา

ทีรับผิดชอบ 

๒.เพือให้บุคลากรไดน้าํเอาความรู้ 

ทีไดรั้บมาขยายผลต่อและใช้

ประโยชนก์บับุคลากรและนกัเรียน

ภายในสถานศึกษา 
๓.เพือใหบุ้คลากรมีแรงจูงใจและ

เจตคติทีดีตอ่การพฒันาตนเอง 

๔.เพือสร้างขวญัและกาํลงัใจในการ

ปฏิบตัิงานแก่บุคลากร  

 

๑.การบริหารงานทงั  ๔  งาน  

บรรลุภารกิจร้อยละ ๑๐๐ 

๒.ครูไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  ๑๐๐  มี

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใน

หนา้ที 

๑.บุคลากรทุกคนไดรั้บความรู้จาก

การประชุม ฝึกอบรม  สัมมนา 

และศึกษาดูงาน ตามความถนดั

และวชิาทีรับผิดชอบ 
๒.บุคลากรทุกคนไดน้าํเอาความรู้

ทีไดรั้บมาขยายผลต่อและใช้

ประโยชนก์บับุคลากรและ

นกัเรียนภายในสถานศึกษา 

๓.บุคลากรทุกคนมแีรงจูงใจและ

เจตคติทีดีต่อการพฒันาตนเอง 

๔.บุคลากรทุกคนมขีวญัและ

กาํลงัใจในการปฏิบติังาน  

 

มาตรฐานที ๘

ตวับ่งชีที๘.๓, 

๘.๖ 

 
 
 
๑.มาตรฐานที  

๗ตวับ่งชี ๗.๘  

๒.มาตรฐานที  

๘ ตวับ่งชีที  

๘.๔   

 

 
 
 
 
 
 
 



 

๖๗ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๓๒.ครงการ

เสริมสร้างขวญั

และกาํลงัใจ

บุคลากร 

๑.เพือเป็นการสร้างขวญัและ

กาํลงัใจใหแ้ก่บุคลากร 

๒.เพือเป็นการสร้างความสัมพนัธ์

อนัดีซึงกนัและกนัระหวา่งบุคลากร 

    ๓.เพือเป็นการสร้างความรัก 

ความห่วงใยของทางโรงเรียนต่อ

บุคลากร 

 

บุคลากรมีขวญัและกาํลงัใจดีขึน มี

ความสัมพนัธ์อนัดีซึงกนัและกนั มี

ความรัก ความผูกพนั 

ต่อโรงเรียน 

 

 

สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานที  7

ตวับ่งชีที 7.8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๘ 
 

กลยุทธที์ ๕  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการกระจายอาํนาจทางการศึกษา  
        หลักธรรมาภิบาลเนน้การมีสว่นรว่มจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบัองคก์รปกครอง 
สว่นทอ้งถิน เพอืส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษา 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๓๓.โครงการ

การประกนั

คุณภาพภายใน 

 

๑.เพือกาํหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

๒.เพือจดัทาํและดาํเนินการตาม

แผนพฒันาการจดัการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๓.เพือจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศ

และใช้สารสนเทศในการบริหารจดั

การศึกษา 

๔.เพือใหมี้การติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๕.เพือใหมี้การนาํผลการประเมิน

คณุภาพทงัภายในและภายนอกไป

ใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

๖.เพือใหมี้การจดัทาํรายงาน

ประจาํปีทีเป็นรายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน 
 

 

๑.ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา 

๒.ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

โรงเรียนมีการจดัทาํและ

ดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดั

การศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

๓.ในปีการศึกษา ๒๕๕๘โรงเรียน

ไดพ้ฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ

และใช้สารสนเทศในการบริหาร

จดัการศึกษา 

๔.ในปีการศึกษา ๒๕๕๘โรงเรียน

มีการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพภายใน            

ตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
๕.มีการนาํผลการประเมินคณุภาพ

ทงัภายในและภายนอกไปใช้

วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๖.มีการจดัทาํรายงานประจาํปีที

เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายในของปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐานที ๑๒ 

ตวับ่งชีที 

๑๒.๑, ๑๒.๒, 

๑๒.๓, ๑๒.๔, 

๑๒.๕, ๑๒.๖ 
 

 

 
 



 

๖๙ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๓๔.โครงการ

พฒันาการจดั

องค์กร  ระบบ

การบริหาร

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

เกิดประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕.โครงการ

ระดมทรัพยากร

และการลงทุน

เพอืการศึกษา 

 

๑.เพือพฒันาสถานศึกษาใหมี้การ

พฒันาองคก์ร  โครงสร้าง  ระบบ

การบริหารงานใหเ้ป็นระบบ 

๒.  เพือใหผู้บ้ริหารใช้หลกับริหาร

แบบมส่ีวนร่วมและใชข้อ้มูลผลการ

ประเมนิหรือผลการวจิยัเป็นฐานคดิ

ทงัดา้นวชิาการและการจดัการ 

๓.เพือใหผู้บ้ริหารสามารถบริหาร

จดัการศึกษาให้บรรลเุป้าหมาย

ตามทีกาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 

๔.นกัเรียน  ผูป้กครอง  ชุมชน      

พึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
เพือประสานความร่วมมือระหวา่ง

โรงเรียน  กบัองคก์รของรัฐ  องคก์ร

เอกชน  และชุมชนในการร่วม

พฒันาและจดัการศึกษา  

 

๑.ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘

สถานศึกษาสามารถพฒันาองคก์ร  

โครงสร้าง  ระบบการบริหารงาน

อย่างเป็น 

ระบบ  

๒.ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘

ผูบ้ริหารใชห้ลกับริหารแบบมี

ส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการ

ประเมินหรือผลการวจิยัเป็นฐาน

คิดทงัดา้นวชิาการและการจดัการ 

๓.ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดั

การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที

กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการร้อย

ละ ๑๐๐ 

๔.นกัเรียน  ผูป้กครอง  ชุมชนร้อย

ละ ๙๗พึงพอใจผลการบริหารจดั

การศึกษา 

องค์กรภาครัฐ  องคก์รเอกชน  

ชุมชน  ใหค้วามร่วมมือร้อยละ 

๑๐๐  ของการขอความร่วมมือ 

 

มาตรฐานที ๘  

ตวับ่งชีที ๘.๑,  

๘.๒,๘.๓,  

๘.๔,๘.๕, ๘.๖   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที ๙ 

ตวับ่งชีที ๙.๓   

 

 
 
 
 



 

๗๐ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๓๖.โครงการ

ความสัมพนัธ์

ระหวา่ง

โรงเรียนกบั

ชุมชน 

๑เพือส่งเสริมพฒันาการบริหารงานความ

สมัพนัธืระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 

๒ เพือส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษารู้

และปฏิบติัหนา้ทีตามทีระเบียบกาํหนด

๓เพือส่งเสริมคณะกรรมการ

สถานศึกษากาํกบัติดตาม  ดูแล และ

ขบัเคลือนการดาํเนินงานของ

สถานศึกษาใหบ้รรลผุลสําเร็จตาม

เป้าหมาย 

๔เพือส่งเสริมผูป้กครองและชุมชน

เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา

สถานศึกษา 

 

๑ ร้อยละ  90  โรงเรียนมี

พฒันาการบริหารงานโดยการมี

ส่วนร่วมระหวา่งโรงเรียนกบั

ชุมชน 

๒ ร้อยละ 90  คณะกรรมการสถานศึกษา

รู้และปฏิบติัหนา้ทีตามทีระเบียบกาํหนด

๓ร้อยละ  90  คณะกรรมการ

สถานศึกษากาํกบัติดตาม  ดูแล และ

ขบัเคลือนการดาํเนินงานของ 

สถานศึกษาใหบ้รรลผุลสําเร็จตาม

เป้าหมาย 

๔ร้อยละ  90ผูป้กครอง ผูป้กครอง

เครือขา่ยและชุมชนเขา้มามีส่วน

ร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 

สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานที 9

ตวับ่งชีที  9.1, 

9.2, 9.3 

 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๓๗.โครงการ

พฒันา

ระบบงาน

ธุรการ การเงิน 

และพสัดุ 

 

๑  เพือใหก้ารทาํจดัทาํเอกสาร 

หลกัฐานต่าง ๆ เป็นระเบียบ

เรียบร้อย ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั 

๒.เพือให้การจดัทาํบญัชีงานการเงิน 

และพสัดุ มีประสิทธิภาพยิงขึน 

๓.เพือใหใ้หก้ารทาํงานเกียวกบังาน

ธุรการ การเงิน และพสัดุเป็นระบบ

และคลอ่งตวั 

 

๑.  ให้ผูเ้กียวขอ้งงานทงั 3 ดา้น 

ปฏิบติังานไดถ้กูตอ้งและรวดเร็ว

ทนัตามเวลาทีกาํหนด 

๒.ใหผู้รั้บผิดชอบเขา้อบรมตามที

หน่วยงานเหนือขึนไปกาํหนด 

๓.  ระบบงานธุรการ การเงิน และ

พสัดุ มคีวามตอ้งคล่องตวัในการ

ปฏิบติั 

 

 

 



 

๗๑ 
 

ตอนที ๓ 
ผลการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

๑.  ผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจาํปีของสถานศึกษา 
 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบติัการประจาํปีของสถานศึกษา 

 กลยุทธที์ ๑  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและสง่เสริม 
         ความสามารถดา้นเทคโนโลยเีพอืเป็นเครืองมือในการเรียนรู ้
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท ี/ตวับ่งชี) 

๑.โครงการ

พฒันาการจดั

ประสบการณ์การ

เรียนรู้ปฐมวยั 

๑. กาํหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาปฐมวยั 

ไดทุ้กมาตรฐานและทุกตวับ่งชี 

๒. จดัทาํและดาํเนินการตาม

แผนทีมุ่งพฒันาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

๓.จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ

และใช้สารสนเทศในการ

บริหารจดัการไดร้้อยละ  ๙๕ 
๔.ติดตามตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานไดร้้อยละ ๙๕ 

๕.นาํผลการประเมินคณุภาพ 

ทงัภายในและภายนอกไปใช ้

ในการวางแผนพฒันาคณุภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนือง 
๖.จดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็น

รายงานการประเมินคณุภาพ

ภายในปีการศึกษาละ ๑  ครัง 

๑. มมีาตรฐานการศึกษา

ปฐมวยัทุกมาตรฐานและทุก

ตวับ่งช ีสอดรับกบัมาตรฐาน

ของหน่วยงานตน้สังกดั 
๒. มีแผนการจดัการศึกษา

ปฐมวยัดาํเนินงานตามแผน      

ทีมุ่งพฒันาคุณภาพตาม

มาตรฐานของโรงเรียน 

๓.มีระบบขอ้มูลสารสนเทศ

และใช้สารสนเทศในการ

บริหารงานไดรั้อยละ ๑๐๐ 

๔.มีการติดตามตรวจสอบ

และประเมนิคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานไดร้้อยละ ๑๐๐ 
๕. มีการนาํผลการประเมิน

คุณภาพทงัภายในและ

ภายนอกไปใช้ในการวางแผน

พฒันา 
๖.มีการจดัทาํรายงานประจาํปี 
เมือสินปีการศึกษา ๑  ครัง 

มาตรฐานปฐมวัย 
มาตรฐานที ๑เด็กมี

พฒันาการดา้นร่างกาย 
มาตรฐานที๒เด็กมี

พฒันาการดา้นอารมณ์

และจิตใจ 
มาตรฐานที๓เด็กมี

พฒันาการดา้นสังคม 
มาตรฐานที๔เด็กมี

พฒันาการดา้นสติปัญญา 
มาตรฐานที๕ครู

ปฏิบติังานตามบทบาท

หนา้ทีอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
มาตรฐานที๖ผูบ้ริหาร

ปฏิบติังานตามบทบาท

หนา้ทีอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

 
 



 

๗๒ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท ี/ตวับ่งชี) 

๒.โครงการพฒันา

คุณภาพ 
การเรียน 
การสอน 
อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
๓. โครงการพฒันา

กระบวนการ 
วจิยัในการเรียนรู้ 
ในชนัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.โครงการ

ยกระดบั

ผลสัมฤทธิทางการ

เรียน ๘ กลุ่มสาระ 
 
 

๑.ครูทุกคนปรับเปลียน

พฤติกรรมการสอนให้

หลากหลายยิงขึน  โดนยึดผูเ้รียน

เป็นสําคญั 

๒.ครูทุกคนมีการพฒันาสือ  

จดัหาแหล่งเรียนรู้  และมกีาร

วจิยัในชนัเรียน 
๑.ครูทุกคนศึกษาคน้ควา้

เกียวกบักิจกรรมการเรียนการ

สอนทีมีประสิทธิภาพ 

๒.นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์
คณิตศาสตร ์ภาษาไทยสังคม
ศึกษา และภาษาต่างประเทศ 
เพิมขึนอย่างน้อยรอ้ยละ ๕ 
๓.ครูทุกคนมีผลงานวิจยั  นาํ

ผลงานวิจยัไปใช้พฒันางานใหม้ี

ประสิทธิภาพเกิดและเกิด

ประสิทธิผล 
 

๑.นกัเรียนร้อยละ ๙๕ มี

ผลสัมฤทธิทางการเรียนแต่ละ

สาระเป็นไปตามเกณฑต์น้สังกดั 

๒.นกัเรียนร้อยละ ๙๕มีผลการ

ประเมินสมรรถนะตามหลกัสูตร

เป็นไปตามเกณฑ ์
 

๑.ครูทุกคนตงัใจปรับเปลียน

พฤติกรรมการสอนให้

หลากหลายยงิขึน  โดนยึด

ผูเ้รียนเป็นสําคญั 

๒.ครูทุกคนตงัใจพฒันาสือ  

จดัหาแหล่งเรียนรู้  และมีการ

วิจยัในชนัเรียน 
๑.ครูทุกคนมีเอกสารทีได้

ศึกษาคน้ควา้เกียวกบักิจกรรม

การเรียนการสอนทีมี

ประสิทธิภาพ 

๒.นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์
คณิตศาสตร ์ภาษาไทยสังคม
ศึกษา และภาษาต่างประเทศ 
เพิมขึนรอ้ยละ ๑๒ 
๓.ครูทุกคนมีผลงานวิจยั      

นาํผลงานวจิยัไปใชพ้ฒันางาน

ใหมี้ประสิทธิภาพ  และเกิด

ประสิทธิผล 
๑.นกัเรียนร้อยละ๘๕.๖๔ มี

ผลสัมฤทธิทางการเรียนแตล่ะ

สาระเป็นไปตามเกณฑต์น้

สังกดั 

๒.นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐มีผล

การประเมินสมรรถนะตาม

หลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์

มาตรฐาน ที ๗ 

ครูปฏิบตัิงานตาม

บทบาทหนา้ทีอย่างมี

ประสิทธิภาพและ  

เกิดประสิทธิผล 
 

มาตรฐานที ๕ 
ผูเ้รียนมีความรู้และ

ทกัษะทีจาํเป็นตาม

หลกัสูตร 
มาตรฐานที  ๗    
ตวับ่งชีที ๗.๗ครูมกีาร

ศึกษาวจิยัและ

พฒันาการจดัการ

เรียนรู้ในวิชาทีตน

รับผิดชอบและใช้

ผลการวจิยัไป  

ปรับปรุงการสอน 
 

มาตรฐานที  ๕  
ผูเ้รียนมีความรู้และ

ทกัษะทีจาํเป็นตาม

หลกัสูตร 
 

 
 



 

๗๓ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท ี/ตวับ่งชี) 

 

 

 

๕.โครงการ

พฒันาทกัษะการ

ใชภ้าษาองักฤษ

เพอืเตรียมพร้อม

สู่ประชาคม

อาเซียน 

 

 

 

 

 

๖.โครงการ

หอ้งสมุด 

มีชีวติ 

 

 
 

๓.นกัเรียนร้อยละ ๙๕มีผลการ

ประเมินการคิดวเิคราะห์และเขียน

เป็นไปตามเกณฑ ์
๔.นกัเรียนร้อยละ ๕๐มีผลการ

ทดสอบระดบัชาติเฉลียอยูใ่น

ระดบัดีขึน 
๑.นกัเรียนทุกคนมีทกัษะในการ

ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาองักฤษ     

ดีขึน 
๒.นกัเรียนทกุคนมีความมนัใจ  

ในการใชภ้าษาองักฤษ กลา้คิด      

กลา้ทาํ  กลา้แสดงออก 

๓.นกัเรียนทุกคนรู้จกัแสวงหา

ความรู้เพือเป็นพืนฐานการศึกษา

ในระดบัทีสูงขึน 

๔.นกัเรียนทุกคนเลง็เห็น

ความสําคญัของภาษาองักฤษเพือ

พฒันาความพร้อมและศกัยภาพ

ของตนเองใหเ้ขา้สู่ประชาคม

อาเซียนได ้
๑.นกัเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียนร้อยละ ๙๕ มาใช้บริการ

และร่วมกิจกรรมใหห้อ้งสมุด 

๒.นกัเรียนร้อยละ ๙๕ มีนิสัยรกั

การอ่าน  แสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเองจากหอ้งสมุด  แหล่งเรียนรู้  

และสือต่าง ๆ รอบตวั 

๓.นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐มีผลการ

ประเมินการคิดวเิคราะห์และเขียน

เป็นไปตามเกณฑ ์
๔.นกัเรียนร้อยละ ๕๐มีผลการ

ทดสอบระดบัชาติเฉลียอยูใ่น

ระดบัดีขึน 
๑.นกัเรียนทุกคนมีทกัษะในการ

ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาองักฤษ     

ดีขึน 
๒.นกัเรียนทกุคนมีความมนัใจ  

ในการใชภ้าษาองักฤษ กลา้คิด      

กลา้ทาํ  กลา้แสดงออก 

๓.นกัเรียนทุกคนรู้จกัแสวงหา

ความรู้เพือเป็นพืนฐานการศึกษา

ในระดบัทีสูงขึน 

๔.นกัเรียนทุกคนเลง็เห็น

ความสําคญัของภาษาองักฤษเพือ

พฒันาความพร้อมและศกัยภาพ

ของตนเองใหเ้ขา้สู่ประชาคม

อาเซียนได ้
๑.นกัเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียนร้อยละ ๙๕ มาใช้บริการ

และร่วมกิจกรรมใหห้อ้งสมุดดว้ย

ความสนใจ 

๒.นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีนิสัยรกั

การอ่าน  แสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเองจากแหล่งเรียนรู้  สือต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที ๓  

ตวับ่งชีที ๓.๒ 
มีทกัษะในการอ่าน 

ฟัง พูด เขียนและ

ตงัคาํถามพือ

คน้ควา้หาความรู้

เพิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรฐานที๓ 
ผูเ้รียนมทีกัษะใน
การแสวงหา
ความรูด้ว้ยตนเอง  
รกัการเรียนรูแ้ละ
พฒันาตนเอง
อย่างต่อเนือง 
 

 



 

๗๔ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท ี/ตวับ่งชี) 

 
 
 
 

 

 

 

๗.กิจกรรรม

ส่งเสริมนิสัยรัก

การอ่าน การเขียน 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.นกัเรียนร้อยละ ๙๕ มี

ทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 

เขียนและตงัคาํถามเพอื

คน้ควา้หาความรู้เพิมเติม  

๔.นกัเรียนร้อยละ ๙๕ ใช้

เทคโนโลยใีนการแสวงหา

ความรู้และนาํเสนอผลงาน 

๑.ผูเ้รียนทุกคนในโรงเรียน       

เขา้ร่วมกิจกรรมในโครงการ 

๒.คณะครูในโรงเรียนทุก

คนเขา้ร่วมกิจกรรมใน

โครงการ 

๓.คณะกรรมการ

สถานศึกษา    ขนัพืนฐาน

และผูป้กครองทุกคนเขา้ร่วม

กิจกรรม 

ในโครงการ 

 

 

 

 

 

 
 

๓.นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีทกัษะ

ในการอา่น ฟัง ดู พูด เขียนและ  

ตงัคาํถามเพือคน้ควา้หาความรู้ 

๔.นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐ใช้

เทคโนโลยใีนการแสวงหาความรู้

และนาํเสนอผลงาน 
 
๑.ผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม 
๒.คณะครูทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม 

๓.คณะกรรมการสถานศึกษา    

ขนัพืนฐานและผูป้กครอง 

ทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

มาตรฐานที  ๓  

ตวับ่งชีที ๓.๑มีนิสัย

รักการอ่านและ

แสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเองจากแหล่ง

เรียนรู้ และสือ 
ตวับ่งชีที ๓.๒มี

ทกัษะในการอ่าน  ฟัง  

ดู  พูด  เขียน   

มาตรฐานที  ๑๔ 

ตวับ่งชีที ๑๔.๑จดั

โครงการทีส่งเสริมให้

ผูเ้รียนบรรลุตาม 

วิสัยทศัน์ของ

สถานศึกษา 
ตวับ่งชีที ๑๔.๒ผล

การดาํเนินงาน

ส่งเสริมใหผู้เ้รียน

บรรลุตามวิสยัทศัน์  

ของสถานศึกษา 

 
 



 

๗๕ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท ี/ตวับ่งชี) 

๘.โครงการ

เสริมสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้สู่

สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

๑.ผูเ้รียนร้อยละ ๙๕ มีนิสัยรกัการ

อ่านและแสวงหาความรู้    ดว้ย

ตนเองจากหอ้งสมุด  แหล่งเรียนรู้ 

และสือต่างๆ  

๒.ผูเ้รียนร้อยละ ๙๕ มีทกัษะ ใน

การอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  และ

ตงัคาํถามเพือคน้ควา้หาความรู้ 
๓.ผูเ้รียนร้อยละ ๙๕ เรียนรู้

ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลียนความ

คิดเห็นเพือการเรียนรู้ระหวา่งกนั 
๔.  ผูเ้รียนร้อยละ ๙๕ ใช้

เทคโนโลยใีนการเรียนรู้และ

นาํเสนอผลงาน 

๕. ร้อยละ ๙๕สถานศึกษาสร้าง

แหล่งเรียนรู้และพฒันาแหล่ง

เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้

ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทงั

ภายใน ภายนอกสถานศึกษา  ๖.  

ร้อยละ ๙๕ มีการแลกเปลียน

เรียนรู้ระหวา่งบุคคลภายใน

สถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษา

กบัครอบครัว ชุมชนและองคก์รที

เกียวขอ้งเพือพฒันาหลกัสูตรใหมี้

คุณภาพ  มีความเหมาะสม   

ตรงตามทีกรมวชิาการกาํหนด 

๑.ผูเ้รียนร้อยละ ๑๐๐ มีนิสัยรกั

การอ่านและแสวงหาความรู้    

ดว้ยตนเองจากห้องสมุด  แหล่ง

เรียนรู้ และสือต่างๆ  

๒.ผูเ้รียนร้อยละ ๑๐๐มีทกัษะ 

ในการอา่น  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  

และตงัคาํถามเพือคน้ควา้หา

ความรู้ 
๓.ผูเ้รียนร้อยละ ๑๐๐ เรียนรู้

ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลียน

ความคิดเหน็เพือการเรียนรู้

ระหวา่งกนั 
๔.  ผูเ้รียนร้อยละ ๑๐๐ ใช้

เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ

นาํเสนอผลงาน 

๕. ร้อยละ ๑๐๐สถานศึกษา

สร้างแหล่งเรียนรู้และพฒันา 

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

และใช้ประโยชน์จาก 

แหล่งเรียนรู้ทงัภายใน ภายนอก

สถานศึกษา  

๖.  ร้อยละ ๑๐๐ มีการ

แลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างบุคคล

ภายในสถานศึกษา ระหวา่ง

สถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน

และองคก์รทีเกียวขอ้งเพือพฒันา

หลกัสูตรใหม้ีคุณภาพ   

มาตรฐานที  ๓  

ตวับ่งชีที ๓.๑, 

๓.๒,๓.๓,๓.๔ 
ผูเ้รียนมทีกัษะ    
ในการแสวงหา
ความรูด้ว้ยตนเอง  
รกัการเรียนรูแ้ละ
พฒันาตนเอง
อย่างต่อเนือง 
มาตรฐานที  ๑๓  

ตวับ่งชีที ๑๓.๑, 

๑๓.๒ 

สถานศึกษามีการ

สร้าง ส่งเสริม 

สนบัสนุนให้

สถานศึกษาเป็น

สังคมแห่งการ

เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๗๖ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

๙.โครงการพฒันา

หลกัสูตร

สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๐.โครงการ

จดัการสภาพ 
แวดลอ้มเพือการ

เรียนรู้ 
สู่คุณภาพ 
 

ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา     

ขนัพืนฐานโรงเรียนวดัหนาม

แดง(เขียวอุทิศ)  ใหแ้ลว้เสร็จ

ก่อนเปิดภาคเรียนท ี๑ ปี

การศึกษา ๒๕๕๘ 
 

 

 

 

 

 

๑.ร้อยเปอร์เซ็นตข์องพืนที

บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด  

ร่มรืน  สวยงาม 

๒.โรงเรียนจดัแหล่งเรียนรู้ให้

นกัเรียนทกุคนทงั  ๘  กลุ่ม

สาระ 
 

หลกัสูตรสถานศึกษา 
ขนัพืนฐานโรงเรียน                 

วดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)  

ไดรั้บการปรับปรุงในเรือง

โครงสร้างเวลาเรียน 

หลกัสูตรทอ้งถิน  ทีสอดรับ

กบัความตอ้งการของนกัเรียน 

ชุมชน หน่วยงานตน้สังกดั 

ไดส้ําเร็จก่อนเปิดภาคเรียนที 

๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
๑.ทุกพืนทีของโรงเรียน
ไดร้ับการดูแลใหม้ีความ
มนัคง  สะอาด ปลอดภยั มี
สิงอาํนวยความสะดวกทีอยู่
ในสภาพใชก้ารไดด้ี ร่มรืน 
มกีารจดัทาํแหล่งเรียนรู ้
สาํหรบันักเรียน 
๒.โรงเรียนจดัและปรับปรุง

แหล่งเรียนรู้ใหน้กัเรียนทุก

คนทงั  ๘  กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

 

มาตรฐานที ๑๐ตวับ่งชีที 

๑๐.๑, ๑๐.๒,๑๐.๓ 

หลกัสูตรเหมาะสม 
กบัทอ้งถิน ความตอ้งการ 
ความสามารถ ความถนัด 
ของนักเรียนและผูเ้กียวขอ้ง
 
 
 
 
 
มาตรฐานที  ๑๑  

ตวับ่งชีที  ๑๑.๑   
หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ 

อาคาร มนัคง สะอาด 

ปลอดภยั  มีสิงอาํนวย

ความสะดวกเพียงพอ  ใช้

การไดดี้ ร่มรืน มีแหล่ง

เรียนรู้สําหรับผูเ้รียน 

มาตรฐานที ๑๓ 

ตวับ่งชีที  ๑๓.๑ 
มีการสร้างและ 

พฒันาแหล่งเรียนรู้ 

และใช้ประโยชน์ 

จากแหล่งเรียนรู้  

 
 
 



 

๗๗ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

 
๑๑.กิจกรรมพฒันา

นกัเรียน 

ดา้นการคิด 

 

  

เพอืส่งเสริมใหน้กัเรียนมี

ความสามารถในการคิด

วเิคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิด

อย่างมีวจิารณญาณ คิด

สร้างสรรค ์

คิดไตร่ตรอง และมีวสิัยทศัน ์

 

 

๑.นกัเรียนร้อยละ ๙๕  

สามารถสรุปความคิดจาก

เรืองทีอ่านและฟังจบัประเดน็

ตามองคป์ระกอบเรือง  

เชือมโยงความสัมพนัธ์ของ

เรืองและสือสารการพูดหรือ

การเขียนตามความคิดของ

ตนเองได ้

๒.นกัเรียนร้อยละ ๙๕ 

สามารถอธิบายวธีิคิด  วธีิ

แก้ปัญหาดว้ยภาษาของตน

อย่างเป็นลาํดบัขนัตอน 

๓.นกัเรียนร้อยละ ๙๕  

สามารถกาํหนดเป้าหมาย  

คาดการณ์  เลือกตดัสินใจ

ตามเรืองเหตุการณ์  โดย

เลือกใชข้อ้มูลในการ

ตดัสินใจอย่างมีเหตุผลและ

แก้ปัญหาดว้ยความรอบคอบ 

๔.นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐ มี

ความคิดริเริมและสร้างสรรค ์ 

สร้างผลงานดว้ยความ

ภาคภูมิใจ 

 

 

มาตรฐานที ๔  ตวับ่งชีที 

๔.๑,  ๔.๒, ๔.๓, ๔.๔   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

๗๘ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท ี/ตวับ่งชี) 

๑๑.โครงการ 

“ลดเวลาเรียน  

เพิมเวลารู้” 

 

 

๑.การดาํเนินการกิจกรรมทุก

กิจกรรมของโครงการสําเร็จลุล่วง

ทุกกิจกรรม 

๒คณะครู  นกัเรียน และผูเ้ขา้ร่วม

โครงการทุกคนและผูม้ีส่วน

เกียวขอ้งมีความพึงพอใจ 

       เชิงคณุภาพ 

๓.นกัเรียนโรงเรียนวดัหนามแดง 

(เขียวอุทิศ)ทุกคนมีคุณลกัษณะที

กาํหนดใน ๔ หมวดประกอบดว้ย

หมวดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

หมวดสร้างเสริมสมรรถนะ  และ

การเรียนรู้   หมวดสร้างเสริม

คุณลกัษณะและค่านิยม  และ

หมวดการสร้างเสริมทกัษะการ

ทาํงาน  ทกัษะอาชีพ  มีความพึง

พอใจและสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างมี

ความสุขในทุกกิจกรรม 

๑.นกัเรียนร้อยละ ๙๕ มี

คุณลกัษณะตามทีกาํหนด 

ใน ๔ หมวดประกอบดว้ยหมวด

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  หมวดสร้าง

เสริมสมรรถนะ  และการเรียนรู้   

หมวดสร้างเสริมคุณลกัษณะและ

ค่านิยม  และหมวดการสร้างเสริม

ทกัษะการทาํงาน  ทกัษะอาชีพ 

๒.นกัเรียนอยา่งนอ้ยร้อยละ ๙๕ 

และ ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งมีความพึง

พอใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข

ในทุกกิจกรรมทีกาํหนดใน

โครงการ 

๓. โรงเรียนมเีทคนิคหรือ

กระบวนการส่งเสริมกิจกรรมลด

เวลาเรียน  เพิมเวลารู้อย่าง

หลากหลาย 

๔.นกัเรียนมีความสนใจสามารถ

ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์เขา้

ร่วมกิจกรรมตามความสนใจ 

ความถนดัอย่างเตม็ศกัยภาพ 

๕.โรงเรียนมีกิจกรรมหลากหลาย 

นกัเรียนทุกคนไดรั้บการพฒันาให้

เป็นคนดี  คนเก่ง โดยมคุีณธรรม 

จริยธรรมมีค่านิยมทีพึงประสงค์

และเรียนรู้อยา่งมีความสุขในทุก

กิจกรรม 

มาตรฐานที ๔  ตวั

บ่งชีที ๔.๑,  ๔.๒, 

๔.๓, ๔.๔   

 

 



 

๗๙ 
 

กลยุทธที์ ๒  ปลกูฝังคุณธรรม  ความสาํนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลกัปรชัญาของ 
       เศรษฐกจิพอเพยีง 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท ี/ตวับ่งช)ี 

๑๒.โครงการ

พฒันากิจกรรม

ลูกเสือ  
เนตรนารี 
 

๑.นกัเรียนทุกคนมีคณุลกัษณะที

พึงประสงค์ตามหลกัสูตร 

๒.นกัเรียนทีทุกคนมีความเอือ

อาทรและกตญั ูกตเวทีต่อผูม้ี

พระคุณ 

๓.นกัเรียนทุกคนยอมรับความคิด

และวฒันธรรมทีแตกต่าง 
๔.นกัเรียนทุกคนตระหนกัรู้

คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันา

สิงแวดลอ้ม 

๕.ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘  กิจการ

ลูกเสือของโรงเรียนมีการ

พฒันาขนึ  สามารถเป็นแบบอย่าง

ในการจดักิจกรรมของโรงเรียนใน

กลุ่มบางพลี ๑ได ้

 

นกัเรียนทุกคนมีคณุลกัษณะ

ทีพึงประสงค์ตามหลกัสูตร มี

ความเอืออาทรและกตญั ู

กตเวทีต่อผูมี้พระคุณยอมรับ

ความคิดและวฒันธรรมที

แตกต่างตระหนกัรู้คุณค่า 

ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันา

สิงแวดลอ้มกิจการลูกเสือ

ของโรงเรียนมีการพฒันาขึน  

สามารถเป็นแบบอย่างในการ

จดักิจกรรมของโรงเรียนใน

กลุ่มบางพลี ๑ ไดเ้ป็น

โรงเรียนตน้แบบลูกเสือของ

เขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ 

เขต ๒ 

 

มาตรฐานที ๒   

ตวับ่งชีที ๒.๑ 
มีคุณลกัษณะทีพึง

ประสงค์ตามหลกัสูตร 
ตวับ่งชีที ๒.๒ 

เอืออาทรผูอ้ืนและ

กตญั กูตเวทีต่อผูมี้

พระคุณ 

ตวับ่งชีที ๒.๓ยอมรับ

ความคิดและวฒันธรรม

ทีแตกต่าง 

ตวับ่งชีที ๒.๔ตระหนกั  

รู้คุณค่า  ร่วมอนุรกัษ์

และพฒันาสิงแวดลอ้ม 
มาตรฐานที ๑๐ 
ตัวบ่งชีที ๑๐.๓ 

จดักิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนทส่ีงเสริมและ

ตอบสนองความ

ตอ้งการ  ความสามารถ  

ความถนดั  และความ

สนใจของผูเ้รียน 
 

 
 

 



 

๘๐ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

๑๓.โครงการวนั

สําคญั 
๑.นกัเรียนทุกคนปฏิบตัิตนใน

การประกอบพิธีกรรมทางดา้น

ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม ทีดี

งามของคนไทยได ้

๒.นกัเรียนทุกคนมีความเคารพ

รัก หวงแหน เทิดทูนสถานบนั

ชาติ ศาสนา และ

พระมหากษตัริย ์

 

๑.นกัเรียนทุกคนปฏิบตัิตนใน

การประกอบพิธีกรรมทางดา้น

ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม ทีดี

งามของคนไทยดว้ยความตงัใจ 

๒.นกัเรียนทุกคนมีความเคารพ

รัก หวงแหน เทิดทูนสถานบนั

ชาติ ศาสนา และ

พระมหากษตัริย ์

 

มาตรฐานที ๒   

ตวับ่งชีที ๒.๑ 
มีคุณลกัษณะทีพึง

ประสงค์ตามหลกัสูตร 
ตวับ่งชีที ๒.๒ เอืออาทร

ผูอ้ืนและกตญั ูกตเวทีต่อ

ผูมี้พระคุณ 

ตวับ่งชีที ๒.๓ ยอมรับ

ความคิดและวฒันธรรมที

แตกต่าง 

ตวับ่งชีที ๒.๔ ตระหนกัรู้

คุณค่า  ร่วมอนุรักษแ์ละ

พฒันาสิงแวดลอ้ม 
มาตรฐานที ๑๔  

ตวับ่งชีที  ๑๔.๑จดั

โครงการ  กิจกรรมที

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุ

ตามเป้าหมาย  วิสัยทศัน์  

ปรัชญา  และจุดเนน้ของ

สถานศึกษา 

ตวับ่งชีที ๑๔.๒ผลการ

ดาํเนินงานส่งเสริมให้

ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย  

วสิัยทศัน ์ ปรัชญาและ

จุดเนน้ของสถานศึกษา 
 
 

 
 



 

๘๑ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

๑๔.โครงการ

โรงเรียน 

ธรรมจารี 
 

๑.นกัเรียนทุกคนไดรั้บการ

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
๒.นกัเรียนทุกคนไดป้ฏิบตัิ

กิจกรรมอนัเป็นประโยชนแ์ก่

ตนเองและสังคม 

 

๑.นกัเรียนทุกคนไดรั้บการ

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
๒.นกัเรียนทุกคนไดป้ฏิบติั

กิจกรรมอนัเป็นประโยชนแ์ก่

ตนเองและสังคมโรงเรียน
ดีเด่น  ดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม โครงการประกวด
โรงเรียนและนักเรียนดีเด่น 
ดา้นคุณธรรมและจริยะธรรม 

จากสาํนักสํานักงานการศึกษา
ขนัพืนฐานและธนาคารออม
สิน 

๓.โรงเรียนวดัหนามแดงไดรั้บ

รางวลัโรงเรียนพระราชทาน

ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรฐานที ๒   ตวับ่งชีที 

๒.๑ 
มีคุณลกัษณะทีพึง

ประสงค์ตามหลกัสูตรตวั

บ่งชีที ๒.๒ เอืออาทร

ผูอ้ืนและกตญั ูกตเวทีต่อ

ผูมี้พระคุณ 
ตวับ่งชีที ๒.๔ ตระหนกัรู้

คุณค่า  ร่วมอนุรักษแ์ละ

พฒันาสิงแวดลอ้ม 

มาตรฐานที ๑๔ 

บ่งชีที  ๑๔.๑ จดัโครงการ  

กิจกรรมทีส่งเสริมให้

ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย  

วสิัยทศัน ์ ปรัชญา  และ

จุดเนน้ของสถานศึกษา 

ตวับ่งชีที ๑๔.๒ ผลการ

ดาํเนินงานส่งเสริมให้

ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย  

วสิัยทศัน ์ ปรัชญาและ

จุดเนน้ของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

๘๒ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

๑๕.โครงการ

อนุรักษพ์ลงังาน

และสิงแวดลอ้ม 
 

๑.ครูและนกัเรียนทุกคนไดรู้้

วิธีการอนุรักษ์พลงังานและ

สิงแวดลอ้มอย่างถกูตอ้ง 

๒.โรงเรียนเป็นตน้แบบในการ

ปฏิบติัเรืองการอนุรักษ์

พลงังานและสิงแวดลอ้ม 

สู่ชุมชน 

 

๑.ครูและนกัเรียนทุกคนไดรู้้

วธีิการอนุรักษ์พลงังานและ

สิงแวดลอ้มอยา่งถกูตอ้ง 

๒.โรงเรียนเป็นตน้แบบในการ

ปฏิบตัเิรืองการอนุรักษ์

พลงังานและสิงแวดลอ้ม 

สู่ชุมชน 

 

มาตรฐานที  ๒ 

ตวับ่งชีที ๒.๔  
ตระหนกั รู้คุณค่า  ร่วม

อนุรักษแ์ละพฒันา

สิงแวดลอ้ม 

มาตรฐานที ๑๔  

ตวับ่งชีที ๑๔.๑จดั

โครงการ  กิจกรรมที

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุ

ตามเป้าหมาย  วิสัยทศัน์  

ปรัชญา  และจุดเนน้ของ

สถานศึกษา 
ตวับ่งชีที ๑๔.๒ผลการ

ดาํเนินงานส่งเสริมให้

ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย  

วสิัยทศัน ์ ปรัชญาและ

จุดเนน้ของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๓ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

๑๖.โครงการ

พฒันาพฒันา

ประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
๑๗.โครงการ

พฒันา

สถานศึกษาสู่

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.นกัเรียนทุกคนไดมี้ส่วนร่วม

ในกิจกรรม 

๒.นกัเรียนทุกคนมีพฤติกรรม

ดีขึน 
๓.นกัเรียนทกุคนสามารถ

ทาํงานเป็นหมู่คณะได ้

๔.นกัเรียนทกุคนรู้จกัสิทธิ 

และหนา้ทีของตนเอง 

๕.นกัเรียนทกุคนมีความ

สามคัคี และรู้จกัการเสียสละ 

๑.ภายในปี การศึกษา  ๒๕๕๘  

โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียว

อุทิศ)  นาํปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชใ้นการบริหาร

สถานศึกษา  จดัการศึกษาและ

ดาํเนินกิจกรรมทีเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน/ตอ่สังคม

๒.ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  ครู  

และบุคลากรทางการศึกษา   

ทุกคน  มีความรู้  ความเขา้ใจ

และปฏิบติังานเป็นแบบอย่าง

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๓.นกัเรียนทกุคนมีความรู้  

ทกัษะ  ปฏิบติัตน  และดาํเนิน

ชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  “อยูอ่ย่างพอเพียง 

๑.นกัเรียนทุกคนไดมี้ส่วนร่วม

ในกิจกรรมดว้ยความตงัใจ 

๒.นกัเรียนทุกคนมีพฤติกรรม

ดีขึน 

๓.นกัเรียนทุกคนสามารถ

ทาํงานเป็นหมู่คณะไดด้ ี

๔.นกัเรียนทุกคนรู้จกัสิทธิ 

และหนา้ทีของตนเอง 

๕.นกัเรียนทุกคนมีความ

สามคัคี และรู้จกัการเสียสละ 

๑. โรงเรียนวดัหนามแดง  

(เขียวอุทิศ)  นาํปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

บริหารสถานศึกษาจดั

การศึกษาและดาํเนินกิจกรรม 

ทีเป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน/ต่อ

สังคม 
๒.ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  ครู  

และบุคลากรทางการศึกษา   

ทุกคน  มีความรู้  ความเขา้ใจ

และปฏิบติังานเป็นแบบอย่าง

ตามปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๓.นกัเรียนทุกคนมีความรู้  

ทกัษะ ปฏิบติัตนและดาํเนิน

ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  “อยู่อย่างพอเพียง 

มาตรฐานที ๒ 

ตวับ่งชีที ๒.๑มี

คุณลกัษณะทีพึงประสงค์

ตามหลกัสูตร 

ตวับ่งชีที ๒.๓ ยอมรับ

ความคิดและวฒันธรรมที

แตกต่าง 

 
 
 

มาตรฐานที ๑๔  
ตวับ่งชีที ๑๔.๑จดั

โครงการ ทีส่งเสริมให้

ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย  

วสิัยทศัน ์ปรัชญา จุดเนน้

ของสถานศึกษา 
 ตวับ่งชีที ๑๔.๒ผลการ

ดาํเนินงานส่งเสริมให้

ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย  

วสิัยทศัน ์ปรัชญาและ

จุดเนน้ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที ๑๕         

ตวับ่งชีที ๑๕.๑ จดั

โครงการ กิจกรรมพิเศษ

เพือตอบสนองนโยบาย  

จุดเนน้ตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 
 

 



 

๘๔ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

๑๘.โครงการ 
อ่อนนอ้ม   

ถ่อมตน   
ไหวง้าม 

ตามแบบไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๑.นกัเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม

เป็นทีโรงเรียนจดัขึนเพือ

อนุรักษว์ฒันธรรมไทย  ใน

ดา้นมารยาทไทยและมีความ

ภาคภูมิใจทีไดมี้ส่วนร่วมใน

การแสดงออกถึงความเป็นไทย 
๒.ครูและนักเรียนทุกคนมี

ความเขา้ใจเกียวกบัมารยาท

ไทย 

๓.นกัเรียนทกุคนมีกริยา

มารยาทเรียบร้อย  และปฏิบติั

จนเกิดความเคยชิน 
 

 

 

 

 

๑.นกัเรียนทุกคนตงัใจ 

ร่วมกิจกรรมเป็นทีโรงเรียนจดั

ขนึเพืออนุรักษว์ฒันธรรมไทย  

ในดา้นมารยาทไทยและมีความ

ภาคภูมิใจทีไดม้ีส่วนร่วมใน

การแสดงออกถึงความเป็นไทย 
๒.ครูและนกัเรียนทกุคนมี

ความเขา้ใจเกียวกบัมารยาท

ไทย 

๓.นกัเรียนทุกคนมีกริยา

มารยาทเรียบร้อยและปฏิบติัจน

เกิดความเคยชิน 
 

 

 

 

 

มาตรฐานที ๒ 

ตวับ่งชีที ๒.๑ 

มีคุณลกัษณะทีพึง

ประสงค์ตามหลกัสูตร 

มาตรฐานที  ๑๔   

ตวับ่งชีที  ๑๔๑ 

จดัโครงการ  กิจกรรมที

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุ

ตามเป้าหมาย  วิสัยทศัน์  

ปรัชญา  และจุดเนน้ของ

สถานศึกษา 

ตวับ่งชีที  ๑๔.๒ผลการ

ดาํเนินงานส่งเสริมให้

ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย  

วสิัยทศัน ์ ปรัชญาและ

จุดเนน้ของสถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๕ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

๑๙.โครงการ 

พฒันา

สิงแวดลอ้ม

ร่วมกบัชุมชน 

๑.เพือพฒันาสภาพแวดลอ้ม

ร่วมกบัชุมชนโดยรอบ

โรงเรียนให้สะอาด ร่มรืน 

สวยงาม 

๒.เพือใหน้กัเรียน  ครู  และ

ชุมชน  มีจิตสํานึก ตระหนกั

และรู้คณุค่าของการอนุรักษ์

และพฒันาสิงแวดลอ้ม 
๓.   เพอืใหผู้เ้รียนไดล้งมือ

ปฎิบติัจริงจนสรุปความรู้ได้

ดว้ยตนเอง 

ครู  นกัเรียน  คนในชุมชนมี

ความตระหนกัในการรักษา

สิงแวดลอ้มจนเป็นวถิีชีวิต  ทาํ

ใหชุ้มชนไม่มีปัญหาดา้น

สิงแวดลอ้ม 

 

มาตรฐานที ๑๔ 

ตวับ่งชีที  ๑๔๑  

จดัโครงการ  กิจกรรมที

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุ

ตามเป้าหมาย  วิสัยทศัน์  

ปรัชญา  และจุดเนน้ของ

สถานศึกษา 

ตวับ่งชีที  ๑๔.๒ 

ผลการดาํเนินงานส่งเสริม

ใหผู้เ้รียนบรรลุตาม

เป้าหมาย  วสิัยทศัน์  

ปรัชญาและจุดเนน้ของ

สถานศึกษา 
มาตรฐานที  ๑๕  
ตวับ่งชีที ๑๕.๑ 

จดัโครงการ  กิจกรรม

พิเศษเพอืตอบสนอง

นโยบาย  จุดเนน้  ตาม

แนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 
ตวับ่งชีที ๑๕.๒  

ผลการดาํเนินงานบรรลุ

ตามเป้าหมายและพฒันาดี

ขนึกว่าทีผ่านมา 
 

 
 
 
 



 

๘๖ 
 

กลยุทธที์ ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั้วถึงครอบคลมุ ผูเ้รียนไดร้ับโอกาสในการพฒันาเต็มตาม 
ศกัยภาพ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

๒๐.โครงการ

ประกนัโอกาส

ทางการศึกษา 

 

 

 

 

๑.เด็กทีอยูใ่นเขตบริการทุกคน

ของโรงเรียนวดัหนามแดง     

(เขียวอุทิศ) ไดเ้รียน 

๒. เด็กทอียูน่อกเขตบริการ  

เดก็พิการ  เดก็ดอ้ยโอกาสทุก

คนทีประสงคจ์ะเรียนที

โรงเรียนวดัหนามแดง 

(เขียวอุทิศ) ไดเ้รียน 
 

๑.ประกาศ ติดตาม ตรวจสอบ

ใหเ้ด็กทอียูใ่นเขตบริการทุกคน 

เขา้เรียนครบทุกคน 

๒. รับเด็กทุกคนทีอยูน่อกเขต

บริการ  เดก็พิการ  เด็กดอ้ย

โอกาสทีตอ้งการเรียนที

โรงเรียนวดัหนามแดง       

(เขียวอุทิศ) เขา้เรียน 

มาตรฐานที  ๘  

ตวับ่งชีที  ๘.๕  นกัเรียน  

ผูป้กครอง  และชุมชน 

พึงพอใจผลการบริหาร

การจดัการศึกษา 
มาตรฐานที  ๑๕  

ตวับ่งชีที  ๑๕.๑  

จดัโครงการ  กิจกรรม

พิเศษเพอืตอบสนอง

นโยบาย  จุดเนน้  ตาม

แนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๗ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

๒๑.โครงการ

พฒันาการจดัการ

เรียนการสอนเด็ก

ทีมีความตอ้งการ

พิเศษ 

๑.ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนร้อยละ ๑๐๐ 

มีความรู้  ความสามารถในการ

จดักระบวนการเรียนการสอน

สําหรับนกัเรียนพิเศษเรียนร่วม 

๒.ผูป้กครองสามารถนาํความรู้

ไปดูแลช่วยเหลือนกัเรียนพิเศษ

เรียนร่วมใหมี้พฒันาการทีดีขึน   

ร้อยละ  ๙๕ 
๓.นกัเรียนพเิศษเรียนร่วมเมอื

เขา้ค่ายวชิาการแลว้มี

พฒันาการ 

ทีพึงประสงค์ตามศกัยภาพ   

ร้อยละ ๙๕ 
๔.นกัเรียนพเิศษเรียนร่วมมี

โอกาสแสดงศกัยภาพในการ

แข่งขนัทกัษะวิชาการ ร้อยละ 

๙๕ 

๕.นกัเรียนพเิศษเรียนร่วมมี

ความสามารถเป็นตวัแทนไป

แข่งขนัทกัษะวิชาการงาน

ศิลปวฒันธรรมระดบัภาค ร้อย

ละ  ๘๐ และระดบัชาติ ร้อยละ

๗๐ 

๑.ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนทุกคน       

มีความรู้  ความสามารถในการ

จดักระบวนการเรียนการสอน

สําหรับนกัเรียนพิเศษเรียนร่วม 

๒.ผูป้กครองสามารถนาํความรู้

ไปดูแลช่วยเหลอืนกัเรียนพิเศษ

เรียนร่วมใหมี้พฒันาการทีดีขึน   

ร้อยละ ๑๐๐ 
๓.นกัเรียนพิเศษเรียนร่วมเมือ

เขา้ค่ายวิชาการแล้วมี

พฒันาการทีพึงประสงค์ตาม

ศกัยภาพ  ร้อยละ ๑๐๐ 

๔.นกัเรียนพิเศษเรียนร่วมมี

โอกาสแสดงศกัยภาพในการ

แข่งขนัทกัษะวชิาการ  

ร้อยละ ๙๕ 
๕.นกัเรียนพิเศษเรียนร่วมมี

ความสามารถเป็นตวัแทนไป

แข่งขนัทกัษะวชิาการงาน

ศิลปวฒันธรรมระดบัภาค ร้อย

ละ  ๘๕ และ 

ระดบัชาติ ร้อยละ๘๐ 

มาตรฐานที ๑     

ตวับ่งชีที ๑.๖สร้างผลงาน

จากเข้าร่วมกิจกรรมดา้น

ศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์  

กีฬา/นนัทนาการ  ตาม

จินตนาการ 
มาตรฐานที  ๖  

ตวับ่งชีที ๖.๓ 

ทาํงานร่วมกบัผูอ้ืนได ้

มาตรฐานที  ๗  

ครูปฏิบติังานตามบทบาท

หนา้ทีอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
มาตรฐานที  ๘  

ตวับ่งชีที๘.๕ 

นกัเรียน  ผูป้กครอง  และ

ชุมชนพึงพอใจผลการ

บริหารการจดัการศึกษา 
มาตรฐานที  ๑๐  

สถานศึกษามีการจดั

หลกัสูตร  กระบวนการ

เรียนรู้  และกิจกรรม

พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

อย่างรอบดา้น 

 
 
 



 

๘๘ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

๒๒.โครงการศิลปะ 

ดนตรีนาฏศิลป์ 

กีฬาตา้นยาเสพติด 

 

๑.นกัเรียนทุกคนไดรั้บการ

ส่งเสริมดา้นศิลปะ  ดนตรี  

นาฏศิลป์  และกีฬาเตม็ตาม

ศกัยภาพ 

๒.นกัเรียนทุกคนไดรั้บการ

ส่งเสริมใหมี้ความสามารถและ

มีความชืนชมในดา้นศิลปะ  

ดนตรี  นาฏศิลป์และกีฬา 
๔.๓นกัเรียนทกุคนรักการออก

กาํลงักายมีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตทีดี  ห่างไกลจาก 

ยาเสพติด 

 

๑.นกัเรียนทุกคนไดรั้บการ

ส่งเสริมดา้นศิลปะ  ดนตรี  

นาฏศิลป์  และกีฬาเตม็ตาม

ศกัยภาพ ใหเ้ห็นคุณค่าใน

ตนเอง  มีความมนัใจ  กลา้

แสดงออกอย่างเหมาะสม 

๒.นกัเรียนทุกคนไดรั้บการ

ส่งเสริมใหมี้ความสามารถ   

ในการสร้างผลงานจากเขา้ร่วม

กิจกรรมดา้นศิลปะ  ดนตรี/

นาฏศิลป์  กีฬาและมีความชืน

ชมในดา้นศิลปะ  ดนตรี  

นาฏศิลป์และกีฬา 
๔.๓นกัเรียนทุกคนออก 

กาํลงักายสมาํเสมอ มีสุขภาพ

กายและสุขภาพจิตทีดี  มี

นาํหนกั  ส่วนสูง  และมี 

สมรภาพทางกายตามเกณฑ์

มาตรฐาน และห่างไกลจาก 

ยาเสพติด 

 

มาตรฐานที ๑ 
ตวับ่งชีที ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, 

๑.๔, ๑.๕, ๑.๖ผูเ้รียนมีสุข

ภาวะทีดีและมี

สุนทรียภาพ 
มาตรฐานที ๑๑ 
ตวับ่งชีที ๑๑.๒ 

จดัโครงการ  กิจกรรมที

ส่งเสริมสุขภาพอนามยั

และความปลอดภยัของ

ผูเ้รียน 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

๘๙ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

๒๓.โครงการ

ยุวชนประกนัภยั 

ในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

๒๔.โครงการ

โรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ 

 

 

นกัเรียนทุกคนปลอดภยัจาก

อุบตัเิหตุ  การถูกทาํร้าย

ทางดา้นจิตใจ  ร่างกาย  และ

ห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.นกัเรียนทุกคนของโรงเรียน

วดัหนามแดงไดรั้บการบริการ

ดา้นสุขอนามยั 

๒.นกัเรียนทุกคนเป็นผูมี้

สุขภาพอนามยัสมบูรณ์

แข็งแรงพร้อมทีจะเรียนรู้ 

 

นกัเรียนทุกคนปลอดภยัจาก

อุบติัเหตุ  การถูกทาํร้าย

ทางดา้นจิตใจ  ร่างกาย  และ

ห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด 
 ตามเป้าหมายของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.นกัเรียนทุกคนของโรงเรียน

วดัหนามแดงไดรั้บการบริการ

ดา้นสุขอนามยัอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

๒.นกัเรียนทุกคนมีสุขภาพ

อนามยัสมบูรณ์แขง็แรงพร้อม

ทีจะเรียนรู้ 

 

มาตรฐานที  ๑  

ตวับ่งชีที ๑.๓ป้องกนั

ตนเองจากสิงเสพติด

หลีกเลียงจากสภาวะที

เสียงต่อความรุนแรง  

โรคภยั  อุบติัเหตุ  และ

ปัญหาทางเพศ 

มาตรฐานที  ๑๑  

ตวับ่งชีที ๑๑.๑หอ้งเรียน  

หอ้งปฏิบติัการ  อาคาร

เรียนมนัคง และปลอดภยั   

ตวับ่งชีที ๑๑.๒ 

จดัโครงการ  กิจกรรมที

ส่งเสริมสุขภาพอนามยั

และความปลอดภยั 

มาตรฐานที ๑ 

ตวับ่งชีที ๑.๑มีสุขนิสัยใน

การดูแลสุขภาพและออก

กาํลงักาย  สมาํเสมอ 

๑.๒มีนาํหนกั  ส่วนสูง  

และมีสมรภาพทางกาย

ตามเกณฑม์าตรฐาน 

๑.๓ป้องกนัตนเองจากสิง

เสพติดใหโ้ทษและ

หลีกเลียงตนเองจาก

สภาวะทีเสียงต่อความ

รุนแรง  โรคภยั  อุบตัเิหตุ  

และปัญหาทางเพศ 



 

๙๐ 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที /ตวับ่งชี) 

๒๕.โครงการ

การแข่งขนักีฬา  

นกัเรียนตา้นยา

เสพติด 

๑.นกัเรียนทุกคนเห็น

ความสําคญัของการเล่นกีฬา

หรือ 
ออกกาํลงักาย 

๒.นกัเรียนทุกคนรู้จกัใชเ้วลา

ว่างใหเ้ป็นประโยชน์  และ

ห่างไกลจากสารเสพติด 

๓.นกัเรียนมีความสามารถ

พิเศษดา้นกีฬา  ไดรั้บการ

ส่งเสริมใหเ้ป็นตวัแทนของ

โรงเรียน 

เขา้แข่งขนัในระดบัต่างๆ 

๔.นกัเรียนทกุคนมีความ

สนุกสนาน  เพลิดเพลิน 

๕.นกัเรียนทกุคนมีใจรักการ

กีฬา  และเป็นผูมี้นาํใจเป็น

นกักีฬา 

 

๑.นกัเรียนทุกคนเห็น

ความสําคญัของการเล่นกีฬา

หรือออกกาํลงักาย 

๒.นกัเรียนทุกคนรู้จกัใช ้

เวลาว่างในการเล่นกีฬาและ

ห่างไกลจากสารเสพติด 
๓.นกัเรียนมีความสามารถ

พิเศษดา้นกีฬา  ไดรั้บการ

ส่งเสริมใหเ้ป็นตวัแทนของ

โรงเรียนเขา้แข่งขนัในระดบั

โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 
๔.นกัเรียนทุกคนมีความ

สนุกสนาน  เพลิดเพลินในการ

แข่งขนักีฬาสี 

๕.นกัเรียนทุกคนมีใจรัก 

การกีฬาและเป็นผูม้ีนาํใจเป็น

นกักีฬา 

 
 
 

มาตรฐานที ๑ 

ตวับ่งชีที ๑.๑มีสุขนิสัยใน

การดูแลสุขภาพและออก

กาํลงักาย  สมาํเสมอ 
ตวับ่งชีที ๑.๒มีนาํหนกั  

ส่วนสูง  และมีสมรภาพ

ทางกายตามเกณฑ ์
ตวับ่งชีที ๑.๔เห็นคณุค่า

ในตนเอง  มีความมนัใจ  

กลา้แสดงออกอย่าง

เหมาะสม 
ตวับ่งชีที ๑.๕  

มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดแีละ

ใหเ้กียรติผูอ้นื 
ตวับ่งชีที ๑.๖ สร้าง

ผลงานจากเขา้ร่วม

กิจกรรมดา้น  กีฬา

นนัทนาการ   

มาตรฐานที ๑๑  

ตวับ่งชีที  ๑๑.๒ 

จดัโครงการ  กิจกรรมที

ส่งเสริมสุขภาพอนามยั

และความปลอดภยัของ

ผูเ้รียน 

 

 
 
 



 

๙๑ 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท ี/ตวับ่งชี) 

๒๖.กิจกรรมแนะ

แนวในโรงเรียน 

 

๑.นกัเรียนทีเกิดปัญหาทุกคน

สามารถตดัสินใจเลือกแนวทาง

ในการแก้ปัญหาไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง 

เหมาะสม 
๒.นกัเรียนทุกคนไดรั้บการ

ส่งเสริมตามสมควรแก่อตัภาพ

ของตนเอง 

 

๑.ครูประจาํชนัและครูพิเศษ 

ทุกคนแนะแนวทางใหน้กัเรียน

ทีเกิดปัญหาทุกคนจนสามารถ

ตดัสินใจเลอืกแนวทางในการ

แก้ปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

เหมาะสม 
๒.นกัเรียนทุกคนไดรั้บการ

ดูแล ส่งเสริมตามสมควรแก่

อตัภาพของตนเอง 

 

มาตรฐานที  ๑  
ตวับ่งชีที ๑.๔ เห็นคณุค่า

ในตนเอง  มคีวามมนัใจ  

กล้าแสดงออกอย่าง

เหมาะสม 
ตวับ่งชีที ๑.๕  
มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดีและ

ใหเ้กียรติผูอ้นื 

มาตรฐานที  ๖  

ตวับ่งชีที๖.๔มีความรู้สึก

ทีดีต่ออาชีพสุจริตและหา

ความรู้เกียวกบัอาชีพ 

ทีตนเองสนใจ 

มาตรฐานที  ๗   
ตวับ่งชีที ๗.๖ครูให้

คาํแนะนาํ  คาํปรึกษา  

และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่

ผูเ้รียนทงัดา้นการเรียน

และคุณภาพชีวติดว้ย

ความเสมอภาค 
มาตรฐานที  ๑๐  
ตวับ่งชีที ๑๐.๖จดัระบบ

ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนทีมี

ประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมถึงผูเ้รียน 

ทุกคน 
 

 



 

๙๒ 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท ี/ตวับ่งชี) 

๒๗.โครงการ
โภชนาการทีดี

เพือคุณภาพชีวติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๘.โครงการ

พฒันาทกัษะการ

ทาํงานสู่อาชีพที

สนใจ 

 

๑.นกัเรียนทุกคนรับประทาน

อาหารเชา้และอาหารกลาง

วนัทีมีคุณค่าและปลอดภยั 
๒.นกัเรียนทุกคนสามารถ

เรียนรู้จากการรับประทาน

อาหารในโรงเรียนเพือนาํไปใช้

ใน ชีวติประจาํวนัในการเลือก

อาหารทีประโยชน์  และ

ปลอดภยั 

 

 

๑.นกัเรียนทุกคนรู้จกัวาง

แผนการทาํงานและดาํเนินการ

จนสําเร็จ 
๒.นกัเรียนทุกคนทาํงานอย่างมี

ความสุข มุ่งมนัพฒันางาน และ

ภูมิใจในงานของตน 
๓.นกัเรียนทุกคนทาํงาน

ร่วมกบัผูอ้ืนได ้
๔.นกัเรียนทุกคนมีความรู้สึกที

ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้

เกียวกบัอาชีพทีตนสนใจ 

๑.นกัเรียนทุกคนรับประทาน

อาหารเชา้และอาหารกลาง

วนัทีมีคุณค่าและปลอดภยั 
๒.นกัเรียนทุกคนสามารถ

เรียนรู้จากการรับประทาน

อาหารในโรงเรียนเพือนาํไปใช้

ใน ชีวติประจาํวนัในการเลือก

อาหารทีประโยชน์  และ

ปลอดภยั 

 

 

๑.นกัเรียนทุกคนรู้จกัวาง

แผนการทาํงานและดาํเนินการ

จนสําเร็จ 
๒.นกัเรียนทุกคนทาํงานอย่างมี

ความสุข มุ่งมนัพฒันางาน และ

ภูมิใจในงานของตน 
๓.นกัเรียนทุกคนทาํงาน

ร่วมกบัผูอื้นได ้
๔.นกัเรียนทุกคนมีความรู้สึก 

ทีดีต่ออาชีพสุจริตและหา

ความรู้เกียวกบัอาชีพทตีน

สนใจ 

มาตรฐานที ๑  

ตวับ่งชีที ๑.๒มีนาํหนกั  

ส่วนสูง  และมีสมรภาพ

ทางกายตายเกณฑ์

มาตรฐาน 

มาตรฐานที ๑๑ 

ตวับ่งชีที ๑๑.๒ 

จดัโครงการ  กิจกรรมที

ส่งเสริมสุขภาพอนามยั

และความปลอดภยัของ

ผูเ้รียน 

มาตรฐานที ๖ 

ตวับ่งชีที  ๖.๑ วางแผน 

การทาํงานและดาํเนินการ

จนสําเร็จ 

ตวับ่งชีที๖.๒ ทาํงานอย่าง

มีความสุข มุ่งมนัพฒันา

งาน  และภูมิใจในผลงาน

ของตนเอง 

ตวับ่งชีที ๖.๓ ทาํงาน

ร่วมกบัผูอ้ืนได ้
ตวับ่งชีที ๖.๔  มี

ความรู้สึกทีดีต่ออาชีพ

สุจริตและหาความรู้

เกียวกบัอาชีพทีตนเอง

สนใจ 
 

 



 

๙๓ 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท ี/ตวับ่งชี) 

๒๙.โครงการ

พฒันาระบบดูแล

ช่วยเหลอื

นกัเรียน 

 

๑.ครูทุกคนมีความรู้  ความ

เขา้ใจ  มีความตระหนกั  ให้

ความสําคญัต่อการปฏิบติั

กิจกรรมและสามารถจดั

กิจกรรมในการดแูลช่วยเหลอื

นกัเรียนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

๒.โรงเรียนมีขอ้มูลนกัเรียนใน

ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน

ครบทุกชนั ทุกคน 

๓.นกัเรียนทุกคนไดรั้บการ

ช่วยเหลอื ส่งเสริม พฒันา 

ป้องกนั  แกปั้ญหาและมี

คุณลกัษณะทีพึงประสงคต์าม

หลกัสูตรสถานศึกษากาํหนด 

 

๑.ครูทุกคนมีความรู้  ความ

เขา้ใจ  มีความตระหนกั  ให้

ความสําคญัต่อการปฏิบตัิ

กิจกรรมและสามารถจดั

กิจกรรมในการดูแลช่วยเหลอื

นกัเรียนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

๒.โรงเรียนมีขอ้มูลนกัเรียนใน

ระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน

ครบทุกชนั ทุกคน 

๓.นกัเรียนทุกคนไดรั้บการ

ช่วยเหลอื ส่งเสริม พฒันา 

ป้องกนั  แกปั้ญหาและมี

คุณลกัษณะทีพึงประสงคต์าม

หลกัสูตรสถานศึกษากาํหนด 
 

มาตรฐานที ๗   
ตวับ่งชีที ๗.๖  ครูให้

คาํแนะนาํ  คาํปรึกษา  

และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่

ผูเ้รียนทงัดา้นการเรียน

และคุณภาพชีวติดว้ย

ความเสมอภาค 
มาตรฐานที ๑๐  

ตวับ่งชีที ๑๐.๖  จดัระบบ

ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนทีมี

ประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมถึงผูเ้รียน 

ทุกคน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙๔ 
 

กลยุทธที์๔  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทงัระบบ ใหส้ามารถจัดการเรียนการสอนไดอ้ย่างมี
คุณภาพ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท ี/ตวับ่งชี) 

๓๐โครงการ 
นิเทศภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๑.โครงการ

พฒันาบุคลากร 

 

๑.การบริหารงานทงั  ๔  งาน  

บรรลุภารกิจร้อยละ ๙๕ 

๒.ครูไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ๙๕  

มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบตัิงานในหนา้ที 

 

 

 

๑.บุคลากรทุกคนไดรั้บความรู้

จากการประชุม ฝึกอบรม  

สมัมนา และศึกษาดูงาน ตาม

ความถนดัและวชิาทีรับผิดชอบ 
๒.บุคลากรทุกคนไดน้าํเอา

ความรู้ทีไดรั้บมาขยายผลต่อ

และใช้ประโยชน์กบับุคลากร

และนกัเรียนภายใน

สถานศึกษา 

๓.บุคลากรทุกคนมีแรงจูงใจ

และเจตคติทีดีต่อการพฒันา

ตนเอง 

๔.บุคลากรทุกคนมีขวญัและ

กาํลงัใจในการปฏิบติังาน  

 

๑.การบริหารงานทงั  ๔  งาน  

บรรลุภารกิจร้อยละ ๑๐๐ 

๒.ครูไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  ๑๐๐  

มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานในหนา้ที 

 

 

 

๑.บุคลากรทุกคนไดรั้บความรู้

จากการประชุม ฝึกอบรม  

สัมมนา และศึกษาดูงาน ตาม

ความถนดัและวิชาทีรับผิดชอบ 
๒.บุคลากรทุกคนไดน้าํเอา

ความรู้ทีไดรั้บมาขยายผลต่อ

และใช้ประโยชน์กบับุคลากร

และนกัเรียนภายใน

สถานศึกษา 

๓.บุคลากรทกุคนมีแรงจูงใจ

และเจตคติทีดีตอ่การพฒันา

ตนเอง 

๔.บุคลากรทุกคนมีขวญัและ

กาํลงัใจในการปฏิบติังาน  

 

มาตรฐานที ๘ 
ตวับ่งชีที ๘.๓ผูบ้ริหาร

บริหารจดัการการศึกษา

ใหบ้รรลุเป้าหมายตาม

แผนปฏิบติัการ 
ตวับ่งชีที ๘.๖ผูบ้ริหารให้

คาํแนะนาํ  คาํปรึกษาทาง

วิชาการและเอาใจใส่การ

จดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพ

และเตม็เวลา 

มาตรฐานที  ๗  
ตวับ่งชี ๗.๘ ครูประพฤติ

ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที

ดี  และเป็นสมาชิกทีดีของ

สถานศึกษา 

มาตรฐานที  ๘  

ตวับ่งชีที  ๘.๔  ผูบ้ริหาร

ส่งเสริมและพฒันา

ศกัยภาพบุคลากรให้

พร้อมรับการกระจาย

อาํนาจ 
 

 



 

๙๕ 
 

กลยุทธที์ ๕  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการกระจายอาํนาจทางการศึกษา  
        หลักธรรมาภิบาลเนน้การมีสว่นรว่มจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบัองคก์รปกครอง 
สว่นทอ้งถิน เพอืส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท ี/ตวับ่งชี) 

๓๒.โครงการ

การประกนั

คุณภาพภายใน 

 

๑.ในปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา 

๒.ในปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนมกีารจดัทาํและ

ดาํเนินการตามแผนพฒันาการ

จดัการศึกษา ตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

๓.ในปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนไดพ้ฒันาระบบขอ้มูล

สารสนเทศและใชส้ารสนเทศ

ในการบริหารจดัการศึกษา 

๔.ในปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนมกีารติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินคณุภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
๕.มีการนาํผลการประเมิน

คุณภาพทงัภายในและภายนอก

ไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษา ในปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 

๖.มีการจดัทาํรายงานประจาํปี

ทีเป็นรายงานการประเมิน

คุณภาพภายในของปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 

๑. โรงเรียนมีมาตรฐาน

การศึกษาทีสอดรับกบั

หน่วยงานตน้สังกดั 

๒. โรงเรียนมีการจดัทาํและ

ดาํเนินการตามแผนพฒันาการ

จดัการศึกษา ตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

๓.โรงเรียนไดพ้ฒันาระบบ

ขอ้มูลสารสนเทศและใช้

สารสนเทศในการบริหารจดั

การศึกษา 

๔. โรงเรียนมีการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
๕.โรงเรียนนาํผลการประเมิน

คุณภาพทงัภายในและภายนอก

ไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษา ในปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
๖.โรงเรียนจดัทาํรายงาน

ประจาํปี เป็นรายงาน 
การประเมินคุณภาพภายใน

ของปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที ๑๒  

สถานศึกษามีการประกนั

คุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามทีกาํหนด

ในกฎกระทรวง 



 

๙๖ 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท ี/ตวับ่งชี) 

๓๓.โครงการ

พฒันาการจดั

องค์กร ระบบการ

บริหารอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๓๔.โครงการ

ระดมทรัพยากร

และการลงทุน

เพือการศึกษา 

 

๑.ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙  

สถานศึกษาสามารถพฒันา

องค์กร  โครงสร้าง  ระบบการ

บริหารงานอย่างเป็น 

ระบบ  

๒.ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙  

ผูบ้ริหารใชห้ลกับริหารแบบมี

ส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการ

ประเมินหรือผลการวจิยัเป็น

ฐานคิดทงัดา้นวิชาการและการ

จดัการ 

๓.ในปีการศึกษา ๒๕๕๘๙ 

ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการ 

ศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามที

กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบตัิการ    

ร้อยละ ๙๕ 

๔.นกัเรียน  ผูป้กครอง  ชุมชน 

ร้อยละ ๙๕ พึงพอใจผลการ

บริหารจดัการศึกษา 

องค์กรภาครัฐ  องคก์รเอกชน  

ชุมชน  ใหค้วามร่วมมือร้อยละ 

๙๕  ของการขอความร่วมมือ 

 

๑. สถานศึกษาสามารถพฒันา

องค์กร  โครงสร้าง  ระบบการ

บริหารงานอยา่งเป็นระบบ 

๒. ผูบ้ริหารใชห้ลกับริหาร

แบบมีส่วนร่วมและใชข้้อมูล

ผลการประเมินหรือผลการวิจยั

เป็นฐานคิดทงัดา้นวชิาการและ

การจดัการ 

๓. ผูบ้ริหารสามารถบริหาร

จดัการ ศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย

ตามทีกาํหนดไวใ้น 

แผนปฏิบติัการ ร้อยละ ๑๐๐ 

๔.นกัเรียน  ผูป้กครอง  ชุมชน 

ร้อยละ ๑๐๐ พึงพอใจผลการ

บริหารจดัการศึกษา 

 

 

 

องค์กรภาครัฐ  องคก์รเอกชน  

ชุมชน  ใหค้วามร่วมมือร้อยละ 

๑๐๐  ของการขอความร่วมมือ 

 

มาตรฐานที ๘  

ผูบ้ริหารปฏิบติังานตาม

บทบาทหนา้ทีอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิด 

ประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

มาตรฐานที ๙  

ตวับ่งชีที ๙.๓  ผูป้กครอง

และชุมชนเขา้มามี 

ส่วนร่วมในการพฒันา

สถานศึกษา 
 
 

 
 



 

๙๗ 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท ี/ตวับ่งชี) 

๓๕.โครงการ

พฒันาการบริหาร

จดัการศึกษาโดย

ใชโ้รงเรียน 

เป็นฐาน 

 

๑.ในปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนมีพฒันาการ

บริหารงานโดยใชโ้รงเรียน 

เป็นฐาน 
๒.ร้อยละ ๙๕  คณะกรรมการ

สถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ที 

ตามทีระเบียบกาํหนด 

๓.ร้อยละ ๙๕คณะกรรมการ

สถานศึกษากาํกบัติดตาม  ดูแล 

และขบัเคลอืนการดาํเนินงาน

ของสถานศึกษาใหบ้รรลุผล

สําเร็จตามเป้าหมาย 

๔. ร้อยละ ๙๕ผูป้กครองและ

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พฒันาสถานศึกษา 

 

๑. โรงเรียนมีพฒันาการ

บริหารงานโดยใชโ้รงเรียน 

เป็นฐาน 
 

๒.ร้อยละ ๑๐๐  คณะกรรมการ

สถานศึกษารู้และปฏิบตัิหนา้ที 

ตามทีระเบียบกาํหนด 

๓.ร้อยละ ๑๐๐คณะกรรมการ

สถานศึกษากาํกบัติดตาม  ดูแล 

และขบัเคลือนการดาํเนินงาน

ของสถานศึกษาใหบ้รรล ุ

ผลสําเร็จตามเป้าหมาย 

๔. ร้อยละ ๑๐๐ผูป้กครองและ

ชุมชนเขา้มามส่ีวนร่วม 

ในการพฒันาสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที ๙

คณะกรรมการ

สถานศึกษา  และ

ผูป้กครอง  ชุมชน

ปฏิบติังานตามบทบาท

หนา้ทีอยา่งมี

ประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙๘ 
 

ผลการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท ี/ตวับ่งช)ี 

๑.โครงการ
วนัสาํคญั 

๑.นกัเรียนทุกคนสามารถปฏิบติั

ตนในการประกอบพิธีกรรม

ทางดา้นศาสนา ประเพณี     

วฒันธรรม ทีดีงามของคนไทย 
๒.นกัเรียนทุกคนมีความเคารพ

รัก หวงแหน เทิดทูนสถานบนั

ชาติ ศาสนา และ

พระมหากษตัริย ์
๓.เสริมสร้างความใกลชิ้ด  

ความร่วมมือ ของบา้น วดั 

โรงเรียน องคก์รเอกชน องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถนิในการ

พฒันา และดูแลนกัเรียนใหเ้ป็น

คนดีผ่านการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

ในวนัสําคญัของคนไทย เพือ

แก้ปัญหาสังคมอย่างยงัยนื 

 

นกัเรียนทกุคนสามารถปฏิบติั

ตนในการประกอบพิธีกรรม

ทางดา้นศาสนา ประเพณี  

วฒันธรรม ทีดีงามของคน

ไทยดว้ยการปฏิบติัจริง

ร่วมกบัชุมชน เป็นการ

เสริมสร้างความใกลชิ้ด  

ความร่วมมือ ของบา้น วดั 

โรงเรียน องคก์รเอกชน 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน

ในการพฒันา และดูแล

นกัเรียนใหเ้ป็นคนดีมีความ

เคารพรัก หวงแหน เทิดทูน

สถานบนัชาติ ศาสนา และ

พระมหากษตัริย ์ผ่านการร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ในวนัสําคญั

ของคนไทย เพอืแกปั้ญหา

สังคมอยา่งยงัยืน 

 
 

มาตรฐานที  ๒  ผูเ้รียนมี

คุณธรรม  จริยธรรม  และ

ค่านิยมทีพึงประสงค ์
มาตรฐานที  ๑๕ 
ตวับ่งชีที ๑๕.๑ จดัโครงการ  

กิจกรรมพิเศษเพือตอบสนอง

นโยบาย  จุดเนน้  ตาม

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ตวับ่งชีที ๑๕.๒ ผลการ

ดาํเนินงานบรรลตุาม

เป้าหมายและพฒันาดีขึนกวา่

ทีผ่านมา 

 
 
 
 
 
 
 



 

๙๙ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท ี/ตวับ่งช)ี 

๒.โครงการ
พัฒนา
สถานศึกษาสู่
ปรชัญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๑.นักเรียน๙๙๗คน 
๒.ครู๕๐คน 
๓.ชุมชน /ผูป้กครอง๙หมู่บา้น 
๔.ภายในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙  

โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียว

อุทิศ)  นาํปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชใ้นการบริหาร

สถานศึกษา  จดัการศึกษาและ

ดาํเนินกิจกรรมทีเป็นประโยชน์

ต่อชุมชน/ต่อสังคมอยา่งยงัยืน 

๕.ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  ครู  

และบุคลากรทางการศึกษาทุก

คน  มีความตระหนกัถึงคณุค่า

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และปฏิบติังานเป็นแบบอย่าง

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๖.นกัเรียนและผูป้กครองทุกคน

มีความรู้  ทกัษะ  ปฏิบตัิตน  

และดาํเนินชีวติตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  “อยู่อย่าง

พอเพียง” 

 

นักเรียน ผูบ้ริหารโรงเรยีน 
ครู 
และคนในชุมชน 
วดัหนามแดง ทุกคนมีความ

ตระหนกัถึงคุณค่าของหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปฏิบติังานเป็นแบบอยา่ง     

นาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ในการบริหาร

สถานศึกษา  จดัการศึกษาและ

ดาํเนินกิจกรรมทีเป็น

ประโยชน์ตอ่ชุมชน/ต่อสังคม

อย่างยงัยนืดาํเนินชีวติตาม

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

มาตรฐานท๔ี 
ตวับ่งชีที ๔.๓ กาํหนด
เป้าหมาย คาดการณ ์
ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 
มาตรฐานท ี๗ 
ตวับ่งชีที ๗.๒ ครูประพฤติ

ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี  

และเป็นสมาชิกทีดีของ

สถานศึกษา 
มาตรฐานที  ๑๕ 
ตวับ่งชีที ๑๕.๑ จดัโครงการ  

กิจกรรมพิเศษเพือตอบสนอง

นโยบาย  จุดเนน้  ตาม

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ตวับ่งชีที ๑๕.๒ ผลการ

ดาํเนินงานบรรลตุาม

เป้าหมายและพฒันาดีขึนกวา่

ทีผ่านมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๑๐๐ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณและคุณภาพ) 

 

ผลสาํเรจ็ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท ี/ตวับ่งช)ี 

๓.โครงการ 

อบจ.บา้น วดั 

โรงเรียน ร่วม

ประสานตา้น

ภยัยาเสพติด  

 

๑.นกัเรียนวดัหนามแดง(เขียว

อุทิศ)  ชนัประถมศึกษาปีท๕ี   

และชนัประถมศึกษาปีที ๖  

จาํนวน ๓๕๐ คน 

๒.กลุ่มเป้าหมายมีจิตสํานึก และ

เกิดตระหนกัในการมีส่วนร่วม

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ

ติด 

 

๑.กลุ่มเป้าหมายมีจิตสาํนึกใน

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติดยาเสพตดิ 

๒.นกัเรียนเกิดความตระหนกั

และเขา้มามส่ีวนร่วมในการ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด 

๓.ผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง และ

เครือข่ายมีแนวร่วมในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา

เสพติด  

 

 

มาตรฐานที ๑ 
ตวับ่งชีที ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, 

๑.๔, ๑.๕, ๑.๖ผูเ้รียนมีสุข

ภาวะทีดีและมีสุนทรียภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๑ 
 

๒. ผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดบัการศึกษาปฐมวัย   (๑๑มาตรฐาน) 
ดา้นที ๑ มาตรฐานคุณภาพผูเ้รียน 
มาตรฐานที ๑ เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย 

ที ตวับ่งชี 
ระดบั๓
ขึนไป
รอ้ยละ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมทีทาํ) 

๑.๑ มีนําหนักส่วนสงูเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๙๒.๓๕ ๑.โครงการโภชนาการทีดีเพือ
คุณภาพชีวิต 
๒.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
๓.โครงการศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  
กีฬาตา้นยาเสพติด 
๔. กิจกรรมเคลือนไหวและจงัหวะ 

๑.๒ มีทกัษะการเคลือนไหวตามวยั ๑๐๐ 
๑.๓ มสีุขนิสยัในการดแูลสุขภาพของตน ๑๐๐ 
๑.๔ หลีกเลียงต่อสภาวะทีเสียงต่อโรค อุบติัเหตุ 

ภยั และสิงเสพติด 
๑๐๐ 

 
 ๑. วิธีการพฒันาตามมาตรฐานที ๑  โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม 
เสริมหลกัสูตรต่างๆ เพือใหผู้เ้รียนบรรลุตามตวับ่งชีของมาตรฐานที ๑ โดยดาํเนินกิจกรรมต่อไปนี 
  ๑) โครงการโภชนาการทีดีเพือคุณภาพชีวิต เด็กทุกคนไดร้บัประทานอาหารทุกมอื
โดยเฉพาะอาหารเชา้และอาหารกลางวนั ทีตอ้งดูแลการรบัประทานอาหารของเด็กอย่างใกลชิ้ดมาก    เป็น
พิเศษเมืออยู่ทีโรงเรยีนและการคดัสรรอาหารทีมีประโยชน์ใหร้บัประทาน รวมทงัการดืมนมทุกวนัเพือเป็น
การเฝ้าระวงัและติดตามภาวะโภชนาการของเด็กในทุกเดือนโดยการชังนําหนักและวดัส่วนสูงโดยการบนัทึก
ลงในสมุดบนัทึกการดืมนม 
 ๒) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ไดจ้ดัใหม้กีารตรวจสุขภาพเด็กทุกวนั โดยนํา   สุขบญัติั ๑๐ 
ประการมาปรบัใช ้ใหส้อดรบักบัเด็กอนุบาล ซึงครูประจาํชนัเป็นผูต้รวจสุขภาพเด็ก มีการตรวจเล็บมือ, ผม, 
ตา, ห,ู จมกู, ฟันและผิวหนังของเด็กทงัชนัอนุบาล ๑ และ๒ และนําผลการตรวจมาบนัทึกลงในแบบบนัทึก
การตรวจสุขภาพเพือเฝ้าระวงัและควบคุมโรคติดต่อภายในสายชันอนุบาลและ ในโรงเรียน และปลูกฝัง
อบรมเด็กใหรู้จ้กัการดูแลสุขภาพของตนเอง  เช่น การแปรงฟัน ลา้งหน้า และ  เขา้หอ้งสว้มก่อนนอน
กลางวนั  เป็นตน้ 
 ๓) โครงการศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬาตา้นยาเสพติด มีการสนทนาร่วมกนัโดยออกมาเตือน
เพือนๆ เกียวกบัการเฝ้าระวงัอุบตัิเหตุและการไม่ยุ่งเกียวกบัสิงเสพติดทุกวนัในกิจกรรมยามเชา้ 
        ๔) กิจกรรมเคลือนไหวและจงัหวะการจดักิจกรรมออกกาํลงักายยามเชา้ เช่น การเตน้     แอโรบิค 
ราํไทย   เคลือนไหวพรอ้มอุปกรณ ์ทาํท่าทางอสิระผูนํ้าผูต้าม  และผสมผสานกายใจ เป็นตน้ 
 ๒. ผลการพฒันา เด็กใหค้วามสนใจร่วมมือกบัโครงการและกิจกรรมเป็นอย่างดี จนทาํใหม้สีุขภาพ
ร่างกายสมบรูณแ์ขง็แรงและมีพฒันาการดา้นร่างกายอย่างเหมาะสมตามวยั 



 

๑๐๒ 
 

 ๓. แนวทางการพฒันา ควรมีการจดัทาํโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนืองและมีการเชิญวิทยากร
ทีเป็นเจา้หน้าทีอนามยัสาธารณสุขมาใหค้วามรูส้รา้งความคุน้เคยกบัเด็กปฐมวยัและมาใหค้วามรูก้บั
ผูป้กครองดว้ย 
 
มาตรฐานที ๒  เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ ์และจิตใจ  
 

ที ตวับ่งชี 
ระดบั๓ 
ขึนไป 
รอ้ยละ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมทีทาํ) 

๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มคีวามรูสึ้กทีดีต่อ 
ตนเอง 

๑๐๐ ๑.โครงการแขง่ขนักีฬา  กรีฑานักเรียน 
๒.โครงการศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  
กีฬาตา้นยาเสพติด 
๓.โครงการวนัสาํคญั  
๔. กิจกรรมสนทนายามเชา้ 
 

๒.๒  มีความมนัใจและกลา้แสดงออก ๑๐๐ 
๒.๓ ควบคุมอารมณต์นเองไดเ้หมาะสม

กบัวยั 
๙๗.๐๒ 

๒.๔  ชืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลือนไหว 
และรกัธรรมชาติ 

๑๐๐ 

๑. วิธีการพฒันาตามมาตรฐานที ๒  
 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสรมิหลกัสูตรต่างๆ เพือใหผู้เ้รียนบรรลุตามตวั

บ่งชีของมาตรฐานที ๒ โดยดาํเนินกิจกรรมต่อไปนี 
๑) โครงการแขง่ขนักีฬา  กรีฑานักเรียน  จดักิจกรรมเพือส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้น 

อารมณ ์และจิตใจ ไดแ้สดงออกถึงความสามารถ  โดยแข่งขนักีฬาพืนบา้นทีเหมาะสมกบัวยัของเด็ก เพือให้
เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นผูม้ีนําใจนักกีฬา ซึงจดัแขง่ขนัในวนัเด็กแหง่ชาติ 

๒)โครงการศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาตา้นยาเสพติด จดักิจกรรมเพือใหเ้ด็กไดร้ับประสบการณ์
ตรงเป็นการเสริมสรา้งศกัยภาพของเด็กใหมี้ความสามารถ มสุีนทรียภาพ ชืนชมในศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

๓) โครงวนัสําคญั จดักิจกรรมใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ ์และจิตใจ โดยเขา้ร่วม 
กิจกรรมกบันักเรียนชนัประถมในวนัสําคญัต่างๆ เช่น วนัแม่ วนัพ่อ วนัเด็ก วนัปีใหม่  วนัภาษาไทย     วนั
คริสตม์าส   วนัวทิยาศาสตร ์ฯลฯโดยใหเ้ด็กชันอนุบาลทงัหมดเขา้ร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบาย
สี เล่นเกม ประกวดการทาํการด์วนัพ่อ  วนัแม่ วนัปีใหม ่และเด็กทีมีความสามารถพิเศษดา้นการรอ้งเพลง
ใหเ้ขา้ประกวดเพือรบัรางวลั 
  ๔) กิจกรรมสนทนายามเชา้ จดักิจกรรมใหก้บัเด็กสายชนัอนุบาลทงัหมด ในตอนเชา้ เพือเปิด
โอกาสใหเ้ด็กไดแ้สดงออก มีความมนัใจและมีความรูสึ้กทีดีต่อตนเอง เช่น การเล่าข่าว การรอ้งเพลง การ
เตน้การตกัเตือนเพือนๆในเรอืงความปลอดภยัต่างๆ เป็นตน้ 
      ๒. ผลการพฒันา เด็กใหค้วามสนใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ร่าเริงแจม่ใส มีความรูสึ้กทีดี         
ต่อตนเอง มนัใจ กลา้แสดงออก ชืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลือนไหว และรกัธรรมชาติ โดยเฉพาะเด็กทีม ี
ปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ ์หรือเด็กพิเศษเรียนร่วม สามารถควบคุมอารมณต์นเองได้มากขนึเมือได ้



 

๑๐๓ 
 

ทาํกิจกรรมศิลปะ ดนตรี จนทาํใหม้พีฒันาการดา้นอารมณแ์ละจิตใจดีขนึมาก 
 ๓. แนวทางการพฒันา ควรมีการจดัทาํโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนืองและมีการบรูณาการ
กิจกรรมใหม้ากขนึ เช่น กิจกรรมวนัวิทยาศาสตร ์ควรมีการบรูณาการกิจกรรมหลกั ๖ กิจกรรมไหค้รบทุก
ครงัเพือประหยดัเวลาและเกดิประโยชน์สูงสุดกบัเด็ก 
 
มาตรฐานที ๓  เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคม 

ที ตวับ่งชี 
ระดบั ๓  
ขึนไป 
รอ้ยละ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมทีทาํ) 

๓.๑ มีวินัย รบัผิดชอบ เชือฟังคาํสงัสอนของ
พ่อ แม่ ครอูาจารย ์     

๑๐๐ ๑.โครงการวนัสาํคญั     
๒.โครงการโรงเรียนธรรมจารี 
๓.โครงการพฒันาประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
๔.โครงการอ่อนน้อม  ถ่อมตน  นําใจ
งามตามแบบไทย 
๕.กิจกรรมเล่นตามมุม/อิสระ 

๓.๒ มีความซือสตัยสุ์จริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ๑๐๐ 
๓.๓ เล่นและทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้  ๙๘.๘๒ 
๓.๔ ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและ

ศาสนาทีตนนับถือ 
๑๐๐ 

  
๑. วิธีการพฒันาตามมาตรฐานที ๓  โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร
ต่างๆ เพือใหผู้เ้รียนบรรลุตามตวับ่งชีของมาตรฐานที ๓ โดยดาํเนินกิจกรรมต่อไปนี 

๑) โครงการวนัสาํคญั เป็นโครงการทีจดักิจกรรม เพือใหเ้ด็กไดป้ระพฤติตนตาม 
วฒันธรรมไทยและศาสนาทีตนนับถือ เรียนรูว้ธีิปฏิบติัตน ในการประกอบพิธีกรรมทางดา้นศาสนา 
ประเพณีวฒันธรรม ทีดีงามของคนไทยและ เพือปลูกฝังใหเ้ด็กเคารพรกั หวงแหน เทิดทูนสถานบนัชาติ 
ศาสนา และพระมหากษตัริย ์
         ๒)โครงการโรงเรียนธรรมจารี เป็นโครงการทีปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอนัดีงามใหเ้ด็กได้
ประพฤติและปฏิบติั ตลอดจนปฏิบติักิจกรรมอนัเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสงัคม มีการอบรมคุณธรรม
ประจาํวนั และกิจกรรมออมทรพัยฝ์ากเงินออมทุกวนัศุกร ์กิจกรรมอบรมคุณธรรม มีการเล่านิทาน   อบรม
คุณธรรมประจาํวนั เรือง ความมีนําใจ  การเสียสละและการแบ่งปัน การทาํความเคารพ มารยาท  ในการ
รบัประทานอาหาร ความกตญั กูตเวที เชือฟังคาํสงัสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย ์ ความประหยดัและความ
พอเพียงหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มีความอดทน การพูดจาดว้ยถอ้ยคาํทีสุภาพ ความมี
วินัย รบัผิดชอบ รูจ้กัรอคอย มารยาทในการฟังและการพูด ความซือสัตย ์ความขยนัหมนัเพียร ตลอดจน
เน้นยาํซาํทวนดว้ยการรอ้งเพลงและท่องคาํคลอ้งจองอยา่งสมาํเสมอ 
 ๓)โครงการพฒันาประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็นโครงการทีจดักิจกรรมสรา้งระเบียบ วินัย  เช่น 
การเดินแถว  เขา้แถว  เขา้หอ้ง  การฟังโอวาทจากคุณครู ผูบ้ริหาร การทาํสมาธิ การมาโรงเรียนใหท้นัเวลา
ในช่วงเชา้ โดยการเสริมแรงดว้ยการกล่าวชืนชม 
         ๔)โครงการอ่อนน้อม  ถ่อมตน  นําใจงามตามแบบไทย จดักิจกรรมเพือใหเ้ด็กประพฤติตน 



 

๑๐๔ 
 

ตามวฒันธรรมไทย  เด็กสายชนัอนุบาลเขา้ร่วมกิจกรรมกบัโรงเรียนในทุกวนัองัคารสาํหรบัในสายชนั
อนุบาลนันมีการจดักิจกรรมทุกวนัทังก่อนการเรียน ระหว่างเรียนและหลังการเรียน เช่น การแนะนําตวั 
การเดินผ่านผูใ้หญ ่การไหวผู้ใ้หญ่ ครู การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ การกราบผูใ้หญ่ ครอูาจารย ์มกีาร
ประกวดมารยาทในระดบัสายชนั   และการแต่งกายวิถีพุทธในวนัศุกร ์มกีาร  ราํไทย การละเล่นแบบไทย 
การร่วมประเพณีลอยกระทง เป็นตน้  

๕) กิจกรรมเล่นตามมุม/อิสระ เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดผ่้อนคลายจากการเรียนและการทาํกิจกรรม
ดว้ยการเล่นตามมุมอสิระตามความชอบและความถนัดอย่างอิสระ เช่น มมุบา้น มมุยานพาหนะ  มุมบล็อก 
มุมเกมการศึกษา มุมหนังสือ มุมตุ๊กตา มุมบทบาทสมมติ เป็นตน้ เพือสังเกตการเล่นและการทาํงาน
ร่วมกบัผูอื้นของนักเรียนอย่างมีความสุข  
 ๒. ผลการพฒันา เด็กใหค้วามสนใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี มีวินัย มคีวามรบัผิดชอบ เชือฟังคาํสงั
สอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย ์ เล่นและทาํงานร่วมกบัผูอ้ืนไดดี้ รูจ้กัช่วยเหลือ แบ่งปันใหค้นอืนไดเ้ล่นของเล่น 
มีความซือสตัยส์ุจริต มคีวามกตญั ู มีความเมตตา กรุณา มีความประหยดั รูจ้กัการใชจ้่ายเงินอย่าง
เหมาะสม  ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาทีตนนับถือ 
 ๓. แนวทางการพฒันา ควรมีการจดัทาํโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนืองและมีคณะกรรมการ
ดาํเนินการพฒันาตามวิธีการพัฒนาตามมาตรฐานที ๓ อย่างจริงจงั 
 
มาตรฐานที ๔  เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา        
 

ที ตวับ่งชี 
ระดบั๓
ขึนไป
รอ้ยละ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมทีทาํ) 

๔.๑ สนใจเรียนรูสิ้งรอบตัว ซกัถามอย่าง
ตงัใจ และรกัการเรียนรู ้

๑๐๐ ๑.โครงการส่งเสริมนิสยัรกัการอ่าน    
การเขยีน 
๒.โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.กิจกรรมสปัดาหวิ์ชาการ 
๔. กิจกรรมสนทนายามเชา้ 
๕. กิจกรรมนักวิทยาศาสตรน์อ้ย 
๖. กิจกรรมนักประดิษฐน์้อย 
 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกยีวกบัสิงต่าง ๆ 
ทีเกิดจากประสบการณก์ารเรียนรู ้

๙๕.๐๔ 

๔.๓ มีทกัษะภาษาทีเหมาะสมกบัวยั ๑๐๐ 
๔.๔ มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร ์
๑๐๐ 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์ ๑๐๐ 

  
 ๑. วิธีการพฒันาตามมาตรฐานที ๔  โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรต่างๆ เพือใหผู้เ้รียนบรรลุตามตวับ่งชีของมาตรฐานที ๔ โดยดาํเนินกิจกรรมต่อไปนี 

 ๑) โครงการส่งเสริมนิสยัรกัการอ่านการเขยีน เป็นโครงการทีทาํร่วมกนัทงัระดับปฐมวยั
และระดบัประถมศึกษาในเวลาเชา้ก่อนเขา้แถวเคารพธงชาติทุกวนั โดยการอ่านหนังสือนิทานให้



 

๑๐๕ 
 

เด็กฟัง ท่องคาํคลอ้งจองตามหน่วยการเรียนรู ้และฝึกอ่านพยญัชนะและสระภาษาไทย อ่านคาํ
ภาษาองักฤษวนัละคาํ เป็นตน้ 
   ๒) โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นโครงการทีมี

กิจกรรมทีจะทําใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา เช่น กิจกรรมค่ายวชิาการ  กิจกรรมศึกษานอก
สถานที      
           ๓) กิจกรรมสัปดาหวิ์ชาการ เป็นกิจกรรมวชิาการภายในโรงเรียน และในสายชนัอนุบาล
เช่น การแขง่ขนัวาดภาพระบายสี การต่อเติมภาพ  การปันดินนํามนั การฉีกปะกระดาษ การเป่าสี เป็นตน้ 
  ๔) กิจกรรมสนทนายามเชา้ เป็นกิจกรรมทีจดัขึนเพือใหเ้ด็กปฐมวยัทุกคนไดม้ีโอกาสพูด
และแสดงความคิดเหน็ แสดงออกตามความสามารถ มีทกัษะในการใชภ้าษาทีเหมาะสมกบัวยั 
  ๕) กิจกรรมนักวิทยาศาสตรน์อ้ย จดักิจกรรมในรปูแบบบรูณาการใหนั้กเรียนไดส้งัเกต
ทดลองปฏิบติัจริงตามความสนใจ เช่น กิจกรรมปล่อยจรวดขวดนํา ลูกโป่งสวรรค ์ ฟองสบู่สี ฯลฯ 
  ๕) กิจกรรมนักประดิษฐน์้อย จดักิจกรรมทีส่งเสริมใหเ้ด็กไดแ้สดงออกทางจนิตนาการและ
ความคิดสรา้งสรรค ์เช่น การประดิษฐข์องเล่น และของใชจ้ากเศษวสัดุทีใชแ้ลว้   
 ๒. ผลการพฒันา เด็กใหค้วามสนใจร่วมโครงการและกจิกรรมเป็นอย่างดี สนใจเรียนรู ้มทีกัษะ
ทางภาษา กลา้ซกัถามในสิงทีสนใจมากขนึ ซึงไดม้กีารจดัทาํวิจยัในชนัเรียนดว้ยการฝึกใหเ้ด็กมนิีสยั     รกั
การอ่าน ส่งผลใหเ้ด็กมีพฒันาการทางสติปัญญาสูงขึน 
 ๓. แนวทางการพฒันา ควรมีการจดัทาํโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนืองตามมาตรฐานที ๔ 
ดว้ยการจดัการแขง่ขนัทกัษะทางวิชาการภายในและจดันิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนใหผู้ป้กครอง
และชุมชนไดร้บัทราบทุกภาคเรยีน 
 
 
ดา้นที ๒ มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา 
มาตรฐานที ๕ ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหนา้ทีอย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
 

ที ตวับ่งชี 
ระดบั๓
ขึนไป
รอ้ยละ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมทีทาํ) 

๕.๑ ครูเขา้ใจปรชัญา หลักการ และธรรมชาติ
ของการจดัการศึกษาปฐมวยั และสามารถ
นํามาประยุกตใ์ชใ้นการจดัประสบการณ ์

๑๐๐ ๑.โครงการพฒันาการจดั
ประสบการณก์ารเรียนรูป้ฐมวยั 
๒. โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.โครงการพฒันาบุคลากร 
๔. โครงการนิเทศภายใน 
๕โครงการพฒันากระบวนการวิจยัใน
การเรียนรูใ้นชันเรียน 

๕.๒ ครูจดัทาํแผนการจดัประสบการณท์ี
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั
และสามารถจดัประสบการณก์ารเรียนรูที้
หลากหลาย สอดคลอ้ง  กบัความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล            

๑๐๐ 



 

๑๐๖ 
 

๕.๓ ครูบริหารจดัการชันเรียนทีสรา้งวนัิยเชิง
บวก       

๑๐๐ ๖.โครงการเสริมสรา้งสงัคมแห่งการ
เรียนรูสู้่สถานศึกษา 
๗.โครงการจดัสภาพแวดลอ้มเพือการ
เรียนรูสู้่คุณภาพ 
๘. กิจกรรมการวดัประเมินผล 
ตามสภาพจริง 
๙. เอกสาร ขอ้มูล  นักเรียน  โรงเรียน 
ครู และเอกสาร คน้ควา้หาความรูข้อง
ครู และใหค้วามรูก้บัผูป้กครอง 
. 
 

๕.๔ ครูใชส้ือและเทคโนโลยีทีเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก 

๑๐๐ 

๕.๕ ครูใชเ้ครืองมือการวดัและประเมิน
พฒันาการของเด็กอย่างหลากหลายและ
สรุปรายงานผลการพฒันาการของเด็กแก่
ผูป้กครอง 

๑๐๐ 

๕.๖ ครูวิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรูที้ตน
รบัผิดชอบ และใชผ้ลในการปรบัการจดั
ประสบการณ ์

๑๐๐ 

๕.๗ ครูจดัสิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรูไ้ด้
ตลอดเวลา 

๑๐๐ 

๕.๘ ครูมีปฏิสมัพนัธที์ดีกบัเด็ก และผูป้กครอง ๑๐๐ 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรูค้วามสามารถในดา้น

การศึกษาปฐมวยั 
๑๐๐ 

๕.๑๐ ครูจดัทาํสารนิทศัน์และนํามาไตร่ตรองเพือ
ใชป้ระโยชน์ในการพฒันาเด็ก 

๑๐๐ 

  
 ๑. วิธีการพฒันาตามมาตรฐานที ๕  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลใหบ้รรลุตามตวับ่งชีของมาตรฐานที ๕ โดยดาํเนินกิจกรรมต่อไปนี 
  ๑) โครงการพฒันาการจดัประสบการณก์ารเรียนรูป้ฐมวยั เป็นโครงการเสมอืนเป็นการ
ประกนัคุณภาพภายในชนัอนุบาล ส่งเสรมิครปูฏิบติังานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล ซึงมีกิจกรรมในการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมศึกษาของสถานศึกษา จดัทาํและ
ดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาทีมุง่พฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวยัของสถานศึกษา มีการจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพือพฒันา
คุณภาพการศึกษามกีารติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั และ
นําผลการประเมินคุณภาพทงัภายในไปใชใ้นการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยัอย่างต่อเนือง
ตลอดจนมีการจดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของปฐมวยั 

๒)โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นโครงการทีมสี่งเสริม 
ใหค้รูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมกีิจกรรมเพือใหค้รเูปลียน
พฤติกรรมการสอนใหห้ลากหลายมากยิงขึน  โดยยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั เช่น กิจกรรมค่ายวิชาการ  กิจกรรม
ศึกษานอกสถานที ตลอดจนมีการพัฒนาสือ  จดัหาแหล่งเรียนรู ้ และพฒันาการมีวิจยัในชนัเรียนใหม้ี
คุณภาพ        
          ๓)โครงการพฒันาบุคลากร  เป็นโครงการทีมีกิจกรรมเพือใหบุ้คลากร 
ไดร้บัความรูจ้ากการประชุม ฝึกอบรม สมัมนา และศึกษาดูงาน ตามความถนัดและวิชาทีรบัผิดชอบ  



 

๑๐๗ 
 

เพือเป็นการเปิดมมุมอง  และโลกทศัน์ในแบบต่าง ๆ ทีจะไดนํ้ามาถ่ายทอดสู่ผูเ้รียน  สามารถนําความรู ้  ที
ไดร้บัมาปรบัปรุงงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ขยายผลต่อและใช้
ประโยชน์กบับุคลากรภายในสถานศึกษาตลอดจน เพือใหค้รูมีแรงจงูใจและเจตคติทีดีต่อการพฒันาตนเอง  
เป็นการสรา้งขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานแก่บุคลากร  

๔)โครงการนิเทศภายใน เป็นโครงการทีมกีิจกรรมเพือพฒันาครูใหป้ฏิบติังานตาม 
ขอบข่ายของกลุ่มงานในโรงเรียนทัง  ๔  งาน ใหม้ีประสิทธิภาพก่อใหเ้กิดประสิทธิผลทีเด็กเป็นสาํคญั    มี
กิจกรรมนิเทศตามแผนการนิเทศภายใน เยียมชนัเรยีน เยียมหอ้งเรียนพิเศษ สงัเกตการณส์อน ตรวจ
แผนการจดัการเรียนรู ้เอกสารธุรการชนัเรียน และนิเทศผ่านประชุมเดือนละ  ๑  ครงั 
  ๕) โครงการพัฒนากระบวนการวิจยัในการเรียนรูใ้นชนัเรียน เป็นโครงการเพือพฒันาให้
ครูไดค้น้ควา้ วิจยั เกยีวกบักิจกรรมการเรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในการจดัการเรียน
การสอน ส่งผลใหเ้ด็กพฒันาขนึ และมีความพรอ้มตามจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาปฐมวยั 

   ๖)โครงการเสริมสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรูสู้่สถานศึกษา เป็นโครงการทีส่งเสริมใหค้รู
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยจดักิจกรรมใหเ้ด็กมนิีสยัรกัการ
แสวงหาความรูจ้าก แหล่งเรยีนรูแ้ละสือต่าง ๆ รอบตวั เพือใหเ้ด็กมีความพรอ้มทีจะเรียนรูใ้นชนัทีสูงขึน
ต่อไปโดยโรงเรยีนไดส้รา้งแหล่งเรียนรูแ้ละพฒันาแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษา มีการใชป้ระโยชน์จาก
แหล่งเรียนรูท้งัภายในและภายนอกสถานศึกษาเพือพฒันาการเรียนรูข้องเด็ก  ตลอดจนมีการแลกเปลียน
เรียนรูร้ะหว่างคร ูกบัผูป้กครอง ครอบครวั  ชุมชน  และ  องคก์รทีเกยีวขอ้ง 
  ๗)โครงการจดัสภาพแวดลอ้มเพือการเรยีนรูสู่้คุณภาพ เป็นโครงการทีส่งเสริมใหค้รู
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีกิจกรรมเพือ ปรบัปรุงอาคาร
สถานที บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรืน สวยงาม และใหเ้ด็กมีแหล่งเรียนรูเ้พิมขนึ 
 ๒. ผลการพฒันา จากการปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าทีของครอูย่างมีประสิทธิภาพตามกิจกรรมที
ไดด้าํเนินการมาทงัหมดนีทําใหง้านเกดิประสิทธิผลและส่งผลต่อการมพีฒันาการของเด็กในทุกดา้นสูงขึน 
 ๓. แนวทางการพฒันา ควรมีการจดัทาํโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนืองตามมาตรฐานที ๕ 
ดว้ยความสาํนึกในบทบาทหน้าทีของความเป็นครูอย่างแทจ้ริง 
มาตรฐานที ๖ ผูบ้ริหารปฏิบัติงานตาม  บทบาทหนา้ทีอยา่งมีประสทิธิภาพ และเกดิประสิทธิผล 

ที ตวับ่งชี ไดร้ะดบั ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมทีทาํ) 

๖.๑ ผูบ้ริหารเขา้ใจปรชัญาและ
หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

๕ ๑.โครงการพฒันาบุคลากร 
๒.โครงการนิเทศภายใน 
๓.โครงการพฒันาจดัองคก์ร ระบบ
การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล   

๖.๒ ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์ ภาวะผูนํ้า 
และความคิดริเริมทีเน้นการ
พัฒนาเด็กปฐมวยั 

๕ 



 

๑๐๘ 
 

๖.๓ ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใชข้อ้มูลการ
ประเมินผลหรือการวิจยัเป็นฐาน
คดิ ทงัดา้นวิชาการและการจดัการ 

๕ ๔.โครงการพฒันาการบริหารจดั
การศึกษาใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
 

๖.๔ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการ
การศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๕ 

๖.๕ ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

๕ 

๖.๖ ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนํา คาํปรึกษา
ทางวิชาการและใจใส่การจดั
การศึกษาปฐมวยัเต็มศกัยภาพ
และเต็มเวลา 

๕ 

๖.๗ เด็ก ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารจดัการศึกษา
ปฐมวยั 

๕ 

 
        ๑.วิธีการพฒันา 

๑)โครงการพฒันาบุคลากร เป็นโครงการทีผูบ้ริหารปฏิบติังานตาม  บทบาทหน้าทีอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และเกดิประสิทธิผล โดยมุ่งส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของครูใหป้ฏิบติังานใหม้ี
ประสิทธิภาพ ใหค้รไูดร้บัความรูจ้ากการประชุม ฝึกอบรม  สมัมนา และศึกษาดูงาน ตามความถนัดและ
วิชาทีรบัผิดชอบ เป็นการสรา้งขวญัและกาํลงัใจ สรา้งแรงจงูใจและเจตคติทีดีในการปฏิบติังาน  

๒)โครงการนิเทศภายใน เป็นโครงการทีแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถของผูบ้ริหาร     
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยส่งเสริมพฒันาศกัยภาพ
ของครู ดว้ยการวางแผนนิเทศภายในและนิเทศ ชีแนะ ใหค้าํปรึกษารอบดา้น ทังดา้นวิชาการ  การจดัการ
เรียนการสอน และเรืองอืน ๆ ทีจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานการจดัการศึกษาปฐมวยั ส่งผลใหเ้ด็ก 
ผูป้กครองมีความพึงพอใจ 

๓)โครงการพฒันาจดัองคก์ร ระบบการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล   
เป็นโครงการเพือพฒันาสถานศึกษาใหมี้การพฒันาองคก์ร โครงสรา้ง ระบบการบริหารงานใหเ้ป็นระบบ    
ใชห้ลกับริหารแบบมส่ีวนร่วม ใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดทงัดา้นวิชาการและการ
จดัการ เพือใหส้ามารถบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีกาํหนดไวใ้นแผนปฏิบตัิการนักเรียน  
ผูป้กครอง  ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษา 
       ๒. ผลการพฒันา 
จากการทีผูบ้รหิารมีวิสยัทัศน์ ภาวะผูนํ้า และความคิดริเริม มีความสามารถในการบริหารจดัการตาม
ปรชัญา แนวคิด หลกัการ และจุดหมายของการจดัการศึกษาปฐมวยั  สามารถอธิบาย ถ่ายทอดและชีแนะ



 

๑๐๙ 
 

แก่บุคลากรในโรงเรียนได ้ใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้กียวขอ้งทุกฝ่าย 
ประกอบดว้ย ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอืนไดร้บัรูแ้ละใหข้อ้มลู
สารสนเทศ ส่งผลใหเ้ด็ก ผูป้กครอง และคณะกรรมสถานศึกษาขนัพืนฐานมีความพึงพอใจในการการจดั
การศึกษา และมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที ๖ในระดับดีเยียม 
๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต 
  โรงเรียนกาํหนดแผนพฒันาครเูพือพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนืองอีกทงัสนับสนุนส่งเสริมใหชุ้มชน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมาร่วมบริหารจดัการใหม้ากยิงขึน และมีการติดตามนิเทศการสอนของครอูย่าง
เป็นระบบ  
มาตรฐานที ๗ แนวการจดัการศึกษา 

ที ตวับ่งชี ได้
ระดับ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมทีทาํ) 

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาและนําสู่การปฏิบติั
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

๕ ๑.โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
๒.โครงการพฒันาการบริหารจดัการศึกษา
ใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน  
๓.โครงการระดับทรพัยากรและการลงทุน
เพือการศึกษา 
 
 
 
 

๗.๒ มีระบบกลไกใหผู้ม้ส่ีวนร่วมทุก
ฝ่ายตระหนักและเขา้ใจการจดั
การศึกษาปฐมวยั 

๕ 

๗.๓ จดักิจกรรมเสริมสรา้งความ
ตระหนักรู ้และความเขา้ใจ
หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

๕ 
 

๗.๔ สรา้งการมีส่วนร่วมและแสวงหา
ความร่วมมือกบัผูป้กครอง 
ชุมชน และทอ้งถิน 

๕ 

๗.๕ จดัสิงอาํนวยความสะดวกเพือ
พฒันาเด็กอย่างรอบดา้น 

๕ 

 
๑. วิธีการพฒันา  

๑) โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เป็นโครงการทีดาํเนินการจดัทําหลักสตูร 
ทอ้งถิน ปรบักิจกรรมชุมนุม การวดัผล  ประเมินผล  ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณปั์จจุบนั ตรงกบัความ
ตอ้งการของเด็ก ผูป้กครอง ทอ้งถิน และปรบัโครงสรา้งหลกัสูตร เพือพฒันาหลกัสูตรใหม้ีคุณภาพ         มี
ความเหมาะสมตรงตามทีกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 

๒)โครงการพัฒนาการบริหารจดัการศึกษาใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เป็นโครงการทีส่งเสริม 
คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานไดรู้แ้ละปฏิบตัิหนา้ทีตามทีระเบียบกาํหนด  ส่งเสริมคณะกรรมการ
สถานศึกษากาํกบัติดตาม ดูแล และขบัเคลือนการดาํเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จตาม
เป้าหมาย และส่งเสริมผูป้กครองและชุมชนเขา้มามส่ีวนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 



 

๑๑๐ 
 

๓) โครงการระดับทรพัยากรและการลงทุนเพือการศึกษา  เป็นโครงการทีมุ่งประสานความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน  กบัองคก์รของรฐั  องคก์รเอกชน  และชุมชนในการร่วมพฒันาและจดัการศึกษา 
     ๒. ผลการพฒันา 

จากการจดักิจกรรมตามโครงการ   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดีเยียม เพราะมีร่องรอยหลกัฐาน
ปรากฏชดัเจนในเรืองการตรวจสอบหลกัสตูร  นําขอ้มลูมาพฒันาปรบัปรุง  โรงเรียนจงึมหีลักสูตร
สถานศึกษาทีเหมาะสมตรงตามสถานการณ ์ และเนืองจากโรงเรียนไดร้บัความร่วมมืออย่างดีของผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินสนับสนุนสิงอาํนวยความสะดวกเพือพฒันาเด็ก
อย่างรอบดา้น ส่งผลใหเ้ด็กมคุีณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มีความรู ้ ความสามารถสมวยั  และมีความสุขใน
การเรียนรู ้ 
๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต 
โรงเรียนกาํหนดแผนพฒันาครเูพือยกระดบัความสามารถในการจดัทาํพฒันาหลกัสูตรปฐมวยัและมกีาร
ติดตามนิเทศการสอนของครอูย่างเป็นระบบ รวมทงัมีกจิกรรมต่างๆของนักเรียนตามทีกาํหนดในหลกัสูตร
ออกมาเป็นภาพรวม(รอ้ยละ)ของโรงเรียน 
 
มาตรฐานที ๘ สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง 

ที ตวับ่งชี ไดร้ะดบั ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมทีทาํ) 

๘.๑ กาํหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวยัของสถานศึกษา 

๕ โครงการพฒันาการจดัประสบการณ ์      
การเรียนรูป้ฐมวยั 
 
 
 
 
 
 

๘.๒ จดัทาํและดาํเนินการตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาทีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา    

๕ 

๘.๓ จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและ
ใชส้ารสนเทศในการบรหิาร
จดัการ 

๕ 

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๕ 

๘.๕  นําผลการประเมินคุณภาพทงั
ภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนือง 

๕ 



 

๑๑๑ 
 

๘.๖  จดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

๕ 

  
๑. วิธีการพฒันา 

โครงการพฒันาการจดัประสบการณก์ารเรียนรูป้ฐมวยั เป็นโครงการทีสถานศึกษาไดก้ําหนด
มาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา ทีเกิดจากการศึกษา วิเคราะหม์าตรฐานและตัวบ่งชีตามที
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช ้มาตรฐานและตัวบ่งชีสะทอ้นอตัลกัษณแ์ละมาตรการส่งเสริมของ
สถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทงัมีการประกาศค่าเป้าหมาย    
ของแต่ละมาตรฐานและตวับ่งชี ใหก้ลุ่มผูเ้กียวขอ้งทงัภายในและภายนอกรบัทราบทัวถึง ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
สถานศึกษามกีารดําเนินการครบทุกรายการ โดยทุกขอ้รายการมีร่องรอยหลกัฐานปรากฏชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได ้สถานศึกษากาํหนดผูร้บัผิดชอบและจดัทาระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู ่ถูกตอ้ง 
ครอบคลุม ทนัสมยัและพรอ้มใช ้สถานศึกษากาํหนดผูร้บัผิดชอบและดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาปฐมวยัทงัระดบับุคคลครบทุกคน และระดบัสถานศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ 
ครงั สถานศึกษานําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในมา
วิเคราะห ์สงัเคราะห ์และเลือกสรรขอ้มลูสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการปรบัปรุงและพฒันา ครอบคลุม
ภาระงานของสถานศึกษาทงั ๔ ดา้น มีการจดัทาํรายงานประจาํปี ทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาทีสะทอ้นคุณภาพเด็ก และผลสาํเร็จของการบริหารจดัการศึกษาอย่างชดัเจน ตามรูปแบบที
หน่วยงานตน้สังกดักาํหนด เป็นแบบอย่างทีดี สาระสําคญัทุกส่วนของรายงานครอบคลุมการดําเนินงานของ
สถานศึกษา และสะทอ้นความสาํเร็จ ชือเสียง อตัลกัษณแ์ละเอกลักษณข์องสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายที
เกียวขอ้งมส่ีวนร่วมในการดาํเนินการ 
๒. ผลการพฒันา 

จากการดาํเนินงานตามมาตรฐานที ๘ สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามทีกาํหนดในกฎกระทรวงโรงเรียนมีการ จดัโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งผลใหโ้รงเรียน
ร่วมกบัครูคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานร่วมกนัสถานศึกษามีการดาํเนินการครบทุกรายการ โดย
ทุกขอ้รายการมีร่องรอยหลกัฐานปรากฏชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้สถานศึกษากาํหนดผูร้บัผิดชอบและ
จดัทาํระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู ่ถกูตอ้ง ครอบคลุม ทันสมยั และพรอ้มใช ้สถานศึกษากาํหนด
ผูร้บัผิดชอบและดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาปฐมวยัทงัระดับบุคคลครบทุกคนและระดบั
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างนอ้ยภาคเรียนละ ๑ ครงั สถานศึกษานําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับการศึกษาปฐมวยั มาวิเคราะห ์สงัเคราะห ์และ
เลือกสรรขอ้มลูสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการปรบัปรุงและพฒันา ครอบคลุม      ภาระงานของ
สถานศึกษาทงั ๔ ดา้นไดอ้ย่างมีเหตุผล มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที ๘ในระดับ     ดีเยยีม 
๓. แนวทางการพฒันา 

โรงเรียนกาํหนดแผนพฒันาครเูพือยกระดบัความสามารถในการจดัทาํมกีารประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามทีกาํหนดในกฎกระทรวงปฐมวยั และมีการติดตามนิเทศการสอนของครู  อย่างเป็น



 

๑๑๒ 
 

ระบบ รวมทงัมีกิจกรรมต่างๆของนักเรียนตามทีกาํหนดในมาตรฐานต่างๆออกมาเป็นภาพรวม(รอ้ยละ)
ของโรงเรียน 

 
ดา้นที ๒ มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา 
มาตรฐานที ๕ ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหนา้ทีอย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
 

ที ตัวบ่งชี 
ระดบั๓
ขึนไป
รอ้ยละ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา) 

๕.๑ ครูเขา้ใจปรชัญา หลักการ และธรรมชาติ
ของการจดัการศึกษาปฐมวยั และสามารถ
นํามาประยุกตใ์ชใ้นการจดัประสบการณ ์

๑๐๐ ๑.โครงการพฒันาการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้ปฐมวยั 
๒. โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.โครงการพฒันาบุคลากร 
๔. โครงการนิเทศภายใน 
๕โครงการพฒันากระบวนการวจิยัใน

การเรียนรู้ในชนัเรียน 
๖.โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้สู่สถานศึกษา 
๗.โครงการจดัสภาพแวดลอ้มเพือการ

เรียนรู้สู่คุณภาพ 
๘.กิจกรรมการวดัประเมินผล 
ตามสภาพจริง 
๙. เอกสารทีครคูน้ควา้หาความรู ้
. 
 

๕.๒ ครูจดัทาํแผนการจดัประสบการณที์
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั
และสามารถจดัประสบการณก์ารเรียนรูที้
หลากหลาย สอดคลอ้ง  กบัความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล            

๑๐๐ 

๕.๓ ครูบริหารจดัการชันเรียนทีสรา้งวนัิยเชิง
บวก       

๑๐๐ 

๕.๔ ครูใชสื้อและเทคโนโลยีทีเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก 

๑๐๐ 

๕.๕ ครูใชเ้ครืองมือการวดัและประเมิน
พฒันาการของเด็กอย่างหลากหลายและ
สรุปรายงานผลการพฒันาการของเด็กแก่
ผูป้กครอง 

๑๐๐ 

๕.๖ ครูวิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรูที้ตน
รบัผิดชอบ และใชผ้ลในการปรบัการจดั
ประสบการณ ์

๑๐๐ 

๕.๗ ครูจดัสิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรูไ้ด้
ตลอดเวลา 

๑๐๐ 

๕.๘ ครูมีปฏิสมัพนัธท์ีดีกบัเด็ก และผูป้กครอง ๑๐๐ 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรูค้วามสามารถในดา้น

การศึกษาปฐมวยั 
๑๐๐ 

๕.๑๐ ครูจดัทาํสารนิทศัน์และนํามาไตร่ตรองเพือ
ใชป้ระโยชน์ในการพฒันาเด็ก 

๑๐๐ 

  



 

๑๑๓ 
 

 ๑. วิธีการพฒันาตามมาตรฐานที ๕ ครูปฏิบติังานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลใหบ้รรลุตามตวับ่งชีของมาตรฐานที ๕ โดยดาํเนินกิจกรรมต่อไปนี 
  ๑) โครงการพฒันาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวยัเป็นโครงการเสมือนเป็นการประกนั

คุณภาพภายในชนัอนุบาล ส่งเสริมครปูฏิบติังานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผลซึงมีกิจกรรมในการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมศึกษาของสถานศึกษาจดัทาํและดาํเนินการ

ตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของ

สถานศึกษา มกีารจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพือพฒันาคุณภาพ

การศึกษามีการติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั และนาํผลการ

ประเมินคุณภาพทงัภายในไปใชใ้นการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยัอย่างต่อเนืองตลอดจนมีการ

จดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของปฐมวยั 
๒)โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นโครงการทีมีส่งเสริม 

ใหค้รูปฏิบติังานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีกิจกรรมเพือใหค้รูเปลียน

พฤติกรรมการสอนใหห้ลากหลายมากยงิขึน  โดยยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั เช่น กิจกรรมค่ายวชิาการ  กิจกรรมศึกษา

นอกสถานที ตลอดจนมีการพฒันาสือ  จดัหาแหล่งเรียนรู้  และพฒันาการมีวจิยัในชนัเรียนใหมี้คุณภาพ        
๓)โครงการพฒันาบุคลากร  เป็นโครงการ เป็นโครงการทีมีกิจกรรมเพือใหบุ้คลากร 

ไดรั้บความรู้จากการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ตามความถนดัและวชิาทีรับผิดชอบ  

เพือเป็นการเปิดมุมมอง  และโลกทศัน์ในแบบต่าง ๆ ทีจะไดน้าํมาถ่ายทอดสู่ผูเ้รียน  สามารถนาํความรู้   ทีได้

รับมาปรบัปรุงงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลขยายผลต่อและใช้ประโยชน์

กบับุคลากรภายในสถานศึกษาตลอดจน เพือใหค้รูมีแรงจูงใจและเจตคติทีดีต่อการพฒันาตนเอง  เป็นการสร้าง

ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานแก่บุคลากร  
๔)โครงการนิเทศภายใน เป็นโครงการทีมีกิจกรรมเพือพฒันาครูใหป้ฏิบติังานตาม 

ขอบข่ายของกลุ่มงานในโรงเรียนทงั  ๔  งานใหม้ีประสิทธิภาพก่อใหเ้กิดประสิทธิผลทเีดก็เป็นสําคญั    มี

กิจกรรมนิเทศตามแผนการนิเทศภายในเยียมชนัเรียน เยยีมห้องเรียนพเิศษ สังเกตการณ์สอน นิเทศแผนการ

จดัการเรียนรู้ เอกสารธุรการชนัเรียน และนิเทศผ่านประชุมเดือนละ  ๑  ครัง 
  ๕) โครงการพฒันากระบวนการวจิยัในการเรียนรู้ในชนัเรียนเป็นโครงการเพือพฒันาใหค้รูได้

คน้ควา้ วจิยั เกียวกบักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในการจดัการเรียนการสอน 

ส่งผลให้เดก็พฒันาขึน และมีความพร้อมตามจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาปฐมวยั 

   ๖)โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สถานศึกษาเป็นโครงการทีส่งเสริมใหค้รู

ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยจดักิจกรรมใหเ้ด็กมีนิสัยรักการ

แสวงหาความรู้จาก แหล่งเรียนรู้และสือต่าง ๆ รอบตวั เพือใหเ้ด็กมีความพร้อมทีจะเรียนรู้ในชนัทีสูงขึนต่อไป

โดยโรงเรียนไดส้ร้างแหล่งเรียนรู้และพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา มีการใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้



 

๑๑๔ 
 

ทงัภายในและภายนอกสถานศึกษาเพือพฒันาการเรียนรู้ของเดก็  ตลอดจนมีการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างครู 

กบัผูป้กครอง ครอบครัว  ชุมชน  และ  องคก์รทีเกียวขอ้ง 
  ๗)โครงการจดัสภาพแวดลอ้มเพือการเรียนรู้สู่คุณภาพเป็นโครงการทีส่งเสริมใหค้รูปฏิบติังาน
ตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีกิจกรรมเพือ ปรับปรุงอาคารสถานที บริเวณ

โรงเรียนสะอาด ร่มรืน สวยงาม และใหเ้ดก็มีแหล่งเรียนรู้เพิมขึน 

 ๒. ผลการพฒันา จากการปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าทีของครอูย่างมีประสิทธิภาพตามกิจกรรมที
ไดด้าํเนินการมาทงัหมดนีทําใหง้านเกดิประสิทธิผลและส่งผลต่อการมพีฒันาการของเด็กในทุกดา้นสูงขึน 
 ๓. แนวทางการพฒันา ควรมีการจดัทาํโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนืองตามมาตรฐานที ๕ 
ดว้ยความสาํนึกในบทบาทหน้าทีของความเป็นครูอย่างแทจ้ริง 
 
มาตรฐานที ๖ ผูบ้ริหารปฏิบตัิงานตาม  บทบาทหนา้ทีอยา่งมีประสทิธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 

ที ตวับ่งชี ไดร้ะดบั ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมทีทาํ) 

๖.๑ ผูบ้ริหารเขา้ใจปรชัญาและ
หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

๕ ๑.โครงการพฒันาบุคลากร 
๒.โครงการนิเทศภายใน 
๓.โครงการพฒันาจดัองคก์ร ระบบ

การบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพเกิด

ประสิทธิผล 
๔.โครงการพฒันาการบริหารจดั

การศึกษาใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

๖.๒ ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์ ภาวะผูนํ้า 
และความคิดริเริมทีเน้นการ
พฒันาเด็กปฐมวยั 

๕ 

๖.๓ ผูบ้ริหารใชห้ลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใชข้อ้มูลการ
ประเมินผลหรือการวิจยัเป็นฐาน
คดิ ทงัดา้นวิชาการและการจดัการ 

๕ 

๖.๔ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการ
การศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตาม
แผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

๕ 

๖.๕ ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

๕ 

๖.๖ ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนํา คาํปรึกษา
ทางวิชาการและใจใส่การจดั
การศึกษาปฐมวยัเต็มศกัยภาพ
และเต็มเวลา 

๕ 

๖.๗ เด็ก ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั 

๕ 



 

๑๑๕ 
 

  
๑.วิธีการพฒันา 

๑)โครงการพฒันาบุคลากรเป็นโครงการทีผูบ้ริหารปฏิบติังานตาม  บทบาทหน้าทีอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมุ่งส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของครูใหป้ฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพ 

ใหค้รูไดรั้บความรู้จากการประชุม ฝึกอบรม  สัมมนา และศึกษาดูงาน ตามความถนดัและวิชาทีรับผิดชอบ เป็น

การสร้างขวญัและกาํลงัใจ สร้างแรงจูงใจและเจตคติทีดีในการปฏิบติังาน  

 

 

๒)โครงการนิเทศภายใน เป็นโครงการทีแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถของผูบ้ริหาร 
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของ

ครู ดว้ยการวางแผนนิเทศภายในและนิเทศ ชีแนะ ใหค้าํปรึกษารอบดา้น ทงัดา้นวชิาการ การจดัการเรียนการ

สอน และเรืองอืน ๆ ทีจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานการจดัการศึกษาปฐมวยั ส่งผลใหเ้ดก็ ผูป้กครองมี

ความพึงพอใจ 

๓)โครงการพฒันาจดัองคก์ร ระบบการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
เป็นโครงการเพือพฒันาสถานศึกษาใหมี้การพฒันาองคก์ร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานใหเ้ป็นระบบ  ใช้

หลกับริหารแบบมีส่วนร่วม ใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวจิยัเป็นฐานคิดทงัดา้นวิชาการและการจดัการ

เพือใหส้ามารถบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีกาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการนกัเรียน  ผูป้กครอง  

ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษา 
๒. ผลการพฒันา 
จากการทีผูบ้รหิารมวิีสยัทัศน์ ภาวะผูนํ้า และความคิดริเริม มีความสามารถในการบริหารจดัการ

ตามปรชัญาแนวคิดหลกัการและจุดหมายของการจดัการศึกษาปฐมวยัสามารถอธิบายถ่ายทอดและชีแนะ
แก่บุคลากรในโรงเรียนได ้ใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสใหผู้เ้กยีวขอ้งทุกฝ่าย
ประกอบดว้ยครูผูป้กครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและหน่วยงานอนืไดร้บัรูแ้ละใหข้อ้มลู
สารสนเทศส่งผลใหเ้ด็ก ผูป้กครอง และคณะกรรมสถานศึกษาขนัพืนฐานมีความพึงพอใจในการการจดั
การศึกษาและมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที๖ในระดับดีเยียม 

๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต 
โรงเรียนกาํหนดแผนพฒันาครเูพือพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนืองอีกทงัสนับสนุนส่งเสริมให ้

ชุมชนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมาร่วมบริหารจดัการใหม้ากยงิขึนและมีการติดตามนิเทศการสอนของครู
อย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 



 

๑๑๖ 
 

มาตรฐานที ๗ แนวการจดัการศึกษา 
 

ที ตวับ่งชี ได้
ระดบั 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมทีทาํ) 

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาและนําสู่การปฏิบติั
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

๕ ๑.โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
๒.โครงการพฒันาการบริหารจดัการศึกษาใช้

โรงเรียนเป็นฐาน 

๓.โครงการระดบัทรัพยากรและการลงทนุ

เพือการศึกษา 
 

 

 

 

๗.๒ มีระบบกลไกใหผู้ม้ส่ีวนร่วมทุก
ฝ่ายตระหนักและเขา้ใจการจดั
การศึกษาปฐมวยั 

๕ 

๗.๓ จดักิจกรรมเสริมสรา้งความ
ตระหนักรู ้และความเขา้ใจ
หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

๕ 
 

 
๗.๔ สรา้งการมีส่วนร่วมและแสวงหา

ความร่วมมือกบัผูป้กครอง 
ชุมชน และทอ้งถิน 

๕ 

๗.๕ จดัสิงอาํนวยความสะดวกเพือ
พฒันาเด็กอย่างรอบดา้น 

๕ 

 
๒. วิธีการพฒันา 

๒) โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นโครงการทีดาํเนินการจดัทาํหลกัสูตร 

ทอ้งถิน ปรับกิจกรรมชุมนุม การวดัผล  ประเมินผล  ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ตรงกบัความตอ้งการ

ของเดก็ ผูป้กครอง ทอ้งถนิ และปรับโครงสร้างหลกัสูตร เพือพฒันาหลกัสูตรใหม้ีคุณภาพ         มีความ

เหมาะสมตรงตามทกีรมวชิาการ  กระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 

๒)โครงการพฒันาการบริหารจดัการศึกษาใชโ้รงเรียนเป็นฐานเป็นโครงการทีส่งเสริม 

คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานไดรู้้และปฏิบติัหน้าทีตามทีระเบียบกาํหนดส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษา

กาํกบัตดิตาม ดูแล และขบัเคลอืนการดาํเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย และส่งเสริมผูป้กครอง

และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 

๓)โครงการระดบัทรัพยากรและการลงทุนเพือการศึกษา  เป็นโครงการทีมุ่งประสาน 
ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน  กบัองคก์รของรัฐ  องคก์รเอกชน  และชุมชนในการร่วมพฒันาและจดัการศึกษา 

๒. ผลการพฒันา 
จากการจดักิจกรรมตามโครงการมีผลการประเมินอยูใ่นระดับดีเยียมเพราะมีร่องรอย 

หลกัฐานปรากฏชดัเจนในเรืองการตรวจสอบหลกัสูตรนําขอ้มูลมาพฒันาปรบัปรุงโรงเรียนจึงมีหลกัสูตร

สถานศึกษาทีเหมาะสมตรงตามสถานการณ์  และเนืองจากโรงเรียนไดรั้บความร่วมมืออย่างดีของผูป้กครอง 



 

๑๑๗ 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินสนบัสนุนสิงอาํนวยความสะดวกเพือพฒันาเด็กอย่าง

รอบดา้น ส่งผลให้เดก็มคีุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ มีความรู้  ความสามารถสมวยั  และมีความสุขในการเรียนรู้ 
๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต 
โรงเรียนกาํหนดแผนพฒันาครเูพือยกระดบัความสามารถในการจดัทาํพฒันาหลกัสูตรปฐมวยัและ

มกีารติดตามนิเทศการสอนของครอูย่างเป็นระบบรวมทงัมีกิจกรรมต่างๆของนักเรียนตามทีกาํหนดใน
หลกัสูตรออกมาเป็นภาพรวม(รอ้ยละ)ของโรงเรียน 
 
มาตรฐานที ๘สถานศึกษามีการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษาตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง 
 

ที ตวับ่งชี ไดร้ะดบั ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมทีทาํ) 

๘.๑ กาํหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวยัของสถานศึกษา 

๕ โครงการพฒันาการจดัประสบการณ์การ

เรียนรู้ปฐมวยั 

 
 
 
 
 
 

๘.๒ จดัทําและดาํเนินการตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาทีมุ่งพฒันาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา    

๕ 

๘.๓ จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและ
ใชส้ารสนเทศในการบรหิาร
จดัการ 

๕ 

๘.๔ ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาํเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๕ 

๘.๕  นําผลการประเมินคุณภาพทงั
ภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนือง 

๕ 

๘.๖  จดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

๕ 

  
  
 
 



 

๑๑๘ 
 

๑. วิธีการพฒันา 
โครงการพฒันาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวยัเป็นโครงการทีสถานศึกษาไดก้าํหนดมาตรฐาน

การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาทีเกิดจากการศึกษาวิเคราะหม์าตรฐานและตวับ่งชีตามที
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใชม้าตรฐานและตัวบ่งชีสะทอ้นอตัลกัษณแ์ละมาตรการส่งเสริมของ
สถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษารวมทังมีการประกาศค่าเป้าหมาย 

 
ของแต่ละมาตรฐานและตวับ่งชีใหก้ลุ่มผูเ้กียวขอ้งทงัภายในและภายนอกรับทราบทวัถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
สถานศึกษามกีารดําเนินการครบทุกรายการโดยทุกขอ้รายการมีร่องรอยหลกัฐานปรากฏชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบไดส้ถานศึกษากาํหนดผูร้บัผิดชอบและจดัทาระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู่ถกูตอ้งครอบคลุม
ทนัสมยัและพรอ้มใชส้ถานศึกษากาํหนดผูร้บัผิดชอบและดาํเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ปฐมวยัทงัระดบับุคคลครบทุกคนและระดับสถานศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างน้อยภาคเรียนละ๑ครงั
สถานศึกษานําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะห์
สงัเคราะหแ์ละเลือกสรรขอ้มลูสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการปรบัปรุงและพฒันาครอบคลุมภาระงานของ
สถานศึกษาทงั๔ดา้นมีการจดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที
สะทอ้นคุณภาพเด็กและผลสําเร็จของการบริหารจดัการศึกษาอย่างชดัเจนตามรูปแบบทีหน่วยงานตน้สังกดั
กาํหนดเป็นแบบอย่างทีดีสาระสาํคญัทุกส่วนของรายงานครอบคลุมการดาํเนินงานของสถานศึกษาและ
สะทอ้นความสําเร็จชือเสียงอตัลกัษณแ์ละเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งมสี่วนร่วมในการ
ดาํเนินการ 

๒. ผลการพฒันา 
จากการดาํเนินงานตามมาตรฐานที๘สถานศึกษามกีารประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตามทีกาํหนดในกฎกระทรวงโรงเรียนมีการจดัโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายส่งผลใหโ้รงเรียนร่วมกบั
ครูคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานร่วมกนัสถานศึกษามีการดาํเนินการครบทุกรายการโดยทุกขอ้
รายการมีร่องรอยหลกัฐานปรากฏชัดเจนสามารถตรวจสอบไดส้ถานศึกษากาํหนดผูร้บัผิดชอบและจดัทา
ระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมูถู่กตอ้งครอบคลุมทนัสมยัและพรอ้มใชส้ถานศึกษากาํหนดผูร้บัผิดชอบ
และดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาปฐมวยัทังระดบับุคคลครบทุกคนและระดบัสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบอย่างน้อยภาคเรียนละ๑ครงัสถานศึกษานําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดบัการศึกษาปฐมวยัมาวเิคราะหส์งัเคราะหแ์ละเลือกสรรขอ้มลู
สารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการปรบัปรุงและพฒันาครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษาทงั๔ดา้นไดอ้ย่าง
มีเหตุผลมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที๘ในระดับดีเยียม 

๓. แนวทางการพฒันา 
โรงเรียนกาํหนดแผนพฒันาครเูพือยกระดบัความสามารถในการจดัทาํมกีารประกนัคุณภาพ 

ภายในของสถานศึกษาตามทีกาํหนดในกฎกระทรวงปฐมวยัและมกีารติดตามนิเทศการสอนของครูอย่าง
เป็นระบบรวมทงัมีกิจกรรมต่างๆของนักเรียนตามทีกาํหนดในมาตรฐานต่างๆออกมาเป็นภาพรวม(รอ้ยละ)
ของโรงเรียน 
 
 



 

๑๑๙ 
 

ดา้นที ๓ มาตรฐานดา้นการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้
มาตรฐานที ๙ สถานศึกษามีการสรา้งสง่เสริม สนับสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู ้
 

ที ตวับ่งชี ไดร้ะดับ ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมทีทาํ) 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรูเ้พือพฒันาการ
เรียนรูข้องเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

๕ ๑.โครงการจดัสภาพแวดลอ้มเพือการ
เรียนรูสู้่คุณภาพ 
๒.โครงการเสริมสรา้งสงัคมแห่งการ
เรียนรูสู้่สถานศึกษา 
๓.โครงการพฒันาบุคลากร 
 

๙.๒ มกีารแลกเปลียนเรียนรูร้่วมกนั
ภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากบัครอบครวั ชุมชน
และองคก์รทีเกียวขอ้ง 

๕ 

  
 ๑. วิธีการพฒันา 

สถานศึกษามกีารดาเนินการครบ๕ขอ้มร่ีองรอยหลกัฐานปรากฏชัดเจนสามารถ 
ตรวจสอบได ้ผ่านโครงการจดัสภาพแวดลอ้มเพือการเรียนรูสู้่คุณภาพโครงการเสริมสรา้งสงัคมแหง่การ
เรียนรูสู้่สถานศึกษาและโครงการพัฒนาบุคลากร ซึงมกีารดําเนินการ ดงันี 

๑)มีขนัตอนการดําเนินงานสรา้งและพฒันาแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษาโดยศึกษา 
วิเคราะหข์อ้มลูสารสนเทศแหล่งเรยีนรูภ้ายในและภายนอกสถานศึกษาจดัทาํแผนพัฒนาและดําเนินการ
ตามขนัตอนตามทีกาํหนด มีการกาํกบัติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานและนําผลไปปรบัปรุง 
พฒันาอย่างต่อเนือง 

๒) มกีารดาํเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้เ้รยีนบุคลากรในสถานศึกษาและ 
ผูที้มีส่วนเกยีวขอ้งเกิดกระบวนการเรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรูภ้ายในและภายนอกสถานศึกษาโดยศึกษาอย่างมี
ขนัตอนวิเคราะหข์อ้มลูสารสนเทศแหล่งเรียนรูภ้ายนอกสถานศึกษาจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษา
ระดับปฐมวยัและดาํเนินการตามขนัตอนตามทีกาํหนดดาํเนินการกาํกบัติดตามและประเมินผลการ
ดาํเนินงานและนําผลไปปรบัปรุงพฒันาอย่างต่อเนืองมกีารสรุปรายงานผลการใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู ้
ทงัภายในและภายนอก 

๓) กาํหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีการแลกเปลียนเรียนรูร้ะหว่างบุคลากร 
ภายในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมสือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรูต่้างๆภายในสถานศึกษาและ
ดาํเนินการตามแนวทางทีกาํหนดมีการระบุความรูท้ีจาํเป็น (Knowledge Mapping) กลันกรองความรูท้ีได ้
จากการแลกเปลียนเรียนรูม้าแบ่งปันความรูใ้หก้บัครอบครวัชุมชนและองคก์รทีเกยีวขอ้งสรา้งเครือข่ายการ
เรียนรูท้งัภายในและภายนอกสถานศึกษามกีารเผยแพร่ความรูแ้ละนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

 
 
 



 

๑๒๐ 
 

๒. ผลการพฒันา 
จากการจดักิจกรรมการเรียนรูม้าตรฐานท๙ีสถานศึกษามีการสรา้งส่งเสริมสนับสนุนให ้

สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรูจ้ดัโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพือสถานศึกษามีการ
ดาํเนินการครบมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชดัเจนสามารถตรวจสอบส่งผลใหส้ถานศึกษามกีารสรา้งส่งเสริม
สนับสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรูม้ีแหล่งเรียนรูที้เอือต่อการจดักิจกรรมส่งผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที๙ในระดับดีเยียม 

๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต 
โรงเรียนกาํหนดแผนพฒันาครเูพือยกระดบัความสามารถในการจดัทาํมกีารส่งเสริมสนับสนุน 

ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรูป้ฐมวยัและมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ
รวมทงัมีกิจกรรมต่างๆของนักเรียนตามทีกาํหนดในมาตรฐานต่างๆออกมาเป็นภาพรวม(รอ้ยละ)ของ
โรงเรียน 
 
ดา้นที ๔ มาตรฐานดา้นอัตลกัษณข์องสถานศึกษา 
มาตรฐานที ๑๐การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามปรชัญา วิสยัทศันแ์ละจดุเนน้ของ
การศึกษาปฐมวัย 
 

ที ตัวบ่งชี ได้
ระดบั 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมทีทาํ) 

๑๐.๑ จดัโครงการกิจกรรมพฒันาเด็กให้
บรรลุตามเป้าหมายปรชัญา 
วิสยัทัศน์ และจุดเน้นการจดั
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 

๕ ๑.โครงการส่งเสริมนิสัยรกัการอ่าน   การเขียน 

๒.โครงการโรงเรียนธรรมจารี 
๓.โครงการอนุรกัษพ์ลงังานและสิงแวดลอ้ม 
๔.โครงการพฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพือ

เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
๕.โครงการพฒันาสถานศึกษาสู่ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐.๒  ผลการดําเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

๕ 

  
๑. วิธีการพฒันา 
สถานศึกษามกีารดาเนินการครบ๕ขอ้มีร่องรอยหลกัฐานปรากฏชัดเจนสามารถตรวจสอบได ้

การจดัโครงการกิจกรรมในแผนพฒันาการจดัการศึกษาแผนปฏิบติัการประจาํปีของสถานศึกษาทีจดัทําขึน
จากการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารครูบคุลากรชุมชนและองคก์รภายนอกโครงการกิจกรรมสอดคลอ้ง 
กบัปรชัญาวิสยัทศัน์จุดเน้นเป้าหมายและกลยทุธข์องสถานศึกษาระดบัปฐมวยัและไดร้บัการเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากรผูเ้กียวขอ้งและผูเ้รียนไดป้ฏิบติัตามกลยุทธโ์ครงการกิจกรรมที
สถานศึกษากาํหนดอย่างครบถว้นดาํเนินงานตามกลยทุธโ์ครงการกิจกรรมและจุดเน้นของสถานศึกษา
ปฐมวยัทีไดร้บัการกาํกบัติดตามและนิเทศอย่างสมาํเสมอมีรายงานสรุปผลการดาํเนินงานโครงการกจิกรรม
ทีสนับสนุนส่งเสริมเด็กทีบรรลุตามปรชัญาเป้าหมายวิสยัทศัน์และจดุเน้นของสถานศึกษาระดับปฐมวยัเด็ก



 

๑๒๑ 
 

รอ้ยละ๙๐  ดงันี(วิสยัทัศน์ : ผูเ้รียนใฝ่เรียนใฝ่รู้  มีคณุธรรม  จริยธรรม  รวมใจอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม  รักษค์วาม

เป็นไทย  เรียนรู้สู่สากล  และ  ปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง) 

  ๑)โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเขียนเป็นโครงการทีมีกิจกรรม สร้างความพร้อมของ

ทกัษะการอ่านการเขียน ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การเขียน โดยเด็กจะไดแ้สดงความสามารถตามศกัยภาพของ

ตนเอง ใหเ้ด็กไดเ้ห็นความสําคญั รกัและภูมิใจในภาษาไทย 

      ๒)โครงการโรงเรียนธรรมจารีเป็นโครงการทีมีกิจกรรมทีปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอนัดีงาม

ใหเ้ด็กไดป้ระพฤตแิละปฏิบติั และปฏิบติักิจกรรมอนัเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 

๒. ผลการพฒันา 
จากการจดักิจกรรมการเรียนรูม้าตรฐานที  ๑๐จดัทาํโครงการกิจกรรมพฒันาเด็กใหบ้รรลุตาม 

เป้าหมายปรชัญาวิสยัทศัน์และจุดเน้นการจดัการศึกษาปฐมวยัมีการมีความคิดริเริมสรา้งสรรคต์ัดสินใจ
แกปั้ญหาไดอ้ย่างมีเหตุผลมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที๑๐ในระดับดีเยียม 

๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต 
โรงเรียนกาํหนดแผนพฒันาครจูดัทาํโครงการกิจกรรมพฒันาเด็กใหบ้รรลุตามเป้าหมายปรชัญา 

วิสยัทัศน์และจุดเน้นการจดัการศึกษาปฐมเพือยกระดบัความสามารถในการจดัการเรียนรูแ้ละมีการติดตาม
นิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบรวมทังมกิีจกรรมต่างๆของเด็กตามทีกาํหนดในมาตรฐานต่างๆออกมา
เป็นภาพรวม(รอ้ยละ)ของโรงเรียน 
 
ดา้นที ๕ มาตรฐานดา้นมาตรการสง่เสริม 
มาตรฐานที ๑๑ การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพอืยกระดบั
คุณภาพใหสู้งขึน 
 

ที ตวับ่งชี ได้
ระดบั 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมทีทาํ) 

๑๑.๑ จดัโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุนตาม
นโยบาย เกยีวกบัการจดั
การศึกษาปฐมวยั 

๕ ๑.โครงการวนัสําคญั 
๒.โครงการพฒันาสถานศึกษาสู่ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๓.โครงการคืนคลองสวย  นาํใส  ใหค้ลอง

สําโรง 
๑๑.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตาม

เป้าหมาย 
๕ 

  
๑. วิธีการพฒันา 
สถานศึกษาดาเนินการไดเ้ด่นชดัมีร่องรอยหลกัฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบไดแ้ละทุกโครงการ

กิจกรรมพิเศษปฐมวยัมพีฒันาการเมือเปรียบเทียบกบัปีทีผ่านมา โดยไดศึ้กษาวิเคราะหแ์ละใชข้อ้มลู
สารสนเทศดา้นนโยบายของตน้สงักดัในการจดัทําแผนงานโครงการมีขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างสถานศึกษา
และหน่วยงานตน้สงักดัตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรปูการศึกษา ๓ โครงการ 



 

๑๒๒ 
 

ดาํเนินงานโครงการกิจกรรมพิเศษปฐมวยัเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ยอ้นหลงั๓ปี  โดย    ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม มกีารนิเทศติดตามการดาํเนินงานตามโครงการมกีารสรุปโครงการบรรลุเป้าหมายรอ้ยละ
๙๐ 
                      ๑)โครงการวนัสําคญั เป็นโครงการทีจดักิจกรรม เพือใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้วิธีปฏิบติัตน  

ในการประกอบพิธีกรรมทางดา้นศาสนา ประเพณีวฒันธรรม ทีดีงามของคนไทยและเพือปลูกฝังใหเ้ดก็เคารพ

รัก หวงแหน เทิดทูนสถานบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์

 ๒)โครงการโรงเรียนธรรมจารี เป็นโครงการทีปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอนัดีงามใหเ้ดก็ไดป้ระพฤติ

และปฏิบติัตลอดจนปฏิบติักิจกรรมอนัเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม มีการอบรมคุณธรรมประจาํวนั และ
กิจกรรมออมทรพัยฝ์ากเงินออมทุกวนัศุกร ์กิจกรรมอบรมคุณธรรม มีการเล่านิทานและอบรมคุณธรรม
ประจาํวนั เรือง ความมีนําใจ การเสียสละและการแบ่งปัน การทาํความเคารพ มารยาทในการรบัประทาน
อาหาร ความกตญั กูตเวที ความประหยดัและความพอเพียงหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มี
ความอดทน การพูดจาดว้ยถอ้ยคาํทีสุภาพ ความมีวินัยและการรอคอย มารยาท 
ในการฟังและการพูด ความซือสัตย ์ความขยนัหมนัเพียร โดยเน้นยาํซาํทวนดว้ยการรอ้งเพลงและท่องคาํ
คลอ้งจองอย่างสมาํเสมอ 
  ๓)โครงการคืนคลองสวย  นาํใส  ใหค้ลองสําโรงเป็นโครงการเพือใหเ้ด็ก  ครู  และชุมชน มี

จิตสํานึก ตระหนกัและรู้คุณค่าของการอนุรักษแ์ละพฒันาสิงแวดลอ้ม มีกิจกรรมเพอืฟืนฟูคุณภาพนาํในคูคลอง

จดัการนาํเสียและของเสียในชุมชน 
๒. ผลการพฒันา 
จากการจดักิจกรรมการเรียนรูส้ถานศึกษามีการดําเนินการโครงการกิจกรรมพิเศษระดบัปฐมวยั 

บรรลุเป้าหมายรอ้ยละ๘๐อีกทงัจดัโครงการ/กิจกรรมอยา่งหลากหลายตามมาตรฐานที๑๑การจดักิจกรรม
ตามนโยบายแนวทางการปฏิรปูการศึกษาเพือยกระดับคุณภาพใหสู้งขึนเพือใหโ้รงเรียนฝึกทกัษะในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรูแ้ละทุกชนัช่วยพฒันาทกัษะอย่างเป็นระบบส่งผลใหผู้เ้รียนโรงเรียนมีมาตรฐานสามารถ
แกปั้ญหาไดอ้ย่างมีเหตุผลมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที ๑๑ในระดับดีเยียม 

๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต 
โรงเรียนกาํหนดแผนพฒันาครเูพือยกระดบัความสามารถในการจดัการเรียนรูต้ามนโยบาย 

แนวทางการปฏิรปูการศึกษาเพือยกระดบัคุณภาพใหสู้งขึนทีเนน้ทกัษะเพือพฒันานักเรียนและมีการติดตาม
นิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบรวมทงัมีการทดสอบผูเ้รียนดา้นการคิดเพือประเมนิความสามารถดา้น
การคิดของเด็กตามทีกาํหนดในหลกัสูตรออกมาเป็นภาพรวม(รอ้ยละ)ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒๓ 
 

ระดบัการศึกษาขนัพนืฐาน 
ดา้นที ๑ มาตรฐานคุณภาพผูเ้รียน 
มาตรฐานที ๑ ผูเ้รียนมีสุขภาวะทีดี และมีสุนทรียภาพ 
 

ที ตัวบ่งชี 
ระดบั๓
ขึนไป
รอ้ยละ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมทีทาํ) 

๑.๑ มสีุขนิสยัในการดแูลสุขภาพและ
ออกกาํลงักาย สมาํเสมอ 

๙๗.๑๐ ๑.โครงการศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาตา้นยาเสพติด 
๒.โครงการยุวชนประกนัภยัในโรงเรียน 
๓.โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

๔.โครงการแข่งขนักีฬา  กรีฑานกัเรียน 

๕.โครงการแนะแนวในโรงเรียน   

๖.โครงการโภชนาการทีดีเพือคณุภาพชีวติ 
๗.โครงการพฒันาระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน 

๑.๒ มีนําหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๗๘.๕๘ 

๑.๓ ป้องกนัตนเองจากสิงเสพติดให้
โทษและหลีกเลียงตนเองจาก
สภาวะทีเสียงต่อความรุนแรง 
โรค ภยั อุบตัิเหตุ และปัญหา
ทางเพศ 

๑๐๐ 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มนัใจ กลา้แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

๑๐๐ 

๑.๕ มีมนุษยสมัพนัธท์ีดีและให้
เกียรติผูอ้ืน   

๑๐๐ 

๑.๖ สรา้งผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรม
ดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการ  ตาม
จินตนาการ 

๑๐๐ 

  
๑. วิธีการพฒันา 
จดักิจกรรมตามโครงการทงั ๗ โครงการเพือส่งเสริมสุขนิสยัการดูแลสุขภาพการออกกาํลงักายการ

มีนําหนักส่วนสูงตามเกณฑป้์องกนัหลีกเลียงสิงเสพติดภาวะเสียงและความรุนแรงป้องกนัภยัอุบติัเหตุและ
ปัญหาทางเพศการเห็นคุณค่าในตนเองสรา้งความมนัใจกลา้แสดงออกมีมนุษยสมัพนัธท์ีดีใหเ้กยีรติผูอื้น
เห็นคุณค่าทางศิลปะร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะดนตรีนาฏศิลป์กีฬานันทนาการไดเ้หมาะสมตามวยั 

 
 
 
 



 

๑๒๔ 
 

๒. ผลการพฒันา 
ผูเ้รียนมสีุขนิสยัทีดีมีนําหนักส่วนสูงตามเกณฑห์่างไกลปลอดสิงเสพติดไม่มีความรุนแรงโรคภยั

อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศเห็นคุณค่าในตนเองมีความมนัใจกล้าแสดงออกรูจ้กัใหเ้กียรติผูอื้นเห็นคุณค่า
ศิลปะไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์กฬีานันทนาการ 

๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต 
โรงเรียนกาํหนดแผนพฒันานักเรียนใหผู้เ้รียนมีสุขภาวะทีดีและมสุีนทรียภาพเพือยกระดบั 

ความสามารถในการจดัการเรียนรูอ้ย่างมีมาตรฐานตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนือง
และมีการติดตามนิเทศการสอนของครอูย่างเป็นระบบรวมทงัมีการทดสอบผูเ้รยีนใหม้สีมรรถภาพทีดีเพือ
ประเมินความสามารถดา้นสุขภาพของนักเรียนตามทีกาํหนดในหลักสตูรออกมาเป็นภาพรวม(รอ้ยละ)ของ
โรงเรียน 
 
มาตรฐานที ๒ ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพงึประสงค ์
 

ที ตวับ่งชี 
ระดบั๓
ขึนไป
รอ้ยละ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมทีทาํ) 

๒.๑ มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์
ตามหลักสตูร 

๑๐๐ ๑.โครงการวนัสําคญั 
๒.โครงการพฒันากิจการลูกเสือ – เนตรนารี 
๓.โครงการโรงเรียนธรรมจารี 
๔.โครงการส่งเสริมนิสัยรกัการอ่าน   การเขียน 
๕.โครงการพฒันาสถานศึกษาสู่ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๖.โครงการพฒันาทกัษะการทาํงานสู่อาชีพทีสนใจ 
๗.โครงการพฒันาประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๘.โครงการอนุรักษพ์ลงังานและสิงแวดลอ้ม 
๙.โครงการคืนคลองสวย  นาํใส  ใหค้ลองสําโรง 

๒.๒ เอืออาทรผูอื้นและกตัญ ู
กตเวทีต่อผูม้ีพระคุณ 

๑๐๐ 

๒.๓ ยอมรบัความคดิและ
วฒันธรรมทีแตกต่าง 

๑๐๐ 

๒.๔ ตระหนัก รูคุ้ณค่า ร่วม
อนุรกัษ์และพฒันา
สิงแวดลอ้ม 

๑๐๐ 

 
๑. วิธีการพฒันา 
โรงเรียนจดัใหมี้โครงการทีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมคุีณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงคด์งันี 

๑) โครงการวนัสําคญั จดักิจกรรมเพือใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้วธีิปฏิบติัตน ในการ 

ประกอบพิธีกรรมทางดา้นศาสนา ประเพณีวฒันธรรม ทีดงีามของคนไทยและปลูกฝังใหน้กัเรียนเคารพรัก หวง

แหน เทิดทนูสถานบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริยป์ระกอบดว้ย กิจกรรม 

วนัวสิาขบูชาวนัไหวค้รูวนัสุนทรภู่วนัต่อตา้นยาเสพติดวนัอาสาฬหบชูาวนัเขา้พรรษา ( หล่อเทียนพรรษา แห่

เทียนพรรษา)วนัแม่วนัออกพรรษาวนัพ่อวนัลอยกระทงวนัขึนปีใหม่ วนัเดก็ และวนัมาฆบูชา 



 

๑๒๕ 
 

๒)โครงการพฒันากิจการลูกเสือ – เนตรนารีมีกิจกรรมในโครงการเพือให้นกัเรียนม ี

คุณลกัษณะทีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร มีความเอืออาทรและกตญั กูตเวทีต่อผูม้ีพระคุณ ยอมรับความคิดและ

วฒันธรรมทีแตกต่าง ตระหนกั รู้คณุค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาสิงแวดลอ้ม และพฒันากิจการลูกสือเนตรนารี 

ของโรงเรียน อยา่งเป็นระบบเขา้ร่วมประกวดและแข่งขนักิจกรรมลูกเสือ และไดเ้ป็นตวัแทนเขตโรงเรียน

ตน้แบบลูกเสือ 

๓)โครงการโรงเรียนธรรมจารีเป็นโครงการทีมีกิจกรรมเพอืปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

อนัดีงามใหน้กัเรียนไดป้ระพฤตแิละปฏิบติั และเพอืใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมอนัเป็นประโยชน์แก่ตนเอง

และสังคมมีกิจกรรมไดแ้ก่นงัสมาธิทุกวนั กาํหนดวนัศุกร์เป็นวนัพระประจาํโรงเรียน นกัเรียน/ครูสวมเสือวิถี

พุทธ  ถือศีล๕  สร้างสิงแวดลอ้มทีเอือต่อการจดักิจกรรม กิจกรรมออมทรัพย ์ประชุม    สวดมนตต์อนเยน็ 

นกัเรียน ครู ผูป้กครองตกับาตรอาหารแหง้ทุกวนัศุกร์ตน้เดือน ถวายจตุปัจจยัแก่พระสงฆ์ ๕รูป รับศีล  กรวดนํา 

นงัสมาธิ ตวัแทนนกัเรียนพูดเรืองธรรมะครู นกัเรียนพูดแต่สิงดีๆพูดจาไพเราะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

เชิญธงชาตลิงในตอนเยน็ทุกวนั ไดรั้บรางวลัโรงเรียนดีเด่นดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ระดบัภาคและโรงเรียน

วถิีพุทธพระราชทานระดบัประเทศ 

๔)โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเขียนเป็นโครงการ ทีกาํหนดกิจกรรมเพือให ้
นกัเรียนมีคุณลกัษณะทีพึงประสงคต์ามหลกัสูตรดงันี กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน กิจกรรมสายสัมพนัธ์บา้น

กบัโรงเรียน ส่งเสริมการอ่านผ่านวนัสําคญั หนงัสือเล่มโปรด หอ้งสมุดเคลอืนที  มุมรักการอ่าน กิจกรรมเสียง

ตามสาย สัปดาห์ห้องสมดุ  วนัสุนทรภู่  กิจกรรมแข่งขนัวิชาการเนืองในวนัภาษาไทยแห่งชาติ  

๕)โครงการพฒันาสถานศึกษาสู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการทีมีมุ่งให ้

โรงเรียนนาํหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นหลกัการบริหารสถานศึกษาจดัการศึกษาและดาํเนิน

กิจกรรมทีเป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน/สังคม ซึงนกัเรียน ผูอ้าํนวนการโรงเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาจะมี

ความรู้ความเขา้ใจและปฏิบตัิงานเป็นแบบอย่างตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึงมีกิจกรรม ดงันี คือจดั

สภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการเรียนรู้อยูอ่ยา่งต่อเนืองสร้างวฒันธรรมองค์กร “อยู่อย่างพอเพียง”  เช่น  การประหยดั

ใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่าใชท้รัพยากรอย่างพอเพียง  เช่น  การประหยดันาํ  การประหยดัไฟฟ้าปลูกฝังใหเ้ป็นวิถี

ชีวิต เช่น การออมทรัพยน์กัเรียนทุกวนัศุกร์  ตลาดนดันักเรียน      การทาํสวนเกษตรพอเพียง 

  ๖)โครงการพฒันาทกัษะการทาํงานสู่อาชีพทีสนใจ จดักิจกรรมเพือใหน้กัเรียนวางแผนการ

ทาํงานและดาํเนินการจนสําเร็จทาํงานอย่างมีความสุข มุ่งมนัพฒันางาน และภูมิใจในงานของตนทาํงานร่วมกบั

ผูอื้นได ้และมีความรู้สึกทีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกียวกบัอาชีพทีตนสนใจโดยจดัทาํปฏิทนิปฏิบติังาน

ของโครงการ จดัทาํผงัมโนทศันก์ารทาํงาน เชิญวทิยากรทอ้งถินทีมีความรู้ความสามารถดา้นการประดิษฐ์

ดอกไมห้ลากหลายรูปแบบ จดัทาํโครงการหารายไดใ้นระหวา่งเรียนของนกัเรียน โดยแบ่งแผนงานย่อย  เช่น  

แผนงานประดิษฐ์ดอกไม ้ มาคาเม  แหนมเห็ด  
๗)โครงการพฒันาประชาธิปไตยในโรงเรียนเพือใหน้กัเรียนมีพฒันาการทางดา้น 

ประชาธิปไตย กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  เป็นส่วนหนึงของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 



 

๑๒๖ 
 

หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ. 2551   โดยมุ่งหมายเนน้ใหน้กัเรียน  รู้จกัทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้  ร่วมคิด   

ร่วมทาํ  ร่วมแก้ปัญหา  และประเมินผลรวมกนั การดาํเนินการพฒันากิจกรรมประชาธิปไตย  เนน้ให้นกัเรียนมี

ความเป็นประชาธิปไตยดา้นคาราวะธรรม สามคัค ีและปัญญาธรรม เพือเป็นการสนบัสนุนประชาธิปไตย 

โรงเรียน โดยจดัให้นกัเรียนทุกคนไดป้ฏิบตัิจริง และบูรณาการเข้ากบัการเรียนการสอนทุกกลุ่มประสบการณ์        

เพือปลกูฝังความมีระเบียบวนิยั รู้จกัสิทธิและหนา้ที มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะในการปฏิบติักิจวตัร

ประจาํวนั  เป็นนิจ จะทาํให้นกัเรียนสามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ย่างมีความสุข 

  ๘)โครงการอนุรักษพ์ลงังานและสิงแวดลอ้มเป็นโครงการทีมีกิจกรรมเพือใหค้รูและนกัเรียน

ไดรู้้วธีิการอนุรักษพ์ลงังานและสิงแวดลอ้มอย่างถกูตอ้งการเพิมขึนของประชากรและเทคโนโลยี  ทาํใหมี้ความ

ตอ้งการใชพ้ลงังานมากขึน  ประกอบกบัพลงังานทีใชอ้ยู่ในปัจจุบนัจาํเป็นตอ้งนาํทรัพยากรต่าง ๆมาผลิต   ซึง

ส่งผลให้เกิดการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติอยา่งรวดเร็ว  ทรัพยากรบางชนิดใชแ้ลว้หมดไป บางชนิดสามารถ

ทดแทนขึนได ้แต่ตอ้งอาศยัระยะเวลาทียาวนาน  เพอืเป็นการช่วยส่งเสริมและรณรงคก์ารใชพ้ลงังานอยา่ง

ถูกตอ้ง       และทราบถึงวิธีการประหยดัพลงังานอยา่งถกูวธีิ     เราจึงคิดทีจะปลกูฝังเยาวชนของเราใหม้คีวาม

ตระหนกัในการอนุรกัษพ์ลงังานและทรัพยากรธรรมชาติ  จึงจดัใหมี้โครงการอนุรักษพ์ลงังานและสิงแวดลอ้ม

ขนึเป็นการปฏิบตัเิรืองการอนุรักษ์พลงังานและสิงแวดลอ้มสู่ชุมชน  ใหค้วามรู้ในเรืองการอนุรักษ์พลงังานและ

สิงแวดลอ้ม จดักิจกรรมรณรงค์ในการอนุรักษพ์ลงังานและสิงแวดลอ้ม 

  ๙)โครงการพฒันาสิงแวดลอ้มร่วมกบัชุมชนเป็นโครงการท ีเพิมจากคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามหลกัสตูร ๘ ประการ คือประการที ๙ สํานึกรักบา้นเกิดปัจจบุนัชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีสภาพเป็น

ชุมชนเมือง  ประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่นก่อให้เกิดปัญหาเกียวกบัสภาพแวดลอ้ม  มผีลกระทบต่อชีวิตความ

เป็นอยู่ขอคนในชุมชน เช่น ปัญหาขยะทีไม่สามารถกาํจดัไดท้นัเวลา   ปัญหานาํในคูคลองเน่าเสียไม่สามารถใช้

ประโยชน์ได ้ ปัญหาขาดสถานทีพกัผ่อนหยอ่นใจ  สิงต่าง ๆ ทีเกิดขึน ทาํใหสู้ญเสียทศันียภาพความสวยงาม   

ความสะอาดและความร่มรืน      การให้ความรู้ ความเขา้ใจ    ปลูกจิตสํานึกรักษสิ์งแวดลอ้มและร่วมมือร่วมใจ

กนัปฏิบติัจริงเพือทาํใหส้ภาพแวดลอ้มในชุมชนดีขึน 

๒. ผลการพฒันา 
จากการจดักิจกรรมการเรียนรูต้ามโครงการทีหลากหลายทาํใหนั้กเรยีนมคุีณลกัษณะอนัพึง

ประสงคต์ามหลกัสตูรครบ๘ประการอนัไดแ้ก่๑.รกัชาติศาสน์กษัตริย๒์.ซือสตัยสุ์จริต๓.มีวินัย๔.ใฝ่เรียนรู๕้.
อยู่อย่างพอเพียง๖.มุ่งมนัในการทาํงาน๗.รกัความเป็นไทย๘.มีจิตสาธารณะและเพิมอกี ๑ ประการ คือ ๙.
สาํนึกรกับา้นเกิด  มผีลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที๒อยู่ในระดบัดีเยยีม 

 
 
 
 
 
 



 

๑๒๗ 
 

๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต 
โรงเรียนควรกาํหนดแผนการพฒันาครูเพือยกระดบัความสามารถในดา้นต่างๆเพือนํามาพฒันา

นักเรียนในอยู่ในระบบอย่างต่อเนืองและมีประสิทธิภาพสามารถอยู่ในสงัคมและดาํรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
และทันต่อการเปลียนแปลงพฒันาของสงัคมนักเรียนควรมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ต็มรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์
มาตรฐานที ๓ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรียนรู ้และพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนือง 

 

ที ตวับ่งชี 
ระดบั๓
ขึนไป
รอ้ยละ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมทีทาํ) 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู ้และสือต่าง 
ๆ รอบตัว      

๑๐๐ ๑.โครงการหอ้งสมุดมีชีวิต 

๒.โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน       

การเขียน 
๓.โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้สู่สถานศึกษา 
 

๓.๒ มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ด ูพดู เขยีน  
และตังคาํถามเพือคน้ควา้หาความรูเ้พิมเติม 

๑๐๐ 

๓.๓ เรียนรูร่้วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลียน 
ความคดิเห็นเพือการเรียนรูร้ะหว่างกนั   

๑๐๐ 

๓.๔ ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรูแ้ละนํานําเสนอ
ผลงาน 

๑๐๐ 

  
๑. วิธีการพฒันา 
ผูส้อนไดส่้งเสริมผูเ้รียนใหมี้ทกัษะการแสวหาความรูด้ว้ยตนเองรกัการอ่านและการพฒันาตนเอง

อย่างต่อเนืองโดยการบูรณาการกิจกรรมมีเทคนิคการสอนทีทาํใหเ้ด็กแสวงหาความรูร้กัการอ่านเช่นพาเด็ก
ไปทศันศึกษานอกสถานทีตามนโยบายเรียนฟรี๑๕ปีการใชแ้หล่งเรียนรูก้ิจกรรมหอ้งสมุดพาเด็กเรียนรูจ้าก
การปฏิบตัิจริงการเรียนรูแ้บบโครงงานการเล่านิทานการเล่าขา่วประจาํวนัทาํใหเ้ด็กเกดิการเรียนรูอ้ย่าง
แทจ้ริงซึงมีโครงการทีดาํเนินงาน ดงันี 
  ๑)โครงการหอ้งสมุดมีชีวิตเป็นโครงการทีมีกิจกรรมเพือใหน้กัเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

มาใชบ้ริการและร่วมกิจกรรมในหอ้งสมุดนกัเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด  

แหล่งเรียนรู้  และสือต่าง ๆ รอบตวัมีทกัษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียนและตงัคาํถาม  เพือคน้ควา้หาความรู้

เพิมเติม และสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้และนาํเสนอผลงานโดยมีกิจกรรม ดงันี ครอบครัวรัก

การอ่านหอ้งสมุดเคลอืนทีแนะนาํหนงัสือใหม่ตอบปัญหาจากสารานุกรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ค่ายวชิาการเกม

ตกปลาไข่หรรษาเกมเซียมซีทีรักเกมจบัคู่คาํกบัภาพเกมจบัคู่คาํศพัทอ์งักฤษ–ไทย 
 

 

 



 

๑๒๘ 
 

๒)โครงการส่งเสริมนิสัยรกัการอ่าน การเขียนเป็นโครงการ ทีกาํหนดกิจกรรมเพือให ้
นักเรียนมีคุณลกัษณะทีพึงประสงคต์ามหลกัสูตรดงันี กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน กิจกรรมสายสัมพนัธ์บา้น

กบัโรงเรียน ส่งเสริมการอ่านผ่านวนัสําคญั หนงัสือเล่มโปรด หอ้งสมุดเคลอืนที  มุมรักการอ่าน กิจกรรมเสียง

ตามสาย สัปดาห์ห้องสมดุ  วนัสุนทรภู่  กิจกรรมแข่งขนัวิชาการเนืองในวนัภาษาไทยแห่งชาติ และเขา้ค่าย

ภาษาไทย 

๓) โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สถานศึกษา  เป็นโครงการเพอืส่งเสริม 

ผูเ้รียนนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด  แหล่งเรียนรู้และสือต่าง ๆ รอบตวั 
เพือใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ ตงัคาํถาม ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  เพือคน้ควา้หาความรู้เพิมเติม

แลกเปลียนความคิดเห็นเพือการเรียนรู้ระหวา่งกนัใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาํเสนอผลงาน โดยมกิีจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน จดัเรียนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลย ีศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนเป็นตน้ 

๒. ผลการพฒันา 
จากการจดักิจกรรมเด็กมีความสนใจใฝ่รูร้กัการอ่านและพฒันาตนเองอย่างต่อเนืองพบวา่เด็กมี

ทกัษะในการแสวงหาความรูม้ีพฤติกรรมทีแสดงออกถึงความเป็นผูอ้ยากรูอ้ยากเห็นกระตือรือรน้มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที ๓ในระดับดีเยียม 

๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต 
โรงเรียนกาํหนดแผนพฒันาครเูพือส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเองรกั

เรียนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเนืองยกระดบัความสามารถในการจดัการเรียนรูที้เน้นทกัษะการอ่านเพือ
พฒันานักเรียนใหม้ีนิสยัรักการอ่าน 
มาตรฐานที ๔ผูเ้รียนมีความสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ คิดสรา้งสรรค ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล          
 

ที ตวับ่งชี 
ระดบั๓
ขึนไป
รอ้ยละ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมทีทาํ) 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรืองทีอ่าน 
ฟัง และดู และสือสารโดยการพดู
หรือเขียนตามความคดิของตนเอง 

๑๐๐ ๑.โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.โครงการพฒันานกัเรียนดา้นการคิด 
๓.โครงการหอ้งสมุดมีชีวิต 
 
 
 

๔.๒ นําเสนอวธีิคดิ วิธีแกปั้ญหาดว้ย
ภาษาหรือวธีิการของตนเอง 

๑๐๐ 

๔.๓ กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ ์
ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

๑๐๐ 

๔.๔ ความคิดริเริม และสรา้งสรรค์
ผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 

๑๐๐ 

 



 

๑๒๙ 
 

 ๑. วิธีการพฒันา 
จดักิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนใหค้ิดจากเรืองทีอ่านฟังและดูผ่านกิจกรรมในหลกัสตูรและนอก 

หลกัสูตรครูทําการวดัประเมินผลตามสภาพจริงนําขอ้มลูมาพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุเป้าหมายของการเรียน
สถานศึกษาสนับสนุนใหผู้เ้รียนคิดเป็นทาํเป็นโดยการจดัทาํโครงการพฒันาการศึกษาทีมุ่งยึดผูเ้รียนเป็น
สาํคญัดงันี 

๑)โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นโครงการทีมี 

กิจกรรมเพือใหค้รูเปลียนพฤติกรรมการสอนใหห้ลากหลายยึดผูเ้รียนเป็นสําคญัโดยส่งเสริมใหมี้การพฒันา

กระบวนการคิด เช่น กิจกรรมค่ายวชิาการ  กิจกรรมศึกษานอกสถานที ตลอดจนมีการพฒันาสือ  จดัหาแหล่ง

เรียนรู้  และพฒันาการมีวจิยัในชนัเรียนใหมี้คณุภาพ        
๒)โครงการพฒันานกัเรียนดา้นการคดิเป็นโครงการทีใหน้กัเรียนมคีวามสามารถใน 

คิดวเิคราะห์  สังเคราะห์ คดิอย่างมีวจิารณญาณ คิดสร้างสรรค ์และคิดไตร่ตรองโดยจดักิจกรรม ดงันี 

จดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเกียวกบัความคิด ผงัความคิด โครงงาน กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน   
กิจกรรมแข่งขนัวชิาการ กิจกรรมชุมนุมเป็นตน้ 
   ๓)โครงการหอ้งสมดุมีชีวิตเป็นโครงการทีมีกิจกรรมเพอืใหน้กัเรียนมีความสามารถในการ
คดิอย่างเป็นระบบ คิดสรา้งสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีสติสมเหตุผล โดยมีกิจกรรม ดงันี ครอบครัว

รักการอ่านหอ้งสมุดเคลอืนทีแนะนาํหนงัสือใหม่ตอบปัญหาจากสารานุกรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ค่ายวชิาการ

เกมตกปลาไข่หรรษาเกมเซียมซีทีรักเกมจบัคู่คาํกบัภาพเกมจบัคู่คาํศพัทอ์งักฤษ – ไทย 
๒. ผลการพฒันา 
นักเรียนสามารถแยกแยะขอ้เท็จจริงและสรุปความคดิจากเรืองทีไดอ่้านฟังและดูไดส้ามารถ 

เปรียบเทียบขอ้มลูจดักลุ่มความคดิเชือมโยงความสมัพนัธ์ระหว่างความคิดนําความรูค้วามเขา้ใจสรุปเป็น
ความรูใ้หม่และนําเสนอความคิดจากการอ่านฟังและดูไดห้ลายรูปแบบตามความคิดของตนเองไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล 

๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต 
โรงเรียนกาํหนดแผนพฒันาครเูพือยกระดบัการสอนและส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมทียึดผูเ้รียนเป็น

สาํคญัเพือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูต้ามศักยภาพของแต่ละคนทงัส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดใ้ชท้ักษะทางการคิดของตน
ปฏิบติังานเดียวงานกลุ่มและการปรบัตวัเขา้กบัสงัคมและพัฒนาทกัษะการทาํงานของตนใหเ้หมาะสมกบัวยั
ไดอ้ย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓๐ 
 

มาตรฐานที ๕ ผูเ้รียนมีความรูแ้ละทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตร 
 

ที ตัวบ่งชี 
ระดบั๓ 
ขึนไป 
รอ้ยละ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา) 

๕.๑ ผลสมัฤทธิทางการเรียนเฉลียแต่ละกลุ่ม
สาระ เป็นไปตามเกณฑ ์  

๑๐๐ ๑.โครงการยกระดบัผลสัมฤทธิทาง 

การเรียน  ๘  กลุ่มสาระ 
๒.กิจกรรมจา้งครตู่างชาติเพิมความรู้
นักเรียน 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคญัตาม
หลกัสูตร เป็นไปตามเกณฑ ์

๑๐๐ 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คดิวิเคราะห ์และ
เขียน เป็นไปตามเกณฑ ์

๑๐๐ 

๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติ เป็นไปตามเกณฑ ์ ๖๘.๗๔ 
๑.วิธีการพฒันา 

๑)โครงการยกระดบัผลสัมฤทธิทางการเรียน  ๘  กลุ่มสาระ เป็นโครงการทีดาํเนินการให ้

นกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑโ์ดจจดักิจกรรม ดงันี๑  การเขา้ค่ายวิชาการ

กิจกรรมการแข่งขนัทางวชิาการกิจกรรมชุมนุมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษากิจกรรมส่วนซ่อมเสริม

ติวเขม้นอกเวลาเรียน 

๒) กิจกรรมจา้งครตู่างชาติเพือพฒันาผูเ้รียนและครใูหมี้ความมนัใจในการพฒันา 
คุณภาพผูเ้รียนปลูกฝังใหค้รตูระหนักในหน้าที และใหค้วามสาํคญัในการเพิมผลสมัฤทธิทางการเรียนให้
สูงขึน 

๒. ผลการพฒันา 
นักเรียนไดผ้ลสมัฤทธิทางการเรียนรูส้งูขนึ 
๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต 
ครูประจาํชนัจดัหาแบบฝึกต่างๆสอนนักเรียนเพือใหนั้กเรียนไดเ้รียนรูอ้ย่างหลากหลายจดัใหม้ ี

แบบทดสอบมาตรฐานทีหลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓๑ 
 

 
มาตรฐานที ๖ ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน  รกัการทาํงาน  สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้และมีเจต
คติทีดีต่ออาชีพสุจริต  
 

ที ตวับ่งชี 
ระดบั๓
ขึนไป 
รอ้ยละ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมทีทาํ) 

๖.๑   วางแผนการทาํงาน
และดําเนินการจนสาํเร็จ 

๑๐๐ ๑.โครงการพฒันาทกัษะการทาํงานสู่อาชีพทสีนใจ 
๒.กิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มการงานและ
เทคโนโลย ี
 
 
 

๖.๒   ทาํงานอย่างมีความสุข 
มุ่งมนัพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

๑๐๐ 

๖.๓ ทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้ ๑๐๐ 
๖.๔   มีความรูสึ้กทีดีต่อ

อาชีพสุจริตและหา
ความรูเ้กียวกบัอาชีพที
ตนเองสนใจ 

๑๐๐ 

 
 

๑. วิธีการพฒันา 
๑)โครงการพฒันาทกัษะการทาํงานสู่อาชีพทสีนใจ  เป็นโครงการทีจดักิจกรรมเพือให ้

นกัเรียนรู้จกัการวางแผนการทาํงานและดาํเนินการจนสําเร็จทาํงานอย่างมีความสุข มุ่งมนัพฒันางาน และภูมิใจ

ในงานของตนทาํงานร่วมกบัผูอ้นืได ้ตลอดจนมีความรู้สึกทีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกียวกบัอาชีพทีตน

สนใจ 
๒)กิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มการงานและเทคโนโลยี 

โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะการทาํงานทํางาน 
จนสาํเร็จและทํางานร่วมกบัผูอ้ืนไดม้ีเจตคติทีดีต่อชีพสุจริตโดยการจดักจิกรรมการเรียนการสอนตามตาราง
เรียนใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มสาระเป็นกระบวนการทาํงานกลุ่มและทาํงานร่วมกนัมีการระดมความคิดก่อน
ตดัสินใจเลือกและวางแผนการทาํงานร่วมกนัฝึกทักษะการทาํงานเป็นขนัตอนเพือใหเ้ด็กมีเจตคติทีดีต่อการ
ทาํงานและต่ออาชีพต่างๆจดักิจกรรมตามโครงการโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัโดยใชเ้พลงนิทานการทศัน
ศึกษาแหล่งเรียนรูแ้ละภมิูปัญญาทอ้งถินเป็นสือผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเช่นการทาํบุญตาม
ประเพณีร่วมกบัชุมชนการเดินรณรงคจ์ดัเวรประจาํวนัทาํความสะอาดหอ้งเรียนและบริเวณทีรบัผิดชอบตาม
เขตของตนเอง 

 
 



 

๑๓๒ 
 

๒. ผลการพฒันา 
จากการจดักิจกรรมตามโครงการ และกิจกรรมการเรียนรูที้หลากหลายนักเรียนสามารถทาํงานจน

สาํเร็จทาํงานร่วมกบัผูอ้นืไดแ้ละมีความรูสึ้กดีต่ออาชีพทีสุจรติผูส้อนไดป้ระเมินจากการทาํงานกลุ่มของ
นักเรียนขณะทาํงานร่วมกนันักเรียนสามารถทาํงานร่วมกนัไดโ้ดยการตงักระทูค้าํถามและบอกเหตุผล
ประกอบไดท้าํใหนั้กเรียนมีทกัษะการทาํงานร่วมกนัและมีเจตคติทีดีต่อการทาํงานในระดบัดี 

๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต 
โรงเรียนกาํหนดแผนพฒันาครเูพือยกระดบัความสามารถในการจดัการเรียนรูที้เน้นใหผู้เ้รียนมี

ทกัษะในการทาํงานรกัการทาํงานสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดแ้ละมีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริตเพือพฒันา
นักเรียนมีความรกัในการทาํงานอย่างเป็นระบบสรา้งสรรคต์ดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ย่างมสีติสมเหตุผลไดแ้ก่
การจดักิจกรรมการสอนทีสอดแทรกกระบวนการการสอนแบบโครงงานฯลฯและมีการติดตามนิเทศการ
สอนของครอูย่างเป็นระบบรวมทงัมีการทดสอบผูเ้รียนใหม้ีโอกาสทํางานร่วมกับผูอื้นไดเ้พือประเมิน
ความสามารถเจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริตของนักเรียนตามทีกาํหนดในหลักสตูรออกมาเป็นภาพรวม(รอ้ยละ)
ของโรงเรียน 
ดา้นที ๒ มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา 
มาตรฐานที ๗ ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหนา้ทีอย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
 

ที ตวับ่งชี 
ระดบั๓ 
ขึนไป 
รอ้ยละ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมทีทาํ) 

๗.๑ ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผูเ้รียนทงัดา้นความรู ้ทกัษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลกัษณะทีพึงประสงค ์

๑๐๐ ๑.โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการ

สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.โครงการพฒันากระบวนการวจิยัในการ

เรียนรู้ในชนัเรียน 
๓.โครงการแนะแนวในโรงเรียน 
๔.โครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลอื

นกัเรียน 
๕.โครงการนิเทศภายใน 

๗.๒ ครูมีการวเิคราะหผ์ูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
และใชข้อ้มลูในการวางแผนการจดัการ
เรียนรูเ้พือพัฒนาศกัยภาพของ
ผูเ้รียน            

๑๐๐ 

๗.๓ ครูออกแบบและการจดัการเรียนรูที้
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง 
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา       

๑๐๐ 

๗.๔ ครูใชสื้อและเทคโนโลยีทีเหมาะสมผนวก
กบัการนําบริบทและภูมิปัญญาของ
ทอ้งถินมาบรูณาการในการจดัการ
เรียนรู ้

๑๐๐ 



 

๑๓๓ 
 

๗.๕ ครูมีการวดัและประเมินผลทีมุ่งเน้นการ
พฒันาการเรียนรูข้องผูเ้รียน ดว้ยวิธีการ
ทีหลากหลาย 

๑๐๐ 

๗.๖ ครูใหค้าํแนะนํา คาํปรึกษา และแกไ้ข
ปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทงัดา้นการเรยีน
และคุณภาพชีวติดว้ยความเสมอภาค 

๑๐๐ 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจยัและพฒันาการ
จดัการเรียนรูใ้นวิชาทีตนรบัผิดชอบ 
และใชผ้ลในการปรับการสอน 

๑๐๐ 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที
ดี และเป็นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา 

๑๐๐ 

๗.๙ ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาที
ไดร้บัมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

๑๐๐ 

 
๑. วิธีการพฒันา 
๑) โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึงมีกิจกรรม เพือใหค้รู 

เปลียนพฤติกรรมการสอนใหห้ลากหลายมากยิงขึน โดยยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั เช่น กิจกรรมค่ายวิชาการ การสอน

แบบโครงงาน การสอนแบบบูรณาการ กิจกรรมศึกษานอกสถานที มีการพฒันาสือ  จดัหาแหล่งเรียนรู้  และ

พฒันาการมีวิจยัในชนัเรียนให้มีคุณภาพยิงขึนโดยส่งเสริมใหค้รูมีความรูค้วามเขา้ใจในเป้าหมายคุณภาพ
ผูเ้รียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาอีกทงัครวิูเคราะหผ์ูเ้รียนเป็นรายบุคคลและจดัทาํสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบพฒันาครูวางแผนการจดัการเรียนรูที้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรูต้วัชีวดัสมรรถนะสาํคญัและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคโ์ดยเลือกใชวิ้ธีสอนเทคนิคการสอนสือ/แหล่งเรียนรูที้หลากหลายสอดคลอ้งกบั
ความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยใหค้รสูํารวจและรวบรวมขอ้มลูเกียวกบัสือนวตักรรมเทคโนโลยภีูมิปัญญา
ทอ้งถินและบริบทของทอ้งถินทีเป็นปัจจุบนัเพือวางแผนจดัทาํจดัหาพฒันาสือนวตักรรมและเทคโนโลยีที
สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรูแ้ละนําสือนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการจดัการเรียนรูอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพอีกทังใหค้รูพฒันาเครืองมือวดัและประเมินผลการเรียนทีมีคุณภาพตามหลกัการวดัและ
ประเมินผลสอดคลอ้งกบัทุกมาตรฐานและตวัชีวดัตามกจิกรรมครูเองตอ้งจดัการจดัการเรียนรูพ้รอ้มทงั
จดัเก็บเครืองมอือย่างเป็นระบบศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลมีการช่วยเหลือผูเ้รียนรายบุคคลโดยให้
คาํแนะนําคาํปรึกษาและแกไ้ขปัญหาของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบเป็นแบบอย่างทีดีรวมทงัใหค้าํแนะนําชีแนะ
แก่ผูอื้นได ้สนับสนุนใหค้รมูีการศึกษาคน้ควา้แสวงหาความรูแ้ละมีความรูเ้กยีวกบัการวิจยัในชนัเรียนครมูี
คุณลกัษณะและดาํเนินการครบ๘ขอ้และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบไดค้รูปฏิบติังานสอน
ตามกลุ่มสาระทีไดร้บัมอบหมายครบตามเวลาทีกาํหนดรอ้ยละ๑๐๐ซงึมีโครงการทีดาํเนินงาน ดังนี 

 
 



 

๑๓๔ 
 

๒. ผลการพฒันา 
จากการจดักิจกรรมตามมาตรฐานที ๗ครูปฏิบติังานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลโรงเรียนมีการกาํหนดนโยบายและดาํเนินการพัฒนากระบวนการจดัการเรียนการสอนของ
ครูและพฒันาครูในวชิาทีรบัผิดชอบอย่างต่อเนืองรวมทงัใหค้าํแนะนําชีแนะแก่ผูอื้นไดใ้หค้รูมีการศึกษา
คน้ควา้แสวงหาความรูแ้ละมีความรูเ้กียวกบัการวิจยัในชนัเรียนการเรียนรูต้ามจดัโครงการกิจกรรมอย่าง
หลากหลายเพือฝึกทกัษะในทุกกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ละทุกชันช่วยพฒันาทกัษะดา้นต่างๆอย่างเป็นระบบ
ส่งผลใหค้รูสามารถคิดสรุปความมีความคิดริเริมสรา้งสรรคต์ดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีเหตุผลมีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที๗ในระดับดีเยยีม 

๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต 
โรงเรียนกาํหนดแผนพฒันาครจูดัการเรียนการสอนรูปแบบใหม ่e – Training เพอืยกระดบั 

ความสามารถในการจดัการเรียนรูที้เน้นทักษะการคิดเพือพฒันานักเรียนการคิดอย่างเป็นระบบ 
คดิสรา้งสรรคต์ดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีสติสมเหตุผลได้แกก่ารจดักิจกรรมการสอนทีสอดแทรก
กระบวนการคิดวเิคราะหแ์บบ Mind map , การสอนแบบโครงงานฯลฯและมีการติดตามนิเทศการสอนของ
ครูอย่างเป็นระบบรวมทงัมีการทดสอบครเูพือพฒันาดา้นการคิดเพือประเมินความสามารถดา้นการคิดของ
นักเรียนตามทีกาํหนดในหลักสูตรออกมาเป็นภาพรวม(รอ้ยละ)ของโรงเรียนโดยจดัใหค้รูมีโอกาสเผยแพร่
แลกเปลียนเรียนรูใ้นเวปไซตh์ttp://www.watnamdangschool.ac.thเพือใหส้ถานศึกษาอืนนําไปใชเ้ป็น
ตน้แบบทีดีเพือปรบัปรุงพฒันาต่อไป 
 
มาตรฐานที ๘ ผูบ้ริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหนา้ทีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
 

ที ตวับ่งชี ได้
ระดบั 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมทีทาํ) 

๘.๑ ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์ ภาวะผูนํ้า และ
ความคิดริเริมทีเน้นการพฒันา
ผูเ้รียน 

๑๐๐ ๑.โครงการพฒันาบุคลากร 
๒.โครงการนิเทศภายใน 
๓.โครงการพฒันาจดัองคก์ร ระบบ

การบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพเกิด

ประสิทธิผล 
๔.โครงการพฒันาการบริหารจดั

การศึกษาใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

๘.๒ ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจยั เป็นฐาน
คดิทงัดา้นวิชาการและการ
จดัการ                 

๑๐๐ 

๘.๓ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการ
การศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามที
กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 

๑๐๐ 

๘.๔ ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพบุคลากรใหพ้รอ้มรบัการ
กระจายอาํนาจ 

๑๐๐ 



 

๑๓๕ 
 

๘.๕ นักเรียน  ผูป้กครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจดั
การศึกษา 

๑๐๐ 

๘.๖ ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนํา คาํปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจดั
การศึกษาเต็มศกัยภาพและเต็ม
เวลา 

๑๐๐ 

๑. วิธีการพฒันา 
ผูบ้ริหารใชโ้ครงการพฒันาบุคลากรโครงการนิเทศภายในโครงการพฒันาจดัองคก์ร ระบบการ

บริหารอยา่งมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและโครงการพฒันาการบริหารจดัการศึกษาใชโ้รงเรียน 

เป็นฐานโดยใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมเปิดโอกาสใหผู้เ้กยีวขอ้งทุกฝ่ายประกอบดว้ยครูผูเ้รียน
ผูป้กครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและหน่วยงานอืนได้รบัรูแ้ละใหข้อ้มลูสารสนเทศใหค้วามคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะสรา้งเครือข่ายเป็นระบบกลุ่มโรงเรียน เพือร่วมปรึกษาทางวิชาการชีแนะ      ในการ
บริหารงานการจดัการศึกษา  

๒. ผลการพฒันา 
จากมาตรฐานที๘ผูบ้ริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าทอีย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

การจดักิจกรรมการเรยีนรูจ้ดัโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพือฝึกทกัษะการคิดในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรูแ้ละทุกชนัช่วยพฒันาทกัษะดา้นการคดิวเิคราะหค์ิดสงัเคราะหค์ิดสรา้งสรรคค์ิดอย่างเป็นระบบส่งผล
ใหผู้เ้รียนสามารถคิดสรุปความมีความคดิริเริมสรา้งสรรคต์ดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ย่างมเีหตุผลมีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที ๘ในระดับดีเยียม 

๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต 
โรงเรียนกาํหนดแผนพฒันาครแูละผูบ้ริหารมีโอกาสพฒันาร่วมกนัในสิงใหม่ๆเป็นผูนํ้าการ 

เปลียนแปลงเพอืยกระดับความสามารถในการจดัการเรียนรูที้เน้นทกัษะการคิดเพือพัฒนานักเรียนการคิด
อย่างเป็นระบบคิดสรา้งสรรคต์ดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ย่างมสีติสมเหตุผลไดแ้ก่การจดักิจกรรมการสอนที
สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะหแ์บบ Mind map การสอนแบบโครงงานฯลฯและมีการติดตามนิเทศการ
สอนของครอูย่างเป็นระบบรวมทงัมีการทดสอบผูเ้รียนดา้นการคิดเพือประเมินความสามารถดา้นการคิด
ของนักเรียนตามทีกาํหนดในหลกัสตูรออกมาเป็นภาพรวม(รอ้ยละ)ของโรงเรียนโดยจดัใหค้รูมีโอกาส
เผยแพร่แลกเปลียนเรียนรูใ้นเวปไซตh์ttp://www.watnamdangschool.ac.thเพอืใหส้ถานศึกษาอืนนําไปใช้
เป็นตน้แบบทีดีเพือปรบัปรุงพฒันาต่อไป 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓๖ 
 

มาตรฐานท ี๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชน ปฏิบตัิงานตามบทบาทหนา้ที 
         อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
 

ที ตวับ่งชี ไดร้ะดบั ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมทีทาํ) 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู ้
และปฏิบติัหน้าทีตามที
ระเบียบกาํหนด 

๑๐๐ ๑.โครงการพฒันาการบริหารจดัการศึกษาใช้

โรงเรียนเป็นฐาน 
๒.โครงการระดมทรัพยากรเพือการลงทุนทาง

การศึกษา 
- 
 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษา
กาํกบัติดตาม  ดูแล และ
ขบัเคลือนการดาํเนินงาน
ของสถานศึกษาใหบ้รรลุผล
สาํเร็จตามเป้าหมาย 

๑๐๐ 

๙.๓ ผูป้กครองและชุมชนเขา้มา
มสี่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

๑๐๐ 

 
 ๑. วิธีการพฒันา 

โรงเรียนไดจ้ดัโครงการเพือใหบ้รรลุตวัชีวดั ดังนี 
  ๑) เป็นโครงการทีมกีิจกรรมในการกาํหนดโครงสร้างระบบการบริหารงานใหเ้ป็นระบบให้

ผูบ้ริหารใชห้ลกับริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานของโรงเรียนทีจะช่วย
กาํกบัติดตาม  ดูแล และขบัเคลือนการดาํเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายใชข้อ้มูล

ผลการประเมินหรือผลการวจิยัเป็นฐานคิดทงัดา้นวชิาการและการจดัการ สามารถบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุ

เป้าหมายตามทีกาํหนดไวใ้นแผนปฏิบตักิาร นกัเรียน  ผูป้กครอง  ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษาโดย

มีกิจกรรมต่างๆ เช่นจดัทาํโครงสร้างการบริหารงาน จดัทาํคาํสั งโรงเรียน พฒันาขอ้มูลสารสนเทศพฒันา

งานวจิยัของผูบ้ริหารและครูจดัทาํแผนปฏิบติัการจดัทาํรายงานโครงการในแผนปฏิบติัการสํารวจความพึงพอใจ

ของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียในการบริหารจดัการศึกษา 
  ๒)โครงการระดมทรัพยากรเพือการลงทุนทางการศึกษา เป็นโครงการจะได ้ประสานความ

ร่วมมือระหวา่งโรงเรียน  กบัผูป้กครอง องค์กรของรัฐ  องคก์รเอกชน  และชุมชนในการร่วมพฒันาและจดั

การศึกษา โดยร่วมมือดา้นเสนอความดิดเห็น  เสนอแนวทางในการพฒันา ตลอดจนช่วยเหลอืดา้นอุปกรณ์ และ

งบประมาณต่าง ๆ 

  
 
 



 

๑๓๗ 
 

๒. ผลการพฒันา 
จากการจดักิจกรรมดาํเนินงานตามมาตรฐานที๙คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครองชุมชน

ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าทีอย่างประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมส่ีวนร่วมในการดาํเนินงาน             
ในโครงการกิจกรรมของโรงเรียน ใหก้ารช่วยเหลือโดยระดมทรพัยากรในชุมชนและทุกภาคส่วนมาช่วย
พฒันาโรงเรียนส่งผลใหผู้เ้รียนและโรงเรียนพฒันาอย่างต่อเนืองทุกปี สามารถเป็นแบบอย่างและเป็น
ตน้แบบของโรงเรียนในสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒ ส่งผลใหม้ผีลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที๙ในระดับดีเยียม 

๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต 
โรงเรียนกาํหนดแผนพฒันาเพือยกระดบัความสามารถในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาผูป้กครองชุมชนใหป้ฏิบติังานตามบทบาทหน้าทีอย่างประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกเนน้
การมีส่วนร่วมพฒันาโรงเรียนมีการติดต่อสือสารกนัเป็นประจาํสมาํเสมอ ร่วมวิเคราะหจุ์ดเด่นจุดดอ้ย
ปัญหาโอกาสอุปสรรคทุ์กปีเพือพฒันาปรบัปรุงแกไ้ขอย่างต่อเนือง 
 
มาตรฐานที ๑๐ สถานศึกษามีการจดัหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู ้และกิจกรรมพฒันา 
            คุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 
 

ที ตวับ่งชี ได้
ระดบั 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมทีทาํ) 

๑๐.๑   หลักสตูรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ทอ้งถิน 

๑๐๐ ๑.โครงการพฒันาหลกัสูตร 
๒.โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
๓.โครงการนิเทศภายใน 
๔.โครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน 
๕.กิจกรรมชุมนุม 

๑๐.๒ จดัรายวิชาเพิมเติมที
หลากหลายใหผู้เ้รียนเลือก
เรียนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ 

๑๐๐ 

๑๐.๓ จดักิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที
ส่งเสริมและตอบสนองความ
ตอ้งการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผูเ้รียน 

๑๐๐ 

๑๐.๔ สนับสนุนใหค้รจูดักระบวนการ
เรียนรูที้ใหผู้เ้รียนไดล้งมอื
ปฏิบตัิจริงจนสรุปความรูไ้ด้
ดว้ยตนเอง 

๑๐๐ 



 

๑๓๘ 
 

๑๐.๕ นิเทศภายใน กาํกบั ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไป
ปรบัปรุงการเรียนการสอน
อย่างสมาํเสมอ 

๑๐๐ 

๑๐.๖ จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน
ที มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 

๑๐๐ 

  
๑. วิธีการพฒันา 
กาํหนดโครงการเพือพฒันามาตรฐานที ๑๐ ดงันี 

  ๑)โครงการพฒันาหลกัสูตรเพือพฒันาหลกัสูตรใหมี้คุณภาพ  มีความเหมาะสม         ตรงตามที

กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการกาํหนด และพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิน  การวดัผล  ประเมินผล  ใหมี้คุณภาพ

เหมาะสมกบัความตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครอง ทอ้งถิน โดยศึกษาผลการดาํเนินงานในปีการศึกษาทผี่านมา 

ศึกษาความตอ้งการ ความจาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตร และดาํเนินการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรเช่นปรับ

โครงสร้างหลกัสูตรตามทีกรมวิชาการกาํหนด ใหมี้ชวัโมงเรียนไม่ตาํกว่า ๑,๐๐๐ ชวัโมง ซึงเดิมกรมวชิาการ

กาํหนด ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชวัโมง ปรับกิจกรรมชุมนุมใหมี้ชุมนุมทีหลากหลายตรงตามความตอ้งการ ความสนใจ

ของนกัเรียน เป็นตน้ 
 ๒)โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นโครงการเพือให ้

ครูเปลียนพฤติกรรมการสอนใหห้ลากหลายมากยิงขึน  โดยยึดผูเ้รียนเป็นสําคญัใหค้รูพฒันาสือ  จดัหาแหล่ง

เรียนรู้  และพฒันาการมีวจิยัในชนัเรียนใหมี้คณุภาพยิงขึนโดยไดพ้ฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
จดัหาวสัดุ  สือการเรียนการสอนเพิมเติมจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั มีกิจกรรมค่าย

วชิาการการสอนแบบโครงการการสอนแบบบูรณาการกิจกรรมศึกษานอกสถานที มีการพฒันานกัเรียนตาม

ความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดยเฉพาะนกัเรียนทีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วม  
                           ๓) โครงการนิเทศภายในเป็นโครงการทีคณะกรรมการนิเทศภายในใหก้ารแนะนาํ นิเทศให้ครู

ไดป้ฏิบติังานตามทีตนรับผิดชอบ ตามขอบข่ายของกลุ่มงานในโรงเรียนทงั  ๔  งานใหมี้ประสิทธิภาพ เกิด

ประสิทธิผลต่อนกัเรียนเป็นสําคญั 

                           ๔)โครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นโครงการทีส่งเสริมใหค้รูไดต้ระหนกัและ

เห็นความสําคญัของการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนจดัระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรียนใหค้รอบคลุม

ขอบข่ายและภารกิจตามนโยบายทีใหน้กัเรียนไดรั้บการดแูลช่วยเหลือ  ส่งเสริมป้องกนัและแก้ปัญหาใหส้ามารถ

ศึกษา จนสําเร็จหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐานโดยจดักิจกรรม รู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลคดักรองนกัเรียน

รายบุคคลวิเคราะห์กลุ่มผูเ้รียนการประชุมผูป้กครองและคณะกรรมการเครือข่ายการเยยีมบา้นการจดักิจกรรม

โฮมรูมการใหค้าํปรึกษาการให้ความช่วยเหลอื 

และการส่งต่อ 



 

๑๓๙ 
 

๕.กิจกรรมชุมนุม เป็นกิจกรรมทสีนองความตอ้งการ ความสนใจทีจะเรียนรู้ เพอื 
นกัเรียนจะไดค้น้พบความสามารถของตนเอง และไดพ้ฒันาไดเ้ต็มตามศกัยภาพ โดยการจดัตงัชุมนุม      มีครูที

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเป็นผูส้อนในแต่ละชุมนุม  กาํหนดตารางเขา้ชุมนุมทีอยู่ในตารางสอนของ

โรงเรียน นกัเรียนเขา้เรียนตามตารางสอน มีการวดัผล ประเมินผล นาํผลมารายงานในแบบรายงานผลการเรียน 

๒. ผลการพฒันา 
จากการจดักิจกรรมมาตรฐานที ๑๐สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตรกระบวนการเรียนรูแ้ละกิจกรรม

พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนอย่างรอบดา้นจดัโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเป็นโรงเรียนตน้แบบการใช้
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ครสูามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนที
สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษที๒โดยยดึผูเ้รียนเป็นสําคญั จดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนทีส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้รียน 
นักเรียนไดเ้รียนรูด้ว้ยการปฏิบติัตจริง จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผูเ้รยีนทุกคนมีระบบนิเทศภายใน กาํกบั ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรบัปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สมาํเสมอมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที๑๐ในระดับดีเยียม 

๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต 
โรงเรียนกาํหนดแผนพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัประชาคมอาเชียนเพือยกระดับ 

ความสามารถในการจดัการเรียนรูที้เน้นสมรรถนะผูเ้รียนเพือพฒันานักเรียนอยา่งเป็นระบบสามารถพฒันา
ผูเ้รียนตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีสติสมเหตุผลไดแ้กก่ารจดักิจกรรมการสอนทีสอดแทรกกระบวนการคิด
วิเคราะหแ์บบ Mind map การสอนแบบโครงงานฯลฯและมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ
รวมทงัมีการทดสอบผูเ้รียนเพือประเมินความสามารถของนักเรียนตามทกีาํหนดในหลกัสตูรออกมาเป็น
ภาพรวม(รอ้ยละ)ของโรงเรียนใหเ้ทียบเท่ามาตรฐานสากลโดยจดัใหค้รูมีโอกาสเผยแพร่แลกเปลียนเรียนรู้
ในเวปไซตh์ttp://www.watnamdangschool.ac.thเพือใหส้ถานศึกษาอืนนําไปใชเ้ป็นตน้แบบทีดีเพือ
ปรบัปรุงพฒันาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๔๐ 
 

มาตรฐานที ๑๑ สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการทีสง่เสริมใหผู้เ้รียนพฒันา 
            เต็มศกัยภาพ 
 

ที ตวับง่ชี ไดร้ะดับ ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กจิกรรมทีทํา) 

๑๑.๑ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ 
อาคารเรียนมนัคง สะอาด
และปลอดภยั มสิีง 
อาํนวยความสะดวก พอเพียง 
อยู่ในสภาพใชก้ารไดดี้
สภาพแวดลอ้มร่มรืน และมี
แหล่งเรียนรูส้าํหรบัผูเ้รียน 

๑๐๐ ๑.โครงการจดัสภาพแวดลอ้มเพือการเรียนรู้สู่

คุณภาพ 
๒.โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
๓.โครงการยุวชนประกนัภยัในโรงเรียน 
๔. โครงการหอ้งสมุดมชีีวติ 
 

 ๑๑.๒ จดัโครงการ กิจกรรมที
ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและ
ความปลอดภยัของผูเ้รียน 

๑๐๐ 

๑๑.๓ จดัหอ้งสมุดทีใหบ้ริการสือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีเอือใหผู้เ้รียนเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองและหรือเรียนรูแ้บบ
มส่ีวนร่วม 

๑๐๐ 

  
๑. วิธีการพฒันา 

โรงเรียนไดก้าํหนดโครงการเพือพฒันามาตรฐานที ๑๐ ดงันี 
  ๑)โครงการจดัสภาพแวดลอ้มเพือการเรียนรู้สู่คุณภาพเพือใหอ้าคารสถานที บริเวณโรงเรียน

สะอาด ร่มรืน สวยงามนกัเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิมขึน  จดักิจกรรมดูแลดา้นความสะอาดโดยสภานกัเรียน มีการ

แบ่งหนา้ทีความรับผิดชอบ ปลกูตน้ไมด้อกไมป้ระดบั ประสานงานของบประมาณจากองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถินเพือของบประมาณซ่อมแซมอาคารสถานทีและจดัใหมี้แหล่งเรียนรู้เพิมเติม 

๒) โครงการส่งเสริมสุขภาพเป็นโครงการทีมกีิจกรรมเพือใหน้กัเรียนไดรั้บการบริการ 

ทางดา้นสุขอนามยัใหม้ีสุขภาพทีดีสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมทีจะเรียนรู้  โดยการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศในเรือง

การดแูลสุขภาพนกัเรียนประสานงานสาธารสุขตาํบล อาํเภอ และจงัหวดั  มีการจดัอบรมผูน้าํนกัเรียนทาํหนา้ที

ช่วยเหลอืงานอนามยัโรงเรียนจดัห้องพยาบาลช่วยเหลอืดูแลนกัเรียนทีเจ็บป่วยเบืองตน้  ใหว้คัซีนป้องกนัโรค

ต่าง ๆ เฝ้าระวงั ดูแลรักษาอนามยัในช่องปากดูแลรักษาเรืองเหา เป็นตน้ 

๓)โครงการยุวชนประกนัภยัในโรงเรียน เป็นโครงการทีมีกิจกรรมเพือใหน้กัเรียน 



 

๑๔๑ 
 

ปลอดภยัจากอุบตัเิหตุทงัขณะอยู่ในโรงเรียนและระหวา่งเดินทางไปกลบั ปลอดภยัจากการถูกทาํร้ายทางดา้น

ร่างกาย  จติใจ  และสังคม และปลอดจากยาเสพติดทกุชนิด โดยสํารวจอาคารสถานทีทีจะทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ ขอ

งบประมาณซ่อมแซมและซ่อมแซมอาคารสถานที อุปกรณ์  นกัเรียนประกนัอุบติัเหตุ 

จดัทาํ ทาํเนียบรถรบัส่งนกัเรียน ประสานงานกบัผูป้กครอง  ชุมชน  หน่วยงานทีเกียวขอ้งเกียวกบัเรืองความ

ปลอดภยัทงัดา้นร่างกาย  จิตใจ และ สิงเสพติด สอดแทรกในเรืองความปลอดภยัในกิจกรรม       การเรียนการ

สอน และประชาสมัพนัธ์กิจกรรมหนา้เสาธงเกียวกบัเรืองความปลอดภยัอย่างสมาํเสมอ 

๔)โครงการหอ้งสมดุมชีีวติเป็นโครงการทีมีกิจกรรมอยา่งหลากหลายเพือใหน้กัเรียน 

และบุคลากรในโรงเรียนมาใชบ้ริการและร่วมกิจกรรมในหอ้งสมุดนกัเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  แสวงหาความรู้

ดว้ยตนเองจากห้องสมดุ  นกัเรียนมีทกัษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียนและตงัคาํถาม  เพือคน้ควา้หาความรู้

เพิมเติมนกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้และนาํเสนอผลงานโดย จดัซือจดัหาหนงัสือและ

วสัดุอุปกรณ์ทีใชใ้นหอ้งสมุด มีการลงทะเบียนหนงัสือตามหมวดหมู่ เพือใหบ้ริการแก่นกัเรียน  บุคลากรของ

โรงเรียนตลอดชุมชนใกลเ้คียงจดักิจกรรมหอ้งสมุดมีชีวติซึงมีกิจกรรมอย่างต่อเนือง และหลากหลาย เช่น 

หอ้งสมุดเคลือนทแีนะนาํหนงัสือใหม่เกมตกปลาเกมจบัคูค่าํกบัภาพ 

เป็นตน้  

๒. ผลการพฒันา 
จากการจดักิจกรรมตามโครงการ ดังกล่าว สถานศึกษาจงึมหีอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียน

มนัคง สะอาดและปลอดภยั มสิีงอาํนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มและการ
บริการทีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเต็มศกัยภาพโรงเรียนไดจ้ดัโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายดา้น
สุขภาพ จนไดร้บัรางวลัโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองและไดร้บัรางวลัโรงเรียนสีเขยีวจากมหาวทิยาลยั
ราชมงคลพระจอมเกลา้ บางมด จดัหอ้งสมดุทีใหบ้ริการสือและเทคโนโลยสีารสนเทศทีเอือใหผู้เ้รียนเรียนรู้
ดว้ยตนเองและหรือเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วม มมีาตรฐานที๑๑ในระดับดีเยียม 

๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต 
โรงเรียนกาํหนดงบประมาณพัฒนาครนัูกเรียนเพือยกระดบัความสามารถในการจดัการ 

เรียนรูที้เนน้ความสะอาดแบบยงัยืนเพือพัฒนาอย่างเป็นระบบการสอนแบบโครงงานฯลฯและมีการติดตาม
นิเทศการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบรวมทงัมีระบบเทคโนโลยีทีทนัสมยัจดัทาํหอ้งสมุดอีเลคทรอนิคส์เพือ
เป็นแหล่งคน้ควา้เพือเพิมความสามารถของนักเรียนตามทีกาํหนดในหลกัสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๔๒ 
 

มาตรฐานที ๑๒สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง 
 

ที ตวับ่งชี ไดร้ะดบั ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมทีทาํ) 

๑๒.๑ กาํหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๕  
โครงการประกนัคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 

๑๒.๒ จดัทาํและดาํเนินการตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาทีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา    

๕ 

๑๒.๓ จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ
และใชส้ารสนเทศในการ
บริหารจดัการเพือพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา 

๕ 

๑๒.๔  ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๕ 

๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพ
ทงัภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนือง 

๕ 

๑๒.๖  จดัทํารายงานประจาํปีที
เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

๕ 

 
๑. วิธีการพฒันา 
สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที_เกิดจากการศึกษาวิเคราะหม์าตรฐานและตัว

บ่งชีตามทีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใชม้าตรฐานและตวับ่งชีสะทอ้นอตัลักษณแ์ละมาตรการส่งเสริมของ
สถานศึกษาทีเด่นชัดโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษารวมทงัมกีารประกาศค่า
เป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชีใหก้ลุ่มผูเ้กยีวขอ้งทงัภายในและภายนอกรบัทราบทวัถึงทุก
กลุ่มเป้าหมายสถานศึกษามีการดําเนินการครบทัง๑๐ขอ้รายการโดยทุกขอ้รายการมีร่องรอหลกัฐาน
ปรากฏชดัเจนสามารถตรวจสอบไดส้ถานศึกษากาํหนดผูร้บัผิดชอบและจดัทําระบบสารสนเทศใหเ้ป็น
หมวดหมู่ถูกตอ้งครอบคลุมทนัสมยัและพรอ้มใชส้ถานศึกษากาํหนดผูร้บัผิดชอบและดําเนินการติดตาม



 

๑๔๓ 
 

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทงัระดบับุคคลครบทุกคนและระดบัสถานศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างนอ้ยภาค
เรียนละ๑ครงัสถานศึกษานําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกสถานศึกษามาวิเคราะหส์งัเคราะหแ์ละเลือกสรรขอ้มลูสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการ
ปรบัปรุงและพฒันาครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษาทัง๔ดา้นสถานศึกษาจดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาทีสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียนและผลสาํเร็จของการบริหารจดั
การศึกษาอย่างชดัเจนตามรูปแบบทีหน่วยงานตน้สังกดักาํหนดเป็นแบบอย่างทีดีสาระสาํคญัทุกส่วนของ
รายงานครอบคลุมการดาํเนินงานของสถานศึกษาและสะทอ้นความสาํเร็จชือเสียงอตัลกัษณแ์ละเอกลกัษณ์
ของสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายทีเกยีวขอ้งมส่ีวนร่วมในการดาํเนินการ 

๒. ผลการพฒันา 
จากการจดักิจกรรมการเรียนรูม้าตรฐานท๑ี๒สถานศึกษามกีารประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา

ตามทีกาํหนดในกฎกระทรวงจดัโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพือพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอย่างมี
มาตรฐานการประกนัคุณภาพมาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียนดา้นการจดัการศึกษาดา้นการสรา้งสงัคมแห่ง
การเรียนรูด้า้นอตัลกัษณข์องสถานศึกษาดา้นมาตรการส่งเสริมส่งผลใหม้ีผลการประเมินรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาจากสาํนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคก์ารมหาชน) ปี๒๕๔๙ไดร้บัการรบัรองจากสมศ.รอบทีสองทุกตัวบ่งชีมีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที๑๒ในระดับดีมาก 

๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต 
โรงเรียนกาํหนดแผนพฒันาพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอย่างมีมาตรฐานการประกนัคุณภาพมาตรฐาน

ดา้นคุณภาพผูเ้รียนดา้นการจดัการศึกษาดา้นการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรูด้า้นอตัลกัษณข์องสถานศึกษา
ดา้นมาตรการส่งเสริมศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานเพือประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเพือยกระดบัความสามารถในการจดัการเรียนรูเ้พือพฒันานักเรียนที
กาํหนดในหลกัสูตรออกมาเป็นภาพรวมของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๔๔ 
 

ดา้นที ๓ มาตรฐานดา้นการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้
มาตรฐานที ๑๓ สถานศึกษามีการสรา้ง สง่เสริม สนับสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู ้
 

ที ตวับ่งชี ไดร้ะดบั ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมทีทาํ) 

๑๓.๑ มกีารสรา้งและพฒันาแหล่งเรยีนรู ้
ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์
จากแหล่งเรียนรู ้ทงัภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพือพฒันา  
การเรียนรูข้องผูเ้รยีนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทงัผูที้เกียวขอ้ง 

๕ ๑.โครงการจดัสภาพแวดลอ้มเพือการเรียนรู้

สู่คุณภาพ 

๒.โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

สู่สถานศึกษา 
๓.โครงการพฒันาบุคลากร 
๔.โครงการนิเทศภายใน 
 
 

๑๓.๒ มกีารแลกเปลียนเรียนรูร้ะหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากบัครอบครวั 
ชุมชนและองคก์รทีเกยีวขอ้ง 

๕ 

  
๑. วิธีการพฒันา 

๑)โครงการจดัสภาพแวดลอ้มเพือการเรียนรู้สู่คุณภาพเป็นโครงการทีกาํหนดกิจกรรม 

เพือใหอ้าคารสถานที บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรืน สวยงามนกัเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิมขึน โดยจดักิจกรรมแบ่ง

หนา้ทีความรับผิดชอบดูแลดา้นความสะอาดโดยสภานกัเรียน ประสานงานของบประมาณจากองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินจดัใหมี้แหล่งเรียนรู้เพิมเติม ปลูกตน้ไมด้อกไม้ประดบั กิจกรรมซ่อมแซมอาคารสถานที 
  ๒) โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สถานศึกษาเป็นโครงการทีมกีิจกรรม 
เพือส่งเสริมผูเ้รียนนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด  แหล่งเรียนรู้และสือต่าง ๆ 

รอบตวั เพือใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขยีน  และ  ตงัคาํถามเพือคน้ควา้หาความรู้เพิมเติม มีการ

สร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทงัภายในและภายนอก

สถานศึกษาเพือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทงัผูเ้กียวขอ้ง 

มีการแลกเปลยีนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว  ชุมชน  และ

องค์กรทีเกียวขอ้ง 

 
 
 
 
 



 

๑๔๕ 
 

๒. ผลการพฒันา 
จากการจดักิจกรรมการเรียนรูต้ามมาตรฐานที๑๓สถานศึกษามกีารสรา้งส่งเสริมสนับสนุนให้

สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรูโ้ดยการมส่ีวนร่วมของผูริ้หารคณะครูบุคลากรทุกฝ่ายชุมชนและ
องคก์รภายนอกมีส่วนร่วมในการกาํหนดแผนปฏิบตัิงานใชแ้ผนเป็นเครอืงมือในการดาํเนินงานควบคุม
กาํกบัติดตามทุกภาระงานใหส้อดคลอ้งกบัปรชัญาปณิธานพนัธกิจจดัโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย
เพือฝึกทกัษะการคดิในทุกกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ละทุกชนัช่วยพัฒนาทกัษะดา้นการคิดวิเคราะหคิ์ด
สงัเคราะหค์ิดสรา้งสรรคค์ิดอย่างเป็นระบบส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถคดิสรุปความมีความคิดริเริมสรา้งสรรค์
ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีเหตุผลมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที ๑๓ในระดับดีเยียม 

๒. แนวทางการพฒันาในอนาคตในอนาคต  โรงเรียนควรมีการแลกเปลียนเรยีนรูร้ะหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากบัครอบครวั ชุมชนและองคก์รทีเกยีวขอ้งอย่างจริงจงัและต่อเนือง 
 
ดา้นที ๔ มาตรฐานดา้นอัตลกัษณข์องสถานศึกษา 
มาตรฐานที ๑๔การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลเุป้าหมายตามวิสยัทศัน ์ปรัชญาและจดุเนน้ 
                      ทีกาํหนดขึน 
 

ที ตวับง่ชี ไดร้ะดบั ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กจิกรรมทีทํา) 

๑๔.๑ จดัโครงการ กิจกรรมทีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมายวิสยัทศัน์ 
ปรชัญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

๕ ๑.โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   

การเขียน 

๒.โครงการโรงเรียนธรรมจารี 
๓.โครงการอนุรกัษ์พลงังานและ

สิงแวดลอ้ม 
๔.โครงการพฒันาทกัษะการใช้

ภาษาองักฤษเพือเตรียมพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน 
๕.โครงการพฒันาสถานศึกษาสู่

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๔.๒   ผลการดําเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียน
บรรลุตามเป้าหมาย วิสยัทศัน์ 
ปรชัญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

๕ 

  
๑. วิธีการพฒันา 
วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 ผูเ้รียนใฝ่เรียนใฝ่รู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมใจอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม  รักษค์วามเป็นไทย  เรียนรู้สู่

สากล  และ  ปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 



 

๑๔๖ 
 

ปรัชญาโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

วชิาการเดน่  เน้นคุณธรรม  จริยธรรม 
โรงเรียนมกีารดําเนินการโดยกาํหนดโครงการใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิยัทศัน์ ปรชัญา ดังนี 

   ๑) โครงการส่งเสริมนิสัยรกัการอ่าน การเขียนเป็นโครงการทีจะสามารถพฒันาสถานศึกษา
ใหบ้รรลุเป้าหมายตามวิสยัทศัน์ ปรชัญาและจุดเน้นทีกาํหนดขึนโดยปลูกฝังนิสยัรักการอ่าน  การเขียนผ่าน
กิจกรรมทีหลากหลาย เช่น ห้องสมุดเคลือนที กิจกรรมเสียงตามสาย เขา้ค่ายวชิาการ 

๒)โครงการโรงเรียนธรรมจารีเป็นโครงการทีจะพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย 
ตามวิสยัทศัน์ ปรชัญา คุณธรรม จริยธรรม โดยมกีารร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เชิญธงชาติลงในตอนเยน็

กาํหนดวนัศุกร์ทุกวนัเป็นวนัพระประจาํโรงเรียนจดักิจกรรมวนัพระ มีการสวดมนตแ์ละนงัสมาธินกัเรียน ครู 

ผูป้กครองตกับาตรอาหารแหง้ทุกวนัศุกรต์น้เดือน ถวายจตุปัจจยัแก่พระสงฆ์ ๕รูป รับศีล  กรวดนาํครู นกัเรียน  

พูดแต่สิงดีๆ  พูดจาไพเราะ นอกจากนันการจดักิจกรรมวนัสําคญัทางศาสนายงัมีส่วนช่วยในเรืองการปลกูฝัง
คุณธรรมไดเ้ป็นอย่างดี 

๓)โครงการอนุรกัษพ์ลงังานและสิงแวดลอ้ม เป็นโครงการจะพฒันาสถานศึกษาให ้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ ปรัชญาเรืองการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม โดยมวีตัถุประสงคเ์พือใหค้รูและนกัเรียน

ไดรู้้วธีิการอนุรักษพ์ลงังานและสิงแวดลอ้มอย่างถกูตอ้งเป็นตน้แบบในการปฏิบติัเรืองการอนุรักษพ์ลงังานและ

สิงแวดลอ้มสู่ชุมชนโดยมกีิจกรรม  ประชุมชีแจงผ่านสภานกัเรียน ใหค้วามรู้                         ในเรืองการอนุรักษ์

พลงังานและสิงแวดลอ้ม  จดักิจกรรมรณรงค์ในการอนุรักษพ์ลงังานและสิงแวดลอ้ม 

เป็นตน้ 
๔)โครงการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพือเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเชียนเป็น 

โครงการจะพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิยัทศัน์ ปรชัญาเรืองการเรียนรู้สู่สากล เป็นโครงการ

ทีมีกิจกรรมเพือใหน้กัเรียนมีทกัษะในการฟัง  พูด  อ่าน  เขยีนภาษาองักฤษ ส่งเสริมความมนัใจและเกิดทศันคติ

ทีดีในการใช้ภาษาองักฤษ รู้จกัแสวงหาความรู้เพือเป็นพืนฐานการศึกษาในระดบัทีสูงขึน 

กระตุน้นกัเรียนใหเ้ห็นความสําคญัของภาษาองักฤษในฐานะภาษากลางในประเทศ 
๕)โครงการพฒันาสถานศึกษาสู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นโครงการจะพฒันา 

สถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวิสยัทศัน์ ปรชัญาเรืองปฏิบตัิตามแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง ซึงมีกิจกรรม 

การจดัสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการเรียนรู้  สร้างวฒันธรรมองคก์ร “อยูอ่ย่างพอเพียง”  เช่น  การประหยดัใช้

ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า การประหยดันาํ  การประหยดัไฟฟ้า  ปลูกฝังใหเ้ป็นวถิีชีวติ  

 เช่น  การออมทรัพยน์กัเรียนทุกวนัศุกร์  ตลาดนดันกัเรียนในวนัศุกร์ มีการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนตาม

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน มีการกาํหนดมาตรฐานโรงเรียนโดยบูรณาการลงในแต่ละสาระการ

เรียนรู้จดัทาํหน่วย/แผนการจดัการเรียนรู้จดักิจกรรมการเรียนรู้ จดัทาํสือ แหล่งเรียนรู้  ตลอดจนจดัทาํเครืองมือ

วดั/ประเมินผล 
 



 

๑๔๗ 
 

๒. ผลการพฒันา 
จากการจดักิจกรรมตามมาตรฐานที๑๔การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวิสยัทศัน์

ปรชัญาและจุดเน้นทีกาํหนดขนึมกีารจดัโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายโดยการมส่ีวนร่วมของผูบ้ริหาร
คณะครูบุคลากรทุกฝ่ายชุมชนและองคก์รภายนอกมส่ีวนร่วมในการกาํหนดแผนปฏิบติังานใชแ้ผนเป็น
เครืองมือในการดําเนินงานควบคุมกาํกบัติดตามทกุภาระงานใหส้อดคลอ้งกบัปรชัญาปณิธานพนัธกิจการ
ดาํเนินงานตามกลยุทธโ์ครงการกิจกรรมและจดุเน้นไดร้บัการกาํกบัติดตามและนิเทศอย่างสมาํเสมอฝึก
ทกัษะในทุกกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ละทุกชันช่วยพฒันาทกัษะริเริมสรา้งสรรคต์ดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ย่างมี
เหตุผลมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที๔ในระดับดีเยียม 

๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต 
 โรงเรียนสรา้งความตระหนักในการดําเนินการพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลเุป้าหมายตามวิสยัทศัน ์
ปรัชญาและจดุเนน้ทีกาํหนดขึนโดยกาํหนดโครงการทีมีกิจกรรมทีหลากหลาย น่าสนใจ และปฏิบตัิได้
จริง  
 

ดา้นที ๕ มาตรฐานดา้นมาตรการสง่เสริม 
 

มาตรฐานที ๑๕ การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จดุเนน้ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพอืพฒันา 
            และสง่เสริมสถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงขึน 
 

ที ตวับง่ชี ไดร้ะดบั ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา) 

๑๕.๑ จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพือ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น 
ตามแนวทางการปฏิรปู
การศึกษา 

๕ ๑.โครงการวนัสําคญั 
๒.โครงการพฒันาสถานศึกษาสู่ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๓.โครงการคืนคลองสวย  นาํใส  ใหค้ลอง

สําโรง 
๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตาม

เป้าหมายและพฒันาดีขึนกว่าที
ผ่านมา 

๕ 

  
๑. วิธีการพฒันา 

ทุกโครงการกิจกรรมพิเศษมีพฒันาการดีขึนเมือเปรียบเทียบกบัปีทีผ่านมา 
  ๑) โครงการวนัสําคญัตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช  ๒๕๔๒ซึงได้

กาํหนดความมุ่งหมายและหลกัการไวว้า่   “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพอืพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยที์

สมบูรณ์ทงัร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวติอยา่งมี

ความสุข” ตลอดปีการศึกษา  มีวนัสําคญัหลายวนัทีเกียวขอ้งกบันกัเรียน โรงเรียนจึงนาํวนัสําคญัต่าง ๆเหล่านนั

มาบูรณาการกบักิจกรรมการเรียนการสอน ซึงแบ่งเป็นวนัสําคญัทางศาสนา  วนัสําคญัทางประเพณีของไทย  วนั



 

๑๔๘ 
 

สําคญัของชาติ  เช่น วนัวิสาขบูชา  วนัไหวค้รู วนัเขา้พรรษา เป็นตน้  ทางโรงเรียนไดต้ระหนกัถึงความสําคญั

ของวนัสําคญัดงักล่าว  จงึไดจ้ดัใหม้โีครงการวนัสําคญัขึน  เพือเป็นการส่งเสริมใหน้ักเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมวนั

สําคญั สามารถปฏิบติัตนในการประกอบพิธีกรรมทางดา้นศาสนา ประเพณีวฒันธรรม ทีดีงามของคนไทยและมี

ความเคารพรัก หวงแหน เทิดทูนสถานบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริยโ์ดยจดักิจกรรมเนืองในวนัสําคญั 

ดงันีวนัวสิาขบชูาวนัไหวค้รูวนัอาสาฬหบูชา 
วนัเขา้พรรษา วนัแม่วนัออกพรรษาวนัพ่อวนัลอยกระทงวนัขึนปีใหม่วนัเดก็ และวนัมาฆบูชา 
  ๒)โครงการพฒันาสถานศึกษาสู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“เศรษฐกิจพอเพียง”  เป็น

ปรัชญาทีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงมีพระราชดาํรสัแนะแนวทางการดาํเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมา

โดยตลอดนานกวา่๓๐ ปี ตงัแต่ก่อนเกิดวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และภายหลงัไดท้รงเนน้ยาํแนวทางการแกไ้ข  

เพือใหร้อดพน้และสามารถดาํรงอยู่ไดอ้ย่างมนัคงและยงัยนืภายใตก้ระแสโลกาภิวฒันแ์ละการเปลียนแปลงต่าง 

ๆ  บนหลกัแนวคิดพึงตนเอง  เพือใหเ้กิดความพอมีพอกิน  พอใชแ้ละมีความสุข โดยใชห้ลกัความพอประมาณ  

การคาํนึงถึงความมีเหตผุล  การสร้างภูมิคุม้กนัทีดี  และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ใหป้ระมาท  ตระหนกั

ถึงการพฒันาทสีมดลุ  ก้าวหนา้ไปอย่างสมดุล  ในแต่ละขนัตอนใชค้วามรู้อย่างถูกตอ้งตามหลกัวชิาและการมี

คุณธรรม จริยธรรม เป็นกรอบการคิดและการกระทาํ  สามารถประยกุตใ์ชใ้นทุกมิตชีิวติ  ทุกภาคส่วนและทกุ

ดา้นของการพฒันา  เพือสังคมส่วนรวมจะไดอ้ยู่ร่วมกนัอย่างสันตสุิขและเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกนัอยา่งมนัคง

และยงัยนื โรงเรียนนาํหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นหลกัการบริหารสถานศึกษา จดัการศึกษาและ

ดาํเนินกิจกรรมทีเป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน/สังคมผูอ้าํนวนการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  และนกัเรียนมี

ความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะ ปฏิบตัิตน ปฏิบตัิงาน และดาํเนินชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนเป็น

แบบอย่างแกชุ่มชนและสังคมได ้โดยการจดัสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการเรียนรู้  “อย่างตอ่เนือง”สร้างวฒันธรรม

องค์กร “อยู่อย่างพอเพียง”  เช่น  การประหยดัใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ประหยดันาํ  ประหยดัไฟฟ้าปลกูฝังให้

เป็นวถีิชีวติ  เช่น  การออมทรัพยน์กัเรียนทุกวนัศุกร์  ตลาดนดันกัเรียน  วนัพระในวนัศุกร์ชุมชนสัมพนัธ์  คอื

การใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน การจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง มีการกาํหนดมาตรฐานโรงเรียนโดยบูรณาการลงในแต่ละสาระการเรียนรู้จดัทาํหน่วย/

แผนการจดัการเรียนรู้จดักิจกรรมการเรียนรู้จดัทาํสือแหล่งเรียนรู้จดัทาํเครืองมือวดัผล ประเมินผลมกีารเสนอชือ

เขา้รับการประเมนิสถานศึกษาพอเพียง โดยผ่านขนัตน้ระดบัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

ซึงจะไดด้าํเนินการต่อไป 

๓)โครงการคืนคลองสวย  นาํใส  ใหค้ลองสําโรงความเสือมโทรมของคณุภาพนาํ 

ในคลองสําโรง  ซึงเป็นทีอยูใ่นเขตชุมชนหนาแน่น  ทีเป็นปัญหาสะสมมานานทาํใหไ้ม่สามารถนาํนาํมาใช้

ประโยชน์อุปโภคและบริโภคได ้ ทงัยงัทาํให้สูญเสียความสวยงามของทศันียภาพของริมฝังลาํคลอง  ปัญหาของ

คุณภาพนาํในคลอง   เกิดจากคลองเป็นทีรองรับนาํเสียจากแหล่งกาํเนิดทีมาจากบา้นเรือนอาคารสถาน

ประกอบการต่างๆทีทิ งลงมาโดยไม่ไดรั้บการบาํบดั  จึงมีผลทาํใหไ้ม่สามารถนาํนาํในคลองไปใชป้ระโยชนอ์ืน

ใดนอกจากการคมนาคมสญัจรทางนาํเท่านนั  คคูลองช่วงจะตืนเขิน  เมือถึงฤดูฝนก็ไม่สามารถระบายนาํไดท้นั



 

๑๔๙ 
 

จึงเกิดปัญหานาํท่วมก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ชุมชนและบา้นเรือนทีอยู่ในบริเวณลาํคลองเพือใหน้กัเรียน  ครู  

และชุมชน  มีจิตสํานึก ตระหนกัและรู้คณุค่าของการอนุรักษแ์ละพฒันาคลองสําจึงร่วมกบัชุมชน ฟืนฟูคณุภาพ

นาํจดัการนาํเสียและของเสียในชุมชนมาโดยตลอดโดยการสร้างความเขา้ใจ  ดว้ยการประชุมครูและนกัเรียน

เชิญวิทยากรมาอบรมใหค้วามรู้  ครู  และนกัเรียน  ประชาสัมพนัธ์ชกัชวนคนในชุมชน  องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลบางแกว้  วดั  ผูน้าํทอ้งถินจดักิจกรรมรณรงค์เกียวกบัการฟืนฟูคุณภาพนาํในคลองสําโรงอย่างต่อเนือง 
๒. ผลการพฒันา 
โรงเรียนจดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพือตอบสนองนโยบาย จดุเน้น ตามแนวทางการปฏิรปู

การศึกษาผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพฒันาดีขึนกว่าทีผ่านมา 
๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต 
โรงเรียนศึกษาวิเคราะหน์ําผลการดาํเนินงานในปีทีผ่านมาปรับปรุง พฒันา ใชข้อ้มลูสารสนเทศ

ดา้นนโยบายของตน้สงักดัจุดเน้นตามแนวทางปฏิรปูการศึกษาในการจดัทาํแผนงานโครงการดําเนินการ
อย่างต่อเนืองเป็นรปูธรรม ใหม้ีผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพฒันาดีขึนกว่าทีผ่านมา 
,๓. สรุปผลการประเมินคณุภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ระดบัการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตวับ่งชี 

จาํนวน
นักเรียน
/ครูทีอยู่
ในระดับ 
๓  ขึนไป 

จาํนวน
นักเรียน/
จาํนวนครู
ทงัหมด 

รอ้ยละ/
ระดบัที

ได ้

ค่า
นาํหนัก 

คะแน
นทีได ้

เทียบ
ระดบั
คุณภา

พ 

ความ 
หมาย 

ดา้นที ๑ มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน ๒๐.๐๐ ๑๙.๙
๗ 

๕  

มาตรฐานที ๑เด็กมีพฒันาการดา้น
ร่างกาย 

      ๕.๐๐ ๔.๙๗ ๕ ดี
เยยีม 

๑.๑ มีนําหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๑๒๔/๗ ๑๓๕/๗ ๙๒.๒๕ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดี
เยยีม 
 

๑.๒ มทีกัษะการเคลือนไหวตามวยั ๑๓๕/
๗ 

๑๓๕/๗ ๑๐๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐ ๕ ดี
เยยีม 

๑.๓มสุีขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๑๓๕/
๗ 

๑๓๕/๗ ๑๐๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐ ๕ ดี
เยยีม 

๑.๔ หลีกเลียงต่อสภาวะทีเสียงต่อโรค 
อุบติัเหตุ ภยั และสิงเสพติด 

๑๓๕/
๗ 

๑๓๕/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 



 

๑๕๐ 
 

มาตรฐาน/ตวับ่งชี 

จาํนวน
นักเรียน
/ครูทีอยู่
ในระดับ 
๓  ขึนไป 

จาํนวน
นักเรียน/
จาํนวนครู
ทงัหมด 

รอ้ยละ/
ระดบัที

ได ้

ค่า
นาํหนัก 

คะแน
นทีได ้

เทียบ
ระดบั
คุณภา

พ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที ๒เด็กมีพฒันาการดา้น
อารมณแ์ละจิตใจ 

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรูสึ้กทีดีต่อ
ตนเอง 

๑๓๕/
๗ 

๑๓๕/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๒.๒ มคีวามมนัใจและกลา้แสดงออก ๑๓๕/
๗ 

๑๓๕/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๒.๓ ควบคุมอารมณต์นเองไดเ้หมาะสม 
กบัวยั 

๑๓๕/
๗ 

๑๓๕/๗ ๙๗.๐๒ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๒.๔ ชืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลือนไหว 
และรกัธรรมชาติ 

๑๓๕/
๗ 

๑๓๕/๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

มาตรฐานที ๓เด็กมีพฒันาการดา้น
สงัคม 

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๓.๑ มีวินัย รบัผิดชอบ เชือฟังคาํสงัสอน
ของพ่อ แม่ ครูอาจารย ์     

๑๓๕/๗ ๑๓๕/๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๓.๒ มีความซือสตัยสุ์จริต ช่วยเหลือแบ่งปัน๑๓๕/๗ ๑๓๕/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๓.๓ เล่นและทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้  ๑๓๕/๗ ๑๓๕/๗ ๙๘.๘๒ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๓.๔ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและ
ศาสนาทีตนนับถือ 

๑๓๕/๗ ๑๓๕/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

มาตรฐานที ๔เดก็มีพฒันาการดา้น
สติปัญญา           

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๔.๑ สนใจเรียนรูสิ้งรอบตวั ซกัถามอย่าง
ตงัใจ และรกัการเรียนรู ้

๑๓๕/๗ ๑๓๕/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกียวกบัสิงต่าง 
ๆ ทีเกดิจากประสบการณก์าร
เรียนรู ้

๑๓๕/๗ ๑๓๕/๗ ๙๕.๐๔ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๔.๓ มทีกัษะภาษาทีเหมาะสมกบัวยั ๑๓๕/๗ ๑๓๕/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดี



 

๑๕๑ 
 

มาตรฐาน/ตวับ่งชี 

จาํนวน
นักเรียน
/ครูทีอยู่
ในระดับ 
๓  ขึนไป 

จาํนวน
นักเรียน/
จาํนวนครู
ทงัหมด 

รอ้ยละ/
ระดบัที

ได ้

ค่า
นาํหนัก 

คะแน
นทีได ้

เทียบ
ระดบั
คุณภา

พ 

ความ 
หมาย 

เยยีม 
๔.๔ มทีกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์
๑๓๕/๗ ๑๓๕/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดี

เยยีม 
๔.๕ มีจินตนาการและความคดิ

สรา้งสรรค ์
๑๓๕/๗ ๑๓๕/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดี

เยยีม 
ดา้นที ๒ มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา ๖๕.๐๐ ๖๕.๐

๐ 
๕ ดี

เยยีม 
มาตรฐานที ๕ ครูปฏิบตัิงานตาม

บทบาทหนา้ทีอย่างมี
ประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

      ๒๐.๐๐ ๒๐.๐
๐ 

๕ ดี
เยยีม 

๕.๑ ครูเขา้ใจปรชัญา หลกัการ และ
ธรรมชาติของการจดัการศึกษา
ปฐมวยั และสามารถนํามา
ประยุกตใ์ชใ้นการจดัประสบการณ ์

๗ ๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๕.๒ ครูจดัทาํแผนการจดัประสบการณที์
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยัและสามารถจดั
ประสบการณดี์เยยีมการเรียนรูท้ี
หลากหลาย สอดคลอ้ง  กบัความ
แตกต่างระหว่างบุคคล            

๗ ๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๕.๓ครูบริหารจดัการชันเรียนทีสรา้งวนัิยเชิง
บวก       

๗ ๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๕.๔ ครูใชสื้อและเทคโนโลยีทีเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก 

๗ ๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๕.๕ครูใชเ้ครืองมือการวดัและประเมิน
พฒันาการของเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผล
การพฒันาการของเด็กแก่
ผูป้กครอง 

๗ ๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 



 

๑๕๒ 
 

มาตรฐาน/ตวับ่งชี 

จาํนวน
นักเรียน
/ครูทีอยู่
ในระดับ 
๓  ขึนไป 

จาํนวน
นักเรียน/
จาํนวนครู
ทงัหมด 

รอ้ยละ/
ระดบัที

ได ้

ค่า
นาํหนัก 

คะแน
นทีได ้

เทียบ
ระดบั
คุณภา

พ 

ความ 
หมาย 

๕.๖ครูวิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรูที้     
ตนรบัผิดชอบ และใชผ้ลในการปรบั     
การจดัประสบการณ ์

๗ ๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๕.๗ ครูจดัสิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู ้
ไดต้ลอดเวลา 

๗ ๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพนัธท์ีดีกบัเด็ก และ
ผูป้กครอง 

๗ ๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๕.๙ ครูมีวุฒิและความรูค้วามสามารถใน
ดา้นการศึกษาปฐมวยั 

๗ ๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๕.๑๐ ครูจดัทาํสารนิทศัน์และนํามา
ไตร่ตรองเพือใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาเด็ก 

๗ ๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

มาตรฐานที ๖ ผูบ้ริหารปฏิบตัิงานตาม  
บทบาทหนา้ทีอย่างมปีระสทิธิภาพ    
และเกิดประสทิธิผล 

   ๒๐.๐๐ ๒๐.๐
๐ 

๕ ดี
เยยีม 

๖.๑ ผูบ้ริหารเขา้ใจปรชัญาและหลกัการ     
จดัการศึกษาปฐมวยั 

  ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๖.๒ ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์ ภาวะผูน้ํา และ
ความคิดริเริมทีเน้นการพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 

  ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๖.๓ ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมี     
ส่วนร่วมและใชข้อ้มูลการ
ประเมินผลหรือการวิจยัเป็นฐานคดิ 
ทงัดา้นวิชาการและการจดัการ 

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๖.๔ ผูบ้รหิารสามารถบริหารจดัการ
การศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตาม
แผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๖.๕ ผูบ้รหิารส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรใหม้ี

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 



 

๑๕๓ 
 

มาตรฐาน/ตวับ่งชี 

จาํนวน
นักเรียน
/ครูทีอยู่
ในระดับ 
๓  ขึนไป 

จาํนวน
นักเรียน/
จาํนวนครู
ทงัหมด 

รอ้ยละ/
ระดบัที

ได ้

ค่า
นาํหนัก 

คะแน
นทีได ้

เทียบ
ระดบั
คุณภา

พ 

ความ 
หมาย 

ประสิทธิภาพ 

๖.๖ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนํา คาํปรึกษาทาง
วิชาการและใจใส่การจดัการศึกษา
ปฐมวยัเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

  ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๖.๗ เด็ก ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบรหิารจดัการศึกษาปฐมวยั 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 
 

๕ ดี
เยยีม 

มาตรฐานที ๗ แนวการจดัการศกึษา       ๒๐.๐๐ ๒๐.๐
๐ 

๕ ดี
เยยีม 

๗.๑ มหีลักสตูรการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาและนําสู่การปฏิบติัได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

    ๑๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๗.๒ มีระบบกลไกใหผู้ม้ส่ีวนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนักและเขา้ใจการจดั
การศึกษาปฐมวยั 

    ๑๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๗.๓ จดักิจกรรมเสริมสรา้งความ
ตระหนักรู ้และความเขา้ใจหลกัการ
จดัการศึกษาปฐมวยั 

  ๑๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๗.๔ สรา้งการมส่ีวนร่วมและแสวงหา
ความร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชน 
และทอ้งถิน 

  ๑๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๗.๕ จดัสิงอาํนวยความสะดวกเพือ
พฒันาเด็กอย่างรอบดา้น 

    ๑๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

มาตรฐานที ๘สถานศึกษามีการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง 

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๘.๑  กาํหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวยัของสถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 



 

๑๕๔ 
 

มาตรฐาน/ตวับ่งชี 

จาํนวน
นักเรียน
/ครูทีอยู่
ในระดับ 
๓  ขึนไป 

จาํนวน
นักเรียน/
จาํนวนครู
ทงัหมด 

รอ้ยละ/
ระดบัที

ได ้

ค่า
นาํหนัก 

คะแน
นทีได ้

เทียบ
ระดบั
คุณภา

พ 

ความ 
หมาย 

๘.๒จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันา
การจดัการศึกษาของสถานศึกษาที
มุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา    

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๘.๓จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจดัการ 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๘.๔  ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การดาํเนินงานคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดี
เยยีม 

๘.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทงัภายใน
และภายนอกไปใชว้างแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง 

    ๑๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดี
เยยีม 

๘.๖  จดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงาน
การประเมนิคุณภาพภายใน 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

ดา้นที ๓ มาตรฐานดา้นการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

มาตรฐานที ๙ สถานศึกษามีการสรา้ง
สง่เสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการ
เรยีนรู ้

    ๑๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๙.๑เป็นแหล่งเรียนรูเ้พือพฒันาการเรียนรู ้
ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๒.๕๐ ๒.๕๐ ๕ ดี
เยยีม 

๙.๒  มกีารแลกเปลียนเรียนรูร่้วมกนั
ภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากบัครอบครวั ชุมชน
และองคก์รทีเกียวขอ้ง 

    ๑๐๐ ๒.๕๐ ๒.๕๐ ๕ ดี
เยยีม 

ดา้นที ๔ มาตรฐานดา้นอัตลกัษณข์องสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 



 

๑๕๕ 
 

 

มาตรฐาน/ตวับ่งชี 

จาํนวน
นักเรียน
/ครูทีอยู่
ในระดับ 
๓  ขึนไป 

จาํนวน
นักเรียน/
จาํนวนครู
ทงัหมด 

รอ้ยละ/
ระดบัที

ได ้

ค่า
นาํหนัก 

คะแน
นทีได ้

เทียบ
ระดบั
คุณภา

พ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที ๑๐การพฒันาสถานศึกษา
ใหบ้รรลเุป้าหมายตามปรชัญา 
วิสยัทศันแ์ละจุดเนน้ของการศึกษา
ปฐมวัย 

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๑๐.๑ จดัโครงการกิจกรรมพฒันาเด็กให้
บรรลุตามเป้าหมายปรชัญา 
วิสยัทัศน์ และจุดเน้นการจดั
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๑๐.๒  ผลการดําเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

ดา้นที ๕ มาตรฐานดา้นมาตรการสง่เสริม ๕.๐๐ ๕ ๕ ดี
เยยีม 

มาตรฐานที ๑๑ การพฒันา
สถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพอื
ยกระดับคุณภาพใหสู้งขึน 

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๑๑.๑ จดัโครงการ กิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนตามนโยบาย เกียวกบั
การจดัการศึกษาปฐมวยั 

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

๑๑.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดี
เยยีม 

ค่าเฉลียรวม    ๑๐๐.๐
๐ 

๙๙.๙
๗ ๕ ดี

เยยีม 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษาคะแนนทีได๙้๙.๙๗ 
ระดับคุณภาพ ระดับ ๑     ระดับ ๒     ระดับ ๓     ระดับ ๔          ระดับ ๕ 
    (ปรบัปรุง)           (พอใช)้          (ดี)             (ดีมาก)            (ดีเยียม)   
 
 
 

 



 

๑๕๖ 
 

 ระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน 

มาตรฐาน/ตวับ่งชี 

จาํนวน
นักเรีย
น/ครูที
อยู่ใน

ระดบั ๓  
ขึนไป 

จาํนวน
นักเรีย

น/
จาํนวน

ครู
ทังหม

ด 

รอ้ยละ/
ระดับที

ได ้

ค่า
นาํหนัก 

คะแน
นทีได ้

เทียบ
ระดบั
คุณภ
าพ 

ความ 
หมาย 

ดา้นที ๑ มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน ๓๐.๐๐ ๒๙.๙๕ ๕ ดีเยยีม 
มาตรฐานที ๑ ผูเ้รียนมีสขุภาวะทีดี 

และมีสุนทรียภาพ 
      ๕.๐๐ ๔.๙๕ ๕ ดีเยยีม 

๑.๑ มสีุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและ
ออกกาํลงักาย สมาํเสมอ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยยีม 

๑.๒ มีนําหนัก ส่วนสงู และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๗๖๕/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๘.๗๕ ๐.๕๐ ๐.๔ ๔ ดี 

๑.๓ ป้องกนัตนเองจากสิงเสพติดให้
โทษและหลีกเลียงตนเองจาก
สภาวะทีเสียงต่อความรุนแรง 
โรค ภยั อุบตัิเหตุ และปัญหา
ทางเพศ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มนัใจ กลา้แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๑.๕ มมีนุษยสมัพนัธที์ดีและใหเ้กยีรติ
ผูอื้น   

๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๑.๖ สรา้งผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรม
ดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการ  ตาม
จินตนาการ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

มาตรฐานที ๒ ผูเ้รียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมทีพงึ
ประสงค ์

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๒.๑ มคุีณลักษณะทีพึงประสงคต์าม ๘๖๒/ ๘๖๒/ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยยีม 



 

๑๕๗ 
 

มาตรฐาน/ตวับ่งชี 

จาํนวน
นักเรีย
น/ครูที
อยู่ใน

ระดบั ๓  
ขึนไป 

จาํนวน
นักเรีย

น/
จาํนวน

ครู
ทังหม

ด 

รอ้ยละ/
ระดับที

ได ้

ค่า
นาํหนัก 

คะแน
นทีได ้

เทียบ
ระดบั
คุณภ
าพ 

ความ 
หมาย 

หลกัสูตร ๔๓ ๔๓ 
๒.๒ เอืออาทรผูอื้นและกตัญ ูกตเวที

ต่อผูม้พีระคุณ 
๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวฒันธรรมที
แตกต่าง 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๒.๔ ตระหนัก รูคุ้ณค่า ร่วมอนุรกัษ์
และพัฒนาสิงแวดลอ้ม 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

มาตรฐานที ๓ผูเ้รียนมีทกัษะในการ
แสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รักการ
เรยีนรู ้และพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนือง 

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๓.๑ มีนิสยัรกัการอ่านและแสวงหา
ความรูด้ว้ยตนเองจากหอ้งสมุด 
แหล่งเรียนรู ้และสือต่างๆ 
รอบตวั      

๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๓.๒ มทีกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน  
และตังคาํถามเพือคน้ควา้หาความรู ้
เพิมเติม 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๓.๓ เรียนรูร่้วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลียน 
ความคิดเห็นเพือการเรียนรู ้
ระหว่างกนั   

๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๓.๔ ใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรูแ้ละนํา
นําเสนอผลงาน 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 



 

๑๕๘ 
 

มาตรฐาน/ตวับ่งชี 

จาํนวน
นักเรีย
น/ครูที
อยู่ใน

ระดบั ๓  
ขึนไป 

จาํนวน
นักเรีย

น/
จาํนวน

ครู
ทังหม

ด 

รอ้ยละ/
ระดับที

ได ้

ค่า
นาํหนัก 

คะแน
นทีได ้

เทียบ
ระดบั
คุณภ
าพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที ๔ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการคดิอยา่งเป็น
ระบบ คดิสรา้งสรรค ์ตดัสนิใจ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสม
เหตุผล           

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรืองทีอ่าน 
ฟัง และดู และสือสารโดยการพดู
หรือเขียนตามความคดิของ
ตนเอง 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๔.๒ นําเสนอวธีิคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๔.๓ กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ ์
ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๔.๔ ความคดิริเริม และสรา้งสรรค์
ผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

มาตรฐานที ๕ ผูเ้รียนมีความรูแ้ละ
ทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตร 

   ๕.๐๐ ๔.๐๕ ๔ ดีเยยีม 

๕.๑ ผลสมัฤทธิทางการเรียนเฉลียแต่
ละกลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ ์  

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสาํคญั
ตามหลักสตูร เป็นไปตามเกณฑ ์

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๔ ดีเยยีม 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คดิ
วิเคราะห ์และเขยีน เป็นไปตาม
เกณฑ ์

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๔ ดีเยยีม 

๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติ เป็นไป
ตามเกณฑ ์

  ๔ ๑.๐๐ ๐.๓๕ ๒ ปรับปรุ
ง 



 

๑๕๙ 
 

มาตรฐาน/ตวับ่งชี 

จาํนวน
นักเรีย
น/ครูที
อยู่ใน

ระดบั ๓  
ขึนไป 

จาํนวน
นักเรีย

น/
จาํนวน

ครู
ทังหม

ด 

รอ้ยละ/
ระดับที

ได ้

ค่า
นาํหนัก 

คะแน
นทีได ้

เทียบ
ระดบั
คุณภ
าพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที ๖ ผูเ้รียนมีทกัษะใน
การทาํงาน  รกัการ
ทาํงาน  สามารถทาํงานร่วมกบั
ผูอ้ืนได ้และมีเจตคติทีดีต่อ
อาชีพสุจรติ   

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๖.๑  วางแผนการทาํงานและ
ดาํเนินการจนสาํเร็จ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๖.๒  ทาํงานอย่างมีความสุข มุ่งมนั
พฒันางาน และภมูิใจในผลงาน
ของตนเอง 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๖.๓  ทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้ ๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๖.๔  มีความรูสึ้กทีดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรูเ้กยีวกบัอาชีพที
ตนเองสนใจ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยยีม 

ดา้นที ๒ มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

มาตรฐานที ๗ ครูปฏิบตัิงานตาม
บทบาทหนา้ทีอย่างมี
ประสทิธิภาพและเกิด
ประสทิธิผล 

      ๑๐.๐๐ ๑๐.๐
๐ 

๕ ดีเยยีม 

๗.๑ ครูมีการกาํหนดเป้าหมาย
คุณภาพผูเ้รียนทังดา้น
ความรู ้ทกัษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลกัษณะทีพึง
ประสงค ์

๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๗.๒ ครูมกีารวิเคราะหผ์ูเ้รียนเป็น
รายบุคคล และใชข้อ้มูลในการ

๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 



 

๑๖๐ 
 

มาตรฐาน/ตวับ่งชี 

จาํนวน
นักเรีย
น/ครูที
อยู่ใน

ระดบั ๓  
ขึนไป 

จาํนวน
นักเรีย

น/
จาํนวน

ครู
ทังหม

ด 

รอ้ยละ/
ระดับที

ได ้

ค่า
นาํหนัก 

คะแน
นทีได ้

เทียบ
ระดบั
คุณภ
าพ 

ความ 
หมาย 

วางแผนการจดัการเรียนรูเ้พือ
พฒันาศกัยภาพของ
ผูเ้รียน            

๗.๓ ครูออกแบบและการจดัการเรียนรูที้
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง 
บุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา       

๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๗.๔ ครูใชสื้อและเทคโนโลยีทีเหมาะสม
ผนวกกบัการนําบริบทและภูมิ
ปัญญาของทอ้งถินมาบรูณาการใน
การจดั 
การเรียนรู ้

๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๗.๕ ครูมีการวดัและประเมินผลที
มุ่งเน้น 
การพฒันาการเรียนรูข้องผูเ้รียน  
ดว้ยวิธีการทีหลากหลาย 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๗.๖ ครูใหค้าํแนะนํา คาํปรึกษา และ
แกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทังดา้น
การเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ย
ความเสมอภาค 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๗.๗ ครูมกีารศึกษา วิจยัและ
พฒันาการจดัการเรียนรูใ้นวิชาที
ตนรบัผิดชอบ และใชผ้ลในการ
ปรบัการสอน 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็น
แบบอย่างทีด ีและเป็นสมาชิกที
ดีของสถานศึกษา 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 



 

๑๖๑ 
 

มาตรฐาน/ตวับ่งชี 

จาํนวน
นักเรีย
น/ครูที
อยู่ใน

ระดบั ๓  
ขึนไป 

จาํนวน
นักเรีย

น/
จาํนวน

ครู
ทังหม

ด 

รอ้ยละ/
ระดับที

ได ้

ค่า
นาํหนัก 

คะแน
นทีได ้

เทียบ
ระดบั
คุณภ
าพ 

ความ 
หมาย 

๗.๙ ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชา
ทีไดร้บัมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๘๖๒/ 
๔๓ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

มาตรฐานที ๘ ผูบ้ริหารปฏิบตัิงานตาม
บทบาทหนา้ทีอย่างมี
ประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล

   ๑๐.๐๐ ๑๐.๐
๐ 

๕ ดีเยยีม 

๘.๑ ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ ภาวะ
ผูนํ้า และความคิดริเริมทีเน้น
การพฒันาผูเ้รียน 

  ๑๐๐ ๑.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๘.๒ ผูบ้รหิารใชห้ลกัการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจยั เป็น
ฐานคิดทงัดา้นวชิาการและการ
จดัการ                 

  ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๘.๓ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการ
การศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย
ตามทีกาํหนดไวใ้นแผนปฏิบตัิ
การ 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๘.๔ ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรใหพ้รอ้มรบั
การกระจายอาํนาจ 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๘.๕ นักเรียน  ผูป้กครอง และชุมชน
พึงพอใจผลการบริหารการจดั
การศึกษา 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๘.๖ ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนํา คาํปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจดั
การศึกษาเต็มศกัยภาพและเต็ม
เวลา 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยยีม 



 

๑๖๒ 
 

มาตรฐาน/ตวับ่งชี 

จาํนวน
นักเรีย
น/ครูที
อยู่ใน

ระดบั ๓  
ขึนไป 

จาํนวน
นักเรีย

น/
จาํนวน

ครู
ทังหม

ด 

รอ้ยละ/
ระดับที

ได ้

ค่า
นาํหนัก 

คะแน
นทีได ้

เทียบ
ระดบั
คุณภ
าพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผูป้กครอง 
ชุมชน ปฏิบตัิงานตามบทบาท
หนา้ทีอย่างมีประสทิธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

     ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษารูแ้ละ
ปฏิบติัหน้าทีตามทีระเบียบ
กาํหนด 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษา
กาํกบัติดตาม  ดูแล และ
ขบัเคลือนการดาํเนินงานของ
สถานศึกษาใหบ้รรลุผลสําเร็จ
ตามเป้าหมาย 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๙.๓  ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

มาตรฐานที ๑๐ สถานศึกษามีการ
จดัหลกัสตูร กระบวนการ
เรยีนรู ้และกิจกรรมพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

     ๑๐.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๑๐.๑  หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัทอ้งถิน 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๑๐.๒  จดัรายวิชาเพิมเติมที
หลากหลายใหผู้เ้รียนเลือก
เรียนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยยีม 



 

๑๖๓ 
 

มาตรฐาน/ตวับ่งชี 

จาํนวน
นักเรีย
น/ครูที
อยู่ใน

ระดบั ๓  
ขึนไป 

จาํนวน
นักเรีย

น/
จาํนวน

ครู
ทังหม

ด 

รอ้ยละ/
ระดับที

ได ้

ค่า
นาํหนัก 

คะแน
นทีได ้

เทียบ
ระดบั
คุณภ
าพ 

ความ 
หมาย 

๑๐.๓ จดักิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที
ส่งเสริมและตอบสนองความ
ตอ้งการ ความสามารถ ความ
ถนัด และ 
ความสนใจของผูเ้รียน 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๑๐.๔ สนับสนุนใหค้รจูดักระบวนการ
เรียนรูที้ใหผู้เ้รียนไดล้งมอื
ปฏิบติัจริงจนสรุปความรูไ้ด้
ดว้ยตนเอง 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน กาํกบั ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไป
ปรบัปรุงการเรียนการสอน
อย่างสมาํเสมอ 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๑๐.๖ จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที
มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผูเ้รยีนทุกคน 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

มาตรฐานที ๑๑ สถานศึกษามีการจดั
สภาพแวดลอ้มและการบริการที
สง่เสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเต็มศกัยภาพ 

      ๑๐.๐๐ ๑๐.๐
๐ 

๕ ดีเยยีม 

๑๑.๑  หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ 
อาคารเรียนมนัคง สะอาดและ
ปลอดภยั มสีิง 
อาํนวยความสะดวก พอเพียง อยู่
ในสภาพใชก้ารไดดี้
สภาพแวดลอ้มร่มรืน และมี
แหล่งเรียนรูส้าํหรบัผูเ้รียน 

    ๑๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยยีม 



 

๑๖๔ 
 

มาตรฐาน/ตวับ่งชี 

จาํนวน
นักเรีย
น/ครูที
อยู่ใน

ระดบั ๓  
ขึนไป 

จาํนวน
นักเรีย

น/
จาํนวน

ครู
ทังหม

ด 

รอ้ยละ/
ระดับที

ได ้

ค่า
นาํหนัก 

คะแน
นทีได ้

เทียบ
ระดบั
คุณภ
าพ 

ความ 
หมาย 

๑๑.๒  จดัโครงการ กิจกรรมทีส่งเสริม
สุขภาพอนามยัและความ
ปลอดภยัของผูเ้รียน 

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๑๑.๓  จดัหอ้งสมุดทีใหบ้ริการสือและ
เทคโนโลยสีารสนเทศทีเอือให้
ผูเ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนเองและ
หรือเรียนรูแ้บบมส่ีวนร่วม 

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

มาตรฐานที ๑๒ สถานศึกษามีการ
ประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามทีกาํหนดใน
กฎกระทรวง 

     ๑๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๑๒.๑  กาํหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๑๒.๒  จดัทาํและดาํเนินการตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาทีมุ่งพฒันาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา    

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๑๒.๓ จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและ
ใชส้ารสนเทศในการบรหิาร
จดัการเพือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๑๒.๔  ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยยีม 



 

๑๖๕ 
 

มาตรฐาน/ตวับ่งชี 

จาํนวน
นักเรีย
น/ครูที
อยู่ใน

ระดบั ๓  
ขึนไป 

จาํนวน
นักเรีย

น/
จาํนวน

ครู
ทังหม

ด 

รอ้ยละ/
ระดับที

ได ้

ค่า
นาํหนัก 

คะแน
นทีได ้

เทียบ
ระดบั
คุณภ
าพ 

ความ 
หมาย 

๑๒.๕  นําผลการประเมินคุณภาพทงั
ภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนือง 

    ๑๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยยีม 

๑๒.๖  จดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

ดา้นที ๓ มาตรฐานดา้นการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยยีม 
มาตรฐานที ๑๓ สถานศึกษามีการ

สรา้ง สง่เสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการ
เรยีนรู ้

     ๑๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ๕ ดีเยยีม 

๑๓.๑ มกีารสรา้งและพฒันาแหล่ง
เรียนรูภ้ายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู ้ทงั
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพือพฒันา  การ
เรียนรูข้องผูเ้รียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทงัผูที้
เกียวขอ้ง 

    ๑๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๑๓.๒  มีการแลกเปลียนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากบัครอบครวั 
ชุมชนและองคก์รทีเกยีวขอ้ง 

    ๑๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

ดา้นที ๔ มาตรฐานดา้นอัตลกัษณข์องสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕  



 

๑๖๖ 
 

มาตรฐาน/ตวับ่งชี 

จาํนวน
นักเรีย
น/ครูที
อยู่ใน

ระดบั ๓  
ขึนไป 

จาํนวน
นักเรีย

น/
จาํนวน

ครู
ทังหม

ด 

รอ้ยละ/
ระดับที

ได ้

ค่า
นาํหนัก 

คะแน
นทีได ้

เทียบ
ระดบั
คุณภ
าพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที ๑๔การพฒันา
สถานศึกษาใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามวิสยัทศัน ์
ปรัชญาและจดุเนน้ทีกาํหนด
ขึน 

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๑๔.๑ จดัโครงการ กิจกรรมทีส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสยัทัศน์ ปรชัญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๑๔.๒  ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้
ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสยัทัศน์ ปรชัญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

ดา้นที ๕ มาตรฐานดา้นมาตรการสง่เสริม ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕  
มาตรฐานที ๑๕ การจัดกจิกรรม

ตามนโยบาย จุดเนน้ แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพอื
พฒันาและสง่เสริม
สถานศึกษาใหย้กระดบั
คุณภาพสูงขึน 

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๑๕.๑ จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพือ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น 
ตามแนวทางการปฏิรปู
การศึกษา 

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยยีม 

๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและพฒันาดีขึนกว่าที
ผ่านมา 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยยีม 



 

๑๖๗ 
 

มาตรฐาน/ตวับ่งชี 

จาํนวน
นักเรีย
น/ครูที
อยู่ใน

ระดบั ๓  
ขึนไป 

จาํนวน
นักเรีย

น/
จาํนวน

ครู
ทังหม

ด 

รอ้ยละ/
ระดับที

ได ้

ค่า
นาํหนัก 

คะแน
นทีได ้

เทียบ
ระดบั
คุณภ
าพ 

ความ 
หมาย 

ค่าเฉลียรวม    ๑๐๐ ๙๙.๙
๕ ๕  

 สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษาคะแนนทีได๙้๙.๙๕ 
 ระดับคุณภาพ ระดับ ๑     ระดับ ๒     ระดับ ๓     ระดับ ๔   ระดับ ๕ 

      (ปรบัปรุง)       (พอใช)้          (ดี)             (ดีมาก)        (ดีเยียม)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖๘ 
 

๔. ผลการจดัการเรียนรูต้ามหลกัสูตรสถานศึกษา 
๔.๑ ระดบัการศึกษาปฐมวัย 
ผลพฒันาการเด็ก   ชนัอนุบาลปีที ๒(ชนัอนุบาลปีที ๓ –สช.) 

พฒันาการดา้น จาํนวนเด็ก       
ทีประเมิน 

จาํนวน/รอ้ยละของเด็กตามระดบัคุณภาพ 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

๑.ดา้นร่างกาย ๖๘ ๖๘ - - 

๒.ดา้นอารมณ-์จิตใจ ๖๘ ๖๘ - - 

๓.ดา้นสงัคม ๖๘ ๖๘ - - 

๔.ดา้นสติปัญญา ๖๘ ๖๘ - - 

(ใหนํ้าเสนอผลการประเมินพฒันาการของเด็ก ตามหลกัการประเมินพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยั)
  

 
๔.๒ ระดบัการศึกษาขันพนืฐาน 
ผลสมัฤทธิทางการเรียน ๘กลุ่มสาระการเรียนรูทุ้กระดับชนั(ป.๑-ป.๖, ม.๑-ม.๓)ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

 
 

กลุม่สาระการเรียนรู ้

ชนัประถมศึกษาปีที ๑ - ๖ จาํนวน 
นร.ทีได้
ระดบั ๓
ขึนไป 

รอ้ยละ 
นร.ทีได้
ระดบั ๓
ขึนไป 

จํานวน
ทีเขา้
สอบ 

จาํนวนนักเรียนทีมผีลการเรยีนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔   
ภาษาไทย ๗๒๓ ๒ ๑ ๑๒ ๓๙ ๕๗ ๑๑๕ ๑๒๑ ๓๗๖ ๖๑๒ ๘๗.๖๕ 
คณิตศาสตร์ ๗๒๓ ๒ ๑ ๑๕ ๓๓ ๘๐ ๑๓๖ ๑๕๕ ๓๐๑ ๕๙๒ ๘๑.๘๘ 
วทิยาศาสตร ์ ๗๒๓ ๐ ๐ ๔ ๑๒ ๔๒ ๘๖ ๑๗๒ ๔๐๗ ๖๖๕ ๙๑.๙๘ 
สงัคมศึกษา ฯ ๗๒๓ ๐ ๓ ๒ ๑๕ ๔๗ ๑๓๓ ๑๕๘ ๓๖๕ ๖๕๖ ๙๐.๗๓ 
ประวตัิศาสตร์ ๗๒๓ ๐ ๐ ๕ ๒๑ ๕๖ ๑๕๑ ๑๕๔ ๓๓๖ ๖๔๑ ๘๘.๖๖ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๒๓ ๐ ๐ ๒ ๑๖ ๔๙ ๙๒ ๑๓๒ ๔๓๒ ๖๕๖ ๙๐.๙๓ 
ศิลปะ ๗๒๓ ๐ ๐ ๐ ๓ ๑๐ ๔๗ ๑๐๔ ๕๕๙ ๖๔๖ ๙๘.๒๐ 
การงานอาชพีฯ ๗๒๓ ๐ ๐ ๒ ๑๒ ๒๖ ๕๑ ๙๔ ๕๓๘ ๖๘๓ ๙๔.๔๗ 
ภาษาต่างประเทศ ๗๒๓ ๐ ๐ ๓ ๙ ๔๑ ๑๓๐ ๒๓๕ ๓๐๕ ๖๗๐ ๙๒.๖๗ 
รายวิชาเพิมเตมิหน้าที
พลเมือง 

๗๒๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙ ๓๒ ๗๗ ๖๐๕ ๗๑๔ ๙๘.๗๖ 

 
 
 
 



 

๑๖๙ 
 

 
 
 

กลุม่สาระการเรียนรู ้

ชนัประถมศึกษาปีที ๑  จํานวน 
นร.ทีได้
ระดบั ๓
ขึนไป 

รอ้ยละ 
นร.ทีได้
ระดบั ๓
ขึนไป 

จาํนวน
ทีเขา้
สอบ 

 
จาํนวนนักเรียนทีมผีลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔   
ภาษาไทย ๑๐๗ ๒ ๑ ๑ ๙ ๑๑ ๒๐ ๑๓ ๕๐ ๘๓ ๘๒.๒๔ 
คณิตศาสตร์ ๑๐๗ ๒ ๐ ๑ ๔ ๑๒ ๑๔ ๑๘ ๕๖ ๘๘ ๘๒.๒๔ 
วทิยาศาสตร์ ๑๐๗ ๐ ๐ ๐ ๑ ๓ ๑๑ ๒๔ ๖๘ ๑๐๓ ๙๖.๒๖ 
สงัคมศึกษา ฯ ๑๐๗ ๐ ๓ ๑ ๗ ๑๐ ๑๙ ๒๑ ๔๖ ๘๖ ๘๐.๓๗ 
ประวตัิศาสตร์ ๑๐๗ ๐ ๐ ๔ ๙ ๑๕ ๑๘ ๑๗ ๔๔ ๗๙ ๗๓.๘๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐๗ ๐ ๐ ๐ ๒ ๔ ๑๔ ๑๕ ๗๒ ๑๐๑ ๙๔.๓๙ 
ศิลปะ ๑๐๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๑๐๔ ๑๐๗ ๑๐๐ 
การงานอาชพีฯ ๑๐๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐๗ ๑๐๗ ๑๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๐๗ ๐ ๐ ๐ ๑ ๗ ๑๕ ๒๐ ๖๔ ๙๙ ๙๒.๕๒ 
รายวิชาเพิมเติมหน้าที
พลเมือง 

๑๐๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๑๑ ๒๐ ๗๒ ๑๐๓ ๙๖.๒๖ 

 
 
 
 

 
 

กลุม่สาระการเรียนรู ้

ชนัประถมศึกษาปีที ๒ จํานวน 
นร.ทีได้
ระดบั ๓
ขึนไป 

รอ้ยละ 
นร.ทีได้
ระดบั ๓
ขึนไป 

จาํนวน
ทีเขา้
สอบ 

 
จาํนวนนักเรียนทีมผีลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔   
ภาษาไทย ๙๗ ๐ ๐ ๓ ๔ ๑ ๑๔ ๑๗ ๕๘ ๘๙ ๙๑.๗๕ 
คณิตศาสตร์ ๙๗ ๐ ๑ ๓ ๒ ๔ ๑๕ ๒๕ ๔๗ ๘๗ ๘๙.๖๙ 
วทิยาศาสตร์ ๙๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๙๔ ๙๗ ๑๐๐ 
สงัคมศึกษา ฯ ๙๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖ ๑๖ ๗๕ ๙๗ ๑๐๐ 
ประวตัิศาสตร์ ๙๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗ ๑๘ ๗๒ ๙๗ ๑๐๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖ ๑๔ ๑๕ ๖๒ ๙๑ ๙๓.๘๑ 
ศิลปะ ๙๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๘๓ ๙๗ ๑๐๐ 
การงานอาชพีฯ ๙๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๔ ๘๓ ๙๗ ๑๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๙๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๗ ๓๒ ๕๔ ๙๓ ๙๕.๘๘ 
รายวิชาเพิมเติมหน้าที
พลเมือง 

๙๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๙ ๘๗ ๙๗ ๑๐๐ 

 
 



 

๑๗๐ 
 

 
 
 

กลุม่สาระการเรียนรู ้

ชนัประถมศึกษาปีที ๓ จํานวน 
นร.ทีได้
ระดบั ๓
ขึนไป 

รอ้ยละ 
นร.ทีได้
ระดบั ๓
ขึนไป 

จาํนวน
ทีเขา้
สอบ 

 
จาํนวนนักเรียนทีมผีลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔   
ภาษาไทย ๑๔๑ ๐ ๐ ๓ ๖ ๗ ๑๖ ๒๑ ๘๘ ๑๒๕ ๘๘.๖๕ 
คณิตศาสตร์ ๑๔๑ ๐ ๐ ๕ ๕ ๙ ๒๘ ๓๗ ๕๗ ๑๒๒ ๘๖.๕๒ 
วทิยาศาสตร์ ๑๔๑ ๐ ๐ ๓ ๑ ๑๑ ๑๖ ๓๙ ๗๑ ๑๒๖ ๘๙.๓๖ 
สงัคมศึกษา ฯ ๑๔๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๓ ๑๔ ๒๔ ๙๙ ๑๓๗ ๙๗.๑๖ 
ประวตัิศาสตร์ ๑๔๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑๖ ๒๘ ๙๕ ๑๓๙ ๙๘.๕๘ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๔๑ ๐ ๐ ๒ ๗ ๑๙ ๒๓ ๒๖ ๖๔ ๑๑๓ ๘๐.๑๔ 
ศิลปะ ๑๔๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๔ ๑๒๗ ๑๔๑ ๑๐๐ 
การงานอาชพีฯ ๑๔๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๙ ๒๐ ๑๑๐ ๑๓๙ ๙๘.๕๘ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๔๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๑๔ ๕๗ ๖๖ ๑๓๗ ๙๗.๑๗ 
รายวิชาเพิมเติมหน้าที
พลเมือง 

๑๔๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๑๕ ๑๒๑ ๑๔๑ ๑๐๐ 

 
 
 
 

 

 
กลุม่สาระการเรียนรู ้

ชนัประถมศึกษาปีที ๔ จํานวน 
นร.ทีได้
ระดบั ๓
ขึนไป 

รอ้ยละ 
นร.ทีได้
ระดบั ๓
ขึนไป 

จาํนวน
ทีเขา้
สอบ 

 
จาํนวนนักเรียนทีมผีลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔   
ภาษาไทย ๑๒๘ ๐ ๐ ๔ ๖ ๒๑ ๒๖ ๒๕ ๔๖ ๙๗ ๗๕.๗๘ 

คณิตศาสตร ์ ๑๒๘ ๐ ๐ ๐ ๒ ๒๐ ๓๕ ๒๓ ๔๘ ๑๐๖ ๘๒.๘๑ 
วทิยาศาสตร์ ๑๒๘ ๐ ๐ ๑ ๗ ๑๓ ๒๔ ๒๘ ๕๕ ๑๐๗ ๘๓.๕๙ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๒๘ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑๒ ๔๘ ๓๘ ๓๒ ๑๑๕ ๘๙.๘๔ 
ประวติัศาสตร์ ๑๒๘ ๐ ๐ ๑ ๒ ๑๒ ๔๔ ๓๕ ๓๔ ๑๑๓ ๘๘.๒๘ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๒๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗ ๑๓ ๓๒ ๗๖ ๑๒๑ ๙๔.๕๓ 
ศิลปะ ๑๒๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๒๖ ๓๓ ๖๗ ๑๒๖ ๙๘.๔๓ 

การงานอาชพีฯ ๑๒๘ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑ ๙ ๒๓ ๙๓ ๑๒๕ ๙๗.๖๖ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๘ ๐ ๐ ๑ ๔ ๑๓ ๒๘ ๔๓ ๓๙ ๑๑๐ ๘๕.๙๓ 

รายวิชาเพิมเตมิหน้าที
พลเมือง 

๑๒๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๑๕ ๒๓ ๘๕ ๑๒๓ ๙๖.๐๙ 

 



 

๑๗๑ 
 

 
 

กลุม่สาระการเรียนรู ้

ชนัประถมศึกษาปีที ๕ จํานวน 
นร.ทีได้
ระดบั ๓
ขึนไป 

รอ้ยละ 
นร.ทีได้
ระดบั ๓
ขึนไป 

จาํนวน
ทีเขา้
สอบ 

 
จาํนวนนักเรียนทีมผีลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔   
ภาษาไทย ๑๑๔ ๐ ๐ ๐ ๕ ๒ ๑๒ ๒๒ ๗๓ ๑๐๗ ๙๓.๘๖ 

คณิตศาสตร ์ ๑๑๔ ๐ ๐ ๑ ๑ ๕ ๑๔ ๓๑ ๖๒ ๑๐๗ ๙๓.๘๖ 
วทิยาศาสตร์ ๑๑๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๑๑ ๓๒ ๖๘ ๑๑๑ ๙๗.๓๗ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๑๔ ๐ ๐ ๐ ๑ ๗ ๒๓ ๓๕ ๔๘ ๑๐๖ ๙๒.๙๘ 
ประวติัศาสตร์ ๑๑๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗ ๒๑ ๓๕ ๕๑ ๑๐๗ ๙๓.๘๖ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๑๔ ๐ ๐ ๐ ๔ ๗ ๑๐ ๒๒ ๙๖ ๑๐๑ ๘๘.๖๐ 
ศิลปะ ๑๑๔ ๐ ๐ ๐ ๒ ๕ ๑๐ ๒๘ ๖๐ ๙๘ ๘๕.๙๖ 

การงานอาชพีฯ ๑๑๔ ๐ ๐ ๑ ๖ ๑๓ ๒๑ ๒๔ ๔๙ ๙๔ ๘๒.๔๖ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๑๔ ๐ ๐ ๐ ๑ ๙ ๒๘ ๓๖ ๔๐ ๑๐๔ ๙๑.๒๓ 

รายวิชาเพิมเตมิหน้าที
พลเมือง 

๑๑๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๑๐๔ ๑๑๔ ๑๐๐ 

 
 
 

 
 

กลุม่สาระการเรียนรู ้

ชนัประถมศึกษาปีที ๖ จํานวน 
นร.ทีได้
ระดบั ๓
ขึนไป 

รอ้ยละ 
นร.ทีได้
ระดบั ๓
ขึนไป 

จาํนวน
ทีเขา้
สอบ 

 
จาํนวนนักเรียนทีมผีลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔   
ภาษาไทย ๑๓๖ ๐ ๐ ๑ ๙ ๑๕ ๒๗ ๒๓ ๖๑ ๑๑๑ ๘๑.๖๒ 
คณิตศาสตร์ ๑๓๖ ๐ ๐ ๕ ๑๙ ๓๐ ๓๐ ๒๑ ๓๑ ๘๒ ๖๐.๒๙ 
วทิยาศาสตร์ ๑๓๖ ๐ ๐ ๐ ๓ ๑๒ ๒๔ ๔๖ ๕๑ ๑๒๑ ๘๘.๙๗ 
สงัคมศึกษา ฯ ๑๓๖ ๐ ๐ ๐ ๖ ๑๕ ๒๖ ๒๔ ๖๐ ๑๑๕ ๘๔.๕๖ 
ประวตัิศาสตร์ ๑๓๖ ๐ ๐ ๐ ๙ ๒๑ ๔๕ ๒๑ ๔๐ ๑๐๖ ๗๗.๙๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๓๖ ๐ ๐ ๐ ๓ ๖ ๑๘ ๒๒ ๘๗ ๑๒๗ ๙๓.๓๘ 
ศิลปะ ๑๓๖ ๐ ๐ ๐ ๑ ๓ ๑๑ ๒๔ ๙๗ ๑๓๒ ๙๗.๐๖ 
การงานอาชพีฯ ๑๓๖ ๐ ๐ ๑ ๔ ๑๐ ๑๒ ๑๓ ๙๖ ๑๒๑ ๘๘.๙๗ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๓๖ ๐ ๐ ๒ ๓ ๔ ๓๘ ๔๗ ๔๒ ๑๒๗ ๙๓.๓๘ 
รายวิชาเพิมเติมหน้าที
พลเมือง 

๑๓๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓๖ ๑๓๖ ๑๐๐ 

 
 



 

๑๗๒ 
 

๔.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดบัชาต ิ
ชนัประถมศึกษาปีที ๓ 

สาระวิชา จาํนว
นคน 

คะแนน
เฉลีย 

คะแนน
เฉลียรอ้ยละ 

ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลีย 

ความสามารถดา้นภาษา ๑๖๐ ๕๑.๒๐    
ความสามารถดา้นคาํนวณ ๑๖๐ ๓๔.๗๗    
ความสามารถดา้นเหตุผล ๑๖๐ ๕๖.๒๖    
รวาม๓ ดา้น  ๔๗.๔๑    

 
 

ชนัประถมศึกษาปีที ๖ 

สาระวิชา จาํนวน
คน 

คะแนน
เฉลีย 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

เฉลียรอ้ย
ละ 

 
จาํนวนละรอ้ย
ของนักเรียนทีมี
คะแนนสงูกว่า
ขีดจาํกดัล่าง 

 
คณิตศาสตร ์ ๑๓๖ ๕๑.๙๖ ๑๓.๐๑ ๕๑.๙๖ ๖๔ 
ภาษาไทย ๑๓๖ ๓๕.๙๙ ๑๕.๗๓ ๓๕.๙๙ ๓๗ 
วิทยาศาสตร ์ ๑๓๖ ๓๙.๑๔ ๑๐.๒๐ ๓๙.๑๔ ๕๗ 
สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ๑๓๖ ๔๗.๓๙ ๑๒.๔๒ ๔๗.๓๙ ๗๒ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๓๖ ๓๐.๔๔ ๑๐.๘๗ ๓๐.๔๔ ๗๖ 
  ๔๐.๙๘  ๔๐.๙๘  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๗๓ 
 

 
๔.๔ผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค ์
 

ระดับชนั 
จาํนวน 

นร.
ทงัหมด 

จาํนวน/รอ้ยละของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(คุณลักษณะอนัพึงประสงค)์ 

ดีเยยีม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที๑ ๑๐๗ ๑๐๗ - - - 
ประถมศึกษาปีที๒ ๙๗ ๙๗ - - - 
ประถมศึกษาปีที ๓ ๑๔๑ ๑๔๑ - - - 
ประถมศึกษาปีที๔ ๑๒๘ ๑๒๘ - - - 
ประถมศึกษาปีที๕ ๑๑๔ ๑๑๔ - - - 
ประถมศึกษาปีที๖ ๑๓๖ ๑๓๖ - - - 

รวม ๗๒๓ ๗๒๓ - - - 
เฉลียรอ้ยละ  ๑๐๐    

 
 

๔.๕ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะหแ์ละเขียน 
 

ระดับชนั 
จาํนวน 

นร.
ทงัหมด 

จาํนวน/รอ้ยละของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(การอ่านคิดวิเคราะหแ์ละเขยีน) 

ดีเยยีม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที๑ ๑๐๗ ๙๙ ๘ - - 
ประถมศึกษาปีที๒ ๙๗ ๗๘ ๑๙ - - 
ประถมศึกษาปีที๓ ๑๔๑ ๑๑๒ ๒๙ - - 
ประถมศึกษาปีที๔ ๑๒๘ ๙๘ ๓๐ - - 
ประถมศึกษาปีที๕ ๑๑๔ ๙๖ ๑๘ - - 
ประถมศึกษาปีที๖ ๑๓๖ ๑๒๑ ๑๕ - - 

รวม ๗๒๓ ๖๐๔ ๑๑๙ - - 
เฉลียรอ้ยละ  ๘๓.๕๔ ๑๖.๔๖ - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๗๔ 
 

๔.๖ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ระดับชนั 
จาํนวน 

นร.
ทงัหมด 

จาํนวน/รอ้ยละของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที๑ ๑๐๗ ๑๐๗ - 
ประถมศึกษาปีที๒ ๙๗ ๙๗ - 
ประถมศึกษาปีที๓ ๑๔๑ ๑๔๑ - 
ประถมศึกษาปีที ๔ ๑๒๘ ๑๒๘ - 
ประถมศึกษาปีที ๕ ๑๑๔ ๑๑๔ - 
ประถมศึกษาปีที๖ ๑๓๖ ๑๓๖ - 

รวม ๗๒๓ ๗๒๓ - 
เฉลียรอ้ยละ  ๑๐๐ - 

   
 ๔.๗  ผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  ๕  ดา้น 

๑) ดา้นความสามารถในการสือสาร 

ขอ้ รายการประเมิน ดีเยียม
(๓) 

ดี(๒) ผ่าน
(๑) 

ไม่ผ่าน
(๐) 

๑.๑ มีความสามารถในการรบั – ส่งสาร √    
๑.๒ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรูค้วามคิด 

ความเขา้ใจของตนเองโดยใชภ้าษาอย่างเหมาะสม 
 

√ 
   

๑.๓ ใชวิ้ธีการสือสารทีเหมาะสม √    
๑.๔ วิเคราะหแ์สดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  √   
๑.๕ เขียนบนัทึกเหตุการณป์ระจาํวนัแลว้เล่าใหเ้พือนฟัง

ได ้
√    

 
๒) ดา้นความสามารถในการคิด 

ขอ้ รายการประเมิน ดีเยียม
(๓) 

ดี(๒) ผ่าน
(๑) 

ไม่ผ่าน
(๐) 

๒.๑ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหส์งัเคราะห ์  √   
๒.๒ มีทกัษะในการคิดนอกกรอบอย่างสรา้งสรรค ์  √   
๒.๓ สามารถคดิอย่างมีวิจารณญาณ  √   
๒.๔ มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ  √   
๒.๕ ตดัสินใจแกปั้ญหาเกียวกบัตนเองได ้  √   

    
 



 

๑๗๕ 
 

๓) ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา 

ขอ้ รายการประเมิน ดีเยียม
(๓) 

ดี(๒) ผ่าน
(๑) 

ไม่ผ่าน
(๐) 

๓.๑ สามารถแกปั้ญหาและอุปสรรคต่างๆทีเผชิญได ้  √   
๓.๒ ใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหา  √   
๓.๓ เขา้ใจความสมัพนัธ์และการเปลียนแปลงในสงัคม √    
๓.๔ แสวงหาความรูป้ระยกุตค์วามรูม้าใชใ้น 

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
√    

๓.๕ สามารถตดัสินใจไดเ้หมาะสมตามวยั √    
   

๔) ดา้นความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 

ขอ้ รายการประเมิน ดีเยียม
(๓) 

ดี(๒) ผ่าน
(๑) 

ไม่ผ่าน
(๐) 

๔.๑ เรียนรูด้ว้ยตนเองไดเ้หมาะสมตามวยั √    
๔.๒ สามารถทาํงานกลุ่มร่วมกบัผูอื้นได ้ √    
๔.๓ นําความรูที้ไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั √    
๔.๔ จดัการปัญหาและความขดัแยง้ไดเ้หมาะสม √    
๔.๕ หลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคที์ส่งผลกระทบต่อ 

ตนเอง 
√    

 
๕) ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

ขอ้ รายการประเมิน ดีเยียม
(๓) 

ดี(๒) ผ่าน
(๑) 

ไม่ผ่าน
(๐) 

๕.๑ เลือกและใชเ้ทคโนโลยีไดเ้หมาะสมตามวยั √    
๕.๒ มีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี √    
๕.๓ สามารถนําเทคโนโลยีไปใชพ้ัฒนาตนเอง √    
๕.๔ ใชเ้ทคโนโลยีในการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์ √    
๕.๕ มีคุณธรรมจริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลย ี √    

 
 

 
 



 

๑๗๖ 
 

ตอนที ๔ 
สรุปผลการพฒันาและการนาํไปใช ้

 

๑. สรุปผลการดาํเนินงานในภาพรวม 
ปีการศึกษา๒๕๕ชโรงเรียนไดว้างแผนและดาํเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหไ้ด้

มาตรฐานตรงตามวสิยัทศัน์และเป้าหมายของโรงเรียนโดยอาศยัการบริหารอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพยึดหลกัการกระจายอาํนาจการมส่ีวนร่วม ร่วมคิดร่วมทําทังภายในองคก์รและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษามีการดําเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆเพือส่งเสริมพฒันา
ครูใหเ้ป็นครมูอือาชีพโดยการใหค้วามรูแ้ละส่งเสริมการทาํวิจยัการสรา้งสือการสอนการวดัและการ
ประเมินผลตลอดจนการใชร้ะบบนิเทศภายในเพือช่วยในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของ
ครูสําหรบันักเรียนมีการจดักิจกรรมเพือส่งเสริมใหน้ักเรียนไดม้ีโอกาสศึกษาเล่าเรียนและแสดง
ความสามารถตามศกัยภาพและความสนใจการจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อือต่อการเรียนรูก้ารปลกูฝัง
คุณลกัษณะการใฝ่รู ้ใฝ่เรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนตลอดจนการเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้มา
สนับสนุนทางดา้นวชิาการและการดแูลพฤติกรรมของนักเรียนในรูปแบบของเครือขา่ยผูป้กครอง 
การดาํเนินงานเหล่านีส่งผลต่อผูเ้รียนโดยตรงและปรากฏผลการประเมินทุกดา้นอยู่ในระดบัดีมาก
ถึงดีเยียม ซึงสามารถแสดงใหเ้หน็เป็นรูปธรรมอาทิทางดา้นวิชาการเห็นไดจ้ากผลสัมฤทธิทางการ
เรียนและผลจากการทดสอบทางการเรียนระดับชาติและรางวลัจาํนวนมากมายจากการแข่งขนั
ทกัษะความรูท้างดา้นวิชาการกีฬาผลงานทางดา้นปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงคป์รากฏใหเ้ห็น
จากประกาศเกียรติคุณทางดา้นคุณธรรมจริยธรรมทีนักเรียนไดร้บัและโรงเรียนไดร้บั เน้นจติอาสา
และผลการประเมินคุณภายภายในจากสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต ๒แสดงผลการปฏิบตัิงานในการปลกูจติสาํนึกทางดา้นการอนุรกัษพ์ลงังานและรกัษา
สิงแวดลอ้มเป็นตน้ สิงเหล่านีลว้นเป็นหลักฐานยืนยนัจากองคก์รภายนอกทงัในระดับประเทศและ
ระดับเขตพืนทีการศึกษานอกจากนันผลจากการดําเนินงานดงักล่าวทาํใหโ้รงเรียนไดร้บัรางวลัโล่
รางวลัโรงรียนและนักเรียนดีเด่นดา้นคุณธรรมและจริยธรรมสาํนักนักงาคณะกรรมการรางวลั
เกียรติบตัรเหรียญทองการแข่งขนั ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู ้ ไม่จาํกดัช่วงชัน การแขง่ขนั
งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน  ระดบัภาค และระดบัประเทศ ครงัที  ๖๖ ประจาํปีการศึกษา  
๒๕๕๙ 
และปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนไดร้บัรางวลัวลัโรงเรียนวถิีพุทธ

พระราชทานรุ่นที ๑ 
 
 
โครงการ/กจิกรรมทีประสบผลสาํเรจ็ 
 

ชือโครงการ/กิจกรรม ปัจจยัสนบัสนุน 



 

๑๗๗ 
 

๑.โครงการอ่อนนอ้มถอ่มตน  

นาํใจงามตามแบบไทย 

 
 

๑. ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน และ
หวัหน้างานบริหารทัง ๔ งาน มีความมุ่งมนัทีจะพฒันา
ปรบัปรุงระบบงานทีดีใหก้ารสนับสนุนอย่างจริงจงัต่อเนือง 
๒. ครูทุกคน ไดเ้รียนรูเ้ขา้ใจอย่างแทจ้ริงเกียวกบัโครงการ 
การปฏิบตัิงานทีรบัมอบหมายในการดูแลนักเรียนใหมี้
มารยาทงามตามแบบไทย 
๓.ผูป้กครองและเครือขา่ยผูป้กครองเขา้ใจตรงกนัและ
ดําเนินการเป็นแนวเดียวกนักบัโรงเรียนในการดูแลนักเรียน 
เรืองการมีมารยาทงามตามแบบไทย 
๔.มกีิจกรรมจดัประกวดมารยาทในระดับสายชันโดยรบั
ความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน 

๒.กิจกรรมการส่งเสริมนิสยัรกัการ
อ่าน 
การเขยีน 

๑.ผูอ้ํานวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน หัวหน้า
งานบริหารทงั ๔ งาน และหวัหน้าสายชนัมีความมุ่งมนัทีจะ
พฒันาและใหก้ารสนับสนุน ส่งเสริมเรืองนิสยัรกัการอ่านของ
นักเรียนอย่างจริงจงั 
๒.ครูและบุคลากรใหค้วามร่วมมือและสนับสนุนอย่างจริงจงั 
นักเรียนอ่านหนังสือตอนเชา้ทุกคน ทุกวนั มกีารประเมินการ
อ่านเทอมละ ๒ ครงั และแจง้ผลการประเมินนักเรียนทีไม่
ผ่านเกณฑไ์ปยงัผูป้กครองเพือแกไ้ขร่วมกนั 
๓.หอ้งสมุดมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลากหลายกิจกรรม 

๓.โครงการพฒันาสถานสถานศึกษา 
สู่ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๑.ผูบ้รหิารระดบัสูงมีความมุ่งมนัทีจะทาํการพฒันาและให้
การสนับสนุนอย่างจริงจงั 
๒.ไดร้ับความร่วมมือจากผูป้กครองนักเรียน ในการออม
ทรพัย ์
โดยนักเรียนทุกคนรูจ้กัสะสมเงินไวใ้ชใ้นเวลาจาํเป็นจนเหลือ
เก็บออม ๑๐๐% 
 
 

 
 

ชอืโครงการ/กิจกรรม ปัจจยัสนบัสนุน 
๔.โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการ

สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน หวัหน้า
งานบริหารทงั ๔ งาน และหวัหน้าสายชนัมีความมุ่งมนัทีจะ
พฒันาปรบัปรุงพฒันาคุณภาพดา้นการเรียนการสอน โดย
ยึดผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
๒. ครูทุกคนเขา้ใจอย่างแทจ้ริงเกียวกบัหน้าทีในการจดั



 

๑๗๘ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน ตงัใจปฏิบติังาน  ทาํงานเป็นทีม  
โดยเฉพาะทีมงานของสายชนั 
๓.ผูป้กครอง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินใหก้ารสนับสนุน
โรงเรียนเป็นอย่างดี 
๔.มกีิจกรรมการเรียนการสอนทีนักเรียนไดเ้รียนรูด้ว้ยการ
ปฏิบติัจริง และสนับสนุน ส่งเสริมดา้นการคิดของนักเรียน 

๕. โครงการวนัสาํคญํ ๑. ผูอ้าํนวยการโรงเรียน และครูทุกคนมีความมุ่งมนัทีจะ
พฒันาใหเ้ป็นแบบอย่างทีถกูตอ้งในการปฏิบติัตนในการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ปลูกฝังใหเ้คารพรกั หวงแหน 
เทิดทูลสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์เป็น
ตวัอย่างทีดีของชุมชน สังคมในเรืองการอนุรกัษ์วฒัธธรรม 
การเสริมคุณธรรม จริยธรรมทีดี  
๒.ผูป้กครอง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินใหก้ารสนับสนุน
โรงเรียนเป็นอย่างดี 
 

๖.โครงการพฒันาทกัษะการใช้

ภาษาองักฤษเพือเตรียมพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน 
 

๑.นกัเรียนทุกคนมีทกัษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาองักฤษ     

ดีขึน 
๒.นกัเรียนทุกคนมีความมนัใจ  ในการใชภ้าษาองักฤษ กลา้คิด      

กลา้ทาํ  กลา้แสดงออก 

๓.นกัเรียนทกุคนรู้จกัแสวงหาความรู้เพอืเป็นพืนฐานการศึกษา

ในระดบัทีสูงขึน 

๔.นกัเรียนทกุคนเลง็เห็นความสําคญัของภาษาองักฤษเพือ

พฒันาความพร้อมและศกัยภาพของตนเองใหเ้ขา้สู่ประชาคม

อาเซียนได ้
 
 

ชอืโครงการ/กิจกรรม ปัจจยัสนบัสนุน 
๗.โครงการพฒันากิจกรรมลูกเสือ  
เนตรนารี 
 

๑.นกัเรียนทุกคนมีคณุลกัษณะทีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 

๒.นกัเรียนทีทุกคนมีความ       เออือาทรและกตญั กูตเวที       

ต่อผูมี้พระคุณ 

๓.นกัเรียนทกุคนยอมรับความคิดและวฒันธรรมทีแตกต่าง 
๔.นกัเรียนทกุคนตระหนกัรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันา

สิงแวดลอ้ม 



 

๑๗๙ 
 

๕.ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘  กิจการลูกเสือของโรงเรียนมีการ

พฒันาขนึ  สามารถเป็นแบบอย่างในการจดักิจกรรมของ

โรงเรียนในกลุ่มบางพลี ๑หลงัจากไดเ้ป็นโรงเรียนตน้แบบ
ลูกเสือ จากสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2  ประจาํปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

 
๘.โครงการโรงเรียน 

ธรรมจารี 
 

๑.นกัเรียนทุกคนไดรั้บการปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม 
๒.นกัเรียนทุกคนไดป้ฏิบติักิจกรรมอนัเป็นประโยชน์แก่ตนเอง

และสังคม 

๙.โครงการพฒันาการจดัการเรียนการ

สอนเดก็ทีมีความตอ้งการพเิศษ 
 

๓.๑  เพือจดัอบรมพฒันาครูและบุคลากรทางดา้นการศึกษาของ

โรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมให้มีความรู้ความสามารถใน

การจดักระบวนการเรียนการสอน  สําหรับนกัเรียนพิเศษเรียน

ร่วม 

๓.๒เพือจดัอบรมใหค้วามรู้ผูป้กครองใหดู้แลช่วยเหลือนกัเรียน

พิเศษเรียนร่วมใหมี้พฒันาการ 

ทีดีขึน 

๓.๓  เพือจดักิจกรรมเขา้ค่ายวิชาการนกัเรียนพิเศษเรียนร่วมให้

มีพฒันาการทีพึงประสงค ์ตามศกัยภาพ 

๓.๔  เพือส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนพิเศษเรียนร่วม  ให้

มีโอกาสแสดงศกัยภาพดว้ยการจดักิจกรรมแข่งขนัทกัษะ

วิชาการและการร่วมจดัเวทีวชิาการแลกเปลียนเรียนรู้ 

๓.๕  เพือส่งเสริมนกัเรียนพิเศษเรียนร่วมทีมีความสามารถเป็น

ตวัแทนไปแข่งขนัทกัษะวิชาการงานศิลปหตัถกรรมระดบัภาค

และในระดบัชาติ 

ชอืโครงการ/กิจกรรม ปัจจยัสนบัสนุน 
๑๐.โครงการยุวชนประกนัภยัใน

โรงเรียน 

๑.เพือใหน้กัเรียนปลอดภยัจากอุบตัเิหตุทงัขณะอยู่ในโรงเรียน

และระหวา่งเดินทางไปกลบั 

๒.เพือใหน้กัเรียนปลอดภยัจากการถกูร้ายทางดา้นร่างกาย  

จิตใจ  และสังคม 

๓. เพอืใหน้กัเรียนปลอดจากยาเสพติดทุกชนิด 

 

๑๑.โครงการพฒันาทกัษะการทาํงานสู่ ๓.๑  เพือใหน้กัเรียนวางแผนการทาํงานและดาํเนินการจน



 

๑๘๐ 
 

อาชีพทีสนใจ สําเร็จ 
๓.๒เพือใหน้กัเรียนทาํงานอย่างมีความสุข มุ่งมนัพฒันางาน 

และภูมิใจในงานของตน 
๓.๓  เพือใหน้กัเรียนทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้
๓.๔  เพือใหน้กัเรียนมีความรู้สึกทีดีต่ออาชีพสุจริตและหา

ความรู้เกียวกบัอาชีพทีตนสนใจ 

 

๑๒.โครงการพฒันาระบบดูแล

ช่วยเหลอืนกัเรียน 

๓.๑  เพือส่งเสริมใหค้รูผูส้อนไดต้ระหนกัและเห็นความสําคญั

ของการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
๓.๒   เพือจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้ครอบคลุม

ขอบข่ายและภารกิจตามนโยบาย 

๓.๓  เพือใหน้กัเรียนไดรั้บการดแูลช่วยเหลือ  แนะแนวให้

คาํปรึกษา ป้องกนัและแกปั้ญหา  ให้สามารถศึกษา จนสําเร็จ

หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน 
 

 
 
โครงการ/กจิกรรมทีไม่ประสบผลสาํเรจ็ 
 

ชือโครงการ/กิจกรรม สาเหต ุ
- 
 

- 

 

๒. จุดเด่นและจุดทีควรพฒันา 

๒.๑ ระดบัการศึกษาปฐมวัย 
๑) ดา้นคุณภาพเด็ก 
จดุเด่น 
เด็กปฐมวยัมีความพรอ้มในดา้นทกัษะพืนฐานตามพฒันาการทางร่างกายอารมณจิ์ตใจสังคม

สติปัญญาและมีความรูพ้ืนฐานตามหลกัสูตรกาํหนดเด็กมีความพรอ้มในการศึกษาต่อในขนัต่อไป
สถานศึกษามกีารดําเนินงานตามโครงการพิเศษเพือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาทีส่งผลกระทบต่อ
ผูเ้กียวขอ้งและชุมชนรอบสถานศึกษานอกจากนีเด็กมพีฒันาการดา้นร่างกายอารมณจ์ติใจสงัคมและ



 

๑๘๑ 
 

สติปัญญาสมวยัและการพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุตามปรชัญาปณิธานวิสยัทศัน์พนัธกิจและวตัถุประสงค์
ของการจดัตงัสถานศึกษาตามจดุเน้นจุดเด่นทีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

จดุทีควรพฒันา 
ครูยงัขาดความสามารถในการส่งเสริมใหผู้ป้กครองเขา้มามีบทบาทร่วมวางแผนนําผลประเมินไป

พฒันาเด็ก 
 

๒) ดา้นการจดัการศึกษา 
จดุเด่น 
ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้ณะกรรมการสถานศึกษามส่ีวนร่วมในการพฒันาสถานศึกษาดีมากจดั

สิงแวดลอ้มและบรรยากาศสะอาดปลอดภยัและถูกสุขลักษณะและสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการเพือ
รกัษามาตรฐานตามทีตกลงกบัตน้สงักดัโดยเฉพาะการจดัทาํแผนงานโครงการทีมุง่เน้นแนวทางปฏิรปูใน
ทศวรรษทีสองเด็กปฐมวยัเขา้ร่วมกิจกรรมอย่างเหมาะสม 

จดุทีควรพฒันา 
สถานศึกษายงัขาดการจดัใหม้ีระบบเฝ้าระวงัและวเิคราะหค์วามเสียงดา้นความปลอดภยัและ

บาดเจ็บในเด็กมีการบนัทึกขอ้มลูการบาดเจ็บในเด็กอย่างสมาํเสมอต่อเนือง 
๓) ดา้นการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู ้
จดุเด่น 
ผูบ้ริหาร คณะคร ูร่วมมือกนัจดัโครงการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สถานศึกษาเพือส่งเสริม

ผูเ้รียนนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด  แหล่งเรียนรู้และสือต่าง ๆ รอบตวั เพือให้

ผูเ้รียนมีทกัษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  และ  ตงัคาํถามเพือคน้ควา้หาความรู้เพิมเติม ใหเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็น

กลุ่ม  มีการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ จดัครูชาวต่างชาติมาสอนภาษาองักฤษ มีการใชแ้หล่งเรียนรู้ทงัภายใน 

และภายนอก มีการแลกเปลียนเรียนรู้ระหวา่งครูในโรงเรียนระหวา่งโรงเรียนกบัครอบครัว  ชุมชน  และ  องคก์ร

ทีเกียวขอ้ง 
จดุทีควรพฒันา 
ครูยงัขาดความสามารถในการส่งเสริมใหผู้ป้กครองครอบครัว  ชุมชน  และ  องคก์รทีเกียวขอ้งเขา้มา

มีบทบาทร่วมวางแผนร่วมดาํเนินการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้
 

๔) ดา้นอัตลักษณข์องสถานศึกษา 
จดุเด่น 
วิสยัทัศน์พนัธกิจเป้าหมายอตัลักษณ ์และเอกลกัษณ ์สอดคลอ้งกนั มคีวามชดัเจนทุกฝ่ายเขา้ใจ

ตรงกนัมโีครงการ/กิจกรรมสนับสนุนอย่างหลากหลายทีเอือต่อการเรียนรูสู้่อตัลกัษณ ์
จดุทีควรพฒันา 
ความต่อเนืองในกิจกรรมทีเอือต่อการสรา้งอตัลกัษณ ์
 

๕) ดา้นมาตรการสง่เสรมิ 
จดุเด่น 



 

๑๘๒ 
 

โรงเรียนเป็นโรงเรียนตน้แบบการใชห้ลกัสูตรปฐมวยั 
จดุทีควรพฒันา 
การพฒันาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในดา้นวิชาการ 

  
๒.๒ระดับการศึกษาขนัพืนฐาน 

๑) ดา้นผลการจดัการศึกษา 
จดุเด่น 
ผูเ้รียนมีนําหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐานรูจ้กัดูแลตนเองใหม้ีความ

ปลอดภยัไม่มีปัญหาทางเพศยาเสพติดและสิงมอมเมามสุีนทรียภาพกลา้แสดงออกดา้นศิลปะดนตรี
นาฏศิลป์กีฬานันทนาการเป็นลกูทีดีของพ่อแม่ผูป้กครองเป็นนักเรยีนทีดีของโรงเรียนมีจติสาธารณะรูจ้กั
บาํเพ็ญตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคมมีความใฝ่เรียนใฝ่รูรู้จ้กัแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองมีความสามารถใน
การคิดทีหลากหลายสามารถปรบัตวัเขา้กบัสงัคมไดม้ีผลสมัฤทธิทางการเรียนตามเกณฑส์อดคลอ้งกบั
วิสยัทัศน์ของโรงเรียนอนัเป็นจุดเน้นจุดเด่นทีเป็นเอกลกัษณแ์ละสอดคลอ้งกบัปรชัญาปณิธานพนัธกิจและ
วตัถุประสงคข์องการจดัตงัสถานศึกษานอกจากนีโครงการพิเศษทีสถานศึกษากาํหนดยงัส่งเสริมใหผู้เ้รียน
และชุมชนเกดิผลกระทบทีดีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนชดัเจน 
 จดุทีควรพฒันา  
 พฒันาผลการสอบ O-net, NT และขอ้สอบกลาง 
 

 
 
๒)ดา้นการบริหารจดัการศึกษา 
จดุเด่น 
ผูบ้ริหารมีความรูค้วามสามารถมีภาวะผูนํ้า สามารถบริหารภารกิจงานทงั๔งานไดแ้ก่บริหารงาน

วิชาการบริหารงานงบประมาณบริหารงานบุคคลและบริหารงานทวัไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตามวงจร
คุณภาพ คือ การวางแผน (P)นําแผนไปใช ้(D) ติดตามความคืบหน้า (C) แกไ้ขพฒันางานอย่างต่อเนือง 
(A) คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานมส่ีวนร่วมภารกิจงานรวมทงัร่วมกบัผูม้ส่ีวนเกียวขอ้งทุกฝ่าย มี
การสรา้งทีมงานทีมคุีณภาพ เสริมแรงอย่างสมาํเสมอ  ครจูึงมีความตงัใจ      ในการปฏิบติังาน  
 จดุทีควรพฒันา 
 นําผลการดาํเนินการมาพฒันาอย่างต่อเนือง 
 

๓)ดา้นการจัดการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
จดุเด่น 
มีโครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ รองรบั ครูจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนอย่างหลากหลาย ครูไดร้บัการพฒันาในรายวชิาทีรบัผิดชอบอย่างสมาํเสมอตามเกณฑที์คุรุสภา
กาํหนดนิเทศติดตามผลการปฏิบติังานอย่างเป็นกลัยาณมิตรประเมินแผนการจดัการเรียนรูป้ระเมินการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนและประเมินแบบวดัผลการทดสอบของครสูมาํเสมอทุกภาคเรียนครูจดั



 

๑๘๓ 
 

กระบวนการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญัโดยกาํหนดเป้าหมายทีตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้รียนวิเคราะห์
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลสรา้งบรรยากาศทีเออืต่อการเรียนรูใ้ชสื้อทีเหมาะสมกบักจิกรรมและเนือหาสาระ
ประเมินความกา้วหน้าของผูเ้รียนอย่างหลากหลายนําผลการประเมินมาวิเคราะหเ์พือปรบัปรุงการสอนและ
การสอนซ่อมเสริมมกีารจดัทาํงานวิจยัเพือพฒันาสือและกระบวนการจดัการเรียนรู ้

จดุทีควรพฒันา 
พฒันาวิธีสอนทีสามารถยกระดบัผลการสอบ O-net , NT  , ขอ้สอบกลาง 
๔)ดา้นการประกันคุณภาพภายใน 
จดุเด่น 
จดัระบบประกนัคุณภาพภายใน โดยจดัทาํโครงการประกนัคุณภาพภายในประสิทธิผลทีเกิดจาก

กระบวนการมีส่วนร่วมและไดร้บัการสนับสนุนจากตน้สงักดัและมีพัฒนาการของผลการประเมินตาม
มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในสูงขนึตามลําดบัมีการดําเนินการประกนัคุณภาพทีเป็นระบบครบวงจร
มีความต่อเนืองและยงัยืน 

จดุทีควรพฒันา 
พฒันาการบริหารและการจดัการอย่างเป็นระบบเน้นการใชข้อ้มลูสารสนเทศในการบริหารงาน 

 

๕) ดา้นการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้
จดุเด่น 
ชุมชนมทีรพัยากรและแหล่งเรียนรูที้หลากหลายสามารถนามาใชจ้ดัการเรียนรูใ้หก้บันักเรียนได้

อย่างเหมาะสม 
จดุทีควรพฒันา 
ควรสนับสนุนใหม้กีารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์งานของโรงเรียน ทีทาํใหเ้กิดชุมชนแหง่ 

การเรียนรู ้
 

๔) ดา้นอัตลักษณข์องสถานศึกษา 
จดุเด่น 
วิสยัทัศน์พนัธกิจเป้าหมายอตัลักษณ ์และเอกลกัษณ ์สอดคลอ้งกนั มคีวามชดัเจนทุกฝ่ายเขา้ใจ

ตรงกนัมโีครงการ/กิจกรรมสนับสนุนอย่างหลากหลายทีเอือต่อการเรียนรูสู้่อตัลกัษณ ์
จดุทีควรพฒันา 
ความต่อเนืองในกิจกรรมทีเอือต่อการสรา้งอตัลกัษณ ์
 

๕) ดา้นมาตรการสง่เสริม 
จดุเด่น 
โรงเรียนเป็นโรงเรียนวถีิพุทธพระราชทาน 
โรงเรียนเป็นโรงเรียนตน้แบบการเรียนร่วม 
จดุทีควรพฒันา 



 

๑๘๔ 
 

การพฒันาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกๆดา้น 
๓. แนวทางพฒันาสถานศึกษาในอนาคต 

ระดบัปฐมวัย 
การจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยัพฒันาเด็กไดต้ามความแตกต่างระหว่างบุคคลและเด็กทุกคน

ไดร้บัการพฒันาอย่างสูงสุดเต็มศกัยภาพแนวทางการจดัการศึกษาในหลักสตูรสถานศึกษาระดบัปฐมวยั
โรงเรียนเป็นทียอมรบัของผูป้กครองบุคคลทวัไปโรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตดงันี 

๑. พฒันารปูแบบการจดักิจกรรมแต่ละปีเพือเติมเต็มใหม้ีความสมบูรณเ์พือนําไปพฒันาเด็ก 
๒. ศึกษาและจดัทาํนวตักรรมเพือใหสื้อ / กระบวนการสอนมีกระบวนการทีสมบรูณ ์
๓. พฒันารูปแบบการจดัเก็บขอ้มลูเด็กในระบบสารสนเทศของชนัเรียนดว้ยระบบเทคโนโลย ี
๔. ขยายแนวคิดการพฒันาเด็กตามรปูแบบการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัปฏิบติัสู่สาธารณชนโดย

วิธีการต่างๆเป็นแหล่งเรียนรูศึ้กษาดูงานฝึกปฏิบตัิงานครนํูาความรูเ้ผยแพร่ดว้ยการเป็นวิทยากร 
 

 
 
ระดบัการศึกษาขันพืนฐาน 
โรงเรียนมีแนวทางในการพฒันาสถานศึกษาในอนาคตดงันี 
๑. พฒันาผูเ้รียนมีความรบัผิดชอบต่อตนเองและงานของส่วนรวมรูจ้กัประหยดัมีทกัษะความคดิ

สรา้งสรรคก์ลา้แสดงออกมีวินัยสุขภาพกายและสุขภาพจติทีดี 
๒. พฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนดว้ยวิธีการสอนทีหลากหลาย แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มอ่อน   ปาน

กลาง และเก่ง จดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัการแบ่งกลุ่มนักเรียน 
๓. ศึกษาและจดัทาํนวตักรรมเพอืใหสื้อ / กระบวนการสอนมีกระบวนการทีสมบรูณ ์
๔. มกีารจดัโครงการกิจกรรมหลากหลายส่งเสริมใหผู้เ้รียนทีมีความสามารถพิเศษเป็นรายบุคคล

และดูแลนักเรียนทีประสบปัญหาทงัดา้นการเรียนและพฤติกรรม 
๗. คณะกรรมการสถานศึกษาผูบ้ริหารครผููป้กครองและชุมชนมส่ีวนร่วมในการจดัการศึกษาเพือ

พฒันาผูเ้รียนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆทีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนและสถานศึกษา 
๘. พฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนและผลการทดสอบระดบัชาติใหสู้งขนึ 
๙. ทางดา้นครสู่งเสริมใหค้รูไดป้รบัหลกัสตูรจดัทาํแผนการสอนและสือทีสอดคลอ้งกบัความสนใจ

และศักยภาพของผูเ้รียนทนัต่อวิทยาการและความเปลียนแปลงของโลกส่งเสริมใหค้รูไดป้รบัปรุงการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบดว้ยวิธีวิจยัและนําผลการวิจยัมาใชอ้ย่างจริงจงั 

๑๐. ปลูกฝังดา้นคุณธรรม  จริยธรรม ใหฝั้งลึกลงทีตัวนักเรียน ตลอดจนดึงพลงับา้น วดั โรงเรียน 
ชุมชนเขา้มามส่ีวนร่วม 
๔. ความตอ้งการช่วยเหลือ  

การพฒันาสือเทคโนโลยสีาํหรบัครูและนักเรียนใหม้ีโอกาสเขา้ถึงแหล่งเรียนรูก้ารคน้ควา้อีกทงัการ
นําไปใชใ้นการเรียนรู ้
 



 

๑๘๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 บนัทึกการใหค้วามเห็นชอบรายงานประจาํปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 คาํสังแต่งตังคณะทาํงาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 หลกัฐาน ขอ้มลูสาํคญั เอกสารอา้งอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมสําคญั ทีแสดง 
     ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๘๖ 
 

 
 
 
 
 

 
การใหค้วามเหน็ชอบเอกสาร 

รายงานประจาํปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๘ 
ของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอทิุศ ) 

สํานักงานเขตพืนทกีารศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการเขต ๒ 
 

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

มติทีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) 
ครงัที  ๑  / ๒๕๕๘เมอืวนัที๑๘เดือนเมษายนพ.ศ. ๒๕๕๘ไดพิ้จารณาใหค้วามเหน็ชอบรายงานประจาํปีของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๘ของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ )แลว้เห็นชอบในการรายงานการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาประจาํปีปีการศึกษา๒๕๕๘ดว้ยมติเป็นเอกฉนัท์ใชร้ายงานต่อหน่วยงานตน้สงักดั
และสาธารณชนได ้
 
 

(ลงชือ) 
(นายชอบใจ  เศรษฐวชัราวนิช) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน 
โรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) 

 
 

(ลงชือ) 
(นางเพียงเพ็ญ สุรารกัษ)์ 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) 
 
 
 
 

 



 

๑๘๗ 
 

 

คณะผูจ้ดัทาํเอกสารรายงานประจาํปี 

ทีปรกึษา 
นายวิฑรูย ์ ชงัโต   ผูอ้าํนวยการกลุ่มนิเทศฯ    สพป.สป๒ 
นางสาวพัฒน์ชญา  ทองแซม ศึกษานิเทศกช์ํานาญการพิเศษ   สพป.สป๒ 

ผูจ้ดัทาํ 
๑. นางพียงเพ็ญ  สุรารกัษ ์  ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นายชลอ  มนัฤทธิ  ตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๓. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)    กรรมการ 
๔. นางนาฏยา  บรรจงอกัษร ตาํแหน่งครคูศ. ๓   กรรมการและเลขานุการ 
๕. นายเสมา  นุชพนัธุ ์  ตาํแหน่งผูช้่วย    ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาวฉวีวรรณ  จนัทรน์าง ตาํแหน่งครคูศ. ๒   ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวภทัรพร  ประมาตร ตาํแหน่งผูช้่วย    ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 
 

********************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๘๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๘๙ 
 

 

เอกสารลาํดับท ี๑๓ โรงเรียนวดัหนามแดง ( เขยีวอุทศิ) 

 

 

 

 

 


