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๑. ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)   ที่ตั้ง   ๑๓๒/๑   หมู่ที่  ๑   ต าบลโกสัมพี                  
อ าเภอ โกสัมพีนคร     จังหวัดก าแพงเพชร      สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร  เขต ๑ 
โทรศัพท์  ๑-๕๕๗๑-๕๔๓๑    โทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๘-๑๐๔๓-๕๒๖๐ 
E-mail :    anuban_ksp_ school@hotmail.com    Website  : anubankosampinakorn-school.org 
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เนื้อท่ี  ๑๑ ไร่  ๓ งาน ๕๕ ตารางวา 
เขตพ้ืนที่บริการ  ๒   หมู่บ้าน   ได้แก่  หมู่ที่  ๑  บ้านท่าคูณ   หมู่ที่  ๑๑  บ้านหนองเตาอิฐ 
ประวัติโดยย่อ  
  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านท่าคูณ ท าการก่อสร้าง เมื่อวันที่  
๑๒   พฤษภาคม   ๒๕๐๘   โดยท าการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ    ป ๑ ซ ( ใต้ถุนสูง)          จากความร่วมมือ
ของคณะกรรมการการศึกษาและประชาชน  น าโดยนายพลอย  ทองปาน  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ ๑ มี นายสมาน  อาจ
จ านง  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ ในขณะนั้น 
  ใน ปีพ.ศ. ๒๕๒๖ ส านักงานประถมศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร ได้แต่งตั้งให้นายวีระ   มาลัย ด ารง
ต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่าคูณ แทนนายสมาน  อาจจ านง  ที่ย้ายไปด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านใหม่
พัฒนา  
  ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘   คณะกรรมการสถานศึกษา  และประชาชน      ได้จัดหาทุนทรัพย์จ านวน  
๒๐,๐๐๐  บาท  ซื้อที่ดินติดกับโรงเรียนด้านทิศตะวันออก  จ านวน  ๓  ไร่  ๒  งาน  มอบให้กับโรงเรียน 
  ปีพ.ศ. ๒๕๓๘  คณะกรรมการสถานศึกษา  ประชาชน  น าโดยพระอธิการธรรมรัตน์  วิสิญโญ 
เจ้าอาวาสวัดท่าคูณ  ได้ทอดผ้าป่าน าเงินมาซื้อที่ดินด้านทิศใต้    จ านวนเงิน  ๖๐,๐๐๐   จ านวน   ๑ ไร่   ๒    
งาน  ๕๕  ตารางวา 
  ในปีพ.ศ. ๒๕๔๘   ได้รับประกาศจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชรเขต ๑ ให้เป็น
โรงเรียนอนุบาลต้นแบบประจ าอ าเภอโกสัมพีนคร   จึงใช้ชื่อ จากโรงเรียนบ้านท่าคูณ  มาเป็นโรงเรียนอนุบาลโกสัม
พีนคร(บ้านท่าคูณ)   ในปีพ.ศ.๒๕๕๐   ได้รับค าสั่ง    ให้นายสถาพร    ชาญเชี่ยว    มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) แทนนาย วีระ  มาลัย  ที่ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเ รียนบ้าน
เกาะรากเสียดในวันที่   ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒    นายยงยุทธ      บดีรัฐ       มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) แทนนายสถาพร  ชาญเชี่ยว  ซึ่งลาออกจากราชการ จนถึงปัจจุบัน นี้ 
 
 
 

 
 

ตอนที่  ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

mailto:school@hotmail.com
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แผนที่โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 
 

 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 

๑) ผู้อ านวยการโรงเรียนชื่อ   นายยงยุทธ    นามสกุล   บดีรัฐ     วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท 
สาขาการบริหารการศึกษา   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนตั้งแต่  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒    จนถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลา  5  ปี  ๓  เดือน  โทรศัพท์  ๐๘-๑๐๔๓-๕๒๖๐   E-mail:  yongyutkpp_ bodee@hotmail.com 

๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน    -      คน    วุฒิการศึกษาสูงสุด   -     โทรศัพท์   -    E-mail:  - 
 
 
 
 

mailto:yongyutkpp_%20bodee@hotmail.com
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๓. ข้อมูลนักเรียน 
๓.๑) ข้อมูลวันที่  ๑๐   มิถุนายน   ปีการศึกษา  ๒๕๕7 
๑)     จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทั้งสิ้น     217  คน 
๒)   จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น      ๒๔๓   คน   จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ชั้นอนบุาล๑ ๑ 7 2 9 ๒๐ 
ชั้นอนบุาล๒ ๑ 12 9 21 ๑๙ 
รวม ๒ 19 11 30 15 
ประถมศึกษาปีที่๑ ๑ 14 7 21 21 
ประถมศึกษาปีที่๒ ๑ 13 3 16 ๑6 
ประถมศึกษาปีที่๓ ๑ 5 10 15 15 
ประถมศึกษาปีที่๔ ๑ 13 10 23 23 
ประถมศึกษาปีที่๕ ๑ 11 7 18 18 
ประถมศึกษาปีที่๖ ๑ 13 3 ๒6 ๒6 
รวม ๖ 69 50 119 19.83 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑ 10 13 23 23 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑ 15 8 23 23 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑ 12 10 22 22 
รวม ๓ 37 31 68 22.66 
รวมทั้งหมด ๑๑ 125 92 217 19.73 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

                                                                                                                     รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 

 

๓.๒)   ข้อมูลนักเรียนเม่ือสิ้นปีการศึกษา 

ที ่ รายการ 
จ านวน 

(ทั้งหมด) 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

๑ จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพล
ศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ(สสส.) 

๒12 212 ๑๐๐ 

๒ จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๒12 ๒05 96.69 
๓ จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม ๒12 4 1.88 
๔ จ านวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ๒12 7 3.30 
๕ จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ ๒12 42 19.81 
๖ จ านวนนักเรียนที่มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 212 30 14.15 
๗ จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน(ปัจจุบัน) 212 - 0.00 
๘ สถิติการขาดเรียน 212 ๘ 3.77 
๙ จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น 212 10 4.71 

๑๐ จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
๑๐.๑    อนุบาล  ๒ 
๑๐.๒   ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๑๐.๓   มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
๑๙ 
๒5 
22 

 
๑๙ 
๒5 
22 

 
100 
100 
100 

๑๑ อัตราส่วนครู: นักเรียน  แยกตามระดับ 
๑๑.๑    ระดับปฐมวัย 
๑๑.๒    ระดับประถมศึกษา 
๑๑.๓    ระดับมัธยมศึกษา 

 
29 

๑๑๙ 
68 

 
๒ 
๘ 
6 

 
14.5 

14.88 
11.33 

๑๒ จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์  
วรรณคดีและนันทนาการ 

๒12 212 100 

๑๓ จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผูป้กครอง ๒12 212 ๑๐๐ 
๑๔ จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนทีด่ีของโรงเรียน ๒12 212 ๑๐๐ 
๑๕ จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทัง้ในและนอก

ประเทศ 
๒12 212 ๑๐๐ 

 

๑๖ จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้น
จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

184 ๑๗4 94.56 

๑๗ จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ี
ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

184 184 ๑๐๐ 
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ที ่ รายการ 
จ านวน 

(ทั้งหมด) 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

๑๘ จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการ
ปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

184 184 100 

19 จ านวนนักเรียนที่อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้ตามระดับชั้น  (นักเรียน
ปกติ) 

184 10 5.43 

๒๐ จ านวนนักเรียนที่อ่านคล่อง เขียนคล่องตามระดับชั้น                        
( นักเรียนปกติ) 

184 174 ๘๓.๓๓ 

๒๑ จ านวนนักเรียนที่คิดเลขเป็นตามระดับชั้น ( นักเรียนปกติ) 184 182 98.91 
๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 

๔.๑ ครูประจ าการ 

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง         
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอน

วิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ปี 
๑ นางชนิดา    อนุสนธิ์ ๔1 ๑7 ครูช านาญการ คบ. ปฐมวัย อ.๑ 42 ชั่วโมง 
๒ นางตีรณันต์  บุญเนียม ๕3 ๒8 ครูช านาญการ คบ. สังคมศึกษา อ.๒ 56 ชั่วโมง 
๓ นางวิมลทิพย์ จันทร์แดง ๕4 ๓5 ครูช านาญการ คบ. ประถมศึกษา ป.๑ 28 ชั่วโมง 
๔ นางพจนีย์      มีพร ๕9 ๒2 ครูช านาญการ ศศบ. ประวัติศาสตร ์ ป.๒ ๒8 ชั่วโมง 
๕ นายสมชาย     เนื้อนิ่ม ๕2 ๒7 ครูช านาญการ คบ. ประถมศึกษา ป.๓ 42ชั่วโมง 
๖ น.ส.ปิยวดี   ช่างสุวรรณ ๕8 ๓3 ครูช านาญการ คบ. ประถมศึกษา ป.๔ 28ชั่วโมง 
๗ นางวราพร  โสประดิษฐ์ ๕4 ๓3 ครูช านาญการ กศบ. ประวัติศาสตร ์ ป.๕ 56 ชั่วโมง 
๘ นางศศิธร      สงวนศักดิ์ ๕6 20 ครูช านาญการ คบ. ประถมศึกษา ป.๖ ๔๘ชั่วโมง 
๙ น.ส.ปราณี     ต่อกร ๔1 ๑3 ครูช านาญการ กศม. จิตวิทยา              

แนะแนว 
อังกฤษ 56 ชั่วโมง 

๑๐ นางทิพวรรณ  พงษ์สิงห์ ๕5 30 ครูช านาญการ กศม. จิตวิทยา                      
แนะแนว 

คณิตฯ 28 ชั่วโมง 

๑๑ นางจันทิมา    สุขศิริ ๓4 9 ครูช านาญการ คบ. วิทยาศาสตร ์ วิทย์ 73ชั่วโมง 
๑๒ นายสุรพันธ์   มะลิลา ๕4 ๓3 ครูช านาญการ กศม. บริหาร

การศึกษา 
สังคม 35ชั่วโมง 

๑๓ นางรุจิรา  ประเสริฐสังข์ ๓4 8 คร ู กศม. เทคโนโลยีและ
การสื่อสาร
การศึกษา 

การงาน 35 ชั่วโมง 

๑๔ น.ส.พิจาริน เมืองตาแก้ว 25 8 เดือน ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย 21 ชั่วโมง 



๖ 

                                                                                                                     รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 

 

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง         
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอน

วิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ปี 
๑๕ นายกิจจา     ศุภดิษฐ์ ๔1 ๑6 ครูช านาญการ คบ. ดนตร ี ดนตรี 28ชั่วโมง 
๑๖ น.ส.นิรมล   บุญคุ้ม ๒9 2ปี๑๐ 

เดือน 
ครูผู้ช่วย วทบ. วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์
คอมพิว 
เตอร ์

63  ช่ัวโมง 

จ านวนครูที่สอนตรงเอก    ๑๕    คน   คิดเป็นร้อยละ  ๙๓.๗๕ 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด   ๑  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖.๒๕ 
    ๔.๒  พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์

การสอน 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

๑ นายพงษ์ระพี  พรมอินทร์ ๒4 1 ปี๗  เดือน ศศบ. เศรษฐศาสตร์
การสหกรณ์ 

ครูธุรการ งบประมาณ
สพป.กพ.เขต๑ 

๒ น.ส.พัฒนา  เพชรก าแหง ๓2 4  ปี ปวส. บัญชี เด็กพิการ
เรียนร่วม 

งบประมาณ
สพป.กพ.เขต๑ 

๓ นายจีราวิทย์    ปุ๊ดปวน ๒7 2 ปี ๓  เดือน คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ งบประมาณ
สพป.กพ.เขต๑ 

๔.๓   บุคลากรสนับสนุน 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์

ท างาน(ปี) 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

๑ นายสมจิตร   แสนยม ๕9 30  ปี ป.๔ - นักการ        
ภารโรง 

งบประมาณ
สพป.กพ.เขต๑ 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
อาคารเรียนจ านวน   ๒   หลงั   ห้องสมุด 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง ห้องสหกรณ์ 1 หลัง   ส้วม  ๓  หลัง  
สนามเด็กเล่น ๑  สนาม สนามฟุตบอล ๑  สนาม   สนามวอลเลย์บอล  ๒  สนาม  สนามตะกร้อ ๑ สนาม  
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๖. ข้อมูลงบประมาณ 
งบประมาณ  ( รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน(บาท) รายจ่าย จ านวน(บาท) 
เงินงบประมาณ 1,926,125 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 1,373,480 
เงินนอกงบประมาณ(อบต.) 634,000 งบพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา 
627,645 

ผ้าป่าศิษย์เก่ 500,000 โครงการอาหารกลางวัน 634,000 
เงินอ่ืนๆ 75,000 สร้างอาคารอนุบาล 3 ขวบ 500,000 
รวมรายรับ 3,060,125 รวมรายจ่าย 3,060,125 

 งบด าเนินการ/เงินเดือน/ค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ      71.30 ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ  28.7    ของรายรับ 

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท  พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยู่กันแบบ 

เครือญาติ    มีประชากรประมาณ ๑,๓๐๐  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ ทิศตะวันตกติดต่อกับวัดท่า
คูณ  ทิศเหนือติดต่อกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าคูณ   ทิศใต้ติดต่อกับแม่น้ าปิง     อาชีพหลักของชุมชน   
คือรับจ้างและเกษตรกร  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ  
การเทศน์มหาชาติ 

๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่      จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่    ๖    อาชีพหลักคือ     รับจ้างและ  
เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๓6,๐๐๐ บาท   
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว   ๕  คน 

๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โรงเรียนอยู่ในเขตชุมชน  ใกล้วัดบ้านท่าคูณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าคูณและใกล้แหล่ง 

เรียนรู้ต่างๆในชุมชน    ท าให้มีแหล่งเรียนรู้ ส าหรับให้นักเรียนได้ศึกษา     ประชาชนในท้องถิ่นยังคงรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น   โรงเรียนและชุมชนจึงร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ ของท้องถิ่น  
การคมนาคม  สื่อสาร  สะดวก รวดเร็ว  ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือ  ส่งเสริม   สนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียนด้วยดีตลอดมา      มีการประสานความร่วมมือกับองค์กร     หน่วยงานต่างๆในด้านการ
สร้างคุณธรรม     การต่อต้านยาเสพติด     การขับขี่ปลอดภัย     การรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อน ซึ่งได้ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องทุกๆปี 
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ข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ท างานนอกพ้ืนที่  ปล่อยให้บุตร-หลานอยู่กับผู้สูงอายุ  ท าให้นักเรียนขาดการดูแลเอา
ใจใส่  ทั้งด้านการเรียนและความประพฤติ  ท าให้เด็กปัญหาด้านชู้สาวในวัยเรียน  การคบเพ่ือน  ซึ่งนักเรียนไม่
สามารถที่จะปรึกษาใครได้    เมื่อจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  แล้ว ไปศึกษาต่อมีปัญหาการออก
กลางคันอยู่เสมอ   นักเรียนส่วนมากเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วจะไปศึกษาต่อด้านสายอาชีพมากว่าสายสามัญ     
เพราะใช้เวลาเรียนน้อยกว่า    สามารถที่จะน าไปประกอบอาชีพได้ ผู้ปกครองเสียค่า ใช้จ่ายน้อยกว่าสายสามัญ     
การสนับสนุนด้านการศึกษาเป็นไปตามอัตภาพ     ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจและรายได้ของชุมชน  ซึ่งมีผลต่อการ
สนับสนุนในสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
 

๘. โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๘.๑   ระดับปฐมวัย 

ชั้น 

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

เสริม
ประสบการณ์
(นาที) 

เคลื่อนไหว/
จังหวะ
(นาที) 

สร้างสรรค์
(นาที) 

เสรี(นาที) เกม
การศึกษา
(นาที) 

กลางแจ้ง
(นาที) 

กิจกรรม
อ่ืนๆ
(นาที) 

อ.๑ ๗๕ ๑๐๐ ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๐๐ ๒๒๕ ๑๐๐ ๑๕ 
ชั่วโมง 

อ.๒ ๗๕ ๑๐๐ ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๐๐ ๒๒๕ ๑๐๐ ๑๕ 
ชั่วโมง 

 
 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนทั้งปีเท่ากับ   600     ชั่วโมง 
 กิจกรรมเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษคือ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์

น้อย  กิจกรรมการเรียนรู้แบบBBL  
 กิจกรรมอ่ืนๆที่โรงเรียนจัดเพ่ิมเติมคือ 

อนุบาล  ๑    กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบ  BBL ,กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
อนุบาล  ๒    กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบ  BBL,กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
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๘.๒ ระดับประถมศึกษา 

ชั้น 
เวลาเรียน(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

รวม 
ภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม สุข ศิลปะ การงาน 

ภาษาต่าง
ประเทศ 

ก.พัฒนา
ผู้เรยีน 

สาระ
เพิ่มเตมิ 

ป.๑ ๕ ๕ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๓ - ๒๓ 
ป.๒ ๕ ๕ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๓ - ๒๓ 
ป.๓ ๕ ๕ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๓ - ๒๓ 
ป.๔ ๔ ๔ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๒๖ 
ป.๕ ๔ ๔ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๒๖ 
ป.๖ ๔ ๔ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๒๖ 
รวม ๒๗ ๒๗ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๙ ๙ ๑๘ ๙ ๑๔๗ 

  แผนการเรียนรู้/จุดเน้น การพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ แผนการเรียนรู้สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์และสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) 

  สระเพ่ิมเติมที่จัด  คือ 
    ป.๑ - ส่งเสริมการอ่าน 
 ป.๒ - ส่งเสริมการอ่าน 
 ป.๓ - ส่งเสริมการอ่าน 
 ป.๔ - คอมพิวเตอร์ 
 ป.๕ -ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(สมุนไพรใกล้ตัว) 
 ป.๖ -ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(ขนมไทย) 
๘.๓ ระดับมัธยมศึกษา 

ชั้น 
เวลาเรียน(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

รวม ภาษา 
ไทย 

คณิต วิทย์ สังคม สุขฯ ศิลปะ 
การ
งาน 

ภาษาต่าง
ประเทศ 

ก.พัฒนา
ผู้เรียน 

สาระ
เพ่ิมเติม 

ม.๑ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ 6 ๓1 
ม.๒ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ 6 ๓1 
ม.๓ ๓ ๓ ๓ 4 ๒ ๑ ๑ 3 3 6 ๓1 
รวม ๙ ๙ ๙ ๑2 ๖ ๕ ๕ 9 9 ๑8 ๙3 

 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษคือ  แผนการเรียนรู้สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์    สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) 
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 สาระเพ่ิมเติมที่จัด คือ 
 ม.๑ คณิตศาสตร์    วิทยาศาสตร์   ภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร์   การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง    หน้าที่และพลเมือง 2 
 ม.๒ คณิตศาสตร์     วิทยาศาสตร์    ภาษาอังกฤษ    คอมพิวเตอร์   ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

หน้าที่พลเมือง  4 
 ม.๓ คณิตศาสตร์      สังคมศึกษา    ศิลปะ    การงาน     ภาษาอังกฤษ  หน้าที่พลเมือง 6 

๙.  แหล่งเรียนรู้   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๑) ห้องสมุด  มีขนาด   ๑๖๐   ตารางเมตร    จ านวนหนังสือในห้องสมุด  ๒,๘72    เล่ม   การ
สืบค้นหนังสือและการยืม-คืน  ใช้ระบบ  ทศนิยมดิวอี้  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา ๒๕๕7 
เฉลี่ย 107 คน /วัน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.47   ของนักเรียนทั้งหมด 

๒)       ห้องปฏิบัติการ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน   ๑   ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์          จ านวน    ๑   ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา               จ านวน     -  ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์         จ านวน     ๑   ห้อง 

๓)        คอมพิวเตอร์     จ านวน       ๔๑    เครื่อง 
ใช้เพื่อการสอน จ านวน    ๓๖     เครื่อง 
ใช้เพื่อการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จ านวน    ๒๖   เครื่อง 
จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษา  ๒๕๕7   เฉลี่ย  ๓๕   คน/ 

ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  23.80  ของนักเรียนทั้งหมด ( นักเรียนที่เข้าเรียนทั้งหมด 147  คน) 
  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ    จ านวน     ๕   เครื่อง 

๔)        แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้(สถานที่นอกห้องเรียน) สถิติการใช้ จ านวนครั้ง/ปี 
๑ ห้องสมุด ๑,3๐๐ 
๒ ห้องวิทยาศาสตร์ 1,200 
๓ ห้องสังคม ๕7๐ 
๔ ห้องภาษาไทย ๔2๐ 
๕ ห้องคณิตศาสตร์ 420 
๖ ห้องปฏิบัติการทางภาษา 800 
๗ ห้องคอมพิวเตอร์ 1,600 
8 แปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 40 
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๕)     แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้(สถานที่) สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
๑ อุทยานคลองวังเจ้า  ๑ 
๒ ค่ายศูนย์ฝึกลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ้านดงซ่อม 1 
๓ บ่อน้ าพุร้อนพระร่วง 2 
๔ เขตป่าสงวนบ้านท่าคูณ 5 
๕ ทุ่งนา ๔ 
๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าคูณ 7 
๗ วัดบ้านท่าคูณสามัคคีธรรม ๑๐ 
๘ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ๑ 
๙ อุทยานสวนหลวงราชพฤกษ์  จังหวัดเชียงใหม่ ๑ 

๑๐ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย  จังหวัดล าปาง ๑ 
๑๑ สวนสัตว์เชียงใหม่  จังหวัดเชยีงใหม่ ๑ 
๑๒ เขื่อนภูมิพล  จังหวัดตาก 1 
๑๓ วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน  จังหวัดตาก ๑ 
๑4 เมืองตากน่ายล  จังหวัดตาก 1 
๑๓ ทัศนียภาพ สถานที่ส าคัญในอ าเภอเมือง  จังหวัดตาก ๑ 
14 เขาสนามเพรียง  จังหวัดก าแพงเพชร 1 

 
๖)         ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ แก่ครู                    

นักเรียนในปีการศึกษา  ๒๕๕7 
 ๖.๑ ชื่อ นายแปลก สายพิณ  ให้ความรู้เรื่องการตีกลองยาว   สถิติการให้ความรู้ 
ในโรงเรียนแห่งนี้    จ านวน    ๒๐  ครั้ง/ป ี
 ๖.๒ ชื่อนางสาวสมพร   สิริพัด  ให้ความรู้เรื่องสุขอนามัย    ไข้เลือดออก      การมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน    อบรมผู้น าอนามัยโรงเรียน    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้     จ านวน  
๘     ครั้ง/ป ี
 ๖.๓)   ชื่อ นายไสว      ค าเรืองศร ี ให้ความรู้เรื่องการท าเกษตรกรรมตามแนวพระราชด าริ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      ให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้   จ าวน   ๓    ครั้ง/ป ี
 ๖.๔   นายสมนึก             เฮียนตัน ให้ความรู้เรื่องศิลปะมวยไทยในการป้องกันตัว     
ให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้    จ านวน     ๒   ครั้ง/ป ี
 ๖.๕  องค์กรศาสนา  พระธรรมทูต     เผยแผ่พระศาสนาและการปฏิบัติตามหลักธรรมศาสนาพุทธ 
ให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้   จ านวน  ๒๐   ครั้ง/ป ี
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 ๖.๖)  หน่วยงานต ารวจสันติบาล  อ าเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดก าแพงเพชร  อบรมโครงการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด    จ านวน   20  ครั้ง/ปี 

๖.๗)  บริษัทฮอนด้ามหาชนจ ากัด      ให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัย    
ให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน  ๑  ครั้ง/ป ี
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๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
๑๐.๑    ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา -เหรียญทองการประเมินคุณภาพศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 

-ผ่านการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก 
-ได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

สพป.ก าแพงเพชรเขต ๑ 
สปพ.ก าแพงเพชรเขต1 
มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 

ผู้บริหารสถานศึกษา   
นายยงยุทธ            บดีรัฐ - เกียรติบัตรพร้อมเหรียญหนึ่งแสนครูดี  

-รางวัลเกียรติยศดีเด่น(HALL OF FAME )สาขาข้าราชการ
ครู 
-เกียติบัตรผู้บริหารโรงเรียนที่สามารถบริหารจัดการ
การศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ 
-รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 

คุรุสภา. 
สมาคมนักหนังสือพิมพ์และ
สื่อมวลชนก าแพงเพชร 
สพป.ก าแพงเพชรเขต๑ 
 
ชมรมครูนครโกสัมพี 

ครู   
นางรุจิรา        ระเสริฐสังข ์ เกียรติบัตรพร้อมเหรียญหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

นางชนิดา       อนุสนธิ ์ เกียรติบัตรพร้อมเหรียญหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

นายกิจจา       ศุภดิษฐ์ เกียรติบัตรพร้อมเหรียญหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 
นางพจนีย์       พร เกียรติบัตรครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ชมรมครูก าแพงเพชร 
นายสุรพันธ์     มะลิลา 
น.ส.พัฒนา  เพชรก าแหง 

เกียรติบัตรเหรียญทองเพลงคุณธรรม ในงานศิลปหัตถกรรม
ภาคเหนือครั้งที่ 64 

ศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ
จังหวัดแพร่ 

นางรุจิรา      ประเสริฐสังข์ เกียรติบัตรเหรียญเงินการประกวดโครงงานอาชีพในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งท่ี 64  

ศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ
จังหวัดแพร่ 

นางสาวปราณี   ต่อกร เกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศครูผู้ฝึกSpelling  Bee 
ระดับม.1-3 
เกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศครูผู้ฝึก Multi Skill 
Competitionช่วงชั้นที่๓ 
เกียรติบัตรเหรียญทองผู้ฝึกสอนการแข่งขันร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง 

สพป.ก าแพงเพชรเขต๑ 
 
สพป.ก าแพงเพชรเขต๑ 
 
สพป.ก าแพงเพชรเขต๑ 
 

นางสาวพิจาริน   เมืองตาแก้ว เกียรติบัตรเหรียญทองครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
บทร้อยกรอง  กลอนสุภาพระดับ ม 1-3 

สพป.ก าแพงเพชรเขต๑ 
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ประเภท ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางจันทิมา        สุขศิริ 
นางนิรมล         ตั้งปฏิการ 

เกียรติบัตรเหรียญทองครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม 1-3 

สพป.ก าแพงเพชรเขต๑ 

นายสมชาย      เนื้อนิ่ม 
 

เกียรติบัตรเหรียญเงินครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
ท่องอาขยานระดับชั้น ป.1-3 

สพป.ก าแพงเพชรเขต๑ 

นายจีราวิทย์    ปุ๊ดปวน เกียรติบัตรเหรียญเงินการแข่งขันซูกุม.1-3 สพป.ก าแพงเพชรเขต๑ 
นางวิมลทิพย์    จันทร์แดง เกียรติบัตรเหรียญทองแดงสวดมนต์แปลป.1-6 สพป.ก าแพงเพชรเขต๑ 

นางตีรณันต์     บุญเนียม เกียรติบัตรเหรียญทองแดงครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
ปั้นดินน้ ามันระดับปฐมวัย 

สพป.ก าแพงเพชรเขต๑ 

นักเรียน   

เด็กหญิงจิราพร    ศิริอักษร 
เด็กหญิงจิราภา ชาญสาริกา 
เด็กหญิงณัฐริกา   ประวัติ 
เด็กหญิงณันธวัน   มั่งค่ัง 
เด็กหญิงทักษิณา   ใจเป็ง 

เกียรติบัตรเหรียญทองเพลงคุณธรรม ในงานศิลปหัตถกรรม
ภาคเหนือครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่ 

ศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ
จังหวัดแพร่ 

เด็กหญิงปลายฟ้า  คงอรุณ 
เด็กหญิงเมธาวดี   สิงห์ใส 
เด็กหญิงพัณณิตา วงษ์ตะวัน 

เกียรติบัตรเหรียญเงินการประกวดโครงงานอาชีพในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งท่ี 64  
จังหวัดแพร่ 

ศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ
จังหวัดแพร่ 

เด็กหญิงกรรณิการ์  ปุราโน เกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศSpelling  Bee ระดับม.1-3 สพป.ก าแพงเพชรเขต๑ 
เด็กหญิงชลธิชา  อินทรเดชร เกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศ Multi Skill Competition

ช่วงชั้นที่๓ 
สพป.ก าแพงเพชรเขต๑ 

เด็กหญิงชลธิชา      วิราพร 
เด็กหญิงศิรินันท์     พันธุ์ยิ้ม 
เด็กหญิงสุดารัตน์    เสือนิ่ม 

เกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ระดับ ม 1-3 
 

สพป.ก าแพงเพชรเขต๑ 

เด็กหญิงหทัยชนก     จอนดิษ 
เด็กชายธวัชชัย        แสนค า 

เกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันบทร้อยกรอง   
กลอนสุภาพระดับ ม 1-3 

สพป.ก าแพงเพชรเขต๑ 

เด็กหญิงฐิติยากร  หมื่อนสบู่ เกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขัน 
ขับร้องเพลงสากลประเภทหญิง 

สพป.ก าแพงเพชรเขต๑ 

เด็กหญิงตรีรัตน์  หมวกทอง เกียรติบตัรเหรียญเงินการแข่งขันท่องอาขยานระดับชั้นป.3 สพป.ก าแพงเพชรเขต๑ 

เด็กหญิงวนิษา    สว่างแจ้ง 
เด็กชายพชร       อิ่มศรี 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดงการแข่งขัน 
ปั้นดินน้ ามันระดับปฐมวัย 

สพป.ก าแพงเพชรเขต๑ 
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ประเภท ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงณัฐณิชา   จันทิมา เกียรติบัตรเหรียญเงินการแข่งขันโดซูกุ สพป.ก าแพงเพชรเขต๑ 
เด็กหญิงเมธาวดี    สิงห์ใส 
เด็กหญิงชลธิชา     วิราพร 
เด็กชายวันชัย    ฤกษ์ดี 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

สพป.ก าแพงเพชรเขต๑ 

เด็กหญิงนภัสวรรณ  โคสอน 
เด็กหญิงปิยดา       ปานสุด 
เด็กหญิงวรรณภา   พวงภู่ 
เด็กชายธวัชชัย     แก้วอมร 
เด็กชายเหมราช    พิมดา 
เด็กชายวสันต์      คชฤทธิ ์
เด็กชายจักรพันธ์   คงพันธ์ 
เด็กชายเกริกพล   เทพวัน 
เด็กชายธนวัฒน์   ใหลทา 
เด็กชายจิรวัฒน์   สาจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกียรติบัตรเหรียญเงินทองแดงการประกวดสวดมนต์แปล 
ป.1-6 

สพป.ก าแพงเพชรเขต๑ 
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๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
( จ านวนร้อยละ 

๑ พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถิ่น 

เพ่ือปรับปรุงและจัดท า
หลักสูตรการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน 

๑.จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
๒.จัดท าหลักสูตรกลุ่ม
สาระ 
๓.จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 

ร้อยละ  ๙๐  โรงเรียนมี
หลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถิ่น 

๒ การใช้เทคโนโลยี  
สารสนเทศและการ
สื่อสารด้านการ
จัดการเรียนรู้ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาให้ครูและนักเรียน
ใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ดีข้ึน 

๑.อบรมครูให้มีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐานในการใช้
คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 
๒.จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานเพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียน 

ร้อยละ   90  ครู/นักเรียน
สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานได้ 

๓ ระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนและพัฒนา
ทักษะชีวิต 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
การเรียนของนักเรียน 

๑.ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
-ทู  บี  นัมเบอร์ วัน 
-เยี่ยมบ้านนักเรียน 
-SDQ 
-ทุนการศึกษา 
-ปฐมนิเทศ 
-ปัจฉิมนิเทศ/บณัฑิตน้อย 
-แนะแนวการศึกษา 
๒.ช่วยเหลือเด็กพิการและด้อย
โอกาส 

นักเรียนทุกคนได้รับการ
ช่วยเหลือตามเกณฑ์และปลอด
จากสารเสพติด 

๔ การจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

เพ่ือส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดย
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

๑.จัดท าหลักสตูรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย 
๒.จัดท าข้อมลู/เครื่องมือ
ประเมินพัฒนาการ 
๓.จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ ์
๔.วัดผล/ประเมินผลพัฒนาการ 

เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพตาม
พัฒนาการ 
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ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
( จ านวนร้อยละ 

๕ ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มี
มาตรฐานได้ตาม
มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัยและ
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

๑.จัดระบบบริการและการ
จัดสารสนเทศ 
๒.พัฒนามาตรฐาน
การศึกษา 
๓.จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
๔.ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๖.การประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
๗.รายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี 
๘.ผดุงระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ครู   บุคลากรและนักเรียนทุก
คน  มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

๖ พัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพบุคลากร 

ครูและบุคลากรได้รับ
การพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพให้เป็นมืออาชีพ 

๑.การพัฒนาตนเองของ
บุคลากรด้วยการอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
๒.ได้รับการส่งเสริมให้
เลื่อนวิทยฐานะ 

ร้อยละ ๑๐๐  ครู/บุคลากร
ได้รับการพัฒนาตนเองตาม
เกณฑ์  ๒๐  ชั่วโมง/ปี 

๗ สร้างเครือข่าย
สถานศึกษาในการ
พัฒนาคุณภาพ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาให้กับนักเรียน
โดยมีองค์กร ชุมชน 
เอกชน มีส่วนร่วมในการ
จัดกรศึกษา 

๑.เครือข่ายปฐมวัย 
๒.เครือข่ายรักการอ่าน 
๓.เครือข่ายวิถีพุทธ 
๔.เครือข่ายระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
๕.เครือข่ายคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ร้อยละ ๙๐ ผู้ปกครอง  องค์กร  
ชุมชน  มีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย 

๘ สนับสนุนกิจกรรม  
องค์กรของนักเรียนและ
คณะกรรมการนักเรียน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพกร
ศึกษาให้กับนักเรียนโดยมี
องค์กร ชุมชน เอกชน มีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษา 

๑.ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
๒.ผู้น าอนามัยนักเรียน 

นักเรียนทุกคนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 
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ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
( จ านวนร้อยละ 

๙ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง  
ชุมชน สมาคมและ
เครือข่ายต่างๆ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาให้กับนักเรียน
โดยมีองค์กร ชุมชน 
เอกชน มีส่วนร่วมในการ
จัดกรศึกษา 

๑.การประชุมผู้ปกครอง 
๒.กีฬาสี,กีฬากลุ่ม,กีฬา
เยาวชน 
๓.กีฬามินิอนุบาลโกสัมพี
นคร(บ้านท่าคูณ)เกมส์ 
๔.พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัย 
๕.วันส าคัญทางศาสนา 

ร้อยละ  ๙๐ ของหน่วยงาน 
องค์กรต่างๆให้ความร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพที่ดี 

๑๐ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารในการบริหาร
จัดการ 

น าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษา
ได้สะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

๑.จัดหา  ดูแลรักษา
คอมพิวเตอร์ 
๒.จัดระบบสารสนเทศ 
๓.การประชาสัมพันธ์ 

ครูร้อยละ 93.75สามารถ
สื่อสารทางอินเทอร์เน็ตได้ 

๑๑ บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ให้กับเด็กปฐมวัย 

๑.จัดกิจกรรมการทดลอง
วิทยาศาสตร์อย่างน้อย 
๒๐กิจกรรม/ปี 

เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ มีความรู้ 
ความเข้าใจกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

๑2 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน
ให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และให้ผู้เรียน
มีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา 

๑.กิจกรรมเพิม่ผลสัมฤทธ์ิ 
NT/ONET/LAS 
2.กิจกรรมนิเทศภายใน 
3.กิจกรรมการแสดงออกด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์
และการประกวดแข่งขัน 
4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
-กิจกรรมการสอนแบบคดิ
วิเคราะห ์
-กิจกรรมการสอนแบบ
โครงงาน 
-กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
-กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ 
-กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน 
-กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ 

-ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในระดับดี 
- ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเฉลี่ยเป็นรายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ไม่ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
-ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ในระดับดีไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 75 
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๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา  
 ๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 
ผลการติดตามตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด 
ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 18.18    
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 4.92 ๕ 

  
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการอารมณ์และ
จิตใจ 

4.58 ๕   

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการสังคม 4.61 ๕   
มาตรฐานที่ ๔เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 4.07 ๕   
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๖๗ ๕   
มาตรฐานที่ ๕ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๒๑.๐๐ ๕   

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๒๑ ๕   

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา ๒๐.๐๐ ๕   
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๕   

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๕ ๕   
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

๕.๐๐ ๕   

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา      ๕.๐๐ ๕   
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย 
 
 

๕.๐๐ ๕   
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 
ผลการติดตามตรวจสอบโดยหน่วยงาน

ต้นสังกัด 
ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๔.๕ ๕   
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๕.๐๐ ๕ 
  

โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย คะแนนที่ได้  ๙๙.68  ค่าเฉลี่ยร้อยละ97.7 
 ค่าเฉลี่ย  ๔.88   ระดับคุณภาพ  ๕   ความหมาย  ดีเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับข้ันพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 
ผลการติดตามตรวจสอบโดยหน่วยงาน

ต้นสังกัด 
ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน    33.38 ๕ 
  

มาตรฐานที่  ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

๔.๗0 ๕   

มาตรฐานที่  ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม ที่พึงประสงค์ 

6.33 ๕   

มาตรฐานที่  ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

9.70 ๕   

มาตรฐานที่  ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  สมเหตุผล 

4.16 ๕   

มาตรฐานที่  ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร      

3.85 4   

มาตรฐานที่  ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต 
 
 

4.64 ๕   
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับข้ันพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 
ผลการติดตามตรวจสอบโดยหน่วยงาน

ต้นสังกัด 
ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 45.62 ๕   
มาตรฐานที่  ๗   ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

9.61 ๕  
 

มาตรฐานที่ ๘   ผู้บริหารปฏบิัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

10.16 ๕ ๑๐.๘๐  

มาตรฐานที่  ๙   คณะกรรมการสถานศึกษา  
และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

4.40 ๕   

มาตรฐานที่ ๑๐   สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

8.33 ๕   

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

8.39 ๕ 
 

  

มาตรฐานที่  ๑๒  สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง 

4.73 ๕   

มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้

5 ๕   

มาตรฐานที่  ๑๓   สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

5 ๕   

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ ๕   
มาตรฐานที่  ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญาและ
จุดเน้นที่ก าหนด 

5 ๕   
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับข้ันพ้ืนฐาน 

กรประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 
ผลการติดตามตรวจสอบโดยหน่วยงาน

ต้นสังกัด 
ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ ๕ ๕.๐๐ ๕ 
มาตรฐานที่  ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

๕ ๕ ๕.๐๐ ๕ 

โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คะแนนที่ได้  99 ค่าเฉลี่ยร้อยละ  97.05 
ค่าเฉลี่ย  4.85  ระดับคุณภาพ  ๕    ความหมาย  ดีเยี่ยม 
๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (ครั้งล่าสุด) ( วันที่ ๑๓-๑๕  มิถุนายน ๒๕๕๔ ) 
 ส าหรับโรงเรียนที่ประเมินรอบสามแล้ว ใช้ผลรอบสาม 
 ๑๒.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๗.๕๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
                    เป็นส าคัญ 

๓๕.๐๐ ๓๒.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
                    สถานศึกษา 

๑๕.๐๐ ๑๔.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๘๖ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน  
                   พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                     เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงสร้างพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท 
                      ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๓๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 
                       

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

สรุป ๑๐๐ ๘๙.๑๖ ด ี
 
 โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี   โดยมีค่าเฉลี่ย  ๔.๔๖ 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ              รับรอง               ไม่รับรอง 
 กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก................................................................ 
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๑๒.๒  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๙ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๘ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๙๘ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๗.๗๕ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๙๗ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน    
                    เป็นส าคัญ 

๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
                    สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย 
                    สถานศึกษาและต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน  
                   พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                     เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงสร้างพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท 
                      ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ 
                      มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ  
                      เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

สรุป ๑๐๐ ๘๑.๕๗ ด ี
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี   โดยมีค่าเฉลี่ย  ๔.๐๘ 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ              รับรอง               ไม่รับรอง 
 กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก................................................................ 
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๑๓.  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด   
 จุดเด่น 

๑.  นักเรียนกล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบและเสียสละ 
๒. บทเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ มีมารยาทที่ดี 
๓. ผู้บริหาร ครูผู้สอน และชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความเต็มใจ 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
๒. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล 
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน 
๑. วางแผนการประกันคุณภาพภายในให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
๒. เร่งพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
จุดเด่น  จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 จุดเด่น 
๑.  ผู้เรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  กิจกรรมทางพุทธศาสนา  วันส าคัญ ประเพณี  

วัฒนธรรมท้องถิ่น  มีการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสม่ าเสมอ  นักเรียนมีความเคารพนบน้อมต่อผู้อื่น  ส่งผลท า
ให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกตัญญูกตเวที  รู้จักประหยัด  รู้จักใช้สิ่งของ
ส่วนตัวและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีความภูมิใจในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าของภูมิ
ปัญญาไทย 

๒.  บุคลากรในโรงเรียนมีความรัก  ความสามัคคี ร่วมมือในการปฏิบัติงาน ท างานร่วมกันเป็นทีม 
อย่างมีความสุข ท าให้โรงเรียนสามารถพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่ตามวุฒิ / ความรู้ ความถนัด 
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  มีภาวะผู้น า  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับบุคลากรใน 
โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้ดี  มีคุณธรรมและมีความสามารถในการบริหารงานที่ดี มีการท างานเป็นระบบ มี
โครงสร้างการบริหารงานที่เข้มแข็ง มีการกระจายงานท าให้ผลงานมีประสิทธิภาพและด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว 
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

จุดควรพัฒนา 
๑.  ผู้เรียนยังต้องได้รับการพัฒนาด้านการวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด 

สร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์  โดยใช้กระบวนการการเรียนการสอนแบบโครงงาน  กระบวนการกลุ่ม  
เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดแก้ปัญหาร่วมกัน  การเรียนการสอนโดยการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย ผู้เรียนยังต้อง



๒๖ 

                                                                                                                     รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 

 

ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ผลทดสอบระดับชาติ   (NT , O – NET ,  LAS)  ที่ต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน  โดยเฉพาะผลการสอบ O – NET 

๒.  ครูต้องมีการพัฒนาเทคนิค วิธีการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ให้หลากหลาย สอนเสริมและพัฒนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในด้านการฟัง การพูด 

๓. พัฒนากระบวนการนิเทศภายใน และมีการวางแผนการประกันคุณภาพภายในให้ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ 
๑.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านการวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ  มีความคิด 

สร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  โดยการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงาน กระบวนการกลุ่ม  
เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดแก้ปัญหาร่วมกัน การเรียนการสอนโดยการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย  ผู้เรียนยังต้อง
ได้รับการพัฒนาด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ผลทดสอบระดับชาติ   (NT , O –NET , LAS)  ที่ต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะผลการสอบ O – NET 

๒.  ครูควรเข้ารับการอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาบุคลากรในด้านการใช้เทคนิควิธีการ 
สอน ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง  ตามโครงการใช้ระบบทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ  สื่อ  ICT  และการสื่อสาร
ในการจัดการเรียนรู้  มีกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีความรู้  ความช านาญใน
การใช้เทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  เพื่อใช้พัฒนาตนเองและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๑๔.  สรุปปัญหา  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพปัญหา 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ ากว่าเกณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ 
 จุดเด่น 

๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีน้ าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  

รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่  มีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งในและนอกสถานศึกษา  คิดเป็น ท าเป็น มีความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับสังคม 
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๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา การบริหารจัดการตาม 

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  บรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
ความยั่งยืนและต่อเนื่องของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การด าเนินงานของ 

สถานศึกษา กระบวนการ จัดการเรียนรู้ของครู 
๔.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในของระบบประกันคุณภาพภายใน โดย 
สถาบันหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลสถานศึกษา พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ภาษาต่างประเทศ 

๒. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      สถานศึกษาควรมีการน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูไปพัฒนาอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง 
๓.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

การวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๓  กระทรวงศึกษาธิการ ยังไม่เด่นชัด 
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ตอนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
๑.  การบริหารจัดการศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ด้าน   
ได้แก่  งานบริหารวิชาการ  งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารวิชาการ   ผู้บริหารยึดหลักการ
บริหาร / เทคนิคการบริหารแบบ PDCA 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ 
 

 
 

  
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๒. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์  
 วิสัยทัศน์ 

ผู้บริหารสถานศึกษา (นายยงยุทธ  บดีรัฐ) 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

งานบริหารวชิาการ 
(นายสมชาย เน้ือน่ิม) 

งานบริหารบุคคล 
(นางวราพร  โสประดิษฐ)์ 

งานบริหารงบประมาณ 
(นางทิพยวรรณ พงษสิ์งห์) 

งานบริหารทัว่ไป 
(นายสุรพนัธ์  มะลิลา) 

- การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนด
ต าแหง่ 
(นางวราพร โสประดษิฐ์) 

- การสรรหาและบรรจแุตง่ตัง้ 
(นางวราพร โสประดษิฐ์) 

- การเสริมสร้างประสทิธิภาพในการ
ปฏิบตัริาชการ 
(นางวราพร โสประดษิฐ์) 

- วินยัและการรักษาวินยั 

(นางวราพร โสประดษิฐ์) 

- การออกจากราชการ 
(นางวราพร โสประดษิฐ์) 

- การประชาสมัพนัธ์งานการศกึษา 
(นางวราพร โสประดษิฐ์) 
 

 
 

- การจดัและเสนอของบประมาณ 

(นางทพิวรรณ  พงษ์สงิห์) 

- การจดัสรรงบประมาณ  
(นางทพิวรรณ  พงษ์สงิห์) 

- การตรวจสอบ ตดิตาม ประเมินผล
และรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ด าเนินงาน 

(นางสาวปราณี ตอ่กร) 

- การระดมทรัพยากรและการลงทนุ
เพ่ือการศกึษา 
(นางทพิวรรณ  พงษ์สงิห์) 

- การบริหารการเงิน 

(นางวิมลทพิย์  จนัทร์แดง) 

- การบริหารบญัชี 
(นางรุจิรา  ประเสริฐสงัข์) 

- การบริหารพสัดแุละสินทรัพย์ 

(นางทพิวรรณ  พงษ์สงิห์) 

 

- การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 
(นางจนัทมิา  สขุศริิ) 

- การพฒันากระบวนการเรียนรู้  
(นางจนัทมิา  สขุศริิ) 

- การวดัผล ประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน 

(นางจนัทมิา  สขุศริิ) 

- การวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพ 

(นางจนัทมิา  สขุศริิ) 

- การพฒันาสื่อนวตักรรม/เทคโนโลยี
ทางการศกึษา 
(นางตีรณนัต์  บญุเนียม) 

- การพฒันาแหลง่เรียนรู้ 
(นางพจนีย์  มีพร) 

- การนิเทศการศกึษา 
(นายสมชาย เนือ้น่ิม ) 

- การแนะแนวการศกึษา 
(นางสาวรุ่งทพิย์ พรรณประดษิฐ์) 

- การพฒันาระบบการประกนั
คณุภาพการศกึษาภายใน
สถานศกึษา 
(นางตีรณนัต์  บญุเนียม) 

- การประสานความร่วมมือในการ
พฒันาวิชาชีพกบัสถานศกึษาอ่ืน 

(นางตีรณนัต์  บญุเนียม) 

  

- งานเลขานกุารคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

(นางศศธิร  สงวนศกัดิ)์ 

- การประสานและพฒันาเครือข่าย
การศกึษา  
(นางตีรณนัต์ บญุเนียม) 

- การสง่เสริมสนบัสนนุด้านวิชาการ 
งบประมาณ บคุลากรและบริหาร
ทัว่ไป 

(นายสรุพนัธ์  มะลลิา) 

- การดแูลอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 

(นายสรุพนัธ์  มะลลิา) 

- การจดัท าส ามะโนนกัเรียน 

(นายสรุพนัธ์  มะลลิา) 

- การรับนกัเรียน 

(นางจนัทมิา  สขุศริิ) 

- การสง่เสริมและประสานงาน
การศกึษาในระบบ นอกระบบและ
ตามอธัยาศยั 

(นายสรุพนัธ์  มะลลิา) 

- การระดมทรัพยากรเพ่ือการศกึษา 
(นายสรุพนัธ์  มะลลิา) 

- การสง่เสริมงานกิจกรรมนกัเรียน 

(นายสมชาย เนือ้น่ิม) 
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วิสัยทัศน์ 
 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน  สู่ความเป็นเลิศด้านคุณธรรม  จริยธรรม  น าความรู้สู่สากล  ก้าวทันเทคโนโลยี 
ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  บริหารอย่างมืออาชีพ  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
พันธกิจ 
      1.  ส่งเสริมนักเรียนให้มีระเบียบวินัยเป็นโรงเรียนดีวิถีพุทธ 
      2.  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม 
     3.  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชากรในวัยเรียนอย่างเสมอภาคท่ัวถึงและมีคุณภาพตาม
 มาตรฐานการศึกษา 
     4.  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 
 ประชากรในเขตบริการทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคท่ัวถึงและพัฒนาครู  นักเรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดี  มีชุมชนให้การ
สนับสนุนจัดการศึกษา 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย  เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพสมองโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้
แบบ Brain  Based   Learning 
ระดับขั้นพื้นฐาน นักเรียนดี มีคุณธรรม  ปฏิบัติตนตามโรงเรียนดีวิถีพุทธ 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง เด็กพิการเรียนร่วมอย่างมีความสุข ตามโรงเรียนดีวิถีพุทธ  มีความส านึกใน
ความเป็นชาติไทย  และมีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาได้วางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา และผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.ในรอบที่สอง และรอบที่สาม มีสังเคราะห์ข้อมูลใน
ด้านที่ต้องมีการปรับปรุง และด้านที่ต้องส่งเสริมพัฒนาต่อไป  มาวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการจัด
กิจกรรม / โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา เพ่ือให้ผลการ
ด าเนินงานตามกิจกรรม / โครงการได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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๔.  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๑   
 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ ๒ 
 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ ๓ 
 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๔ 
 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
 กลยุทธ์ที่ ๕ 
 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ หลักธรรมาภิบาล และเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
๕. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๑   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถิ่น 
 
 
 
๒. โครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
- กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ 
NT ,  O-NET , LAS 
- กิจกรรมนิเทศภายใน 
- กิจกรรมวิจัยชั้นเรียน 

เพ่ือปรับปรุงและจัดท า
หลักสูตรการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ ความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน 
 
 

โรงเรียนมีหลักสูตรการสอน
ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียน 
 
 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
โกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) ทุก
คนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่สูงขึ้น 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ , ๑๐.๒, 
๑๐.๓,๑๐.๔ 
 
 
 
มาตรฐานที่ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ,๔.๒, ๔.๓ , 
๔.๔ 
มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ,๕.๒, ๕.๓ , 
๕.๔ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

- กิจกรรมการสอนแบบ
BBL เรียนรู้ 
-กิจกรรมการแสดงออก
ด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
นาฏศิลป์และการประกวด
แข่งขันในโอกาสต่างๆ 
-กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
-กิจกรรมการสอนแบบ
วิเคราะห์ 
-กิจกรรมการสอนแบบ
โครงงาน 
-กิจกรรมห้องสมุด
โรงเรียน 
-กิจกรรมส่งเสริมรักการ
อ่าน 
-กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ 
-กิจกรรมพูดภาษาอังกฤษ
ไม่ยากอย่างที่คิด 
-กิจกรรมส่งเสริมความรู้
วันส าคัญ 
-กิจกรรมอาเซียนศึกษา 
-กิจกรรมอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ 
-กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 
เนตรนารี  ยุวกาชาด 
 
 

  มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ ,๗.๗ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

3.โครงการทัศนศึกษา 
 
 
 
 
4. โครงการใช้ระบบ
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารในการจัดการ
เรียนรู้ 
- กิจกรรมผลิตสื่อ จัดหา
สื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- กิจกรรมการสอน
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้
นักเรียนได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้จากสถานที่จริงและ
ได้รับประสบการณ์ตรง 
 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครู
และนักเรียนใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนร้อยละ85 ได้ศึกษา
จากแหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
๑. ครูทุกคนสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีทักษะขั้นพ้ืนฐาน
ได้ 
๒. นักเรียนทุกคนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
ขึ้น จากการใช้สื่อเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ.ที่ 10 
ตบช.10.3 , 10.4 
มฐ.ที่ 13 
ตบช.13,  13.2 
 
มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ,๕.๒, 
๕.๓,๕.๔ 
มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ 
มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔,๗.๑๐ 
มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่๑๑.๓ 
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กลยุทธ์ที่ ๒ 
 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
- กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
จริยธรรม “ท าดีเพ่ือพ่อ” 
- จัดท าแผนการเรียนรู้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพและมีคุณธรรม
ตามโครงการวิถีพุทธ 
 
 
 
 

นักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
โครงการวิถีพุทธ 
 
 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ,๒.๒, 
๒.๓,๒.๔,๒.๕,๒.๖ 
มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ 
๖.๑,๖.๒,๖.๓,๖.๔ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการส ามะโนนักเรียน 
- กิจกรรมรับนักเรียน 
- กิจกรรมการช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ออก
กลางคัน 
๒.โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนและพัฒนา
ทักษะชีวิต 
- To Be Number On 
- กิจกรรรมเยี่ยมบ้าน 
- กิจกรรม SDQ 
- กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ 
 

เพ่ือรับนักเรียนชั้น ป.๑ 
และ ม.๑ และลดอัตรา
การออกกลางคันของ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
การเรียนของผู้เรียน 
 

- อัตราการเข้าของนักเรียน
ชั้น ป.๑ ร้อยละ ๑๐๐ 
- อัตราการออกกลางคันของ
กลุ่มเสี่ยงไม่เกินร้อยละ ๐.๘ 
 
นักเรียนทุกคนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือตามเกณฑ์
และปลอดจากสิ่งเสพติด 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖               
มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๕,๑๐.๖ 
 
มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖                
มาตรฐานที่๑๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๖ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ/
บัณฑิตน้อย 
-กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 
-กิจกรรมช่วยเหลือเด็กพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส เด็กตกหล่นให้
ได้รับการศึกษา 
๓. โครงการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.โครงการอาหารกลางวัน
เพื่อเด็ก 

 
 
 
 
 
 
เพ่ือส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดย
เน้นเด็กเป็นส าคัญให้
บรรลุที่ตั้งไว้ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้มาตรฐาน
ตามมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านภาวะโภชนาการ
ของนักเรียนให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เด็กปฐมวัยทุกคนได้เรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยสอดคล้องกับความ
ต้องการและความสนใจ 
สถานศึกษามีการพัฒนา
ปรับปรุงระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มี
มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันฟรีครบทุก
คนและมีภาวะโภชนาการท่ี
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๕(ปฐมวัย) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ,๕.๒, 
๕.๓, ๕.๔,.๕.๕,๕.๖ 
๕.๗,๕.๘,๕.๙,๕.๑๐ 
มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ ,๑๒.๓, 
๑๒.๔,๑๒.๕,๑๒.๖ 
 
 
 
 
มาตรฐานที่1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2 
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กลยุทธ์ที่ ๔ 
 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสาถนศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
๒.โครงการพัฒนางานวิจัย  
โครงงาน สื่อนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ได้รับการพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพให้เป็นมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
1.เพ่ือให้ครูมีความรู้และ
ความเข้าใจเทคนิค 
หลักการและวิธีการเขียน
เขียนรายงานการวิจัยทั้ง 
5 บทได้อย่างถูกต้อง
ตามกฏระเบียบและ
ข้อบังคับรวมทั้งเงื่อนไข
ต่างๆตามโครงสร้างที่
ก าหนด 
2.ครู บุคลากรได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการสอน
แบบโครงงานสามารถท า
โครงงานได้ 
 

ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
หรือเกณฑ์ท่ีก าหนดและ
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
และส่งเสริม               
วิทยฐานะให้สูงขึ้น 
1.ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถเขียนรายงาน
การวิจัย 5 บทได้ 
2.8ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถสอนแบบ
โครงงานได้ 
 

มาตรฐานที่ ๕ (ปฐมวัย) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๗  
มาตรฐานที่ ๘                       
(ข้ันพื้นฐาน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔ 
 
 
 
มาตรฐานที่ 7 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 
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กลยุทธ์ที่ ๕ 
 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ หลักธรรมาภิบาล และเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการการบริหาร
จัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
- กิจกรรมท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ๒๕๕7 
- กิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 
- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การควบคุมภายใน 
- งานบัญชี 
- งานการเงิน 
- งานพัสดุ 
๒. สร้างเครือข่าย
สถานศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพ 
- เครือข่ายปฐมวัย 
- เครือข่ายรักการอ่าน 
- เครือข่ายวิถีพุทธ 
- เครือข่ายระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
 
 
 
 
 

เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ใช้โรงเรียนเป็น
ฐานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาให้กับนักเรียน
โดยมีองค์กรชุมชน 
เอกชน มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
 
 

นักเรียน ร.ร.อนุบาลโกสัมพี
นคร(บ้านท่าคูณ) มีระบบ
บริหารจัดการที่ใช้โรงเรียน
เป็นฐานที่มีคุณธรรมและ
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชนเข้า
ร่วมมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
ทุกครั้ง 

มาตรฐานที่ ๘  
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑,๘.๒, 
๘.๓,๘.๔  
มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑,๙.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑,๙.๒, 
๙.๓ 
มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑,๑๓.๒ 
มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑,๑๔.๒ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๓.โครงการสนับสนุน
กิจกรรมขององค์กรนักเรียน
คณะกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมประชาธิปไตย 
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน 
-กิจกรรม 5 ส. 
๔. โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ชุมชน สมาคมและเครือข่าย
ต่าง ๆ 
- กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง 
- กีฬาสี/กีฬากลุ่ม/กีฬา
เยาวชน 
- กิจกรรมพัฒนาพ่อ แม่
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาและทางราชการ 
๕. โครงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ในการบริหารจัดการ 
- กิจกรรมจัดหา ดูแล
บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมสารสนเทศ 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์
การศึกษา 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาให้นักเรียนโดย
มีองค์กร ชุมชน เอกชน 
มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 
 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาให้นักเรียนโดย
มีองค์กร ชุมชน เอกชน 
มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือพัฒนาความพร้อม
ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของโรงเรียนเพ่ือ
การเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ 

ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน 
เอกชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
 
 
ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร 
(บ้านท่าคูณ) น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษาได้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๖  
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑,๖.๓  
มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑,๑๓.๒ 
มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑,๑๔.๒ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ 
มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ 
มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ ,๑๓.๒ 
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ตอนที ่๓ 

ผลการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 
 
 

๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
ผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา   
กลยุทธ์ที่ ๑    พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตามหลักสูตรและส่งเสริม 

ความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถิ่น 
 
 
๒. โครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
- กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ NT 
, O-NET , LAS 
- กิจกรรมซ่อมเสริม 
- กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
- กิจกรรมการสอนแบบBBL 
เรียนรู้ 
-กิจกรรมการแสดงออกด้าน
ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
นาฏศิลป์และการประกวด
แข่งขันในโอกาสต่างๆ 
-กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-กิจกรรมการสอนแบบ
วิเคราะห์ 

โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการและ
ความสนใจของผู้เรียน 
 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
โกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ) 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่สูงขึ้น 

ร้อยละ ๑๐๐ มีหลักสูตร
สถานศึกษาท้องถิ่น และ
เอกสารประกอบการจัดท า
หลักสูตร 
 
ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ดีขึ้น 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ , ๑๐.๒, 
๑๐.๓,๑๐.๔ 
 
 
มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ,๕.๒, ๕.๓ 
มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ,๔.๒, ๔.๓ , 
๔.๔ 
มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ,๕.๒, ๕.๓ , 
๕.๔ 
มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ ,๗.๗ 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

-กิจกรรมการสอนแบบ
โครงงาน 
-กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน 
-กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
-กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ 
-กิจกรรมพูดภาษาอังกฤษไม่
ยากอย่างที่คิด 
-กิจกรรมส่งเสริมความรู้วัน
ส าคัญ 
-กิจกรรมอาเซียนศึกษา 
-กิจกรรมอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ 
-กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 
เนตรนารี  ยุวกาชาด 
3.โครงการทัศนศึกษา 
 
 
 
 
4. โครงการใช้ระบบทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการจัดการ
เรียนรู้ 
- กิจกรรมผลิตสื่อ จัดหาสื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
- กิจกรรมการสอน
คอมพิวเตอร์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้มีการศึกษา
แหล่งเรียนรู้จากสถานที่
จริงและได้รับ
ประสบการณ์ตรง 
๑. ครูทุกคนในโรงเรียน
สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
ทักษะพ้ืนฐานได้ 
๒. นักเรียนในโรงเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนร้อยละ85 ได้
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และ
และได้รับประสบการณ์
ตรง 
 
๑. ครูทุกคนมีความรู้
ความสามารถในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีทักษะพ้ืนฐาน
ได้ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มฐ.ที่ 10 
ตบช.10.3 , 10.4 
มฐ.ที่ 13 
ตบช.13,  13.2 
 
มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ,๕.๒, 
๕.๓,๕.๔ 
มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ 
มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔,๗.๑๐ 
มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่๑๑.๓ 
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กลยุทธ์ที่ ๒    การปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลัก 
เศรษฐกิจพอพียง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการวิถีพุทธ 
- กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม “ท าดีเพ่ือพ่อ” 

 
นักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม
โครงการวิถีพุทธ 
 
 
 
 

 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามโครงการวิถีพุทธ 
 
 

 
มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ,๒.๒, 
๒.๓,๒.๔,๒.๕,๒.๖ 
มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ 
๖.๑,๖.๒,๖.๓,๖.๔ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓    การขยายโอกาสทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการส ามะโนนักเรียน 
- กิจกรรมรับนักเรียน 
- กิจกรรมการช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ออก
กลางคัน 
 
๒.โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
- To Be Number One 
- กิจกรรรมเยี่ยมบ้าน 
- กิจกรรม SDQ 
- กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ/
บัณฑิตน้อย 

นักเรียนทุกคนในเขตพ้ืนที่
บริการเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้น ป.๑ และ ม.๑  
 
 
 
นักเรียนทุกคนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือตามเกณฑ์
และปลอดจากสารเสพติด 
 

นักเรียนทุกคนในเขต
บริการร้อยละ ๙๖.๕๕ 
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น 
ป.๑ และ ม.๑ 
 
 
นักเรียนร้อยละ ๑๐๐
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ตามเกณฑ์และปลอดจาก
สิ่งเสพติด 
 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖               
มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๕,๑๐.๖ 
 
 
มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๖ 
มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖ 
มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑,๑.๓,๑.๔, 
๑.๕,๑.๖ 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

-กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 
-กิจกรรมช่วยเหลือเด็กพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส เด็กตกหล่นให้
ได้รับการศึกษา 
๓. โครงการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
- พัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน 
- กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 
 
๔.โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
5.โครงการอาหารกลางวัน
เพื่อเด็ก 

 
 
 
เด็กปฐมวัยทุกคนได้เรียนรู้
ตามหลักสูตรสถาบัน
สถานศึกษาปฐมวัย 
สอดคล้องกับความ
ต้องการและความสนใจ 
 
 
 
สถานศึกษามีการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาให้มีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 
นักเรียนทุกได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาให้มีภาวะ
โภชนาที่ดีการเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เด็กปฐมวัยร้อยละ 
๘๔.๖๑  มีการพัฒนาครบ
ทั้ง ๔ ด้าน โดยได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมตามวัย 
 
 
 
สถานศึกษามีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาอย่างมี
คุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันฟรีครบทุก
คนและมีภาวะโภชนาการ
ที่ด ี
 

 
 
 
มาตรฐานที่ ๕(ปฐมวัย) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ,๕.๒, 
๕.๓, ๕.๔,.๕.๕,๕.๖ 
๕.๗,๕.๘,๕.๙,๕.๑๐ 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ ,๑๒.๓, 
๑๒.๔,๑๒.๕,๑๒.๖ 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ,1.2 
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กลยุทธ์ที่ ๔    พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
๒.โครงการพัฒนางานวิจัย  
โครงงาน สื่อนวัตกรรม 
 
 
 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
โกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 
ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 
1.ครูมีความรู้และความ
เข้าใจเทคนิค หลักการ
และวิธีการเขียนเขียน
รายงานการวิจัยทั้ง 5 บท
ได้อย่างถูกต้องตามกฏ
ระเบียบและข้อบังคับ
รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆตาม
โครงสร้างที่ก าหนด 
2.ครู บุคลากรได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการสอน
แบบโครงงานสามารถท า
โครงงานได้ 
 
 

ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการ
พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
ด้วยการอบรมสัมมนาตาม
เกณฑ์ ๒๐ ชั่วโมงต่อปี 
และศึกษาดูงานอย่างน้อย 
๑ ครั้ง / ปี 
 
 
 
1.ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถเขียน
รายงานการวิจัย 5 บทได้ 
2.8 ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถสอนแบบ
โครงงานได้ 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๕ (ปฐมวัย) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๗  
มาตรฐานที่ ๘                       
(ข้ันพื้นฐาน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔ 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 7 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 
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กลยุทธ์ที่ ๕    พัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ  
หลักธรรมาภิบาล และเป็นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการการบริหาร
จัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
- กิจกรรมท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ๒๕๕7 
- กิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 
- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การควบคุมภายใน 
- งานบัญชี 
- งานการเงิน 
- งานพัสดุ 
๒. สร้างเครือข่าย
สถานศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพ 
- เครือข่ายปฐมวัย 
- เครือข่ายรักการอ่าน 
- เครือข่ายวิถีพุทธ 
- เครือข่ายระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
- เครือข่ายคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓.โครงการสนับสนุน
กิจกรรมขององค์กรนักเรียน
คณะกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมประชาธิปไตย 

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน/ผู้บริหาร/คณะ
ครูมีความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนักและเล็งเห็น
ความส าคัญของการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน 
เอกชน มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
องค์กรของนักเรียนและ
คณะกรรมการนักเรียนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน 
เอกชน มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ประสบผลส าเร็จร้อยละ 
๑๐๐ ของทุกกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ ๙๐ ของผู้ปกครอง 
องค์กร ชุมชน เอกชนมี
ความพึงพอใจในการเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
ร้อยละ ๙๐ องค์กร
นักเรียนและ
คณะกรรมการนักเรียนได้
เข้ามามีส่วนรวมใน 

มาตรฐานที่ ๘  
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑,๘.๒, 
๘.๓,๘.๔  
มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑,๙.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑,๙.๒, 
๙.๓ 
มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑,๑๓.๒ 
มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑,๑๔.๒ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
 
มาตรฐานที่ ๖  
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑,๖.๓  
มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน 
-กิจกรรม 5 ส 
 
๔. โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ชุมชน สมาคมและเครือข่าย
ต่าง ๆ 
- ประชุมผู้ปกครอง 
- กีฬาสี/กีฬากลุ่ม/กีฬา
เยาวชน 
- กีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ 
- กิจกรรมพัฒนาพ่อแม่
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
- วันส าคัญทางศาสนาทาง
ราชการ 
๕. โครงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ในการบริหารจัดการ 
- กิจกรรมจัดหา ดูแล
บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมสารสนเทศ 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์
การศึกษา 
 

 
 
 
 
ร้อยละ ๙๐ ผู้ปกครอง 
องค์กร ชุมชน มีความพึง
พอใจในการเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรม/โครงการ
พัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารและครูตระหนัก
และเล็งเห็นความส าคัญท่ี
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

กิจกรรมพัฒนาของ
สถานศึกษา 
 
 
ร้อยละ ๙๐ ของผู้ปกครอง 
องค์กร ชุมชน เอกชนมี
ความพึงพอใจในการเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ ๑๐๐ สถานศึกษา
มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนรู้ การ
บริหารอย่างพอเพียงและ
ครูทุกคนสามารถสื่อสาร
ทางอินเตอร์เน็ตได้ 

 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑,๑๓.๒ 
มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑,๑๔.๒ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑,๑๕.๒ 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑,๑๓.๒ 
มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ 
มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ 
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ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑. กิจกรรมการแข่งขันแผนที่
ความคิดจากโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมของวัยรุ่น 
 
 
 
๒. โครงการ บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
 
 
 
 
 
๓. โครงการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมเงินฝากออมทรัพย์ 
- ปลูกผักสวนครัว 
๔. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
 
 
 
 
 
๕. โครงการ น้องไหว้พ่ี พ่ีไหว้
น้อง เพ่ือนไหว้เพ่ือน 
 
 

นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร 
 
 
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
1-2 มีความรู้ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ 
 
 
นักเรียนทุกคนสามารถน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้
สืบค้น มีนิสัยรักการอ่าน
จากการใช้ห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้ 
 
 
นักเรียนทุกคนปฏิบัติตน
ด้วยการไหว้ตามแบบอย่าง
วัฒนธรรมไทย 
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๖ จากกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
 
 
ผ่านการประเมินได้รับตรา
สัญลักษณ์โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยจาก
มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 
 
 
นักเรียนร้อยละ ๙๐
สามารถน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ รู้จัก
สืบค้นมีนิสัยรักการอ่าน
จากการใช้ห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้ 
 
 
นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
ปฏิบัติตนด้วยการไหว้ตาม
แบบอย่างวัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ 
มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑,๖.๒,๖.๓ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑,๑๕.๒ 
 
มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕,๒.๖ 
มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑,๑๔.๒ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑,๑๕.๒ 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ , ๓.๒ 
มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓ 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
6. โครงการพัฒนาสนาม 
เด็กเล่น BBL 
 
 
 
 
 
7. โครงการโรงเรียนดีวิถี
พุทธ 
 
 

เด็กระดับปฐมวัยทุกคน
ได้รับการพัฒนาการทาง
ร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  
สังคมและสติปัญญาด้วย
กิจกรรมเครื่องเล่นและสื่อ
นวัตกรรมแบบBBL 
 
นักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม
โครงการวิถีพุทธ 
 

เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม  และสติปัญญาที่ดี
ขึ้น 
 
 
 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามโครงการวิถีพุทธ 
 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 3 
มาตรฐานที่ 4 
 
 
 
มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6 
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๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย (๕ คะแนน) 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

น
เต

็ม 
คะ

แน
นท

ี่
ได

้ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ ร่องรอยความพยายาม  
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑.๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

96.42 ๑ ๐.๙6 ๕ 
๑. บันทึกการชั่งน้ าหนัก-วัดส่วนสูง 
๒. บันทึกพัฒนาการเคลื่อนไหว 
๓. บันทึกการตรวจสุขภาพ 
๔. บันทึกพฤติกรรมการเล่น 
๕. สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
๖. บันทึกการจัดประสบการณ์ 
๗. แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
๘. โครงการกีฬามินิอนุบาลโกสัมพี
นครเกมส์ 
๙. โครงการพัฒนาสนามเด็กเล่น 
BBL 

๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 96.42 1 ๑.4๕ ๕ 
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเอง 96.42 ๑.๕ ๑.๔5 ๕ 
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อ

โรคภัย อุบัติเหตุและสิ่งเสพติด 
100 ๑ ๑ ๕ 

เฉลี่ย ๙7.15 ๕ ๔.86 ๕ 

สรุปคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ดีเยี่ยม  
๑. วิธีการพัฒนา 

ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย โดยจัดกิจกรรมชั่งน้ าหนัก – วัดส่วนสูง เป็นประจ า
ทุกเดือน เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านภาวะโภชนาการให้เด็กมีน้ าหนัก – ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีโครงการอาหาร
กลางวันฟรีทุกคน  อาหารเสริม (นม) ทุกวัน  ตรวจสุขภาพเด็กอย่างสม่ าเสมอ ดูแลด้านสุขนิสัย – สุขอนามัย ของ
เด็กโดยให้เด็กได้ปฏิบัติจริง  มีการบันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล ส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหว โดยการพัฒนา
สนามเด็กเล่นให้เด็กได้เคลื่อนไหวแบบ BBL ก่อนเข้าชั้นเรียนเพ่ือเป็นการกระตุ้นสมองจากการเคลื่อนไหว จัด
โครงการกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ เพ่ือให้เด็กได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยใช้เกมกีฬาและการเคลื่อนไหวพัฒนา
ร่างกายให้แข็งแรง  เข้าร่วมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด  จัดประสบการสอนเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย
ต่าง ๆ 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากโครงการอย่างหลากหลาย เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย โดยมี

น้ าหนัก-ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน หลีกเลี่ยงต่อ
สภาวะเสี่ยงโรค  อุบัติเหตุ  และสิ่งเสพติด มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ในระดับดเียี่ยม  (๕) 
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๓. แนวทางการพัฒนา 
ได้ก าหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยครูผู้สอนมีการ

พัฒนาตนเองในด้านเทคนิค/วิธีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายยิ่งขึ้น 
 

มาตรฐานที่ ๒    เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ   (๕ คะแนน) 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ต็ม

 

คะ
แน

นท
ี่ได

้ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ ร่องรอยความพยายาม  
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

 
๒.๑ ร่าแรงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดี

ต่อตนเอง 
๑๐๐ ๑ ๑ ๕ 

๑. บันทึกพฤติกรรมเด็ก 
๒. ชิ้นงาน / ผลงานเด็ก 
๓. แผนการจัดประสบการณ์ 
 และบันทึกผลหลังการสอน 
๔. ภาพถ่าย 
๕. มีบันทึกพัฒนาการเด็ก 
๖. กิจกรรม BBL 
๗. กิจกรรมวันเด็ก/ปีใหม่ 
๘. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

๒.๒ มีความม่ันใจและกล้า
แสดงออก 

92.86 ๑ ๐.92 ๕ 

๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

92.86 ๑ ๐.92 ๕ 

๒.๔ ช่ืนชมศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหว 
รักธรรมชาติและชื่นชมศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด
ก าแพงเพชร 

๑๐๐ ๒ ๒ ๕ 

เฉลี่ย 96.43 ๕ ๔.84 ๕ 
สรุปคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ ดีเยี่ยม 

๑. วิธีการพัฒนา 
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านจิตใจ  เด็กมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง มี

ความมั่นใจและกล้าแสดงออก  เด็กเข้าร่วมกิจกรรม/การแสดงของโรงเรียนในวันเด็ก , ปีใหม่ การน าเสนอผลงาน  
กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ให้เด็กกล้าแสดงออกโดยการเป็นผู้น า-ผู้ตามที่ดี  มีโครงการศึกษา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ท าให้เด็กรักธรรมชาติ  และช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม  ศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดตาก
น่ายล  กิจกรรมการฝึกสมาธิ กับกิจกรรม BBL   และการเคลื่อนไหว BBL  เพ่ือกระตุ้นสมอง – อารมณ์ที่ดี ร่วม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี , กีฬากลุ่ม  ท าให้เด็กสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตนเองได้เป็นอย่างดี  มีวัฒนธรรมใน
การแต่งกายเสื้อผ้าไทยในวันศุกร์และวันส าคัญต่าง ๆ 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกทีดีต่อตนเอง  มีความมั่นใจกล้าแสดงออก  

สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  ชื่นชมศิลปะดนตรี  กีฬา  การเคลื่อนไหวรักธรรมชาติและชื่นชม
ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดก าแพงเพชร  เด็กเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความสุข มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๒ ในระดับดเียี่ยม  (๕) 
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๓. แนวทางการพัฒนา 
จัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาอารมณ์-จิตใจ อย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย วิธีการ/กิจกรรม 

โดยเน้นกิจกรรมการสอนแบบโครงการ , BBL /  พหุปัญญา   เพ่ือเป็นการให้เด็กได้ปฏิบัติจริง เป็นการกระตุ้น
สมอง ท าให้เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้ เสริมสร้างความมั่นใจให้เด็กกล้าแสดงออก 
มาตรฐานที่ ๓    เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม   (๕ คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
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ภา
พ ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 

๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอน
ของพ่อแม่ ครู อาจารย์ 

92.85 ๒ ๑.๗๔ ๕ 
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก 
๒. สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก 
๓. ภาพถ่าย 
๔. กิจกรรมกลุ่ม 
๕. กิจกรรมการไหว้ยามเช้า 
๖. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
๗. บันทึกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๘. โครงการพัฒนาพ่อแม่
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
๙. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

๓.๒ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

92.85 ๑ ๐.๘๔ ๕ 

๓.๓ 92.85 ๙๗.๔๓ ๑ ๐.๙๗ ๕ 

๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

๑๐๐ 

 

๑ ๑ ๕ 

เฉลี่ย 95.53 ๕ ๔.73 ๕ 

สรุปคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ดเียี่ยม 

๑. วิธีการพัฒนา 
จัดกิจกรรม / โครงการเพ่ือพัฒนาเด็กด้านสังคม ให้เด็กเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือเป็นการ

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ  การปฏิบัติตามข้อตกลงห้องเรียน  การจัด
กิจกรรมการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เด็กรู้สึกท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
วัฒนธรรม ประเพณีไทย เช่น วันลอยกระทง  แห่เทียน  เทศน์มหาชาติ  ร่วมท าบุญตักบาตร – เวียนเทียน ในวัน
ส าคัญทางศาสนาอยู่เสมอ  และส่งเสริมให้เด็กมีวัฒนธรรมการต่างกายด้วยผ้าไทย   ในวันศุกร์และในวันส าคัญต่าง 
ๆ กิจกรรมการไหว้ตอนเช้าหน้าเสาธงก่อนเข้าชั้นเรียน ท าให้เด็กมีวัฒนธรรมการไหว้แบบไทย และรู้สึกเคารพนบ
น้อมต่อผู้อาวุโสกว่า  กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรมก่อนเรียนและก่อนนอน  เพ่ือเด็กได้น าไปเป็นแบบอย่างใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

๒. ผลการพัฒนา 
ผลจากการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กด้านสังคม  เด็กมีวินัย  รับผิดชอบ  เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู 

อาจารย์  มีความซื่อสัตย์ สุจริต  ช่วยเหลือแบ่งปัน สามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน และประพฤติตนตาม
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วัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือ  จากการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และให้เด็กได้ปฏิบัติตนอย่างสม่ าเสมอ มี
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ในระดับดีเยี่ยม  (๕) 

๓. แนวทางการพัฒนา 
มีแนวทางที่จะพัฒนาในด้านคุณธรรมโดยจัดท า”โครงการคุณธรรมน าปัญญา  พาเด็กเข้าวัด พัฒนาตนเอง

แบบพอเพียง” เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม และมีคุณธรรมที่ดียิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 
มาตรฐานที่ ๔    เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา    (๕ คะแนน) 
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พ ร่องรอยความพยายาม  
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

 
๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่าง

ตั้งใจและรักการเรียนรู้ 
85.71 ๑ 0.85 4 

๑. แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 
๒. การสอนแบบโครงการ/บูรณา
การ 
๓. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 
๔.โครงการจัดประสบการณ์
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๕. กิจกรรมสร้างสรรค์ 
๖. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนและนอกชุมชน 
 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 
ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

85.71 ๑ 0.85 4 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 85.71 ๑ 0.85 4 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
85.71 ๑ 0.85 4 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

85.71 ๑ 0.85 4 

เฉลี่ย 85.71 ๕ 4.25 4 
สรุปคุณภาพมาตรฐานที่ ๔ ดมีาก 

๑. วิธีการพัฒนา 
ได้จัดกิจกรรม/โครงการ ตามสาระการเรียนรูในหลักสูตรปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาโดย

การเรียนแบบโครงการ , บูรณาการ , การทดลองวิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย , กิจกรรม 
BBL และการประสบการณ์เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เด็กเกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ตรง  ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ มี
ทักษะในการคิด  การสังเกต/ส ารวจ  มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์  จ านวน  ปริมาณ  น้ าหนัก  รู้จั กเชื่อมโยงทักษะ
ต่าง ๆ เสริมทักษะการรักการอ่าน  จัดมุมหนังสือ การใช้ห้องสมุดศึกษาหาความรู้  เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
ชุมชนและนอกชุมชน  จัดมุมประสบการณ์ให้เด็กได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสิ่งรอบตัว  ให้เด็กได้น าเสนอ
ผลงานโดยถ่ายทอดความคิดในรูปแบบงานสร้างสรรค์  จินตนาการ  ทั้งงานกลุ่มและงานรายบุคคล  อย่าง
หลากหลาย 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา มีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ

และรักษาเรียนรู้  เด็กมีความคิดรอบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับ
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วัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์  จากการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔ ในระดับดมีาก  (4) 

๓. แนวทางการพัฒนา 
ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองในด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ด้วยแนวทาง (เทคนิค) วิธีการสอนที่

หลากหลาย และมีการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือ/วิธีการประเมินที่
หลากหลาย  จัดมุมประสบการณ์  บรรยากาศภายในห้องเรียนให้น่าสนใจในการเรียนรู้ จัดหาแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


