
๑ 

 

ตอนที ่ ๑ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 

๑. ข้อมูลทัว่ไป 

โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บา้นท่าคูณ)   ท่ีตั้ง   ๑๓๒/๑   หมู่ท่ี  ๑   ต าบลโกสัมพี                  

อ าเภอ โกสัมพีนคร     จงัหวดัก าแพงเพชร      สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร  เขต ๑ 

โทรศพัท ์ ๑-๕๕๗๑-๕๔๓๑    โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ๐๘-๑๐๔๓-๕๒๖๐ 

E-mail :    anuban_ksp_ school@hotmail.com    Website  : anubankosampinakorn-school.org 

เปิดสอนระดบัชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  เน้ือท่ี  ๑๑ ไร่  ๓ งาน ๕๕ ตารางวา 

เขตพื้นท่ีบริการ  ๒   หมู่บา้น   ไดแ้ก่  หมู่ท่ี  ๑  บา้นท่าคูณ   หมู่ท่ี  ๑๑  บา้นหนองเตาอิฐ 

ประวตัิโดยย่อ  

  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บา้นท่าคูณ)  เดิมช่ือโรงเรียนบา้นท่าคูณ ท าการก่อสร้าง เม่ือ

วนัท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๐๘  โดยท าการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ   ป ๑ ซ ( ใตถุ้นสูง)    จากความร่วมมือ

ของคณะกรรมการการศึกษาและประชาชน  น าโดยนายพลอย  ทองปาน   ผูใ้หญ่บา้น  หมู่ท่ี ๑  มี นายสมาน  

อาจจ านง  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ ในขณะนั้น 

  ใน ปีพ.ศ.  ๒๕๐๙   ไดรั้บงบประมาณหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างทางราชการ     เป็นเงิน 

๔๐,๐๐๐  บาท     จึงไดต่้อเติมอาคารเก่าท่ีมีเพียง  ๒  หอ้ง   รวมเป็น  ๔   ห้องเรียน  ( เป็นหอ้งพกัครู ๑ หอ้ง) 

จนเสร็จเรียบร้อยใชเ้ป็นสถานท่ีเรียนได ้ปีพ.ศ. ๒๕๑๖ไดรั้บงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างบา้นพกัครู 

๑  หลงั  วนัท่ี   ๒๗   สิงหาคม  ๒๕๒๒   ไดรั้บงบประมาณจากทางราชการ  จ านวน ๕๕,๐๐๐  บาท ต่อเติม

อาคารเรียน  ป  ๑  ซ    จนแลว้เสร็จ   วนัท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๒๔    ไดรั้บค าสั่งจากส านกังานประถมศึกษา

ก าแพงเพชร  ท่ี  ๓๑๑/๒๔  ลงวนัท่ี  ๑๐  สิงหาคม   ๒๕๒๔   ใหน้ายสมาน    อาจจ านง      ต าแหน่งครูใหญ่

โรงเรียนบา้นท่าคูณ ยา้ยไปด ารงต าแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบา้นใหม่พฒันา   ให้นายวรีะ  มาลยั  รักษาการใน

ต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบา้นท่าคูณ    วนัท่ี   ๘   ธนัวาคม   ๒๕๒๕        ไดรี้บงบประมาณจากทางราชการ  

จ านวน  ๑,๑๑๘,๐๐๐  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ๐๑๗ ก ๔   หอ้งเรียนตามกรมสามญั    จ  านวน ๑ หลงั 

ในวนัท่ี  ๗  ธนัวาคม ๒๕๒๘ คณะกรรมการสถานศึกษาและประชาชนไดจ้ดัหาทุนทรัพย ์จ านวน ๒๐,๐๐๐ 

บาท   ซ้ือท่ีดินติดกบัโรงเรียนดน้ตะวนัออก   จ  านวน   ๓  ไร่  ๒  งาน   มอบใหก้บัโรงเรียน   ปีพ.ศ.๒๕๓๘ 
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๒ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา  ประชาชน  น าโดยอธิการธรรมรัตน์  วสิิญาโณ  เจา้อาวาสวดัท่าคูณ  ได้

ทอดผา้ป่าน าเงินมาซ้ือท่ีดินดา้นทิศใต ้ซ่ึงติดต่อกบัโรงเรียน  จ  านวนเงิน  ๖๐,๐๐๐ บาท  เน้ือท่ี  ๑  ไร่  ๒  

งาน  ๕๕   ตารางวา   

  ในปีพ.ศ. ๒๕๔๘   ไดรั้บประกาศจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชรเขต ๑ ให้

เป็นโรงเรียนอนุบาลตน้แบบประจ าอ าเภอ  จึงใชช่ื้อ จากโรงเรียนบา้นท่าคูณ มาเป็นโรงเรียนอนุบาลโกสัมพี

นคร(บา้นท่าคูณ)  ในปีพ.ศ.๒๕๕๐   ไดรั้บค าสั่ง ใหน้ายสถาพร    ชาญเช่ียว    มาด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ

โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บา้นท่าคูณ) แทนนาย วีระ  มาลยั  ท่ียา้ยไปด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน

บา้นเกาะรากเสียด 

  ในวนัท่ี   ๒๕  ธนัวาคม  ๒๕๕๒    นายยงยทุธ      บดีรัฐ       มาด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ

โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บา้นท่าคูณ) แทนนายสถาพร  ชาญเช่ียว  ซ่ึงลาออกจากราชการ จนถึงปัจจุบนั 

น้ี 

 

แผนทีโ่รงเรียนอนุบาลโกสัมพนีคร(บ้านท่าคูณ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 

๑) ผูอ้  านวยการโรงเรียนช่ือ   นายยงยทุธ    นามสกลุ   บดีรัฐ     วฒิุการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท 

สาขาการบริหารการศึกษา   ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนตั้งแต่  วนัท่ี  ๒๕  ธนัวาคม  ๒๕๕๒    จนถึงปัจจุบนั 

เป็นเวลา   ๒  ปี   ๓  เดือน   โทรศพัท ์ ๐๘-๑๐๔๓-๕๒๖๐   E-mail:   yongyutkpp_ bodee@hotmail.com 

๒) รองผูอ้  านวยการโรงเรียน    -      คน    วฒิุการศึกษาสู.สุด   -     โทรศพัท ์  -    E-mail:  - 

รับผดิชอบกลุ่ม(ตามโครงสร้างงานบริหารของสถานศึกษา ) 

๓. ข้อมูลนักเรียน 

๓.๑) ขอ้มูลวนัท่ี  ๑๐   มิถุนายน   ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 

๑)     จ  านวนนกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทั้งส้ิน     ๒๔๐  คน 

๒)   จ  านวนนกัเรียนในโรงเรียนทั้งส้ิน      ๒๗๖   คน   จ  าแนกตามระดบัชั้นท่ีเปิดสอน 

ระดบัชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉล่ียต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ชั้นอนุบาล๑ ๑ ๑๖ ๕ ๒๑ ๒๑ 

ชั้นอนุบาล๒ ๑ ๙ ๙ ๑๘ ๑๘ 

รวม ๒ ๒๕ ๑๔ ๓๙ ๑๙.๕ 

ประถมศึกษาปีท่ี๑ ๑ ๑๒ ๙ ๒๑ ๒๑ 

ประถมศึกษาปีท่ี๒ ๑ ๘ ๗ ๑๕ ๑๕ 

ประถมศึกษาปีท่ี๓ ๑ ๑๔ ๑๓ ๒๗ ๒๗ 

ประถมศึกษาปีท่ี๔ ๑ ๘ ๑๙ ๒๗ ๒๗ 

ประถมศึกษาปีท่ี๕ ๑ ๑๗ ๑๒ ๒๙ ๒๙ 

ประถมศึกษาปีท่ี๖ ๑ ๑๒ ๑๐ ๒๒ ๒๒ 

รวม ๖ ๗๑ ๗๐ ๑๔๑ ๒๓.๕ 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑ ๑๕ ๑๙ ๓๔ ๓๔ 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑ ๒๔ ๑๓ ๓๗ ๓๗ 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑ ๑๑ ๑๔ ๒๕ ๒๕ 

รวม ๓ ๕๐ ๔๖ ๙๖ ๓๒ 

รวมทั้งหมด ๑๑ ๑๔๖ ๑๒๐ ๒๗๖ ๒๕.๐๙ 
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๔ 

 

 ๓.๒)   ขอ้มูลนกัเรียนเม่ือส้ินปีการศึกษา 

ที่ รายการ 
จ านวน 

(ทั้งหมด) 

จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

๑ จ านวนนกัเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑข์องกรมพล

ศึกษาหรือส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างสุขภาพ(สสส.) 

๒๖๓ ๒๔๗ ๙๓.๑๖ 

๒ จ านวนนกัเรียนท่ีมีน ้าหนกั ส่วนสูงตามเกณฑข์องกรมอนามยั ๒๖๓ ๒๕๒ ๙๕.๘๑ 

๓ จ านวนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม ๒๖๓ ๕ ๑.๙๐ 

๔ จ านวนนกัเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ ๒๖๓ ๑๑ ๔.๑๘ 

๕ จ านวนนกัเรียนปัญญาเลิศ ๒๖๓   

๖ จ านวนนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ๒๖๓ ๓๓ ๑๒.๕๔ 

๗ จ านวนนกัเรียนท่ีออกกลางคนั(ปัจจุบนั) ๒๖๓ - ๐.๐๐ 

๘ สถิติการขาดเรียน ๒๖๓   

๙ จ านวนนกัเรียนท่ีเรียนซ ้ าชั้น ๒๖๓ - ๐.๐๐ 

๑๐ จ านวนนกัเรียนท่ีจบหลกัสูตร 

๑๐.๑    อนุบาล  ๒ 

๑๐.๒   ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

๑๐.๓   มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 

๑๗ 

๑๗ 

๒๓ 

 

๑๗ 

๑๗ 

๒๓ 

 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

๑๑ อตัราส่วนครู: นกัเรียน  แยกตามระดบั 

๑๑.๑    ระดบัปฐมวยั 

๑๑.๒    ระดบัประถมศึกษา 

๑๑.๓    ระดบัมธัยมศึกษา 

 

๓๕ 

๑๓๗ 

๙๑ 

 

๑:๑๘ 

๑:๒๓ 

๑:๑๓ 

 

๑๒ จ านวนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์  

วรรณคดีและนนัทนาการ 
๒๖๓ ๒๖๓ ๑๐๐ 

๑๓ จ านวนนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผูป้กครอง ๒๖๓ ๒๖๓ ๑๐๐ 

๑๔ จ านวนนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะเป็นนกัเรียนท่ีดีของโรงเรียน ๒๖๓ ๒๖๓ ๑๐๐ 

๑๕ จ านวนนกัเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชนต่์อสงัคมทั้งในและ

นอกประเทศ 
๒๖๓ ๒๖๓ ๑๐๐ 



๕ 

 

ที่ รายการ 
จ านวน 

(ทั้งหมด) 

จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

๑๖ จ านวนนกัเรียนท่ีมีบนัทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบคน้

จากเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งสม ่าเสมอ 
๒๒๘ ๒๒๘ ๑๐๐ 

๑๗ จ านวนนกัเรียนท่ีผา่นการประเมินความสามารถดา้นการคิด

ตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา 
๒๒๘ ๒๒๘ ๑๐๐ 

๑๘ จ านวนนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ์การประเมินตามความสามารถใน

การปรับตวัเขา้กบัสังคมตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา 
๒๒๘ ๒๒๘ ๑๐๐ 

๑๙ จ านวนนกัเรียนท่ีอ่านไม่ออก  เขียนไม่ไดต้ามระดบัชั้น  

(นกัเรียนปกติ) 
๒๒๘ _ _ 

๒๐ จ านวนนกัเรียนท่ีอ่านคล่อง เขียนคล่องตามระดบัชั้น                        

( นกัเรียนปกติ) 
๒๒๘ ๒๒๘ ๑๐๐ 

๒๑ จ านวนนกัเรียนท่ีคิดเลขเป็นตามระดบัชั้น ( นกัเรียนปกติ) ๒๒๘ ๒๒๘ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 

๔.๑ ครูประจ าการ 

ท่ี ช่ือ-สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง         

วทิยฐานะ 
วฒิุ วชิาเอก 

สอน

วชิา/

ชั้น 

จ านวนคร้ัง/

ชัว่โมงท่ีรับ

การพฒันา/

ปี 

๑ นางชนิดา    อนุสนธ์ิ ๓๘ ๑๔ ครูช านาญการ คบ. ปฐมวยั อ.๑ ๘๘ ชัว่โมง 

๒ นางตีรณนัต ์ บุญเนียม ๕๐ ๒๕ ครูช านาญการ คบ. สงัคมศึกษา อ.๒ ๖๓ ชัว่โมง 

๓ นางวมิลทิพย ์จนัทร์แดง ๕๑ ๓๓ ครูช านาญการ คบ. ประถมศึกษา ป.๑ ๔๘ ชัว่โมง 

๔ นางพจนีย ์     มีพร ๕๖ ๒๐ ครูช านาญการ ศศบ. ประวติัศาสตร์ ป.๒ ๔๐ ชัว่โมง 

๕ นายสมชาย     เน้ือน่ิม ๔๙ ๒๕ ครูช านาญการ คบ. ประถมศึกษา ป.๓ ๑๑๖ ชัว่โมง 

๖ น.ส.ปิยวดี   ช่างสุวรรณ ๕๕ ๓๑ ครูช านาญการ คบ. ประถมศึกษา ป.๔ ๔๕ ชัว่โมง 

๗ นางวราพร  โสประดิษฐ์ ๕๑ ๓๑ ครูช านาญการ กศบ. ประวติัศาสตร์ ป.๕ ๔๒ ชัว่โมง 

๘ นางศศิธร      สงวนศกัด์ิ ๕๓ ๑๘ ครูช านาญการ คบ. ประถมศึกษา ป.๖ ๖๓ ชัว่โมง 

๙ น.ส.ปราณี     ต่อกร ๓๘ ๑๑ ครูช านาญการ กศม. จิตวทิยาแนะแนว องักฤษ ๔๘ ชัว่โมง 

๑๐ นางทิพวรรณ  พงษสิ์งห์ ๕๒ ๒๘ ครูช านาญการ กศม. จิตวทิยาแนะแนว คณิตฯ ๖๖ ชัว่โมง 

๑๑ นางจนัทิมา    สุขศิริ ๓๑ ๗ ครูช านาญการ คบ. วทิยาศาสตร์ วทิย ์ ๘๐ ชัว่โมง 

๑๒ นายสุรพนัธ์   มะลิลา ๕๑ ๓๑ ครูช านาญการ กศม. บริหารการศึกษา สังคม ๒๑ ชัว่โมง 

๑๓ นางรุจิรา  ประเสริฐสังข ์ ๓๑ ๖ ครู กศม. เทคโนโลยแีละ

การส่ือสาร

การศึกษา 

การ

งาน

คอมฯ 

๔๐ ชัว่โมง 

๑๔ น.ส.รุ่งทิพย ์ พรรณดิษฐ์ ๔๕ ๕ เดือน ครูผูช่้วย คบ. ภาษาไทย ภาษาไท

ย 
๔๘ ชัว่โมง 

๑๕ นายกิจจา     ศุภดิษฐ ์ ๓๘ ๑๔ ครูช านาญการ คบ. ดนตรี ดนตรี ๑๒๐ ชัว่โมง 

จ านวนครูท่ีสอนตรงเอก    ๑๔    คน   คิดเป็นร้อยละ  ๙๓.๓๓ 

จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนดั   ๑  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖.๖๗ 

 



๗ 

 

    ๔.๒  พนกังานราชการ/ครูอตัราจา้ง 

ท่ี ช่ือ-สกุล อาย ุ
ประสบการณ์

การสอน 
วฒิุ วชิาเอก 

สอนวชิา/

ชั้น 
จา้งดว้ยเงิน 

๑ นางวนิดา    สีเพชร ๓๗ ๑  ปี ป.ตรี บญัชี ครูธุรการ งบประมาณ

สพป.กพ.เขต๑ 

๒ น.ส.พฒันา  เพชรก าแหง ๒๙ ๑  ปี ปวส. บญัชี เด็กพิการ

เรียนร่วม 

งบประมาณ

สพป.กพ.เขต๑ 

๓ นายพรมประทาน พุม่สลิด ๒๗ ๑ ปี วทบ. วทิยาศาสตร์

การกีฬาเพื่อ

สุขภาพ 

สุข-              

พลศึกษา         

ป.๓-ม.๓ 

งบประมาณราย

หวัของ

โรงเรียน 

๔.๓   บุคลากรสนบัสนุน 

ท่ี ช่ือ-สกุล อาย ุ
ประสบการณ์

ท างาน(ปี) 
วฒิุ วชิาเอก 

สอนวชิา/

ชั้น 
จา้งดว้ยเงิน 

๑ นายสมจิตร   แสนยม ๕๖ ๑  ปี ป.๔ - นกัการ        

ภารโรง 

งบประมาณ

สพป.กพ.เขต๑ 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่ 

อาคารเรียนจ านวน   ๒   หลงั   อาคารประกอบจ านวน   ๔  หลงั   ส้วม  ๓  หลงั  สนามเด็กเล่น  ๑  

สนาม  สนามฟุตบอล  ๑  สนาม    สนามวอลเลยบ์อล  ๑  สนาม  สนามตะกร้อ  ๑  สนาม 

๖. ข้อมูลงบประมาณ 

งบประมาณ  ( รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน(บาท) รายจ่าย จ านวน(บาท) 

เงินงบประมาณ ๘,๑๗๐,๗๕๔.๔๕ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจา้ง ๖,๕๓๙,๗๗๙.๔๕ 

เงินนอกงบประมาณ(อบต.) ๔๐๑,๗๐๐ งบพฒันาคุณภาพการจดั

การศึกษา 

๒,๐๓๒,๖๕๗๕ 

เงินอ่ืนๆ - - - 

รวมรายรับ ๘,๕๗๒,๔๕๔.๔๕ รวมรายจ่าย ๘,๕๗๒,๔๕๔.๔๕ 



๘ 

 

 งบด าเนินการ/เงินเดือน/ค่าจา้ง  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐.๐๓  ของรายรับ 

 งบพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา คิดเป็นร้อยละ  ๑๙.๙๗   ของรายรับ 

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะเป็นชุมชนชนบท  พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัอยูก่นัแบบ 

เครือญาติ    มีประชากรประมาณ  ๑,๓๐๐   คน บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียนไดแ้ก่   ทิศตะวนัตกติดต่อ

กบัวดัท่าคูณ  ทิศเหนือติดต่อกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นท่าคูณ   ทิศใตติ้ดต่อกบัแม่น ้าปิง     อาชีพ

หลกัของชุมชน   คือรับจา้งและเกษตรกร  ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ี

เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป คือ  การเทศน์มหาชาติ 

๒) ผูป้กครองส่วนใหญ่      จบการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี    ๖    อาชีพหลกัคือ     รับจา้งและ  

เกษตรกร   ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อครอบครัว  ต่อปี  ๓๐,๐๐๐ 

บาท   จ  านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว   ๕  คน 

๓) โอกาสและข้อจ ากดัของโรงเรียน 

โรงเรียนอยูใ่นเขตชุมชน  ใกลว้ดับา้นท่าคูณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นท่าคูณและใกลแ้หล่ง 

เรียนรู้ต่างๆในชุมชน    ท าใหมี้แหล่งเรียนรู้ ส าหรับใหน้กัเรียนไดศึ้กษา       ประชาชนในทอ้งถ่ินยงัคงรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน   โรงเรียนและชุมชนจึงร่วมกนัอนุรักษข์นบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ ของ

ทอ้งถ่ิน  การคมนาคม  ส่ือสาร  สะดวก รวดเร็ว  ผูป้กครองและชุมชนใหค้วามร่วมมือ  ส่งเสริม   สนบัสนุน

การจดัการศึกษาของโรงเรียนดว้ยดีตลอดมา      มีการประสานความร่วมมือกบัองคก์ร     หน่วยงานต่างๆใน

ดา้นการสร้างคุณธรรม     การต่อตา้นยาเสพติด     การขบัข่ีปลอดภยั     การรณรงคเ์ร่ืองภาวะโลกร้อน ซ่ึงได้

ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองทุกๆปี 

 ข้อจ ากดัของโรงเรียน 

 ผูป้กครองส่วนใหญ่ท างานนอกพื้นท่ี  ปล่อยใหบุ้ตร-หลานอยูก่บัผูสู้งอาย ุ ท าใหน้กัเรียนขาดการ

ดูแลเอาใจใส่  ทั้งดา้นการเรียนและความประพฤติ  ท าใหเ้ด็กปัญหาดา้นชูส้าวในวยัเรียน  การคบเพื่อน  ซ่ึง

นกัเรียนไม่สามรถท่ีจะปรึกษาใครได ้   เม่ือจบการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  แลว้ ไปศึกษาต่อมี

ปัญหาการออกกลางคนัอยูเ่สมอ   นกัเรียนส่วนมากเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว้จะไปศึกษาต่อดา้นสาย

อาชีพมากวา่สายสามญั     เพราะใชเ้วลาเรียนนอ้ยกวา่    สามารถท่ีจะน าไปประกอบอาชีพได ้ผูป้กครองเสีย

ค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่สายสามญั     การสนบัสนุนดา้นการศึกษาเป็นไปตามอตัภาพ     ข้ึนอยูก่บัสภาวะเศรษฐกิจ

และรายไดข้องชุมชน  ซ่ึงมีผลต่อการสนบัสนุนในสถานศึกษาเป็นอยา่งยิง่ 



๙ 

 

๘. โครงสร้างเวลาเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

๘.๑   ระดับปฐมวยั 

ชั้น 

เวลาเรียน(ชัว่โมง):นาที/สัปดาห์ รวม

ชัว่โมง/

นาที 

เสริม

ประสบการณ์

(นาที) 

เคล่ือนไหว/

จงัหวะ

(นาที) 

สร้างสรรค์

(นาที) 

เสรี

(นาที) 

เกม

การศึกษา

(นาที) 

กลางแจง้

(นาที) 

กิจกรรม

อ่ืนๆ

(นาที) 

อ.๑ ๗๕ ๑๐๐ ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๐๐ ๒๒๕ ๑๐๐ ๑๕ 

ชัว่โมง 

อ.๒ ๗๕ ๑๐๐ ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๐๐ ๒๒๕ ๑๐๐ ๑๕ 

ชัว่โมง 

 

 จ านวนชัว่โมงท่ีจดัใหน้กัเรียนเรียนทั้งปีเท่ากบั   600     ชัว่โมง 

 กิจกรรมเรียนรู้/จุดเนน้การพฒันาผูเ้รียนท่ีตอ้งการเนน้เป็นพิเศษคือ การเรียนรู้แบบ BBL 

 กิจกรรมอ่ืนๆท่ีโรงเรียนจดัเพิ่มเติมคือ 

อนุบาล  ๑    กิจกรรมการเคล่ือนไหวแบบ  BBL 

อนุบาล  ๒    กิจกรรมการเคล่ือนไหวแบบ  BBL 

๘.๒ ระดับประถมศึกษา 

ชั้น 
เวลาเรียน(ชัว่โมง/สัปดาห์) 

รวม 
ภาษาไทย คณิต วทิย ์ สงัคม สุข ศิลปะ การงาน 

ภาษาต่าง

ประเทศ 

ก.พฒันา

ผูเ้รียน 

สาระ

เพ่ิมเติม 

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 



๑๐ 

 

  แผนการเรียนรู้/จุดเนน้ การพฒันาผูเ้รียนท่ีตอ้งการเนน้เป็นพิเศษ คือ แผนการเรียนรู้สาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  สระเพิ่มเติมท่ีจดั  คือ 

    ป.๑ -  

 ป.๒ -  

 ป.๓ -  

 ป.๔ -  

 ป.๕ -  

 ป.๖ ๑ .ประวติัศาสตร์       ๒.คอมพิวเตอร์ 

๘.๓ ระดับมัธยมศึกษา 

ชั้น 

เวลาเรียน(ชัว่โมง/สัปดาห์) 

รวม ภาษา 

ไทย 
คณิต วทิย ์ สังคม สุขฯ ศิลปะ 

การ

งาน 

ภาษาต่าง

ประเทศ 

ก.พฒันา

ผูเ้รียน 

สาระ

เพิ่มเติม 

ม.๑ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๕ ๓๐ 

ม.๒ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๕ ๓๐ 

ม.๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๔ ๙ ๓๐ 

รวม ๙ ๙ ๙ ๑๐ ๖ ๕ ๕ ๘ ๑๐ ๑๙ ๙๐ 

 แผนการเรียนรู้/จุดเนน้การพฒันาผูเ้รียนท่ีตอ้งกรเนน้เป็นพิเศษคือ  แผนการเรียนรู้สาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์    สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์    สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(องักฤษ) 

 สาระเพิ่มเติมท่ีจดั คือ 

 ม.๑ คณิตศาสตร์    วทิยาศาสตร์   ภาษาองักฤษ  คอมพิวเตอร์   การท าขนมไทย 

 ม.๒ คณิตศาสตร์     วทิยาศาสตร์    ภาษาองักฤษ    คอมพิวเตอร์   ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 ม.๓ คณิตศาสตร์      สังคมศึกษา    ศิลปะ    การงาน     ภาษาองักฤษ 

๙.  แหล่งเรียนรู้   ภูมปัิญญาท้องถิ่น 

 ๑) ห้องสมุด  มีขนาด   ๑๖๐   ตารางเมตร    จ  านวนหนงัสือในหอ้งสมุด  ๒,๘๕๓    เล่ม   การ

สืบคน้หนงัสือและการยมื-คืน  ใชร้ะบบ  ทศนิยมดิวอ้ี  จ  านวนนกัเรียนท่ีใชห้้องสมุดในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

เฉล่ีย  ๑๓๐  คน /วนั  คิดเป็นร้อยละ  ๔๙.๔๒   ของนกัเรียนทั้งหมด 



๑๑ 

 

๒)       ห้องปฏิบัติการ 

หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ จ านวน   ๑   หอ้ง 

หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   จ  านวน    ๑   ห้อง 

หอ้งปฏิบติัการทางภาษา        จ  านวน     ๑  ห้อง 

หอ้งปฏิบติัการคณิตศาสตร์    จ  านวน     ๑   ห้อง 

๓)        คอมพวิเตอร์     จ  านวน       ๖๔    เคร่ือง 

ใชเ้พื่อการสอน จ านวน    ๖๒     เคร่ือง 

ใชเ้พื่อการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต จ านวน    ๖๔   เคร่ือง 

จ านวนนกัเรียนท่ีสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษา  ๒๕๕๔   เฉล่ีย  ๑๒๐   คน/ 

ต่อวนั  คิดเป็นร้อยละ  ๔๕.๖๒   ของนกัเรียนทั้งหมด 

  ใชเ้พื่อการบริหารจดัการ    จ  านวน     ๒   เคร่ือง 

๔)        แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้(สถานท่ีนอกหอ้งเรียน) สถิติการใช ้จ  านวนคร้ัง/ปี 

๑ หอ้งสมุด ๑๖,๐๐๐ 

๒ หอ้งวทิยาศาสตร์ ๓๖๐ 

๓ หอ้งสังคม ๔๘๐ 

๔ หอ้งภาษาไทย ๓๖๐ 

๕ หอ้งคณิตศาสตร์ ๓๖๐ 

๖ หอ้งปฏิบติัการทางภาษา ๗๒๐ 

๗ หอ้งคอมพิวเตอร์ ๖,๐๐๐ 

๕)      แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้(สถานท่ี) สถิติการใชจ้  านวนคร้ัง/ปี 

๑ อุทยานคลองวงัเจา้ ๑ 

๒ อุทยานประวติัศาสตร์ก าแพงเพชร ๓ 

๓ บ่อน ้าพุร้อนพระร่วง ๔ 

๔ เขตป่าสงวนบา้นท่าคูณ ๘ 

๕ ทุ่งนา ๔ 



๑๒ 

 

ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้(สถานท่ี) สถิติการใชจ้  านวนคร้ัง/ปี 

๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นท่าคูณ ๑๒ 

๗ วดับา้นท่าคูณสามคัคีธรรม ๑๐ 

๘ วดัเขาลาน ้า   จงัหวดัตาก ๑ 

๙ วดัหนองปลิง  จงัหวดัก าแพงเพชร ๑ 

๑๐ ศูนยฝึ์กลูกเสือโรงเรียนบา้นดงซ่อม ๑ 

๑๑ พระนครคีรี  จงัหวดัเพชรบุรี ๑ 

๑๒ แม่น ้าปิง ๔ 

๑๓ อุทยานแห่งชาติตากสิน   จงัหวดัตาก ๑ 

 

๖)         ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหค้วามรู้ แก่ครู                    

นกัเรียนในปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 

 ๖.๑ ช่ือ นายแปลก สายพิณ  ใหค้วามรู้เร่ืองการตีกลองยาว   สถิติการใหค้วามรู้ 

ในโรงเรียนแห่งน้ี    จ  านวน    ๒๐  คร้ัง/ปี 

 ๖.๒ ช่ือนางวราภรณ์   โชติชีวเกษม ใหค้วามรู้เร่ืองสุขอนามยั    ไขเ้ลือดออก      การมี

เพศสัมพนัธ์ในวยัเรียน    อบรมผูน้ าอนามยัโรงเรียน    สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี     จ  านวน  

๘     คร้ัง/ปี 

 ๖.๓)   ช่ือ นายไสว      มีพร  ใหค้วามรู้เร่ืองการท าเกษตรกรรมตามแนวพระราชด าริ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      ใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี   จ  าวน   ๓    คร้ัง/ปี 

 ๖.๔   นายสมนึก             เฮียนตนั  ใหค้วามรู้เร่ืองศิลปะมวยไทยในการป้องกนัตวั     

ใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี    จ  านวน     ๒   คร้ัง/ปี 

 ๖.๕  องคก์รศาสนา  พระธรรมทูต     เผยแผพ่ระศาสนาและการปฏิบติัตามหลกัธรรมศาสนาพุทธ 

ใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี   จ  านวน  ๒๐   คร้ัง/ปี 

 ๖.๖)  หน่วยงานต ารวจสันติบาล  จงัหวดัก าแพงเพชร   อบรมโครงการการสร้างจิตส านึกต่อสถาบนั

พระมหากษตัริย ์ ใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี  จ  านวน  ๑  คร้ัง/ปี 

๖.๗)  บริษทัฮอนดา้มหาชนจ ากดั      ใหค้วามรู้เร่ืองการขบัข่ีปลอดภยัสวมใส่หมวกนิรภยั    

ใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี  จ  านวน  ๑  คร้ัง/ปี 



๑๓ 

 

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

๑๐.๑    ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวลั / ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

สถานศึกษา   

เหรียญทองการประเมินคุณภาพศูนยเ์ด็ก

ปฐมวยัตน้แบบ 

สพป.ก าแพงเพชรเขต ๑ 

ผา่นการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัดี สมศ. 

รับการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา

ระดบั A 

สพป.ก าแพงเพชรเขต ๑ 

ผู้บริหารสถานศึกษา   

นายยงยทุธ            บดีรัฐ เกียรติบตัรผูบ้ริหารดีเด่น ชมรมครูนครโกสัมพี 

ครู   

นางรุจิรา        ประเสริฐสงัข ์ เกียรติบตัรครูผูฝึ้กสอนร้องเพลงไทยลกูทุ่ง

เหรียญทอง(ศิลปหตัถกรรมภาคเหนือ) 

สพป.พิจิตรเขต ๑ 

นางตีรณนัต ์      บุญเนียม 
เหรียญเชิดชูเกียรติและเกียรติบตัร             หน่ึง

แสนครูดี 
คุรุสภา 

นางตีรณนัต ์       บุญเนียม เกียรติบตัรบนัทึกความดี สพฐ. 

นางสาวปราณี      ต่อกร เกียรติบตัรบนัทึกความดี สพฐ. 

นางศศิธร           สงวนศกัด์ิ เกียรติบตัรครูสอนดี อบต.โกสมัพี 

นางชนิดา          อนุสนธ์ิ เกียรติบตัรครูดีโกสมัพีนคร ชมรมครูนครโกสมัพี 

นางวราพร        โสประดิษฐ ์ เกียรติบตัรครูดีโกสมัพีนคร ชมรมครูนครโกสมัพี 

นางวิมลทิพย ์    จนัทร์แดง เกียรติบตัรครูดีโกสมัพีนคร ชมรมครูนครโกสมัพี 

นายสุรพนัธ์       มะลิลา เกียรติบตัรครูดีโกสมัพีนคร ชมรมครูนครโกสมัพี 

นักเรียน   

เดก็หญิงสายรุ้ง  พวงภู่ เกียรติบตัรเหรียญทองขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

บกพร่องทางสติปัญญา                   

(ศิลปหตัถกรรมภาคเหนือ) 

สพป.พิจิตร เขต๑ 



๑๔ 

 

ประเภท ระดับรางวลั / ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

เด็กหญิงกลว้ยไม ้ โพธิพฤกษ ์ รางวลัชนะเลิศแข่งขนัตอบปัญหาธรรมะช่วง

ชั้นท่ี๓ 

กลุ่มนครโกสัมพี 

เด็กหญิงเฉาะ     ไร่พิกุล รางวลัชนะเลิศแข่งขนัตอบปัญหาธรรมะช่วง

ชั้นท่ี๓ 

กลุ่มนครโกสัมพี 

เด็กชายนที          สุยะ รางวลัชนะเลิศแข่งขนัตอบปัญหาธรรมะช่วง

ชั้นท่ี๓ 

กลุ่มนครโกสัมพี 

เด็กหญิงดวงนภา   สิงห์ใส

และเพื่อนๆ 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั๑ การประกวดเตน้

TO   BE  NUMBER  ONE รุ่น Pre teenage 

สาธารณสุขก าแพงเพชร 

นายปฐพี       ประพนัไพร รางวลัเหรียญทองการแข่งขนัประดิษฐข์องใช้

จากเศษวสัดุในทอ้งถ่ิน 

สพป.ก าแพงเพชร เขต ๑ 

นางสาวณฐัวดี    เกตุเหล็ก รางวลัเหรียญทองการแข่งขนัประดิษฐข์องใช้

จากเศษวสัดุในทอ้งถ่ิน 

สพป.ก าแพงเพชร เขต ๑ 

นางสาวกลว้ยไม ้  โพธิพฤกษ ์ รางวลัเหรียญทองการแข่งขนัประดิษฐข์องใช้

จากเศษวสัดุในทอ้งถ่ิน 

สพป.ก าแพงเพชร เขต ๑ 

เด็กหญิงแสงจนัทร์   หุ่นเท่ียง เหรียญทองเกียรติยศวาดภาพระบายสีบกพร่อง

ทางสติปัญญา 

สพป.ก าแพงเพชร เขต ๑ 

เด็กหญิงกญัญารัตน์   สิงห์ใส เหรียญทองรองชนะเลิศอนัดบั  ๒  วาดภาพ

ลายเส้น 

สพป.ก าแพงเพชร เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กจิกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

ท่ี 
ช่ืองาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วตัถุประสงค/์เป้าหมาย วธีิด าเนินการ 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 

( จ  านวนร้อยละ 

๑ พฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษาและ

หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

เพื่อปรับปรุงและจดัท า

หลกัสูตรการเรียนการ

สอนใหส้อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการ  ความ

ถนดัและความสนใจ

ของผูเ้รียน 

๑.จดัท าหลกัสูตร

สถานศึกษา 

๒.จดัท าหลกัสูตรกลุ่ม

สาระ 

๓.จดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

ร้อยละ  ๙๐  โรงเรียน

มีหลกัสูตรสถานศึกษา

และหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

๒ การใชเ้ทคโนโลย ี 

สารสนเทศและการ

ส่ือสารดา้นการ

จดัการเรียนรู้ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและ

พฒันาใหค้รูและ

นกัเรียนใชส่ื้อและ

เทคโนโลยเีพื่อ

พฒันาการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน 

๑.อบรมครูใหมี้ความรู้

และทกัษะพื้นฐานในการ

ใชค้อมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ต 

๒.จดักิจกรรมการเรียน

การสอนทกัษะการใช้

คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อ

ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ

เรียนรู้ใหก้บันกัเรียน 

ร้อยละ   ๘๕  ครู/

นกัเรียนสามารถใชส่ื้อ

เทคโนโลยแีละ

คอมพิวเตอร์ขั้น

พื้นฐานได ้

๓ ระบบดูแลช่วยเหลือ

ผูเ้รียนและพฒันา

ทกัษะชีวติ 

เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้น

การเรียนของนกัเรียน 

๑.ระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 

-ทู  บี  นมัเบอร์ วนั 

-เยีย่มบา้นนกัเรียน 

-SDQ 

-ทุนการศึกษา 
-ปฐมนิเทศ 

-ปัจฉิมนิเทศ/บณัฑิตนอ้ย 

-แนะแนวการศึกษา 

๒.ช่วยเหลือเด็กพิการและ

ดอ้ยโอกาส 

นกัเรียนทุกคนไดรั้บ

การช่วยเหลือตาม

เกณฑแ์ละปลอดจาก

สารเสพติด 



๑๖ 

 

ท่ี 
ช่ืองาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วตัถุประสงค/์เป้าหมาย วธีิด าเนินการ 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 

( จ  านวนร้อยละ 

๔ การจดัการศึกษา

ปฐมวยั 

เพื่อส่งเสริมการจดั

กระบวนการเรียนรู้โดย

เนน้เด็กเป็นส าคญั 

๑.จดัท าหลกัสูตร

สถานศึกษาระดบัปฐมวยั 

๒.จดัท าขอ้มูล/เคร่ืองมือ

ประเมินพฒันาการ 

๓.จดัท าแผนการจดั

ประสบการณ์ 

๔วดัผล/ประเมินผล

พฒันาการ 

เด็กปฐมวยัทุกคน

ไดรั้บการพฒันาอยา่ง

มีคุณภาพตาม

พฒันาการ 

๕ ประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

เพื่อพฒันาการศึกษาให้

มีมาตรฐานไดต้าม

มาตรฐานการศึกษา

ระดบัปฐมวยัและ

มาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

๑.จดัระบบบริการและ

การจดัสารสนเทศ 

๒.พฒันามาตรฐาน

การศึกษา 

๓.จดัท าแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษา 

๔.ด าเนินงานตาม

แผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 

๖.การประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

๗.รายงานคุณภาพ

การศึกษาประจ าปี 

๘.ผดุงระบบประกนั

คุณภาพการศึกษา 

ครู   บุคลากรและ

นกัเรียนทุกคน  มีการ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษาอยา่งมี

คุณภาพและมี

ประสิทธิภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 

 

 



๑๗ 

 

ท่ี 
ช่ืองาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วตัถุประสงค/์เป้าหมาย วธีิด าเนินการ 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 

( จ  านวนร้อยละ 

๖ พฒันาและส่งเสริม

ศกัยภาพบุคลากร 

ครูและบุคลากรไดรั้บ

การพฒันาและเพิ่ม

ศกัยภาพใหเ้ป็นมือ

อาชีพ 

๑.การพฒันาตนเองของ

บุคลากรดว้ยการอบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

๒.ไดรั้บการส่งเสริมให้

เล่ือนวทิยฐานะ 

 

ร้อยละ  ๙๕  ครู/

บุคลากรไดรั้บการ

พฒันาตนเองตาม

เกณฑ ์ ๒๐  ชัว่โมง/ปี 

๗ สร้างเครือข่าย

สถานศึกษาในการ

พฒันาคุณภาพ 

เพื่อพฒันาศกัยภาพกร

ศึกษาใหก้บันกัเรียนโดย

มีองคก์ร ชุมชน เอกชน 

มีส่วนร่วมในการจดักร

ศึกษา 

๑.เครือข่ายปฐมวยั 

๒.เครือข่ายรักการอ่าน 

๓.เครือข่ายวถีิพุทธ 

๔.เครือข่ายระบบดูแล

ช่วยเหลือผูเ้รียน 

๕.เครือข่ายคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

ร้อยละ ๙๐ ผูป้กครอง  

องคก์ร  ชุมชน  มี

ความพึงพอใจในการ

เขา้ร่วมกิจกรรม

เครือข่าย 

๘ สนบัสนุนกิจกรรม  

องคก์รของนกัเรียน

และคณะกรรมการ

นกัเรียน 

เพื่อพฒันาศกัยภาพกร

ศึกษาใหก้บันกัเรียนโดย

มีองคก์ร ชุมชน เอกชน 

มีส่วนร่วมในการจดักร

ศึกษา 

๑.ประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 

๒.ผูน้ าอนามยันกัเรียน 

นกัเรียนทุกคนไดเ้ขา้

มามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของโรงเรียน 

๙ ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของผูป้กครอง  

ชุมชน สมาคมและ

เครือข่ายต่างๆ 

เพื่อพฒันาศกัยภาพกร

ศึกษาใหก้บันกัเรียนโดย

มีองคก์ร ชุมชน เอกชน 

มีส่วนร่วมในการจดักร

ศึกษา 

๑.การประชุมผูป้กครอง 

๒.กีฬาสี,กีฬากลุ่ม,กีฬา

เยาวชน 

๓.กีฬาอนุบาลสานสมัพนัธ์ 

๔.พฒันาพอ่แม่ผูป้กครองเด็ก

ปฐมวยั 

๕.วนัส าคญัทางศาสนา 

นกัเรียนร้อยละ ๙๐ 

ไดรั้บการพฒันา

การศึกษาท่ีดีข้ึน 



๑๘ 

 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วตัถุประสงค/์เป้าหมาย วธีิด าเนินการ ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 

( จ  านวนร้อยละ) 

๑๐ ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสารในการ

บริหารจดัการ 

น าเทคโนโลยมีาใชใ้น

การบริหารจดัการศึกษา

ไดส้ะดวกรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

๑.จดัหา  ดูแลรักษา

คอมพิวเตอร์ 

๒.จดัระบบสารสนเทศ 

๓.การประชาสัมพนัธ์ 
 

ครูทุกคนสามารถ

ส่ือสารทาง

อินเทอร์เน็ตได ้

 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีทีผ่่านมา ( วันที ่๑๓-๑๕  มิถุนายน ๒๕๕๔ ) 

 ๑๑. ระดับปฐมวยั 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั 

กรประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 

ผลการติดตามตรวจสอบ

โดยหน่วยงานตน้สังกดั 

ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ 

ด้านผู้เรียน     

มาตรฐานที ่๑ เด็กมีคุณธรรม  จริยธรรมและ 

ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
๓.๗๒ ดีมาก ๓.๖๒ ดีมาก 

๑.๑ มีวนิยั มีความรับผดิชอบและปฏิบติัตน 

       ตามขอ้ตกลงร่วมกนั 

๓.๖๖ ดีมาก   

๑.๒ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต ๓.๗๔ ดีมาก   

๑.๓  มีความกตญัญูกตเวที ๓.๙๓ ดีมาก   

๑.๔  มีเมตตากรุณา  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

        และผูอ่ื้น 

๓.๗๕ ดีมาก   

๑.๕ ประหยดั  รู้จกัใชแ้ละรักษาทรัพยากร 

        และส่ิงแวดลอ้ม      

๓.๗๐ ดีมาก   

๑.๖  มีมารยาทและปฏิบติัตนตามวฒันธรรม 

       ไทย 

๓.๕๖ ดีมาก   



๑๙ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั 

กรประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 

ผลการติดตามตรวจสอบ

โดยหน่วยงานตน้สังกดั 

ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานที ่๒ เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์

และพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
๓.๗๖ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

๒.๑ รู้คุณค่าของส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบท่ี

เกิดจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม 
๓.๗๖ ดีมาก   

๒.๒ เขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/

โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
๓.๖๕ ดีมาก   

มาตรฐานที ่ ๓  เด็กสามารถท างานจนส าเร็จ  

ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีความรู้สึกท่ีดีต่อ

อาชีพสุจริต 

๓.๗๙ ดีมาก ๓.๖๗ ดีมาก 

๓.๑  สนใจกระตือรือร้นในการท างาน ๓.๘๘ ดีมาก   

๓.๒  ท างานจนส าเร็จและภูมิใจในผลงาน      ๓.๖๔ ดีมาก   

๓.๓  เล่นและท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ๓.๘๘ ดีมาก   

๓.๔  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชะสุจริต ๓.๗๖ ดีมาก   

มาตรฐานที ่ ๔   เด็กสามารถคิดรวบยอด  คิด

แกปั้ญหาและคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
๓.๔๗ ดี ๓.๘๖ ดีมาก 

๔.๑ มีความคิดรวบยอด  คิดแกปั้ญหาและคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์
๓.๒๔ ดี   

๔.๒ แกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั ๓.๕๓ ดีมาก   

๔.๓ มีจินตนาการและความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์
๓.๖๕ ดีมาก   

     

     



๒๐ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั 

กรประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 

ผลการติดตามตรวจสอบ

โดยหน่วยงานตน้สังกดั 

ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานที ่๕   เด็กมีความรู้และทกัษะ

เบ้ืองตน้ 
๓.๖๘ ดีมาก ๓.๘๖ ดีมาก 

๕.๑ รู้มีทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือใหญ่-เล็ก ๓.๗๖ ดีมาก   

๕.๒ มีทกัษะการใชท้กัษะทั้ง ๕ ๓.๗๖ ดีมาก   

๕.๓ มีทกัษะในการส่ือสาร ๓.๖๕ ดีมาก   

๕.๔  มีทกัษะในการสังเกตและส ารวจ ๓.๖๕ ดีมาก   

๕.๕  มีทกัษะในเร่ืองมิติสัมพนัธ์      ๓.๖๕ ดีมาก   

๕.๖  มีทกัษะในเร่ืองจ านวน  ปริมาณ น ้าหนกั 

และการกะประมาณ 
๓.๖๕ ดีมาก   

๕.๗  เช่ือมโยงความรู้และทกัษะต่างๆ ๓.๖๕ ดีมาก   

มาตรฐานที ่ ๖   เด็กมีความสนใจใฝ่รู้  รักการ

อ่านและพฒันาตนเอง 
๓.๗๖ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

๖.๑ มีความคิดรวบยอด  คิดแกปั้ญหาและคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์
๓.๗๖ ดีมาก   

๖.๒ แกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั ๓.๗๖ ดีมาก   

มาตรฐานที ่ ๗   เด็กมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย

และสุขภาพจิตท่ีดี 
๓.๘๘ ดีมาก ๓.๘๐ ดีมาก 

๗.๑ รักการออกก าลงักาย  ดูแลสุขภาพแล

ช่วยเหลือตนเองได ้
๓.๘๘ ดีมาก   

๗.๒ มีน ้าหนกั  ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑ ์
๓.๘๘ ดีมาก   

๗.๓ เห็นโทษของส่ิงเสพติดใหโ้ทษและส่ิงมอม

เมา 

๔.๐๐ ดีมาก   



๒๑ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั 

กรประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 

ผลการติดตามตรวจสอบ

โดยหน่วยงานตน้สังกดั 

ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ 

๗.๔ มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่ง

เหมาะสม 
๓.๖๕ ดีมาก   

๗.๕ ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ

เพื่อน ครูและผูอ่ื้น 
๔.๐๐ ดีมาก   

มาตรฐานที ่ ๘ เด็กมีสุนทรียภาพและลกัษณะ

นิสัยดา้นศิลปะ ดนตรี 
๓.๗๖ ดีมาก ๓.๗๖ ดีมาก 

๘.๑ มีความสนใจและร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ๓.๗๖ ดีมาก   

๘.๒ มีความสนใจและเขา้ร่วมกิจกรรมดา้น

ดนตรี 
๓.๖๕ ดีมาก   

๘.๓ มีความสนใจและร่วมกิจกรรมการ

เคล่ือนไหว 
๓.๘๘ ดีมาก   

ด้านการเรียนการสอน     

มาตรฐานที ่ ๙    มีคุณธรรม จริยธรรม มีวฒิุ/

ความรู้ ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผดิชอบ 

หมัน่พฒันาตนเอง เขา้กบัชุมชนไดดี้และมีครู

เพียงพอ 

๔.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

๙.๑ มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบติัตนตาม

จรรยาบรรณวชิาชีพ 
๔.๐๐ ดีมาก   

๙.๒ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน ผูป้กครอง

และชุมชน 
๔.๐๐ ดีมาก   

๙.๓ มีความมุ่งมัน่และอุทิศตนในการสอน

และพฒันาเด็ก 
๔.๐๐ ดีมาก   



๒๒ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั 

กรประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 

ผลการติดตามตรวจสอบ

โดยหน่วยงานตน้สังกดั 

ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ 

๙.๔ มีการแสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ๆ  

รับฟังความคิดเห็น ใจกวา้งและยอมรับการ

เปล่ียนแปลง  

๔.๐๐ ดีมาก   

๙.๕ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีทาง

การศึกษาหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
๔.๐๐ ดีมาก   

๙.๖ สอนตรงตามวชิาเอก-โท หรือตรงตาม

ความถนดั 
๔.๐๐ ดีมาก   

๙.๗ มีจ านวนพอเพียง(หมายรวมทั้งครูและ

บุคลากรสนบัสนุน) 
๔.๐๐ ดีมาก   

มาตรฐานที ่ ๑๐  ครูมีความสามารถในการจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้ ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและเนน้เด็กเป็นส าคญั 

๔.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

๑๐.๑ มีความรู้ความเขา้ใจเป้าหมายการจดั

การศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๐.๒ มีการวเิคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล ๔.๐๐ ดีมาก   

๑๐.๓ มีความสามารถในการจดัประสบการณ์

ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๐.๔ มีความสามารถในการใชส่ื้อท่ีเหมาะสม

และสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของเด็ก 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๐.๕ มีการประเมินพฒันาการของเด็กตาม

สภาพจริงโดยค านึงถึงพฒันาการตามวยั 
๔.๐๐ ดีมาก   

 



๒๓ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั 

กรประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 

ผลการติดตามตรวจสอบ

โดยหน่วยงานตน้สังกดั 

ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานที ่ ๑๑  ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มี

ภาวะผูน้ าและความสามารถในการบริหารจดั

การศึกษา 

๓.๙ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

๑๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบติัตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๑.๒ มีความคิดริเร่ิม มีวิสยัทศัน์และเป็นผูน้ าทาง

วิชาการ 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๑.๓ มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ

และการจดัการ 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๑.๔ มีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจ 
๓.๖ ดีมาก   

มาตรฐานที ่๑๒ สถานศึกษามีการจดัองคก์ร  

โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพฒันาองคก์ร

เป็นระบบ 

๓.๙๒ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

๑๒.๑ มีการจดัองคก์ร  โครงสร้างและระบบ

บริหารท่ีมีความคล่องตวัสูงและปรับเปล่ียนได้

เหมาะสมตามสถานการณ์ 

๔.๐๐ ดีมาก   

๑๒.๒ มีการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่ง

ครอบคลุมและทนัต่อการใชง้าน 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๒.๓ มีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ี

ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๒.๔ มีการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๒.๕ ผูรั้บบริการและผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจผลการ

บริหารและการพฒันาเดก็ 
๓.๖๐ ดีมาก   



๒๔ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั 

กรประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 

ผลการติดตามตรวจสอบ

โดยหน่วยงานตน้สังกดั 

ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานที ่ ๑๓   สถานศึกษามีการบริหาร  

         และการจดัการศึกษาโดยใชส้ถานศึกษา 

         เป็นฐาน 

๔.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

๑๓.๑ มีการกระจายอ านาจการบริหาร และ

การจดัการศึกษา 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๓.๒ มีการบริหารเชิงกลยทุธ์ และใช ้

ส่วนร่วม 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๓.๓ มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพฒันา 

สถานศึกษา 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๓.๔ มีรูปแบบการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

ของงาน 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๓.๕ มีการตรวจสอบและถ่วงดุล ๔.๐๐ ดีมาก   

มาตรฐานที ่๑๔ สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร 

และประสบการณ์เรียนรู้ ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั 
๓.๘๘ ดีมาก ๓.๓๗ ดี 

๑๔.๑ มีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัเด็กและ

ทอ้งถ่ิน 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๔.๒ มีการส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดั

ประสบการณ์เรียนรู้ท่ีตอบสนองความสนใจ

และเหมาะสมกบัวยัของเด็ก 

๔.๐๐ ดีมาก   

๑๔.๓ มีการส่งเสริมและพฒันานวตักรรมการ

จดัประสบการณ์เรียนรู้ และส่ือการเรียนท่ีเอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ 

๔.๐๐ ดีมาก   



๒๕ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั 

กรประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 

ผลการติดตามตรวจสอบ

โดยหน่วยงานตน้สังกดั 

ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ 

๑๔.๔ มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณา-การ

ผา่นการเล่นและเด็กไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์

ตรง 

๔.๐๐ ดีมาก   

๑๔.๕ มีการบนัทึก การรายงานผลและการส่งต่อ

ขอ้มลูของเด็กอยา่งเป็นระบบ 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๔.๖ มีการนิเทศและน าผลไปปรับปรุงการ 

จดักิจกรรม/ประสบการณ์อยา่งสม ่าเสมอ 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๔.๗ มีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัประสบการณ์ 
๓.๒๐ ดี   

มาตรฐานที ่๑๕ สถานศึกษามีการจดักิจกรรม

ส่งเสริมคุณภาพเด็กอยา่งหลากหลาย 
๔.๐๐ ดีมาก ๒.๗๕ ดี 

๑๕.๑ มีการจดัและพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ

เด็กอยา่งทัว่ถึง 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๕.๒ มีการจดักิจกรรมกระตุน้พฒันาการทาง

สมอง ตอบสนอง ความสนใจ และส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรคข์องเด็ก 

๔.๐๐ ดีมาก   

๑๕.๓ มีการจดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม ๔.๐๐ ดีมาก   

๑๕.๔ มีการจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นศิลปะ 

ดนตรี และการเคล่ือนไหว 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๕.๕ มีการจดักิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์

วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๕.๖ มีการจดักิจกรรมส่งเสริมความเป็น

ประชาธิปไตย 
๔.๐๐ ดีมาก   



๒๖ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั 

กรประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 

ผลการติดตามตรวจสอบ

โดยหน่วยงานตน้สังกดั 

ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานที ่๑๖  สถานศึกษามีการจดั

สภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้

เด็กพฒันาตามธรรมชาติเตม็ศกัยภาพ 

๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๐ ดี 

๑๖.๑ มีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มี

อาคารสถานท่ีเหมาะสม 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๖.๒ มีการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความ

ปลอดภยัของเด็ก 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๖.๓ มีการใหบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศ

ทุกรูปแบบท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และ

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๔.๐๐ ดีมาก   

๑๖.๔ มีหอ้งเรียน ห้องสมุด สนามเด็กเล่น 

พื้นท่ีสีเขียว และส่ิงอ านวยความสะดวก

พอเพียงและอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ 

๔.๐๐ ดีมาก   

๑๖.๕ มีการจดัและใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและ

นอกสถานศึกษา 
๔.๐๐ ดีมาก   

ด้านการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้     

มาตรฐานที ่๑๗  สถานศึกษามีการสนบัสนุน

และใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 
๔.๐๐ ดีมาก ๓.๓๐ ดี 

๑๗.๑ มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มลูกบั

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๗.๒ สนบัสนุนใหแ้หล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา  และ

ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร 

ระดบัสถานศึกษา 

๔.๐๐ ดีมาก   



๒๗ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั 

กรประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 

ผลการติดตามตรวจสอบ

โดยหน่วยงานตน้สังกดั 

ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานที ่๑๘  สถานศึกษามีการร่วมมือกนั

ระหวา่งบา้น องคก์รทางศาสนา สถาบนัทาง

วชิาการ องคก์รภาครัฐและเอกชน เพื่อพฒันา

วถีิการเรียนรู้ในชุมชน 

๔.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

๑๘.๑ เป็นแหล่งวทิยาการในการแสวงหา

ความรู้และบริการชุมชน 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๘.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ๔.๐๐ ดีมาก   

สรุป ๓.๖๔ ดีมาก ๓.๗๗ ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

๑๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน *   ใหบ้นัทึกค่าเฉล่ีย เช่น 3.51 ระดบัคุณภาพ เช่น  พอใช ้  

ดี .......ตามผลประเมิน 

 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กรประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา* 

ผลการติดตามตรวจสอบ

โดยหน่วยงานตน้สังกดั* 

ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน     

มาตรฐานที ่๑  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
๓.๗๑ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

๑.๑ มีวนิยั มีความรับผดิชอบและปฏิบติัตนตาม

หลกัธรรมเบ้ืองตน้ของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
๓.๗๙ ดีมาก   

๑.๒ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ๓.๘๒ ดีมาก   

๑.๓ มีความกตญัญูกตเวที ๓.๙๒ ดีมาก   

๑.๔ มีเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่และเสียสละ

เพื่อส่วนร่วม 
๓.๖๒ ดีมาก   

๑.๕ ประหยดั รู้จกัใชท้รัพยสิ์นของส่วนตนและ

ส่วนรวมอยา่งคุม้ค่าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๓.๒๑ ดี   

๑.๖ ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญา

ไทยโดยเฉพาะความเป็นมรดกโลกของจงัหวดั

ก าแพงเพชร นิยมไทยและด ารงไวซ่ึ้งความเป็นไทย 

๓.๙๒ ดีมาก   

มาตรฐานที่ ๒  ผูเ้รียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์

และพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
๓.๕๗ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

๒.๑ รู้คุณค่าของส่ิงแวดลอ้มและตระหนกัถึง

ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม

เนน้การป้องกนัภาวะโลกร้อน 

๓.๔๗ ดี   



๒๙ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กรประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา* 

ผลการติดตามตรวจสอบ

โดยหน่วยงานตน้สังกดั* 

ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ 

๒.๒ เขา้ร่วมหรือมีส่วนกิจกรรม/ โครงการ

อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม เนน้การป้องกนั

ภาวะโลกร้อน 

๓.๖๔ ดีมาก   

มาตรฐานที่ ๓  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการ

ท างานสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติ

ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

๓.๗๔ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

๓.๑ มีทกัษะในการจดัการและท างานใหส้ าเร็จ ๓.๗๒ ดีมาก   

๓.๒ เพียรพยายาม ขยนั อดทน ละเอียด

รอบคอบในการท างาน 
๓.๕๗ ดีมาก   

๓.๓ ท างานอยา่งมีความสุข พฒันางานและ

ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๓.๗๒ ดีมาก   

๓.๔ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ๓.๘๖ ดีมาก   

๓.๕ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหา

ความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนสนใจ 
๓.๘๔ ดีมาก   

มาตรฐานที ่๔  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด

วเิคราะห์คิดสร้างสรรค ์มีวจิารณญาณ  

มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมี

วสิัยทศัน์ 

๓.๕๘ ดี ๓.๐๐ ดี 

๔.๑ สามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์ สรุปความคิด

รวบยอด คิดอยา่งเป็นระบบ เกิดทกัษะ

กระบวนการ และมีการคิดแบบองคร์วม 

๓.๕๗ ดี   

๔.๒ สามารถคาดการณ์ก าหนดเป้าหมาย และ

แนวทางการตดัสินใจได ้
๓.๕๘ ดี   



๓๐ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กรประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา* 

ผลการติดตามตรวจสอบ

โดยหน่วยงานตน้สังกดั* 

ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ 

๔.๓ ประเมินและเลือกแนวทางการตดัสินใจ 

และแกไ้ขปัญหาอยา่งมีสติ 
๓.๖๐ ดี   

๔.๔ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มองโลกในแง่ดี 

มีจินตนาการและเนน้โครงงาน 
๓.๕๗ ดี   

มาตรฐานที ่๕  มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตาม

หลกัสูตร 
๒.๘๑ พอใช ้ ๓.๐๐ ดี 

๕.๑ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบั

สถานศึกษาเฉล่ียตามเกณฑ ์
๒.๖๙ พอใช ้   

๕.๒ มีผลการทดสอบรวบยอดระดบัชาติ (NT / 

O – NET) เฉล่ียตามเกณฑ์ 
๑.๔๒ ปรับปรุง   

๕.๓ สามารถส่ือความคิดผา่นการพดู เขียน 

หรือน าเสนอดว้ยวธีิการต่าง ๆ 
๓.๕๘ ดี   

๕.๔ สามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารไดท้ั้ง

ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
๓.๔๒ ดี   

๕.๕ สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ

พฒันาการเรียนรู้ 
๒.๙๓ พอใช ้   

มาตรฐานที ่๖  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเอง 
๓.๖๐ ดี ๓.๖๐ ดีมาก 

๖.๑ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน อ่านคล่อง-

เขียนคล่อง ท่องอาขยานได ้และการฟัง รู้จกัตั้ง

ค  าถามเพื่อหาเหตุผล 

๓.๓๓ ดี   

     



๓๑ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กรประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา* 

ผลการติดตามตรวจสอบ

โดยหน่วยงานตน้สังกดั* 

ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ 

๖.๒ สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ 

รอบตวัใชห้อ้งสมุด แหล่งความรู้และส่ือต่าง ๆ 

ไดท้ั้งในและนอกสถานศึกษา 

๓.๖๕ ดี   

๖.๓ มีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนร่วมกบัผูอ่ื้น

ไดส้นุกกบัการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน 
๓.๘๒ ดีมาก   

มาตรฐานที ่๗  ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย

และสุขภาพจิตท่ีดี 
๓.๙๔ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

๗.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออก

ก าลงักายสม ่าเสมอ 
๓.๙๐ ดีมาก   

๗.๒ มีน ้าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง

กายตามเกณฑ ์
๓.๙๐ ดีมาก   

๗.๓ ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและ

หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง อุบติัภยั

และปัญหาทางเพศ 

๓.๘๒ ดีมาก   

มาตรฐานที ่๘  ผูเ้รียนมีสุนทรีภาพและลกัษณะ

นิสัยดา้นศิลปะดนตรีและกีฬา 
๓.๘๓ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

๘.๑ ช่ืนชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานดา้น

ศิลปะ 
๓.๘๒ ดีมาก   

๘.๒ ช่ืนชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นดนตรี/

นาฏศิลป์เนน้เพลงเอกลกัษณ์จงัหวดั (มาร์ช

ก าแพงเพชร) 

๓.๗๕ ดีมาก   

๘.๓ ช่ืนชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นกีฬา / 

นนัทนาการ 
๓.๙๔ ดีมาก   



๓๒ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กรประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา* 

ผลการติดตามตรวจสอบ

โดยหน่วยงานตน้สังกดั* 

ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ 

ด้านการเรียนการสอน     

มาตรฐานที ่๙  ครูมีคุณธรรม มีวฒิุ/ความรู้ 

ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผดิชอบ หมัน่

พฒันาตนเอง เขา้กบัชุมชนไดดี้และมีครู

พอเพียง 

๓.๙๕ ดีมาก ๓.๘๕ ดีมาก 

๙.๑ มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบติัตนตาม

จรรยาบรรณของวชิาชีพ 
๔.๐๐ ดีมาก   

๙.๒ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน ผูป้กครอง 

และชุมชน 
๔.๐๐ ดีมาก   

๙.๓ มีความมุ่งมัน่และอุทิศตนในการสอนและ

พฒันาผูเ้รียน 
๔.๐๐ ดีมาก   

๙.๔ มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควธีิการ

ใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจกวา้งและยอมรับ

การเปล่ียนแปลง 

๔.๐๐ ดีมาก   

๙.๕ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการศึกษา

หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
๔.๐๐ ดีมาก   

๙.๖ สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือตรงตามความ

ถนดั 
๔.๐๐ ดีมาก   

๙.๗ มีจ านวนเพียงพอ (หมายรวมทั้งครูและ

บุคลากรสนบัสนุน) 
๓.๖๙ ดีมาก   

มาตรฐานที ่๑๐  ครูมีความสามารถในการจดั

ประสบการณ์เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ

เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

๓.๘๒ ดีมาก ๓.๐๐ ดี 



๓๓ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กรประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา* 

ผลการติดตามตรวจสอบ

โดยหน่วยงานตน้สังกดั* 

ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ 

๑๐.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๔.๐๐ ดีมาก   

๑๐.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๔.๐๐ ดีมาก   

๑๐.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๔.๐๐ ดีมาก   

๑๐.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรม 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๐.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
๓.๒๐ ดี   

๑๐.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๓.๒๐ ดี   

๑๐.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๐.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๔.๐๐ ดีมาก   

๑๐.๙ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ๔.๐๐ ดีมาก   

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา     

มาตรฐานที ่๑๑  ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม 

มีภาวะผูน้ าและมีความสามารถในการบริหาร

จดัการศึกษา 

๓.๙๑ ดีมาก ๔.๐๐ ดี 

๑๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบติัตนตาม

จรรยาบรรณของวชิาชีพ 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๑.๒ มีความคิดริเร่ิม มีวสิัยทศัน์ และเป็นผูน้ า

ทางวชิาการ 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๑.๓ มีความสามารถในการบริหารงานวชิาการ

และการจดัการ 
๔.๐๐ ดีมาก   



๓๔ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กรประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา* 

ผลการติดตามตรวจสอบ

โดยหน่วยงานตน้สังกดั* 

ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ 

๑๑.๔ มีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจ 
๓.๖๔ ดีมาก   

มาตรฐานที ่๑๒  สถานศึกษามีการจดัองคก์ร 

โครงสร้างระบบการบริหารงานและพฒันา

องคก์รอยา่งเป็นระบบ 

๓.๗๖ ดีมาก ๓.๒๐ ดี 

๑๒.๑ มีการจดัองคก์ร โครงสร้าง และระบบ

บริหารงานท่ีมีความคล่องตวัสูง และ

ปรับเปล่ียนไดเ้หมาะสมตามสถานการณ์ 

๔.๐๐ ดีมาก   

๑๒.๒ มีการจดัขอ้มูลสารสนเทศอยา่ง

ครอบคลุม และทนัต่อการใชง้าน 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๒.๓ มีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ี

ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๒.๔ มีการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๒.๕ ผูรั้บบริการและผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจผล

การบริหารและพฒันาผูเ้รียน 
๓.๖๕ ดี   

มาตรฐานที ่๑๓  สถานศึกษามีการบริหาร และ

การจดัการศึกษาโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน 
๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๐ ดีมาก 

๑๓.๑ มีการกระจายอ านาจการบริหารและการ

จดัการศึกษา 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๓.๒ มีการบริหารเชิงกลยทุธ์และใชห้ลกัการ

มีส่วนร่วม 
๔.๐๐ ดีมาก   



๓๕ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กรประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา* 

ผลการติดตามตรวจสอบ

โดยหน่วยงานตน้สังกดั* 

ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ 

๑๓.๓ มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพฒันา

สถานศึกษา 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๓.๔ มีรูปแบบการบริหารท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิของ

งาน 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๓.๕ มีการตรวจสอบและถ่วงดุล ๔.๐๐ ดีมาก   

มาตรฐานที ่๑๔  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร

และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
๓.๙๖ ดีมาก ๓.๐๐ ดี 

๑๔.๑ มีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและ

ทอ้งถ่ิน 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๔.๒ มีรายวชิา/กิจกรรมท่ีหลากหลายให้

ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความสนใจ 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๔.๓ มีการส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัการ

เรียนรู้ท่ีตอบสนองความถนดัและความสามารถ

ของผูเ้รียน 

๓.๖๙ ดีมาก   

๑๔.๔ มีการส่งเสริม และพฒันานวตักรรมการ

จดัการเรียนรู้และส่ืออุปกรณ์การเรียนท่ีเอ้ือต่อ

การเรียนรู้ 

๔.๐๐ ดีมาก   

๑๔.๕ มีการจดัระบบการบนัทึก การรายงานผล 

และการส่งเสริมต่อขอ้มูลของผูเ้รียน 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๔.๖ มีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและ

น าผลไปปรับปรุงการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๔.๗ มีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินมาใชใ้นการเรียน 
๔.๐๐ ดีมาก   



๓๖ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กรประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา* 

ผลการติดตามตรวจสอบ

โดยหน่วยงานตน้สังกดั* 

ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ 

๑๔.๘ มีรายวชิา/กิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนมีความรู้

เร่ืองทอ้งถ่ินและจงัหวดัก าแพงเพชร 
๔.๐๐ ดีมาก   

มาตรฐานที ่๑๕  สถานศึกษามีการจดักิจกรรม

ส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 
๔.๐๐ ดีมาก ๓.๗๑ ดีมาก 

๑๕.๑ มีการจดัและพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ

ผูเ้รียนท่ีเขม้แขง็ และทัว่ถึง 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๕.๒ มีการจดักิจกรรมส่งเสริมและตอบสนอง

ความสามารถทางวชิาการและความคิด

สร้างสรรคข์องผูเ้รียน 

๔.๐๐ ดีมาก   

๑๕.๓ มีการจดักิจกรรมส่งเสริมและตอบสนอง

ความสามารถพิเศษและความถนดัของผูเ้รียน

ใหเ้ตม็ศกัยภาพ 

๔.๐๐ ดีมาก   

๑๕.๔ มีการจดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม 

โดยเนน้กิจกรมพฒันาผูเ้รียน 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๕.๕ มีการจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นศิลปะ 

ดนตรี/นาฎศิลป์และกีฬา/นนัทนาการ เนน้

เอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน 

๔.๐๐ ดีมาก   

๑๕.๖ มีการจดักิจกรรมสืบสาน สร้างสรรค ์

วฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

โดยเฉพาะความเป็นเมืองมรดกโลกของจงัหวดั

ก าแพงเพชร 

๔.๐๐ ดีมาก   

๑๕.๗ มีการจดักิจกรรมส่งเสริมความเป็น

ประชาธิปไตย 
๔.๐๐ ดีมาก   



๓๗ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กรประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา* 

ผลการติดตามตรวจสอบ

โดยหน่วยงานตน้สังกดั* 

ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานที ่๑๖  สถานศึกษามีการจดั

สภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้

พฒันาตามธรรมชาติเตม็ศกัยภาพ 

๓.๙๒ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

๑๖.๑ มีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มี

อาคารสถานท่ีเหมาะสม 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๖.๒ มีการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความ

ปลอดภยัของผูเ้รียน 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๖.๓ มีการใหบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศทุก

รูปแบบท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตนเองและการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม 

๓.๖๐ ดีมาก   

๑๖.๔ มีหอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ หอ้งสมุด 

พื้นท่ีสีเขียว และส่ิงอ านวยความสะดวก

พอเพียง และอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ 

๔.๐๐ ดีมาก   

๑๖.๕ มีการจดัและใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและ

นอกสถานท่ี 
๔.๐๐ ดีมาก   

ดา้นการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้     

มาตรฐานที ่๑๗  สถานศึกษามีการสนบัสนุน

และใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
๔.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

๑๗.๑ มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มลูกบั

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๗.๒ สนบัสนุนใหแ้หล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและ

ชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร 

ระดบัสถานศึกษา 

๔.๐๐ ดีมาก   



๓๘ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กรประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา* 

ผลการติดตามตรวจสอบ

โดยหน่วยงานตน้สังกดั* 

ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานที ่๑๘  สถานศึกษามีการร่วมมือกนั

ระหวา่งบา้น องคก์รทางศาสนา สถาบนัทาง

วชิาการ องคก์รภาครัฐและเอกชน เพื่อพฒันา

วถีิการเรียนรู้ในชุมชน 

 

๓.๙๒ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

๑๘.๑ เป็นแหล่งวทิยาการในการแสวงหา

ความรู้และบริการชุมชน 
๔.๐๐ ดีมาก   

๑๘.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๖๘ ดีมาก 

 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (คร้ังล่าสุด) 

 ส าหรับโรงเรียนท่ีประเมินรอบสามแลว้ ใชผ้ลรอบสาม 

 ๑๒.๑  ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวยั 

เพือ่การประเมินคุณภาพภายนอก 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ทีไ่ด้ 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    

ตวับ่งช้ีท่ี ๑  เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๒ เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์ และจิตใจสมวยั ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๓  เด็กมีพฒันาการดา้นสังคมสมวยั ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๔  เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั ๑๐.๐๐ ๗.๕๐ ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี ๖  ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน 

                    เป็นส าคญั 
๓๕.๐๐ ๓๒.๐๐ ดีมาก 



๓๙ 

 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวยั 

เพือ่การประเมินคุณภาพภายนอก 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ทีไ่ด้ 

ระดับ

คุณภาพ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๗  ประสิทธิผลของการบริหารจดัการและการพฒันา 

                    สถานศึกษา 
๑๕.๐๐ ๑๔.๐๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๘๖ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์    

ตวับ่งช้ีท่ี ๙  ผลการพฒันาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน  

                   พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็น 

                     เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงสร้างพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 

                      ของสถานศึกษา 
๒.๕๐ ๒.๓๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบั 

                      มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ  

                      เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

สรุป ๑๐๐ ๘๙.๑๖ ดี 

 

 โรงเรียนมีผลการประเมินระดบัคุณภาพ  ดี   โดยมีค่าเฉล่ีย  ๘๙.๑๖ 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ              รับรอง               ไม่รับรอง 

 กรณีท่ีไม่ไดรั้บการรับรอง  เน่ืองจาก................................................................ 

 

 

 

 



๔๐ 

 

๑๒.๒  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวยั 

เพือ่การประเมินคุณภาพภายนอก 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ทีไ่ด้ 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    

ตวับ่งช้ีท่ี ๑  ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๙ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๒ ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๘ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๓  ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๘.๙๘ ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี ๔  ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๗.๗๕ ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ๒๐.๐๐ ๘.๙๗ พอใช ้

ตวับ่งช้ีท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน    

                    เป็นส าคญั 
๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา 

                    สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๘  พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดย 

                    สถานศึกษาและตน้สังกดั 
๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์    

ตวับ่งช้ีท่ี ๙  ผลการพฒันาใหบ้รรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน  

                   พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็น 

                     เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงสร้างพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท 

                      ของสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบั 

                      มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ  

                      เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

สรุป ๑๐๐ ๘๑.๕๗ ดี 



๔๑ 

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดบัคุณภาพ  ดี   โดยมีค่าเฉล่ีย  ๘๑.๕๗ 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ              รับรอง               ไม่รับรอง 

 กรณีท่ีไม่ไดรั้บการรับรอง  เน่ืองจาก................................................................ 

 

๑๓.  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 จุดเด่น จุดท่ีควรพฒันาและขอ้เสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานตน้สังกดั   

 จุดเด่น 

๑.  นกัเรียนกลา้แสดงออก มีความรับผดิชอบและเสียสละ 

๒. บทเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีพึงประสงค ์มีมารยาทท่ีดี 

๓. ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยความเตม็ใจ 

จุดทีค่วรพฒันา 

๑. ส่งเสริมและพฒันากิจกรรมใหน้กัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์

๒. ส่งเสริมและพฒันากิจกรรมใหน้กัเรียนรู้จกัคิดอยา่งมีเหตุผล 

แนวทางการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานระบบประกนัคุณภาพภายใน 

๑. วางแผนการประกนัคุณภาพภายในใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

๒. เร่งพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 

จุดเด่น  จุดควรพฒันา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 จุดเด่น 

๑.  ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมโครงการโรงเรียนวถีิพุทธ  กิจกรรมทางพุทธศาสนา  วนัส าคญั ประเพณี  

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน  มีการอบรมดา้นคุณธรรม จริยธรรมสม ่าเสมอ  นกัเรียนมีความเคารพนบนอ้มต่อผูอ่ื้น  

ส่งผลท าใหผู้เ้รียนมีวนิยั มีความรับผดิชอบ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความกตญัญูกตเวที  รู้จกัประหยดั  รู้จกั

ใชส่ิ้งของส่วนตวัและส่วนรวมอยา่งคุม้ค่า  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีความภูมิใจในความเป็นไทยและ

เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย 

 

 



๔๒ 

 

๒.  บุคลากรในโรงเรียนมีความรัก  ความสามคัคี ร่วมมือในการปฏิบติังาน ท างานร่วมกนัเป็นทีม 

อยา่งมีความสุข ท าใหโ้รงเรียนสามารถพฒันาไปในทิศทางเดียวกนั และปฏิบติัหนา้ท่ีตามวฒิุ / ความรู้ ความ

ถนดั สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

๓.  ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์  มีภาวะผูน้ า  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบับุคลากรใน 

โรงเรียน ผูป้กครองและชุมชนไดดี้  มีคุณธรรมและมีความสามารถในการบริหารงานท่ีดี มีการท างานเป็น

ระบบ มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีเขม้แขง็ มีการกระจายงานท าใหผ้ลงานมีประสิทธิภาพและด าเนินงาน

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

จุดควรพฒันา 

๑.  ผูเ้รียนยงัตอ้งไดรั้บการพฒันาดา้นการวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ มีวจิารณญาณ มีความคิด 

สร้างสรรค ์ คิดไตร่ตรอง และมีวสิัยทศัน์  โดยใชก้ระบวนการการเรียนการสอนแบบโครงงาน  

กระบวนการกลุ่ม  เพื่อให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดแกปั้ญหาร่วมกนั  การเรียนการสอนโดยการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ท่ี

หลากหลาย ผูเ้รียนยงัตอ้งไดรั้บการพฒันาดา้นความรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร  ซ่ึงมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ผลทดสอบ

ระดบัชาติ  (NT , O – NET ,  LAS)  ท่ีต  ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน  โดยเฉพาะผลการสอบ O – NET 

๒.  ครูตอ้งมีการพฒันาเทคนิค วิธีการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ใหห้ลากหลาย สอนเสริมและพฒันา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในดา้นการฟัง การพดู 

๓. พฒันากระบวนการนิเทศภายใน และมีการวางแผนการประกนัคุณภาพภายในใหช้ดัเจน 

ข้อเสนอแนะ 

๑.  ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาในดา้นการวเิคราะห์  คิดสังเคราะห์ มีวจิารณญาณ  มีความคิด 

สร้างสรรค ์ คิดไตร่ตรองและมีวสิัยทศัน์  โดยการใชก้ระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงาน กระบวนการ

กลุ่ม  เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดแกปั้ญหาร่วมกนั การเรียนการสอนโดยการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย  

ผูเ้รียนยงัตอ้งไดรั้บการพฒันาดา้นความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร ซ่ึงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ผลทดสอบระดบัชาติ  (NT , O –

NET , LAS)  ท่ีต  ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน โดยเฉพาะผลการสอบ O – NET 

๒.  ครูควรเขา้รับการอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน เพื่อพฒันาบุคลากรในดา้นการใชเ้ทคนิควธีิการ 

สอน ท่ีหลากหลายอยา่งต่อเน่ือง  ตามโครงการใชร้ะบบทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศ  ส่ือ ICT  และการ

ส่ือสารในการจดัการเรียนรู้  มีกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  เพื่อใหบุ้คลากรทุกคนมีความรู้  



๔๓ 

 

ความช านาญในการใชเ้ทคโนโลยกีารสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  เพื่อใชพ้ฒันาตนเองและจดักิจกรรมการ

เรียนการสอน 

 

๑๔.  สรุปปัญหา  จุดเด่น  จุดทีค่วรพฒันาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 สภาพปัญหา 

 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีต ่ากวา่เกณฑโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีและภาษาต่างประเทศ 

 จุดเด่น 

๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผูเ้รียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี มีน ้าหนกัส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์ 

รวมทั้งรู้จกัดูแลตนเองใหมี้ความปลอดภยั มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่  มีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  คน้ควา้หาความรู้จากการอ่าน และใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ  เรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงร่วมกบัผูอ่ื้น ทั้งในและนอกสถานศึกษา  คิดเป็น ท าเป็น มี

ความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสังคม 

๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา การบริหารจดัการตาม 

บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  บรรยากาศและ

สภาพแวดลอ้ม ความย ัง่ยนืและต่อเน่ืองของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา รักษามาตรฐาน

และพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การด าเนินงานของ 

สถานศึกษา กระบวนการ จดัการเรียนรู้ของครู 

๔.  ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 

ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายในของระบบประกนัคุณภาพภายใน โดย 

สถาบนัหรือหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีดูแลสถานศึกษา พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา

และตน้สังกดั 

 



๔๔ 

 

จุดทีค่วรพฒันา 

๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนต ่ากวา่เกณฑใ์นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  

วทิยาศาสตร์  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ภาษาต่างประเทศ 

๒. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

      สถานศึกษาควรมีการน าผลการประเมินการจดัการเรียนการสอนของครูไปพฒันาอยา่งเป็น

ระบบและต่อเน่ือง 

๓.  ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 

การวางแผนพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง มาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๓  กระทรวงศึกษาธิการ ยงัไม่เด่นชดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 

ตอนท่ี ๒ 

แผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

 

๑.  การบริหารจัดการศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บา้นท่าคูณ)  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ดา้น   

ไดแ้ก่  งานบริหารวชิาการ  งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารวชิาการ   ผูบ้ริหารยดึ

หลกัการบริหาร / เทคนิคการบริหารแบบ PDCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

 

โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาระดับขั้นพืน้ฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา (นายยงยุทธ  บดีรัฐ) 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

งานบริหารทัว่ไป 
(นายสุรพนัธ์  มะลิลา) 

งานบริหารวชิาการ 
(นายสมชาย เน้ือน่ิม) 

งานบริหารงบประมาณ 
(นางทิพยวรรณ พงษสิ์งห์) 

งานบริหารบุคคล 
(นางวราพร  โสประดิษฐ)์ 

- 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) 

- งานประสานราชการกบัพืน้ท่ี
การศกึษาและหน่วยงานอ่ืน 

(นายสรุพนัธ์  มะลลิา) 

- งานบริการสาธารณะ 
(นายสรุพนัธ์  มะลลิา) 

- งานท่ีไม่ได้ระบไุว้ในงานอ่ืน 
(นายสรุพนัธ์  มะลลิา) 
 
 

- 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) 

- การสง่เสริมสนบัสนนุวิชาการแก่
บคุคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศกึษา 
(นางตีรณนัต์  บญุเนียม) 

 

- 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) 

 

- การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนด
ต าแหง่ 
(นางวราพร โสประดษิฐ์) 

- การสรรหาและบรรจแุตง่ตัง้ 
(นางวราพร โสประดษิฐ์) 

- การเสริมสร้างประสทิธิภาพในการ
ปฏิบตัริาชการ 
(นางวราพร โสประดษิฐ์) 

- วินยัและการรักษาวินยั 

(นางวราพร โสประดษิฐ์) 

- การออกจากราชการ 
(นางวราพร โสประดษิฐ์) 

- การประชาสมัพนัธ์งานการศกึษษ 
(นางวราพร โสประดษิฐ์) 

 
 



๔๗ 

 

๒. วสัิยทศัน์  พันธกจิ  เป้าหมาย  อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

วสัิยทัศน์ 

 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บา้นท่าคูณ) จดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานและการบริแบบมี

ส่วนรวม เพื่อใหป้ระชากรในวยัเรียนไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งเสมอภาค และทัว่ถึง มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา สามารถแข่งขนัไดเ้ตม็ตามศกัยภาพของตนเอง 

พนัธกจิ 

๑.  จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแ้ก่ประชากรในวยัเรียนอยา่งเสมอภาค ทัว่ถึงและมีคุณภาพตาม 

มาตรฐานการศึกษา 

๒.  ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาครู บุคลากรทางการศึกษาใหส้ามารถจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

๓. พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี้ประสิทธิภาพ 

๔. จดัการศึกษาโดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม 

เป้าหมาย 

 ประชากรวยัเรียนไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งเสมอภาค ทัว่ถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาและสามารถแข่งขนัไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

อตัลกัษณะของสถานศึกษา 

 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บา้นท่าคูณ) เป็นศูนยป์ฐมวยัตน้แบบ ระดบัอ าเภอโกสัมพีนคร 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

 ผูเ้รียนทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง เด็กพิการเรียนร่วมอยา่งมีความสุข มีความส านึกในความเป็นชาติไทย  

และมีวถีิชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓. แนวทางการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 สถานศึกษาไดว้างแนวทางในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาโดยน าผลการประเมินคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา และผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.ในรอบท่ีสอง และรอบท่ีสาม มี

สังเคราะห์ขอ้มูลในดา้นท่ีตอ้งมีการปรับปรุง และดา้นท่ีตอ้งส่งเสริมพฒันาต่อไป  มาวางแผนการพฒันา

คุณภาพการศึกษาโดยการจดักิจกรรม / โครงการ ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ และแผนการปฏิบติัการ



๔๘ 

 

ประจ าปีของสถานศึกษา เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานตามกิจกรรม / โครงการไดพ้ฒันาอยา่งต่อเน่ืองและมี

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 

๔.  กลยุทธ์การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 กลยุทธ์ที ่๑   

 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ตามหลกัสูตรและส่งเสริมความสามารถดา้น

เทคโนโลย ีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที ่๒ 

 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวถีิชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์ที ่๓ 

 ขยายโอกาสทางการศึกษา 

 กลยุทธ์ที ่๔ 

 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

 กลยุทธ์ที ่๕ 

 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ หลกัธรรมาภิบาล และ

เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมสนบัสนุน

การจดัการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 

 

๕. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

 กลยุทธ์ที ่๑   พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ตามหลกัสูตรและส่งเสริม

ความสามารถดา้นเทคโนโลย ีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

 (มฐ.ท่ี/ตวับ่งช้ี) 

๑. โครงการพฒันา

หลกัสูตรสถานศึกษาและ

หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

 

 

 

๒. โครงการยกระดบั

คุณภาพการศึกษา 

- กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ 

NT ,  O-NET , LAS 

- กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 

- กิจกรรมนิเทศภายใน 

- กิจกรรมวจิยัชั้นเรียน 

- กิจกรรมยกระดบั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- กิจกรรมการแสดงออก

ดา้นดนตรี นาฎศิลป์ 

ศิลปะและกีฬา 

- กิจกรรมการสอนแบบ 

BBL  

เพื่อปรับปรุงและจดัท า

หลกัสูตรการเรียนการสอน

ใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการ ความถนดัและ

ความสนใจของผูเ้รียน 

 

เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน จดัการเรียนรู้

ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

โรงเรียนมีหลกัสูตรการ

สอนท่ีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการและความสนใจ

ของผูเ้รียน 

 

 

นกัเรียนโรงเรียนอนุบาล

โกสัมพีนคร(บา้นท่าคูณ) 

ทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนท่ีสูงข้ึน 

มาตรฐานท่ี ๑๐ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐.๑ , ๑๐.๒, 

๑๐.๓ 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๓ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๓.๑ ,๓.๒, ๓.๓ 

มาตรฐานท่ี ๔ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๔.๑ ,๔.๒, ๔.๓ 

, ๔.๔ 

มาตรฐานท่ี ๕ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๕.๑ ,๕.๒, ๕.๓ 

, ๕.๔ 

มาตรฐานท่ี ๗ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๕ ,๗.๗ 



๕๐ 

 

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

 (มฐ.ท่ี/ตวับ่งช้ี) 

- กิจกรรมการจดัการ

เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

ส าคญั 

- กิจกรรมการสอนแบบ

คิดวเิคราะห์ 

- กิจกรรมการสอนแบบ

โครงงาน 

 

๓. โครงการใชร้ะบบ

ทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสารในการจดัการ

เรียนรู้ 

- กิจกรรมผลิตส่ือ จดัหา

ส่ือนวตักรรมทาง

การศึกษา 

- กิจกรรมการสอน

คอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อส่งเสริมและพฒันาให้

ครูและนกัเรียนใชส่ื้อและ

เทคโนโลยเีพื่อพฒันาการ

เรียนรู้ท่ีดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ครูทุกคนสามารถใชส่ื้อ

เทคโนโลยทีกัษะขั้น

พื้นฐานได ้

๒. นกัเรียนทุกคนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี

ข้ึน จากการใชส่ื้อ

เทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๗ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๔ 

มาตรฐานท่ี ๕ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๕.๑ ,๕.๒, 

๕.๓,๕.๔ 

มาตรฐานท่ี ๓ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๓.๔ 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 

 

กลยุทธ์ที ่๒ 

 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวถีิชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

 (มฐ.ท่ี/ตวับ่งช้ี) 

๑.โครงการโรงเรียนวถีิพุทธ 

- กิจกรรมโรงเรียนวถีิพุทธ 

- กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ

จริยธรรม “ท าดีเพื่อพอ่” 

- จดัท าแผนการเรียนรู้ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อพฒันานกัเรียนใหมี้

คุณภาพและมีคุณธรรม

ตามโครงการวถีิพุทธ 

 

 

 

 

นกัเรียนทุกคนไดรั้บการ

พฒันาคุณภาพชีวิตตาม

โครงการวถีิพุทธ 

 

 

มาตรฐานท่ี ๒ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑ ,๒.๒, 

๒.๓,๒.๔ 

มาตรฐานท่ี ๖ 

ตวับ่งช้ีท่ี 

๖.๑,๖.๒,๖.๓,๖.๔ 

 

 

กลยุทธ์ที ่๓ 

 ขยายโอกาสทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

 (มฐ.ท่ี/ตวับ่งช้ี) 

๑.โครงการส ามะโนนกัเรียน 

- กิจกรรมรับนกัเรียน 

- กิจกรรมการช่วยเหลือ

นกัเรียนกลุ่มเส่ียง ออก

กลางคนั 

เพื่อรับนกัเรียนชั้น ป.๑ 

และ ม.๑ และลดอตัรา

การออกกลางคนัของ

นกัเรียนกลุ่มเส่ียง 

- อตัราการเขา้ของนกัเรียน

ชั้น ป.๑ ร้อยละ ๑๐๐ 

- อตัราการออกกลางคนั

ของกลุ่มเส่ียงไม่เกินร้อยละ 

๐.๘ 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๘ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๘.๑ ,๘.๒, 

๘.๓,๘.๔,๘.๕,๘.๖ 

 



๕๒ 

 

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

 (มฐ.ท่ี/ตวับ่งช้ี) 

๒.โครงการระบบดูแล

ช่วยเหลือผูเ้รียน 

- To Be Number On 

- กิจกรรรมเยีย่มบา้น 

- กิจกรรม SDQ 

- กิจกรรมจดัหาทุนการศึกษา 

- กิจกรรมปฐมนิเทศ 

- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ/

บณัฑิตนอ้ย 

- กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 

- ช่วยเหลือเด็กพิการ 

ผูด้อ้ยโอกาส เด็กตกหล่นให้

ไดรั้บการศึกษา 

 

๓. โครงการจดัการศึกษา

ปฐมวยั 

เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้น

การเรียนของผูเ้รียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อส่งเสริมการจดั

กระบวนการเรียนรู้โดย

เนน้เด็กเป็นส าคญัให้

บรรลุท่ีตั้งไว ้

 

 

 

 

 

 

นกัเรียนทุกคนไดรั้บการ

ดูแลช่วยเหลือตามเกณฑ์

และปลอดจากส่ิงเสพติด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กปฐมวยัทุกคนไดเ้รียนรู้

ตามหลกัสูตรสถานศึกษา

ปฐมวยัสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการและความสนใจ 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๑ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑ ,๑.๓, 

๑.๔,๑.๕,๑.๖ 

มาตรฐานท่ี ๗ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๖ 

มาตรฐานท่ี ๑๐ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐.๖ 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๕(ปฐมวยั) 

ตวับ่งช้ีท่ี ๕.๑ ,๕.๒, 

๕.๓, ๕.๔,.๕.๕,๕.๖ 

๕.๗,๕.๘,๕.๙,๕.๑๐ 

 



๕๓ 

 

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

 (มฐ.ท่ี/ตวับ่งช้ี) 

๔.โครงการประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

เพื่อพฒันาคุณภาพ

การศึกษาไดม้าตรฐาน

ตามมาตรฐานการศึกษา 

 

 

สถานศึกษามีการพฒันา

ปรับปรุงระบบประกนั

คุณภาพการศึกษาใหมี้

มาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑๒ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒.๑ ,๑๒.๓, 

๑๒.๔,๑๒.๕,๑๒.๖ 

 

 

กลยุทธ์ที ่๔ 

 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสาถนศึกษา  

(มฐ.ท่ี/ตวับ่งช้ี) 

๑.โครงการพฒันาและ

เสริมสร้างศกัยภาพบุคลากร 

เพื่อใหค้รูและบุคลากร

ไดรั้บการพฒันาและ

เพิ่มศกัยภาพใหเ้ป็นมือ

อาชีพ 

ครูและบุคลากรในโรงเรียน

ไดรั้บการพฒันาใหมี้

คุณภาพและสามารถ

ปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐาน

หรือเกณฑท่ี์ก าหนดและ

ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชู

เกียรติและส่งเสริมวทิย

ฐานะใหสู้งข้ึน 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๕ (ปฐมวยั) 

ตวับ่งช้ีท่ี ๕.๗  

มาตรฐานท่ี ๘(ขั้น

พื้นฐาน) 

ตวับ่งช้ีท่ี ๘.๔ 



๕๔ 

 

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

 (มฐ.ท่ี/ตวับ่งช้ี) 

๒.โครงการสรรหาลูกจา้ง

รายเดือนดา้นคณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

 

๓. โครงการสรรหาวทิยากร

ภายนอกฝึกซอ้มกีฬา 

สถานศึกษาไดรั้บการ

พฒันาและส่งเสริมดา้น

คณิตศาสตร์ ผูเ้รียน

ไดรั้บการพฒันาและ

เรียนรู้เตม็ศกัยภาพดา้น

คณิตศาสตร์ 

 

เพื่อใหผู้ท่ี้มีความรู้

ความสามารถพิเศษดา้น

กีฬาไดรั้บการพฒันา

และส่งเสริมเตม็ตาม

ศกัยภาพ 

 

 

 

นกัเรียน ร.ร.อนุบาลโกสัม

พีนคร(บา้นท่าคูณ) ไดรั้บ

การพฒันาและเพิ่มศกัยภาพ

ดา้นคณิตศาสตร์ 

 

 

 

นกัเรียน ร.ร.อนุบาลโกสัม

พีนคร(บา้นท่าคูณ) ไดรั้บ

การพฒันาและเพิ่มศกัยภาพ

ดา้นกีฬา 

 

มาตรฐานท่ี ๘  

ตวับ่งช้ีท่ี ๘.๑,๘.๒, 

๘.๓,๘.๔,๘.๖ 

 

 

 

  

มาตรฐานท่ี ๑ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑,๑.๖ 

มาตรฐานท่ี ๘ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๘.๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 

 

กลยุทธ์ที ่๕ 

 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ หลกัธรรมาภิบาล และเนน้

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนการจดั

การศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

 (มฐ.ท่ี/ตวับ่งช้ี) 

๑.โครงการการบริหาร

จดัการท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

- กิจกรรมท าแผนปฏิบติัการ

ประจ าปี ๒๕๕๔ 

- กิจกรรมการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบติังาน

ตามแผนปฏิบติัการ 

- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ

การควบคุมภายใน 

- งานบญัชี 

- งานการเงิน 

- งานพสัดุ 

๒. สร้างเครือข่าย

สถานศึกษาในการพฒันา

คุณภาพ 

- เครือข่ายปฐมวยั 

- เครือข่ายรักการอ่าน 

- เครือข่ายวถีิพุทธ 

- เครือข่ายระบบดูแล

ช่วยเหลือผูเ้รียน 

เพื่อพฒันาระบบบริหาร

จดัการท่ีใชโ้รงเรียนเป็น

ฐานใหมี้คุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อพฒันาศกัยภาพ

การศึกษาใหก้บันกัเรียน

โดยมีองคก์รชุมชน 

เอกชน มีส่วนร่วมใน

การจดัการศึกษา 

 

 

นกัเรียน ร.ร.อนุบาลโกสัม

พีนคร(บา้นท่าคูณ) มีระบบ

บริหารจดัการท่ีใชโ้รงเรียน

เป็นฐานท่ีมีคุณธรรมและ

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 
 

 

ผูป้กครอง องคก์ร ชุมชน

เขา้ร่วมมีส่วนร่วมในการ

พฒันาการศึกษาของ

สถานศึกษาทุกคร้ัง 

มาตรฐานท่ี ๘  

ตวับ่งช้ีท่ี ๘.๑,๘.๒, 

๘.๓,๘.๔  

มาตรฐานท่ี ๙ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๙.๑,๙.๖ 

 

 

 

 

 

 
 

 

มาตรฐานท่ี ๙ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๙.๑,๙.๒, 

๙.๓ 

มาตรฐานท่ี ๑๓ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๓.๑,๑๓.๒ 

มาตรฐานท่ี ๑๔ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๔.๑,๑๔.๒ 

มาตรฐานท่ี ๑๕ 



๕๖ 

 

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

 (มฐ.ท่ี/ตวับ่งช้ี) 

๓.โครงการสนบัสนุน

กิจกรรมขององคก์รนกัเรียน

คณะกรรมนกัเรียน 

- กิจกรรมประชาธิปไตย 

- กิจกรรมผูน้ าอนามยันกัเรียน 

 

๔. โครงการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของผูป้กครอง 

ชุมชน สมาคมและเครือข่าย

ต่าง ๆ 

- ประชุมผูป้กครอง 

- กีฬาสี/กีฬากลุ่ม/กีฬาเยาวชน 

- พ่อแม่ดูแลลูก 

- กิจกรรมวนัส าคญัทาง

ศาสนาและทางราชการ 

 

๕. โครงการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารใน

การบริหารจดัการ 

- กิจกรรมจดัหา ดูแล

บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 

- กิจกรรมสารสนเทศ 

- กิจกรรมประชาสัมพนัธ์

การศึกษา 

เพื่อพฒันาศกัยภาพ

การศึกษาให้นกัเรียนโดย

มีองคก์ร ชุมชน เอกชน 

มีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษา 

 

 

เพื่อพฒันาศกัยภาพ

การศึกษาให้นกัเรียนโดย

มีองคก์ร ชุมชน เอกชน 

มีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษา 

 

 

 

 

เพื่อพฒันาความพร้อมใน

ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสารของโรงเรียนเพื่อ

การเรียนรู้และการ

บริหารจดัการ 

ผูป้กครอง องคก์ร ชุมชน 

เอกชน เขา้มามีส่วนร่วมใน

การจดัการศึกษาของ

สถานศึกษา 

 

 

 

ผูป้กครอง องคก์ร ชุมชน 

เขา้มามีส่วนร่วมในการ

พฒันาการศึกษาของ

สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลโกสัมพี

นคร (บา้นท่าคูณ) น า

เทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้

ในการบริหารจดัการศึกษา

ไดร้วดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี ๖  

ตวับ่งช้ีท่ี ๖.๑,๖.๓  

มาตรฐานท่ี ๑๑ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑.๒ 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๑๓ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๓.๑,๑๓.๒ 

มาตรฐานท่ี ๑๔ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๔.๑,๑๔.๒ 

มาตรฐานท่ี ๑๕ 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๗ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๔ 

มาตรฐานท่ี ๑๑ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑.๒ 

มาตรฐานท่ี ๑๓ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๓.๑ ,๑๓.๒ 

 



๕๗ 

 

ตอนท่ี ๓ 

ผลการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานโครงการ / กจิกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา   

กลยุทธ์ที ่๑    พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ตามหลกัสูตรและส่งเสริม 

ความสามารถดา้นเทคโนโลย ีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

 (มฐ.ท่ี/ตวับ่งช้ี) 

๑.โครงการพฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษาและหลกัสูตร

ทอ้งถ่ิน 

 
 

๒. โครงการยกระดบัคุณภาพ

การศึกษา 

- กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ NT 

, O-NET , LAS 

- กิจกรรมซ่อมเสริม 

- กิจกรรมวิจยัในชั้นเรียน 

- กิจกรรมยกผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

โรงเรียนมีหลกัสูตร

สถานศึกษาท่ีสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการและความ

สนใจของผูเ้รียน 
 

นกัเรียนโรงเรียนอนุบาล

โกสัมพีนคร (บา้นท่าคูณ) 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ท่ีสูงข้ึน 

ร้อยละ ๑๐๐ มีหลกัสูตร

สถานศึกษาทอ้งถ่ิน และ

เอกสารประกอบการจดัท า

หลกัสูตร 
 

ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี

ดีข้ึน 

มาตรฐานท่ี ๑๐ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐.๑,๑๐.๒ 

๑๐..๓  

 
 

มาตรฐานท่ี ๓ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๓.๑,๓.๒,๓.๓ 

มาตรฐานท่ี ๔ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๔.๑,๔.๒,๔.๓ 

๔.๔ 

มาตรฐานท่ี ๕ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๕.๑,๕.๒,๕.๓ 

๕.๔ 

มาตรฐานท่ี ๗ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๕,๗.๗ 



๕๘ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตวับ่งช้ี) 

๓.โครงการใชร้ะบบศึกษา

ทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารใน

การจดัการเรียนรู้ 

- กิจกรรมผลิตส่ือ จดัหาส่ือ 

นวตักรรมทางการศึกษา 

- กิจกรรมการสอน

คอมพิวเตอร์ 

๑. ครูทุกคนในโรงเรียน

สามารถใชส่ื้อเทคโนโลยี

ทกัษะพื้นฐานได ้

๒. นกัเรียนในโรงเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี

ดีข้ึน 

๑. ครูทุกคนมีความรู้

ความสามารถในการใชส่ื้อ

เทคโนโลยทีกัษะพื้นฐาน

ได ้

๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๐ มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี

ดีข้ึน 

มาตรฐานท่ี ๗ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๔  

มาตรฐานท่ี ๕ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๔.๑,๕.๒,๕.๓, 

๕.๔ 

มาตรฐานท่ี ๓ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๓.๔. 

 

กลยุทธ์ที ่๒    การปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นไทย และวถีิชีวติตามหลกั 

เศรษฐกิจพอพียง 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

 (มฐ.ท่ี/ตวับ่งช้ี) 

๑.โครงการวิถีพุทธ 

- กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม “ท าดีเพื่อพ่อ” 

นกัเรียนทุกคนไดรั้บการ

พฒันาคุณภาพชีวิต ตาม

โครงการวถีิพุทธ 

 

 

 

 

นกัเรียนร้อยละ ๙๐ ไดรั้บ

การพฒันาคุณภาพชีวติ

ตามโครงการวถีิพุทธ 

 

 

มาตรฐานท่ี ๒ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑ ,๒.๒, 

๒.๓,๒.๔ 

มาตรฐานท่ี ๖ 

ตวับ่งช้ีท่ี 

๖.๑,๖.๒,๖.๓,๖.๔ 

 

 

 



๕๙ 

 

กลยุทธ์ที ่๓    การขยายโอกาสทางการศึกษา 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

 (มฐ.ท่ี/ตวับ่งช้ี) 

๑.โครงการส ามะโนนกัเรียน 

- กิจกรรมรับนกัเรียน 

- กิจกรรมการช่วยเหลือ

นกัเรียนกลุ่มเส่ียง ออก

กลางคนั 

 

๒.โครงการระบบดูแล

ช่วยเหลือผูเ้รียน 

- To Be Number One 

- กิจกรรรมเยีย่มบา้น 

- กิจกรรม SDQ 

- กิจกรรมจดัหาทุนการศึกษา 

- กิจกรรมปฐมนิเทศ 

- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ/

บณัฑิตนอ้ย 

- กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 

- ช่วยเหลือเด็กพิการ  

 

 

 

 

 

นกัเรียนทุกคนในเขต

พื้นท่ีบริการเขา้ศึกษาต่อ

ในระดบัชั้น ป.๑ และ ม.๑  

 

 

 

นกัเรียนทุกคนไดรั้บการ

ดูแลช่วยเหลือตามเกณฑ์

และปลอดจากสารเสพติด 

 

นกัเรียนทุกคนในเขต

บริการร้อยละ ๙๖.๕๕ 

เขา้ศึกษาต่อในระดบัชั้น 

ป.๑ และ ม.๑ 

 

 

นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐

ไดรั้บการดูแลช่วยเหลือ

ตามเกณฑแ์ละปลอดจาก

ส่ิงเสพติด 

 

มาตรฐานท่ี ๘ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๘.๑ ,๘.๒, 

๘.๓,๘.๔,๘.๕,๘.๖ 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๑๐ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐.๖ 

มาตรฐานท่ี ๗ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๖ 

มาตรฐานท่ี ๑ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑,๑.๓,๑.๔, 

๑.๕,๑.๖ 

 



๖๐ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

 (มฐ.ท่ี/ตวับ่งช้ี) 

๓. โครงการจดัการศึกษา

ปฐมวยั 

- พฒันาการครบทั้ง ๔ ดา้น 

- กิจกรรมสร้างเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

กายและสุขภาพจิต 

 

๔.โครงการประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

เด็กปฐมวยัทุกคนได้

เรียนรู้ตามหลกัสูตร

สถาบนัสถานศึกษา

ปฐมวยั สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการและความ

สนใจ 

 

 

สถานศึกษามีการพฒันา

ระบบประกนัคุณภาพ

การศึกษาใหมี้มาตรฐาน

และมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑม์าตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

เด็กปฐมวยัร้อยละ 

๘๑.๗๕  มีการพฒันาครบ

ทั้ง ๔ ดา้น โดยไดรั้บการ

ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่ง

เหมาะสมตามวยั 

 

 

 

สถานศึกษามีการประเมิน

คุณภาพการศึกษาอยา่งมี

คุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี ๕(ปฐมวยั) 

ตวับ่งช้ีท่ี ๕.๑ ,๕.๒, 

๕.๓, ๕.๔,.๕.๕,๕.๖ 

๕.๗,๕.๘,๕.๙,๕.๑๐ 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๑๒ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒.๑ ,๑๒.๓, 

๑๒.๔,๑๒.๕,๑๒.๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

 

กลยุทธ์ที ่๔    พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

 (มฐ.ท่ี/ตวับ่งช้ี) 

๑.โครงการพฒันาและ

เสริมสร้างศกัยภาพบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

๒. โครงการสรรหาลูกจา้ง

ชัว่คราวรายเดือนดา้น

คณิตศาสตร์ 

 

 

๓. โครงการสรรหาวทิยากร

ภายนอกฝึกซอ้มกีฬา 

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียน

อนุบาลโกสัมพีนคร(บา้น

ท่าคูณ) ไดรั้บการพฒันา

ใหมี้คุณภาพและสามารถ

ปฏิบติังานไดต้าม

มาตรฐานหรือเกณฑท่ี์

ก าหนด 

 

ผูเ้รียนในระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้มี

ความสามารถดา้น

คณิตศาสตร์ ร้อยละ ๕๐ 

 

นกัเรียนทุกคนไดรั้บการ

พฒันาและเพิ่มศกัยภาพ

ดา้นกีฬา 

 

ครูร้อยละ ๑๐๐ ไดรั้บการ

พฒันาและเพิ่มศกัยภาพ

ดว้ยการอบรมสัมมนา

ตามเกณฑ ์๒๐ ชัว่โมงต่อ

ปี และศึกษาดูงานอยา่ง

นอ้ย ๑ คร้ัง / ปี 

 

 

 

ร้อยละ ๖๐ นกัเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทาง

คณิตศาสตร์ผา่นเกณฑ์ 

 

 

นกัเรียนร้อยละ ๙๒ มี

ความสามารถดา้นกีฬา

และร่วมแข่งขนัไดใ้นทุก

ระดบั 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๕ (ปฐมวยั) 

ตวับ่งช้ีท่ี ๕.๗  

มาตรฐานท่ี ๘ 

(ขั้นพื้นฐาน) 

ตวับ่งช้ีท่ี ๘.๔ 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๘ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๘.๑,๘.๒,๘.๓ 

๘.๔,๘.๖ 

 

  

มาตรฐานท่ี ๑ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑,๑.๖ 

มาตรฐานท่ี ๘ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๘.๔ 

 



๖๒ 

 

กลยุทธ์ที ่๕    พฒันาประสิทธิภาพและการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ  

หลกัธรรมาภิบาล และเป็นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

 (มฐ.ท่ี/ตวับ่งช้ี) 

๑.โครงการการบริหาร

จดัการท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

- กิจกรรมท าแผนปฏิบติัการ

ประจ าปี ๒๕๕๔ 

- กิจกรรมการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบติังาน

ตามแผนปฏิบติัการ 

- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ

การควบคุมภายใน 

- งานบญัชี 

- งานการเงิน 

- งานพสัดุ 
 

๒. สร้างเครือข่าย

สถานศึกษาในการพฒันา

คุณภาพ 

- เครือข่ายปฐมวยั 

- เครือข่ายรักการอ่าน 

- เครือข่ายวถีิพุทธ 

- เครือข่ายระบบดูแล

ช่วยเหลือผูเ้รียน 

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/

ผูบ้ริหาร/คณะครูมีความรู้ 

ความเขา้ใจ ตระหนกัและ

เล็งเห็นความส าคญัของ

การพฒันาระบบบริหาร

จดัการท่ีมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 
 

ผูป้กครอง องคก์ร ชุมชน 

เอกชน มีส่วนร่วมในการ

จดัการศึกษาของ

สถานศึกษา 

 

พฒันาระบบบริหาร

จดัการใชโ้รงเรียนเป็น

ฐาน ประสบผลส าเร็จร้อย

ละ ๑๐๐ ของทุกกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ร้อยละ ๙๐ ของผูป้กครอง 

องคก์ร ชุมชน เอกชนมี

ความพึงพอใจในการเขา้

มามีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๘  

ตวับ่งช้ีท่ี ๘.๑,๘.๒, 

๘.๓,๘.๔  

มาตรฐานท่ี ๙ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๙.๑,๙.๒ 

 

 

 

 

 

 

 
 

มาตรฐานท่ี ๙ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๙.๑,๙.๒, 

๙.๓ 

มาตรฐานท่ี ๑๓ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๓.๑,๑๓.๒ 

มาตรฐานท่ี ๑๔ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๔.๑,๑๔.๒ 

มาตรฐานท่ี ๑๕ 



๖๓ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตวับ่งช้ี) 

- เครือข่ายคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   

๓.โครงการสนบัสนุน

กิจกรรมขององคก์รนกัเรียน

คณะกรรมนกัเรียน 

- กิจกรรมประชาธิปไตย 

- กิจกรรมผูน้ าอนามยันกัเรียน 

 

๔. โครงการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของผูป้กครอง 

ชุมชน สมาคมและเครือข่าย

ต่าง ๆ 

- ประชุมผูป้กครอง 

- กีฬาสี/กีฬากลุ่ม/กีฬาเยาวชน 

- กีฬาอนุบาลสานสัมพนัธ์ 

- กิจกรรมพฒันาพ่อแม่

ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 

- วนัส าคญัทางศาสนาทาง

ราชการ 

องคก์รของนกัเรียนและ

คณะกรรมการนกัเรียนมี

ส่วนร่วมในการพฒันา

การศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

ผูป้กครอง องคก์ร ชุมชน 

เอกชน มีส่วนร่วมในการ

จดักิจกรรมพฒันา

การศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ ๙๐ องคก์รนกัเรียน

และคณะกรรมการ

นกัเรียนไดเ้ขา้มามี

ส่วนรวมในกิจกรรม

พฒันาของสถานศึกษา 

 

ร้อยละ ๙๐ ผูป้กครอง 

องคก์ร ชุมชน มีความพึง

พอใจในการเขา้มามีส่วน

ร่วมในกิจกรรม/โครงการ

พฒันาการศึกษาของ

สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๖  

ตวับ่งช้ีท่ี ๖.๑,๖.๓  

มาตรฐานท่ี ๑๑ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑.๒ 

 

 

มาตรฐานท่ี ๑๓ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๓.๑,๑๓.๒ 

มาตรฐานท่ี ๑๔ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๔.๑,๑๔.๒ 

มาตรฐานท่ี ๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตวับ่งช้ี) 

๕. โครงการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารใน

การบริหารจดัการ 

- กิจกรรมจดัหา ดูแล

บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 

- กิจกรรมสารสนเทศ 

- กิจกรรมประชาสัมพนัธ์

การศึกษา 

 

ผูบ้ริหารและครูตระหนกั

และเลง็เห็นความส าคญัท่ี

น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการ

บริหารจดัการศึกษาของ

โรงเรียน 

ร้อยละ ๑๐๐ สถานศึกษามี

คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้น

กิจกรรมการเรียนรู้ การ

บริหารอยา่งพอเพียงและ

ครูทุกคนสามารถส่ือสาร

ทางอินเตอร์เน็ตได ้

มาตรฐานท่ี ๑๓ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๓.๑,๑๓.๒ 

มาตรฐานท่ี ๗ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๔ 

มาตรฐานท่ี ๑๑ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑.๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 

 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรมตามนโยบายพเิศษ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตวับ่งช้ี) 

๑. กิจกรรมการแข่งขนัแผนท่ี

ความคิดจากโครงการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภ์

ไม่พร้อมของวยัรุ่น 

 

 

 

๒. โครงการ To Be Number 

One 

 

 

 

 

 

๓. โครงการหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมเงินฝากออมทรัพย ์

- ปลูกผกัสวนครัว 

นกัเรียนมธัยมศึกษา

ตอนตน้ทุกคนมีความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหา

การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยั

อนัควร 

 

 

นกัเรียนทุกคนไดเ้ขา้ร่วม

รณรงคก์ารป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด

โครงการประกวดการเตน้

แอโรบิค 

 

 

นกัเรียนทุกคนสามารถน า

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชใ้น

ชีวิตประจ าวนั 

 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบั ๖ จากกรมพฒันา

สังคมและสวสัดิการ

กระทรวงพฒันาสังคมและ

ความมัน่คงของมนุษย ์

 

 

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศการ

ประกวดแอโรบิคโครงการ 

To Be Number One Teen 

Dancercise 

Kamphaengphet 

Chapionship รุ่น Junior 

 

นกัเรียนร้อยละ ๙๐

สามารถน าหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้น

ชีวิตประจ าวนั 

 

มาตรฐานท่ี ๔ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๔.๔ 

มาตรฐานท่ี ๖ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๖.๑,๖.๒,๖.๓ 

มาตรฐานท่ี ๑๕ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๕.๑,๑๕.๒ 

 

มาตรฐานท่ี ๑ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑,๑.๓,๑.๔, 

๑,๕ 

มาตรฐานท่ี ๑๕ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๕.๑,๑๕.๒ 

 

 

มาตรฐานท่ี ๒ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๕,๒.๖ 

มาตรฐานท่ี ๑๔ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๔.๑,๑๔.๒ 

มาตรฐานท่ี ๑๕ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๕.๑,๑๕.๒ 

 

 



๖๖ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตวับ่งช้ี) 

๔. โครงการหอ้งสมุดมีชีวิต 

 

 

 

 

 

๕. โครงการเพื่อนไหวเ้พื่อน 

นอ้งไหวพ้ี่ พี่ไหวน้อ้ง 

 

 

๖. โครงการบณัฑิตนอ้ย 

 

 

 

 

๗. โครงการทศันศึกษา 

- ทศันศึกษาอุทยาน

ประวติัศาสตร์เมือง

ก าแพงเพชร บ่อน ้าพุร้อนพระ

ร่วง 

- ทศันศึกษาพระนครคีรี  

จ.เพชรบุรี 

 

นกัเรียนทุกคนไดเ้รียนรู้

สืบคน้ มีนิสัยรักการอ่าน

จากการใชห้อ้งสมุดเป็น

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

นกัเรียนทุกคนปฏิบติังาน

ดว้ยการไหวต้ามแบบอยา่ง

วฒันธรรมไทย 

 

เด็กอนุบาล ๒ ทุกคนจบ

หลกัสูตรการศึกษา

ระดบัชั้นอนุบาล 

 

 

นกัเรียนทุกคนรู้คุณค่าร่วม

อนุรักษแ์ละมีความ

ภาคภมิูใจในแหล่งเรียนรู้ท่ี

เป็นมรดกโลก 

นกัเรียนร้อยละ ๘๕ รู้จกั

สืบคน้มีนิสัยรักการอ่าน

จากการใชห้อ้งสมุดเป็น

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐ 

ปฏิบติัตนดว้ยการไหวต้าม

แบบอยา่งวฒันธรรมไทย 

 

เด็กอนุบาล ๒ ร้อยละ ๑๐๐ 

จบหลกัสูตรการศึกษา

ระดบัชั้นอนุบาล 

 

 

นกัเรียนร้อยละ 100 รู้

คุณค่าร่วมอนุรักษแ์ละมี

ความภาคภูมิใจในแหล่ง

เรียนรู้ท่ีเป็นมรดกโลก 

มาตรฐานท่ี ๓ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๓.๑ , ๓.๒ 

มาตรฐานท่ี ๑๑ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑.๓ 

มาตรฐานท่ี ๑๕ 

 

มาตรฐานท่ี ๒ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๒ , ๒.๓ 

มาตรฐานท่ี ๑๕ 

 

มาตรฐานท่ี ๑๐ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐.๑ , ๑๐.๒ 

มาตรฐานท่ี ๑๑ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑.๑ , ๑๑.๒ 

 

มาตรฐานท่ี ๒ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๖  

มาตรฐานท่ี ๑๓ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๓.๑ , ๑๓.๒ 

มาตรฐานท่ี ๑๔ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๔.๑ , ๑๔.๒ 

มาตรฐานท่ี ๑๕ 

 



๖๗ 

 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวยั 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที ่๑  เด็กมีพฒันาการด้านร่างกาย (๕ คะแนน) 
 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๑.๑ มีน ้าหนกัส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ๐.๘ ๔ 
๑. บนัทึกการชัง่น ้าหนกั-วดัส่วนสูง 

๒. บนัทึกพฒันาการเคล่ือนไหว 

๑.๒ มีทกัษะการเคล่ือนไหวตามวยั ๑.๒ ๔ 
๓. บนัทึกการตรวจสุขภาพ 

๔. บนัทึกพฤติกรรมการเล่น 

๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเอง ๑.๒ ๔ 
๕. สมุดรายงานประจ าตวัเด็ก 

๖. บนัทึกการจดัประสบการณ์ 

๑.๔ หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรคภยั 

อุบติัเหตุและส่ิงเสพติด 
๐.๘ ๔ 

๗. แบบประเมินพฒันาการเด็ก 

๘. โครงการกีฬาอนุบาลสานสัมพนัธ์ 

เฉล่ีย ๔.๐๐ ๔ ๙. โครงการพฒันาสนามเด็กเล่น BBL 

สรุปคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑ ดีมาก  

 

๑. วธีิการพฒันา 

ไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย โดยจดักิจกรรมชัง่น ้าหนกั – วดัส่วนสูง เป็น

ประจ าทุกเดือน เพื่อเป็นการส่งเสริมดา้นภาวะโภชนาการใหเ้ด็กมีน ้าหนกั – ส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน มี

โครงการอาหารกลางวนัฟรีทุกคน  อาหารเสริม (นม) ทุกวนั  ตรวจสุขภาพเด็กอยา่งสม ่าเสมอ ดูแลดา้นสุข

นิสัย – สุขอนามยั ของเด็กโดยใหเ้ด็กไดป้ฏิบติัจริง  มีการบนัทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล ส่งเสริมทกัษะการ

เคล่ือนไหว โดยการพฒันาสนามเด็กเล่นให้เด็กไดเ้คล่ือนไหวแบบ BBL ก่อนเขา้ชั้นเรียนเพื่อเป็นการ

กระตุน้สมองจากการเคล่ือนไหว จดัโครงการกีฬาอนุบาลสานสัมพนัธ์ เพื่อใหเ้ด็กไดมี้ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ

กนั โดยใชเ้กมกีฬาและการเคล่ือนไหวพฒันาร่างกายใหแ้ข็งแรง  เขา้ร่วมรณรงคก์ารต่อตา้นยาเสพติด  จดั

ประสบการสอนเร่ืองการป้องกนัอุบติัเหตุและอุบติัภยัต่าง ๆ 



๖๘ 

 

๒. ผลการพฒันา 

จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้จากโครงการอยา่งหลากหลาย เพื่อใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย 

โดยมีน ้าหนกั-ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ ์มีทกัษะการเคล่ือนไหวตามวยั มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 

หลีกเล่ียงต่อสภาวะเส่ียงโรค  อุบติัเหตุ  และส่ิงเสพติด มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑ ในระดบัดี

มาก  (๔) 

๓. แนวทางการพฒันา 

ไดก้ าหนดในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา จดักิจกรรม/โครงการต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง โดยครูผูส้อน

มีการพฒันาตนเองในดา้นเทคนิค/วธีิการจดักิจกรรมอยา่งหลากหลายยิง่ข้ึน 
 

มาตรฐานที ่๒    เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจ   (๕ คะแนน) 
 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๒.๑ ร่าแรงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ๐.๘ ๔ 
๑. บนัทึกพฤติกรรมเด็ก 

๒. ช้ินงาน / ผลงานเด็ก 

๒.๒ มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก ๑.๘ ๔ 
๓. แผนการจดัประสบการณ์ 

      และบนัทึกผลหลงัการสอน 

๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั ๐.๘ ๔ ๔. ภาพถ่าย 

๒.๔ 

ช่ืนชมศิลปะดนตรี การเคล่ือนไหว รัก

ธรรมชาติและช่ืนชมศิลปะ วฒันธรรม

ทอ้งถ่ินของจงัหวดัก าแพงเพชร 

๑.๖ ๔ 

๕. มีบนัทึกพฒันาการเด็ก 

๖. กิจกรรม BBL 

๗. กิจกรรมวนัเด็ก/ปีใหม่ 

เฉล่ีย ๔.๐๐ ๔ ๘. โครงการศึกษาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

สรุปคุณภาพมาตรฐานท่ี ๒ ดีมาก  

 

๑. วธีิการพฒันา 

ไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการดา้นจิตใจ  เด็กมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อ

ตนเอง มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก  เด็กเขา้ร่วมกิจกรรม/การแสดงของโรงเรียนในวนัเด็ก , ปีใหม่    

การน าเสนอผลงาน  กิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบเพลง ใหเ้ด็กกลา้แสดงออกโดยการเป็นผูน้ า-ผูต้ามท่ีดี  



๖๙ 

 

มีโครงการศึกษาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนและชุมชน ท าใหเ้ด็กรักธรรมชาติ  และช่วยดูแลส่ิงแวดลอ้ม  ศึกษา

อุทยานประวติัศาสตร์ก าแพงเพชร – บ่อน ้าพุร้อนพระร่วง  กิจกรรมการฝึกสมาธิ กบักิจกรรม BBL   และ

การเคล่ือนไหว BBL  เพื่อกระตุน้สมอง – อารมณ์ท่ีดี ร่วมกิจกรรมการแข่งขนักีฬาสี , กีฬากลุ่ม  ท าใหเ้ด็ก

สามารถท่ีจะควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี  มีวฒันธรรมในการแต่งกายเส้ือดอกในวนัศุกร์และวนั

ส าคญัต่าง ๆ 

๒. ผลการพฒันา 

จากการจดักิจกรรมเพื่อให้เด็กมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกทีดีต่อตนเอง  มีความมัน่ใจกลา้

แสดงออก  สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั  ช่ืนชมศิลปะดนตรี  กีฬา  การเคล่ือนไหวรัก

ธรรมชาติและช่ืนชมศิลปะ วฒันธรรมทอ้งถ่ินของจงัหวดัก าแพงเพชร  เด็กเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งมี

ความสุข มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๒ ในระดบัดีมาก  (๔) 

๓. แนวทางการพฒันา 

จดักิจกรรม/โครงการ เพื่อให้เด็กไดพ้ฒันาอารมณ์-จิตใจ อยา่งต่อเน่ือง และหลากหลาย วธีิการ/

กิจกรรม โดยเนน้กิจกรรมการสอนแบบโครงการ , BBL /  พหุปัญญา   เพื่อเป็นการให้เด็กไดป้ฏิบติัจริง เป็น

การกระตุน้สมอง ท าใหเ้ด็กมีความสุขกบัการเรียนรู้ เสริมสร้างความมัน่ใจใหเ้ด็กกลา้แสดงออก 
 

มาตรฐานที ่๓    เด็กมีพฒันาการด้านสังคม   (๕ คะแนน) 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๓.๑ 
มีวินยั รับผิดชอบ เช่ือฟังค าสัง่สอนของพ่อ

แม่ ครู อาจารย ์
๑.๖ ๔ 

๑. แบบบนัทึกพฤติกรรมเดก็ 

๒. สมุดรายงานพฒันาการเดก็ 

๓.๒ มีความซ่ือสตัย ์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ๐.๘ ๔ ๓. ภาพถ่าย 

๓.๓ เล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ๐.๘ ๔ 
๔. กิจกรรมกลุ่ม 

๕. กิจกรรมการไหวย้ามเชา้ 

๓.๔ 
ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนา

ท่ีตนนบัถือ 

๐.๘ ๔ ๖. กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา 

๗. บนัทึกคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เฉล่ีย ๔.๐๐ ๔ 
๘. โครงการพฒันาพ่อแม่ผูป้กครองเดก็

ปฐมวยั 

สรุปคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ดมีาก ๙. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 



๗๐ 

 

๑. วธีิการพฒันา 

จดักิจกรรม / โครงการเพื่อพฒันาเด็กดา้นสังคม ใหเ้ด็กเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนวถีิพุทธ เพื่อเป็น

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์๘ ประการ  การปฏิบติัตามขอ้ตกลง

หอ้งเรียน  การจดักิจกรรมการสอนโดยเนน้กระบวนการกลุ่ม เพื่อใหเ้ด็กรู้สึกท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ เขา้ร่วม

กิจกรรมท่ีส่งเสริมวฒันธรรม ประเพณีไทย เช่น วนัลอยกระทง  แห่เทียน  เทศน์มหาชาติ  ร่วมท าบุญตกั

บาตร – เวยีนเทียน ในวนัส าคญัทางศาสนาอยูเ่สมอ  และส่งเสริมใหเ้ด็กมีวฒันธรรมการต่างกายเส้ือดอก ซ่ึง

เป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัก าแพงเพชร  ในวนัศุกร์และในวนัส าคญัต่าง ๆ กิจกรรมการไหวต้อนเชา้หนา้เสา

ธงก่อนเขา้ชั้นเรียน ท าให้เด็กมีวฒันธรรมการไหวแ้บบไทย และรู้สึกเคารพนบนอ้มต่อผูอ้าวุโสกวา่  

กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม  เพื่อเด็กไดน้ าไปเป็นแบบอยา่งในชีวติประจ าวนัได ้

๒. ผลการพฒันา 

ผลจากการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาเด็กดา้นสังคม  เด็กมีวินยั  รับผดิชอบ  เช่ือฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ 

ครู อาจารย ์ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต  ช่วยเหลือแบ่งปัน สามารถเล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และประพฤติตน

ตามวฒันธรรมไทย และศาสนาท่ีตนนบัถือ  จากการจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง และใหเ้ด็กไดป้ฏิบติัตนอยา่ง

สม ่าเสมอ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ ในระดบัดีมาก  (๔) 

๓. แนวทางการพฒันา 

มีแนวทางท่ีจะพฒันาในดา้นคุณธรรมโดยน ากิจกรรมบารมี ๑๐ ทิศ มาสอดแทรกในกิจกรรมการจดั

ประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นสังคม และมีคุณธรรมท่ีดียิง่ข้ึนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 

 

มาตรฐานที ่๔    เด็กมีพฒันาการด้านสติปัญญา    (๕ คะแนน) 
 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๔.๑ 
สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั ซกัถามอยา่งตั้งใจ

และรักการเรียนรู้ 
๐.๘ ๔ 

๑. แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 

๒. การสอนแบบโครงการ/บูรณาการ 

๔.๒ 
มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ี

เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
๐.๘ ๔ 

๓. การสอนแบบวทิยาศาสตร์ / BBL 

๔.๓ มีทกัษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกบัวยั ๐.๘ ๔ 
๔.โครงการจดัประสบการณ์เรียนรู้โดย

เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

๔.๔ 
มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 
๐.๘ ๔ 

๕. กิจกรรมสร้างสรรค ์

๖. โครงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๐.๘ ๔    อุทยานประวติัศาสตร์ก าแพงเพชร 

เฉล่ีย ๔.๐๐ ๔     บ่อน ้าพุร้อนพระร่วง 

สรุปคุณภาพมาตรฐานที ่๔ ดีมาก  

 

๑. วธีิการพฒันา 

ไดจ้ดักิจกรรม/โครงการ ตามสาระการเรียนรูในหลกัสูตรปฐมวยั เพื่อให้เด็กมีพฒันาการดา้น

สติปัญญาโดยการเรียนแบบโครงการ , บูรณาการ , การสอนแบบวทิยาศาสตร์ , กิจกรรม BBL และการ

ประสบการณ์เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เด็กเกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ตรง  ไดใ้ชป้ระสาทสัมผสัทั้ง ๕ มีทกัษะ

ในการคิด  การสังเกต/ส ารวจ  มีทกัษะในเร่ืองมิติสัมพนัธ์  จ  านวน  ปริมาณ  น ้าหนกั  รู้จกัเช่ือมโยงทกัษะ

ต่าง ๆ เสริมทกัษะการรักการอ่าน  จดัมุมหนงัสือ การใชห้้องสมุดศึกษาหาความรู้  เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง

ในและนอกหอ้งเรียน  จดัมุมประสบการณ์ใหเ้ด็กไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากส่ิงรอบตวั  ให้เด็กได้

น าเสนอผลงานโดยถ่ายทอดความคิดในรูปแบบงานสร้างสรรค ์ จินตนาการ  ทั้งงานกลุ่มและงานรายบุคคล  

อยา่งหลากหลาย 

 

 



๗๒ 

 

๒. ผลการพฒันา 

จากการจดักิจกรรมเพ่ือใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา มีความสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั ซกัถามอยา่งตั้งใจ

และรักษาเรียนรู้  เดก็มีความคิดรอบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ มีทกัษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกบัวยั 

มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค ์ จากการพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ือง  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๔ ในระดบัดีมาก  (๔) 

๓. แนวทางการพฒันา 

ครูเขา้รับการพฒันาตนเองในดา้นการจดัประสบการณ์เรียนรู้ ดว้ยแนวทาง (เทคนิค) วิธีการสอนท่ี

หลากหลาย และมีการประเมินพฒันาการเดก็อยา่งต่อเน่ืองตามสภาพจริง โดยใชเ้คร่ืองมือ/วิธีการประเมินท่ี

หลากหลาย  จดัมุมประสบการณ์  บรรยากาศภายในหอ้งเรียนใหน่้าสนใจในการเรียนรู้ จดัหาแหล่งเรียนรู้ท่ี

หลากหลายทั้งในและนอกหอ้งเรียน 
 

มาตรฐานที ่๕    ครูปฏิบัติหน้าทีต่ามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล   (๒๒คะแนน) 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๕.๑ 

ครูเขา้ใจปรัชญา หลกัการและธรรมชาติของ

การจดัการศึกษาปฐมวยัและสามารถน ามา

ประยกุตใ์ชใ้นการจดัประสบการณ์ 

๒.๐๐ ๕ 

๑. หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 

๒. แผนการจดัประสบการณ์ 

๓. แฟ้มขอ้มลูนกัเรียน 

๕.๒ 

ครูจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้ง

กบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัและสามารถจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย

สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

๒.๐๐ ๕ 

๔. บนัทึกการใชส่ื้อ/ทะเบียนส่ือ 

๕. ช้ินงาน/ผลงานเดก็ 

๖. รายงานผลพฒันาการเดก็เป็นรายบุคคล 

๗. บรรยากาศ/สภาพแวดลอ้ม 

 ๘. ขอ้ตกลงหอ้งเรียน 

๕.๓ ครูบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีสร้างวินยัเชิงบวก 
๒.๐๐ ๔ 

๙. มนุษยสมัพนัธ์ 

๑๐. สานสายใยสมัพนัธ์ 

๕.๔ 
ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคลอ้ง

กบัพฒันาการของเดก็ 
๑.๖ ๔ 

๑๑. วิจยัชั้นเรียน 

๑๒. นิเทศชั้นเรียน 

๕.๕ 

ครูใชเ้คร่ืองมือการวดัและประเมินพฒันาการ

ของเดก็อยา่งหลากหลายและสรุปรายงานผล

พฒันาการของเดก็แก่ผูป้กครอง 

๑.๖ ๔ 

๑๓. ป้ายนิเทศ 

๑๔. โครงการพฒันาพ่อแม่ผูป้กครอง 



๗๓ 

 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๕.๖ 

ครูวิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีตน

รับผิดชอบและใชผ้ลในการปรับการจดั

ประสบการณ์ 

๑.๖ ๔ 

๑๕. โครงการบณัฑิตนอ้ย 

๑๖. โครงการกีฬาอนุบาลสานสมัพนัธ์ 

๕.๗ 
ครูจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้ได้

ตลอดเวลา 
๒.๐๐ ๕ 

 

๕.๘ ครูมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเดก็และผูป้กครอง ๒.๐๐ ๕  

๕.๙ 
ครูมีวฒิุและความรู้ความสามารถในดา้น

การศึกษาปฐมวยั 
๑.๖ ๔ 

 

๕.๑๐ 
ครูจดัท าสารนิทศันแ์ละน ามาไตร่ตรองเพ่ือ

ประโยชนใ์นการพฒันาเดก็ 
๑.๒ ๓ 

 

๕.๑๑ 
ครูมีความรู้และสามารถใชค้อมพิวเตอร์

โปรแกรมพ้ืนฐานเพ่ือจดัการเรียนการสอน 
๑.๖ ๔ 

 

เฉล่ีย ๑๙.๒ ๔.๓๖  

สรุปคุณภาพมาตรฐานที ่๕ ดีมาก  

 

๑. วธีิการพฒันา 

มาตรฐานท่ี ๕  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ครูได้

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐาน ต าแหน่ง และมาตรฐานวทิยฐานะ ต าแหน่งดว้ยความมุ่งมัน่  ทุ่มเทการสอนอยา่ง

เตม็เวลา และเตม็ความสามารถ  ศึกษาหลกัสูตร มีความเขา้ใจปรัชญาหลกัการและธรรมชาติของการศึกษา

ปฐมวยั  โดยจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  บริหารจดัการชั้น

เรียนท่ีสร้างวนิยัเชิงบวก ใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก มีการใชเ้คร่ืองมือการวดัผล

และประเมินผล พฒันาการอยา่งหลากหลาย  มีการวจิยัเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้  สร้างบรรยากาศและ

ส่ิงแวดลอ้มภายในห้องเรียน – นอกห้องเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ จดักิจกรรมพฒันาพ่อแม่ผูป้กครองของ

เด็กปฐมวยั   , กีฬาอนุบาลสานสัมพนัธ์ , กิจกรรมบณัฑิตนอ้ย  เพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพอ่แม่ 



๗๔ 

 

ผูป้กครอง / ชุมชน  มีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เขา้รับการอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน จดัท าป้ายนิเทศ 

แสดงผลงานเด็กและส่ือสารสายสัมพนัธ์ เพื่อแจง้พฒันาการเด็กในแต่ละเดือนใหผู้ป้กครองทราบ 

๒. ผลการพฒันา 

จากการพฒันาครูตามมาตรฐานท่ี ๕  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผล  ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายอยา่งต่อเน่ือง มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๕ อยูใ่นระดบั      

ดีมาก  (๔) 

๓. แนวทางการพฒันา 

๑. ครูควรเขา้รับการอบรมพฒันาตนเองในเร่ืองการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งหลากหลาย  

เทคนิค / วธีิการ เพื่อพฒันาเด็กใหมี้คุณภาพท่ีดียิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

๒. ครูพฒันาตนเองในดา้นการใชเ้ทคโนโลยใีหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน เพื่อน ามาพฒันาให้ 

สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก 
 

มาตรฐานที ่๖    ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพ และเกดิประสิทธิผล 

                         (๒๒ คะแนน) 
 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๖.๑ 
ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญาและหลกัการศึกษา

ปฐมวยั 
๓.๐๐ ๕ 

๑. แผนปฏิบติัการประจ าปี 

๒. บนัทึกการประชุม 

๖.๒ 
ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน ์ภาวะผูน้ าและการคิดริเร่ิม

ท่ีเป็นการพฒันาเดก็ปฐมวยั 
๓.๐๐ ๕ 

๓. ค าสัง่ปฏิบติังานของโรงเรียน 

๖.๓ ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ

ใชข้อ้มลูการประเมินผลหรือการวิจยัเป็นฐาน

ทั้งดา้นวิชาการและการจดัการ 

๒.๔๐ ๔ 

๔. สมุดนิเทศ/สมุดหมายเหตุรายวนั / 

     สมุดเยี่ยมโรงเรียน 

๖.๔ 
ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุ

เป้าหมายตามแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
๓.๐๐ ๕ 

๕. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

๖.๕ 
ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ใหมี้ประสิทธิภาพ 
๒.๔๐ ๔ 

๖. รายงานประจ าปี 

๗. ภาพถ่าย 



๗๕ 

 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๖.๖ 

ผูบ้ริหารใหค้ าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ

และเอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวยัเตม็

ศกัยภาพและเตม็เวลา 

๓.๐๐ ๕ 

๘. แฟ้มเกียรติบตัร / รางวลัต่าง ๆ 

๙. หลกัสูตรสถานศึกษา 

๖.๗ 
เดก็ ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจในผลการ

บริหารจดัการศึกษาปฐมวยั 
๒.๐๐ ๕ 

๑๐. รายงานโครงการ/กิจกรรม 

๖.๘ 
ผูบ้ริหารมีความรู้และสามารถใชค้อมพิวเตอร์

โปรแกรมพ้ืนฐานเพ่ือการบริหารจดัการ 
๒.๐๐ ๕ 

๑๑. แผนภูมิโครงสร้างองคก์ร 

เฉล่ีย ๒๐.๘ ๔.๗๕  

สรุปคุณภาพมาตรฐานที ่๖ ดีเยีย่ม  

 

๑. วธีิการพฒันา 

ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญาและหลกัสูตรการจดัการศึกษาปฐมวยั มีวสิัยทศัน์เป็นผูน้ า จดัท าแผนปฏิบติั

การประจ าปี  จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยั  บริหารงานดว้ยหลกัการบริหารมีส่วนร่วม  

ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพบุคลากร  มีการสังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อน ามาเป็นกรอบการพฒันาเด็ก

ปฐมวยั  เป็นผูน้ าท่ีมีความสามารถ ริเร่ิมวธีิการใหม่ ๆ มาพฒันา/ปรับปรุงและเผยแพร่ แก่บุคลากรใน

สถานศึกษาและเป็นแบบอยา่งใหก้บัโรงเรียนปฐมวยัอ่ืน ๆ ไดมี้การก าหนดนโยบายในการพฒันาคุณภาพ

เด็ก  ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ  ปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  เด็ก  ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการด าเนินงานของสถานศึกษา ไดแ้ก่  เขา้ร่วมโครงการพฒันาพอ่แม่ ผูป้กครองเด็กปฐมวยั  

โครงการกีฬาอนุบาลสานสัมพนัธ์ โครงการบณัฑิตนอ้ย เป็นตน้ 

๒. ผลการพฒันา 

จากการพฒันาตามมาตรฐานท่ี ๖  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล  จากการด าเนินงานดว้ยวธีิการต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๖ 

อยูใ่นระดบั    ดีเยีย่ม  (๔.๗๕) 

 

 



๗๖ 

 

๓. แนวทางการพฒันา 

ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยั และแผนปฏิบติัการ

ประจ าปี ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัอยา่งต่อเน่ือง 
 

มาตรฐานที ่ ๗    แนวการจัดการศึกษา      (๖๐ คะแนน) 
 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแน

นท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๗.๑ 
มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา

และน าสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
๔.๐๐ ๕ 

๑. หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 

๒. บนัทึกการประชุม/ค าสั่ง 

๗.๒ 
มีระบบและกลไกใหผู้มี้ส่วนร่วมทุกฝ่าย

ตระหนกัและเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยั 
๔.๐๐ ๕ 

๓. แผนปฏิบติัการประจ าปี 

๔. แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยั 

๗.๓ จดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้และ

เขา้ใจหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 
๓.๒๐ ๔ 

๕. การประชาสัมพนัธ์ 

๖. ภาพถ่าย 

๗.๔ 
สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือ

กบัผูป้กครอง ชุมชน และทอ้งถ่ิน 
๔.๐๐ ๕ 

๗. โครงการพฒันาพ่อแม่ ผูป้กครอง 

      เดก็ปฐมวยั 

๗.๕ 
จดัส่ิงอ านวยความสะดวก เพ่ือพฒันาเดก็อยา่ง

รอบดา้น 
๓.๒๐ ๔ 

๘. โครงการบณัฑิตนอ้ย 

๙. หนงัสือเชิญผูป้กครอง 

เฉล่ีย ๑๘.๔ ๔.๖ ๑๐. มุมหนงัสือ 

สรุปคุณภาพมาตรฐานท่ี ๖ ดีเยี่ยม ๑๑. มุมประสบการณ์ 
 

๑. วธีิการพฒันา 

สถานศึกษามีการจดัท าหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และ 

ความถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครอง ชุมชน และทอ้งถ่ิน  มีการประชุมผูป้กครองภาค

เรียนละ ๑ คร้ัง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๒ คร้ัง  มีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของ

สถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ จดัโครงการพฒันาพอ่แม่ ผูป้กครองเด็กปฐมวยั ป้ายนิเทศ  ส่ือสารใยสัมพนัธ์ 

เพื่อใหผู้ป้กครองมีความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการศึกษาปฐมวยั จดัท าทะเบียนส่ือในระดบัปฐมวยั จดัมุม

หนงัสือ  มีหนงัสือท่ีเพียงพอส าหรับเด็กในห้องเรียน  โครงการพฒันา/ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ใหมี้ความ

เหมาะสม มีเคร่ืองเล่นท่ีปลอดภยั โครงการรักสุขภาพ มีการบนัทึกสุขภาพอนามยัของเด็กเป็นรายบุคคล 



๗๗ 

 

๒. ผลการพฒันา 

จากการพฒันาตามมาตรฐานท่ี ๗ แนวทางการจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยัโรงเรียนมีหลกัสูตร

การศึกษาปฐมวยั  มีระบบกลไกใหผู้มี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจในการจดัการศึกษาปฐมวยั สร้าง

การมีส่วนร่วม และแสวงหาความร่วมมือ กบัผูป้กครองและทอ้งถ่ิน  จดัส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่อพฒันา

เด็กอยา่งรอบดา้น จากการจดัโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลาย ต่อเน่ืองของสถานศึกษา  ผลการประเมิน

คุณภาพมาตรฐานท่ี ๗  อยูใ่นระดบั    ดีเยีย่ม  (๔.๖) 

๓. แนวทางการพฒันา 

จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยัในทุก ๆ โครงการ / กิจกรรมท่ีประสบผลส าเร็จ ให้

ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองอยา่งมีคุณภาพต่อไป 
 

มาตรฐานที ่ ๘    สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง       

                           (๕  คะแนน) 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๘.๑ 
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของ

สถานศึกษา 
๑.๐๐ ๕ 

๑. หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 

 

๘.๒ 

จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดั

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๐.๘ ๔ 

๒. มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 

๓. แผนพฒันาการจดัการศึกษาปฐมวยั 

๘.๓ จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใชส้ารสนเทศ

ในการบริหารจดัการ 
๐.๘ ๔ 

๔. โครงการพฒันาการศึกษาปฐมวยั 

 

๘.๔ 

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ

ด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

๐.๔ ๔ 

๕. รายงานการประกนัคุณภาพของ 

      สถานศึกษา 

๘.๕ 

น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ

ภายนอกโดยใชว้างแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

๐.๔ ๔ 

๖. โครงการระบบประกนัคุณภาพ 

      ภายในของสถานศึกษา 

 



๗๘ 

 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๘.๖ 
จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
๑.๐๐ ๕ 

 

เฉล่ีย ๔.๔ ๔.๓  

สรุปคุณภาพมาตรฐานท่ี ๘ ดีมาก  

 

๑. วธีิการพฒันา 

สถานศึกษาไดจ้ดัท ามาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 

ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีโครง/กิจกรรม การพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั จดัท าขอ้มูลสารสนเทศ  เพื่อพร้อมในการใชง้านได ้มีการตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาภาคเรียนละ ๑ คร้ัง  และมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ปฐมวยั  จดัท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใสของสถานศึกษา ประจ าทุกปีการศึกษา และไดน้ าเสนอ

รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนและหน่วยงานตน้สังกดัและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

๒. ผลการพฒันา 

จากการพฒันาตามมาตรฐานท่ี ๘  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี

ก าหนดในกฎกระทรวง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั  จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันา

การศึกษา จดัท าขอ้มูลสารสนเทศ  และใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการ ติดตามตรวจสอบประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา น าผลการประเมินมาวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

และจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๘ 

อยูใ่นระดบั    ดีมาก  (๔.๓) 

๓. แนวทางการพฒันา 

สถานศึกษาจะไดด้ าเนินโครงการระบบประกนัคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

โดยมีคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน คอยคิดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

 

 



๗๙ 

 

มาตรฐานที ่ ๙    สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

                           (๕  คะแนน) 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๙.๑ 
เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของ

เด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
๒.๕ ๕ 

๑.โครงการหอ้งสมุดมีชีวติ 

๒. มุมประสบการณ์ 

๓. โครงการสถานศึกษาแห่งการ

เรียนรู้ 

๔. โครงการพฒันาพอ่แม่ ผูป้กครอง 

     ของเด็กปฐมวยั 

๙.๒ 

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัภายใน

สถานศึกษาระหวา่งสถานศึกษากบั

ครอบครัว เอกชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

๒.๕ ๕ 

๕. โครงการกีฬาอนุบาลสานสัมพนัธ์ 

๖. โครงการบณัฑิตนอ้ย 

๗. ส่ือสารใยสัมพนัธ์ระหวา่งเด็ก ครู  

     ผูป้กครอง 

เฉล่ีย ๕.๐๐ ๕ ๘. บนัทึกการใชแ้ห่งเรียนรู้ 

สรุปคุณภาพมาตรฐานท่ี ๙ ดีเยีย่ม ๙. การประชาสัมพนัธ์ 

๑. วธีิการพฒันา 

สถานศึกษามีการพฒันาเด็กในมาตรฐานท่ี ๙  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนบัสนุนให้ 

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยจดักิจกรรมใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้จากห้องสมุด  มุมประสบการณ์ใน

หอ้งเรียน  ใหเ้ด็กไดย้มืหนงัสือนิทานกลบัไปใหผู้ป้กครองอ่าน เล่าใหฟั้งท่ีบา้น  จดัโครงการเด็ก ผูป้กครอง 

ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวติัศาสตร์ก าแพงเพชร บ่อน ้าพุร้อนพระร่วง  และศึกษาสภาพแวดลอ้ม

เชิงอนุรักษใ์นเขตป่าสงวนบา้นท่าคูณ  ท าใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ตามวยั ใฝ่เรียนรู้ดว้ยตวัเอง  สามารถน า

ความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัผูป้กครอง  ชุมชน  และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยการถ่ายทอดความรู้สู่ผูป้กครองในโครงการอบรมพฒันาพอ่แม่ ผูป้กครองเด็กปฐมวยั  ร่วมกิจกรรมกีฬา

อนุบาลสานสัมพนัธ์  โครงการบณัฑิตนอ้ย  ทุกกิจกรรมโรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 

เพื่อใหผู้ป้กครอง ชุมชน  องคก์รต่าง ๆ ทราบ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัผูป้กครองโดยจดักิจกรรม

ส่ือสารใยสัมพนัธ์จากครู – เด็ก – ถึงผูป้กครอง 



๘๐ 

 

๒. ผลการพฒันา 

จากการไดด้ าเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย เพื่อใชส้ถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ 

เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายใน

สถานศึกษา  ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว  ชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง มีผลการประเมินคุณภาพ

ระดบั   ดีเยีย่ม   (๕) 

๓. แนวทางการพฒันา 

สถานศึกษาจะไดด้ าเนินแนวทางเพื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้ใหห้ลากหลายยิง่ข้ึน  และประเมินผล

จากการใชแ้หล่งเรียนรู้ของเด็กดว้ยวกีารต่าง ๆ ตามสภาพจริง จดัโครงการท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่วมกนัระหวา่งผูป้กครอง / ชุมชน / องคก์รต่าง ๆ อยา่งต่อตนเองและพฒันากิจกรรมใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

มาตรฐานที ่ ๑๐    การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วสัิยทัศน์ และจุดเน้นของ 

                             สถานศึกษา   (๕  คะแนน) 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๑๐.๑ 

จดัโครงการ / กิจกรรมพฒันาเดก็ใหบ้รรลุ

เป้าหมาย ปรัชญา วิสยัทศัน ์และจุดเนน้การจดั

การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 

๓.๐๐ ๕ 

๑. โครงการพฒันาหลกัสูตรและการเรียน 

       การสอน 

๒. กิจกรรมเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

๓. การสอนแบบโครงการและแบบ BBL 

๔. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

๕. โครงการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์งาน

การศึกษา 

๖. กิจกรรมวารสารดอกบวับาน/เสียงตาม

สาย 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ๑.๖ ๔ 

๗. กิจกรรมเครือข่ายปฐมวยั 

๘. กิจกรรมเครือข่ายคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

๙. โครงการพฒันาสนามเดก็เล่น BBL 

 



๘๑ 

 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

    

๑๐. โครงการบณัฑิตนอ้ย 

๑๑. โครงการพฒันาพ่อแม่ ผูป้กครองเดก็ 

        ปฐมวยั 

๑๒. โครงการกีฬาอนุบาลสานสมัพนัธ์ 

๑๓. กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา 

เฉล่ีย ๔.๖ ๔.๕  

สรุปคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๐ ดีเยี่ยม  

 

๑. วธีิการพฒันา 

สถานศึกษาไดด้ าเนินโครงการพฒันาหลกัการและการเรียนการสอน จดักิจกรรมเนน้ผูเ้รียน 

เป็นส าคญั ไดจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อพฒันาให้เด็กมีทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือใหญ่-

เล็ก ใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง ๕  มีทกัษะการส่ือสารทกัษะการสังเกต/ส ารวจ  มีทกัษะในเร่ืองมิติสัมพนัธ์  

จ  านวน ปริมาณ  น ้าหนกั  รู้จกัเช่ือมโยงและทกัษะต่าง ๆ  กิจกรรมพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาปฐมวยั  

โดยจดัประสบการณ์/กิจกรรมการสอนแบบโครงการ , การสอนแบบ BBL  เพื่อกระตุน้พฒันาการทางสมอง

และความคิดสร้างสรรคข์องเด็ก  โครงการโรงเรียนวถีิพุทธ  มีการอบรมพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  เขา้ร่วม

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและวนัส าคญั  เด็กไดรั้บการฝึกคุณธรรม จริยธรรม มีวนิยั มีความรับผดิชอบ

และร่วมสืบสานประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม  กิจกรรมวนัแม่และวนัพอ่แห่งชาติ  พิธีระลึกถึงพระคุณ

ของแม่  เพื่อฝึกใหเ้ด็กเป็นผูมี้ความกตญัญูรู้คุณ  มีเมตตากรุณา  กิจกรรมร่วมกนัอนุรักษท์รัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้ม  กิจกรรมการแสดงออกดา้นศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และการเขา้ประกวดแข่งขนัเน่ืองในโอกาสต่าง 

ๆ  จดักิจกรรมส่งเสริมดา้นวฒันธรรมประเพณี  โดยน าเด็กเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  กบัชุมชนและน าภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินมาจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา  โดยการจดั

กิจกรรมดงัน้ี  กิจกรรมวารสารดอกบวับาน  กิจกรรมเสียงตามสาย  กิจกรรมประชาสัมพนัธ์เครือข่าย

เวบ็ไซตเ์ผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  การด าเนินการต่าง ๆ เป็นท่ียอมรับของชุมชนและทอ้งถ่ิน เป็นโรงเรียน

ศูนยเ์ด็กปฐมวยัตน้แบบ 

 



๘๒ 

 

๒. ผลการพฒันา 

ทุกโครงการ / กิจกรรม ไดรั้บการสนบัสนุนด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  จากครู คณะกรรมการ 

สถานศึกษา  ผูป้กครองและชุมชน  ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนในการพฒันาตามจุดเนน้และ

จุดเด่น ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณะของสถานศึกษา จึงเป็นผลใหส้ถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพ

มาตรฐานท่ี ๑๐ อยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยีย่ม (๔.๕) 

๓. แนวทางการพฒันา  

สถานศึกษาจะไดว้างแผนและแนวทางในการพฒันาคุณภาพการพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย

ตามปรัชญา วิสยัทศัน ์และจุดเนน้ของการศึกษาปฐมวยั  เพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยัใหมี้ประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล ท่ีดียิ่งข้ึนไปอีก โดยการจดัท าโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๕๕  

ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานที ่ ๑๑    การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพือ่ยกระดับคุณภาพ 

                             ให้สูงขึน้   (๕  คะแนน) 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๑๑.๑ 
จดัโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนตาม

นโยบายเก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยั 
๒.๔ ๔ 

๑. โครงการพฒันาหลกัสูตรและการเรียน 

       การสอน 

๒. กิจกรรมเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

๓. โครงการอนุบาลสานสมัพนัธ์ 

๔. โครงการบณัฑิตนอ้ย 

๕. โครงการอบรมพฒันาพ่อแม่  

     ผูป้กครองเดก็ปฐมวยั 

๖. โครงการพฒันาเครือข่ายปฐมวยั 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ๒.๐๐ ๔.๕ 

๗. โครงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

     นอกสถานท่ี 

๘. โครงการระบบประกนัคุณภาพ 

      การศึกษาของสถานศึกษา 

เฉล่ีย ๔.๔ ๔.๕  

สรุปคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๑ ดีเยี่ยม  



๘๓ 

 

๑. วธีิการพฒันา 

สถานศึกษาไดน้ าขอ้เสนอแนะรอบสองของ สมศ. ท่ีใหผู้เ้รียนควรไดรั้บการพฒันาความคิด 

สร้างสรรค ์ โดยใชก้ารเคล่ือนไหวตามจินตนาการ  เช่น เล่นบทบาทสมมติ  เล่นน ้า  เล่นทราย  เล่นตามมุม

ประสบการณ์  และใหผู้บ้ริหารตอ้งน าขั้นตอนการประกนัคุณภาพภายในช้ีแจงบุคลากรใหเ้ขา้ใจและปฏิบติั

ได ้ น าผลการประกนัคุณภาพมารายงานการประเมินตนเอง  จะไดผ้ลท่ีชดัเจน  สถานศึกษาไดด้ าเนิน

โครงการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน จดักิจกรรมเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  โดยในปีการศึกษา 

๒๕๕๕   ไดจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายวธีิ  เพื่อใหเ้ด็กมีทกัษะในการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่-

เล็ก ใชป้ระสารทสัมผสัทั้ง ๕  มีทกัษะการส่ือสาร  การสังเกต/ส ารวจ  มีทกัษะในเร่ืองมิติสัมพนัธ์  เร่ือง

จ านวน  ปริมาณ  น ้าหนกั  รู้จกัเช่ือมโยงความรู้และทกัษะต่าง ๆ  จดักิจกรรมเนน้การพฒันาเด็กในทุก ๆ 

ดา้น ไดแ้ก่  กิจกรรมสร้างสรรคกิ์จกรรมเคล่ือนไหว  เสริมประสบการณ์  กิจกรรมเสรี  กิจกรรมกลางแจง้  

กิจกรรมเกมการศึกษา  ท าใหเ้ด็กเกิดทกัษะในดา้นต่าง ๆ  กลา้แสดงออกไดเ้หมาะสมกบัวยั  มีมนุษย

สัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อนและครู  กิจกรรมอนุบาลสายสานสัมพนัธ์  กิจกรรมอบรมพฒันาพอ่แม่ผูป้กครองเด็ก

ปฐมวยั  ท าใหเ้ด็กมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสไดรั้บการพฒันาในทุก ๆ ดา้น  โครงการพฒันาเครือข่ายปฐมวยั  

เป็นโรงเรียน “ศูนยเ์ด็กปฐมวยัตน้แบบ”  จดัการศึกษาปฐมวยัใหมี้คุณภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด  ไดรั้บการ

ประเมินคุณภาพอยูใ่นระดบัเหรียญทอง  จดักิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวติัศาสตร์

ก าแพงเพชร , บ่อน ้าพุร้อนพระร่วง  โครงการบณัฑิตนอ้ย  เป็นการสร้างความภาคภูมิใจใหก้บัเด็กพร้อมท่ี

จะเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ต่อไป  โครงการระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้

จดัระบบการประกนัคุณภาพภายในด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  มีมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั ๑๑ มาตรฐาน 

๒. ผลการพฒันา 

ทุกโครงการ / กิจกรรม ไดรั้บการสนบัสนุนด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  จากครู คณะกรรมการ 

สถานศึกษา  ผูป้กครองและชุมชน  ผลการด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคข์องการพฒันาสถานศึกษาตาม

นโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพใหสู้งข้ึน จึงเป็นผลใหส้ถานศึกษามีผลประเมิน

คุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๑ อยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยีย่ม  (๔.๕) 

 

 

 

 



๘๔ 

 

๓. แนวทางการพฒันา  

สถานศึกษาจะไดว้างแผนและแนวทางในการพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพใหสู้งข้ึน  โดยจดัท าโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติั

การประจ าปี ๒๕๕๕  และมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๕ 

 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  (น า้หนัก  ๓๐ คะแนน) 
 

มาตรฐานที ่๑   ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ีและมีสุนทรียภาพ   (๕ คะแนน) 
 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๑.๑ 
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลงั

กายสม ่าเสมอ 
๐.๔๗ ๕ 

๑. โครงการกีฬาสี 

๒. โครงการกีฬากลุ่ม 

๑.๒ 
มีน ้าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑม์าตรฐาน 
๐.๔๑ ๕ 

๓. บนัทึกภาวะโภชนาการ 

๔. โครงการทดสอบสมรรถภาพ 

๑.๓ 

ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษ และ

หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความ

รุนแรง ภยัอุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ 

๐.๘๙ ๔ 

๕. กิจกรรม To Be Number One 

๖. โครงการส่งเสริมรณรงคต่์อตา้นยา 

      เสพติด 

๑.๔ เห็นคุณค่าตนเองมีความมัน่ใจกลา้แสดงออก

อยา่งเหมาะสม 
๐.๘๕ ๔ 

๗. รายงานกลุ่ม 

๘. ชมรมต่าง ๆ 

๑.๕ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น ๐.๙๑ ๕ ๙. โครงการโรงเรียนวถีิพุทธ 

๑.๖ สร้างผลงานจากการเขา้ส ารวจกิจกรรมดา้น

ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์และการแสดงท่ีเป็น

เอกลกัษณะของจงัหวดัก าแพงเพชร ระบ า ก 

ไก่  ระบ าคลอ้งชา้ง  ระบ าชากงัราว กีฬา 

นนัทนาการตามจินตนาการ 

๐.๘๗ ๔ 

๑๐. โครงการกีฬาสี  กีฬากลุ่ม 

๑๑. ชมรมนนัทนาการ 

๑๒. กิจกรรมวนัส าคญั 

เฉล่ีย ๔.๔๖ ๔.๕  

สรุปคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑ ดีเยีย่ม  

 

 

 



๘๖ 

 

๑. วธีิการพฒันา 

ไดจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ โดยจดักิจกรรมการวดัส่วนสูง ชัง่น ้าหนกั 

เป็นประจ าทุกเดือน มีการดูแลสุขภาพและการออกก าลงักายสม ่าเสมอ  โดยการจดักิจกรรมกีฬาสี  กีฬากลุ่ม  

มีโครงการอาหารกลางวนัฟรีทุกคน  อาหารเสริม (นม) ทุกวนั มีการบนัทึกขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคลใน

ระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน นกัเรียนเขา้ร่วมโครงการเสริมสร้างสุขภาพเยาวชนใหแ้ขง็แรงห่างไกลยาเสพติด 

อมรมผูน้ าอนามยัโรงเรียน  เชิญวทิยากรเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าคูณ มาใหค้วามรู้

เก่ียวกบัปัญหาทางเพศในวยัเรียน  นกัเรียนเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมในการแสดงออกในดา้นต่าง ๆ อยา่ง

สม ่าเสมอ  เช่น กิจกรรมวนัเด็ก  วนัแม่  วนัปีใหม่  วนัคริสมาสต ์ โครงการเทา้ไฟมุ่งสู่ฝัน  เพื่อให้นกัเรียน

ไดก้ลา้แสดงออกดว้ยความมัน่ใจ และเสริมสร้างการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี เขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ  ดนตรี

ในการประกวดแข่งขนัเน่ืองในวนัส าคญัและโอกาสต่าง ๆ สืบสานนาฎศิลป์การแสดงระบ าคลอ้งชา้ง ใน

งานประเพณีทอ้งถ่ินของโรงเรียน / ชุมชน 

๒. ผลการพฒันา 

จากการจดักิจกรรมเพื่อใหผู้เ้รียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายและ

ต่อเน่ือง มีการประเมินผลตามสภาพจริง มีระดบัคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑ ในระดบัคุณภาพดีเยีย่ม  (๔.๕) 

๓. แนวทางการพฒันา 

จดั/โครงการ / กิจกรรม แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาในดา้นการสร้างสุขภาวะท่ีดีและมี

สุนทรียภาพใหส้อดคลอ้ง กบัมาตรฐานการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  โดยเนน้การแสดงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ

จงัหวดัก าแพงเพชร ระบ า ก.ไก่  และระบ าชากงัราว  โดยจดัหาวทิยากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาสอน

นกัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๗ 

 

มาตรฐานที ่๒   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์   (๕ คะแนน) 
 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๒.๑ มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร ๐.๘๖ ๔ 
๑. โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

๒. โครงการโรงเรียนวถีิพุทธ 

๒.๒ เอ้ืออาทรและกตญัญูกเวทีต่อผูมี้พระคุณ ๐.๙๓ ๕ 
๓. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 

๔. โครงการเขา้ค่ายธรรมะ 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง ๐.๙๓ ๕ 
๕. เขา้ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

๖. กิจกรรมวนัคริสตม์าส 

๒.๔ 
หนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม 
๐.๙๐ ๕ 

๗. ชมรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

๘. โครงการลดภาวะโลกร้อน 

๒.๕ 
รู้คุณค่าและปฏิบติัตนตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
๐.๔๖ ๕ 

๙. แผนจดัการเรียนรู้ 

๑๐. โครงการออมทรัพย ์

๒.๖ 

รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละมีความภาคภูมิใจ

ก าแพงเพชร เมืองมรดกโลก ๐.๔๖ ๕ 

๑๑. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

       อุทยานประวติัศาสตร์ 

๑๒. สวมเส้ือลายไทย 

เฉล่ีย ๔.๕๔ ๔.๘๓  

สรุปคุณภาพมาตรฐานท่ี ๒ ดีเยีย่ม  
 

๑. วธีิการพฒันา 

สถานศึกษาไดจ้ดักิจกรรมเพื่อใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตรโดยใหน้กัเรียน

เขา้ร่วมกิจกรรมโรงเรียนวถีิพุทธ  เขา้ค่ายธรรมะ  ประกวดมารยาทชาวพุทธ  โดยมีองคก์รศาสนา  พระ

ธรรมฑูต  มาเผยแพร่พระพุทธศาสนา  เขา้ร่วมกิจกรรมวนัแม่  วนัพอ่  วนัไหวค้รู  เพื่อใหน้กัเรียนไดร้ะลึก

ถึงผูมี้พระคุณ  จดักิจกรรมวนัปีใหม่  วนัคริสมาสต ์เพื่อใหน้กัเรียนยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  

เขา้ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  โครงการประหยดัพลงังานเพื่อลดภาวะโลกร้อน ท า

ใหน้กัเรียนรู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยาน



๘๘ 

 

ประวติัศาสตร์ก าแพงเพชร  และบ่อน ้าพุร้อนพระร่วง  เพื่อใหน้กัเรียนรู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษแ์ละมีความ

ภาคภูมิใจก าแพงเพชรเมืองมรดกโลก 

๒. ผลการพฒันา 

จากการจดักิจกรรมการสอนเพื่อพฒันาให้นกัเรียน โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บา้ท่าคูณ) มี

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลายอยา่ง

ต่อเน่ือง ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๒ ในระดบัคุณภาพดีเยีย่ม  (๔.๘๓) 

๓. แนวทางการพฒันา 

สถานศึกษา ไดว้างแนวทางในการพฒันา โครงการ / กิจกรรม ต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง โดยเนน้เร่ืองรู้

คุณค่าและปฏิบติัตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหน้กัเรียนไดฝึ้กการปฏิบติัจริง เพื่อสามารถ

น าไปใชใ้นการด ารงชีวติประจ าวนัได ้
 

มาตรฐานที ่๓   ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่าง 

                         ต่อเน่ือง   (๕ คะแนน) 
 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๓.๑ 

มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง 

ๆ รอบตวั 

๐.๕๙ ๔ 
๑. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

๒. บนัทึกการอ่าน 

๓.๒ 
มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และตั้ง

ค  าถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม 
๐.๗๙ ๔ 

๓. สืบคน้จากอินเตอร์เน็ต 

๔. โครงการอาขยานบา้นเรา 

๓.๓ 
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 
๐.๔๓ ๔ 

๕. โครงการอ่านคล่องเขียนคล่อง 

๖. กิจกรรมกลุ่ม 

๓.๔ ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอ

ผลงาน 
๐.๔๒ ๔ 

๗. กิจกรรมสงเสริมการใช ้Internet 

๘. โครงการอ่านคล่องเขียนคล่อง 

๓.๕ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ทุกคน อ่านออก 

เขียนได ้และคิดเลขเป็น 
๐.๔๒ ๔ 

๙.บนัทึกการอ่าน 

๑๐.แบบฝึกคิดเลขเร็ว 



๘๙ 

 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๓.๖ 
อ่านคล่อง เขียนคล่อง ท่องอาขยาน ไดต้าม

ระดบัชั้น 
๐.๔๓ ๔  

๓.๗ 
ท่องสูตรคูณ คิดเลขเร็วและมีความสามารถ

ดา้นคณิตศาสตร์ตามระดบัชั้น 
๐.๔๓ ๔  

เฉล่ีย ๔.๑๑ ๔.๐๐  

สรุปคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ ดีมาก  

 

๑. วธีิการพฒันา 

สถานศึกษาไดจ้ดักิจกรรม/โครงการรักการอ่าน , ห้องสมุดมีชีวติ ท าใหน้กัเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

และแสวงหาความรู้จากห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในบริเวณโรงเรียน  จดัมุมหนงัสือในหอ้งเรียน  

สืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต  ท าใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการอ่าน ฟัง พดู เขียน จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้นกัเรียนไดร่้วมแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  โครงการใชส่ื้อ

เทคโนโลย ีนกัเรียนสามารถใชส่ื้อเทคโนโลยปีระกอบการน าเสนอหลากหลายรูปแบบ  โครงการอ่านคล่อง

เขียนคล่อง  โครงการอาขยาน  กิจกรรมคิดเลขเร็ว  สอนซ่อมเสริมเพื่อเพิ่มทกัษะนกัเรียนดา้นคณิตศาสตร์

และภาษาไทย 
 

๒. ผลการพฒันา 

จากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งหลากหลาย นกัเรียนมีความสามารถในการสรุปความคิด 

 พดูเขียนตามความคิดของตนเอง รู้จกัน าเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาต่าง ๆ โดยใชภ้าษาพดูหรือเขียนให้ผูอ่ื้น

เขา้ใจง่าย สามารถอ่านคล่อง เขียนคล่อง มีความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ นกัเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี 

๓ อยูใ่นระดบั ดีมาก (๔.๐๐) 
 

๓. แนวทางการพฒันา 

สถานศึกษาไดมี้การพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนใหห้ลากหลาย จดักิจกรรมหอ้งสมุดมีชีวติ 

หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี ใหน้กัเรียนมีทกัษะในการอ่านและแสวงหาความรู้จากหอ้งสมุด จดัหาหนงัสือและ

คอมพิวเตอร์ เพื่อการสืบคน้ใหเ้พียงพอกบันกัเรียน 



๙๐ 

 

มาตรฐานที ่๔   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี 

                         สติ สมเหตุสมผล  (๕ คะแนน) 
 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๔.๑ 

สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟังและดูและ

ส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตามความคิด

ของตนเอง 

๐.๖๘ ๔ 

๑. โครงการส่งเสริมทกัษะการคิด 

      วเิคราะห์ 

๒. กิจกรรมรักการอ่าน 

๔.๒ 
น าเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือ

วธีิการของตนเอง 
๐.๘๕ ๔ 

๓. โครงการส่งเสริมทกัษะการคิด 

     วเิคราะห์ 

๔.๓ 
ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจ

แกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
๐.๘๑ ๔ 

๔. การสอนแบบโครงงาน 

๕. โครงการส่งเสริมและพฒันาทกัษะ 

๔.๔ มีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรคผ์ลงานดว้ย

ความภาคภูมิใจ 
๐.๘๔ ๔ 

     การคิดวเิคราะห์ 

๖. ชมรมศิลปะ 

เฉล่ีย ๔.๑๘ ๔.๐๐ ๗. ชมรมดนตรี 

สรุปคุณภาพมาตรฐานท่ี ๔ ดีมาก ๘. ชมรมกีฬา 

 

๑. วธีิการพฒันา 

สถานศึกษาไดจ้ดักิจกรรมเพื่อพฒันาใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิด

สร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุสมผล ไดจ้ดัโครงการส่งเสริมทกัษะการคิดวเิคราะห์  

กิจกรรมรักการอ่าน  การสอนแบบโครงงาน จดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดร่้วมแสดงความคิดเห็น  รู้จกั

แกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้ สามารถน าเสนอผลงาน  ความคิด ในรูปแบบช้ินงาน  จดักิจกรรมการสอน

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน  นกัเรียนสามารถใชส่ื้อเทคโนโลยปีระกอบการน าเสนอผลงาน มีการประเมิน

ความสามารถ  ผลงานนกัเรียนตามสภาพจริงอยา่งหลากหลาย 
 

 

 

 

 

 



๙๑ 

 

๒. ผลการพฒันา 

จากการพฒันาใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหา 

ไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุสมผล นกัเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี ๔ อยูใ่นระดบั ดีมาก (๔.๐๐) 
 

๓. แนวทางการพฒันา 

พฒันากิจกรรม/โครงการอยา่งต่อเน่ือง และมีการประเมินนกัเรียนดว้ยเคร่ืองมือการประเมินท่ี

หลากหลายตามสภาพจริง 
 

มาตรฐานที ่๕   ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลักสูตร     (๕ คะแนน) 
 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๕.๑ 
ผลสัมฤทธ์ิทาการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ

เป็นไปตามเกณฑ์ 
๐.๗๘ ๔ 

๑. ปพ.๕ 

๒. ความสามารถในการส่ือสาร 

๕.๒ 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตาม

หลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
๐.๘๘ ๔ 

๓. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

๔. กิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ 

๕.๓ 
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ

เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
๐.๖๕ ๔ 

๕. ประเมินการเรียนผลการสอบ 

 

๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติเฉล่ียเป็นไปตาม

เกณฑ ์
๐.๖๙ ๓ 

 

เฉล่ีย ๔.๐๐ ๓.๗๕  

สรุปคุณภาพมาตรฐานท่ี ๕ ดีมาก  

 

๑. วธีิการพฒันา 

สถานศึกษาไดจ้ดักิจกรรม/โครงการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร โดย

ใชโ้ครงการพฒันายกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กิจกรรมการอ่านคิดวเิคราะห์ ไดมี้การจดักิจกรรมการ

สอนเสริมนกัเรียนในช่วงเวลาเลิกเรียนทุกวนั จนัทร์-ศุกร์  ในระดบัชั้น ป.๓ , ป.๖ และ ม.๓  เพื่อเป็นการ

ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิการทดสอบระดบัชาติใหสู้งข้ึน  จดักิจกรรมเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  น าส่ือนวตักรรม



๙๒ 

 

เทคโนโลยท่ีีหลากหลายมาใชก้บัผูเ้รียน  การสอนทางไกลวงัไกลกงัวล  โครงการหอ้งสมุดมีชีวติ  ใชแ้หล่ง

เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานท่ี  เพื่อใหน้กัเรียนมีความใฝ่รู้  มีนิสัยรักการอ่าน  จดัมุมหนงัสือในชั้นเรียน  การ

สืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต  กิจกรรมอ่านคล่อง  เขียนคล่องและคิดเร็ว 
 

๒. ผลการพฒันา 

จากการพฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๕  นกัเรียน 

ระดบัชั้น ป.๓   ผลการทดสอบ NT , ป.๖  และ ม.๓  มีผลการสอบ O – NET ท่ีสูงข้ึนในทุกระดบัชั้น  อยูใ่น

ระดบัคุณภาพมามาตรฐานท่ี ๕   อยูใ่นระดบั ดีมาก (๓.๗๕) 
 

๓. แนวทางการพฒันา 

พฒันาผูเ้รียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในบางกลุ่มสาระท่ียงัมีผลสัมฤทธ์ิต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน

ใหสู้งข้ึน  ใชก้ระบวนการกลุ่ม  การจดัท าโครงงานมีการวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง  และใหมี้ความ

หลากหลายมากยิง่ข้ึน 
 

มาตรฐานที ่๖   ผู้เรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ และมีเจตคติทีด่ ี

           ต่ออาชีพสุจริต     (๕ คะแนน) 
 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ๐.๗๕ ๔ 
๑. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 

    โรงเรียน 

๖.๒ 
ท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางานและ

ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๐.๘๘ ๔ 

๒. โครงการส่ือเทคโนโลยนีวตักรรม 

      เพื่อการเรียนรู้ 

๓. กิจกรรมวนัส าคญั 

๖.๓ ท างานร่มกบัผูอ่ื้นได ้ ๐.๘๘ ๔ 
๔. งานประเพณีของชุมชน 

๕. โครงการสัมพนัธ์ชุมชน 

๖.๔ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้

เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
๐.๙๒ ๕ 

๖. การท างานกลุ่ม 

๗.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 



๙๓ 

 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

  

  

๘. สวสัดิการร้านคา้ในโรงเรียน 

๙. กิจกรรมการเรียนรู้สู่ทฤษฏี 

     เศรษฐกิจพอเพียง 

เฉล่ีย ๔.๔๓ ๔.๒๕  

สรุปคุณภาพมาตรฐานท่ี ๖ ดีมาก  

 

๑. วธีิการพฒันา 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ท าให้

นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามความสนใจ และมีความกระตือรือร้นมุ่งมัน่ในการท างานใหส้ าเร็จ ไดแ้ก่  การสอน

แบบโครงการ  บูรณาการ  กระบวนการกลุ่ม  การทดลอง  เรียนทางไกลผา่นดาวเทียมจากโรงเรียนไกล

กงัวล  ศึกษานอกสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้  จดักิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี เพื่อศึกษาอาชีพในชุมชน  และมี

ความภาคภูมิใจต่ออาชีพสุจริตท่ีมีในทอ้งถ่ินของตนเอง  จดักิจกรรมสาระเพิ่มเติม เพื่อใหเ้ด็กไดฝึ้กวชิาชีพ 

ไดแ้ก่ การท าขนมไทย  งานฝีมือ การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
 

๒. ผลการพฒันา 

จากการพฒันาใหผู้เ้รียนมีทกัษะ รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่อ 

อาชีพสุจริต  คุณภาพตามมาตรฐานท่ี ๖   อยูใ่นระดบั ดีมาก (๔.๒๕) 
 

๓. แนวทางการพฒันา 

พฒันาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานท่ี  รวมทั้งน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และมีผลการพฒันาท่ีมีคุณภาพท่ีดียิง่ข้ึน 

 

 

 

 

 



๙๔ 

 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  (น า้หัก ๕๐ คะแนน) 
 

มาตรฐานที ่๗   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพ และเกดิประสิทธิผล    (๑๐  คะแนน) 
 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๗.๑ 

ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้น

ความรู้ ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

๐.๙๓ ๕ 

๑. หลกัสูตรสถานศึกษา/หลกัสูตร   

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒. แผนจดัการเรียนรู้ 

๗.๒ 

ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและใช้

ขอ้มลูในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือ

พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

๐.๙๓ ๕ 

๓. แฟ้มขอ้มลูเดก็เป็นรายบุคคล 

๔. บนัทึกการใชส่ื้อ/ทะเบียนส่ือ/ 

    ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 

๗.๓ 

ครูออกแบบและการจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง

ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทาง

สติปัญญา 

๐.๙๓ ๕ 

๕. บนัทึกการสอนซ่อมเสริม 

๖. วิจยัชั้นเรียน 

๗. ช้ินงาน/ผลงานนกัเรียน 

๗.๔ 

ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกบั

การน าบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมา

บูรณาการในการจดัการ 

๐.๙๓ ๕ 

๘. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 

๙.บนัทึกเวลาปฏิบติังาน 

๑๐.ค าสัง่ปฏิบติัการสอน  

๗.๕ 

ครูมีการจดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การ

พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ี

หลากหลาย 

๑.๐๐ ๕ 

๑๑. บนัทึกการสอนแทน 

๑๒. ผลการแข่งขนัความเป็นเลิศ 

       ของนกัเรียน 

๗.๖ 

ครูใหค้ าแนะน า ค าปรึกษาและแกปั้ญหาใหแ้ก่

ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ย

ความเสมอภาค 

๑.๐๐ ๕ 

๑๓. โครงการใชส่ื้อเทคโนโลย ี

๗.๗ 

ครูมีการศึกษา วิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้

ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใชผ้ลในการปรับ

การสอน 

๐.๙๓ ๕ 

 

๗.๘ 
ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและ

เป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
๑.๐๐ ๕ 

 



๙๕ 

 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๗.๙ ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรั้บ

มอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ 
๑.๐๐ ๕ 

 

๗.๑๐ ครูมีความรู้และสามารถใชค้อมพิวเตอร์

โปรแกรมพื้นฐานเพื่อจดัการเรียนการสอน 
๐.๙๓ ๕ 

 

เฉล่ีย ๙.๕๘ ๕  

สรุปคุณภาพมาตรฐานท่ี ๗ ดีเยีย่ม  

 

๑. วธีิการพฒันา 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  สถานศึกษาไดจ้ดัโครงการพฒันาหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอน ไดจ้ดั

กิจกรรมใหค้รูมีความรู้ความเขา้ใจ เป้าหมายการจดัการศึกษา  มีการวเิคราะห์ศกัยภาพและเขา้ใจผูเ้รียนเป็น

รายบุคคล  ใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  จดัท าแผนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  มีการประเมิน

ผูเ้รียนตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการจดัประสบการณ์ เพื่อใหค้รูมีความสามารถ

ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  โครงการใชร้ะบบ

การศึกษาทางไกล  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และการส่ือสารในการจดัการเรียนรู้เพื่อให้ครูใชเ้ทคนิควธีิการ

สอนท่ีหลากหลาย  และสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อพฒันาการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ  

กิจกรรมนิเทศภายใน  กิจกรรมวจิยัชั้นเรียน  โครงการอบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน  เพื่อพฒันาตนเองของครู

อยา่งต่อเน่ือง  ครูอุทิศตน-เวลาในการเรียนการสอน และเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อพฒันาสถานศึกษาอยูเ่สมอ 
 

๒. ผลการพฒันา 

จากการประเมินพฒันาครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ระดบัคุณภาพตามมาตรฐานท่ี ๗   อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม  (๕.๐๐) 
 

๓. แนวทางการพฒันา 

ครูมีการพฒันาตนเองในดา้นการพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และน าความรู้มาใช้

พฒันาผูเ้รียน อยา่งเตม็ความสามารถ จนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้

 



๙๖ 

 

มาตรฐานที ่๘    ผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพ และเกดิประสิทธิผล  (๑๐  คะแนน) 
 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๘.๑ 
ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และความคิด

ริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน 
๑.๐๐ ๕ 

๑. โครงการประชุมคณะกรรมการ 

     สถานศึกษาเครือข่ายผูป้กครอง 

๘.๒ 

ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม

และใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวจิยั

เป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ 

๒.๐๐ ๕ 

๒. โครงสร้างองคก์ร 

๓. แผนพฒันาคุณภาพการจดั 

     การศึกษา 

๘.๓ 

ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาให้

บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้น

แผนปฏิบติัการ 

๒.๐๐ ๕ 

๔. แผนปฏิบติัการประจ าปี 

๕.รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

๖. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

๘.๔ 
ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจ 
๒.๐๐ ๕ 

๗. บนัทึกการประชุม/ค าสัง่ 

๘. สมุดนิเทศ 

๘.๕ 
นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจการ

บริหารจดัการศึกษา 
๑.๐๐ ๕ 

๙ .ภาพถ่าย 

๑๐. สมุดเยีย่ม สมุดตรวจราชการ 

๘.๖ 

ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวชิาการ

และเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพ

และเตม็เวลา 

๒.๐๐ ๕ 

๑๑. หลกัสูตรสถานศึกษา 

๘.๗ 

ผูบ้ริหารมีความรู้และสามารถใช้

คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเพื่อการ

บริหารจดัการ 

๑.๐๐ ๕ 

 

เฉล่ีย ๑๑.๐๐ ๕  

สรุปคุณภาพมาตรฐานที ่๘ ดีเยีย่ม  

 

 

 



๙๗ 

 

๑. วธีิการพฒันา 

ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญาและหลกัสูตรการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวินยัทศัน์ เป็นผูน้ า จดัท า

แผนปฏิบติัการประจ าปี จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  บริหารงานดว้ยหลกัการบริหารแบบ

มีส่วนร่วม  ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพบุคลากร มีการสังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ  เพื่อน ามาเป็นกรอบการ

พฒันานกัเรียน เป็นผูน้ าท่ีมีความสามารถ  ริเร่ิมวธีิการใหม่ ๆ มาพฒันา/ปรับปรุง และเผยแพร่แก่บุคลากร

ในสถานศึกษาและเป็นแบบอยา่งใหก้บัโรงเรียนอ่ืน ๆ ได ้ มีการก าหนดนโยบายในการพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียน  ด าเนินการ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ปรับปรุง/พฒันาอยา่งต่อเน่ือง  นกัเรียน  ผูป้กครอง  และชุมชนมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการด าเนินงานของสถานศึกษา  ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมประชุมผูป้กครอง  โครงการกีฬาสี-

กีฬากลุ่ม  โครงการปัจฉิมนิเทศ/บณัฑิตนอ้ย  กิจกรรมวนัแม่-วนัเด็ก เป็นตน้ 
 

๒. ผลการพฒันา 

จากการพฒันาตามมาตรฐานท่ี ๘  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผล จากการด าเนินงานดว้ยวธีิการต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง ผลการประเมิน คุณภาพตามมาตรฐานท่ี 

๘   อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม  (๕.๐๐) 
 

๓. แนวทางการพฒันา 

การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนการ

ปฏิบติัการประจ าปี  ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๘ 

 

มาตรฐานที ่๙   คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมี 

                        ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล  (๕  คะแนน) 
 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๙.๑ 
คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติั

หนา้ท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 
๑.๖ ๔ ๑. แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 

๙.๒ 

คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตาม ดูแล 

และขบัเคล่ือนการด าเนินงานของ

สถานศึกษาใหบ้รรลุตามผลส าเร็จตาม

เป้าหมาย 

๐.๘ ๔ 

๒. แผนปฏิบติัการประจ าปี 

๓. บนัทึกการประชุม/ค าสั่ง 

๔. ภาพถ่าย 

๕. โครงการประชุมคณะกรรมการ 

๙.๓ 
ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ

พฒันาสถานศึกษา 
๒.๐๐ ๕ 

      สถานศึกษา 

๖. แบบส ารวจความพึงพอใจ 

๗.หนงัสือเชิญประชุม 

๘. โครงการพฒันาพ่อแม่ ผูป้กครอง 

     เด็กปฐมวยั 

เฉล่ีย ๔.๔ ๔.๓  

สรุปคุณภาพมาตรฐานท่ี ๙ ดีมาก  

 

๑. วธีิการพฒันา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๔  คณะกรรมการสถานศึกษาใหค้วามเห็น เสนอแนะใหค้ าปรึกษาในการจดัท า

นโยบาย แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา ใหข้อ้เสนอแนะในการออกระเบียบและแนวทางปฏิบติั

เก่ียวกบัการบริหารการเงินและการจดัหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา  เก่ียวกบัการจดัตั้งและใชจ่้าย

งบประมาณของสถานศึกษา  ใหค้  าปรึกษาในการส่งเสริมความเขม้แขง็ในชุมชนและสร้างความสัมพนัธ์กบั

หน่วยงานอ่ืน ๆ  ในชุมชนและทอ้งถ่ิน  เสนอแนะเก่ียวกบัระบบและการด าเนินการตามระบบประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา  สนบัสนุนเก่ียวกบัการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ให้ความเห็นชอบรายงาน

ผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการก าหนดอตัลกัษณ์ นโยบาย และแผนพฒันา



๙๙ 

 

การจดัการศึกษา  สนบัสนุนในการจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน  ผูป้กครอง  ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษาโดยเขา้ร่วมโครงการประชุม

ผูป้กครอง  ประชุมเครือข่ายผูป้กครอง  โครงการกีฬาสี-กีฬากลุ่ม  กีฬาอนุบาลสานสัมพนัธ์   โครงการ

บณัฑิตนอ้ย ฯลฯ  เป็นตน้ 
 

๒. ผลการพฒันา 

ผลจากการประเมินคณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี 

อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ระดบัคุณภาพมาตรฐานอยูใ่นระดบั ดีมาก  (๔.๓) 
 

๓. แนวทางการพฒันา 

พฒันาโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ใหมี้การประชุมเพื่อช้ีแจงนโยบาย ขอ้เสนอแนะ  

ใหค้  าปรึกษาจากภาคเรียนละ ๒ คร้ัง  เป็นเดือนละ ๑ คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๐ 

 

มาตรฐานที ่๑๐     สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้และกจิกรรมพฒันาคุณภาพ 

                             ผู้เรียนอย่างรอบคอบ     (๑๐  คะแนน) 
 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๑๐.๑ 
หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
๒.๐๐ ๕ 

๑. หลกัสูตรสถานศึกษา 

๒. โครงสร้างหลกัสูตร/รายวิชา 

๑๐.๒ 

จดัรายวชิาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียน

เลือกเรียนตามความถนดั ความสามารถและ

ความสนใจ 

๑.๖ ๔ 

๓. แผนการจดัประสบการณ์ 

๔. แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

๕. โครงการนิเทศชั้นเรียน 

๑๐.๓ 

จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและ

ตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ 

ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 

๐.๘ ๔ 

๖. กิจกรรมชมรม 

๗.โครงการจดัการเรียนการสอนโดย     

      เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

๑๐.๔ 

สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีให้

ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ได้

ดว้ยตนเอง 

๐.๘ ๔ 
๘. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ 

       ผูเ้รียน 

๑๐.๕ 

นิเทศภายใน ก ากบั ติดตามตรวจสอบ และ

น าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่ง

สม ่าเสมอ 

๑.๖ ๔  

๑๐.๖ 
จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 
๑.๖ ๔  

เฉล่ีย ๘.๖ ๔.๑๖  

สรุปคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๐ ดีมาก  

 

 

 

 



๑๐๑ 

 

๑. วธีิการพฒันา 

สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  อยา่งรอบคอบ  

โดยด าเนินกิจกรรม โครงการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาและจดักระบวนการเรียนรู้  จดัท าแผนการเรียนรู้ท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ตรงตามเน้ือหาของหลกัสูตร  และความตอ้งการของผูเ้รียน โครงการจดัซ้ือ จดัหา 

พฒันาส่ือและแหล่งเรียนรู้  เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ผา่นส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย ใชแ้หล่ง

เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานท่ี  ท าใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ ไดรั้บประสบการณ์ตรงโดยการปฏิบติั

จริง จากการเรียนรู้ผา่นส่ือต่าง ๆ   กิจกรรมวจิยัในชั้นเรียน  นิเทศภายใน  โดยน าผลการวจิยัและนิเทศมา

ปรับปรุง/พฒันาการจดักิจกรรม  โครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน จดัระบบการดูแลช่วยเหลือ

ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล มาวางแผนปรับปรุง ส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนตามความแตกต่าง  ความถนดั  ความสนใจ  

ความพร้อมเพื่อใหผู้เ้รียนมีภูมิคุม้กนั  สามารถเรียนรู้ พฒันาตนเองได ้ และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
 

๒. ผลการพฒันา 

จากการพฒันาของสถานศึกษา การ ใหส้ถานศึกษามีหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม

พฒันาผูเ้รียนอยา่งรอบดา้นอยา่งหลากหลายกิจกรรม/โครงการ / วธีิการ ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติั

การ และมาตรฐานศึกษาของสถานศึกษา มีคุณภาพมาตรฐานอยูใ่นระดบั ดีมาก  (๔.๑๖) 
 

๓. แนวทางการพฒันา 

สถานศึกษาไดว้างแนวทางการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ท่ีสอดคลอ้งและครอบคลุมหลกัสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแสดงจุดเนน้ของสถานศึกษา มีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีหลากหลายยิง่ข้ึน 

มีการนิเทศ ติดตาม ก ากบัดูแลการใชห้ลกัสูตรใหเ้กิดประสิทธิภาพ  น าผลการนิเทศการจดัการเรียนรู้มาเป็น

ขอ้มูลในการพฒันาผูเ้รียนและปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๒ 

 

มาตรฐานที ่๑๑   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 

                            (๑๐  คะแนน) 
 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๑๑.๑ 

หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง 

สะอาดและปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความ

สะดวกพอเพียงอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ 

สภาพแวดลอ้มร่มร่ืนและมีแหล่งเรียนรู้

ส าหรับผูเ้รียน 

๔.๐๐ ๕ 

๑. แผนปฏิบติัการประจ าปี 

๒. สภาพแวดลอ้ม/บรรยากาศ 

๓. โครงการพฒันาสนามเดก็เล่น BBL 

๔. กิจกรรมผูน้ าอนามยัโรงเรียน 

๕. โครงการอบรมขบัข่ีปลอดภยักบั 

๑๑.๒ 
จดัโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ

อนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 
๓.๐๐ ๕ 

     บริษทัฮอนดา้มหาชน จ ากดั 

๖. กิจกรรมอนามยัโรงเรียน 

๗. บนัทึกสุขภาพนกัเรียน 

๘. โครงการเทา้ไฟสู่ฝัน To Be  

      Number One 

๑๑.๓ 

จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียน เรียนรู้ดว้ย

ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๒.๔ ๕ 

๙.โครงการเสริมสร้างสุขภาพเยาวชน 

    ใหแ้ขง็แรงทางไกลยาเสพติด 

๑๐. กิจกรรมหอ้งสมุดมีชีวติ 

๑๑. สภาพบรรยากาศหอ้งสมุด ส่ือ 

      เทคโนโลยใีนหอ้งสมุด 

เฉล่ีย ๙.๔ ๔.๖  

สรุปคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๑ ดีเยีย่ม  

 

 

 

 

 



๑๐๓ 

 

๑. วธีิการพฒันา 

สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีพฒันาเตม็ศกัยภาพ ได้

ด าเนินโครงการปรับปรุง/พฒันาอาคารและส่ิงก่อสร้างในสถานศึกษา ไดป้รับปรุงอาคารสถานท่ี รอบ ๆ 

บริเวณโรงเรียน  ปรับปรุงห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ให้อยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไดดี้ และมีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ

ต่อการเรียนรู้  โครงการพฒันาระบบ ICT  และระบบขอ้มูลสารสนเทศ ไดจ้ดับริการดา้นส่ือเทคโนโลยเีพื่อ

การสืบคน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง โครงการบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เน็ต ในสถานศึกษา  

เพื่อใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์มีอายกุารใชง้านไดน้าน สะดวกในการสืบคน้ขอ้มูลของผูเ้รียน กิจกรรมอนามยั

โรงเรียน/ผูน้ าอนามยัโรงเรียน เพื่อสร้างสุขนิสัยใหน้กัเรียนเป็นผูรั้กสุขภาพ รักความสะอาด กิจกรรม

โรงเรียนใสสะอาด เพื่อสร้างสุขนิสัยใหน้กัเรียนรักความสะอาด โรงเรียนสะอาด ร่มร่ืนน่าอยู ่น่าเรียน 
 

๒. ผลการพฒันา 

จากการพฒันาสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาอยา่ง 

เตม็ศกัยภาพ นกัเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี ๑๑  อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม  (๔.๖) 
 

๓. แนวทางการพฒันา 

สถานศึกษาวางแนวทางการพฒันาสภาพแวดลอ้ม ส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บัผูเ้รียน โดยการ

ปรับปรุงโรงอาหาร ไดรั้บจดัสรรงบประมาณ ปูพื้น กระเบ้ือง เพื่อความสะอาด มีระเบียบ ปลอดภยัยิง่ข้ึน 

ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยั ของผูเ้รียนตามสุขบญัญติั ๑๐ ประการ 

อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๔ 

 

มาตรฐานที ่๑๒   สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง 

                            (๕  คะแนน) 
 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑.๐๐ ๕ 
๑. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๒.แผนปฏิบติัการประจ าปี 

๑๒.๒ 

จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดั

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

๐.๘ ๔ 

๓. แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

๔. รายงานประเมินภายในของ 

     สถานศึกษา 

๕. ระบบขอ้มูลสารสนเทศ 

๑๒.๓ 

จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใช้

สารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อพฒันา

คุณภาพสถานศึกษา 

๐.๘ ๔ 

๖. โครงการพฒันาระบบการประกนั 

     คุณภาพภายใน 

๗. ค าสั่ง 

๑๒.๔ 

ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

๐.๔ ๔ 

๘. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ 

     ควบคุมภายใน 

 

๑๒.๕ 

น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ

ภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

๐.๔ ๔ 
๙. รายงานการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

๑๒.๖ 
จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
๑.๐๐ ๕  

เฉล่ีย ๔.๔ ๔.๓  

สรุปคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๒ ดีมาก  

 

 

 



๑๐๕ 

 

๑. วธีิการพฒันา 

สถานศึกษาไดจ้ดัท ามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 

ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีโครงการ/กิจกรรม การพฒันาท่ี

สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จดัท าขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อสะดวกและพร้อมในการใชง้าน  

ไดมี้การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง  และมีการประเมินคุณภาพภายใน 

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จดัท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจ าทุกปี 

และไดน้ าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหน่วยงาน

ตน้สังกดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

๒. ผลการพฒันา 

จากการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา จดัท าขอ้มูลสารสนเทศ และใชส้ารสนเทศ

ในการบริหารจดัการ ติดตามตรวจสอบ  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น า

ผลการประเมินคุณภาพมาวางแผน พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ผลการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานท่ี ๑๒  อยูใ่นระดบั ดีมาก  (๔.๓) 
 

๓. แนวทางการพฒันา 

จดัท าระบบการประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ือง มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจดั

การศึกษาตามแผนพฒันาการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง โดยใชก้ระบวนการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๖ 

 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  (๑๐ คะแนน) 

มาตรฐานที ่๑๓   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 

                            (๑๐  คะแนน) 
 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๑๓.๑ 

มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่ง

เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ

บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง 

๕.๐๐ ๕ 

๑. โครงการหอ้งสมุดมีชีวิต 

๒. โครงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

๓. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 

๔. ภาพถ่าย 

๕. แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

๑๓.๒ 

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรใน

สถานศึกษา ระหวา่งสถาบนัศึกษากบั

ครอบครัว ชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

๕.๐๐ ๕ 

๖. แผนปฏิบติัการประจ าปี 

๗. โครงการเครือข่ายครู/ผูป้กครอง 

๘. โครงการขบัข่ีปลอดภยัของ 

     บริษทัฮอนดา้  

เฉล่ีย ๑๐.๐๐ ๕ ๙. กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ 

สรุปคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๓ ดีเยีย่ม ๑๐.โครงการสมัพนัธ์ชุมชน 

 

๑. วธีิการพฒันา 

สถานศึกษามีการสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยด าเนินโครงการประสาน

สนบัสนุนใหอ้งคก์รเอกชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา 

เครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน ใหค้วามร่วมมือในการจดัการศึกษา จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา ขอ้มูลแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชน เชิญหน่วยงาน วทิยากรในทอ้งถ่ิน และจากหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐ และเอกชนมาใหค้วามรู้

ทางการศึกษาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแก่ผูเ้รียน  กิจกรรมประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม/

โครงการต่าง ๆ ผา่นทางเอกสาร เสียงตามสาย และเวบ็ไซตข์องโรงเรียน 
 

 

 

 



๑๐๗ 

 

๒. ผลการพฒันา 

จากการพฒันาสถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานท่ี ๑๓   อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม  (๕.๐๐ 
 

๓. แนวทางการพฒันา 

สถานศึกษาจะไดด้ าเนินการวางแนวทางเพื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายยิง่ข้ึน และ

ประเมินผลการใชแ้หล่งเรียนรู้ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายตามสภาพจริง จดัโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั

ระหวา่งผูป้กครอง ชุมชน องคก์รต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองและเป็นการพฒันากิจกรรมโครงการต่าง ๆ ใหดี้ยิง่ข้ึน

ต่อ ๆ ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๘ 

 

ด้านที ่๔  มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  (น า้หนัก ๕ คะแนน) 
 

มาตรฐานที ่๑๔    การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ 

                            (๕  คะแนน) 
 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๑๔.๑ 

จดัโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน

บรรลุตามเป้าหมาย วสิัยทศัน์ ปรัชญาและ

จุดเนน้ของสถานศึกษา 

๔.๐๐ ๔ 

๑. แผนปฏิบติัการประจ าปี 

๒.โครงการพฒันาหลกัสูตร 

    สถานศึกษา และหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

๓. กิจกรรมเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

๔. โครงการโรงเรียนวถีิพุทธ 

๑๔.๒ 

ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุ

ตามเป้าหมาย วสิัยทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้

ของสถานศึกษา 

๔.๐๐ ๔ 

๕. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 

     งานการศึกษา  

๖. โครงการใหค้วามรู้เร่ืองประหยดั 

     พลงังาน 

๗. โครงการสร้างจิตส านึกต่อสถาบนั 

      พระมหากษตัริย ์

๘. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

     ๘๔ พรรษา 

เฉล่ีย ๘.๐๐ ๔ ๙.โครงการประกวดมารยาทชาวพุทธ 

สรุปคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๔ ดีมาก  

 

๑. วธีิการพฒันา 

สถานศึกษามีการพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้ท่ีก าหนด

ข้ึน โดยการจดักิจกรรม/โครงการพฒันาการจดัการศึกษา แผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา จากการมี

ส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ชุมชน และองคก์รภายนอก  จดักิจกรรม/โครงการ สอดคลอ้งกบั



๑๐๙ 

 

วสิัยทศัน์ ปรัชญา จุดเนน้ เป้าหมาย ผูเ้ก่ียวขอ้งและผูเ้รียน ไดป้ฏิบติัตามกลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรมท่ี

สถานศึกษาไดก้ าหนดไวอ้ยา่งครบถว้น มีการก ากบั นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม 

อยา่งสม ่าเสมอ และไดมี้การสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ท่ีสนบัสนุนผูเ้รียนท่ีบรรลุเป้าหมาย 

วสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษาทุกคร้ังท่ีเสร็จส้ิน การด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
 

๒. ผลการพฒันา 

จากการพฒันาสถานศึกษามีใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ท่ีก าหนดข้ึน  

ผลการพฒันาระดบัคุณภาพตามมาตรฐานท่ี ๑๔   อยูใ่นระดบั ดี  (๔) 
 

๓. แนวทางการพฒันา 

สถานศึกษาไดว้างแผนและแนวทางในการพฒันาคุณภาพการพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย

ตามปรัชญา วสิัยทศัน์ และจุดเนน้ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมี้

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ท่ีดียิง่ข้ึนไปอีก โดยการจดัท าโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบติัการ

ประจ าปี ๒๕๕๕ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๐ 

 

ด้านที ่๕  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  (น า้หนัก ๕ คะแนน) 
 

มาตรฐานที ่๑๕    การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่พฒันาและส่งเสริม 

                             สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้  (๕  คะแนน) 
 

ท่ี ตวับ่งช้ี 
คะแนน

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๑๕.๑ 

จดัโครงการ/กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง

นโยบายจุดเนน้ ตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 

๓.๐๐ ๕ 

๑. โครงการพฒันาหลกัสูตรและการ 

     เรียนการสอน 

๒.กิจกรรมเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

๓. กิจกรรมโครงการตามพระราช 

     ด ารัสและหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ 

      พอเพียง 

๔. โครงการต่อตา้นยาเสพติด 

๕. โครงการรักส่ิงแวดลอ้มและลด 

     ภาวะโลกร้อน 

๑๕.๒ 
ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ

พฒันาดีข้ึนกวา่ท่ีผา่นมา 
๒.๐๐ ๕ 

๖. โครงการอบรมการสร้างจิตส านึก 

     ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์

๗.โครงการประกวดมารยาทชาวพุทธ 

๘. โครงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

     นอกสถานท่ี 

๙. โครงการเครือข่ายผูป้กครอง 

เฉล่ีย ๕.๐๐ ๕  

สรุปคุณภาพมาตรฐานที ่๑๕ ดีเยีย่ม  

 

 

 



๑๑๑ 

 

๑. วธีิการพฒันา 

สถานศึกษาจดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองจุดเนน้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันา

และส่งเสริมสถานศึกษา โดยมีการก าหนดมาตรการพฒันาปรับปรุง และด าเนินโครงการ/กิจกรรมพิเศษ

อยา่งเป็นระบบ ไดแ้ก่ โครงการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน และกิจกรรมเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

เพือ่เป็นการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน  กิจกรรมโครงการตามพระราชด าริของหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ  โครงการรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด สถานศึกษาห่างไกลยาเสพติด  

โครงการลดภาวะโลกร้อน  เพื่อเรียนรู้การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติและร่วมกนัรณรงคล์ดภาวะโลกร้อน 

เช่น การใชถุ้งผา้  ประดิษฐเ์ศษวสัดุจากของเหลือใช ้เป็นตน้  โครงการสร้างจิตส านึกต่อสถาบนั

พระมหากษตัริย ์ โครงการประกวดมารยาทชาวพุทธ เพื่อเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีความจงรักภกัดีและเทิดทูน

ต่อสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ โครงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี  นกัเรียนไดเ้รียนรู้

จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายจากสภาพจริง 
 

๒. ผลการพฒันา 

สถานศึกษาจดัโครงการ/กิจกรรม เพื่อตอบสนองนโยบายจุดเนน้ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ 

พฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน  โดยสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

มีส่วนร่วมและพอใจในผลงาน มีผลประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๕   อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม  (๕) 
 

๓. แนวทางการพฒันา 

สถานศึกษาไดก้ าหนดแนวทางในการพฒันา/ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ใหมี้

มาตรฐานท่ีดีข้ึนและใหส้อดคลอ้งในการพร้อมรับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 

 

๓. สรุปผลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 *  ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
คุณภาพ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที ่๑   เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย 

 
๔ 

มาตรฐานที ่๒   เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ ๔ 

มาตรฐานที ่๓   เด็กมีพฒันาการดา้นสังคม ๔ 

มาตรฐานที ่๔   เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา ๔ 

มาตรฐานที ่๕   ครูควรปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๕ 

มาตรฐานที ่๖    ผูบ้ริหารปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๕ 

มาตรฐานที ่๗   แนวการจดัการศึกษา ๕ 

มาตรฐานที ่๘   สถานศึกษามีการประดนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ๕ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่๙   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๕ 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที ่๑๐   การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามปรัชญา วสิัยทศัน์ และจุดเนน้ของ 
                          การศึกษาปฐมวยั 

๕ 

มาตรฐานด้านมาตรฐานการส่งเสริม 
มาตรฐานที ่๑๑   การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพ 
                           ใหสู้งข้ึน 

๕ 

 
 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดบัการศึกษาปฐมวยั คะแนนท่ีได ้๔.๔๕    
ระดับคุณภาพ ดเียีย่ม 
 
 
 

 

 



๑๑๓ 

 

*  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
คุณภาพ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที ่๑   ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

 
๕ 

มาตรฐานที ่๒   ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ๕ 

มาตรฐานที ่๓   ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ๔ 

มาตรฐานที ่๔   ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหา 
                         ไดอ้ยา่งมีสติ สมเหตุสมผล 

๔ 

มาตรฐานที ่๕   ผูเ้รียนมีความรู้ทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร ๔ 

มาตรฐานที ่๖    ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติ 
                          ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

๔ 

มาตรฐานที ่๗   ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๕ 

มาตรฐานที ่๘   ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๕ 

มาตรฐานที ่๙   คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี 
                        ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

๔ 

มาตรฐานที ่๑๐   สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
                        อยา่งรอบดา้น 

๕ 

มาตรฐานที ่๑๑  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ 
                        ศกัยภาพ 

๕ 

มาตรฐานที ่๑๒  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฏกระทรวง ๔ 

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่๑๓   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
๕ 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที ่๑๔  การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวิสยัทศัน ์ปรัชญา และจุดเนน้ท่ีก าหนด ข้ึน 

 
๔ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที ่๑๕  การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและ 
                           ส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน 

 
๕ 

 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดบัการศึกษาปฐมวยั คะแนนท่ีได ้ ๔.๔๖    
ระดับคุณภาพ ดเียีย่ม 



๑๑๔ 

 

๔.ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
 ๔.๒  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดบัชั้น  (ป.๑ – ป.๖) ปีการศึกษา ๑๕๕๔ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒ จ านวน 
นร. ท่ีได้
ระดบั ๓ 
ข้ึนไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนท่ี
เขา้สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 16 - - 2 2 3 4 2 3 9 56.25 
คณิตศาสตร์ 16 - - 2 1 1 2 6 4 12 75 
วทิยาศาสตร์ 16 - - - 1 1 6 5 3 14 87.5 
สังคมศึกษา ฯ 16 - - - 2 5 5 2 2 9 56.25 
สุขศึกษาและพลศึกษา 16 - - - - - - 7 9 16 100 
ศิลปะ 16 - - - 3 2 2 5 4 11 69.37 
การงานอาชีพฯ 16 - - - 2 4 4 3 4 11 69.37 
ภาษาต่างประเทศ 16 - 5 4 1 1 1 - 1 2 12.5 
รายวชิาเพิ่มเติม..... 16 - - - - 3 3 3 8 14 87.5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑ จ านวน นร. ท่ี

ไดร้ะดบั ๓ ข้ึน
ไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนท่ี
เขา้สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๑ - ๑ ๒ ๓ ๔ ๓ ๓ ๕ ๑๑ ๕๒.๓๘ 
คณิตศาสตร์ ๒๑ - - ๑ - ๑ ๔ ๗ ๘ ๑๙ 90.47 
วทิยาศาสตร์ ๒๑ - - - ๑ ๗ ๓ ๖ ๔ ๑๓ 61.90 
สังคมศึกษา ฯ ๒๑ - - ๑ ๒ ๕ ๖ ๓ ๔ ๑๓ 61.90 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๑ - - - - - ๓ ๖ ๑๒ ๒๑ 100 
ศิลปะ ๒๑ - - ๑ ๑ ๔ ๗ ๓ ๕ ๑๕ 71.42 
การงานอาชีพฯ ๒๑ - - - ๖ ๖ ๕ ๑ ๓ ๙ 42.85 
ภาษาต่างประเทศ ๒๑ - ๒ ๖ ๖ ๒ ๒ ๒ ๑ ๕ 23.80 
รายวชิาเพิ่มเติม..... ๒๑ - - - ๓ ๕ ๖ ๓ ๔ ๑๓ 61.90 



๑๑๕ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ จ านวน 
นร. ท่ีได้
ระดบั ๓ 
ข้ึนไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนท่ี
เขา้สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 26 - 1 1 8 4 1 3 8 12 46.15 
คณิตศาสตร์ 26 - - 2 1 10 3 3 7 13 50 
วทิยาศาสตร์ 26 - - 1 1 3 12 1 8 21 80.76 
สังคมศึกษา ฯ 26 - - - 3 1 10 4 8 22 84.61 
สุขศึกษาและพลศึกษา 26 - - 1 1 7 6 3 8 17 65.38 
ศิลปะ 26 - - 2 1 12 3 1 7 11 42.30 
การงานอาชีพฯ 26 - - 6 7 5 1 4 3 8 30.76 
ภาษาต่างประเทศ 26 - 1 11 7 - 2 1 4 7 26.92 
รายวชิาเพิ่มเติม..... 26 - 1 2 4 10 1 2 6 9 34.61 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔ จ านวน 
นร. ท่ีได้
ระดบั ๓ 
ข้ึนไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนท่ี
เขา้สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 25 - 8 3 1 5 3 2 3 8 32 
คณิตศาสตร์ 25 - 11 4 4 3 1 2 - 3 12 
วทิยาศาสตร์ 25 - 2 3 7 6 4 2 1 7 28 
สังคมศึกษา ฯ 25 - 10 4 2 4 4 1 - 5 20 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

25 - - 1 4 6 6 7 1 14 56 

ศิลปะ 25 - 7 2 6 5 1 2 2 5 20 
การงานอาชีพฯ 25 - 5 2 4 3 3 3 5 11 44 
ภาษาต่างประเทศ 25 - 5 6 7 2 3 - 2 5 20 
รายวชิาเพิ่มเติม..... 25 - 7 2 8 3 2 1 2 5 20 



๑๑๖ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕ จ านวน 
นร. ท่ีได้
ระดบั ๓ 
ข้ึนไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนท่ี
เขา้สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 28 - 2 6 6 3 5 4 2 11 39.28 
คณิตศาสตร์ 28 - 1 4 4 8 4 2 5 11 39.28 
วทิยาศาสตร์ 28 - 6 7 7 6 2 - - 2 7.14 
สังคมศึกษา ฯ 28 - 4 6 6 6 5 1 - 6 21.42 
สุขศึกษาและพลศึกษา 28 - - 2 4 8 10 2 2 14 50 
ศิลปะ 28 - 1 2 2 7 10 5 1 16 57.14 
การงานอาชีพฯ 28 - 15 3 3 2 3 2 - 5 17.85 
ภาษาต่างประเทศ 28 - 12 3 3 5 2 2 1 5 17.85 
รายวชิาเพิ่มเติม..... 28 - 13 4 4 5 1 1 - 2 7.14 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ จ านวน 
นร. ท่ีได้
ระดบั ๓ 
ข้ึนไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนท่ี
เขา้สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 17 - 7 - 1 2 1 1 5 7 41.17 
คณิตศาสตร์ 17 - - 1 3 5 1 1 6 8 47.05 
วทิยาศาสตร์ 17 - 4 4 3 4 1 - 1 2 11.76 
สังคมศึกษา ฯ 17 - - - 3 4 4 6 - 10 58.82 
สุขศึกษาและพลศึกษา 17 - - - - - 6 8 3 17 100 
ศิลปะ 17 - - - - 5 4 3 5 12 70.58 
การงานอาชีพฯ 17 - - - - - 6 4 7 17 100 
ภาษาต่างประเทศ 17 - 6 1 3 2 1 3 1 5 29.41 
รายวชิาเพิ่มเติม..... 17 - - - 3 6 2 3 3 8 47.05 
 



๑๑๗ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๑  ภาคเรียนท่ี  ๑ จ านวน 
นร. ท่ีได้
ระดบั ๓ 
ข้ึนไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนท่ี
เขา้สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 34 - 4 5 8 9 6 2 - 8 23.52 
คณิตศาสตร์ 34 - 9 5 10 7 2 - 1 4 11.76 
วทิยาศาสตร์ 34 - 10 11 7 2 2 1 - 3 8.82 
สังคมศึกษา ฯ 34 - 4 9 10 8 3 - - 3 8.82 
สุขศึกษาและพลศึกษา 34 - - - - - 10 17 7 34 100 
ศิลปะ 34 - - 3 3 3 8 3 8 19 55.88 
การงานอาชีพฯ 34 - - - 4 2 10 5 7 22 64.70 
ภาษาต่างประเทศ 34 - 5 7 11 8 2 1 - 3 8.82 
รายวชิาเพิ่มเติม..... 34 - 5 8 5 6 7 2 1 10 29.41 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๑  ภาคเรียนท่ี  ๒ จ านวน 
นร. ท่ีได้
ระดบั ๓ 
ข้ึนไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนท่ี
เขา้สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 33 - 5 1 3 9 4 5 6 15 45.45 
คณิตศาสตร์ 33 - 8 2 4 13 4 2 - 6 18.18 
วทิยาศาสตร์ 33 - 11 8 3 6 2 3 - 5 15.15 
สังคมศึกษา ฯ 33 - 1 3 3 12 12 2 - 14 42.42 
สุขศึกษาและพลศึกษา 33 - - - - - 3 20 10 33 100 
ศิลปะ 33 - - - 2 5 7 8 11 26 78.78 
การงานอาชีพฯ 33 - - - 5 2 2 13 11 26 78.78 
ภาษาต่างประเทศ 33 - 5 11 7 4 4 - 2 6 18.18 
รายวชิาเพิ่มเติม..... 33 - 4 3 7 8 10 - 1 11 33.33 
 
 



๑๑๘ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๒  ภาคเรียนท่ี  ๑ จ านวน 
นร. ท่ีได้
ระดบั ๓ 
ข้ึนไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนท่ี
เขา้สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 35 - 19 7 3 7 - - - - - 
คณิตศาสตร์ 35 - 18 4 7 5 1 - - 1 2.86 
วทิยาศาสตร์ 35 - 17 7 4 5 3 - - 3 8.57 
สังคมศึกษา ฯ 35 - 3 7 16 10 - - - - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 35 - - - - - 17 10 8 35 100 
ศิลปะ 35 - - 2 10 5 6 8 4 18 51.42 
การงานอาชีพฯ 35 - - 3 6 10 5 7 4 16 45.71 
ภาษาต่างประเทศ 35 - 17 8 4 3 3 1 - 4 11.42 
รายวชิาเพิ่มเติม..... 35 - 9 14 12 1 - - - - - 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๒  ภาคเรียนท่ี  ๒ จ านวน 
นร. ท่ีได้
ระดบั ๓ 
ข้ึนไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนท่ี
เขา้สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 35 - 5 7 10 1 3 3 6 12 34.28 
คณิตศาสตร์ 35 1 12 9 4 3 2 4 - 6 17.14 
วทิยาศาสตร์ 35 1 1 6 7 9 2 - - 2 7.69 
สังคมศึกษา ฯ 35 - 2 1 3 10 13 6 - 19 54.28 
สุขศึกษาและพลศึกษา 35 - 1 - - - 18 8 8 34 97.14 
ศิลปะ 35 - 2 5 12 5 3 2 6 11 31.42 
การงานอาชีพฯ 35 - 2 - 8 8 9 1 7 17 48.57 
ภาษาต่างประเทศ 35 1 7 14 5 7 2 - - 2 5.55 
รายวชิาเพิ่มเติม..... 35 - 7 3 12 3 8 2 - 10 28.57 
 



๑๑๙ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๓  ภาคเรียนท่ี  ๒ จ านวน 
นร. ท่ีได้
ระดบั ๓ 
ข้ึนไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนท่ี
เขา้สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 23 - - 3 3 1 5 10 1 16 69.56 
คณิตศาสตร์ 23 - 5 7 2 5 4 - - 4 17.39 
วทิยาศาสตร์ 23 - 2 - 7 5 3 4 2 9 3.91 
สังคมศึกษา ฯ 23 - - 1 2 6 7 5 2 14 60.86 
สุขศึกษาและพลศึกษา 23 - - - - - 7 8 8 23 100 
ศิลปะ 23 - - - - - 4 13 6 23 100 
การงานอาชีพฯ 23 - - - - 5 1 7 10 18 78.26 
ภาษาต่างประเทศ 23 - 2 6 7 4 2 2 - 4 17.39 
รายวชิาเพิ่มเติม..... 23 - - - 1 2 5 8 7 20 86.95 
 
 
 
๔.๓  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาต ิ
 

ผลสอบ  NT  ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓ 

สาระวชิา 
จ านวน
คน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ีย 
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนกัเรียนท่ีไดร้ะดบั 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี 

คณิตศาสตร์ 24 12.58 6.18 41.94 50.00 33.33 16.67 

ภาษาไทย 24 16.71 5.47 55.69 16.67 41.67 41.67 

วทิยาศาสตร์ 24 11.04 4.75 36.81 58.33 37.50 4.17 

ภาษาองักฤษ        

ภาษาต่างประเทศ        
 
 
 



๑๒๐ 

 

ผลสอบ  O-NET  ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๖ 

สาระวชิา 
จ านวน
คน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ีย 
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนกัเรียนท่ีได้
ระดบั 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี 

คณิตศาสตร์ 17 59.71 10.07 59.71 - 76.48 23.52 

ภาษาไทย 17 62.35 9.51 62.35 - 70.59 29.41 

วทิยาศาสตร์ 17 43.97 11.35 43.97 - 100 - 

สังคมศึกษาฯ 17 54.71 8.46 54.71 - 94.11 5.89 
สุขศึกษาและพลศึกษา 17 69.35 7.59 69.35 - 47.06 52.94 
ศิลปะ 17 55.59 14.54 55.59 - 70.59 29.41 

การงานอาชีพฯ 17 65.88 15.47 65.88 - 35.30 64.70 

ภาษาต่างประเทศ 17 27.50 6.59 27.50 5.89 94.11 - 

 
 

ผลสอบ  O-NET  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ 

สาระวชิา 
จ านวน
คน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ีย 
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนกัเรียนท่ีได้
ระดบั 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี 

คณิตศาสตร์ 23 30.70 8.70 30.70 4.34 95.66 - 
ภาษาไทย 23 46.09 11.95 46.09 - 100 - 
วทิยาศาสตร์ 23 33.81 11.45 33.81 8.70 91.30 - 
สงัคมศึกษาฯ 23 38.67 8.43 38.67 - 100 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 23 50.00 11.37 50.00 - 100 - 
ศิลปะ 23 41.19 9.72 41.19 - 100 - 
การงานอาชีพฯ 23 48.29 10.57 48.29 - 100 - 
ภาษาต่างประเทศ 23 28.00 3.90 28.00 4.34 95.66 - 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 

๔.๔  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น 
 

ผลสอบ  LAS  ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 

สาระวชิา 
จ านวน
คน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ีย 
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนกัเรียนท่ีไดร้ะดบั 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี 

คณิตศาสตร์ 16 13.50 4.23 45.00 25 68.75 6.25 

ภาษาไทย 16 15 3.85 50.00 12.5 75 12.50 

ภาษาองักฤษ 16 13.44 4.53 44.79 37.50 56.25 6.25 

 
ผลสอบ  LAS  ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๕ 

สาระวชิา 
จ านวน
คน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ีย 
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนกัเรียนท่ีไดร้ะดบั 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี 

คณิตศาสตร์ 28 11.50 2.83 28.75 92.86 7.14 - 

ภาษาไทย 28 23.07 5.23 57.68 3.57 75 21.43 

วทิยาศาสตร์ 28 15.54 3.46 38.84 39.29 60.71 - 

ภาษาองักฤษ 28 8.39 2.02 27.98 100 - - 

สังคมศึกษาฯ 28 16.75 5.84 41.88 46.43 50 3.57 

ฯลฯ        
 

ผลสอบ  LAS  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๒ 

สาระวชิา 
จ านวน
คน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ีย 
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนกัเรียนท่ีไดร้ะดบั 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี 

คณิตศาสตร์ 34 11.18 4.76 22.35 61.76 38.24 - 

ภาษาไทย 34 18.97 5.09 37.94 47.06 52.94 - 

วทิยาศาสตร์ 34 14.41 4.88 28.82 50.00 50.00 - 

ภาษาองักฤษ 34 9.56 2.78 19.12 97.06 2.94 - 

สังคมศึกษา 34 13.15 3.71 26.29 94.12 5.88 - 

ฯลฯ        



๑๒๒ 

 

๔.๕  ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ระดบัชั้น 
จ านวน  
นร.  

ทั้งหมด 

จ านวน / ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(คุณลกัษณะอนัพึงประสงค)์ 

ดีเยีย่ม ดี ผา่น ไม่ผา่น 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 21 21 - - - 

ประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 16 16 - - - 

ประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 26 10 16 - - 

ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 25 2 18 4 - 

ประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 29 10 14 4 1 

ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 17 10 7 - - 

มธัยมศึกษาปีท่ี  ๑ 33 30 3 - - 

มธัยมศึกษาปีท่ี  ๒ 35 11 22 2 - 

มธัยมศึกษาปีท่ี  ๓ 23 18 5 - - 

รวม ๒๒๕ ๑๒๘ ๘๕ ๑๐ ๑ 

เฉลีย่ร้อยละ ๑๐๐ ๕๖.๘๘ ๓๗.๗๗ ๔.๔๔ ๐.๔๔ 

๔.๖  ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน 

ระดบัชั้น 
จ านวน  
นร.  

ทั้งหมด 

จ านวน / ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยีย่ม ดี ผา่น ไม่ผา่น 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 21 8 13 - - 

ประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 16 14 12 - - 

ประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 26 6 12 8 - 

ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 25 3 15 7 - 

ประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 29 7 6 15 1 

ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 17 5 11 1 - 

มธัยมศึกษาปีท่ี  ๑ 33 - 9 24 - 

มธัยมศึกษาปีท่ี  ๒ 35 11 16 8 - 

มธัยมศึกษาปีท่ี  ๓ 23 10 13 - - 

รวม      
เฉลีย่ร้อยละ      



๑๒๓ 

 

๔.๗  ผลการประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 

ระดบัชั้น 
จ านวน  
นร.  

ทั้งหมด 

จ านวน / ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 

ลูกเสือ-เนตรนารี ยวุกาชาด ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 
  ผา่น ไม่ผา่น ผา่น ไม่ผา่น ผา่น ไม่ผา่น 

ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 21 /12  9    
ประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 16 10  6    
ประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 26 13  13    
ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 25 8  17    
ประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 29 17  12    
ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 17 10  7    
มธัยมศึกษาปีท่ี  ๑ 33 34      
มธัยมศึกษาปีท่ี  ๒ 35 35      
มธัยมศึกษาปีท่ี  ๓ 23 23      

รวม 226 162  64    
เฉลีย่ร้อยละ  71.68  28.32    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 

 

ตอนที ่๔ 
สรุปผลการพฒันาและการน าไปใช้ 

 
๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม  พบวา่ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  สถานศึกษามีการด าเนินงานตาม

แผนท่ีพฒันาคุณภาพ จนบรรลุผลส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาดงัน้ี 
 

 ระดับปฐมวยั 
ด้านที ่๑   มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั มีสุขภาพกาย สมวยั  เด็กมีสุขนิสัย มีพฒันาการดา้นอารมณ์ และ

จิตใจสมวยั  มีสุขภาพจิตสมวยั  มีสุนทรียภาพสมวยั  มีพฒันาการดา้นสังคมสมวยั  มีวนิยัและรู้จกั
รับผดิชอบ  สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมได ้  มีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั  มีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง         
มีทกัษะการส่ือสาร  มีความพร้อมศึกษาในขั้นต่อไป  มีพื้นฐานตามพฒันาการทุกดา้นดีสมวยั 

 

ด้านที ่๒   มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์เรียนรู้ตามบทบาทหนา้ท่ีของครู ครูมีการส่งเสริมการเรียนรู้      
เพื่อพฒันาทางดา้นร่างกาย  ดา้นอารมณ์และจิตใจ  ดา้นสังคม มีการส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางบวกกบัเด็ก
และครอบครัว  และการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อธรรมชาติและพฒันาการของเด็ก   การบริหารจดัการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ของสถานศึกษาจดัใหมี้ครูเพียงพอและมีคุณภาพ        
จดัสภาพแวดลอ้มภายในและนอกหอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ 
 

ด้านที ่๓   มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการพฒันาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานท่ี ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งบุคลากรในโรงเรียน ระหวา่งสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชนและหน่วยงาน
องคก์รอ่ืน ๆ โดยมีเครือข่ายร่วมกนั 
 

ด้านที ่๔   มาตรฐานด้านอตัลกัษณะของสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีผลการพฒันาตามปรัชญา วสิัยทศัน์ และจุดเนน้ของสถานศึกษาท่ีสะทอ้นความเป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษาอยา่งเด่นชดั  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริมทุกกิจกรรม/โครงการ
ไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง จากครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครองและ



๑๒๗ 

 

ชุมชน ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นส่งผลสะทอ้นความเป็น
เอกลกัษณ์ของการศึกษาระดบัปฐมวยั 
 

ระดับขั้นพืน้ฐาน 
ด้านที ่๑   มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี มีน ้าหนกั ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์รู้จกัดูแล

ตนเองใหมี้ความปลอดภยั มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ เป็นลูกท่ีดีของพ่อ
แม่ ผูป้กครอง เป็นนกัเรียนท่ีดีของโรงเรียน มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง คน้ควา้หาความรู้
จากการอ่านและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  เรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในและนอก
สถานศึกษา คิดเป็นท าเป็น มีความสามารถดา้นการคิด มีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสังคม 

 

ด้านที ่๒   มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผูเ้รียนดา้นความรู้ มีทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์  ครูใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีี
เหมาะสมกบัผูเ้รียนมีการวจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่
บุคลากรในสถานศึกษาและผูอ่ื้น 
 ผูน้ ามีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ า มีความคิดริเร่ิมใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม สามารถบริหารจดัการ
สถานศึกษาจนบรรลุเป้าหมาย ท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ  มีการพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหมี้คุณภาพ  
นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชนมีความพึงพอใจ การบริหารจดัการศึกษา มีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ี
มีประสิทธิภาพ 
 

ด้านที ่๓   มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการพฒันาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานท่ี ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งบุคลากรในโรงเรียน ระหวา่งสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชนและหน่วยงาน
องคก์รอ่ืน ๆ โดยการสร้างเครือข่ายร่วมกนั 
 

ด้านที ่๔   มาตรฐานด้านอตัลกัษณะของสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีผลการพฒันาตามปรัชญา วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และจุดเนน้ของสถานศึกษาท่ีสะทอ้น
ความเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษาอยา่งเด่นชดั  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริมทุกกิจกรรม/
โครงการไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองจากครู คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผูป้กครองและชุมชน ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นส่งผลสะทอ้น
ความเป็นเอกลกัษณ์ของการศึกษาระดบัขั้นพื้นฐาน 



๑๒๘ 

 

ด้านที ่๕   มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายของการด าเนินโครงการ กิจกรรมพิเศษท่ีตอบสนองนโยบาย 
จุดเนน้ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและมีผลสัมฤทธ์ิของโครงการ กิจกรรมพิเศษบรรลุเป้าหมาย โดย
นกัเรียน ครู ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมและพอใจในการด าเนินการ 
 
โครงการ/กจิกรรมทีป่ระสบผลส าเร็จ 
 

ช่ือโครงการ / กจิกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑. โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาและ 
     หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

- งบประมาณโรงเรียน 
- การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย 

๒. กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ NT , O-NET - งบประมาณของโรงเรียน 
- นกัเรียน 
- ความร่วมมือของคณะท างาน 

๓. โครงการใชร้ะบบศึกษาทางไกล เทคโนโลยี 
     สารสนเทศ และการส่ือสาร 

- งบประมาณ 
- คณะครู / นกัเรียน / ชุมชน 

๔. โครงการโรงเรียนวถีิพุทธ - งบประมาณ 
- คณะครู / นกัเรียน 
- องคก์รศาสนา 

๕. ระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนและพฒันาทกัษะชีวติ - งบประมาณ 
- ผูบ้ริหาร / ครู / กรรมการสถานศึกษา / ผูป้กครอง 
- หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

๖. โครงการปัจฉิมนิเทศ / บณัฑิตนอ้ย - งบประมาณ 
- ผูบ้ริหาร / ครู / กรรมการสถานศึกษา / ผูป้กครอง 
- นกัเรียน 

๗. โครงการจดัการศึกษาปฐมวยั - งบประมาณ 
- ครู / นกัเรียน / ชุมชน / ผูป้กครอง 

๘. โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา - งบประมาณ 
- ผูบ้ริหาร / ครู / บุคลากร / นกัเรียน / ชุมชน /  
   ผูป้กครอง / คณะกรรมการสถานศึกษา 

๙. พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพบุคลากร - งบประมาณ 
- ผูบ้ริหาร / ครู / บุคลากร 



๑๒๙ 

 

ช่ือโครงการ / กจิกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑๐. โครงการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาในการ 
       พฒันาคุณภาพ 
      - เครือข่ายปฐมวยั 
      - เครือข่ายวถีิพุทธ 

- งบประมาณ 
- ผูบ้ริหาร / ครู / บุคลากร 
- องคก์รศาสนา 

๑๑. กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน - งบประมาณ 
- ครู / นกัเรียน 

๑๒. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง  
       ชุมชน สมาคมและเครือข่ายต่าง ๆ 
       - กิจกรรมกีฬาอนุบาลสานสัมพนัธ์ 
       - กิจกรรมพฒันาพ่อแม่ ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
       - กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนาและทางราชการ 

- งบประมาณ 
- ผูบ้ริหาร / ครู / บุคลากร 
- คณะกรรมการสถานศึกษา / ผูป้กครอง / ชุมชน 
- องคก์รศาสนา 
- หน่วยงานภาครัฐ , เอกชน 

 
 
โครงการ/กจิกรรมทีไ่ม่ประสบผลส าเร็จ 
 

ช่ือโครงการ / กจิกรรม สาเหตุ 
๑. กิจกรรมวิจยัชั้นเรียน - ขาดความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการจดัท าวจิยั 

   ชั้นเรียน และการติดตามนกัเรียน 
๒. กิจกรรมยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
    ๘ กลุ่มสาระ 

- ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ๒ ผลการทดสอบ  
   LAS ต  ่ากวา่เกณฑ ์นกัเรียนไม่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

 

๒.  จุดเน้นและจุดทีค่วรพฒันา 
 ๒.๑  ระดับการศึกษาปฐมวยั 

๑.  ด้านคุณภาพเด็ก 
 จุดเด่น 
  เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย มีน ้าหนกั ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ ์มีทกัษะการเคล่ือนไหว มี
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  มีพฒันาการดา้นอารมณ์จิตใจ ท่ีร่าเริงแจ่มใส มีความมัน่ใจกลา้แสดงออก  ดา้น
สังคม เด็กมีความซ่ือสัตย ์ สุจริต  ช่วยเหลือ แบ่งปัน ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้  ดา้นสติปัญญา สนใจเรียนรู้ส่ิง
รอบตวั  รักการเรียนรู้ มีทีกัษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกบัวยั 
 



๑๓๐ 

 

จุดทีค่วรพฒันา 
 ดา้นสติปัญญา มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ และ

มีทกัษะ กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
 

๒.  ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น 
  ครูมีความเขา้ใจ ปรัชญา หลกัการและธรรมชาติของการจดัการศึกษาปฐมวยั ครูจดัท าแผนการ
วดัประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั ครูบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีสร้างวินยัเชิงบวก  ครูจดั
ส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเดก็และผูป้กครอง  ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญาและหลกั
การศึกษาปฐมวยั มีวิสยัทศัน ์ ภาวะผูน้ าและความคิดริเร่ิม  ใหค้  าแนะน า ปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดั
การศึกษาปฐมวยั มีความรู้ ความสามารถใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานเพ่ือการบริหารจดัการ สถานศึกษามี
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัมีระบบกลไกลใหผู้มี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจการศึกษาปฐมวยั 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
 ครูจดัท าสารนิทศัน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใชป้ระโยชน์ในการพฒันาเด็ก ผูบ้ริหารส่งเสริม

และพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ จดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัและความเขา้ใจ
การศึกษาปฐมวยั 

 

๓.  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
 จดัท าขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการ น าผลการประเมินคุณภาพ

ทั้งภายในและภายนอก ไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 

๔.  ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดเด่น 
  จดัโครงการกิจกรรมพฒันาเดก็ใหบ้รรลุเป้าหมาย ปรัชญา วิสยัทศัน ์ และจุดเนน้ของการจดั
การศึกษาปฐมวยั ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
 
 
 



๑๓๑ 

 

จุดทีค่วรพฒันา 
 - 
 

๕.  ด้านมาตรการส่งเสริม 
 จุดเด่น 
  จดัโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนตามนโยบายเก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยั ผล
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
 - 
 

๒.๒  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
๑.  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 จุดเด่น 
  ผูเ้รียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ  มีน ้าหนกั ส่วนสูง
และมีสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น เอ้ืออาทรและกตญัญูกตเวทีต่อ
ผูมี้พระคุณ ยอมรับความคิดเห็นและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม รู้คุณค่าและปฏิบติัตนตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละมีความ
ภาคภูมิใจก าแพงเพชรเมืองมรดกโลก 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์ ผลการทดสอบระดบัชาติ เฉล่ีย

ตามเกณฑ ์ผลการสอบ LAS ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ต ่ากวา่เกณฑ์ 
 

๒.  ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น 
  ครูมีการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ผูบ้ริหาร
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชน  มีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้ม
และการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ มีการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเนน้รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 
 
 
 



๑๓๒ 

 

จุดทีค่วรพฒันา 
 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบั ติดตาม ดูแลและขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษา

ใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 จดัท าระบบสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพของ

สถานศึกษา 
 

๓.  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
  สถานศึกษามีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใชป้ระโยชนจ์ากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง
ผูเ้ก่ียวขอ้ง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชนและ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
 - 
 

๔.  ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดเด่น 
  จดัโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมาย วิสยัทศัน ์ ปรัชญาและจุดเนน้ของ
สถานศึกษา ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสยัทศัน ์ปรัชญาและจุดเนน้ของสถานศึกษา 

 

จุดทีค่วรพฒันา 
 - 
 

๕.  ด้านมาตรการส่งเสริม 
 จุดเด่น 
  จดัโครงการ/กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและพฒันาดีกวา่ท่ีผา่นมา 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
 - 
 
 
 



๑๓๓ 

 

๓.  แนวทางพฒันาในอนาคต 
 ๑. พฒันาและปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม / สนามเด็กเล่นหลงัจากเกิดอุทกภยั 
 ๒. เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
 
๔. ความต้องการและความช่วยเหลอื 

ระดับขั้นพืน้ฐาน 
 

 ๑. งบประมาณส าหรับปรับปรุง/พฒันาสนามเด็กเล่น/เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น 
 ๒. จดัหาห้องเรียนส าหรับเด็กอนุบาล ๑ เพิ่มอีก ๑ ห้องเรียนใหเ้พียงพอกบัจ านวนเด็กท่ีเพิ่มข้ึน 
 ๓.  จดัจา้งครูท่ีเล้ียงเด็กอนุบาล ๑ 
 

ระดับขั้นพืน้ฐาน 
๑. งบประมาณจดัซ้ือ – จดัหาเคร่ืองดนตรีไทย 
๒. ครูผูส้อนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , เกษตร 

 

 
 


