
 

 

 

รายยงานนประะจําปปของงสถาานศึกกษา   

 
 

 

โรรงเรียนน วัดหหนามแแดง(เขีขยีวอทิุทิศ) 
อาําเภอบาางพลี     จังหววัดสมุททรปราาการ 

เออกสารลาํดับที่ ๑๓๓ โรงเรียนนวัดหนามแดง ( เเขียวอุทศิศ) 

สํานันกังานเขตตพ้ืนที่การรศึกษาประถมศึกษาสมุทรปรราการ เขตต ๒ 

ปปการศึศกึษา  ๒๕๕๕๗ 

สํานักงานคณะกรรรมการกการศึกษาข้ัข้ันพ้ืนฐานน 

กกระทรวงศึศกึษาธกิารร 

ตามกฎกระทรวง

๑ 
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เกณฑ์ และวธิกีารป

รายงานประจําปี

ประกันคุณภาพการ

ปีของสถานศกึษา

รศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

า 

๗ 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒ 
 

คํานํา 
 

การรายงานประจําปของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ประจําป ๒๕๕๗ ไดจัดทําข้ึน 
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๕  หมวดท่ี ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราท่ี ๔๘ท่ีใหโรงเรียนจดัทํารายงาน
ประจําป   เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ รายงานประจําปของสถานศึกษาฉบับนี้เปนการ
รายงานการบริหารจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๗มาตรฐานการศึกษาและ
ตัวบงช้ีระดับการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ีระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานการรายงานไดเสนอขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ผลของการพัฒนาคุณภาพการศกึษา วาโรงเรียนไดดําเนินการอยางไร ผลเปนอยางไร ตลอดจนได
สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม ผลสําเร็จท่ีเปนจดุเดน และจุดท่ีควรพัฒนา  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
และความตองการท่ีใหหนวยงานตนสังกดัชวยเหลือ  
 การรายงานประจําปของสถานศึกษาฉบับนี้เกิดจากความรวมมือของทุกฝาย และหวังเปนอยางยิ่งวาจะ
เปนประโยชนในการติดตาม ตรวจสอบ สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนตอไป 
 

 
 

(นางเพยีงเพ็ญ  สุรารักษ ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ)  

๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 
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ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓ 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)ตั้งอยูเลขท่ี๒๑หมู ๓ตําบลบางแกวอําเภอบางพลีจงัหวัด

สมุทรปราการรหัสไปรษณีย๑๐๕๔๐โทรศัพท๐๒-๓๘๕-๒๔๖๒โทรสาร๐๒-๓๘๖-๕๐๓๑สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาต้ังแตช้ันปฐมวัยถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ มีบุคลากรครูจํานวน
๓๒ คนพนกังานราชการ ๑ คน ครูอัตราจาง ๑๗คนนักการจํานวน ๒ คนนักเรียน ๑,๐๒๗  คน  แยกเปนปฐมวยั 
๑๒๙คน ระดบัประถมศึกษา ๘๙๘  คน 

ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๑. มีผลการดําเนนีงานตามโครงการ/กิจกรรมไดในระดับนาพอใจ จํานวน ๓๒ โครงการ ดังนี ้

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
ผลความสําเร็จ 
ดีมาก ดี 

  
กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ     
สงเสริมความสามารถดานเทคโนโยลี  เพือ่เปนเคร่ืองมือในการเรียนรู 

  

๑ โครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูปฐมวยั  
๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
๓ โครงการพัฒนากระบวนการวิจัย  
๔ โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ๘  กลุมสาระ  
๕ โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน  
๖ โครงการหองสมุดมีชีวิต  
๗ โครงการเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูสูสถานศึกษา  
๘ โครงการพัฒนาหลักสูตร  
๙ โครงการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูสูคุณภาพ   

กลยุทธท่ี  ๒  ปลูกฝงกคุณธรรม  ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตาม 
                     หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๑๐ โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ - เนตรนารี  
๑๑ โครงการวันสําคัญ  

๑๒ โครงการโรงเรียนธรรมจารี  

๑๓ โครงการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม  
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๔ 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
ผลความสําเร็จ 
ดีมาก ดี 

  
กลยุทธท่ี  ๒  ปลูกฝงกคุณธรรม  ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตาม 
                     หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ตอ) 

  

๑๔ โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน  
๑๕ โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  
๑๖ โครงการออนนอม  ถอมตน  ไหวงามตามแบบไทย  
๑๗ โครงการพัฒนาส่ิงแวดลอมรวมกบชุมชน  

กลยุทธท่ี  ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึง  ครอบคลุม  ผูเรียนไดรับโอกาส 
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

๑๘ โครงการประกันโอกาสทางการศึกษา  
๑๙ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  
๒๐ โครงการศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป  กีฬาตานยาเสพติด  
๒๑ โครงการยุวชนประกันภยัในโรงเรียน  
๒๒ โครงการสงเสริมสุขภาพ  
๒๓ โครงการแขงขันกีฬา  กรีฑานักเรียน  
๒๔ โครงการโภชนาการท่ีดีเพื่อคุณภาพชีวิต  
๒๕ โครงการพัฒนาทักษะการทํางานสูอาชีพท่ีสนใจ  

๒๖ โครงการพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน  

ลยุทธท่ี๔  พัฒนาและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบใหสามารถจัดการเรียนการ 
                  สอนไดอยางมีคณุภาพ 

 

๒๗ โครงการนิเทศภายใน  

๒๘ โครงการพัฒนาบุคลากร  
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๕ 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
ผลความสําเร็จ 
ดีมาก ดี 

  

กลยุทธท่ี  ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการ 
กระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวม        
จากทุภกาคสวน  และการรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพือ่     
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

  

๒๙ โครงการประกันคุณภาพภายใน  
๓๐ โครงการพัฒนาจัดองคกร ระบบการบริหารอยางมีประสิทธิภาพเกดิประสิทธิผล  
๓๑ โครงการระดมทรัพยากรเพือ่การลงทุนทางการศึกษา  
๓๒ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใชโรงเรียนเปนฐาน   

 
๒. มีผลการดําเนินตามโครงการ/กิจกรรมไดในระดับไมนาพอใจ   ไมมี 
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๖ 
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บทสรุปผูบริหาร .......................................................................................................................... ๓ 
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๘ 
 

ตอนที่ ๑ 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 
๑. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโรงเรียน วดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) ท่ีตัง้ ๒๑ หมู ๓ตําบล บางแกวอําเภอบางพลีจังหวดั
สมุทรปราการ สังกัดสังกัดสํานักเขตพืน้ท่ีการศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการโทร๐๒- ๓๘๕๒๔๖๒ โทรสาร๐๒- ๓๘๖๕๐๓๑ 
E-mail: Watnamdangschool@yahoo.com websitehttp://www.Watnamdangschool.ac.th 
เปดสอนระดบัช้ันอนุบาล ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ มีเนื้อท่ี ๖ ไรเขตพ้ืนท่ีบริการ๙หมูบาน  ไดแก  หมู ๑ 
ถึงหมู ๖,  หมู  ๙ หมู  ๑๑ และหมู ๑๖ 

ประวัติโรงเรียนโดยยอ 
 โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)ตั้งอยู เลขท่ี ๒๑หมู ๓ตําบลบางแกว  อําเภอบางพลี  จังหวดั
สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กอตั้งเม่ือวันท่ี ๑กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๖๗โดยพระฉัตร พวง
มาลี พระภิกษขุองวัดหนามแดงเพ่ือหวังเอาบุญกุศล ตั้งอยูในพ้ืนท่ีธรณสีงฆ ในเนื้อท่ีประมาณ ๖ไรทิศตะวนัตก
และทิศใตตดิกับวัดหนามแดง ทิศตะวันออกติดกับคลองหลวงแพงทิศเหนือติดกับถนนดานสําโรงบางพลี 
 เม่ือวันท่ี ๑๒สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ไดตั้งเปนโรงเรียนประชาบาล โดยใชศาลาการเปรียญวัดเปน
สถานท่ีเรียน และกอสรางอาคารเรียนจํานวน ๒หลัง 
 พ.ศ. ๒๕๐๑ไดตอเติมอาคารเรียนอีก ๒ขาง โดยใชเงินของโรงเรียนวดัหนามแดง พ.ศ. ๒๕๒๗ 
ไดงบประมาณของทางราชการมาสรางอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ใตถุนสูง จํานวน ๖หองเรียน เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐
บาท  และพระครูวินิจธรรมวาที  รองเจาอาวาสวัดหนามแดง  ไดดําเนนิการหาเงินสมทบอีก ๑๔๔,๒๒๐บาท  
โดยใชช่ืออาคารเรียนวา “เรือนพินิจประชาสรรค” 
 พ.ศ. ๒๕๑๐ไดสรางหองน้ํา ๕ท่ีนั่งดานทิศตะวนัออกหลังอาคารเรียนหลังท่ี ๑เปนเงิน ๑๐,๕๐๐บาท 
และสรางอีก ๕ท่ีนั่ง หลังโรงอาหารดานทิศตะวนัออกของอาคารเรียนหลังท่ี ๒ 
เปนเงิน ๑๐,๕๐๐บาท 
  

 
 

mailto:Watnamdangschool@yahoo.com
http://www.watnamdangschool.ac.th/


รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๙ 
 

พ.ศ. ๒๕๑๒ไดร้ืออาคารเรียนหลังแรก นําฝามาก้ันช้ันลางอาคารเรียน แบบ ๐๑๗ใตถุนสูงไดจํานวน ๖
หองเรียน ทางวัดโดยพระครูวิบูลฐาปนกิจ อดีตเจาอาวาสวัดหนามแดง ไดสรางอาคารเรียนแบบ  ๐๑๗มี ๒มุข 
จํานวน ๖หองเรียน โดยใชงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐บาท(สมัยนายชัด รัตนราชเปน 
นายอําเภอบางพลี) และทางวดัไดรับการชวยเหลือจากนางหมา จูใจบุญ สมทบอีก ๒๐๐,๐๐๐บาทและใชไมเกา
ของอาคารเรียนหลังท่ี ๑ (หลังแรก) ซ่ึงไดเทพื้นใตถุนอาคารเรียนจนสําเร็จ 

พ.ศ. ๒๕๑๔ไดรับงบประมาณจากนายสมรรค  ศิริจันทร ส.ส.สมุทรปราการ จํานวน ๔๕,๐๐๐บาท ตอ
เติมโรงอาหารดานทิศตะวันออก 
 พ.ศ. ๒๕๑๗ไดรับงบประมาณสรางบานพักครู จํานวน ๑หลัง 
 พ.ศ. ๒๕๑๘ไดรับงบประมาณตอเติมอาคารเรียน หลังท่ี ๒จํานวน ๒หองเรียน เปนเงิน ๒๕,๕๐๐บาท 
 พ.ศ. ๒๕๑๙ไดรับงบประมาณสรางบานพกัครูอีก ๒หลัง รวมท้ังงบประมาณซอมแซมบานพักครูหลังท่ี 
๑และไดรับงบประมาณจากสภาตําบลบางแกวมาตอเติมอาคารเรียนอีก ๒หอง จนครบอาคารเรียนหลังท่ี ๒
ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนหลังท่ี ๓แบบ ๐๑๗จาํนวน ๕หองเรียน เปนเงิน ๔๗๕,๕๐๐บาท ไดเงินบํารุง
ทองท่ีมาถมสนามหนาอาคาร ๒-๓อีก ๑๐,๐๐๐บาท จากนายเปร่ือง นางยิ้มแยมเหมือน อีก ๑๐,๐๐๐บาท จากนาย
แปนและนายเสริม จํานวน ๑๐,๐๐๐บาท กับเงินงบวิบูลฐาปนกิจ(อดีตเจาอาวาสวดัหนามแดง)ไดบริจาคเงิน
จํานวน ๑๐,๐๐๐บาท และประชาชนรวมบริจาคอีก ๑๐,๐๐๐บาท  

พ.ศ. ๒๕๒๐ไดงบประมาณสรางบานพักครูจํานวน ๒หลัง หลังละ ๖๐,๐๐๐บาท ไดเติมหลังคาโรง
อาหาร โดยขอสังกะสีมาจากโรงงานสังกะสีไทยจํากดั และผูปกครองรวมสมทบอีก เปนเงินท้ังส้ินจํานวน 
๑๑,๘๐๐บาท 
 พ.ศ. ๒๕๒๗ไดงบประมาณของทางราชการมาสรางอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ใตถุนสูง จํานวน ๖
หองเรียน เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐บาท และพระครูวินิจธรรมวาที รองเจาอาวาสวัดหนามแดง ไดดําเนินการหาเงิน
สมทบอีก ๒๔๔,๒๒๐บาท โดยใชช่ืออาคารเรียนวา “เรือนพินิจประชาสรรค” 

พ.ศ. ๒๕๒๙ไดรับงบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ        กอสรางอาคารอเนกประสงค แบบสปช. 
๒๐๖/๒๕๒๖จํานวน ๑หลัง ราคาท้ังส้ิน ๑,๓๔๘,๐๐๐บาท 
 พ.ศ. ๒๕๓๑ไดรับอนุญาตใหร้ือถอนอาคารเรียนหลังท่ี ๒ของโรงเรียน 
 พ.ศ. ๒๕๓๒ไดขออนุญาตนําเงินบํารุงการศึกษามาเทพืน้คอนกรีตอาคารเรียนช่ัวคราว  
๑หองเรียน  
 พ.ศ. ๒๕๓๔ไดรับงบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ กอสรางอาคารเรียนหลังท่ี ๔แบบสปช. ๒/๒๘
จํานวน ๑หลัง ๓ช้ัน ๙หองเรียนเปนจํานวนเงิน ๒,๖๖๖,๘๐๐บาท 
 พ.ศ. ๒๕๓๕ไดรับอนุญาตใหร้ือถอนหองน้ําจํานวน ๖หลัง 
 พ.ศ. ๒๕๓๙ไดรับงบประมาณในการกอสรางหองน้ําแบบ ส.ป.ช. ๖๐๒/๒๕๒๖จํานวน ๒หลัง  ราคา
๑๘๐,๐๐๐บาทและไดรับงบประมาณจาก สปจ. สมุทรปราการ สรางอาคารเรียนแบบ สปช. ๒/๒๘จํานวน ๑
หลัง อาคาร ๓ช้ัน ๙หองเรียน ราคา ๓,๑๑๐,๐๐๐บาท  



 

พพ.ศ. ๒๕๔๐ไดรับอนุญาตตใหร้ือถอนโรรงอาหาร โรงงฝกงาน หลังบานพักครูหลลังท่ี ๑ 
 พ
๑๘๐,๐๐

พ.ศ. ๒๕๔๑
๐บาท 

ไดรับงบประมาณในการสสรางหองน้ําแแบบ สปช. ๖๐๐๒/๒๕๒๖จํานวน ๑หลัง   ราคา 

 พ
๒,๙๕๐,๐

พ.ศ. ๒๕๔๒
๐๐๐บาท 

๒ไดรับเงินบริิจาคจากนายสสงวน กาญจนนชีวะ เปนอาคคารเรียน  ๒ชัช้ัน ๑๐หองเรียยนราคา 

 พ
โรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๔๗
 ราคา๑,๒๖๐

๗ไดรับงบประ
๐,๐๐๐ บาท 

ะมาณจากองคคการบริหารสสวนตําบลบางงแกวในการสสรางร้ัวรอบบบริเวณ

 พพ.ศ. ๒๕๔๙  ไดขออนุญาตนําเงินบํารุงงการศึกษาสรางอาคารเอนกประสงค 
 พพ.ศ. ๒๕๔๙  ไดรับงบประะมาณจากองคคการบริหารสสวนตําบลบางงแกว จัดทําหหองคอมพิวเตตอร 
 พพ.ศ. ๒๕๔๙  ไดรับงบประะมาณจากองคคการบริหารสสวนตําบลบางงแกวสรางหอองสมุด 
อีเล็กทรออนิคส 
 พ
หลังคาเม

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มทัลชีต 

 ไดรับงบประะมาณจากองคคการบริหารสสวนตําบลบางงแกวสรางอาาคารเอนกประสงคโครง

 พ
เสาธงสูง
อุดหนุน 
พระครูสั
และจัดส
โรงเรียน
(พระครูแ

พ.ศ. ๒๕๕๒
 ๓๕๐ เมตร ป
 จํานวน๙๕,๐
สังฆรักษบุญเลิ
สรางวหิารจัตรุ
ครบรอบ ๘๕
แจ) เปนประธ

๒ นายสงวน  ก
ปูพื้นหินลางบ
๐๐๐บาท (เกา
ลิศ ปญญาธโร
รมุข ประดิษฐ
๕ป เปนเงิน ๑
ธานอุปถัมภ 

กาญจนชีวะ บ
บูรณะศาลาห
หม่ืนหาพันบ
ร   นายชนินท
ฐานพระประจ
๑,๔๐๐,๐๐๐บ

บริจาคเงินจําน
อพระประจํา

บาท)   เงินบริจ
ทร  สวางแกว
จําโรงเรียน    
าท              (ห

นวน ๑๐๓,๐๐
โรงเรียนเปน
จาคโดยพระค
ว  เปนเงิน ๑๕
   โดยไดงบป
หนึ่งลานส่ีแส

๐๐บาท  (หนึ่
นศาลาไทย โด
ครูปลัด        รั
๕๐,๐๐๐บาท (
ประมาณจากก
สนบาท) โดยพ

งแสนสามพัน
ดยใชงบประม
รัตนวัฒน (พร
(หนึ่งแสนหา
การทอดผาปา
พระครูปลัดรั

นบาท) สราง
มาณเงิน
ระครูแจ) 
าหม่ืนบาท) 
าฉลอง
รัตนวัฒน 

 พ
อาคารทร

พ.ศ. ๒๕๕๓
รงไทย  ๓  ชัน้

๓  โรงเรียนได
น  ดวยเงินงบ

ดรับงบประมา
บประมาณ  ๒

าณสนับสนุน
๑  ลานบาท 

จากองคการบบริหารสวนตําบลบางแกว   จัดสราง

 
 

ตามกฎกระทรวง

๑๐ 

 
 
 
 

แผนท่ีโรงเรีรียน 
 

 

งว่าด้วยระบบ หลักเเกณฑ์ และวธิกีารป

รายงานประจําปี

ประกันคุณภาพการ

ปีของสถานศกึษา

รศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

า 

๗ 



 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒. ขอมูมูลผูบริหาร 
  

ววุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศศาสตรมหาบััณฑิต (ศษ.ม))สาขา  บริหาารการศึกษา มมหาวทิยาลัย 

 

 ๑.ผูอํานววยการโรงเรียน นางเพียงเพ็พ็ญ  สุรารักษ  

ตามกฎกระทรวง

๑๑ 

 
 
 
 

งว่าด้วยระบบ หลักเเกณฑ์ และวธิกีารป

 

รายงานประจําปี

ประกันคุณภาพการ

ปีของสถานศกึษา

รศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

า 

๗ 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๒ 
 

 รามคําแหง โทรศัพท ๐๘๑-๔๔๖-๗๐๖๑e-mail    peangpen_p@hotmail.com 
 ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตัง้แต ๒๕พฤศจิกายน๒๕๕๔จนถึงปจจุบัน เปนเวลา  

๓ ป๕  เดือน 
๒.รองผูอํานวยการโรงเรียน  

นายชลอ  ม่ันฤทธ์ิ วุฒิการศึกษาสูงสุดศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) 
สาขาบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยรามคําแหงโทรศัพท๐๘๓-๑๓๙-๐๓๔๒ 

 รับผิดชอบงานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณงานบริหารบุคคลงานบริหารทั่วไป 
   

๓ ขอมูลนักเรียน 

 ๑) จํานวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน ๒๐๙คนชาย ๑๑๒ คน หญิง ๙๗ คน 
 ๒) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน ๑๐๕๒คน จําแนกตามระดับช้ันท่ีเปดสอน  

ระดับชั้นเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม 
เฉล่ีย 

ชาย หญิง ตอหอง 

อ.๑ ๒ ๒๖ ๒๖ ๕๓ ๒๗ 

อ.๒ ๓ ๕๓ ๓๐ ๘๓ ๒๗ 

รวม ๕ ๘๐ ๕๖ ๑๓๖  

ป.๑ ๔ ๙๑ ๗๐ ๑๖๑ ๔๐ 

ป.๒ ๔ ๖๙ ๔๙ ๑๑๘ ๓๐ 

ป.๓ ๔ ๘๐ ๔๘ ๑๒๘ ๓๒ 

ป.๔ ๔ ๙๔ ๖๒ ๑๕๖ ๓๙ 

ป.๕ ๔ ๖๕ ๘๗ ๑๕๒ ๓๘ 

ป.๖ ๕ ๑๐๙ ๙๕ ๒๐๔ ๔๑ 

รวม ๒๕ ๕๐๘ ๔๑๑ ๙๑๙  

รวมทั้งหมด ๓๐ ๕๘๘ ๔๖๗ ๑๐๕๕  

  
  

๓) จํานวนนกัเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)  ๑๐๕๕คน คิดเปนรอยละ๑๐๐ 

 ๔) จํานวนนักเรียนท่ีมีน้ําหนกัสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย๖๓๐คนคิดเปนรอยละ ๕๙.๗๒ 
 ๕) จํานวนนักเรียนท่ีมีความบกพรองเรียนรวม ๑๒๙ คน คิดเปนรอยละ๑๒.๒๒ 

mailto:e-mail%20%20%20%20peangpen_p@hotmail.com


รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๓ 
 

 ๖) จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  ๑๘๙คน คิดเปนรอยละ๑๘.๗๘ 
 ๗) จํานวนนักเรียนปญญาเลิศ   ๑๙๖ คน คิดเปนรอยละ๑๘.๕๗ 
 ๘) จํานวนนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ-   คน คิดเปนรอยละ- 
 ๙) จํานวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปจจุบัน) -  คน คิดเปนรอยละ- 
๑๐) สถิติการขาดเรียนตอเดอืน   ๒๑ คน คิดเปนรอยละ๑.๙๙ 
๑๑)จํานวนนักเรียนท่ีเรียนซํ้าช้ัน     ๕๓ คน คิดเปนรอยละ๕.๐๒ 
 ๑๒) จํานวนนกัเรียนท่ีจบหลักสูตร 
   อนุบาล ๒         ๘๐คน คิดเปนรอยละ๙๖.๓๙ 
   ประถมศึกษาปท่ี ๖  ๒๐๐คน  คิดเปนรอยละ๙๘.๐๔ 
 ๑๓) อัตราสวนครู :นักเรียน = ๑ :๒๐ปฐมวัย 
   อัตราสวนครู : นักเรียน = ๑ :๓๒ประถมศึกษา 
 ๑๔)จาํนวนนกัเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วรรณคดีและนันทนาการ 
๑๐๕๕คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 ๑๕) จาํนวนนกัเรียนท่ีมีคุณลักษณะเปนลูกท่ีดขีองพอแม ผูปกครอง๑๐๕๕คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 ๑๖) จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเปนนกัเรียนท่ีดีของโรงเรียน๑๐๕๕คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 ๑๗) จํานวนนักเรียนท่ีทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา 
๑๐๕๕คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 ๑๘) จาํนวนนกัเรียนท่ีมีบันทกึการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อยางสมํ่าเสมอ๑๐๕๕คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 ๑๙)จํานวนนักเรียนท่ีผานการประเมินความสามารถดานการคิดตามท่ีกําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 
๑๐๕๕คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 ๒๐)จํานวนนกัเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมตามท่ีกําหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา ๑๐๕๕คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๔. ขอมูลครแูละบุคลากร 
ครูประจําการ 

 แบบสรุปจํานวนบุคลากรในสถานศึกษาจําแนกเอกการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2557 
โรงเรียน วัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) อําเภอ บางพลีสพป./สพม. สมุทรปราการ เขต 2 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๔ 
 

ลําดับ
ท่ี 
  

ช่ือ-สกุล 
  

ตําแหนง 
  

เลข

ประจํา 
ตําแหนง 

วุฒิ
การศึกษา 

  

วิชาเอก 
  

วัน เดือน ป 
เริ่มรับราชการ 

วัน เดือน ป 
เกษียณ 

๑ นางเพียงเพ็ญสุรารักษ ผูอํานวยการ
โรงเรียน 

1920 ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

1 มิ.ย. 2526 1 ต.ค. 2563 

๒ นายชลอมั่นฤทธิ์ รองผูอํานวยการ
โรงเรียน 

2391 ศษ.บ. บริหาร
การศึกษา 

2 มิ.ย. 2523 1 ต.ค. 2560 

๓ นางปริศนาพรหมเมศ ครู ชํานาญการ
พิเศษคศ.3 

3164 คบ. นาฏศิลป 16 พ.ค. 2520 1 ต.ค. 2562 

๔ นางสาววิภาพรมั่งมี ครูคศ.1 230 กศ.ม. หลักสูตรและการ
สอน 

3 พ.ค. 2553 1 ต.ค. 2576 

๕ นางมาลัยใหญสูงเนิน ครู ชํานาญการ
พิเศษคศ.3 

1648 คบ. ชีววิทยา 1 พ.ค. 2524 1 ต.ค. 2563 

๖ นางสายพิณรังรงทอง ครู ชํานาญการ
พิเศษคศ.3 

68 คบ. ภาษาอังกฤษ 23 พ.ค. 2526 1 ต.ค. 2563 

๗ นางชุติมากังสดาร ครู ชํานาญการ
พิเศษคศ.3 

1947 ศษ.บ. สังคมศึกษา 1 มิ.ย. 2519 1 ต.ค. 2561 

๘ นางพรชนมทิพยคชพันธ ครู ชํานาญการ
พิเศษคศ.4(3) 

1942 กศ.บ. วิทยาศาสตร
ทั่วไป 

22 พ.ค. 2521 1 ต.ค. 2561 

๙ นางสมหมายเคาศรีวงษ ครู ชํานาญการ
พิเศษคศ.4(3) 

1951 ศษ.บ. ประถมศึกษา 1 ก.ย. 2520 1 ต.ค. 2560 

๑๐ นางรุงฤดีจิระเสวี ครู ชํานาญการ
พิเศษคศ.3 

3374 ศศ.บ. ประวัติศาสตร 2 ส.ค. 2525 1 ต.ค. 2562 

๑๑ นางนาฏยาบรรจงอักษร ครู ชํานาญการ
พิเศษคศ.4(3) 

1956 ศศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

1 พ.ค. 2522 1 ต.ค. 2564 

๑๒ นางสําเริงอาชวานนท ครู ชํานาญการ
พิเศษคศ.3 

1927 กศ.บ. ภาษาไทย 1 มิ.ย. 2524 1 ต.ค. 2561 

๑๓ นางศรีนันท พัฒนพรชัย ครู ชํานาญการ 
คศ.3(2) 

2810 คบ. ประถมศึกษา 1 ก.ค. 2523 1 ต.ค. 2559 

๑๔ นางสาวเจียมจิตรวงศจอม ครูผูชวย 1943 วท.บ. คณิตศาสตร 15 ต.ค. 2555 1 ต.ค. 2587 

ลําดับ
ท่ี  

ช่ือ-สกุล 
  

ตําแหนง 
  

เลขประจํา 
ตําแหนง 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 
  

วัน เดือน ป 
เริ่มรับราชการ 

วัน เดือน ป 
เกษียณ 

๑๕ นางปราณีศรีทับทิม ครู ชํานาญการ
พิเศษคศ.3 

1941 กศ.บ. ภาษาไทย 11 พ.ค. 2527 1 ต.ค. 2562 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๕ 
 

๑๖ นายศุภชัยมิ่งมงคล ครู ชํานาญการ 
คศ.2 

1925 ทษ.บ./ศษ.
ม. 

บริหารธุรกิจเกษตร/
บริหารการศึกษา 

18 ม.ค. 2532 1 ต.ค. 2564 

๑๗ นายสันติกระจางธนโชต ครู ชํานาญการ
พิเศษคศ.4(3) 

1946 คบ. การศึกษา
พิเศษ 

16 พ.ค. 2523 1 ต.ค. 2559 

๑๘ นางวันทนาบุณยดุสิต ครู ชํานาญการ
พิเศษคศ.4(3) 

2514 คบ. นาฏศิลปไทย 20 ส.ค. 2520 1 ต.ค. 2558 

๑๙ นางณัฐนรีเจะยูโซะ ครู ชํานาญการ
พิเศษคศ.4(3) 

1394 ศษ.บ. ภาษาไทย 1 ก.ค. 2523 1 ต.ค. 2561 

๒๐ นางผกามาศเลิศชูเกียรติ ครู ชํานาญการ
พิเศษคศ.3 

1948 คบ. การ
ประถมศึกษา 

1 พ.ค. 2524 1 ต.ค. 2560 

๒๒ นายสายันตเหมรังคะ ครู ชํานาญการ 
คศ.3(2) 

1954 คบ. การ
ประถมศึกษา 

11 พ.ค. 2524 1 ต.ค. 2559 

๒๓ นางอารียดานขุนทด ครู ชํานาญการ 
คศ.2 

1932 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 20 พ.ค. 2548 1 ต.ค. 2577 

๒๔ น.ส.ฉวีวรรณจันทรนาง ครู คศ.1 1949 ศศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

16 ก.พ. 2552 1 ต.ค. 2585 

๒๕ นายสุทธิลักษณสุทธิธรรม ครู คศ.1 8185 ศก.บ./
ศศ.ม. 

จิตรกรรม/
เทคโนโลยี
การศึกษา 

29 ธ.ค. 2554 1 ต.ค. 2585 

๒๖ น.ส.ดวงชีวันสุทธสิวัสดิ์
โสภณ 

ครูผูชวย 752 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

10 ก.ย. 2556 1 ต.ค. 2589 

๒๗ วาที่ร.ต.สิทธกานตธนสัมบันน ครูผูชวย 1955 วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

10 ก.ย. 2556 1 ต.ค. 2589 

๒๘ นายสมชายเจริญยิ่ง ครูผูชวย 1635 วท.บ. พลศึกษา 28 มี.ค. 2557 1 ต.ค. 2503 

๒๙ น.ส.นารินทรดาวไธสง ครูผูชวย 3297 ค.บ. ภาษาไทย 19 ก.ย. 2557 1 ต.ค. 2592 

๓๐ นางหน่ึงนุชจิรเสถียร ครู คศ.1 3109 กศ.ม./คบ. จิตวิทยา/
ปฐมวัย 

    

๓๑ นายณรงคชัยควรคิด ครูคศ.1 8781 ศศ.บ. ดนตรีสากล     

๓๒ น.ส.อนงคนารถนุชสายสวาท พนักงานราชการ - คศ.บ. คหกรรม
ศาสตร 

2 มี.ค. 2553 1 ต.ค. 2586 

 
 

โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) อําเภอ บางพลี สพป./สพม. สมุทรปราการ เขต 2 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๖ 
 

ลําดับ
ท่ี 
  

ชื่อ-สกุล 
  

ตําแหนง 
  

เลข
ประจํา 
ตําแหนง 

วุฒิ
การศึกษ

า 

วิชาเอก 
  

วัน เดือน ป 
เร่ิมรับราชการ 

๑ นายอรรถพลพรหมเมศ ครูอัตราจาง อบจ. วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑ต.ค. ๒๕๓๓ 

๒ นางสาวชญานิษฐจําปาขันธ ครูอัตราจาง อบจ. ศศ.บ. บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร 

๑๑พ.ค. ๒๕๓๓ 

๓ นางศิริลักษณศรีเจริญ ครูอัตราจาง อบจ. คษ.บ. เทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา 

๒๗ส.ค. ๒๕๔๕ 

๔ นายเสมานุชพันธุ ครูอัตราจาง อบจ. วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา ๓พ.ค. ๒๕๕๓ 

๕ น.ส.นันทนภัสเพ็ชรกลา ครูอัตราจาง อบจ. ค.บ. ภาษาอังกฤษ ๗ ก.ค. ๒๕๕๔ 

๖ นางสาววรัญญาทองแกมแกว ครูอัตราจาง อบจ. ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ๑พ.ค. ๒๕๕๗ 

๗ นางสาวหทัยวรรณลอดงบัง ครูอัตราจาง อบจ. ค.บ. วิทยาศาสตร ๑พ.ค. ๒๕๕๗ 

๘ นางสาวจิรัชญาพลับนิล ครูอัตราจาง อบจ. ศศ.ษ. ศิลปศาสตร ๑พ.ค. ๒๕๕๗ 

๙ นายชาลีอิ่มพงษ ธุรการ โครงการคืนครู เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ๑พ.ค. ๒๕๕๗ 

๑๐ นางสาวภิชาภัชบัวชวงรุจดา ครูอัตราจาง รร.   ปฐมวัยศึกษา   

๑๑ นางสาวรชิตาเพ็งชมจันทร ครูพ่ีเล้ียง สพฐ ม.๖   ๑ต.ค. ๒๕๕๖ 

๑๒ นางสาวโชติกาเกงแกว ครูพ่ีเล้ียง สพฐ ม.๖ กศน. ๑ต.ค. ๒๕๕๖ 

๑๓ นางสาวมาลีลาภลมูล ครูอัตราจาง สพฐ ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป
สาขาบัญชี 

๑ก.ค. ๒๕๕๐ 

๑๔ นางสาวปานทองกันหาบาง ครูอัตราจาง รร. ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ๒ธ.ค. ๒๕๕๖ 

๑๕ นายภาคภูมิรักธัญการ ครูอัตราจาง รร. พธบ. สังคมศึกษา ๒๐มิ.ย. ๒๕๕๗ 

๑๖ นางสาวสุกฤตาหงษแกว ครูอัตราจาง อบจ. ค.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป ๑ก.ค. ๒๕๕๗ 

๑๗ นางสาวมินตรา เกล้ียงเกลา ครูอัตราจาง รร. ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ ๑ก.ค. ๒๕๕๗ 

              
 

 
 
 
 

 
๕. ขอมูลอาคารสถานท่ี  

 อาคารเรียนจํานวน ๕  หลัง อาคารประกอบจํานวน ๒  หลังสวม   ๒  หลัง 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๗ 
 

สระวายน้ํา......-......สระ   สนามเด็กเลน......-.......สนามสนามฟุตบอล………-……..สนามสนามบาสเก็ตบอล 
………-……..สนาม  สนามเทนนิส......-........ สนาม อ่ืนๆ (ระบุ) ................... 
 

๖. ขอมูลงบประมาณ 
 

 งบประมาณ (รับ-จาย) 
 

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๓,๙๓๒,๘๕๕.๐๐ งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง ๓,๔๙๘,๐๐๐.๐๐ 
เงินนอก
งบประมาณ 

๒,๘๕๔,๔๕๐.๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจดั
การศึกษา 

 
๔๓๔,๘๕๕.๐๐ 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ) ๑๘๕,๕๔๐.๐๐ งบอ่ืนๆ(ระบุ) ๑๘๕,๕๔๐.๐๐ 
รวมรายรับ ๖,๙๗๒,๘๔๕.๐๐ รวมรายจาย ๔,๑๑๘,๓๙๕.๐๐ 

 
หมายเหตุ   
 งบดําเนินการ/เงินเดือนเงินคาจาง     คิดเปนรอยละ  ๘๗.๕๗  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา    คิดเปนรอยละ ๑๒.๔๓ ของรายรับ 
 

๗. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
๑.สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนแออัดมีประชากรประมาณ๓๙ ,๖๑๐คนบริเวณ

ใกลเคียงโดยรอบโรงเรียนไดแกวัดหนามแดงอาชีพหลักของชุมชนคือเกษตรกรรมเนื่องจากสภาพแวดลอมใน
พื้นที่เดิมเปนบอปลาและสวนผักสวนใหญนับถือศาสนาพุทธประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจัก
โดยท่ัวไปคือประเพณีรับบัวประเพณีออกพรรษาประเพณีสงกรานตประเพณตีักบาตรเทโว 

๒ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนประกอบอาชีพรับจางและคาขายรอยละ
๘๐ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรอยละ๒๐นับถือศาสนาพุทธรอยละ๙๙ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายไดโดยเฉล่ียตอ
ป๙๕,๐๐๐บาทจํานวนคนเฉล่ียตอครอบครัว๓คน 
 
 
 

๘โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

       ๘.๑ สภาพแวดลอมภายใน 
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๑๘ 
 

จุดแข็ง (Strengths) 

ปจจัยภายในท่ีเปนจุดแข็งท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาดังนี ้
๑.คณะครูเอาใจใสดูแลนกัเรียนอยางใกลชิด 
๒.คณะครูทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพปฏิบัติงานอยางเต็มเวลาและเต็มความสามารถ 

จุดออน (Weakness) 
๑.โรงเรียนขาดอัตรากําลังครูอัตรากําลังครูตอนักเรียนขาดความสมดุลทําใหการพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคลทํา
ไดอยาก 
๒.  ครูตองรับภาระงานนอกเหนือจากงานการสอนเปนจาํนวนมากทําใหการสอนไมมีประสิทธิภาพ 
๓.  ขาดครูในสาขาวิชาท่ีจําเปนเชนคณติศาสตรวิทยาศาสตร 

     ๘.๒ สภาพแวดลอมภายนอก 
  สภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

มีดังนี ้  

โอกาส (Opportunity) 
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินวัด และชุมชนมีสวนรวมในการ 

พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

อุปสรรค (Threat)  

  ๑.  นักเรียนสวนมากมีฐานะปานกลางถึงยากจน 
  ๒.  ผูปกครองไมมีเวลาเอาใจใสและไมมีความรูท่ีจะดูแลลูกหลาน 

๓.  นักเรียนบางสวนมีพฤติกรรมท่ีเปนปญหาเนื่องจากสภาพแวดลอมทางบาน 
บางสวนครอบครัวแตกแยกกําพราพอแม 

๔.นักเรียนบางสวนตองยายไปยายมาติดตามผูปกครองท่ีมาทํางานกอสราง 
และรับจางท่ัวไปทําใหการเรียนไมตอเน่ืองมีปญหาในการเรียนรูจึงไมคอยสนใจเรียน 
 

๙. โครงสรางหลักสูตร 
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 

สําหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพ.ศ. ๒๕๔๔ โรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระการ
เรียนรูและเวลาเรียนดังแสดงในตามตารางตอไปนี ้

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา   



 

กกลุมสาระการรเรียนรู/กิจกรรรม 

กลุมสาระะการเรียนรู 
ภาษาไทย 

คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตตร 

สังคมศึกษา
๐ประวัติศา
๐  ศาสนาศี
๐  หนาที่พลเ

๐  เศรษฐศ
๐  ภูมิศาสต

า ศาสนา  และวั
าสตร 
ศีลธรรม จริยธร
เมืองวัฒนธรรมแล

าสตร 
ตร 

วัฒนธรรม 

รรม 
ละ การดําเนินชีวิตตในสังคม 

สุขศึกษาแลละพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีชีพและเทคโนโโลยี 

ภาษาตางประเทศ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 

รวมเวลาเรี
หนาที่พลเมื

ยน (เพ่ิมเติม 
มอืง 

กิจกรรมพฒั
๐  กิจกรรม
๐  กิจกรรม
๐  ชมรม 
๐  กิจกรรม

ฒนาผูเรียน 
มแนะแนว 
มนักเรียน ( ลูกเ

มเพ่ือสังคมและ

สือเนตรนารี ) 

สาธารณประโยยชน 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 

*

 
 

๑๐. แหลลงเรยีนรู ภมูิมิปญญาทองถ่ิน  

หลัลกัสูตรโรงเรีรียนวัดหนาามแดง (เขียววอุทิศ) พุทธธศักราช ๒๕๕๕๖ 

หมายยเหตุ : กิจกรรมมเพ่ือสังคมและะสาธารณประโยชนใหนักเรียนนปฏิบัตินอกเวลาเรียน 

*  แผนการเรียยนรู/จุดเนนกาารพัฒนาผูเรียยนท่ีตองการเเนนเปนพิเศษษ คือเนนผูเรียยนเปนศูนยกลลาง 

  

*  จํานวนช่ัช่ัวโมงท่ีจัดใหหนักเรียนเรียนนทั้งปเทากับ๑๑๑๖๐ชัว่โมง 

ตามกฎกระทรวง

๑๙ 

ป. ๑ ปป. ๒ 

 
๒๐๐(๕) ๒๐๐๐(๕) 

๒๐๐(๕) ๒๐๐๐(๕) 

๑๒๐(๓ ๑๒๒๐(๓ 

(๑๒๐) (๓) 
๔๐ 

๘๐ 

(๑๒๒๐)(๓) 
๔๐ 

๘๐ 

๘๐(๒) ๘๐(๒) 

๘๐(๒) ๘๐(๒) 

๔๐(๑) ๔๔๐(๑) 

๘๐(๒) ๘๐(๒) 

๑๐๐๐ ๑๐๐๐๐ 

๔๐(๑) ๔๔๐(๑) 

๑๒๐(๓) 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

- 

๑๒
๔
๔
๔

๒๐(๓) 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

- 

๑๑๖๐ ๑๑๖๖๐ 

งว่าด้วยระบบ หลักเ

ระดัดับประถมศึกษา 

ป. ๓๓ 

๒๐๐(๕) 

๒๐๐(๕) 

๑๒๐(๓) 

(๑๒๐) 
๔๐

๘

 (๓) 
 

๘๐ 

๘๐(๒๒) 

๘๐(๒๒) 

๔๐(๑๑) 

๘๐(๒๒) 

๑๐๐๐

๔๐(๑๑) 

๑๒๐(

๔๐
๔๐
๔๐

- 

(๓) 
๐ 
๐ 
๐ 

๑๑๖๐

เกณฑ์ และวธิกีารป

เวลาเรียน 

ป. ๔ 

๑๖๐(๔) 

๑๖๐(๔) 

๑๖๐(๔) 

(๑๒๐) (๓)
๔๐ 

๘๐ 

) 

๘๐(๒) 

๘๐(๒) 

๘๐(๒) 

๑๖๐(๔) 

๑๐๐๐ 

๔๐(๑) 

๑๒๐(๓)

๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

- 

 

๑๑๖๐ 

รายงานประจําปี

ประกันคุณภาพการ

ป. ๕ 

๑๖๐(๔) 

๑๖๐(๔) 

๑๖๐(๔) 

(๑๒๐) (๓) 
๔๐ 

๘๐ 

๘๐(๒) 

๘๐(๒) 

๘๐(๒) 

๑๖๐(๔) 

๑๐๐๐ ๑๑๐๐๐ 

๔๐(๑) 

๑๒๐(๓) 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

- 

๑๑๖๐ ๑๑๑๖๐ 

ปีของสถานศกึษา

รศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

ป. ๖ 

๑๖๐(๔) 

๑๖๐(๔) 

๑๖๐(๔) 

(๑๒๐) (๓) 
๔๐ 

๘๐ 

๘๐(๒) 

๘๐(๒) 

๘๐(๒) 

๑๖๐(๔) 

๔๐(๑) 

๑๒๐(๓) 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

- 

า 

๗ 
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๒๐ 
 

๑) สวนหองสมุดมีขนาด   ๑๔๔ตารางเมตร  (คิดเปนประมาณ  ๒หองเรียน) มีหนังสือ  ๕๐๐๐ เลม 
จําแนกเปน ๘  ประเภท  สถิติการใชหองสมุดของนักเรียนสูงสุดและต่าํสุด  มีดังนี ้
สูงสุด  เม่ือเดอืน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  คิดเปนรอยละ  ๙๖ %  ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด  
ต่ําสุด  เม่ือเดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗คิดเปนรอยละ  ๖๗.๔๕ %  ของจํานวนนักเรียน 
๒) หองปฏิบัติการ/หองพิเศษ 

  หองภาษาไทย     จํานวน    ๑  หอง 
  หองคณิตศาสตร     จํานวน    ๑  หอง 
  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร      จํานวน    ๑หอง 

   หองจริยศึกษา        จํานวน    ๑  หอง 
   หองพลศึกษา     จํานวน    ๑  หอง 
   หองศิลปะ       จํานวน    ๑  หอง 
   หองนาฏศิลป     จํานวน    ๑  หอง 
   หองดนตรี     จํานวน    ๑  หอง  
   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร       จํานวน    ๓  หอง 
   หองปฏิบัติการทางภาษา           จํานวน    ๑  หอง   
   หองลูกเสือ-เนตรนารี     จํานวน    ๑  หอง 
   หองผูบริหาร     จํานวน    ๑  หอง 
   หองบริหารวิชาการและบริหาราท่ัวไป  จํานวน    ๑  หอง 
   หองบริหารการเงินและบริหารบุคคล  จํานวน    ๑  หอง 
   หองสมุด     จํานวน    ๑  หอง 
   หองส่ือการเรียนการสอน    จํานวน    ๑  หอง 
   หองประชุม       จํานวน    ๒  หอง 
   หองพยาบาล        จํานวน    ๑  หอง 
        
๓)คอมพิวเตอรมีจํานวนท้ังหมด    ๑๒๙ เคร่ือง 

ใชเพื่อการเรียนการสอน     ๑๑๐ เคร่ือง  
ใชสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตได    ๑๒๙ เคร่ือง  
ใชในงานบริหาร       ๑๙ เคร่ือง  
จํานวนนักเรียนท่ีสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในปการศึกษาท่ีรายงาน  ๙๔๐  คน คิดเปนรอยละ 
๙๑.๓๕  ของนักเรียนท้ังหมด 
      
๔) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
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๒๑ 
 

 

แหลงเรียนรูภายใน 
สถิติการใชจํานวนคร้ัง/ป 

ชื่อแหลงเรียนรู 
๑. แหลงเรียนรูในหองเรียน ๕๐๐ 
๒. ศาลาธรรม ๕๕๐ 
๓.สวนวิทยาศาสตร ๙๐๐ 
๔.สวนคณิตศาสตร ๙๐๐ 
๕.สวนวรรณคดี ๙๐๐ 
๖.สวนสวนสมุนไพร ๙๐๐ 
๗.สวนเศรษฐกิจพอเพยีง ๙๐๐ 
๘.สวนการละเลนเด็กไทย ๙๐๐ 
๙. หองสมุด ๑๐๐๐ 
๑๐. หองภาษาไทย ๔๐๐ 
๑๑.หองคณิตศาสตร ๙๐๐ 
๑๒. หองวิทยาทยาศาสตร ๑๐๐๐ 
๑๓. หองจริยศึกษา ๒๐๐ 
๑๔. หองพลศึกษา ๑๐๐๐ 
๑๕. หองศิลปะ ๑๐๐๐ 
๑๐. หองนาฏศิลป ๙๐๐ 
๑๑.หองดนตรี ๘๐๐ 
๑๒. หองคอมพิวเตอร ๑๐๐๐ 
๑๓. หองปฏิบัติการทางภาษา ๑๐๐๐ 
๑๔. หองลูกเสือ เนตรนารี ๑๐๐๐ 
๑๕. หองพยาบาล ๑๐๐๐ 

 

  
 
 
 
 
 

๕) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๒ 
 

แหลงเรียนรูภายนอก สถิติการใช 
จํานวนครั้ง/ป ชื่อแหลงเรียนรู 

๑.วัดหนามแดง ๒๐๐ 
๒. ตลาดหนามแดง ตลาดเทพประทาน ๔๐ 
๓. สถานีอนามัยบางแกว ๔๐ 
๔. อบต.บางแกว ๔ 
๕. บอปลา ๑๒ 
๖. สวนผัก ๖ 
๗. ท่ีทําการไปรษณีย ๕ 
๘. สถานีตํารวจ ๔ 
๙. สวนสัตวดสิุด ๒ 
๑๐.บึงฉวาก ๒ 
๑๑. คายลูกเสือช่ัวคราวสวนหลวง ร.๙  ป. ๑- ป. ๕ ๕ 
๑๒.คายลูกเสือหัตถวุฒิ  จ.นครนายก ป. ๖ ๑ 
  

 
 ๖) ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน ในป
การศึกษาท่ีรายงาน 
 ๖.๑กลุมแมบานตําบลบางแกว  ใหความรูเร่ืองการทําปลาสลิดสถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ 
จํานวน๑๒คร้ัง/ป 
  ๖.๒เจาหนาท่ีสถานีอนามัย ใหความรูเร่ืองการรักษาอนามัยรางกายไขเลือดออกไขหวัดฯลฯ สถิติ
การใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน   ๔๐ คร้ัง/ป 
  ๖.๓เจาของบอเล้ียงปลาใหความรูเร่ืองการเล้ียงปลาสลิดสถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ 
จํานวน๑๒  คร้ัง/ป 
 ๖.๔ นายมนตรี  เปรมปรีดา ใหความรูเร่ืองการเปาขลุยสถิติการใหความรูในโรงเรียฯแหงนี้ จํานวน   
๔๐ คร้ัง/ป 
  ๖.๕ นางสุภางค  เนตรมณีใหความรูเร่ืองการสานปลาตะเพียนสถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ 
จํานวน   ๒๐ คร้ัง/ป 
 
 

๑๑. ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา(ผลงานสูงกวาระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 

      ๑๑.๑ ผลงานดีเดน 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๓ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
สถานศึกษา 
โรงเรียนวัดหนามแดง 
( เขียวอุทิศ ) 

โรงเรียนดีเดน  ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม โครงการประกวด
โรงเรียนและนักเรียนดีเดน ดาน
คุณธรรมและจริยะธรรม 

สํานักสํานักงานการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและธนาคารออมสิน 

ผูบริหาร(ระบุช่ือ) 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 

 
ผูบริหารดีเดน  โครงการยกยอง
เชิดชูเกยีรติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาSP2 
AWARDS ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๘ 

 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 

ครู(ระบุช่ือ) 
 

ครูฉวีวรรณ จนัทรนาง 
ครูอนงคนารถ นุชสายสวาท 
ครูมาลี ลาภลมูล 
 
ครูนาฏยา  บรรจงอักษร 
 
 
 
 
 
ครูปริศนา พรหมเมศ 
 
 

 

 
-หนึ่งแสนครูดี 
-หนึ่งแสนครูดี 
-หนึ่งแสนครูดี 
 
ครูผูสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(ลูกเสือ – เนตรนารี)ดีเดน  
โครงการยกยองเชิดชูเกยีรติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาSP2 AWARDS ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๘ 
ครูผูสอนเด็กพิเศษเรียนรวมดีเดน  
โครงการยกยองเชิดชูเกยีรติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาSP2 AWARDS ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๘ 
 

 

 

-คุรุสภา 
-คุรุสภา 
-คุรุสภา 
 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 
 
 
 
 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 

 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

   



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๔ 
 

นักเรียน(ระบุช่ือ) 
๑.ด.ญ. ศิรินาถ  ชัยล้ินฟา  
๒.ด.ญ. พลอยชนก  ขําเจริญ 
๓.ด.ช. อนาวลิ  วิสัย  
*ด.ญ.  ชนิกา เหลืองศิป 
 

*ด.ช.แทนไท เรือทมินฬ  
 
๑.งด.ญ. ทัศนนัท จันสม  
๒.ด.ช ภพูิพัฒน  ม่ันกลัด 
 
๑.ด.ญ. กัญญารัตน บุญนา 
๒.ด.ช. ธนกฤต ลาสิทธ์ิ 
 
๑.ด.ญ. มุจลินท ขวัญแกว  
๒.ด.ญ. ณัฐสุดา เหลืองศิลปะ 
๓.ด.ญ. สุรัชดาวรรณ คําเลิศ 
๔.ด.ญ. ธิดารัตน ดวงศรี  
๕.ด.ญ. ชนิกา เหลืองศิล  
๖.ด.ญ.วรรณวสิา พึ่งสมบูรณ 
๗.ด.ญ.อัญชสา กองทอง  
๘.ด.ญ. วีรสุดา บูรณสุจริต
    

 
การแขงขันการจัดทําหนังสือเลม
เล็ก 
 
การแขงขันการเลานิทาน Story 
Teiiing 

การแขงขันการเลานิทาน 

การประกวดมารยาทงามอยาง
ไทย 
 
การแขงขันจดัสวนถาดแบบแหง 
 
 

บุคคลตนแบบตามคุณลักษณะ
พึงประสงคองคการบริหาสวน
จังหวดัสมุทรปราการ 

 
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดบัภาค คร้ังท่ี  ๖๔
ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหาสวนจังหวัด
สมุทรปราการ 

 
 
 
 
 
 
๑๑.๒งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสําเร็จ 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๕ 
 

ท่ี 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/
เปาหมาย 

วิธีดําเนินการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงชี้
ความสําเร็จ 

(จํานวน/รอยละ) 
๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. 

โครงการ
สงเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการศิลปะ 
ดนตรีนาฏศิลป 
กีฬาตานยาเสพ
ติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. นักเรียนทุกคนของ
โรงเรียนวัดหนามแดง
ไดรับการบริการดาน
สุขอนามัย 
๒.นักเรียนทุกคนเปน
ผูมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณแข็งแรงพรอม
ท่ีจะเรียนรู 
 
 
 
๑.นักเรียนทุกคน
ไดรับการสงเสริมดาน
ศิลปะ  ดนตรี  
นาฏศิลป  และกฬีา 
๒.นักเรียนทุกคน
ไดรับการสงเสริมใหมี
ความสามารถและมี
ความช่ืนชมในดาน
ศิลปะ  ดนตรี  
นาฏศิลปและกีฬา 
๓.นักเรียนทุกคนรัก
การออกกําลังกายมี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี  
หางไกลจากยาเสพติด 

๑.จัดทําขอมูลสารสนเทศในเร่ืองการ
ดูแลสุขภาพนกัเรียน 
๒.ประสานงานสาธารสุขตําบล อําเภอ 
และจังหวัด 
๓.อบรมผูนํานักเรียนทําหนาท่ี
ชวยเหลืองานอนามัยโรงเรียน 
๔.การจัดหองพยาบาล 
๕.ชวยเหลือดแูลนักเรียนท่ีเจ็บปวย 
๖.ใหวัคซีนปองกันโรคตาง ๆ  
๗. เฝาระวังดแูลรักษาอนามยัดานตางๆ 
เชน ชองปาก กําจัดเหา 
๑.ใหความรู อบรม  สอนซอมเสริม  
ชุมนุม 
๒.จัดกจิกรรมประกวดดานศิลปะ  
ดนตรี 
๓.จัดการแสดงดานนาฏศิลป  รวมกับ
ชุมนุม 
๔.จัดการแขงขันท่ีตอตานยาเสพติด 
๕.พานักเรียนออกไปแขงขันตาม
สถานท่ีตางๆ 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนทุกคน
รวมกิจกรรม 

 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๖ 
 

ท่ี 

ชื่อ 
งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/
เปาหมาย 

วิธีดําเนินการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงชี้
ความสําเร็จ 

(จํานวน/รอยละ) 
๓. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
โรงเรียน 
ธรรมจารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. นักเรียนทุกคน
ไดรับการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม 
๒.นักเรียนทุกคนได
ปฏิบัติกิจกรรมอันเปน
ประโยชนแกตนเอง
และสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.กําหนดวันศุกรทุกวนัเปนวันพระ
ประจําโรงเรียน 
๒.จัดกจิกรรมวันพระดังนี ้
๒.๑นักเรียน/ครูสวมชุดขาว ถือศีล๕ 
 ๒.๒สรางส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัด
กิจกรรม 
 ๒.๓. นักเรียน ครู ผูปกครอง 
ตักบาตรขาวสารอาหารแหง 
๒.๔. ถวายจตุปจจัยแกพระสงฆ  
รับศีล  กรวดน้ํา 
๒.๕สวดมนต นั่งสมาธิ ตัวแทน
นักเรียนพูดเร่ืองธรรมะ 
๒.๖ ครูและนักเรียนรับประทานอาหาร
มังสวิรัติในม้ือกลางวัน 
๒.๗ครู นักเรียนพูดแตส่ิงดีๆ   พูดจา
ไพเราะ 
 ๒.๘รองเพลงสรรเสริญพระบารมี เชิญ
ธงชาติลงในตอนเย็น 
๓. กิจกรรมการสวดมนตและน่ังสมาธิ
ทุกวันศุกร 
๔.จัดกจิกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
๕.สวดมนตกอนการประชุมและเลา
เร่ืองเกี่ยวกับการกระทําความดีในการ 
ประชุมทุกคร้ัง 
 

นักเรียนทุกคน
รวมกิจกรรม 
รอยละ ๑๐๐ 

 
 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๗ 
 

ท่ี 

ชื่อ 
งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/
เปาหมาย 

วิธีดําเนินการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงชี้
ความสําเร็จ 

(จํานวน/รอยละ) 
๔. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ
เสริมสรางสังคม
แหงการเรียนรู 
สูสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.นักเรียนรอยละ 
๑๐๐  มีนิสัยรักการ
อานและแสวงหา
ความรูจากหองสมุด  
แหลงเรียนรู และ ส่ือ
ตาง ๆ รอบตัว 
๒.นักเรียนรอยละ 
๑๐๐  มีทักษะในการ
อาน  ฟง ดู พดู เขียน 
และ ตั้งคําถาม 
 ๓.นักเรียนรอยละ 
๑๐๐ เรียนรูรวมกัน
เปนกลุม แลกเปล่ียน
ความคิดเหน็เพื่อการ
เรียนรูระหวางกัน 
๔.นักเรียนรอยละ ๙๕  
ใชเทคโนโลยใีนการ
เรียนรูและนําเสนอ
ผลงาน 
๕. สถานศึกษาพัฒนา
แหลงเรียนรูและใช
ประโยชนจากแหลง
เรียนรูท้ังภายในและ
ภายนอก รอยละ  ๑๐๐ 
๖.  มีการแลกเปล่ียน
เรียนรูระหวางบุคคลภ
สถานศึกษา ครอบครัว
ชุมชนและองคกรท่ี
เกี่ยวของ 

๑. กิจกรรมสงเสริมการอาน 
๒. กิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน
โดยใชเทคโนโลยี 
๓. กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษา 
๔. กิจกรรมพาผูเรียนไปศึกษาแหลง
เรียนรูภายนอก 
๕. กิจกรรมประชุมครู ผูปกครอง   
กลุมโรงเรียน และกิจกรรมเยี่ยมบาน
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน 
รอยละ๑๐๐ 
สําเร็จตาม
เปาหมายของ
โครงการ 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๘ 
 

 
 

ท่ี 

ชื่อ 
งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/
เปาหมาย 

วิธีดําเนินการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงชี้
ความสําเร็จ 

(จํานวน/รอยละ) 
๕. 
 
 
 
 
 
 
 
๖. 

กิจกรรมพัฒนา
นักเรียนดาน 
การคิด 
 
 
 
 
 

โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ๘ 
กลุมสาระ        
 
 
 
 
 
 

นักเรียนรอยละ  ๑๐๐ 
มีการพัฒนาดานการ
คิดเปนทําเปน  
 
 
 
 
 

๑.นักเรียนรอยละ 
๑๐๐ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแตละ
กลุมสาระเปนไปตาม
เกณฑตนสังกดั 
๒.นักเรียนรอยละ 
๑๐๐มีผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑ 
๓.นักเรียนรอยละ 
๑๐๐มีผลการประเมิน
การคิดวิเคราะหและ
เขียนเปนไปตามเกณฑ
๔.นักเรียนรอยละ ๙๐
มีผลการทดสอบ
ระดับชาติเฉล่ียอยูใน
ระดับดีข้ึน 
 

๑.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เกี่ยวกับความคิด 
๒.กิจกรรมสงเสริมรักการอาน  ๑๗  
กิจกรรม 
๓.สงเสริมกิจกรรมแขงขันวชิาการ 
๔.กิจกรรมชุมนุม 
๕.กิจกรรมฝายวิชาการเชนคายวิชาการ
ดานการคิด 
๑.กิจกรรมเขาคายวิชาการ 
๒.กิจกรรมการแขงขันทางวชิาการ 
๓.กิจกรรมชุมนุม 
๔.การศึกษาแหลงเรียนรูนอก
สถานศึกษา 
๕.กิจกรรมสวนซอมเสริม 
๖.ติวเขมนอกเวลาเรียน 
 
 

นักเรียน 
รอยละ๑๐๐ 
สําเร็จตาม
เปาหมายของ
โครงการ 
 
 
 
 
นักเรียน 
รอยละ ๑๐๐ มี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดี
ข้ึน 
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๒๙ 
 

ท่ี 

ชื่อ 
งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงชี้
ความสําเร็จ 

(จํานวน/รอยละ) 
๗. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา
คุณภาพการ
เรียนการสอน
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ
พัฒนาการจดั
องคกร  ระบบ
การบริหารอยาง
มีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล 

๑.ครูทุกคนปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการสอนให
หลากหลายยิ่งข้ึนโดย 
ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
๒.ครูทุกคนมีการ
พัฒนาส่ือ  จัดหาแหลง
เรียนรู  และมีการวิจยัใน
ช้ันเรียน 
 
 
 

 

๑.สถานศึกษาสามารถ
พัฒนาองคกรโครงสราง  
ระบบการบริหารงาน
อยางเปนระบบ  
๒.ผูบริหารใชหลัก
บริหารแบบมีสวนรวม
และใชขอมูล  ผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัย
เปนฐานคิดท้ังดาน
วิชาการและการจัดการ 
๓.ผูบริหารสามารถ
บริหารจัดการศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามท่ี
กําหนดไวใน 
แผนปฏิบัติการ 
นักเรียน  ผูปกครอง   

๑.พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
๒.จัดหาวัสดุ  ส่ือการเรียนการสอน
เพิ่มเติม 
๓.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
‐กิจกรรมคายวิชาการ 
‐การสอนแบบโครงการ 
‐ การสอนแบบบูรณาการ 
‐กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 
‐กิจกรรมสอนเสริม O -NET 
๔.พัฒนานกัเรียนตามความแตกตาง
ระหวางบุคคล 
๑.การจัดทําโครงสรางการบริหารงาน 
๒.จัดทําคําส่ังโรงเรียน 
๓.พัฒนาขอมูลสารสนเทศ 
๔.พัฒนางานวิจัยของผูบริหารและครู 
๕.จัดทําแผนปฏิบัติการและปฏิบัติ
ตามแผน 
๖.จัดทํารายงานโครงการใน
แผนปฏิบัติการ 
๗.สํารวจความพึงพอใจ 
  

นักเรียน 
รอยละ๑๐๐
ความสําเร็จตาม
เปาหมายของ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
รอยละ๑๐๐
ความสําเร็จตาม
เปาหมายของ
โครงการ 
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๓๐ 
 

ท่ี 

ชื่อ 
งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/
เปาหมาย 

วิธีดําเนินการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงชี้
ความสําเร็จ 

(จํานวน/รอยละ) 
๙. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โครงการพัฒนา
สถานศึกษาสู
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ภายในป การศึกษา  
๒๕๕๗  โรงเรียน นํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการ
บริหารสถานศึกษา  
จัดการศึกษาและ
ดําเนินกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอชุมชน/
ตอสังคม 
๒.บุคลากรของ
โรงเรียนทุกคน          
มีความรู  ความเขาใจ
และปฏิบัติงานเปน
แบบอยางตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.นักเรียนทุกคนมี
ความรู ทักษะ     
ปฏิบัติตน  และดําเนิน
ชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  “อยู
อยางพอเพียง” 
 

 

๑.จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  
“อยางตอเนื่อง” 
๒.สรางวัฒนธรรมองคกร “อยูอยาง
พอเพียง”  เชน  การประหยัดใช 
ทรัพยากรอยางคุมคา 
๓.ใชทรัพยากรอยางพอเพียง  เชน  การ
ประหยดัน้ํา  การประหยัดไฟฟา 
๔.ปลูกฝงใหเปนวิถีชีวิต  เชน  การ
ออมทรัพยนักเรียนทุกวันศุกร  ตลาด 
นัดนักเรียน  วนัพระในวนัศุกร 
๕.ชุมชนสัมพันธ  ใหชุมชนมีสวนรวม
ในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
๖.จัดหลักสูตรการเรียนการสอนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ระยะเวลา
ตามท่ีกําหนด
ตามเปาหมายของ
โครงการ 
๒.บุคลากรและ
นักเรียนท่ีรวม
กิจกรรม 
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๓๑ 
 

 
ท่ี 

ช่ือ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค/
เปาหมาย 

วิธีดําเนนิการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงช้ี
ความสําเร็จ 

(จํานวน/รอยละ) 
๑๐. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการออน
นอม ถอมตน 
น้ําใจงามตาม
แบบไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.นักเรียนทุกคน 
รวมกิจกรรมท่ี
โรงเรียนจัดข้ึนเพื่อ
อนุรักษวัฒนธรรม 
ดานมารยาทไทยและมี
ความภาคภูมิใจท่ีไดมี
สวนรวมในการ
แสดงออกถึงความเปน
ไทย 
๒.ครูและนักเรียนทุก
คนมีความเขาใจ
เกี่ยวกับมารยาทไทย 
๓.นักเรียนทุกคนมี
กริยามารยาทเรียบรอย  
และปฏิบัติจนเกิด
ความเคยชิน 
 

๑.การอบรมมารยาทไทยใหกับครู 
๒.การอบรมมารยาทไทยใหกับ
นักเรียน  แทรกในกิจกรรมโฮมรูม 
กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมวนัศุกรสุดสัปดาห 
๓.จัดประกวดมารยาทไทยภายใน
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ๑๐๐ของ
ครูและนักเรียนท่ี
รวมกิจกรรมและ
บรรลุตาม
เปาหมายของ
โครงการ 
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๓๒ 
 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปท่ีผานมา 

 ๑๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หนวยงานตนสังกัด * 

ดานท่ี  ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
มาตรฐานท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 

 
ดีเยีย่ม 

 
ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๓ เด็กมีพฒันาการดานสังคม ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม 

ดานท่ี ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี     

ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

 
ดีเยีย่ม 

 
ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๖  ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

 
ดีเยีย่ม 

 
ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๗แนวการจัดการศึกษา ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
ดีเยีย่ม 

 
ดีเยีย่ม 

ดานท่ี ๓ มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
มาตรฐานท่ี ๙ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน 

ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

 
 

ดีเยีย่ม 

 
 

ดีเยีย่ม 

ดานท่ี ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๑๐การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย

ตามปรัชญา วิสัยทัศน และจดุเนนของการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

 
 
 

ดีเยีย่ม 

 
 
 

ดีเยีย่ม 

ดานท่ี ๕มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 
มาตรฐานท่ี ๑๑การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายแผน 
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพือ่ยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน 

 
ดีเยีย่ม 

 
ดีเยีย่ม 
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๓๓ 
 

 

 ๑๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน* ใหบันทึกระดับคุณภาพเชน พอใช  ดี .... พรอม คะแนนกํากับไว 
ตามผลประเมิน 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หนวยงานตนสังกัด * 

ดานคณุภาพผูเรียน 
มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

 
ดีเยีย่ม 

 
ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานยิมท่ีพึง
ประสงค 

 
ดีเยีย่ม 

 
ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี  ๓   ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง รักการเรียนรู และ พฒันาตนเอง อยาง
ตอเนื่อง 

 
 

ดีเยีย่ม 

 
 

ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปน
ระบบคิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติ
สมเหตุผล 

 
 

ดีเยีย่ม 

 
 

ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปน 
ตามหลักสูตร 

 
ดี 

 
ดี 

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน 
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดีตอ
อาชีพสุจริต 

 
 

ดีเยีย่ม 

 
 

ดีเยีย่ม 

ดานการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

 
 

ดีเยีย่ม 

 
 

ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
ดีเยีย่ม 

 
ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง 
ชุมชน  ปฏิบัติงานตามบทบาท หนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

 

 
 

ดีเยีย่ม 

 
 

ดีเยีย่ม 
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๓๔ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หนวยงานตนสังกัด * 

มาตรฐานท่ี ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ 
เรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

 
ดีเยีย่ม 

 
ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการ 
บริการท่ีสงเสริมใหผูเรียน พัฒนาเต็มศักยภาพ 

 
ดีเยีย่ม 

 
ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
ดีเยีย่ม 

 
ดีเยีย่ม 

ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน 
ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

 
 

ดีเยีย่ม 

 
 

ดีเยีย่ม 

ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย 
ตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน 

 
 

ดีเยีย่ม 

 
 

ดีเยีย่ม 

ดานมาตรการสงเสริม 
มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน  
แนวทางการปฏิรูป การศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม 
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

 
 
 

ดีเยีย่ม 

 
 
 

ดีเยีย่ม 

 

๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง   
๑๓.๑ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ดานผูเรียน     
มาตรฐานท่ี ๑  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึง 
ประสงค 

  √  

มาตรฐานท่ี ๒  ผูเรียนมีสุขนสัิย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีด ี   √  
มาตรฐานท่ี ๓  ผูเรียนมีความสนใจกจิกรรมดานศิลปะ ดนตรี และ             



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓๕ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

การเคล่ือนไหว √ 
มาตรฐานท่ี ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  
คิดแกปญหา และคิดริเร่ิมสรางสรรค  

  √  

มาตรฐานท่ี ๕  ผูเรียนมีความรูทักษะพืน้ฐานตามพัฒนาการทุกดาน   √  
มาตรฐานท่ี ๖  ผูเรียนสนใจใฝรู  รักการอานและพัฒนาตนเอง   √  
มาตรฐานท่ี ๗  ผูเรียนเลน/ทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนได และช่ืนชม 
ในผลงานของตนเอง 

  √  

ดานครู     
มาตรฐานท่ี ๘  ครูมีคุณวุฒิ / ความรูความสามารถตรงกับงานท่ี 
รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 

  √  

มาตรฐานท่ี ๙  ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอน 
อยางมีประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   √ 

ดานผูบริหาร     
มาตรฐานท่ี ๑๐  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการ 
บริหารจัดการ                         

   √ 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสราง และ 
บริหารงานอยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมาย 
การศึกษา 

  √  

มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมและการเรียน 
การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   √ 

มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตร ท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและ 
ทองถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

   √ 

มาตรฐานท่ี ๑๔  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและ 
ความรวมมือกบัชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

  √  

 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓๖ 
 

๑๓.๒ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขัน้พื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 

ปรับ
ปรุง 

พอใช ดี ดีมาก 

ดานผูเรียน 
มาตรฐานท่ี ๑  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

   
√ 

 

มาตรฐานท่ี ๒  ผูเรียนมีสุขนสัิย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีด ี   √  
มาตรฐานท่ี ๓  ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี  
และกีฬา     

   
√ 

 

มาตรฐานท่ี ๔ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห คิดสังเคราะห 
มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวสัิยทัศน  

   
√ 

 

มาตรฐานท่ี ๕  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร   √  
มาตรฐานท่ี ๖ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง 

   
√ 

 

มาตรฐานท่ี ๗  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ 
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

   
√ 

 

ดานครู 
มาตรฐานท่ี ๘   ครูมีคุณวุฒิ / ความรูความสามารถตรงกับงาน                   
ท่ีรับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 

   
 
√ 

 

มาตรฐานท่ี ๙   ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยางมี 
ประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   
√ 

 

ดานผูบริหาร 
มาตรฐานท่ี ๑๐  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถ 
ในการบริหารจัดการ                    

   
 
 

 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓๗ 
 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับขัน้พื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 

ปรับ
ปรุง 

พอใช ดี ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสราง และการ
บริหารงาน อยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุ
เปาหมายการศึกษา 

   
√ 
 

 
 
 

มาตรฐานท่ี ๑๒สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมและการเรียนการสอน    
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   
 

 
√ 

มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตร ท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและ
ทองถ่ินมีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

    
√ 

มาตรฐานท่ี ๑๔  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกบั
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

   
√ 

 

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ..........ดี.............. โดยมีคาเฉล่ีย....๓.๑๖. 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ   รับรอง        ไมรับรอง 
 

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ระดับปฐมวัย 
 ผูเรียนระดับปฐมวัย  ควรไดรับการสงเสริมสนับสนุนจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (MEP)  และ
การสอนคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง  ใหมีการประเมินผลการจัดประสบการณเหลานี้  เปรียบเทียบกับเปาหมาย
ของโครงการ  เพื่อประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงใหเกิดพัฒนาสูงข้ึนตอไป 
 ควรจัดใหมีครูทําการสอนในระดับปฐมวัยอยางนอยจํานวนท้ัง  ๓  คน  เพื่อชวยกันจัดประสบการณ
การเรียนรูไดท่ัวถึง  รวมท้ังการติดตามประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (MEP)  ซ่ึงครูเจาของภาษา
เปนผูสอนเพื่อขยายหองเพิ่มข้ึน จะทําใหเกิดคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

ระดับประถมศึกษา 
 ผูเรียนระดับประถมศึกษา  ควรไดรับการพัฒนาและฝกใหเกิดความคิดดวยตนเอง  มีทักษะการคิด 
วิเคราะห สรุปความรู การสรางผลงานจากความคิดสรางสรรคของผูเรียน เชน การเขียนเรียงความ โครงงาน การ
สืบคนทํารายงาน  การนําเสนอผลงาน  กระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง  โดยจัดใหท่ัวถึงทุกระดับช้ัน  จัด
กิจกรรมท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติดวยตนเองในการแสวงหาความรูดวยตนเองในแหลงเรียนรู  แสวงหา
คําตอบจากการคนควาขอมูล สรุปขอมูลความรูดวยตนเองอยางเต็มความสามารถของผูเรียน 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓๘ 
 

 ครูควรไดรับการพัฒนาในการแสวงหาองคความรูอยางหลากหลาย ดวยการประชุม อบรม สัมมนา ท้ัง
ภายนอกสถานศึกษา และภายในสถานศึกษา เกี่ยวกับทักษะและกระบวนการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในทุกกลุมสาระการเรียนรู ดวยวิธีใหผูเรียนไดมีสวนรวมมากท่ีสุด         ฝกทักษะดานการคิด  การวิเคราะห 
การสรุปความรู  การคนควา  การสืบคนจากแหลงตาง ๆ รวมท้ังสามารถคนควาจากอินเทอรเน็ต  ไดเหมาะสม
ตามวัยและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 ผูบริหารควรจัดทําระเบียบโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)  เพ่ือรองรับในการสรางความสัมพันธ
และความรวมมือกับผูปกครองนักเรียน ชุมชน องคกรอ่ืน  เพื่อส่ือสารในเร่ืองการพัฒนาสถานศึกษาใหทราบ
และเขาใจถึงสิทธิหนาท่ีอันพึงมีตอกัน  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสูมาตรฐานและคุณภาพ  อันจะสงผลให
ผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ิน และองคกรอ่ืน ๆ  มีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของทางราชการท่ี
ยั่งยืนตอไป  รวมท้ังควรดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สูภาคปฏิบัติอยางชัดเจนดวยการนํา
ระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 
๒๕๔๗  ดวยการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครองนักเรียน  ชุมชน  และองคกรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
ก็จะเกิดคุณภาพอยางยั่งยืน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ตอนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

๑. การบริหารจัดการศึกษา  
 โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) แบงโครงสรางการบริหารงานเปน๔ ดาน 
ไดแกดานดานการบริหารวิชาการ  ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล 
และดานการบริหารทั่วไป 

ผูบริหารยึดหลักการบริหาร 
การบริหารตองอาศัยความรูความสามารถประสบการณและทักษะท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุตาม

เปาหมายซ่ึงเปนการประยกุตเอาความรูหลักการและทฤษฎีมาปรับใชในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเหมาะสมกับ
สถานการณและส่ิงแวดลอมโดยนําวงจรคุณภาพมาเปนหลักในการบริหาร ดังนี ้

 
เทคนิคการบริหารแบบพฤตกิรรมการปฏบิัติงาน๒แบบ ไดแก 
๑)พฤติกรรมมุงงาน (Task Behavior) คือ ผูนําท่ีกําหนดรายละเอียดและขอบเขตของงาน 

แกผูใตบังคับบัญชาซ่ึงจะบอกใหรูวาผูใตบังคับบัญชาตองทําอะไร  อยางไร  ท่ีไหน และเสร็จเม่ือไร 
๒)พฤติกรรมมุงความสัมพนัธ (Relationship Behavior) คือ  ผูนําท่ีพยายามและรักษาความสัมพันธกับ

ผูใตบังคับบัญชา โดยใหโอกาสในการติดตอไดสะดวก และใหการสนบัสนุน อยางสมํ่าเสมอ 
 
 

๓๙ 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 
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แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง( เขียวอุทิศ)  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารท่ัวไป 

๔๐ 
 

 

1.  การพัฒนาหรือการ
ดําเนินการเก่ียวกับการให
ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรทองถ่ิน 
2.  การวางแผนดานการวิชาการ 
3.  การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
4.  การพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 
5.  การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู 
6.  การวัดผล ประเมินผล และ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 
8.  การพัฒนาและสงเสริมใหมี
แหลงเรียนรู 
9.  การนิเทศการศึกษา 

 

1.  การจัดทําแผนงบประมาณและ
คําขอต้ังงบประมาณ เพ่ือเสนอตอ
เลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.  การวางแผนอัตรากําลัง 1,  การพัฒนาระบบเครือขาย
ขอมูลสารสนเทศ 2.  การจัดสรรอัตรากําลัง

ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2.  การประสานงานและพัฒนา
เครือขายสถานศึกษา 

2.  การจัดทําแผนการใชจายเงิน 
ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง3.  การ
อนุมัติการจายงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร 

3.  การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง   3.  การวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา 4.  การเปล่ียนตําแหนงให

สูงขึ้น การยายขาราชการครุ
และบุคลากรทางการศึกษา 

4.  งานวิจัยเพื่อการพัฒนา
นโยบายและแผน 

5.  การดําเนินการเกี่ยวกับการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน 

5.  การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองคกร 

4.  การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

6.  การลาทุกประเภท 6.  การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 7.  การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 5.  การรายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

7.  งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
8.  การดําเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ 

8.  การดําเนินงานธุรการ 
6.  การตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานการใชงบประมาณ 

9.  การดูแลอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม 9.  การสั่งพักราชการและการ

สั่งใหออกจากราชการไวกอน 7.  การตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานการใชผลผลิตจาก
งบประมาณ 

10.  การจัดทําสํามะโนประชากร 
10.  การรายงานการดําเนินการ
ทางวินัยและการลงโทษ 

11.  การรับนักเรียน 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
้

คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง รองผูอํานวยการโรงเรียน 

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 

ผูอํานวยการโรงเรียน 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 
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โครงสรางการบริหารจัดการศึกษา(ตอ) 
 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารท่ัวไป 

12.  การเสนอความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือ
เลิกสถานศึกษา 

8.  การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพ่ือการศึกษา 

๔๑ 
 

    

10.  การแนะแนว 
11.  การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 
12.  การสงเสริมชุมชนใหมี
ความเขมแข็งทางวิชาการ 
13.  การประสานความรวมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองคกรอื่น 
14.  การสงเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแกบุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงาน 
สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการอ่ืนที่จัดการศึกษา 
15.  การจัดทําระเบียบและแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการ
ของสถานศึกษา 
16.  การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา 
17.  การพัฒนาสื่อ และใชสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
18.การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 

9.  การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ี
ไดรับมอบหมายเก่ียวกับกองทุน
เพ่ือการศึกษา 
10.  การการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
11.  การวางแผนพัสดุ 
12.  การกําหนดรูปแบบรายการ 
หรือคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางที่ใช
งบประมาณเพ่ือเสนอตอ
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
13.  การพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการจัดทําและ
จัดหาพัสดุ 
14.  การจัดหาพัสดุ 
15.  การควบคุมดูแล บํารุงรักษา
และจําหนายพัสดุ 
16.  การจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสิน 
17.  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการจายเงิน 
19.  การจัดทําบัญชีการเงิน 
20.  การจัดทํารายงานทางการเงิน 
และงบการเงิน 
21.  การจัดทําหรือจัดหาแบบ
พิมพบัญชี ทะเบียนและรายงาน 
22.การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 
 

11.  การอุทธรณและการรอง
ทุกข 
12.  การจัดระบบและการจัดทํา
ทะเบียนประวัติ 13.  การประสานงานจัด

การศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย 

13.  การจัดทําบัญชีรายช่ือและ
การใหความเห็นเก่ียวกับการ
เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

14.  การระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
15.  การทัศนศึกษา 14.  การสงเสริมการประเมิน

วิทยฐานะขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

16.การสงเสริมงานกิจการ
นักเรียน 
17.  การประชาสัมพันธงาน
การศึกษา 

15.  การสงเสริมและยกยองเชิด
ชูเกียรติ 
16.  การสงเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

18.  การสงเสริม สนับสนุนและ
ประสานงานการจัดการศึกษา  
ของบุคคล องคกร หนวยงาน
และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษา 

17.  การสงเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรมสําหรบัขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

19.  งานประสานราชการสวน
ภูมิภาคและสวนทองถ่ิน   

18.  การริเริ่มสงเสริมการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 20.  การรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 19.  การพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 21.  การจัดระบบการควบคุม

ภายในหนวยงาน 20.การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่
ไดรับมอบหมาย 22.  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ในการลงโทษนักเรียน 
23.การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่

ไดรับมอบหมาย 
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คณะกรรมการสถานศึกษา 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
ผูอํานวยการโรงเรียน

นายชลอ  ม่ันฤทธ์ิ 
รองผูอํานวยการโรงเรียน

นางนาฏยา  บรรจงอักษร 
นางปริศนา  พรหมเมศ 
นางมาลัย  ใหญสูงเนิน 
นางสมหมาย  เคาศรีวงษ 
นางรุงฤดี  จิระเสวี 
นางปราณี  ศรีทับทิม 
นางณัฐนรี  เจะยูโซะ 
นายสายันต  เหมรังคะ 
นางพรชนมทิพย  คชพันธ 
นายเสมา  นุชพันธุ 
นางวันทนา  บุณยดุสิต 
น.ส.ฉวีวรรณ  จันทรนาง 
นางสายพิณ  รังรงทอง 
นายสันติ  กระจางธนโชต 
นางสาวเจียมจิตร  วงศจอม 
นางสาว.มาลี  ลาภลมูล 
นางศิริลักษณ  ศรีเจริญ 
น.ส.ภิชาภัช  บัวชวงรุจดา 
น.ส.ปานทอง  กันหาบาง 

นายสันติ  กระจางธนโชต 
นายสมชาย  พูลบรรดิษฐ 
นางนาฏยา  บรรจงอักษร 
นางชุติมา  กังสดาร 
นางศรีนันท  พัฒนพรชัย 
นางรุงฤดี  จิระเสวี 
นางวันทนา  บุณยดุสิต 
นางสายพิณ  รังรงทองนายศุภชัย  
มิ่งมงคล 
วาที่ ร.ต.สิทธกานต ธนสัมบันน 
นายณรงคชัย  ควรคิด 
นายสมชายเจริญยิ่ง 
นางสาวนารินทร  ดาวไธสง 
นายเสมา  นุชพันธุนางสาวชญา
นิษฐ  จําปาขันธนายอรรถพล  
พรหมเมศ 
นายภาคภูมิ  รักธัญการ 
นางสาววิยะดา ทองเฟอง 
น.ส.นันทนภัส  เพช็รกลา 
น.ส.โชติกา  เกงแกว 
น.ส.มินตรา  เกลี้ยงเกลา 
น.ส.รชิตา  เพ็งชมจันทร 

นางผกามาศ  เลิศชูเกียรติ 
นายศุภชัย  มิ่งมงคล 
นายสุทธิลักษณ  สุทธิธรรม 
นางหน่ึงนุช  จริยเสถียร 
นางสาวนารินทร  ดาวไธสง 
น.ส.อนงคนารถ นุชสายสวาท 
นางสาวสุกฤตา  หงสแกว 
นางสาววิยะดา ทองเฟอง 
นางสาววรัญญา  ทองแกมแกว 
 

นางสําเริง  อาชวานนท 
นางมาลัย  ใหญสูงเนิน 
นายสายันต  เหมรังคะ 
นางสาววิภาพร  มั่งมี 
นางอารีย  ดานขุนทด 
น.ส.วรัญญา  ทองแกมแกว 
นางแจมจันทร  สิมาฉายา 
นายชาลี  อิ่มพงษ 

 

บริหารงานวิชาการ บริหารงานบริหารท่ัวไป 
 

บริหารงานบุคคล 
 

บริหารงานงบประมาณ 
 

๔๒ 
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ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๔๓ 
 

๒. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน 
ผูเรียน ใฝเรียนใฝรู มีคุณธรรมจริยธรรมรวมใจอนุรักษส่ิงแวดลอม รักษความเปนไทยเรียนรูสูสากล  

และปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาระบบการบริหารจดัการการศึกษาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
๒. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิต  ส่ือสารเปนและพัฒนาตนเองไดอยางมีคุณภาพ 
๓.  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูใหหลากหลายอยางมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของ 

การศึกษาชาติ 

เปาหมาย 
๑.ผูเรียนอานคลอง เขียนถูกตอง และสวยงาม มีทักษะพื้นฐานในการส่ือสารในทางภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร 
๒. มี สุ จิ ปุ สิ ในการเรียนรูแสวงหาความรูดวยตนเองใฝรูใฝเรียน 
๓. ผูเรียนมีความคิดวิเคราะห มีเหตุผล มีความคิดสรางสรรคมีวิจารณญาณ 
๔ .ผูเรียนสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีด ี
๕. ผูเรียนมีคานิยมท่ีดี รักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย อนุรักษส่ิงแวดลอม  

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
๖. ผูเรียนมีทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
๗.ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา พัฒนาผูเรียนตามเจตนารมณของชุมชน 
๘. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี มีกิริยามารยาทงดงามอยางเดนชดั 
๙.ผูเรียนดํารงชีวิตตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพยีง 

อัตลักษณของสถานศึกษา 
  ออนนอมถอมตน ไหวงาม ตามแบบไทย 

เอกลักษณของสถานศึกษา 
  โรงเรียนสงเสริมคุณธรรม 

 
 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๔๔ 
 

๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑. การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนใหเปนคนเกง คนดี และมีความสุขเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีความคิดสรางสรรค มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
และพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่งใหเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวนิัยในตนเองเพ่ิมข้ึน   
 ๒. พัฒนาครูผูสอน โดยมุงเนนท่ีการจดักจิกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  และสงเสริม
ใหครูไดศึกษาหาความรูพัฒนาตนเองตอไป  

๓. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและพัฒนาการศึกษาตอไปอยางตอเนื่อง 
 

๔. กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  
กลยุทธท่ี ๑  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม 

ความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู 
 

ลําดับ เปาหมาย 
๑. นักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ ไดรับการเตรียมความพรอม 

ดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ 
๒. นักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ จบการศึกษาตาม

กําหนดเวลาของหลักสูตร 
๓. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ ของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ อานออกเขียนได

คิดเลขเปน 
๔. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ ของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ อานคลอง 

เขียนคลอง มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน 
๕. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ใชเวลาอานหนังสือนอกเวลาเรียน โดย

เฉล่ียอยางนอยวันละ ๓๐ นาที 
๖. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐มีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวย

ตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
๗. นักเรียน ของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  

สังเคราะหมีวจิารณญาณ มีความคิดสรางสรรคตามระดับการศึกษา 
๘. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ มีความรูความสามารถทางคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตรตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร 
 
 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๔๕ 
 

ลําดับ เปาหมาย 
๙. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๑๐. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ ไดรับการปลูกฝงทักษะชีวิตและสามารถ

ปรับตัวเขากับสถานการณภยัพิบัติได 
๑๑. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) กลุมวิชาวทิยาศาสตร คณิตศาสตร 

ภาษาไทยสังคมศึกษา และภาษาตางประเทศ จากการประเมินระดับชาติ เพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ ๕ 
๑๒. ครูและนักเรียนโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ ไดรับการพัฒนา ใหมีทักษะภาษาท่ีสอง

และมีความพรอมตอการเขาสูประชาคมอาเซียน 
๑๓. โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) จดัหาสื่อการเรียนรู ๘ กลุมสาระท่ีมีคุณภาพใหครูเลือกใชอยาง

หลากหลาย 
๑๔. โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มีการจัดกิจกรรมสรางความเขาใจในการเปล่ียนแปลงและสังคมพหุ

วัฒนธรรม 
๑๕. โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 

 
 

กลยุทธท่ี ๒  ปลูกฝงคุณธรรม  ความสํานกึในความเปนชาตไิทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
       เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ลําดับ เปาหมาย 
๑. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 
๒. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ )รอยละ ๑๐๐มีความสํานึกในความรักชาติ 
๓. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ ไดรับการสงเสริมและพัฒนาเรียนรู

ประวัติศาสตรชาติไทย สังคมศึกษา ประชาธิปไตย มีความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
๔. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ มีคุณธรรม จริยธรรม ๘ ประการ ไดแก 

ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย มีวินยั สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ําใจและกตัญู 
๕. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ มีการประกอบกจิกรรมทางศาสนา และ

กิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืนและสังคมอยางสมํ่าเสมอ 
๖. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ ไดรับการเรียนรูตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๔๖ 
 

ลําดับ เปาหมาย 
๗. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ )  รอยละ ๑๐๐ ไดรับการสงเสริมใหมีความรับผิดชอบ

ตอสังคมและส่ิงแวดลอมเหมาะสมกับวยั 
๘. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ ไดรวมกจิกรรมเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรม 
 
 

กลยุทธท่ี ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึงครอบคลุม ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 

ลําดับ เปาหมาย 
๑. ประชากรวยัเรียนรอยละ ๑๐๐ ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ )ไดรับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ จบการศึกษาข้ันพืน้ฐานตามกําหนดเวลา

ของหลักสูตร 
๓. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ ไดรับการดูแลชวยเหลือทางการศึกษา

ตามระดับการศึกษา 
๔. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ ไดรับการสนับสนุนคาใชจายทาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๕. กรณีมีนกัเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงตอสารเสพติด ตองลดลง        

รอยละ ๑๐๐  
๖. กรณีมีนกัเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ถาติดสารเสพติด ตองไดรับการบําบัด รอยละ 

๑๐๐  
๗. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ไดเรียนรูงานอาชีพตามศักยภาพของตน 

และสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพไดเม่ือจบการศึกษาข้ันพืน้ฐานอยางนอย ๑ อาชีพ 
๘. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของ

หลักสูตร 
๙. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ ผานเกณฑการพัฒนาสมรรถภาพ ตาม

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
๑๐. นักเรียนพิการของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ จบการศึกษาตามกาํหนดเวลาของ

หลักสูตร 
๑๑. ผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ )  รอยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจท่ีไดรับการ

บริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๔๗ 
 

กลยุทธท่ี๔  พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 
 

ลําดับ เปาหมาย 
๑. ครูโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
๒. ครูโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ ไดรับการพัฒนาทางดาน ICT 
๓. ครูโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ ไดรับการเตรียมความพรอมดานภาษาท่ีสอง

เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 

 
กลยุทธท่ี ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา  

        หลักธรรมาภิบาลเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 

ลําดับ เปาหมาย 
๑. โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็งครบองคประกอบตาม

กฎกระทรวงฯ 
๒. โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มีการบริหารจัดการไดตามมาตรฐานการศึกษาสามารถเขารับ

การประเมินคุณภาพ 
๓. โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ใหมีการจัดการศึกษาอยางมี

คุณภาพ 
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๔๘ 
 

๕. การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา 
 กลยุทธท่ี ๑  พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม 
         ความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑.โครงการ
พัฒนาการจดั
ประสบการณ
การเรียนรู
ปฐมวัย 

๑. เพื่อกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย 
๒. เพื่อจดัทําแผนและดําเนินการ
ตามแผน 
๓. เพื่อจัดระบบขอมูลสารสนเทศ
และใชสารสนเทศในการบริหารจัด
การศึกษา 
๔. เพื่อติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
๕.เพื่อนําผลการประเมินคุณภาพท้ัง
ภายในและภาพนอกไปใชในการ
วางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา
ปฐมวัยอยางตอเนื่อง 
๖. เพื่อจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาปฐมวยัไดทุก
มาตรฐานและทุกตัวบงช้ี 
๒.จัดทําและดําเนินการตามแผนท่ี
มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
๓.จัดระบบขอมูลสารสนเทศและ
ใชสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 
ไดรอยละ  ๑๐๐ 
๔.ติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานได
รอยละ ๙๕ 
๕.นําผลการประเมินคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอกไปใชในการ
วางแผนพฒันา 
คุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 
๖.จัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในปการศกึษาละ ๑  คร้ัง 
 

มาตรฐาน
ปฐมวัยท่ี 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,
๗,๘,๙,๑๐,๑๑ 
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๔๙ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๒.โครงการ
พัฒนา
คุณภาพ 
การเรียน 
การสอน 
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
๓. โครงการ
พัฒนา
กระบวนการ 
วิจัยในการ
เรียนรู 
ในช้ันเรียน 
 
 
 
 
 
 
๔.โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
๘ กลุมสาระ 
 
 

๑. เพื่อใหครูเปล่ียนพฤติกรรมการ
สอนใหหลากหลายมากยิ่งข้ึนโดย
ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
๒.เพื่อใหครูพฒันาส่ือ  จัดหาแหลง
เรียนรู  และพฒันาการมีวจิัยในช้ัน
เรียนใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 
๑. เพื่อพัฒนาคนควาเกีย่วกบั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อพัฒนาใหนกัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิท่ีดีข้ึน 
๓.เพื่อพัฒนาใหครูมีผลงานวจิัยใน
ช้ันเรียนปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธิผล 
 
 
 
๑.เพื่อใหผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไป
ตามเกณฑ 
๒.เพื่อใหผูเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ  
๓.เพื่อใหผูเรียนมีผลการประเมิน
การคิดวิเคราะหและเขียนเปนไป
ตามเกณฑ 

๑.ครูทุกคนปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การสอนใหหลากหลายยิ่งข้ึน  
โดนยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
๒.ครูทุกคนมีการพัฒนาส่ือ  
จัดหาแหลงเรียนรู  และมีการวิจัย
ในช้ันเรียน 
 
๑.ครูทุกคนศึกษาคนควาเกีย่วกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
๒.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 
กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาไทยสังคมศึกษา และ
ภาษาตางประเทศ เพิ่มข้ึน 
อยางนอยรอยละ ๕ 
๓.ครูทุกคนมีผลงานวิจัย  นาํ
ผลงานวิจัยไปใชพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพเกิดและเกิด
ประสิทธิผล 
๑.นักเรียนรอยละ ๘๐.๖๔ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุม
สาระเปนไปตามเกณฑตนสังกัด 
๒.นักเรียนรอยละ ๙๐มีผลการ
ประเมินสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 
๓.นักเรียนรอยละ ๙๐มีผลการ
ประเมินการคิดวิเคราะหและเขียน
เปนไปตามเกณฑ 

มาตรฐานท่ี  ๓
ตัวบงช้ีท่ี  ๓.๑,  
๓.๒,  ๓.๓,  
๓.๔ 
มาตรฐานท่ี๑๐  
ตัวบงช้ีท่ี 
๑๐.๒, ๑๐.๓,  
๑๐.๔ 
๑.มาตรฐาน 
ท่ี ๕ตัวบงช้ีท่ี  
๕.๑, 
๕.๒,๕.๓,๕.๔ 
๒.มาตรฐานท่ี  
๗ตัวบงช้ีท่ี 
๗.๗ 

 
 
 
 

มาตรฐานท่ี  ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๕.๑, ๕
๕.๒,๕.๓ ,๕.๔
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๕๐ 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

 
 
 

๕.โครงการ
พัฒนาทักษะ
การใช
ภาษาอังกฤษ
เพื่เตรียม
พรอมสู
ประชาคม
อาเซียน 

 

 

 

 

 

๖.โครงการ
หองสมุด 
มีชีวิต 

 

๔.เพื่อใหนักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 
 
๑.เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการฟง  
พูด  อาน  เขียนภาษาอังกฤษ 
๒.เพื่อสงเสริมใหนกัเรียนมีความ
ม่ันใจและเกดิทัศนคติท่ีดีในการใช
ภาษาอังกฤษ 
๓.เพื่อสงเสริมใหนกัเรียนรูจัก
แสวงหาความรูเพื่อเปนพื้นฐาน
การศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
๔.เพื่อกระตุนใหนกัเรียนเหน็
ความสําคัญของภาษาอังกฤษ         
ในฐานะภาษากลางในประเทศ 
 
 
 

๑.เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนมาใชบริการและรวม
กิจกรรมในหองสมุด 
๒.เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน  
แสวงหาความรูดวยตนเองจาก
หองสมุด แหลงเรียนรูและส่ือตาง ๆ 
๓.เพื่อใหนกัเรียนมีทักษะในการ
อาน  ฟง  ดู  พดู  เขียนและต้ังคําถาม  
เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
 

๔.นักเรียนรอยละ ๕๐มีผลการ
ทดสอบระดับชาติเฉล่ียอยูใน
ระดับดีข้ึน 
๑.นักเรียนทุกคนมีทักษะในการ
ฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษดี
ข้ึน 
๒.นักเรียนทุกคนมีความม่ันใจ  
ในการใชภาษาอังกฤษ กลาคิด      
กลาทํา  กลาแสดงออก 
๓.นักเรียนทุกคนรูจักแสวงหา
ความรูเพื่อเปนพื้นฐานการศึกษา
ในระดบัท่ีสูงข้ึน 
๔.นักเรียนทุกคนเล็งเห็น
ความสําคัญของภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาความพรอมและศักยภาพ
ของตนเองใหเขาสูประชาคม
อาเซียนได 

๑.นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนรอยละ ๙๐ มาใชบริการ
และรวมกิจกรรมใหหองสมดุ 
๒.นักเรียนรอยละ ๙๕ มีนิสัยรัก
การอาน  แสวงหาความรูดวย
ตนเองจากหองสมุด  แหลงเรียนรู  
และส่ือตาง ๆ รอบตัว 
๓.นักเรียนรอยละ ๙๕ มีทักษะใน
การอาน ฟง ดู พูด เขียนและตั้ง
คําถามเพ่ือคนควาหาความรู 

 
 
 
๑.มาตรฐานท่ี 
๓ตัวบงช้ีท่ี 
๓.๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี๓
ตัวบงช้ีท่ี 
๓.๑,๓.๒, 
๓.๔ 
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๗.กิจกรรม
สงเสริมนิสัย
รักการอาน 
การเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.โครงการ
เสริมสราง
สังคมแหงการ
เรียนรูสู
สถานศึกษา 

๔.นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรูและนําเสนอ
ผลงาน 
๑.เพื่อสรางเสริมทักษะการอานการ
เขียน 
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ    
อานคลอง  เขียนคลอง 
๓.เพื่อปลูกฝงนิสัยรักการอาน    
การเขียน 
๔.เพื่อใหผูเรียนไดแสดง
ความสามารถตามศักยภาพของ
ตนเอง 
๕.เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง 
๖.เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญ  
 รักและภมิูใจในภาษาไทย 

๑.เพื่อสงเสริมผูเรียนนิสัยรัก       
การอานและแสวงหาความรู       
ดวยตนเองจากหองสมุด  แหลง
เรียนรูและส่ือตาง ๆ รอบตัว 
๒.เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการอาน  
ฟง ดู พูด เขียน และ ต้ังคําถามเพื่อ
คนควาหาความรูเพิ่มเติม 
๓.เพื่อผูเรียนเรียนรูรวมกนัเปนกลุม  
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรูระหวางกัน 

๔.นักเรียนรอยละ ๙๐ ใช
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู
และนําเสนอผลงาน 
๑.ผูเรียนทุกคนในโรงเรียน       
เขารวมกิจกรรมในโครงการ 
๒.คณะครูในโรงเรียนทุกคนเขา
รวมกิจกรรมในโครงการ 
๓.คณะกรรมการสถานศึกษา    
ข้ันพื้นฐานและผูปกครองทุกคน
เขารวมกิจกรรมในโครงการ 
 
 
 
 
 
 

๑.ผูเรียนรอยละ ๑๐๐ มีนิสัยรัก
การอานและแสวงหาความรู    
ดวยตนเองจากหองสมุด  แหลง
เรียนรู และส่ือตางๆ  
๒.ผูเรียนรอยละ ๙๕มีทักษะใน
การอาน  ฟง  ดู  พูด  เขียน  และต้ัง
คําถามเพ่ือคนควาหาความรู 
๓.ผูเรียนรอยละ ๑๐๐ เรียนรู
รวมกันเปนกลุม แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน 

 
 
 
๑.มาตรฐานท่ี  
๓ ตัวบงช้ีท่ี 
๓.๑, ๓.๒ 

๒.มาตรฐานที่  
๑๔  ตัวบงช้ีท่ี 
๑๔.๑, ๑๔.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
๑.มาตรฐานท่ี  
๓  ตัวบงช้ีท่ี 
๓.๑, ๓.๒, 
๓.๓, ๓.๔ 
๒.มาตรฐานท่ี 
๑๓  ตัวบงช้ีท่ี 
๑๓.๑, ๑๓.๒ 
 

 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕๒ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙.โครงการ
พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 

 

๔.เพื่อใชเทคโนโลยีในการเรียนรู
และนําเสนอผลงาน 
๕.เพื่อสรางแหลงเรียนรู พฒันา
แหลงเรียนรูและใชประโยชนจาก
แหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมท้ัง
ผูเกี่ยวของ 
๖. เพื่อมีการแลกเปล่ียนเรียนรู
ระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว  
ชุมชน  และองคกรท่ีเกี่ยวของ 

 
 
 
 

๑.เพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  การ
วัดผล  ประเมินผล  ใหมีคุณภาพ
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 
๒. พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน การ
วัดผล ประเมินผลใหมีคุณภาพ
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

๔.  ผูเรียนรอยละ ๙๕ ใช
เทคโนโลยีในการเรียนรูและ
นําเสนอผลงาน 
๕. รอยละ ๑๐๐สถานศึกษาสราง
แหลงเรียนรูและพัฒนาแหลง
เรียนรูภายในสถานศึกษาและใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา  
๖.  รอยละ ๑๐๐ มีการแลกเปล่ียน
เรียนรูระหวางบุคคลภายใน
สถานศึกษา  ระหวางสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองคกรท่ี
เกี่ยวของเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหมี
คุณภาพ  มีความเหมาะสม   
ตรงตามท่ีกรมวิชาการ  
กระทรวงศกึษาธิการกําหนด 

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา     
ข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดหนามแดง
(เขียวอุทิศ)  ใหแลวเสร็จกอนเปด
ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
มาตรฐานท่ี ๑๐
ตัวบงช้ีท่ี ๑๐.๑, 
๑๐.๒,๑๐.๓ 

 

 

 
 
 
 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕๓ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑๐.โครงการ
จัดการสภาพ 
แวดลอมเพื่อ
การเรียนรู 
สูคุณภาพ 
 
๑๑.กิจกรรม
พัฒนา
นักเรียน 
ดานการคิด 

 

๑.เพื่อใหอาคารสถานท่ี บริเวณ
โรงเรียนสะอาด รมร่ืน สวยงาม 
๒.เพื่อใหนกัเรียนมีแหลงเรียนรู
เพิ่มข้ึน 
  

 

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห  
คิดสังเคราะห  คิดอยางมี
วิจารณญาณ คิดสรางสรรค 
คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 
 

๑.รอยเปอรเซ็นตของพ้ืนท่ีบริเวณ
โรงเรียนมีความสะอาด  รมร่ืน  
สวยงาม 
๒.โรงเรียนจดัแหลงเรียนรูให
นักเรียนทุกคนท้ัง  ๘  กลุมสาระ 

 
๑.นักเรียนรอยละ ๙๕  สามารถ
สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอานและ
ฟงจับประเด็นตามองคประกอบ
เร่ือง  เช่ือมโยงความสัมพันธของ
เร่ืองและส่ือสารการพูดหรือการ
เขียนตามความคิดของตนเองได 
๒.นักเรียนรอยละ ๙๕ สามารถ
อธิบายวิธีคิด  วิธีแกปญหาดวย
ภาษาของตนอยางเปนลําดับ
ข้ันตอน 
๓.นักเรียนรอยละ ๙๕  สามารถ
กําหนดเปาหมาย  คาดการณ  
เลือกตัดสินใจตามเร่ืองเหตุการณ  
โดยเลือกใชขอมูลในการตัดสินใจ
อยางมีเหตุผลและแกปญหาดวย
ความรอบคอบ 
๔.นักเรียนรอยละ ๙๕ มีความคิด
ริเร่ิมและสรางสรรค  สรางผลงาน
ดวยความภาคภูมิใจ 

๑.มาตรฐานท่ี  
๑๑ ตัวบงช้ีท่ี  
๑๑.๑ 
๒.มาตรฐานท่ี  
๑๓ตัวบงช้ีท่ี  
๑๓.๑มาตรฐาน
ท่ี ๔  ตัวบงช้ีท่ี 
๔.๑,  ๔.๒, 
๔.๓, ๔.๔   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
กลยุทธท่ี ๒  ปลูกฝงคุณธรรม  ความสํานกึในความเปนชาตไิทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕๔ 
 

       เศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  

๑๒.โครงการ
พัฒนา
กิจกรรม
ลูกเสือ  
เนตรนารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๓.โครงการ
วันสําคัญ 
 
 
 
 

 

๑.เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะ      
ท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 
๒.เพื่อใหนักเรียนมีความเอ้ืออาทร
และกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
๓.เพื่อใหนกัเรียนยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 
๔.เพื่อใหนักเรียนตระหนัก รูคุณคา 
รวมอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
๕.เพื่อพัฒนากิจการลูกสือเนตรนารี
ของโรงเรียนใหมีการพัฒนาอยาง
เปนระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 

๑.เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูวธีิปฏิบัติ
ตนในการประกอบพิธีกรรม
ทางดานศาสนา ประเพณวีัฒนธรรม 
ท่ีดีงามของคนไทย 
๒.เพื่อปลูกฝงใหนกัเรียนเคารพรัก 
หวงแหนเทิดทูนสถานบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย             
 

๑.นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคตามหลักสูตร 
๒.นักเรียนท่ีทุกคนมีความเอื้อ
อาทรและกตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ 
๓.นักเรียนทุกคนยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 
๔.นักเรียนทุกคนตระหนัก รู
คุณคา รวมอนรัุกษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม 
๕.ภายในป พ.ศ.๒๕๕๗  กจิการ
ลูกเสือของโรงเรียนมีการ
พัฒนาข้ึน  สามารถเปนแบบอยาง
ในการจดักิจกรรมของโรงเรียนใน
กลุมบางพลี ๑ไดเปนโรงเรียน
ตนแบบลูกเสือ 
๑.นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนในการ
ประกอบพิธีกรรมทางดานศาสนา 
ประเพณวีัฒนธรรม ท่ีดีงามของ
คนไทยได 
๒.นักเรียนทุกคนมีความเคารพรัก 
หวงแหน เทิดทูนสถานบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย 
 

มาตรฐานท่ี ๒  
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑,  
๒.๒,  ๒.๓, ๒.๔ 
มาตรฐานท่ี ๑๐
ตัวบงช้ีท่ี ๑๐.๓ 
 

 

 

 

 

 

 
 
๑.มาตรฐานท่ี ๒
ตัวบงช้ีท่ี 
๒.๑,๒.๒,๒.๓,
๒.๔ 
๒.มาตรฐานท่ี 
๑๔ ตัวบงช้ีท่ี  
๑๔.๑, ๑๔.๒ 
 

 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕๕ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑๔.โครงการ
โรงเรียนธรรม
จารี 
 
 

 

๑๕.โครงการ
อนุรักษ
พลังงานและ
ส่ิงแวดลอม 
 
 
๑๖.โครงการ
พัฒนาพัฒนา
ประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
๑๗.โครงการ
พัฒนา
สถานศึกษาสู
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอัน
ดีงามใหนักเรียนไดประพฤติและ
ปฏิบัติ 
๒.เพื่อใหนกัเรียนไดปฏิบัตกิิจกรรม
อันเปนประโยชนแกตนเองและ
สังคม 
 

๑.เพื่อใหครูและนักเรียนไดรูวิธีการ
อนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม
อยางถูกตอง 
๒.เพื่อเปนตนแบบในการปฏิบัติ
เร่ืองการอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมสูชุมชน 
๑.เพื่อปรับปรุง แกไขนักเรียนใหมี
พัฒนาการทางดานประชาธิปไตย 
ท้ัง  ๓ดาน 
๒.เพื่อใหนกัเรียนมีวนิัยในตนเอง 
๓.เพื่อใหนักเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกันเปนกลุมได 
๔.เพื่อปลูกฝงวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
 
 

๑.โรงเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในหลักการ
บริหารสถานศึกษา  
จัดการศึกษาและดําเนนิกิจกรรมที่
เปนประโยชนตอชุมชน/สังคม 
  

๑.นักเรียนทุกคนไดรับการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม 
๒.นักเรียนทุกคนไดปฏิบัติ
กิจกรรมอันเปนประโยชนแก
ตนเองและสังคม 

 
๑.ครูและนักเรียนทุกคนไดรู
วิธีการอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมอยางถูกตอง 
๒.โรงเรียนเปนตนแบบในการ
ปฏิบัติเร่ืองการอนุรักษพลังงาน
และส่ิงแวดลอมสูชุมชน 
๑.นักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรม 
๒.นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมดีข้ึน 
๓.นักเรียนทุกคนสามารถทํางาน
เปนหมูคณะได 
๔.นักเรียนทุกคนรูจักสิทธิ และ
หนาท่ีของตนเอง 
๕.นักเรียนทุกคนมีความสามัคคี 
และรูจักการเสียสละ 

๑.ภายในป การศึกษา  ๒๕๕๗  
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช
ในการบริหารสถานศึกษา  จดั
การศึกษาและดําเนินกิจกรรมที่
เปนประโยชนตอชุมชน/ตอสังคม 

๑.มาตรฐานท่ี 
๒ ตัวบงช้ีท่ี
๒.๑,๒.๒,๒.๔
๒.มาตรฐานท่ี 
๑๔ตัวบงช้ีท่ี
๑๔.๑, ๑๔๒ 

๑.มาตรฐานท่ี  
๒ตัวบงช้ีท่ี๒.๔ 
๒.มาตรฐานท่ี 
๑๔ ตัวบงช้ีท่ี 
๑๔.๑, ๑๔.๒ 
 
มาตรฐานท่ี ๒
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑,  
๒.๓ 
 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๒  
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑  
 

 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 
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๕๖ 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

 

 

 

 

 

๑๘.โครงการ 
ออนนอม   
ถอมตน   
ไหวงาม 
ตามแบบไทย 
 
 
 
 
 
 

๑๙.โครงการ
พัฒนา
ส่ิงแวดลอม
รวมกับชุมชน 

๒.ผูอํานวนการโรงเรียน  ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษามีความรู
ความเขาใจและปฏิบัติงานเปน
แบบอยางตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓.นักเรียนมีความรู  ทักษะ ปฏิบัติ
ตนและดําเนินชีวิตตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง  “อยูอยาง
พอเพียง” 
๑.  เพื่อสรางคานิยมใหรักษาความ
เปนไทย 
๒.เพื่อใหครูและนักเรียนทุกคนมี
ความเขาใจเกีย่วกับมารยาทไทย 
๓.  เพื่อใหนักเรียนมีกิริยามารยาท
เรียบรอยและปฏิบัติจนเกิดความเคย
ชิน 
 

 
 
 
 
๑  เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมรวมกับ
ชุมชนโดยรอบโรงเรียนใหสะอาด 
รมร่ืน สวยงาม 
๒.เพื่อใหนกัเรียน  ครู  และชุมชน  
มีจิตสํานึก ตระหนกัและรูคุณคา
ของการอนุรักษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม 

๒.ผูอํานวยการโรงเรียน  ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน  มี
ความรู  ความเขาใจและปฏิบัติงาน
เปนแบบอยางตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓.นักเรียนทุกคนมีความรู  ทักษะ  
ปฏิบัติตน  และดําเนินชีวติตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
“อยูอยางพอเพียง 
๑.นักเรียนทุกคนรวมกิจกรรมเปน
ท่ีโรงเรียนจัดข้ึนเพื่ออนุรักษ
วัฒนธรรมไทย  ในดานมารยาท
ไทยและมีความภาคภูมิใจท่ีไดมี
สวนรวมในการแสดงออกถึงความ
เปนไทย 
๒.ครูและนักเรียนทุกคนมีความ
เขาใจเกี่ยวกับมารยาทไทย 
๓.นักเรียนทุกคนมีกริยามารยาท
เรียบรอย  และปฏิบัติจนเกดิความ
เคยชิน 
๑.พัฒนาสภาพแวดลอมรวมกับ
ชุมชนใหสะอาด ร่ืมร่ืน สวยงาม
๒.นักเรียน  ครู  และชุมชน  รอย
ละ ๘๕มีจิตสํานึก ตระหนักและรู
คุณคาของการอนุรักษและพฒันา
ส่ิงแวดลอมรวมกับชุมชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.มาตรฐานท่ี 
๒ตัวบงช้ีท่ี 
๒.๑ 
๒.มาตรฐานท่ี  
๑๔  ตัวบงช้ีท่ี  
๑๔๑,๑๔.๒ 

  

 

 

๑.มาตรฐานท่ี 
๑๔ตัวบงช้ีท่ี  
๑๔.๑, ๑๔.๒ 
๒.มาตรฐานท่ี  
๑๕ ตัวบงช้ีท่ี 
๑๕.๑, ๑๕.๒ 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 
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๕๗ 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

 
๓.เพื่อใหผูเรียนไดลงมือปฎิบัติจริง
จนสรุปความรูไดดวยตนเอง 
 

๓.นักเรียนรอยละ  ๘๕  ปฏิบัติ
จริงในการอนรัุกษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอมรวมกับชุมชน 
 
 

 

 
กลยุทธท่ี ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึงครอบคลุม ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๒๐.โครงการ
ประกันโอกาส
ทางการศึกษา 
 
 
 

๒๑.โครงการ
พัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนเด็กท่ีมี
ความตองการ
พิเศษ 

เพื่อจัดการศึกษาใหกับเดก็ในเขต
บริการและนอกเขตบริการใหเขา
เรียน 
 

 
 
 

๑.เพื่อจัดอบรมพัฒนาครูใหมีความรู
ความสามารถในการจดั
กระบวนการเรียนการสอนสําหรับ
นักเรียนพิเศษเรียนรวม 
 

๑.เด็กท่ีอยูในเขตบริการทุกคน
ของโรงเรียนวดัหนามแดง     
(เขียวอุทิศ) ไดเรียน 
๒. เด็กท่ีอยูนอกเขตบริการ  เด็ก
พิการ  เด็กดอยโอกาสทุกคนท่ี
ประสงคจะเรียนท่ีโรงเรียนวัด
หนามแดง(เขียวอุทิศ)  ไดเรียน 
๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนรอยละ ๑๐๐ มีความรู  
ความสามารถในการจดั
กระบวนการเรียนการสอนสําหรับ
นักเรียนพิเศษเรียนรวม 
   

๑.มาตรฐานท่ี  
๘ ตัวบงช้ีท่ี  
๘.๕   
๒.มาตรฐานท่ี  
๑๕ ตัวบงช้ีท่ี  
๑๕.๑   

๑.มาตรฐานท่ี ๑   
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๖ 
๒.มาตรฐานท่ี  
๖ ตัวบงช้ีท่ี 
๖.๓ 
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๕๘ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
๒๒.โครงการ
ศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป กีฬา
ตานยาเสพติด 

 

 

๒.เพื่อจดัอบรมใหความรูผูปกครอง
ใหดแูลชวยเหลือนักเรียนพเิศษเรียน
รวมใหมีพัฒนาการ 
ท่ีดีข้ึน 
๓.เพื่อจัดกจิกรรมเขาคายวิชาการ
นักเรียนพิเศษเรียนรวมใหมี
พัฒนาการท่ีพงึประสงคตาม
ศักยภาพ 
๔. เพื่อสงเสริมความสามารถของ
นักเรียนพิเศษเรียนรวมใหมีโอกาส
แสดงศักยภาพดวยการจัดกิจกรรม
แขงขันทักษะวิชาการและการรวม
จัดเวทีวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู 
๕. เพื่อสงเสริมนักเรียนพิเศษเรียน
รวมท่ีมีความสามารถเปนตัวแทน
ไปแขงขันทักษะวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาคและใน
ระดับชาติ 
๑.เพื่อจัดประสบการณตรงใหกับ
นักเรียนเปนการเสริมสรางศักยภาพ
ของนักเรียน 
๒.เพื่อใหนกัเรียนมีความสามารถ มี
สุนทรียภาพช่ืนชมในศิลปะดนตรี
นาฏศิลปและกีฬา 
๓.เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพรางกายท่ี
แข็งแรงหางไกลยาเสพติด  

๒.ผูปกครองสามารถนําความรูไป
ดูแลชวยเหลือนักเรียนพิเศษเรียน
รวมใหมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน   
รอยละ  ๙๐ 
๓.นักเรียนพิเศษเรียนรวมเมื่อเขา
คายวิชาการแลวมีพัฒนาการ 
ท่ีพึงประสงคตามศักยภาพ   
รอยละ ๙๐ 
๔.นักเรียนพเิศษเรียนรวมมีโอกาส
แสดงศักยภาพในการแขงขัน
ทักษะวิชาการ รอยละ ๙๐ 
๕.นักเรียนพิเศษเรียนรวมมี
ความสามารถเปนตัวแทนไป
แขงขันทักษะวิชาการงาน
ศิลปวัฒนธรรมระดับภาค รอยละ  
๘๐ และระดับชาติ รอยละ๗๐ 
 
 
๑.นักเรียนทุกคนไดรับการ
สงเสริมดานศิลปะ  ดนตรี  
นาฏศิลป  และกฬีาเต็มตาม
ศักยภาพ 
๒.นักเรียนทุกคนไดรับการ
สงเสริมใหมีความสามารถและมี
ความช่ืนชมในดานศิลปะ  ดนตรี  
นาฏศิลปและกีฬา 
 
 

๓.มาตรฐานท่ี  
๗ ตัวบงช้ีท่ี 
๗.๑, ๗.๒, 
๗.๓, ๗.๔, 
๗.๕, ๗.๖, 
๗.๗ 
๔.มาตรฐานท่ี  
๘ ตัวบงช้ีท่ี
๘.๕ 
๕.มาตรฐานท่ี  
๑๐ ตัวบงช้ีท่ี 
๑๐.๑, ๑๐.๒, 
๑๐.๓, ๑๐.๔, 
๑๐.๕, ๑๐.๖ 

 

 

 

๑.มาตรฐานท่ี ๑
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑, 
๑.๒, ๑.๓, ๑.๔, 
๑.๕, ๑.๖ 
๒.มาตรฐานท่ี 
๑๑ตัวบงช้ีท่ี 
๑๑.๒ 
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๕๙ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

 
 
 

๒๓.โครงการ
ยุวชน
ประกันภัย 
ในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
๒๔.โครงการ
โรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ 
 
 
 

๒๕.โครงการ
การแขงขันกฬีา  
กรีฑานักเรียน 

 
 

 
 
๑.เพื่อใหนักเรียนปลอดภยัจาก
อุบัติเหตุท้ังขณะอยูในโรงเรียนและ
ระหวางเดินทางไปกลับ 
๒.  เพื่อใหนกัเรียนปลอดภยัจากการ
ถูกรายทางดานรางกาย  จติใจ  และ
สังคม 
๓.เพื่อใหนักเรียนปลอดจากยาเสพ
ติดทุกชนดิ 

๑.เพื่อใหนักเรียนไดรับการบริการ
ทางดานสุขอนามัย 
๒. เพื่อใหนกัเรียนมีสุขภาพท่ีดี
สมบูรณแข็งแรง พรอมท่ีจะเรียนรู 

 
 

๑.เพื่อปลูกฝงใหนกัเรียนรักและเห็น
คุณคาของการเลนกีฬา 
๒.เพื่อใหนกัเรียนรูจักใชเวลาวางให
เปนประโยชน  และหางไกลจาก
สารเสพติด 
๓.เพื่อสงเสริมใหนกัเรียนได
แสดงออกถึงความสามารถดานการ
กีฬา 

๔.๓นักเรียนทุกคนรักการออก
กําลังกายมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี  หางไกลจาก 
ยาเสพติด 
นักเรียนทุกคนปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ  การถูกทํารายทางดาน
จิตใจ  รางกาย  และหางไกลยา
เสพติดทุกชนดิ 

 

 
 

๑.นักเรียนทุกคนของโรงเรียนวัด
หนามแดงไดรับการบริการดาน
สุขอนามัย 
๒.นักเรียนทุกคนเปนผูมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณแข็งแรงพรอมท่ีจะ
เรียนรู 

๑.นักเรียนทุกคนเห็นความสําคัญ
ของการเลนกฬีาหรือ 
ออกกําลังกาย 
๒.นักเรียนทุกคนรูจักใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน  และหางไกล
จากสารเสพติด 

 

 

 

 
๑.มาตรฐานท่ี  
๑ ตัวบงช้ีท่ี ๑.๓ 
๒.มาตรฐานท่ี  
๑๑ ตัวบงช้ีท่ี 
๑๑.๑, ๑๑.๒ 
 

 

มาตรฐานท่ี ๑
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑, 
๑.๒, ๑.๓ 
 

 

๑.มาตรฐานท่ี ๑
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑, 
๑.๒, ๑.๔, ๑.๕, 
๑.๖ 
๒.มาตรฐานท่ี 
๑๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๑.๒ 
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๖๐ 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

 

 

 

 
 

๒๖.กิจกรรม
แนะแนว 
ในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗.โครงการ
โภชนาการท่ีดี
เพื่อคุณภาพ
ชีวิต 
 

 

๔.เพื่อใหนักเรียนเกดิความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน 
๕.เพื่อใหนักเรียนเปนผูมีน้ําใจ
นักกฬีา 
 
 
 
 

๑.เพื่อใหขอมูล  เสนอแนะแนวทาง
ในการแกปญหาใหนักเรียนสามารถ
เลือกตัดสินใจแกปญหาไดดวย
ตนเอง 
๒.เพื่อสงเสริมใหนกัเรียนประสบ
ความสําเร็จในชีวิต 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อใหนักเรียนมีอาหารเชาและ
อาหารกลางวนัท่ีมีคุณคา  
หลากหลาย  รับประทาน 
๒.เพื่อใหนกัเรียนสามารถเลือก
รับประทานอาหารท่ีปลอดภยั  และ
มีประโยชน 
 

๓.นักเรียนมีความสามารถพิเศษ
ดานกฬีา  ไดรับการสงเสริมให
เปนตัวแทนของโรงเรียน 
เขาแขงขันในระดับตางๆ 
๔.นักเรียนทุกคนมีความ
สนุกสนาน  เพลิดเพลิน 
๕.นักเรียนทุกคนมีใจรักการกีฬา  
และเปนผูมีน้ําใจเปนนักกีฬา 
๑.นักเรียนท่ีเกดิปญหาทุกคน
สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางใน
การแกปญหาไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม 
๒.นักเรียนทุกคนไดรับการ
สงเสริมตามสมควรแกอัตภาพของ
ตนเอง 
 
 
 
 

๑.นักเรียนทุกคนรับประทาน
อาหารเชาและอาหารกลางวนัท่ีมี
คุณคาและปลอดภัย 
๒.นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู
จากการรับประทานอาหารใน
โรงเรียนเพื่อนาํไปใชใน  
 ชีวิตประจําวนัในการเลือกอาหาร
ท่ีประโยชน  และปลอดภยั 

 

 

 

 

 

๑.มาตรฐานท่ี  
๑ ตัวบงช้ีท่ี 
๑.๔, ๑.๕,  
๒.มาตรฐานท่ี  
๖ ตัวบงช้ีท่ี 
๖.๔ 
๓.มาตรฐานท่ี  
๗ตัวบงช้ีท่ี 
๗.๖ 
๔.มาตรฐานท่ี  
๑๐ตัวบงช้ีท่ี 
๑๐.๖ 
มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๒ 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๖๑ 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๒๘.โครงการ
พัฒนาทักษะ
การทํางานสู
อาชีพท่ีสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
๒๙.โครงการ
พัฒนาระบบ
ดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

 

๑.เพื่อใหนักเรียนวางแผนการ
ทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 
๒.เพื่อใหนกัเรียนทํางานอยางมี
ความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และ
ภูมิใจในงานของตน 
๓.เพื่อใหนักเรียนทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได 
๔.  เพื่อใหนักเรียนมีความรูสึกท่ีดี
ตออาชีพสุจริตและหาความรู
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 

๑.เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนได
ตระหนกัและเห็นความสําคัญของ
การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
๒.เพื่อจดัระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนใหครอบคลุมขอบขายและ
ภารกิจตามนโยบาย 
๓.เพื่อใหนักเรียนไดรับการดูแล
ชวยเหลือ  สงเสริม ปองกันและ
แกปญหา  ใหสามารถศึกษา จน
สําเร็จหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน

๑.นักเรียนทุกคนรูจักวางแผนการ
ทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 
๒.นักเรียนทุกคนทํางานอยางมี
ความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และ
ภูมิใจในงานของตน 
๓.นักเรียนทุกคนทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได 
๔.นักเรียนทุกคนมีความรูสึกท่ีดี
ตออาชีพสุจริตและหาความรู
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 

๑.ครูทุกคนมีความรู  ความเขาใจ  
มีความตระหนัก  ใหความสําคัญ
ตอการปฏิบัติกิจกรรมและ
สามารถจัดกิจกรรมในการดแูล
ชวยเหลือนักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๒.โรงเรียนมีขอมูลนักเรียนใน
ระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนครบ
ทุกช้ัน ทุกคน 
๓.นักเรียนทุกคนไดรับการ
ชวยเหลือ สงเสริม พัฒนา ปองกัน  
แกปญหาและมีคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร
สถานศึกษากําหนด 

มาตรฐานท่ี ๖
ตัวบงช้ีท่ี  ๖.๑,  
๖.๒, ๖.๓,๖.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.มาตรฐานท่ี 
๗  ตัวบงช้ีท่ี 
๗.๖   
มาตรฐานท่ี ๑๐  
ตัวบงช้ีท่ี ๑๐.๖  
 

 
 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๖๒ 
 

 
กลยุทธท่ี๔  พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๓๐โครงการ 
นิเทศภายใน 
 
 
 
 
 

๓๑.โครงการ
พัฒนาบุคลากร 

 
 

 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อพัฒนางานตามขอบขายของ
กลุมงานในโรงเรียนท้ัง  ๔  งาน 
๒.เพื่อพัฒนาครูใหมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

 

 
๑.เพื่อใหบุคลากรไดรับความรูจาก
การประชุม ฝกอบรม  สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน ตามความถนัดและวิชา
ท่ีรับผิดชอบ 
๒.เพื่อใหบุคลากรไดนําเอาความรู 
ท่ีไดรับมาขยายผลตอและใช
ประโยชนกับบุคลากรและนักเรียน
ภายในสถานศึกษา 
๓.เพื่อใหบุคลากรมีแรงจูงใจและ
เจตคติท่ีดีตอการพัฒนาตนเอง 
๔.เพื่อสรางขวญัและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานแกบุคลากร  
 

๑.การบริหารงานทั้ง  ๔  งาน  
บรรลุภารกิจรอยละ ๑๐๐ 
๒.ครูไมนอยกวารอยละ  ๑๐๐  มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน
หนาท่ี 

๑.บุคลากรทุกคนไดรับความรูจาก
การประชุม ฝกอบรม  สัมมนา 
และศึกษาดูงาน ตามความถนัด
และวิชาท่ีรับผิดชอบ 
๒.บุคลากรทุกคนไดนําเอาความรู
ท่ีไดรับมาขยายผลตอและใช
ประโยชนกับบุคลากรและ
นักเรียนภายในสถานศึกษา 
๓.บุคลากรทุกคนมีแรงจูงใจและ
เจตคติท่ีดีตอการพัฒนาตนเอง 
๔.บุคลากรทุกคนมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน  
 

มาตรฐานท่ี ๘
ตัวบงช้ีท่ี๘.๓, 
๘.๖ 
 
 
 
๑.มาตรฐานท่ี  
๗ตัวบงช้ี ๗.๘  
๒.มาตรฐานท่ี  
๘ ตัวบงช้ีท่ี  
๘.๔   
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๖๓ 
 

 
กลยุทธท่ี ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา  

        หลักธรรมาภิบาลเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๓๒.โครงการ
การประกัน
คุณภาพภายใน 
 

๑.เพื่อกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
๒.เพื่อจดัทําและดําเนนิการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๓.เพื่อจัดระบบขอมูลสารสนเทศ
และใชสารสนเทศในการบริหารจัด
การศึกษา 
๔.เพื่อใหมีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๕.เพื่อใหมีการนําผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอกไป
ใชวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
๖.เพื่อใหมีการจัดทํารายงาน
ประจําปท่ีเปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 
 

 

๑.ในปการศกึษา ๒๕๕๗ 
โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา 
๒.ในปการศึกษา ๒๕๕๗ 
โรงเรียนมีการจัดทําและ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
๓.ในปการศึกษา ๒๕๕๗โรงเรียน
ไดพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
และใชสารสนเทศในการบริหาร
จัดการศึกษา 
๔.ในปการศึกษา ๒๕๕๗ 
โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายใน            
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๕.มีการนําผลการประเมินคุณภาพ
ท้ังภายในและภายนอกไปใช
วางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 
ในปการศึกษา ๒๕๕๘ 
๖.มีการจัดทํารายงานประจําปท่ี
เปนรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในของปการศึกษา ๒๕๕๗ 

มาตรฐานท่ี ๑๒ 
ตัวบงช้ีท่ี 
๑๒.๑, ๑๒.๒, 
๑๒.๓, ๑๒.๔, 
๑๒.๕, ๑๒.๖ 
 

 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๖๔ 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๓๓.โครงการ
พัฒนาการจดั
องคกร  ระบบ
การบริหาร
อยางมี
ประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๔.โครงการ
ระดมทรัพยากร
และการลงทุน
เพื่อการศึกษา 

 

๑.เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีการ
พัฒนาองคกร  โครงสราง  ระบบ
การบริหารงานใหเปนระบบ 
๒.  เพื่อใหผูบริหารใชหลักบริหาร
แบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิด
ท้ังดานวิชาการและการจัดการ 
๓.เพื่อใหผูบริหารสามารถบริหาร
จัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 
๔.นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน      
พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อประสานความรวมมือระหวาง
โรงเรียน  กับองคกรของรัฐ  องคกร
เอกชน  และชุมชนในการรวม
พัฒนาและจัดการศึกษา  
 

๑.ภายในปการศึกษา ๒๕๕๗
สถานศึกษาสามารถพัฒนาองคกร  
โครงสราง  ระบบการบริหารงาน
อยางเปน 
ระบบ  
๒.ภายในปการศึกษา ๒๕๕๗
ผูบริหารใชหลักบริหารแบบมี
สวนรวมและใชขอมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐาน
คิดท้ังดานวิชาการและการจดัการ 
๓.ในปการศึกษา ๒๕๕๗ 
ผูบริหารสามารถบริหารจัด
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ี
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการรอย
ละ ๑๐๐ 
๔.นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน 
รอยละ ๙๕พึงพอใจผลการบริหาร
จัดการศึกษา 

องคกรภาครัฐ  องคกรเอกชน  
ชุมชน  ใหความรวมมือรอยละ 
๑๐๐  ของการขอความรวมมือ 
 

มาตรฐานท่ี ๘  
ตัวบงช้ีท่ี ๘.๑,  
๘.๒,๘.๓,  
๘.๔,๘.๕, ๘.๖   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี ๙ 
ตัวบงช้ีท่ี ๙.๓   
 

 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๖๕ 
 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๓๕.โครงการ
พัฒนาการ
บริหารจัด
การศึกษาโดย
ใชโรงเรียนเปน
ฐาน 
 

๑.เพื่อสงเสริมพัฒนาการบริหารงาน 
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
๒.เพื่อสงเสริมคณะกรรมการสถาน 
ศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี 
ระเบียบกําหนด 
๓.เพื่อสงเสริมคณะกรรมการ
สถานศึกษากํากับติดตาม  ดแูล และ
ขับเคล่ือนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย 
๔.เพื่อสงเสริมผูปกครองและชุมชน
เขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา 
 

๑.ในปการศกึษา ๒๕๕๗โรงเรียน
มีพัฒนาการบริหารงานโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 
๒.รอยละ ๑๐๐ คณะกรรมการ
สถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี
ระเบียบกําหนด 
๓.รอยละ ๑๐๐คณะกรรมการ
สถานศึกษากํากับติดตาม  ดแูล และ
ขับเคล่ือนการดําเนินงานของ 
สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย 
๔. รอยละ ๑๐๐ผูปกครองและ
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี ๙
ตัวบงช้ีท่ี  ๙.๑, 
๙.๒, ๙.๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๖๖ 
 

ตอนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๑.  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

• ผลการดําเนนิงานโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏิบัตกิารประจาํปของสถานศึกษา 
 กลยุทธท่ี ๑  พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม 
         ความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๑.โครงการ
พัฒนาการจดั
ประสบการณการ
เรียนรูปฐมวัย 

๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาปฐมวยั 
ไดทุกมาตรฐานและทุกตัวบงช้ี 
๒. จัดทําและดําเนินการตาม
แผนท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๓.จัดระบบขอมูลสารสนเทศ
และใชสารสนเทศในการบริหาร
จัดการไดรอยละ  ๙๐ 
๔.ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานไดรอยละ ๙๐ 
๕.นําผลการประเมินคุณภาพ 
ท้ังภายในและภายนอกไปใช 
ในการวางแผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 
๖.จัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในปการศกึษาละ ๑  คร้ัง 

๑. มีมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยทุกมาตรฐานและทุกตัว
บงช้ี สอดรับกับมาตรฐานของ
หนวยงานตนสังกัด 
๒. มีแผนการจัดการศึกษา
ปฐมวัยดําเนนิงานตามแผน      
ท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานของโรงเรียน 
๓.มีระบบขอมูลสารสนเทศ
และใชสารสนเทศในการ
บริหารงานไดรัอยละ ๙๕ 
๔.มีการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานไดรอยละ ๑๐๐ 
๕. มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอก
ไปใชในการวางแผนพัฒนา 
๖.มีการจัดทํารายงานประจําป 
เม่ือส้ินปการศึกษา ๑  คร้ัง 

มาตรฐานปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี ๑เด็กมี
พัฒนาการดานรางกาย 
มาตรฐานท่ี๒เด็กมี
พัฒนาการดานอารมณ
และจิตใจ 
มาตรฐานท่ี๓เด็กมี
พัฒนาการดานสังคม 
มาตรฐานท่ี๔เด็กมี
พัฒนาการดาน
สติปญญา 
มาตรฐานท่ี๕ครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธิผล 
มาตรฐานท่ี๖ผูบริหาร
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธิผล 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๖๗ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

   มาตรฐานท่ี๗ 
แนวการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี๘
สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามท่ี
กําหนดใน
กฎกระทรวง 
มาตรฐานท่ี๙
สถานศึกษามีการสราง  
สงเสริม  สนับสนุน  
ใหสถานศึกษาเปน
สังคมแหงการเรียนรู 
มาตรฐานท่ี๑๐การ
พัฒนาสถานศึกษา 
ใหบรรลุเปาหมายตาม
ปรัชญา  วิสัยทัศน  
และจุดเนนของ
การศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี๑๑ การ
พัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ 
ใหสูงข้ึน 
 

 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 
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๖๘ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๒.โครงการพัฒนา
คุณภาพ 
การเรียน 
การสอน 
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
๓. โครงการพัฒนา
กระบวนการ 
วิจัยในการเรียนรู 
ในช้ันเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ๘ กลุมสาระ 
 
 

๑.ครูทุกคนปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการสอนให
หลากหลายยิ่งข้ึน  โดนยดึผูเรียน
เปนสําคัญ 
๒.ครูทุกคนมีการพัฒนาส่ือ  
จัดหาแหลงเรียนรู  และมีการ
วิจัยในช้ันเรียน 
๑.ครูทุกคนศึกษาคนควาเกีย่วกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
๒.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 
กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาไทยสังคม
ศึกษา และภาษาตางประเทศ 
เพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ ๕ 
๓.ครูทุกคนมีผลงานวิจัย  นาํ
ผลงานวิจัยไปใชพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพเกิดและเกิด
ประสิทธิผล 
 
๑.นักเรียนรอยละ ๙๐ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละ
สาระเปนไปตามเกณฑตนสังกัด 
๒.นักเรียนรอยละ ๙๐มีผลการ
ประเมินสมรรถนะตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ 
 

๑.ครูทุกคนต้ังใจปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการสอนให
หลากหลายยิ่งข้ึน  โดนยดึ
ผูเรียนเปนสําคัญ 
๒.ครูทุกคนต้ังใจพัฒนาส่ือ  
จัดหาแหลงเรียนรู  และมีการ
วิจัยในช้ันเรียน 
๑.ครูทุกคนมีเอกสารท่ีได
ศึกษาคนควาเกี่ยวกับกจิกรรม
การเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
๒.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 
กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาไทยสังคม
ศึกษา และภาษาตางประเทศ 
เพิ่มข้ึนรอยละ ๑๒ 
๓.ครูทุกคนมีผลงานวิจัย      
นําผลงานวิจยัไปใชพัฒนางาน
ใหมีประสิทธิภาพ  และเกดิ
ประสิทธิผล 
๑.นักเรียนรอยละ๘๐.๖๔ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละ
สาระเปนไปตามเกณฑตน
สังกัด 
๒.นักเรียนรอยละ ๑๐๐มีผล
การประเมินสมรรถนะตาม
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 

มาตรฐาน ท่ี ๗ 
ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและ  
เกิดประสิทธิผล 
 

มาตรฐานท่ี ๕ 
ผูเรียนมีความรูและ
ทักษะท่ีจําเปนตาม
หลักสูตร 
มาตรฐานท่ี  ๗    
ตัวบงช้ีท่ี ๗.๗ครูมีการ
ศึกษาวจิัยและ
พัฒนาการจดัการ
เรียนรูในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบและใช
ผลการวิจัยไป  
ปรับปรุงการสอน 
 
มาตรฐานท่ี  ๕  
ผูเรียนมีความรูและ
ทักษะท่ีจําเปนตาม
หลักสูตร 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 
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๖๙ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

 

 

 

๕.โครงการ
พัฒนาทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมพรอม
สูประชาคม
อาเซียน 

 

 

 

 

 

๖.โครงการ
หองสมุด 
มีชีวิต 

 

 
 

๓.นักเรียนรอยละ ๙๐มีผลการ
ประเมินการคิดวิเคราะหและเขียน
เปนไปตามเกณฑ 
๔.นักเรียนรอยละ ๕๐มีผลการ
ทดสอบระดับชาติเฉล่ียอยูใน
ระดับดีข้ึน 
๑.นักเรียนทุกคนมีทักษะในการ
ฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ     
ดีข้ึน 
๒.นักเรียนทุกคนมีความม่ันใจ  
ในการใชภาษาอังกฤษ กลาคิด      
กลาทํา  กลาแสดงออก 
๓.นักเรียนทุกคนรูจักแสวงหา
ความรูเพื่อเปนพื้นฐานการศึกษา
ในระดบัท่ีสูงข้ึน 
๔.นักเรียนทุกคนเล็งเห็น
ความสําคัญของภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาความพรอมและศักยภาพ
ของตนเองใหเขาสูประชาคม
อาเซียนได 
๑.นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนรอยละ ๙๐ มาใชบริการ
และรวมกิจกรรมใหหองสมุด 
๒.นักเรียนรอยละ ๙๐ มีนิสัยรัก
การอาน  แสวงหาความรูดวย
ตนเองจากหองสมุด  แหลงเรียนรู  
และส่ือตาง ๆ รอบตัว 

๓.นักเรียนรอยละ ๑๐๐มีผลการ
ประเมินการคิดวิเคราะหและเขียน
เปนไปตามเกณฑ 
๔.นักเรียนรอยละ ๕๐มีผลการ
ทดสอบระดับชาติเฉล่ียอยูใน
ระดับดีข้ึน 
๑.นักเรียนทุกคนมีทักษะในการ
ฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ     
ดีข้ึน 
๒.นักเรียนทุกคนมีความม่ันใจ  
ในการใชภาษาอังกฤษ กลาคิด      
กลาทํา  กลาแสดงออก 
๓.นักเรียนทุกคนรูจักแสวงหา
ความรูเพื่อเปนพื้นฐานการศึกษา
ในระดบัท่ีสูงข้ึน 
๔.นักเรียนทุกคนเล็งเห็น
ความสําคัญของภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาความพรอมและศักยภาพ
ของตนเองใหเขาสูประชาคม
อาเซียนได 
๑.นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนรอยละ ๙๕ มาใชบริการ
และรวมกิจกรรมใหหองสมดุดวย
ความสนใจ 
๒.นักเรียนรอยละ ๑๐๐ มีนสัิยรัก
การอาน  แสวงหาความรูดวย
ตนเองจากแหลงเรียนรู  ส่ือตาง ๆ 

 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี ๓  
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๒ 
มีทักษะในการอาน 
ฟง พูด เขียนและ
ตั้งคําถามพ่ือ
คนควาหาความรู
เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี๓ 
ผูเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง  รักการ
เรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยาง
ตอเนื่อง 
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๗๐ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

 
 
 
 
 
 
 
๗.กิจกรรรม
สงเสริมนิสัยรัก
การอาน การเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.นักเรียนรอยละ ๙๐ มี
ทักษะในการอาน ฟง ดู พดู 
เขียนและต้ังคําถามเพ่ือ
คนควาหาความรูเพิ่มเติม  
๔.นักเรียนรอยละ ๙๐ ใช
เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรูและนําเสนอผลงาน 
๑.ผูเรียนทุกคนในโรงเรียน      
เขารวมกิจกรรมในโครงการ 
๒.คณะครูในโรงเรียนทุกคน
เขารวมกิจกรรมในโครงการ 
๓.คณะกรรมการสถานศึกษา   
ข้ันพื้นฐานและผูปกครองทุก
คนเขารวมกจิกรรม 
ในโครงการ 

 

 

 

 

 

 
 

๓.นักเรียนรอยละ ๑๐๐ มีทักษะ
ในการอาน ฟง ดู พูด เขียนและ  
ตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรู 
๔.นักเรียนรอยละ ๙๕ใช
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู
และนําเสนอผลงาน 
 
๑.ผูเรียนทุกคนเขารวมกจิกรรม 
๒.คณะครูทุกคนเขารวมกจิกรรม 
๓.คณะกรรมการสถานศึกษา    
ข้ันพื้นฐานและผูปกครอง 
ทุกคนเขารวมกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี  ๓  
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑มีนิสัย
รักการอานและ
แสวงหาความรูดวย
ตนเองจากแหลง
เรียนรู และส่ือ 
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๒มีทักษะ
ในการอาน  ฟง  ดู  พูด  
เขียน   
มาตรฐานท่ี  ๑๔ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๔.๑จัด
โครงการท่ีสงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตาม 
วิสัยทัศนของ
สถานศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๔.๒ผล
การดําเนนิงาน
สงเสริมใหผูเรียน
บรรลุตามวิสัยทัศน  
ของสถานศึกษา 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๗๑ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๘.โครงการ
เสริมสรางสังคม
แหงการเรียนรูสู
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

๑.ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีนิสัยรักการ
อานและแสวงหาความรู    ดวย
ตนเองจากหองสมุด  แหลงเรียนรู 
และส่ือตางๆ  
๒.ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีทักษะ ใน
การอาน  ฟง  ดู  พูด  เขียน  และ
ตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรู 
๓.ผูเรียนรอยละ ๙๐ เรียนรูรวมกัน
เปนกลุม แลกเปล่ียนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรูระหวางกัน 
๔.  ผูเรียนรอยละ ๙๐ ใช
เทคโนโลยีในการเรียนรูและ
นําเสนอผลงาน 
๕. รอยละ ๙๐สถานศึกษาสราง
แหลงเรียนรูและพัฒนาแหลง
เรียนรูภายในสถานศึกษาและใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ัง
ภายใน ภายนอกสถานศึกษา  ๖.  
รอยละ ๙๐ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู
ระหวางบุคคลภายในสถานศึกษา  
ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชนและองคกรท่ีเกี่ยวของเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพ  มี
ความเหมาะสม   
ตรงตามท่ีกรมวิชาการกําหนด 

๑.ผูเรียนรอยละ ๑๐๐ มีนิสัยรัก
การอานและแสวงหาความรู    
ดวยตนเองจากหองสมุด  แหลง
เรียนรู และส่ือตางๆ  
๒.ผูเรียนรอยละ ๑๐๐มีทักษะ 
ในการอาน  ฟง  ดู  พูด  เขียน  
และต้ังคําถามเพื่อคนควาหา
ความรู 
๓.ผูเรียนรอยละ ๑๐๐ เรียนรู
รวมกันเปนกลุม แลกเปล่ียน
ความคิดเหน็เพื่อการเรียนรู
ระหวางกัน 
๔.  ผูเรียนรอยละ ๙๕ ใช
เทคโนโลยีในการเรียนรูและ
นําเสนอผลงาน 
๕. รอยละ ๑๐๐สถานศึกษาสราง
แหลงเรียนรูและพัฒนา 
แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา
และใชประโยชนจาก 
แหลงเรียนรูท้ังภายใน ภายนอก
สถานศึกษา  
๖.  รอยละ ๑๐๐ มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคคล
ภายในสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน
และองคกรท่ีเกี่ยวของเพื่อพฒันา
หลักสูตรใหมีคุณภาพ   

มาตรฐานท่ี  ๓  
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑, 
๓.๒,๓.๓,๓.๔ 
ผูเรียนมีทักษะ    
ในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง  
รักการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 
มาตรฐานท่ี  ๑๓  
ตัวบงช้ีท่ี ๑๓.๑, 
๑๓.๒ 

สถานศึกษามีการ
สราง สงเสริม 
สนับสนุนให
สถานศึกษาเปน
สังคมแหงการ
เรียนรู 
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๗๒ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๙.โครงการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๐.โครงการ
จัดการสภาพ 
แวดลอมเพื่อการ
เรียนรู 
สูคุณภาพ 
 

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา    
ข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดหนาม
แดง(เขียวอุทิศ)  ใหแลวเสร็จ
กอนเปดภาคเรียนท่ี ๑ ป
การศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
๑.รอยเปอรเซ็นตของพ้ืนท่ี
บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด  
รมร่ืน  สวยงาม 
๒.โรงเรียนจดัแหลงเรียนรูให
นักเรียนทุกคนท้ัง  ๘  กลุม
สาระ 
 

หลักสูตรสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานโรงเรียน                 
วัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  
ไดรับการปรับปรุงในเร่ือง
โครงสรางเวลาเรียน 
หลักสูตรทองถ่ิน  ท่ีสอดรับ
กับความตองการของนักเรียน 
ชุมชน หนวยงานตนสังกัด 
ไดสําเร็จกอนเปดภาคเรียนท่ี 
๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๑.ทุกพื้นท่ีของโรงเรียน
ไดรับการดแูลใหมีความ
ม่ันคง  สะอาด ปลอดภัย มีส่ิง
อํานวยความสะดวกท่ีอยูใน
สภาพใชการไดดี รมร่ืน มี
การจัดทําแหลงเรียนรู 
สําหรับนักเรียน 
๒.โรงเรียนจดัและปรับปรุง
แหลงเรียนรูใหนักเรียนทุก
คนท้ัง  ๘  กลุมสาระ 
การเรียนรู 
 

มาตรฐานท่ี ๑๐ตัวบงช้ีท่ี 
๑๐.๑, ๑๐.๒,๑๐.๓ 
หลักสูตรเหมาะสม 
กับทองถ่ิน ความตองการ 
ความสามารถ ความถนัด 
ของนักเรียนและผูเกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี  ๑๑  
ตัวบงช้ีท่ี  ๑๑.๑   
หองเรียน หองปฏิบัติการ 
อาคาร ม่ันคง สะอาด 
ปลอดภัย  มีส่ิงอํานวย
ความสะดวกเพียงพอ  ใช
การไดดี รมร่ืน มีแหลง
เรียนรูสําหรับผูเรียน 
มาตรฐานท่ี ๑๓ 
ตัวบงช้ีท่ี  ๑๓.๑ 
มีการสรางและ 
พัฒนาแหลงเรียนรู 
และใชประโยชน 
จากแหลงเรียนรู  
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๗๓ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๑๑.กิจกรรม
พัฒนานักเรียน 
ดานการคิด 
 

๑.นักเรียนรอยละ ๙๐  สามารถ
สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอานและ
ฟงจับประเด็นตามองคประกอบ
ของเร่ือง  เช่ือมโยงความสัมพันธ
ของเร่ืองและส่ือสารการพูดหรือ
การเขียนตามความคิดของตนเอง
ได 
๒.นักเรียนรอยละ ๙๐ สามารถ
อธิบายวิธีคิด  วิธีแกปญหา 
ดวยภาษาของตนอยางเปนลําดับ
ข้ันตอน 
๓.นักเรียนรอยละ ๙๐  สามารถ
กําหนดเปาหมาย  คาดการณ  
เลือกตัดสินใจตามเร่ืองเหตุการณ  
โดยเลือกใชขอมูลในการตัดสินใจ
อยางมีเหตุผลและแกปญหาดวย
ความรอบคอบ 
๔.นักเรียนรอยละ ๙๐ มีความคิด
ริเร่ิมและสรางสรรค  สรางผลงาน
ดวยความภาคภูมิใจ 

๑.นักเรียนรอยละ ๙๕ สามารถ
สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอานและ
ฟงจับประเด็นตามองคประกอบ
ของเร่ือง  เช่ือมโยงความสัมพันธ
ของเร่ืองและส่ือสารการพูดหรือ
การเขียนตามความคิดของตนเอง
ได 
๒.นักเรียนรอยละ ๙๕ สามารถ
อธิบายวิธีคิด  วิธีแกปญหา 
ดวยภาษาของตนอยางเปนลําดับ
ข้ันตอน 
๓.นักเรียนรอยละ ๙๕  สามารถ
กําหนดเปาหมาย  คาดการณ  
เลือกตัดสินใจตามเร่ืองเหตุการณ  
โดยเลือกใชขอมูลในการตัดสินใจ
อยางมีเหตุผลและแกปญหาดวย
ความรอบคอบ 
๔.นักเรียนรอยละ ๑๐๐ มีความคิด
ริเร่ิมและสรางสรรค  สรางผลงาน
ดวยความภาคภูมิใจ 
 

มาตรฐานท่ี ๔  ตัว
บงช้ีท่ี ๔.๑,  ๔.๒, 
๔.๓, ๔.๔   

ผูเรียนมี
ความสามารถ 
ในการคิด 
อยางเปนระบบ   
คิดสรางสรรค  
ตัดสินใจแกปญหา
ไดอยางมีสติ 
สมเหตุผล 
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๗๔ 
 

 
กลยุทธท่ี ๒  ปลูกฝงคุณธรรม  ความสํานกึในความเปนชาตไิทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 

       เศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๑๒.โครงการ
พัฒนากิจกรรม
ลูกเสือ  
เนตรนารี 
 

๑.นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคตามหลักสูตร 
๒.นักเรียนท่ีทุกคนมีความเอื้อ
อาทรและกตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ 
๓.นักเรียนทุกคนยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 
๔.นักเรียนทุกคนตระหนักรูคุณคา 
รวมอนุรักษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม 
๕.ภายในป พ.ศ.๒๕๕๗  กจิการ
ลูกเสือของโรงเรียนมีการ
พัฒนาข้ึน  สามารถเปนแบบอยาง
ในการจดักิจกรรมของโรงเรียนใน
กลุมบางพลี ๑ได 
 

นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร มี
ความเอ้ืออาทรและกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณยอมรับ
ความคิดและวฒันธรรมท่ี
แตกตางตระหนักรูคุณคา 
รวมอนุรักษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอมกจิการลูกเสือ
ของโรงเรียนมีการพัฒนาข้ึน  
สามารถเปนแบบอยางในการ
จัดกิจกรรมของโรงเรียนใน
กลุมบางพลี ๑ ไดเปน
โรงเรียนตนแบบลูกเสือของ
เขตพ้ืนท่ีการศกึษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต ๒ 
 

มาตรฐานท่ี ๒   
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ 
มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตามหลักสูตร 
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๒ 
เอ้ืออาทรผูอ่ืนและ
กตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ 
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๓ยอมรับ
ความคิดและวฒันธรรม
ท่ีแตกตาง 
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๔ตระหนัก  
รูคุณคา  รวมอนุรักษ
และพัฒนาส่ิงแวดลอม 
มาตรฐานท่ี ๑๐ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๐.๓ 
จัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนท่ีสงเสริมและ
ตอบสนองความ
ตองการ  ความสามารถ  
ความถนัด  และความ
สนใจของผูเรียน 
 

 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๗๕ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๑๓.โครงการวัน
สําคัญ 

๑.นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนใน
การประกอบพิธีกรรมทางดาน
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ท่ีดี
งามของคนไทยได 
๒.นักเรียนทุกคนมีความเคารพ
รัก หวงแหน เทิดทูนสถานบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 
 

๑.นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนใน
การประกอบพิธีกรรมทางดาน
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ท่ีดี
งามของคนไทยดวยความต้ังใจ 
๒.นักเรียนทุกคนมีความเคารพ
รัก หวงแหน เทิดทูนสถานบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 
 

มาตรฐานท่ี ๒   
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ 
มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตามหลักสูตร 
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๒ เอ้ืออาทร
ผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอ
ผูมีพระคุณ 
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๓ ยอมรับ
ความคิดและวฒันธรรมท่ี
แตกตาง 
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๔ ตระหนกัรู
คุณคา  รวมอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม 
มาตรฐานท่ี ๑๔  
ตัวบงช้ีท่ี  ๑๔.๑จัด
โครงการ  กิจกรรมท่ี
สงเสริมใหผูเรียนบรรลุ
ตามเปาหมาย  วิสัยทัศน  
ปรัชญา  และจุดเนนของ
สถานศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๔.๒ผลการ
ดําเนินงานสงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  
วิสัยทัศน  ปรัชญาและ
จุดเนนของสถานศึกษา 
 
 

 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๗๖ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๑๔.โครงการ
โรงเรียน 
ธรรมจารี 
 

๑.นักเรียนทุกคนไดรับการ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
๒.นักเรียนทุกคนไดปฏิบัติ
กิจกรรมอันเปนประโยชนแก
ตนเองและสังคม 

 

๑.นักเรียนทุกคนไดรับการ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
๒.นักเรียนทุกคนไดปฏิบัติ
กิจกรรมอันเปนประโยชนแก
ตนเองและสังคมโรงเรียนดีเดน  
ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
โครงการประกวดโรงเรียนและ
นักเรียนดีเดน ดานคุณธรรม
และจริยะธรรม จากสํานัก
สํานักงานการศึกษาข้ันพืน้ฐาน
และธนาคารออมสิน 

มาตรฐานท่ี ๒   ตัวบงช้ีท่ี 
๒.๑ 
มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตามหลักสูตรตัว
บงช้ีท่ี ๒.๒ เอ้ืออาทร
ผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอ
ผูมีพระคุณ 
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๔ ตระหนกัรู
คุณคา  รวมอนุรักษและ
พัฒนาส่ิงแวดลอม 
มาตรฐานท่ี ๑๔ 
บงช้ีท่ี  ๑๔.๑ จัดโครงการ  
กิจกรรมท่ีสงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  
วิสัยทัศน  ปรัชญา  และ
จุดเนนของสถานศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๔.๒ ผลการ
ดําเนินงานสงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  
วิสัยทัศน  ปรัชญาและ
จุดเนนของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๗๗ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๑๕.โครงการ
อนุรักษพลังงาน
และส่ิงแวดลอม 
 

๑.ครูและนักเรียนทุกคนไดรู
วิธีการอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมอยางถูกตอง 
๒.โรงเรียนเปนตนแบบในการ
ปฏิบัติเร่ืองการอนุรักษ
พลังงานและส่ิงแวดลอม 
สูชุมชน 
 

๑.ครูและนักเรียนทุกคนไดรู
วิธีการอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมอยางถูกตอง 
๒.โรงเรียนเปนตนแบบในการ
ปฏิบัติเร่ืองการอนุรักษ
พลังงานและส่ิงแวดลอม 
สูชุมชน 
 

มาตรฐานท่ี  ๒ 
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๔  
ตระหนกั รูคุณคา  รวม
อนุรักษและพฒันา
ส่ิงแวดลอม 
มาตรฐานท่ี ๑๔  
ตัวบงช้ีท่ี ๑๔.๑จัด
โครงการ  กิจกรรมท่ี
สงเสริมใหผูเรียนบรรลุ
ตามเปาหมาย  วิสัยทัศน  
ปรัชญา  และจุดเนนของ
สถานศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๔.๒ผลการ
ดําเนินงานสงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  
วิสัยทัศน  ปรัชญาและ
จุดเนนของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๗๘ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๑๖.โครงการ
พัฒนาพัฒนา
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
๑๗.โครงการ
พัฒนา
สถานศึกษาสู
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.นักเรียนทุกคนไดมีสวนรวม
ในกจิกรรม 
๒.นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรม
ดีข้ึน 
๓.นักเรียนทุกคนสามารถ
ทํางานเปนหมูคณะได 
๔.นักเรียนทุกคนรูจักสิทธิ 
และหนาท่ีของตนเอง 
๕.นักเรียนทุกคนมีความ
สามัคคี และรูจักการเสียสละ 

๑.ภายในป การศึกษา  ๒๕๕๗  
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียว
อุทิศ)  นําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการบริหาร
สถานศึกษา  จดัการศึกษาและ
ดําเนินกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอชุมชน/ตอสังคม
๒.ผูอํานวยการโรงเรียน  ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา   
ทุกคน  มีความรู  ความเขาใจ
และปฏิบัติงานเปนแบบอยาง
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓.นักเรียนทุกคนมีความรู  
ทักษะ  ปฏิบัตติน  และดําเนนิ
ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  “อยูอยางพอเพียง 

๑.นักเรียนทุกคนไดมีสวนรวม
ในกจิกรรมดวยความต้ังใจ 
๒.นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรม
ดีข้ึน 
๓.นักเรียนทุกคนสามารถ
ทํางานเปนหมูคณะไดด ี
๔.นักเรียนทุกคนรูจักสิทธิ 
และหนาท่ีของตนเอง 
๕.นักเรียนทุกคนมีความ
สามัคคี และรูจักการเสียสละ 

๑. โรงเรียนวดัหนามแดง  
(เขียวอุทิศ)  นาํปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
บริหารสถานศึกษาจดั
การศึกษาและดําเนินกิจกรรม 
ท่ีเปนประโยชนตอชุมชน/ตอ
สังคม 
๒.ผูอํานวยการโรงเรียน  ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา   
ทุกคน  มีความรู  ความเขาใจ
และปฏิบัติงานเปนแบบอยาง
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓.นักเรียนทุกคนมีความรู  
ทักษะ ปฏิบัตตินและดําเนิน
ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  “อยูอยางพอเพียง 

มาตรฐานท่ี ๒ 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ตามหลักสูตร 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๓ ยอมรับ
ความคิดและวฒันธรรมท่ี
แตกตาง 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๑๔  
ตัวบงช้ีท่ี ๑๔.๑จัด
โครงการ ท่ีสงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  
วิสัยทัศน ปรัชญา จุดเนน
ของสถานศึกษา 
 ตัวบงชี้ท่ี ๑๔.๒ผลการ
ดําเนินงานสงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  
วิสัยทัศน ปรัชญาและ
จุดเนนของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๑๕         
ตัวบงช้ีท่ี ๑๕.๑ จัด
โครงการ กิจกรรมพิเศษ
เพื่อตอบสนองนโยบาย  
จุดเนนตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๗๙ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๑๘.โครงการ 
ออนนอม   
ถอมตน   
ไหวงาม 
ตามแบบไทย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

๑.นักเรียนทุกคนรวมกิจกรรม
เปนท่ีโรงเรียนจัดข้ึนเพื่อ
อนุรักษวัฒนธรรมไทย  ใน
ดานมารยาทไทยและมีความ
ภาคภูมิใจท่ีไดมีสวนรวมใน
การแสดงออกถึงความเปนไทย
๒.ครูและนักเรียนทุกคนมี
ความเขาใจเกีย่วกับมารยาท
ไทย 
๓.นักเรียนทุกคนมีกริยา
มารยาทเรียบรอย  และปฏิบัติ
จนเกดิความเคยชิน 
 
 
 
 
 

๑.นักเรียนทุกคนต้ังใจ 
รวมกิจกรรมเปนท่ีโรงเรียนจัด
ข้ึนเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมไทย  
ในดานมารยาทไทยและมีความ
ภาคภูมิใจท่ีไดมีสวนรวมใน
การแสดงออกถึงความเปนไทย 
๒.ครูและนักเรียนทุกคนมี
ความเขาใจเกีย่วกับมารยาท
ไทย 
๓.นักเรียนทุกคนมีกริยา
มารยาทเรียบรอยและปฏิบัตจิน
เกิดความเคยชิน 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ 
มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตามหลักสูตร 
มาตรฐานท่ี  ๑๔   
ตัวบงช้ีท่ี  ๑๔๑ 
จัดโครงการ  กิจกรรมท่ี
สงเสริมใหผูเรียนบรรลุ
ตามเปาหมาย  วิสัยทัศน  
ปรัชญา  และจุดเนนของ
สถานศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี  ๑๔.๒ผลการ
ดําเนินงานสงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  
วิสัยทัศน  ปรัชญาและ
จุดเนนของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๘๐ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๑๙.โครงการ 
พัฒนา
ส่ิงแวดลอม
รวมกับชุมชน 

๑.เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอม
รวมกับชุมชนโดยรอบ
โรงเรียนใหสะอาด รมร่ืน 
สวยงาม 
๒.เพื่อใหนกัเรียน  ครู  และ
ชุมชน  มีจิตสํานึก ตระหนัก
และรูคุณคาของการอนุรักษ
และพัฒนาส่ิงแวดลอม 
๓.   เพื่อใหผูเรียนไดลงมือ
ปฎิบัติจริงจนสรุปความรูได
ดวยตนเอง 

ครู  นักเรียน  คนในชุมชนมี
ความตระหนกัในการรักษา
ส่ิงแวดลอมจนเปนวิถีชีวิต  ทํา
ใหชุมชนไมมีปญหาดาน
ส่ิงแวดลอม 

 

มาตรฐานท่ี ๑๔ 
ตัวบงช้ีท่ี  ๑๔๑  
จัดโครงการ  กิจกรรมท่ี
สงเสริมใหผูเรียนบรรลุ
ตามเปาหมาย  วิสัยทัศน  
ปรัชญา  และจุดเนนของ
สถานศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี  ๑๔.๒ 
ผลการดําเนินงานสงเสริม
ใหผูเรียนบรรลุตาม
เปาหมาย  วิสัยทัศน  
ปรัชญาและจดุเนนของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี  ๑๕  
ตัวบงช้ีท่ี ๑๕.๑ 
จัดโครงการ  กิจกรรม
พิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย  จุดเนน  ตาม
แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๕.๒  
ผลการดําเนินงานบรรลุ
ตามเปาหมายและพัฒนาดี
ข้ึนกวาท่ีผานมา 
 

 
 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๘๑ 
 

 
กลยุทธท่ี ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึงครอบคลุม ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม 
ศักยภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๒๐.โครงการ
ประกันโอกาส
ทางการศึกษา 

 

 

 

 

๑.เด็กท่ีอยูในเขตบริการทุกคน
ของโรงเรียนวดัหนามแดง     
(เขียวอุทิศ) ไดเรียน 
๒. เด็กท่ีอยูนอกเขตบริการ  
เด็กพกิาร  เด็กดอยโอกาสทกุ
คนท่ีประสงคจะเรียนท่ี
โรงเรียนวัดหนามแดง 
(เขียวอุทิศ) ไดเรียน 
 

๑.ประกาศ ตดิตาม ตรวจสอบ
ใหเดก็ท่ีอยูในเขตบริการทุกคน 
เขาเรียนครบทุกคน 
๒. รับเด็กทุกคนท่ีอยูนอกเขต
บริการ  เด็กพกิาร  เด็กดอย
โอกาสท่ีตองการเรียนท่ี
โรงเรียนวัดหนามแดง       
(เขียวอุทิศ) เขาเรียน 

มาตรฐานท่ี  ๘  
ตัวบงช้ีท่ี  ๘.๕  นักเรียน  
ผูปกครอง  และชุมชน 
พึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี  ๑๕  
ตัวบงช้ีท่ี  ๑๕.๑  
จัดโครงการ  กิจกรรม
พิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย  จุดเนน  ตาม
แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๘๒ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๒๑.โครงการ
พัฒนาการจดัการ
เรียนการสอนเด็ก
ท่ีมีความตองการ
พิเศษ 

๑.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนรอยละ ๑๐๐ 
มีความรู  ความสามารถในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน
สําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
๒.ผูปกครองสามารถนําความรู
ไปดูแลชวยเหลือนักเรียนพเิศษ
เรียนรวมใหมีพัฒนาการที่ดข้ึีน   
รอยละ  ๙๐ 
๓.นักเรียนพิเศษเรียนรวมเมื่อ
เขาคายวิชาการแลวมี
พัฒนาการ 
ท่ีพึงประสงคตามศักยภาพ   
รอยละ ๙๐ 
๔.นักเรียนพเิศษเรียนรวมมี
โอกาสแสดงศักยภาพในการ
แขงขันทักษะวิชาการ รอยละ 
๙๐   
๕.นักเรียนพิเศษเรียนรวมมี
ความสามารถเปนตัวแทนไป
แขงขันทักษะวิชาการงาน
ศิลปวัฒนธรรมระดับภาค รอย
ละ  ๘๐ และระดับชาติ รอยละ
๗๐ 

๑.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนทุกคน       
มีความรู  ความสามารถในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน
สําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
๒.ผูปกครองสามารถนําความรู
ไปดูแลชวยเหลือนักเรียนพเิศษ
เรียนรวมใหมีพัฒนาการที่ดข้ึีน   
รอยละ ๑๐๐ 
๓.นักเรียนพิเศษเรียนรวมเมื่อ
เขาคายวิชาการแลวมี
พัฒนาการท่ีพงึประสงคตาม
ศักยภาพ  รอยละ ๑๐๐ 
๔.นักเรียนพเิศษเรียนรวมมี
โอกาสแสดงศักยภาพในการ
แขงขันทักษะวิชาการ  
รอยละ ๙๕ 
๕.นักเรียนพิเศษเรียนรวมมี
ความสามารถเปนตัวแทนไป
แขงขันทักษะวิชาการงาน
ศิลปวัฒนธรรมระดับภาค รอย
ละ  ๘๕ และ 
ระดับชาติ รอยละ๘๐ 

มาตรฐานท่ี ๑     
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๖สรางผลงาน
จากเขารวมกิจกรรมดาน
ศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป  
กีฬา/นันทนาการ  ตาม
จินตนาการ 
มาตรฐานท่ี  ๖  
ตัวบงช้ีท่ี ๖.๓ 
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
มาตรฐานท่ี  ๗  
ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธิผล 
มาตรฐานท่ี  ๘  
ตัวบงช้ีท่ี๘.๕ 
นักเรียน  ผูปกครอง  และ
ชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี  ๑๐  
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร  กระบวนการ
เรียนรู  และกจิกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
อยางรอบดาน 

 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๘๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๒๒.โครงการ
ศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป กีฬาตาน
ยาเสพติด 

 

๑.นักเรียนทุกคนไดรับการ
สงเสริมดานศิลปะ  ดนตรี  
นาฏศิลป  และกฬีาเต็มตาม
ศักยภาพ 
๒.นักเรียนทุกคนไดรับการ
สงเสริมใหมีความสามารถและ
มีความช่ืนชมในดานศิลปะ  
ดนตรี  นาฏศลิปและกีฬา 
๔.๓นักเรียนทุกคนรักการออก
กําลังกายมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี  หางไกลจาก 
ยาเสพติด 
 

๑.นักเรียนทุกคนไดรับการ
สงเสริมดานศิลปะ  ดนตรี  
นาฏศิลป  และกฬีาเต็มตาม
ศักยภาพ ใหเห็นคุณคาใน
ตนเอง  มีความม่ันใจ  กลา
แสดงออกอยางเหมาะสม 
๒.นักเรียนทุกคนไดรับการ
สงเสริมใหมีความสามารถ   
ในการสรางผลงานจากเขารวม
กิจกรรมดานศิลปะ  ดนตรี/
นาฏศิลป  กีฬาและมีความช่ืน
ชมในดานศิลปะ  ดนตรี  
นาฏศิลปและกีฬา 
๔.๓นักเรียนทุกคนออก 
กาํลังกายสม่ําเสมอ มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีดี  มี
น้ําหนกั  สวนสูง  และมี 
สมรภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน และหางไกลจาก 
ยาเสพติด 
 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, 
๑.๔, ๑.๕, ๑.๖ผูเรียนมีสุข
ภาวะท่ีดแีละมี
สุนทรียภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๑.๒ 
จัดโครงการ  กิจกรรมท่ี
สงเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของ
ผูเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ผลสําเร็จ สนองมาตรฐานการศึกษา 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๘๔ 
 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๒๓.โครงการ
ยุวชนประกนัภัย 
ในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

๒๔.โครงการ
โรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ 

 

 

นักเรียนทุกคนปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ  การถูกทําราย
ทางดานจิตใจ  รางกาย  และ
หางไกลยาเสพติดทุกชนดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.นักเรียนทุกคนของโรงเรียน
วัดหนามแดงไดรับการบริการ
ดานสุขอนามัย 
๒.นักเรียนทุกคนเปนผูมี
สุขภาพอนามยัสมบูรณ
แข็งแรงพรอมท่ีจะเรียนรู 

 

นักเรียนทุกคนปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ  การถูกทําราย
ทางดานจิตใจ  รางกาย  และ
หางไกลยาเสพติดทุกชนดิ 
 ตามเปาหมายของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.นักเรียนทุกคนของโรงเรียน
วัดหนามแดงไดรับการบริการ
ดานสุขอนามัยอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๒.นักเรียนทุกคนมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณแข็งแรงพรอม
ท่ีจะเรียนรู 

 

มาตรฐานท่ี  ๑  
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๓ปองกัน
ตนเองจากส่ิงเสพติด
หลีกเล่ียงจากสภาวะท่ี
เส่ียงตอความรุนแรง  
โรคภัย  อุบัติเหตุ  และ
ปญหาทางเพศ 
มาตรฐานท่ี  ๑๑  
ตัวบงช้ีท่ี ๑๑.๑หองเรียน  
หองปฏิบัติการ  อาคาร
เรียนม่ันคง และปลอดภัย   
ตัวบงช้ีท่ี ๑๑.๒ 
จัดโครงการ  กิจกรรมท่ี
สงเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัย 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออก
กําลังกาย  สมํ่าเสมอ 
๑.๒มีน้ําหนัก  สวนสูง  
และมีสมรภาพทางกาย
ตามเกณฑมาตรฐาน 
๑.๓ปองกันตนเองจากส่ิง
เสพติดใหโทษและ
หลีกเล่ียงตนเองจาก
สภาวะท่ีเส่ียงตอความ
รุนแรง  โรคภัย  อุบัติเหตุ  
และปญหาทางเพศ 

 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๘๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๒๕.โครงการ
การแขงขันกฬีา  
กรีฑานักเรียน 

๑.นักเรียนทุกคนเห็น
ความสําคัญของการเลนกีฬา
หรือ 
ออกกําลังกาย 
๒.นักเรียนทุกคนรูจักใชเวลา
วางใหเปนประโยชน  และ
หางไกลจากสารเสพติด 
๓.นักเรียนมีความสามารถ
พิเศษดานกฬีา  ไดรับการ
สงเสริมใหเปนตัวแทนของ
โรงเรียน 
เขาแขงขันในระดับตางๆ 
๔.นักเรียนทุกคนมีความ
สนุกสนาน  เพลิดเพลิน 
๕.นักเรียนทุกคนมีใจรักการ
กีฬา  และเปนผูมีน้ําใจเปน
นักกฬีา 
 

๑.นักเรียนทุกคนเห็น
ความสําคัญของการเลนกีฬา
หรือออกกําลังกาย 
๒.นักเรียนทุกคนรูจักใช 
เวลาวางในการเลนกีฬาและ
หางไกลจากสารเสพติด 
๓.นักเรียนมีความสามารถ
พิเศษดานกฬีา  ไดรับการ
สงเสริมใหเปนตัวแทนของ
โรงเรียนเขาแขงขันในระดบั
โรงเรียน กลุมโรงเรียน 
๔.นักเรียนทุกคนมีความ
สนุกสนาน  เพลิดเพลินในการ
แขงขันกฬีาสี 
๕.นักเรียนทุกคนมีใจรัก 
การกีฬาและเปนผูมีน้ําใจเปน
นักกฬีา 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออก
กําลังกาย  สมํ่าเสมอ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๒มีน้ําหนกั  
สวนสูง  และมีสมรภาพ
ทางกายตามเกณฑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๔เห็นคุณคา
ในตนเอง  มีความมั่นใจ  
กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๕  
มีมนุษยสัมพนัธท่ีดีและ
ใหเกียรติผูอ่ืน 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๖ สราง
ผลงานจากเขารวม
กิจกรรมดาน  กีฬา
นันทนาการ   
มาตรฐานท่ี ๑๑  
ตัวบงช้ีท่ี  ๑๑.๒ 
จัดโครงการ  กิจกรรมท่ี
สงเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของ
ผูเรียน 

 

 
 
 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๘๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๒๖.กิจกรรมแนะ
แนวในโรงเรียน 

 

๑.นักเรียนท่ีเกดิปญหาทุกคน
สามารถตัดสินใจเลือกแนวทาง
ในการแกปญหาไดอยาง
ถูกตอง 
เหมาะสม 
๒.นักเรียนทุกคนไดรับการ
สงเสริมตามสมควรแกอัตภาพ
ของตนเอง 
 

๑.ครูประจําช้ันและครูพิเศษ 
ทุกคนแนะแนวทางใหนักเรียน
ท่ีเกิดปญหาทุกคนจนสามารถ
ตัดสินใจเลือกแนวทางในการ
แกปญหาไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม 
๒.นักเรียนทุกคนไดรับการ
ดูแล สงเสริมตามสมควรแก
อัตภาพของตนเอง 
 

มาตรฐานท่ี  ๑  
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๔ เห็นคุณคา
ในตนเอง  มีความมั่นใจ  
กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๕  
มีมนุษยสัมพนัธท่ีดีและ
ใหเกียรติผูอ่ืน 
มาตรฐานท่ี  ๖  
ตัวบงช้ีท่ี๖.๔มีความรูสึก
ท่ีดีตออาชีพสุจริตและหา
ความรูเกี่ยวกบัอาชีพ 
ท่ีตนเองสนใจ 
มาตรฐานท่ี  ๗   
ตัวบงช้ีท่ี ๗.๖ครูให
คําแนะนํา  คําปรึกษา  
และแกไขปญหาใหแก
ผูเรียนท้ังดานการเรียน
และคุณภาพชีวิตดวย
ความเสมอภาค 
มาตรฐานท่ี  ๑๐  
ตัวบงช้ีท่ี ๑๐.๖จัดระบบ
ดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเรียน 
ทุกคน 
 

 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๘๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๒๗.โครงการ
โภชนาการท่ีดี
เพื่อคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๘.โครงการ
พัฒนาทักษะการ
ทํางานสูอาชีพท่ี
สนใจ 

 

๑.นักเรียนทุกคนรับประทาน
อาหารเชาและอาหารกลาง
วันท่ีมีคุณคาและปลอดภัย 
๒.นักเรียนทุกคนสามารถ
เรียนรูจากการรับประทาน
อาหารในโรงเรียนเพื่อนําไปใช
ใน ชีวิตประจาํวันในการเลือก
อาหารที่ประโยชน  และ
ปลอดภัย 
 
 
๑.นักเรียนทุกคนรูจกัวาง
แผนการทํางานและดําเนินการ
จนสําเร็จ 
๒.นักเรียนทุกคนทํางานอยางมี
ความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และ
ภูมิใจในงานของตน 
๓.นักเรียนทุกคนทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได 
๔.นักเรียนทุกคนมีความรูสึกท่ี
ดีตออาชีพสุจริตและหาความรู
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 

๑.นักเรียนทุกคนรับประทาน
อาหารเชาและอาหารกลาง
วันท่ีมีคุณคาและปลอดภัย 
๒.นักเรียนทุกคนสามารถ
เรียนรูจากการรับประทาน
อาหารในโรงเรียนเพื่อนําไปใช
ใน ชีวิตประจาํวันในการเลือก
อาหารที่ประโยชน  และ
ปลอดภัย 
 
 
๑.นักเรียนทุกคนรูจักวาง
แผนการทํางานและดําเนินการ
จนสําเร็จ 
๒.นักเรียนทุกคนทํางานอยางมี
ความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และ
ภูมิใจในงานของตน 
๓.นักเรียนทุกคนทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได 
๔.นักเรียนทุกคนมีความรูสึก 
ท่ีดีตออาชีพสุจริตและหา
ความรูเกี่ยวกบัอาชีพท่ีตน
สนใจ 

มาตรฐานท่ี ๑  
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๒มีน้ําหนกั  
สวนสูง  และมีสมรภาพ
ทางกายตายเกณฑ
มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี ๑๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๑.๒ 
จัดโครงการ  กิจกรรมท่ี
สงเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของ
ผูเรียน 

มาตรฐานท่ี ๖ 
ตัวบงช้ีท่ี  ๖.๑ วางแผน 
การทํางานและดําเนินการ
จนสําเร็จ 
ตัวบงช้ีท่ี๖.๒ ทํางานอยาง
มีความสุข มุงม่ันพัฒนา
งาน  และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ๖.๓ ทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได 
ตัวบงช้ีท่ี ๖.๔  มี
ความรูสึกท่ีดตีออาชีพ
สุจริตและหาความรู
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเอง
สนใจ 
 

 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๘๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๒๙.โครงการ
พัฒนาระบบดแูล
ชวยเหลือ
นักเรียน 

 

๑.ครูทุกคนมีความรู  ความ
เขาใจ  มีความตระหนกั  ให
ความสําคัญตอการปฏิบัติ
กิจกรรมและสามารถจัด
กิจกรรมในการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๒.โรงเรียนมีขอมูลนักเรียนใน
ระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน
ครบทุกช้ัน ทุกคน 
๓.นักเรียนทุกคนไดรับการ
ชวยเหลือ สงเสริม พัฒนา 
ปองกัน  แกปญหาและมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม
หลักสูตรสถานศึกษากําหนด 
 

๑.ครูทุกคนมีความรู  ความ
เขาใจ  มีความตระหนกั  ให
ความสําคัญตอการปฏิบัติ
กิจกรรมและสามารถจัด
กิจกรรมในการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๒.โรงเรียนมีขอมูลนักเรียนใน
ระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน
ครบทุกช้ัน ทุกคน 
๓.นักเรียนทุกคนไดรับการ
ชวยเหลือ สงเสริม พัฒนา 
ปองกัน  แกปญหาและมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม
หลักสูตรสถานศึกษากําหนด 
 

มาตรฐานท่ี ๗  
ตัวบงช้ีท่ี ๗.๖  ครูให
คําแนะนํา  คําปรึกษา  
และแกไขปญหาใหแก
ผูเรียนท้ังดานการเรียน
และคุณภาพชีวิตดวย
ความเสมอภาค 
มาตรฐานท่ี ๑๐  
ตัวบงช้ีท่ี ๑๐.๖  จัดระบบ
ดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเรียน 
ทุกคน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๘๙ 
 

กลยุทธท่ี๔  พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๓๐โครงการ 
นิเทศภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๑.โครงการ
พัฒนาบุคลากร 

 

๑.การบริหารงานทั้ง  ๔  งาน  
บรรลุภารกิจรอยละ ๙๐ 
๒.ครูไมนอยกวารอยละ  ๙๐  
มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี 

 

 

 

๑.บุคลากรทุกคนไดรับความรู
จากการประชุม ฝกอบรม  
สัมมนา และศึกษาดูงาน ตาม
ความถนัดและวิชาท่ีรับผิดชอบ
๒.บุคลากรทุกคนไดนําเอา
ความรูท่ีไดรับมาขยายผลตอ
และใชประโยชนกับบุคลากร
และนักเรียนภายใน
สถานศึกษา 
๓.บุคลากรทุกคนมีแรงจูงใจ
และเจตคติท่ีดตีอการพัฒนา
ตนเอง 
๔.บุคลากรทุกคนมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน  
 

๑.การบริหารงานทั้ง  ๔  งาน  
บรรลุภารกิจรอยละ ๑๐๐ 
๒.ครูไมนอยกวารอยละ  ๑๐๐  
มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี 

 

 

 

๑.บุคลากรทุกคนไดรับความรู
จากการประชุม ฝกอบรม  
สัมมนา และศึกษาดูงาน ตาม
ความถนัดและวิชาท่ีรับผิดชอบ 
๒.บุคลากรทุกคนไดนําเอา
ความรูท่ีไดรับมาขยายผลตอ
และใชประโยชนกับบุคลากร
และนักเรียนภายใน
สถานศึกษา 
๓.บุคลากรทุกคนมีแรงจูงใจ
และเจตคติท่ีดตีอการพัฒนา
ตนเอง 
๔.บุคลากรทุกคนมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน  
 

มาตรฐานท่ี ๘
ตัวบงช้ีท่ี ๘.๓ผูบริหาร
บริหารจัดการการศึกษา
ใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติการ 
ตัวบงช้ีท่ี ๘.๖ผูบริหารให
คําแนะนํา  คําปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสการ
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 
มาตรฐานท่ี  ๗  
ตัวบงช้ี ๗.๘ ครูประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ี
ดี  และเปนสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี  ๘  
ตัวบงช้ีท่ี  ๘.๔  ผูบริหาร
สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให
พรอมรับการกระจาย
อํานาจ 
 

 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๙๐ 
 

กลยุทธท่ี ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา  
        หลักธรรมาภิบาลเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๓๒.โครงการ
การประกัน
คุณภาพภายใน 

 

๑.ในปการศกึษา ๒๕๕๗
โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา 
๒.ในปการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนมีการจัดทําและ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
๓.ในปการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนไดพฒันาระบบขอมูล
สารสนเทศและใชสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการศึกษา 
๔.ในปการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนมีการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
๕.มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอก
ไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในปการศึกษา 
๒๕๕- 
๖.มีการจัดทํารายงานประจําป
ท่ีเปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในของปการศึกษา 
๒๕๕๗ 

๑. โรงเรียนมีมาตรฐาน
การศึกษาท่ีสอดรับกับ
หนวยงานตนสังกัด 
๒. โรงเรียนมีการจัดทําและ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
๓.โรงเรียนไดพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหารจัด
การศึกษา 
๔. โรงเรียนมีการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
๕.โรงเรียนนําผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอก
ไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในปการศึกษา 
๒๕๕๘ 
๖.โรงเรียนจัดทํารายงาน
ประจําป เปนรายงาน 
การประเมินคุณภาพภายใน
ของปการศึกษา ๒๕๕๗ 

มาตรฐานท่ี ๑๒  
สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๙๑ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๓๓.โครงการ
พัฒนาการจดั
องคกร ระบบการ
บริหารอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๓๔.โครงการ
ระดมทรัพยากร
และการลงทุน
เพื่อการศึกษา 

 

๑.ภายในปการศึกษา ๒๕๕๗  
สถานศึกษาสามารถพัฒนา
องคกร  โครงสราง  ระบบการ
บริหารงานอยางเปน 
ระบบ  
๒.ภายในปการศึกษา ๒๕๕๗  
ผูบริหารใชหลักบริหารแบบมี
สวนรวมและใชขอมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเปน
ฐานคิดท้ังดานวิชาการและการ
จัดการ 
๓.ในปการศึกษา ๒๕๕๗ 
ผูบริหารสามารถบริหารจัดการ 
ศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ี
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ    
รอยละ ๙๐ 
๔.นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน 
รอยละ ๙๐ พึงพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษา 

องคกรภาครัฐ  องคกรเอกชน  
ชุมชน  ใหความรวมมือรอยละ 
๙๐  ของการขอความรวมมือ 
 

๑. สถานศึกษาสามารถพัฒนา
องคกร  โครงสราง  ระบบการ
บริหารงานอยางเปนระบบ 
๒. ผูบริหารใชหลักบริหาร
แบบมีสวนรวมและใชขอมูล
ผลการประเมินหรือผลการวจิัย
เปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและ
การจัดการ 
๓. ผูบริหารสามารถบริหาร
จัดการ ศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีกําหนดไวใน 
แผนปฏิบัติการ รอยละ ๑๐๐ 
๔.นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน 
รอยละ ๑๐๐ พงึพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษา 

 

 

 

องคกรภาครัฐ  องคกรเอกชน  
ชุมชน  ใหความรวมมือรอยละ 
๑๐๐  ของการขอความรวมมือ 
 

มาตรฐานท่ี ๘  
ผูบริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกดิ 
ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
มาตรฐานท่ี ๙  
ตัวบงช้ีท่ี ๙.๓  ผูปกครอง
และชุมชนเขามามี 
สวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา 
 
 

 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๙๒ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๓๕.โครงการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาโดย
ใชโรงเรียน 
เปนฐาน 

 

๑.ในปการศกึษา ๒๕๕๗
โรงเรียนมีพัฒนาการ
บริหารงานโดยใชโรงเรียน 
เปนฐาน 
๒.รอยละ ๙๐  คณะกรรมการ
สถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ี 
ตามท่ีระเบียบกําหนด 
๓.รอยละ ๙๐ คณะกรรมการ
สถานศึกษากํากับติดตาม  ดแูล 
และขับเคล่ือนการดําเนนิงาน
ของสถานศึกษาใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย 
๔. รอยละ ๙๐ผูปกครองและ
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
 

๑. โรงเรียนมีพัฒนาการ
บริหารงานโดยใชโรงเรียน 
เปนฐาน 
 
๒.รอยละ ๑๐๐  คณะกรรมการ
สถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ี 
ตามท่ีระเบียบกําหนด 
๓.รอยละ ๑๐๐คณะกรรมการ
สถานศึกษากํากับติดตาม  ดแูล 
และขับเคล่ือนการดําเนนิงาน
ของสถานศึกษาใหบรรลุ 
ผลสําเร็จตามเปาหมาย 
๔. รอยละ ๑๐๐ผูปกครองและ
ชุมชนเขามามีสวนรวม 
ในการพัฒนาสถานศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี ๙
คณะกรรมการ
สถานศึกษา  และ
ผูปกครอง  ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๙๓ 
 

 
 

ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๑.โครงการ
วันสําคัญ 

๑.นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติ
ตนในการประกอบพิธีกรรม
ทางดานศาสนา ประเพณี     
วัฒนธรรม ท่ีดงีามของคนไทย 
๒.นักเรียนทุกคนมีความเคารพ
รัก หวงแหน เทิดทูนสถานบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 
๓.เสริมสรางความใกลชิด  
ความรวมมือ ของบาน วัด 
โรงเรียน องคกรเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการ
พัฒนา และดูแลนักเรียนใหเปน
คนดีผานการรวมกิจกรรมตาง ๆ 
ในวนัสําคัญของคนไทย เพือ่
แกปญหาสังคมอยางยั่งยืน 
 

นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติ
ตนในการประกอบพิธีกรรม
ทางดานศาสนา ประเพณี  
วัฒนธรรม ท่ีดงีามของคน
ไทยดวยการปฏิบัติจริง
รวมกับชุมชน เปนการ
เสริมสรางความใกลชิด  
ความรวมมือ ของบาน วัด 
โรงเรียน องคกรเอกชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการพัฒนา และดูแล
นักเรียนใหเปนคนดีมีความ
เคารพรัก หวงแหน เทิดทูน
สถานบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ผานการรวม
กิจกรรมตาง ๆ ในวันสําคัญ
ของคนไทย เพื่อแกปญหา
สังคมอยางยั่งยืน 
 
 

มาตรฐานท่ี  ๒  ผูเรียนมี
คุณธรรม  จริยธรรม  และ
คานิยมท่ีพึงประสงค 
มาตรฐานท่ี  ๑๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๕.๑ จัดโครงการ  
กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย  จุดเนน  ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๕.๒ ผลการ
ดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายและพัฒนาดีข้ึนกวา
ท่ีผานมา 

 
 
 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๙๔ 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๒.โครงการ
พัฒนา
สถานศึกษาสู
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๑.นักเรียน๑๐๕๕คน 
๒.ครู๕๐คน 
๓.ชุมชน /ผูปกครอง๙หมูบาน 
๔.ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๗  
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียว
อุทิศ)  นําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการบริหาร
สถานศึกษา  จดัการศึกษาและ
ดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอชุมชน/ตอสังคมอยางยั่งยืน 
๕.ผูอํานวยการโรงเรียน  ครู  
และบุคลากรทางการศึกษาทุก
คน  มีความตระหนกัถึงคุณคา
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และปฏิบัติงานเปนแบบอยาง
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๖.นักเรียนและผูปกครองทุกคน
มีความรู  ทักษะ  ปฏิบัติตน  
และดําเนินชีวติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  “อยูอยาง
พอเพียง” 
 

นักเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครู 
และคนในชุมชน 
วัดหนามแดง ทุกคนมีความ
ตระหนกัถึงคุณคาของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติงานเปนแบบอยาง     
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการบริหาร
สถานศึกษา  จดัการศึกษาและ
ดําเนินกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอชุมชน/ตอสังคม
อยางยั่งยืนดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มาตรฐานที๔ 
ตัวบงช้ีท่ี ๔.๓ กําหนด
เปาหมาย คาดการณ 
ตัดสินใจแกปญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 
มาตรฐานที ๗ 
ตัวบงช้ีท่ี ๗.๒ ครูประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  
และเปนสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี  ๑๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๕.๑ จัดโครงการ  
กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย  จุดเนน  ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๕.๒ ผลการ
ดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายและพัฒนาดีข้ึนกวา
ท่ีผานมา 
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๙๕ 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๓.พัฒนา
ส่ิงแวดลอม
รวมกับชุมชน 

๑.นักเรียน๑๐๕๕คน 
๒.ครู๕๐คน 
๓.ชุมชน /ผูปกครอง๙หมูบาน 
๔.ฟนฟูคุณภาพน้ําคลองสําโรง
สะอาดภายในป  ๒๕๕๗ 
๕.นักเรียน  ครู  และชุมชน  
รอยละ ๑๐๐ มีจิตสํานึก 
ตระหนกัและรูคุณคาของการ
อนุรักษและพฒันาชุมชน 
๖.นักเรียนรอยละ  ๑๐๐ ปฏิบัติ
จริงในการอนรัุกษและพัฒนา
ชุมชน 
 

นักเรียน ครู ผูปกครอง       
คนในชุมชนมีจิตสํานึก 
ตระหนกั และรูคุณคาของ 
การอนุรักษและพัฒนาชุมชน 
ดวยการปฏิบัติจริงในการ
อนุรักษและพฒันาชุมชน
ตลอดจนมีแนวทางในการ 
พัฒนาสภาพแวดลอมรวมกบั
ชุมชนใหสะอาด ร่ืมร่ืน 
สวยงาม 
 
 

มาตรฐานท่ี  ๑๔ 
ตวับงช้ีท่ี ๑๔.๑ จัดโครงการ  
กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียน
บรรลุตามเปาหมาย  
วิสัยทัศน  ปรัชญา  และ
จุดเนนของสถานศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๔.๒ ผลการ
ดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียน
บรรลุตามเปาหมาย  
วิสัยทัศน  ปรัชญาและ
จุดเนนของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี  ๑๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๕.๑จัดโครงการ  
กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย  จุดเนน  ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๕.๒ ผลการ
ดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายและพัฒนาดีข้ึนกวา
ท่ีผานมา 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 
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๙๖ 
 

 

๒. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  (๑๑มาตรฐาน) 
ดานท่ี ๑ มาตรฐานคุณภาพผูเรียน 
มาตรฐานท่ี ๑เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 
 

ท่ี ตัวบงชี ้
ระดับ๓
ขึ้นไป
รอยละ 

รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๑.๑ มีน้ําหนกัสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ๙๗.๘๕ ๑.โครงการโภชนาการท่ีดีเพือ่คุณภาพ
ชีวิต 
๒.โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
๓.โครงการศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป  
กีฬาตานยาเสพติด 
๔. กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 

๑.๒ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย ๑๐๐ 
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๑๐๐ 
๑.๔ หลีกเล่ียงตอสภาวะท่ีเส่ียงตอโรค อุบัติเหตุ 

ภัย และส่ิงเสพติด 
๑๐๐ 

  
 ๑. วิธีการพัฒนาตามมาตรฐานท่ี ๑ โรงเรียนจัดกจิกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม 
เสริมหลักสูตรตางๆ เพื่อใหผูเรียนบรรลุตามตัวบงช้ีของมาตรฐานท่ี ๑ โดยดําเนินกจิกรรมตอไปนี ้
  ๑) โครงการโภชนาการท่ีดีเพื่อคุณภาพชีวติ เด็กทุกคนไดรับประทานอาหารทุกม้ือโดยเฉพาะ
อาหารเชาและอาหารกลางวนั ท่ีตองดูแลการรับประทานอาหารของเด็กอยางใกลชิดมากเปนพิเศษเม่ืออยูท่ี
โรงเรียนและการคัดสรรอาหารท่ีมีประโยชนใหรับประทาน รวมท้ังการดื่มนมทุกวนัเพื่อเปนการเฝาระวังและ
ติดตามภาวะโภชนาการของเด็กในทุกเดือนโดยการชั่งน้าํหนักและวัดสวนสูงโดยการบันทึกลงในสมุดบันทึก
การดื่มนม 
  ๒) โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ไดจดัใหมีการตรวจสุขภาพเดก็ทุกวัน โดยนําสุขบัญัติ 
๑๐ ประการมาปรับใช ใหสอดรับกับเดก็อนุบาล ซ่ึงครูประจําช้ันเปนผูตรวจสุขภาพเด็ก มีการตรวจเล็บมือ, ผม, 
ตา, หู, จมูก, ฟนและผิวหนังของเด็กท้ังช้ันอนุบาล ๑และ๒ และนําผลการตรวจมาบันทึกลงในแบบบันทึกการ
ตรวจสุขภาพเพื่อเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอภายในสายช้ันอนุบาลและในโรงเรียน และปลูกฝงอบรมเด็กให
รูจักการดแูลสุขภาพของตนเองเชนการแปรงฟน ลางหนา และเขาหองสวมกอนนอนกลางวัน  เปนตน 
 
 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 
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๙๗ 
 

   ๓) โครงการศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป  กีฬาตานยาเสพติดมีการสนทนารวมกันโดยออกมาเตือน
เพื่อนๆเกีย่วกบัการเฝาระวังอุบัติเหตุและการไมยุงเกีย่วกบัส่ิงเสพติดทุกวันในกิจกรรม 
ยามเชา 

 ๔) กจิกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะการจัดกิจกรรมออกกาํลังกายยามเชา เชนการเตนแอโรบิค 
รําไทย เคล่ือนไหวพรอมอุปกรณ ทําทาทางอิสระ และผสมผสานกายใจ เปนตน 
 ๒. ผลการพัฒนาเดก็ใหความสนใจรวมมือกับโครงการและกิจกรรมเปนอยางดี จนทําใหมีสุขภาพ
รางกายสมบูรณแข็งแรงและมีพัฒนาการดานรางกายอยางเหมาะสมตามวัย 
 ๓. แนวทางการพัฒนา ควรมีการจัดทําโครงการและกิจกรรมอยางตอเนื่องและมีการเชิญวิทยากรท่ีเปน
เจาหนาท่ีอนามัยสาธารณสุขมาใหความรูเพื่อสรางความคุนเคยกับเดก็ปฐมวยัและมาใหความรูกบัผูปกครองดวย 
 

มาตรฐานท่ี ๒เด็กมีพฒันาการดานอารมณและจิตใจ 
 

ท่ี ตัวบงชี ้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 
รอยละ 

รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๒.๑ ราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอ 
ตนเอง 

๑๐๐ ๑.โครงการแขงขันกีฬา  กรีฑานักเรียน 
๒.โครงการศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป  
กีฬาตานยาเสพติด 
๓.โครงการวันสําคัญ  
๔.กิจกรรมสนทนายามเชา 
 

๒.๒  มีความม่ันใจและกลาแสดงออก ๑๐๐ 
๒.๓ ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสม

กับวยั 
๑๐๐ 

๒.๔  ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว 
และรักธรรมชาติ 

๑๐๐ 

  
 ๑. วิธีการพัฒนาตามมาตรฐานท่ี ๒ โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม 
เสริมหลักสูตรตางๆ เพื่อใหผูเรียนบรรลุตามตัวบงช้ีของมาตรฐานท่ี ๒ โดยดําเนินกจิกรรมตอไปนี ้

๑)โครงการแขงขันกีฬา  กรีฑานักเรียน  จดักิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหเดก็มีพัฒนาการดาน 
อารมณและจิตใจไดแสดงออกถึงความสามารถ โดยแขงขันกีฬาพื้นบานท่ีเหมาะสมกบัวัยของเด็ก เพื่อใหเด็กเกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลินเปนผูมีน้ําใจนกักีฬาซ่ึงจัดแขงขันในวันเด็กแหงชาติ 

 
 
 
 
 
 

 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 
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๙๘ 
 

  ๒)โครงการศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬาตานยาเสพติดจดักิจกรรมเพ่ือใหเดก็ไดรับ
ประสบการณตรงเปนการเสริมสรางศักยภาพของเด็กใหมีความสามารถ มีสุนทรียภาพช่ืนชมในศิลปะดนตรี
นาฏศิลป 

๓) โครงวันสําคัญ จัดกิจกรรมใหเด็กมีพฒันาการดานอารมณและจิตใจ โดยเขารวม 
กิจกรรมกับนกัเรียนช้ันประถมในวันสําคัญตางๆ เชน วนัแม วนัพอ วนัเด็ก วันปใหม  วันภาษาไทย วัน
คริสตมาส   วันวิทยาศาสตร ฯลฯโดยใหเดก็ช้ันอนุบาลทัง้หมดเขารวมกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี 
เลนเกม ประกวดการทําการดวันพอ วันแม วันปใหม และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษดานการรองเพลงก็ใหเขา
ประกวดเพื่อรับรางวัล 
  ๔) กจิกรรมสนทนายามเชา จัดกิจกรรมใหกับเด็กสายช้ันอนุบาลทั้งหมดในตอนเชา เพื่อเปด
โอกาสใหเดก็ไดแสดงออก มีความม่ันใจและมีความรูสึกท่ีดีตอตนเอง เชน การเลาขาว การรองเพลง การเตน
การตักเตือนเพื่อนๆในเร่ืองความปลอดภยัตางๆ เปนตน 
 ๒. ผลการพัฒนาเดก็ใหความสนใจรวมกจิกรรมเปนอยางดีราเริงแจมใส มีความรูสึกท่ีด ี
ตอตนเอง ม่ันใจ กลาแสดงออกช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติโดยเฉพาะเดก็ท่ีมี 
ปญหาทางพฤติกรรมและอารมณหรือเดก็พิเศษเรียนรวมสามารถควบคุมอารมณตนเองไดมากข้ึนเม่ือได 
ทํากิจกรรมศิลปะดนตรี จนทําใหมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจดีข้ึนมาก 
 ๓. แนวทางการพัฒนา ควรมีการจัดทําโครงการและกิจกรรมอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการกิจกรรม
ใหมากข้ึนเชน กิจกรรมวนัวทิยาศาสตรควรมีการบูรณาการกิจกรรมหลัก๖ กิจกรรมไหครบทุกคร้ังเพื่อ
ประหยดัเวลาและเกดิประโยชนสูงสุดกับเด็ก 

 

มาตรฐานท่ี ๓เด็กมีพัฒนาการดานสงัคม 
 

ท่ี ตัวบงชี ้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 
รอยละ 

รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๓.๑ มีวินยั รับผิดชอบ เช่ือฟงคําส่ังสอนของ
พอ แม ครูอาจารย      

๑๐๐ ๑.โครงการวันสําคัญ 
๒.โครงการโรงเรียนธรรมจารี 
๓.โครงการพัฒนาประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
๔.โครงการออนนอม  ถอมตน  น้ําใจ
งามตามแบบไทย 
๕.กิจกรรมเลนตามมุม/อิสระ 

๓.๒ มีความซ่ือสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน ๑๐๐ 
๓.๓ เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได   ๑๐๐ 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ

ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
๑๐๐ 
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๙๙ 
 

โครงการ

 ๑. วิธีการพัฒนาตามมาตรฐานท่ี ๓ โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตางๆ เพื่อใหผูเรียนบรรลุตามตัวบงช้ีของมาตรฐานท่ี ๓ โดยดําเนินกจิกรรมตอไปนี ้

๑) วันสําคัญเปนโครงการท่ีจัดกจิกรรม เพื่อใหเด็กไดประพฤติตนตาม 

วัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือเรียนรูวิธีปฏิบัติตน ในการประกอบพิธีกรรมทางดานศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม ท่ีดงีามของคนไทยและเพ่ือปลูกฝงใหเดก็เคารพรัก หวงแหน เทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 
  ๒)โครงการโรงเรียนธรรมจารี เปนโครงการท่ีปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามใหเด็กไดประพฤติ
และปฏิบัติตลอดจนปฏิบัติกจิกรรมอันเปนประโยชนแกตนเองและสังคม มีการอบรมคุณธรรมประจําวัน และ
กิจกรรมออมทรัพยฝากเงินออมทุกวันศุกร กิจกรรมอบรมคุณธรรม มีการเลานิทาน   อบรมคุณธรรมประจําวนั 
เร่ือง ความมีน้าํใจ การเสียสละและการแบงปน การทําความเคารพ มารยาทในการรับประทานอาหาร ความ
กตัญูกตเวที เช่ือฟงคําส่ังสอนของพอ แม ครูอาจารย  ความประหยัดและความพอเพียงหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวง มีความอดทน การพดูจาดวยถอยคําท่ีสุภาพ ความมีวินยั รับผิดชอบ รูจักรอคอย มารยาท
ในการฟงและการพูด ความซ่ือสัตย ความขยันหม่ันเพยีร ตลอดจนเนนย้ําซํ้าทวนดวยการรองเพลงและทองคํา
คลองจองอยางสมํ่าเสมอ 
 ๓)โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน เปนโครงการท่ีจัดกจิกรรมสรางระเบียบวินยัเชนการ
เดินแถว เขาแถว ข้ึนหอง การฟงโอวาทจากคุณครู ผูบริหาร การทําสมาธิ การมาโรงเรียนใหทันเวลาในชวงเชามี
คณะครูเปนกรรมการ ๒ ทาน เพื่อเฝาสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมของเด็กรวบรวมคะแนนการไมมาสายของ
แตละหองแลวใหรางวัลหองท่ีมีคะแนนสูงสุดดวยการใหดูการตูนกอนกลับบานในทุกๆ สัปดาห 

         ๔)โครงการออนนอม  ถอมตน  น้ําใจงามตามแบบไทย จดักิจกรรมเพ่ือใหเด็กประพฤติตน 
ตามวัฒนธรรมไทยเด็กสายช้ันอนุบาลเขารวมกิจกรรมกบัโรงเรียนในทุกวันอังคารสําหรับในสายช้ันอนุบาลนั้น
มีการจัดกจิกรรมทุกวันท้ังกอนการเรียน ระหวางเรียนและหลังการเรียนเชน การแนะนําตัว การเดนิผานผูใหญ 
การไหวผูใหญ ครู การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ การกราบผูใหญ ครูอาจารย มีการประกวดมารยาทในระดับ
สายช้ัน รณรงคใหเดก็แตงกายแบบไทยในวันจนัทร และการแตงกายวถีิพุทธในวันศุกร มีการรําไทย การละเลน
แบบไทย การรวมประเพณีลอยกระทง เปนตน  
          ๕) กิจกรรมเลนตามมุม/อิสระ เปดโอกาสใหเด็กไดผอนคลายจากการเรียนและการทํากจิกรรม
ดวยการเลนตามมุมอิสระตามความชอบและความถนัดอยางอิสระ เชน มุมบาน มุมยานพาหนะ  มุมบล็อก มุม
เกมการศึกษา มุมหนังสือ มุมตุกตา มุมบทบาทสมมติ เปนตน เพื่อสังเกตการเลนและ          การทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนของนักเรียนอยางมีความสุข  
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๑๐๐ 
 

 ๒. ผลการพัฒนาเดก็ใหความสนใจรวมกจิกรรมเปนอยางดี มีวินยั มีความรับผิดชอบเช่ือฟงคําส่ังสอน
ของพอ แม ครูอาจารย  เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี รูจักชวยเหลือ แบงปนใหคนอ่ืนไดเลนของเลน มีความ
ซ่ือสัตยสุจริต มีความกตัญูมีความเมตตากรุณา มีความประหยดั รูจักการใชจายเงินอยางเหมาะสม ประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 
 ๓. แนวทางการพัฒนา ควรมีการจัดทําโครงการและกิจกรรมอยางตอเนื่องและมีคณะกรรมการ
ดําเนินการพัฒนาตามวิธีการพัฒนาตามมาตรฐานท่ี ๓ อยางจริงจัง 

 

มาตรฐานท่ี ๔เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา        
 

ท่ี ตัวบงชี ้
ระดับ๓
ขึ้นไป
รอยละ 

รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๔.๑ สนใจเรียนรูส่ิงรอบตัว ซักถามอยาง
ตั้งใจ และรักการเรียนรู 

๑๐๐ ๑.โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน    
การเขียน 
๒.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพ 
๓.กิจกรรมสัปดาหวิชาการ 
๔.กิจกรรมสนทนายามเชา 
๕.กิจกรรมนกัวิทยาศาสตรนอย 
๖.กิจกรรมนักประดิษฐนอย 
 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับส่ิงตาง ๆ ท่ี
เกิดจากประสบการณการเรียนรู 

๑๐๐ 

๔.๓ มีทักษะภาษาท่ีเหมาะสมกบัวัย ๑๐๐ 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 
๑๐๐ 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค ๑๐๐ 

  
 ๑. วิธีการพัฒนาตามมาตรฐานท่ี ๔ โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตางๆ เพื่อใหผูเรียนบรรลุตามตัวบงช้ีของมาตรฐานท่ี ๔ โดยดําเนินกจิกรรมตอไปนี ้
 ๑) โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานการเขียน เปนโครงการท่ีทํารวมกนัท้ังระดับปฐมวัยและระดับ
ประถมศึกษาในเวลาเชากอนเขาแถวเคารพธงชาติทุกวันโดยการอานหนังสือนิทานใหเด็กฟง ทองคําคลองจอง
ตามหนวยการเรียนรู และฝกอานพยัญชนะและสระภาษาไทย อานคําภาษาอังกฤษวนัละคํา เปนตน 
  ๒) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพเปนโครงการท่ีมีกิจกรรมท่ีจะทําให
เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา เชน กิจกรรมคายวิชาการ  กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี      
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๑๐๑ 
 

                           ๓) กิจกรรมสัปดาหวิชาการ เปนกิจกรรมวิชาการภายในโรงเรียน และในสายช้ันอนุบาลเชน 
การแขงขันวาดภาพระบายสี การตอเติมภาพ  การปนดนิน้ํามัน การฉีกปะกระดาษ การเปาสี เปนตน 
  ๔) กจิกรรมสนทนายามเชา เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพื่อใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดมีโอกาสพูดและ
แสดงความคิดเห็น แสดงออกตามความสามารถ มีทักษะในการใชภาษาท่ีเหมาะสมกบัวัย 
  ๕) กิจกรรมนกัวิทยาศาสตรนอย จดักิจกรรมในรูปแบบบูรณาการใหนักเรียนไดสังเกตทดลอง
ปฏิบัติจริงตามความสนใจ เชน กิจกรรมปลอยจรวดขวดน้ํา ลูกโปงสวรรค  ฟองสบูสี ฯลฯ 
  ๕) กิจกรรมนกัประดษิฐนอย จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กไดแสดงออกทางจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค เชน การประดิษฐของเลน และของใชจากเศษวัสดท่ีุใชแลว   
 ๒. ผลการพัฒนาเดก็ใหความสนใจรวมโครงการและกิจกรรมเปนอยางดี สนใจเรียนรู มีทักษะทาง
ภาษา กลาซักถามในส่ิงท่ีสนใจมากข้ึน ซ่ึงไดมีการจดัทําวิจยัในช้ันเรียนดวยการฝกใหเด็กมีนิสัยรักการอาน 
สงผลใหเด็กมีพัฒนาการทางสติปญญาสูงข้ึน 
 ๓. แนวทางการพัฒนา ควรมีการจัดทําโครงการและกิจกรรมอยางตอเนื่องตามมาตรฐานท่ี ๔ ดวยการ
จัดการแขงขันทักษะทางวิชาการภายในและจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนใหผูปกครองและชุมชน
ไดรับทราบทุกภาคเรียน 
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๑๐๒ 
 

ดานท่ี ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๕ ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ท่ี ตัวบงชี ้
ระดับ๓
ขึ้นไป
รอยละ 

รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๕.๑ ครูเขาใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถ
นํามาประยกุตใชในการจัดประสบการณ 

๑๐๐ ๑.โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ
การเรียนรูปฐมวัย 
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
๓.โครงการพัฒนาบุคลากร 
๔. โครงการนเิทศภายใน 
๕โครงการพัฒนากระบวนการวิจยัใน
การเรียนรูในช้ันเรียน 
๖.โครงการเสริมสรางสังคมแหงการ
เรียนรูสูสถานศึกษา 
๗.โครงการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการ
เรียนรูสูคุณภาพ 
๘.กิจกรรมการวัดประเมินผล 
ตามสภาพจริง 
๙. เอกสารท่ีครูคนควาหาความรู 
. 
 

๕.๒ ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณท่ี
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณการเรียนรูท่ี
หลากหลาย สอดคลอง  กับความแตกตาง
ระหวางบุคคล            

๑๐๐ 

๕.๓ ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสรางวินัยเชิงบวก      ๑๐๐ 
๕.๔ ครูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก 
๑๐๐ 

๕.๕ ครูใชเคร่ืองมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอยางหลากหลายและสรุป
รายงานผลการพัฒนาการของเด็กแก
ผูปกครอง 

๑๐๐ 

๕.๖ ครูวิจยัและพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีตน
รับผิดชอบ และใชผลในการปรับการจดั
ประสบการณ 

๑๐๐ 

๕.๗ ครูจัดส่ิงแวดลอมใหเกดิการเรียนรูได
ตลอดเวลา 

๑๐๐ 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็ก และผูปกครอง ๑๐๐ 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรูความสามารถในดาน

การศึกษาปฐมวัย 
๑๐๐ 

๕.๑๐ ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรองเพ่ือ
ใชประโยชนในการพัฒนาเดก็ 

๑๐๐ 
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๑๐๓ 
 

 ๑. วิธีการพัฒนาตามมาตรฐานท่ี ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธิผลใหบรรลุตามตัวบงช้ีของมาตรฐานท่ี ๕ โดยดําเนนิกจิกรรมตอไปนี้ 
  ๑) โครงการพฒันาการจัดประสบการณการเรียนรูปฐมวัยเปนโครงการเสมือนเปนการประกัน
คุณภาพภายในช้ันอนุบาล สงเสริมครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผลซ่ึงมีกิจกรรมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมศึกษาของสถานศึกษาจดัทําและดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา มีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และนําผลการ
ประเมินคุณภาพท้ังภายในไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาปฐมวัยอยางตอเนื่องตลอดจนมีการ
จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในของปฐมวัย 

๒)โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพเปนโครงการท่ีมีสงเสริม 
ใหครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีกิจกรรมเพื่อใหครูเปล่ียน
พฤติกรรมการสอนใหหลากหลายมากยิ่งข้ึน  โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ เชน กิจกรรมคายวิชาการ  กจิกรรมศึกษา
นอกสถานท่ี ตลอดจนมีการพัฒนาส่ือ  จัดหาแหลงเรียนรู  และพัฒนาการมีวิจยัในชั้นเรียนใหมีคุณภาพ        

๓)โครงการพัฒนาบุคลากร  เปนโครงการ เปนโครงการท่ีมีกิจกรรมเพือ่ใหบุคลากร 
ไดรับความรูจากการประชุม ฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ตามความถนัดและวชิาท่ีรับผิดชอบ  
เพื่อเปนการเปดมุมมอง  และโลกทัศนในแบบตาง ๆ ท่ีจะไดนํามาถายทอดสูผูเรียน  สามารถนําความรู   ท่ีได
รับมาปรับปรุงงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลขยายผลตอและใชประโยชนกับ
บุคลากรภายในสถานศึกษาตลอดจน เพื่อใหครูมีแรงจูงใจและเจตคตท่ีิดีตอการพัฒนาตนเอง  เปนการสรางขวญั
และกําลังใจในการปฏิบัติงานแกบุคลากร  

๔)โครงการนิเทศภายใน เปนโครงการท่ีมีกิจกรรมเพื่อพฒันาครูใหปฏิบัติงานตาม 
ขอบขายของกลุมงานในโรงเรียนท้ัง  ๔  งานใหมีประสิทธิภาพกอใหเกดิประสิทธิผลท่ีเด็กเปนสําคัญ    มี
กิจกรรมนิเทศตามแผนการนิเทศภายในเยี่ยมช้ันเรียน เยีย่มหองเรียนพิเศษ สังเกตการณสอน นิเทศแผนการ
จัดการเรียนรู เอกสารธุรการช้ันเรียน และนิเทศผานประชุมเดือนละ  ๑  คร้ัง 
    ๕) โครงการพฒันากระบวนการวิจยัในการเรียนรูในช้ันเรียนเปนโครงการเพ่ือพัฒนาใหครูได
คนควา วจิัย เกี่ยวกับกจิกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน 
สงผลใหเด็กพฒันาข้ึน และมีความพรอมตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาปฐมวยั 
   ๖)โครงการเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูสูสถานศึกษาเปนโครงการท่ีสงเสริมใหครู
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล โดยจัดกิจกรรมใหเดก็ 
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๑๐๔ 
 

มีนิสัยรักการแสวงหาความรูจาก แหลงเรียนรูและส่ือตาง ๆ รอบตัว เพือ่ใหเดก็มีความพรอมท่ีจะเรียนรูในช้ันท่ี
สูงข้ึนตอไปโดยโรงเรียนไดสรางแหลงเรียนรูและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา มีการใชประโยชนจาก
แหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็ก  ตลอดจนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู
ระหวางครู กบัผูปกครอง ครอบครัว  ชุมชน  และ  องคกรท่ีเกี่ยวของ 
  ๗)โครงการจดัสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูสูคุณภาพเปนโครงการท่ีสงเสริมใหครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผลมีกิจกรรมเพื่อ ปรับปรุงอาคารสถานท่ี บริเวณ
โรงเรียนสะอาด รมร่ืน สวยงาม และใหเดก็มีแหลงเรียนรูเพิ่มข้ึน 
 ๒. ผลการพัฒนา จากการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูอยางมีประสิทธิภาพตามกิจกรรมท่ีได
ดําเนินการมาท้ังหมดนี้ทําใหงานเกดิประสิทธิผลและสงผลตอการมีพัฒนาการของเด็กในทุกดานสูงข้ึน 
 ๓. แนวทางการพัฒนา ควรมีการจัดทําโครงการและกิจกรรมอยางตอเนื่องตามมาตรฐานท่ี ๕ ดวยความ
สํานึกในบทบาทหนาท่ีของความเปนครูอยางแทจริง 
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มาตรฐานท่ี ๖ ผูบริหารปฏิบตัิงานตาม  บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 

ท่ี ตัวบงชี ้ ไดระดับ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๖.๑ ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ ๑.โครงการพัฒนาบุคลากร 
๒.โครงการนิเทศภายใน 
๓.โครงการพัฒนาจัดองคกร ระบบ
การบริหารอยางมีประสิทธิภาพเกดิ
ประสิทธิผล 
๔.โครงการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาใชโรงเรียนเปนฐาน 
 

๖.๒ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนาํ และ
ความคิดริเร่ิมท่ีเนนการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

๕ 

๖.๓ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมี
สวนรวมและใชขอมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจยัเปนฐานคิด 
ท้ังดานวิชาการและการจัดการ 

๕ 

๖.๔ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา 

๕ 

๖.๕ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

๕ 

๖.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษา
ทางวิชาการและใจใสการจดั
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา 

๕ 

๖.๗ เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ 

  

        ๑.วิธีการพัฒนา 

๑)โครงการพฒันาบุคลากรเปนโครงการท่ีผูบริหารปฏิบัติงานตาม  บทบาทหนาท่ีอยาง 
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมุงสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูใหปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
ใหครูไดรับความรูจากการประชุม ฝกอบรม  สัมมนา และศึกษาดูงาน ตามความถนัดและวิชาท่ีรับผิดชอบ เปน
การสรางขวัญและกําลังใจ สรางแรงจูงใจและเจตคติท่ีดใีนการปฏิบัติงาน  
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๒)โครงการนิเทศภายใน เปนโครงการท่ีแสดงใหเห็นถึงความสามารถของผูบริหาร 
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และเกดิประสิทธิผล โดยสงเสริมพัฒนาศักยภาพของครู 
ดวยการวางแผนนิเทศภายในและนิเทศ ช้ีแนะ ใหคําปรึกษารอบดาน ท้ังดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน 
และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีจะเปนประโยชนในการปฏิบัติงานการจดัการศึกษาปฐมวัย สงผลใหเด็ก ผูปกครองมีความพึง
พอใจ 

๓)โครงการพัฒนาจัดองคกร ระบบการบริหารอยางมีประสิทธิภาพเกดิประสิทธิผล 
เปนโครงการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีการพัฒนาองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานใหเปนระบบ  ใช
หลักบริหารแบบมีสวนรวม ใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ
เพื่อใหสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัตกิารนักเรียน  ผูปกครอง  
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการที่ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการบริหารจัดการตาม

ปรัชญาแนวคิดหลักการและจุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยสามารถอธิบายถายทอดและช้ีแนะแกบุคลากร
ในโรงเรียนได ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายประกอบดวยครูผูปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและหนวยงานอ่ืนไดรับรูและใหขอมูลสารสนเทศสงผลใหเด็ก ผูปกครอง และ
คณะกรรมสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานมีความพึงพอใจในการการจัดการศึกษาและมีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานท่ี๖ในระดับดเียีย่ม 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูเพื่อพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องอีกท้ังสนับสนุนสงเสริมให 

ชุมชนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมารวมบริหารจัดการใหมากยิ่งข้ึนและมีการติดตามนิเทศการสอนของครู
อยางเปนระบบ 
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๑๐๗ 
 

มาตรฐานท่ี ๗ แนวการจัดการศึกษา 
 

ท่ี ตัวบงชี ้ ไดระดับ 
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๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนําสูการปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ 

๕ ๑.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใช
โรงเรียนเปนฐาน 
๓.โครงการระดับทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา 
 

 

 
 

๗.๒ มีระบบกลไกใหผูมีสวนรวมทุก
ฝายตระหนักและเขาใจการจดั
การศึกษาปฐมวัย 

๕ 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสรางความ
ตระหนกัรู และความเขาใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ 
 

 
๗.๔ สรางการมีสวนรวมและแสวงหา

ความรวมมือกบัผูปกครอง ชุมชน 
และทองถ่ิน 

๕ 

๗.๕ จัดส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือ
พัฒนาเดก็อยางรอบดาน 

๕ 

 

๑. วิธีการพัฒนา 

๑) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเปนโครงการท่ีดําเนินการจดัทําหลักสูตร 

ทองถ่ิน ปรับกิจกรรมชุมนุม การวัดผล  ประเมินผล  ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ตรงกับความตองการ
ของเด็ก ผูปกครอง ทองถ่ิน และปรับโครงสรางหลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพ         มีความ
เหมาะสมตรงตามท่ีกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 

๒)โครงการพฒันาการบริหารจัดการศึกษาใชโรงเรียนเปนฐานเปนโครงการท่ีสงเสริม 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานไดรูและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนดสงเสริมคณะกรรมการสถานศึกษา
กํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนนิงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย และสงเสริมผูปกครอง
และชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 

๓)โครงการระดับทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  เปนโครงการท่ีมุงประสาน 
ความรวมมือระหวางโรงเรียน  กับองคกรของรัฐ  องคกรเอกชน  และชุมชนในการรวมพัฒนาและจัดการศึกษา 
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๑๐๘ 
 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจดักิจกรรมตามโครงการมีผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยมเพราะมีรองรอย 

หลักฐานปรากฏชัดเจนในเรื่องการตรวจสอบหลักสูตรนําขอมูลมาพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนจึงมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสมตรงตามสถานการณ  และเนื่องจากโรงเรียนไดรับความรวมมืออยางดีของผูปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอยาง
รอบดาน สงผลใหเดก็มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีความรู  ความสามารถสมวัย  และมีความสุขในการเรียนรู 

๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต 
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดบัความสามารถในการจัดทําพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและมีการ

ติดตามนิเทศการสอนของครูอยางเปนระบบรวมท้ังมีกิจกรรมตางๆของนักเรียนตามที่กําหนดในหลักสูตร
ออกมาเปนภาพรวม(รอยละ)ของโรงเรียน 
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มาตรฐานท่ี ๘สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

ท่ี ตัวบงชี ้ ไดระดับ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๘.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

๕ โครงการพัฒนาการจัดประสบการณการ
เรียนรูปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 

๘.๒ จัดทําและดําเนนิการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา    

๕ 

๘.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและ
ใชสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 

๕ 

๘.๔ ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๕ 

๘.๕  นําผลการประเมินคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอกไปใชวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

๕ 

๘.๖  จัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

๕ 

  

 ๑. วิธีการพัฒนา 
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูปฐมวยัเปนโครงการท่ีสถานศึกษาไดกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาท่ีเกดิจากการศึกษาวิเคราะหมาตรฐานและตัวบงช้ีตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการ
ประกาศใชมาตรฐานและตัวบงช้ีสะทอนอัตลักษณและมาตรการสงเสริมของสถานศึกษาโดยผานความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษารวมทั้งมีการประกาศคาเปาหมาย 
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ของแตละมาตรฐานและตัวบงช้ีใหกลุมผูเกีย่วของท้ังภายในและภายนอกรับทราบท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย
สถานศึกษามีการดําเนนิการครบทุกรายการโดยทุกขอรายการมีรองรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบไดสถานศึกษากําหนดผูรับผิดชอบและจัดทาระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมูถูกตองครอบคลุม
ทันสมัยและพรอมใชสถานศึกษากําหนดผูรับผิดชอบและดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
ท้ังระดับบุคคลครบทุกคนและระดับสถานศึกษาอยางเปนระบบอยางนอยภาคเรียนละ๑คร้ังสถานศึกษานําผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะหสังเคราะหและเลือกสรร
ขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษาท้ัง๔ดานมีการ
จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสะทอนคุณภาพเดก็และผลสําเร็จ
ของการบริหารจัดการศึกษาอยางชัดเจนตามรูปแบบท่ีหนวยงานตนสังกัดกําหนดเปนแบบอยางท่ีดีสาระสําคัญ
ทุกสวนของรายงานครอบคลุมการดําเนนิงานของสถานศึกษาและสะทอนความสําเร็จช่ือเสียงอัตลักษณและ
เอกลักษณของสถานศึกษาโดยทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการดําเนนิการ 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการดําเนินงานตามมาตรฐานท่ี๘สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงโรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลายสงผลใหโรงเรียนรวมกับครู
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานรวมกันสถานศึกษามีการดําเนนิการครบทุกรายการโดยทุกขอรายการมี
รองรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนสามารถตรวจสอบไดสถานศึกษากําหนดผูรับผิดชอบและจัดทาระบบ
สารสนเทศใหเปนหมวดหมูถูกตองครอบคลุมทันสมัยและพรอมใชสถานศึกษากําหนดผูรับผิดชอบและ
ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาปฐมวัยท้ังระดับบุคคลครบทุกคนและระดับสถานศึกษาอยางเปน
ระบบอยางนอยภาคเรยีนละ๑คร้ังสถานศึกษานําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวยัมาวเิคราะหสังเคราะหและเลือกสรรขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชนใน
การปรับปรุงและพัฒนาครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษาท้ัง๔ดานไดอยางมีเหตุผลมีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานท่ี๘ในระดับดเียีย่ม 

๓. แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดบัความสามารถในการจัดทํามีการประกันคุณภาพ 

ภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงปฐมวัยและมีการตดิตามนิเทศการสอนของครูอยางเปน
ระบบรวมท้ังมีกิจกรรมตางๆของนักเรียนตามท่ีกําหนดในมาตรฐานตางๆออกมาเปนภาพรวม(รอยละ)ของ
โรงเรียน 
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ดานท่ี ๓ มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
มาตรฐานท่ี ๙ สถานศึกษามีการสรางสงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 
 

ท่ี ตัวบงชี ้ ไดระดับ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๙.๑ เปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

๕ ๑.โครงการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการ
เรียนรูสูคุณภาพ 
๒.โครงการเสริมสรางสังคมแหงการ
เรียนรูสูสถานศึกษา 
๓.โครงการพัฒนาบุคลากร 
 

๙.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน
ภายในสถานศึกษาระหวาง
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน
และองคกรท่ีเกี่ยวของ 

๕ 

  

 ๑. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษามีการดาเนนิการครบ๕ขอมีรองรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนสามารถ 
ตรวจสอบได ผานโครงการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูสูคุณภาพโครงการเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูสู
สถานศึกษาและโครงการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงมีการดําเนนิการ ดังนี ้

๑)มีข้ันตอนการดําเนินงานสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาโดยศึกษา 
วิเคราะหขอมูลสารสนเทศแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษาจัดทําแผนพฒันาและดําเนนิการตาม
ข้ันตอนตามท่ีกําหนด มีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานและนําผลไปปรับปรุง 
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

๒) มีการดําเนนิงานในการสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนบุคลากรในสถานศึกษาและ 
ผูท่ีมีสวนเกีย่วของเกิดกระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยศึกษาอยางมี
ข้ันตอนวิเคราะหขอมูลสารสนเทศแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษาจดัทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยและดาํเนินการตามข้ันตอนตามท่ีกาํหนดดําเนินการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและนํา
ผลไปปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องมีการสรุปรายงานผลการใชประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและ
ภายนอก 

๓) กําหนดแนวทางการสงเสริมสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากร 
ภายในสถานศึกษาผานกจิกรรมส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหลงเรียนรูตางๆภายในสถานศึกษาและ
ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดมกีารระบุความรูทีจําเปน (Knowledge Mapping) กล่ันกรองความรูท่ีได 
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จากการแลกเปล่ียนเรียนรูมาแบงปนความรูใหกับครอบครัวชุมชนและองคกรท่ีเกีย่วของสรางเครือขายการ
เรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษามีการเผยแพรความรูและนําความรูไปใชประโยชน 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจดักิจกรรมการเรียนรูมาตรฐานท่ี๙สถานศึกษามีการสรางสงเสริมสนับสนุนให 

สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูจัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลายเพ่ือสถานศึกษามีการดําเนินการครบ
มีรองรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนสามารถตรวจสอบสงผลใหสถานศึกษามีการสรางสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูมีแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการจัดกจิกรรมสงผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
ท่ี๙ในระดับดีเยี่ยม 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดบัความสามารถในการจัดทํามีการสงเสริมสนับสนุน 

ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูปฐมวัยและมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอยางเปนระบบรวมท้ังมี
กิจกรรมตางๆของนักเรียนตามท่ีกําหนดในมาตรฐานตางๆออกมาเปนภาพรวม(รอยละ)ของโรงเรียน 
 

ดานท่ี ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๑๐การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศนและจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย 
 

ท่ี ตัวบงชี ้ ไดระดับ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๑๐.๑ จัดโครงการกจิกรรมพัฒนาเด็กให
บรรลุตามเปาหมายปรัชญา วิสัยทัศน 
และจุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 

๕ ๑.โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน   การเขียน 
๒.โครงการโรงเรียนธรรมจารี 
๓.โครงการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 
๔.โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือ
เตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน 
๕.โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐.๒  ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย ๕ 

  
  
 
 
 

 
 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๑๓ 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษามีการดาเนนิการครบ๕ขอมีรองรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนสามารถตรวจสอบได 

การจัดโครงการกิจกรรมในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาท่ีจัดทําข้ึนจาก
การมีสวนรวมของผูบริหารครูบุคลากรชุมชนและองคกรภายนอกโครงการกิจกรรมสอดคลอง 
กับปรัชญาวิสัยทัศนจดุเนนเปาหมายและกลยุทธของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและไดรับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากรผูเกี่ยวของและผูเรียนไดปฏิบัติตามกลยุทธโครงการกิจกรรมท่ีสถานศึกษา
กําหนดอยางครบถวนดําเนนิงานตามกลยุทธโครงการกิจกรรมและจุดเนนของสถานศึกษาปฐมวัยท่ีไดรับการ
กํากับติดตามและนิเทศอยางสมํ่าเสมอมีรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการกิจกรรมที่สนับสนุนสงเสริมเด็ก
ท่ีบรรลุตามปรัชญาเปาหมายวิสัยทัศนและจุดเนนของสถานศึกษาระดบัปฐมวัยเด็กรอยละ๙๐  ดังนี(้วิสัยทัศน : 
ผูเรียนใฝเรียนใฝรู  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมใจอนุรักษส่ิงแวดลอม  รักษความเปนไทย  เรียนรูสูสากล  และ  
ปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง) 
  ๑)โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน การเขียนเปนโครงการท่ีมีกิจกรรม สรางความพรอมของ
ทักษะการอานการเขียน ปลูกฝงนิสัยรักการอาน การเขียน โดยเดก็จะไดแสดงความสามารถตามศักยภาพของ
ตนเอง ใหเด็กไดเหน็ความสําคัญ รักและภมิูใจในภาษาไทย 
      ๒)โครงการโรงเรียนธรรมจารีเปนโครงการท่ีมีกิจกรรมที่ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม
ใหเดก็ไดประพฤติและปฏิบัติ และปฏิบัติกจิกรรมอันเปนประโยชนแกตนเองและสังคม 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจดักิจกรรมการเรียนรูมาตรฐานท่ี  ๑๐จัดทําโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กใหบรรลุตาม 

เปาหมายปรัชญาวิสัยทัศนและจุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัยมีการมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมีเหตุผลมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี๑๐ในระดับดเียีย่ม 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูจัดทําโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กใหบรรลุตามเปาหมายปรัชญา 

วิสัยทัศนและจุดเนนการจดัการศึกษาปฐมเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูและมีการติดตามนิเทศ
การสอนของครูอยางเปนระบบรวมท้ังมีกจิกรรมตางๆของเด็กตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานตางๆออกมาเปน
ภาพรวม(รอยละ)ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๑๔ 
 

ดานท่ี ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 
มาตรฐานท่ี ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น 
 

ท่ี ตัวบงชี ้ ไดระดับ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๑๑.๑ จัดโครงการ กจิกรรม
สงเสริม สนับสนุนตาม
นโยบาย เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๕ ๑.โครงการวันสําคัญ 
๒.โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓.โครงการคืนคลองสวย  น้ําใส  ใหคลอง
สําโรง ๑๑.๒ ผลการดําเนนิงานบรรลุตาม

เปาหมาย 
๕ 

  

๑. วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษาดาเนินการไดเดนชัดมีรองรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบไดและทุกโครงการ

กิจกรรมพิเศษปฐมวัยมีพัฒนาการเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา โดยไดศึกษาวเิคราะหและใชขอมูลสารสนเทศ
ดานนโยบายของตนสังกัดในการจัดทําแผนงานโครงการมีขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษาและหนวยงาน
ตนสังกัดตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ๓ โครงการ 
ดําเนินงานโครงการกิจกรรมพิเศษปฐมวัยเปนระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ยอนหลัง๓ป  โดย    ทุกฝายมี
สวนรวม มีการนิเทศติดตามการดําเนนิงานตามโครงการมีการสรุปโครงการบรรลุเปาหมายรอยละ๙๐ 
                      ๑)โครงการวนัสําคัญ เปนโครงการท่ีจัดกจิกรรม เพื่อใหเด็กไดเรียนรูวธีิปฏิบัติตน  
ในการประกอบพิธีกรรมทางดานศาสนา ประเพณวีัฒนธรรม ท่ีดีงามของคนไทยและเพ่ือปลูกฝงใหเดก็เคารพ
รัก หวงแหน เทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
  ๒)โครงการโรงเรียนธรรมจารี เปนโครงการท่ีปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามใหเด็กไดประพฤติ
และปฏิบัติตลอดจนปฏิบัติกจิกรรมอันเปนประโยชนแกตนเองและสังคม มีการอบรมคุณธรรมประจําวัน และ
กิจกรรมออมทรัพยฝากเงินออมทุกวันศุกร กิจกรรมอบรมคุณธรรม มีการเลานิทานและอบรมคุณธรรม
ประจําวนั เร่ือง ความมีน้ําใจ การเสียสละและการแบงปน การทําความเคารพ มารยาทในการรับประทานอาหาร 
ความกตัญูกตเวที ความประหยัดและความพอเพียงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของในหลวง มีความอดทน 
การพูดจาดวยถอยคําท่ีสุภาพ ความมีวนิัยและการรอคอย มารยาท 
ในการฟงและการพูด ความซ่ือสัตย ความขยันหม่ันเพยีร โดยเนนย้ําซํ้าทวนดวยการรองเพลงและทองคําคลอง
จองอยางสมํ่าเสมอ 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๑๕ 
 

  ๓)โครงการคืนคลองสวย  น้ําใส  ใหคลองสําโรงเปนโครงการเพ่ือใหเด็ก  ครู  และชุมชน มี
จิตสํานึก ตระหนักและรูคุณคาของการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม มีกิจกรรมเพื่อฟนฟูคุณภาพน้ําในคูคลอง
จัดการน้ําเสียและของเสียในชุมชน 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจดักิจกรรมการเรียนรูสถานศึกษามีการดําเนนิการโครงการกิจกรรมพิเศษระดับปฐมวยั 

บรรลุเปาหมายรอยละ๘๐อีกท้ังจัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลายตามมาตรฐานที่๑๑การจัดกิจกรรมตาม
นโยบายแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึนเพือ่ใหโรงเรียนฝกทักษะในทุกกลุมสาระ
การเรียนรูและทุกช้ันชวยพัฒนาทักษะอยางเปนระบบสงผลใหผูเรียนโรงเรียนมีมาตรฐานสามารถแกปญหาได
อยางมีเหตุผลมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๑ในระดับดเียีย่ม 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดบัความสามารถในการจัดการเรียนรูตามนโยบาย 

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึนท่ีเนนทักษะเพื่อพัฒนานกัเรียนและมีการติดตาม
นิเทศการสอนของครูอยางเปนระบบรวมท้ังมีการทดสอบผูเรียนดานการคิดเพื่อประเมินความสามารถดานการ
คิดของเด็กตามท่ีกําหนดในหลักสูตรออกมาเปนภาพรวม(รอยละ)ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๑๖ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ดานท่ี ๑ มาตรฐานคุณภาพผูเรียน 
มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 
 

ท่ี ตัวบงชี ้
ระดับ๓
ขึ้นไป
รอยละ 

รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกําลังกาย สมํ่าเสมอ 

๙๗.๑๐ ๑.โครงการศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬาตานยาเสพติด 
๒.โครงการยวุชนประกันภยัในโรงเรียน 
๓.โครงการสงเสริมสุขภาพ 
๔.โครงการแขงขันกีฬา  กรีฑานักเรียน 
๕.โครงการแนะแนวในโรงเรียน   
๖.โครงการโภชนาการท่ีดีเพือ่คุณภาพชีวิต 
๗.โครงการพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียน 

๑.๒ มีน้ําหนกั สวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน 

๖๐.๕๘ 

๑.๓ ปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดให
โทษและหลีกเล่ียงตนเองจาก
สภาวะท่ีเส่ียงตอความรุนแรง 
โรค ภยั อุบัติเหตุ และปญหาทาง
เพศ 

๑๐๐ 

๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ 
กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

๑๐๐ 

๑.๕ มีมนุษยสัมพนัธท่ีดีและใหเกียรติ
ผูอ่ืน   

๑๐๐ 

๑.๖ สรางผลงานจากเขารวมกจิกรรม
ดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการ  ตามจินตนาการ 

๑๐๐ 

  

๑. วิธีการพัฒนา 
จัดกิจกรรมตามโครงการท้ัง ๗ โครงการเพ่ือสงเสริมสุขนิสัยการดูแลสุขภาพการออกกาํลังกายการมี

น้ําหนกัสวนสูงตามเกณฑปองกันหลีกเล่ียงส่ิงเสพติดภาวะเส่ียงและความรุนแรงปองกันภยัอุบัติเหตุและปญหา
ทางเพศการเหน็คุณคาในตนเองสรางความม่ันใจกลาแสดงออกมีมนุษยสัมพันธท่ีดีใหเกียรติผูอ่ืนเหน็คุณคาทาง
ศิลปะรวมกิจกรรมดานศิลปะดนตรีนาฏศิลปกีฬานันทนาการไดเหมาะสมตามวยั 
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๒. ผลการพัฒนา 
ผูเรียนมีสุขนสัิยท่ีดีมีน้ําหนกัสวนสูงตามเกณฑหางไกลปลอดส่ิงเสพติดไมมีความรุนแรงโรคภัย

อุบัติเหตุและปญหาทางเพศเห็นคุณคาในตนเองมีความม่ันใจกลาแสดงออกรูจักใหเกียรติผูอ่ืนเหน็คุณคาศิลปะ
ไดเขารวมกิจกรรมดานศิลปะดนตรี/นาฏศิลปกีฬานันทนาการ 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนานักเรียนใหผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพเพื่อยกระดับ 

ความสามารถในการจดัการเรียนรูอยางมีมาตรฐานตามมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยางตอเนื่องและมี
การติดตามนิเทศการสอนของครูอยางเปนระบบรวมท้ังมีการทดสอบผูเรียนใหมีสมรรถภาพท่ีดีเพื่อประเมิน
ความสามารถดานสุขภาพของนักเรียนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรออกมาเปนภาพรวม(รอยละ)ของโรงเรียน 
 
มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
 

ท่ี ตัวบงชี ้
ระดับ๓
ขึ้นไป
รอยละ 

รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ตามหลักสูตร 

๑๐๐ ๑.โครงการวันสําคัญ 
๒.โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ – เนตรนารี 
๓.โครงการโรงเรียนธรรมจารี 
๔.โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน   การเขียน 
๕.โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๖.โครงการพัฒนาทักษะการทํางานสูอาชีพท่ีสนใจ 
๗.โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๘.โครงการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 
๙.โครงการคืนคลองสวย  น้ําใส  ใหคลองสําโรง 

๒.๒ เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ 

๑๐๐ 

๒.๓ ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตาง 

๑๐๐ 

๒.๔ ตระหนกั รูคุณคา รวมอนุรักษ
และพัฒนาส่ิงแวดลอม 

๑๐๐ 

 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนจัดใหมีโครงการที่สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคดังนี ้

๑) โครงการวันสําคัญ จัดกิจกรรมเพ่ือใหนกัเรียนไดเรียนรูวิธีปฏิบัติตน ในการ 

ประกอบพิธีกรรมทางดานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ท่ีดีงามของคนไทยและปลูกฝงใหนักเรียนเคารพรัก หวง
แหน เทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยประกอบดวย กิจกรรม 
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วันวิสาขบูชาวนัไหวครูวันสุนทรภูวนัตอตานยาเสพติดวนัอาสาฬหบูชาวันเขาพรรษา ( หลอเทียนพรรษา แห
เทียนพรรษา)วันแมวันออกพรรษาวันพอวันลอยกระทงวันข้ึนปใหม วนัเด็ก และวันมาฆบูชา 

๒)โครงการพฒันากิจการลูกเสือ – เนตรนารีมีกิจกรรมในโครงการเพ่ือใหนักเรียนมี 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร มีความเอ้ืออาทรและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตาง ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม และพัฒนากิจการลูกสือเนตรนารี 
ของโรงเรียน อยางเปนระบบเขารวมประกวดและแขงขันกิจกรรมลูกเสือ และไดเปนตัวแทนเขตโรงเรียน
ตนแบบลูกเสือ 

๓)โครงการโรงเรียนธรรมจารีเปนโครงการท่ีมีกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 
อันดีงามใหนกัเรียนไดประพฤติและปฏิบัติ และเพื่อใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมอันเปนประโยชนแกตนเอง
และสังคมมีกจิกรรมไดแกนัง่สมาธิทุกวัน กําหนดวนัศุกรเปนวันพระประจําโรงเรียน นักเรียน/ครูสวมเส้ือวิถี
พุทธ  ถือศีล๕สรางส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรม กิจกรรมออมทรัพย ประชุม    สวดมนตตอนเย็น 
นักเรียน ครู ผูปกครองตักบาตรอาหารแหงทุกวัศุกรตนเดอืน ถวายจตุปจจัยแกพระสงฆ ๕รูป รับศีล  กรวดน้าํ 
นั่งสมาธิ ตัวแทนนักเรียนพดูเร่ืองธรรมะครู นักเรียนพดูแตส่ิงดีๆพูดจาไพเราะรองเพลงสรรเสริญพระบารมี 
เชิญธงชาติลงในตอนเย็นทุกวัน ไดรับรางวลัโรงเรียนดีเดนดานคุณธรรมและจริยธรรม ระดับภาค 

๔)โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน การเขียนเปนโครงการ ท่ีกําหนดกิจกรรมเพื่อให 
นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรดังนี้ กิจกรรมครอบครัวรักการอาน กจิกรรมสายสัมพันธบาน
กับโรงเรียน สงเสริมการอานผานวันสําคัญ หนังสือเลมโปรด หองสมุดเคล่ือนท่ี  มุมรักการอาน กิจกรรมเสียง
ตามสาย สัปดาหหองสมุด  วันสุนทรภู  กจิกรรมแขงขันวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ และเขาคาย
ภาษาไทย 

๕)โครงการพฒันาสถานศึกษาสูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนโครงการท่ีมีมุงให 
โรงเรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในหลักการบริหารสถานศึกษาจดัการศึกษาและดําเนิน
กิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน/สังคม ซ่ึงนักเรียน ผูอํานวนการโรงเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาจะมี
ความรูความเขาใจและปฏิบัติงานเปนแบบอยางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงมีกิจกรรม ดังนี้ คือจัด
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยูอยางตอเนื่องสรางวัฒนธรรมองคกร “อยูอยางพอเพียง”  เชน  การประหยัด
ใชทรัพยากรอยางคุมคาใชทรัพยากรอยางพอเพียง  เชน  การประหยัดน้ํา  การประหยัดไฟฟาปลูกฝงใหเปนวิถี
ชีวิต เชน การออมทรัพยนักเรียนทุกวันศุกร  ตลาดนัดนกัเรียน      วันพระในวันศุกร 
  ๖)โครงการพฒันาทักษะการทํางานสูอาชีพท่ีสนใจ จดักจิกรรมเพื่อใหนักเรียนวางแผนการ
ทํางานและดําเนินการจนสําเร็จทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในงานของตนทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได และมีความรูสึกที่ดตีออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 
โดยจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานของโครงการ จัดทําผังมโนทัศนการทํางาน เชิญวิทยากรทองถ่ินท่ีมีความรู
ความสามารถดานการประดษิฐดอกไมหลากหลายรูปแบบ จัดทําโครงการหารายไดในระหวางเรียนของ
นักเรียน โดยแบงแผนงานยอย  เชน  แผนงานประดิษฐดอกไม 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๑๙ 
 

๗)โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อใหนกัเรียนมีพัฒนาการทางดาน 
ประชาธิปไตย มีวินัยในตนเองสามารถปฏิบัติงานรวมกนัเปนกลุมได และเพื่อปลูกฝงวิถีชีวิตประชาธิปไตยมี
กิจกรรมจัดต้ังสภานักเรียน กิจกรรมหนาเสาธงกิจกรรมจิตสาธารณะกิจกรรมปกครองเปนตน 
  ๘)โครงการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมเปนโครงการท่ีมีกิจกรรมเพื่อใหครูและนักเรียน
ไดรูวิธีการอนรัุกษพลังงานและส่ิงแวดลอมอยางถูกตองเปนตนแบบในการปฏิบัติเร่ืองการอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมสูชุมชน โดยจัดกิจกรรมผานสภานักเรียน ใหความรูในเร่ืองการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม จดั
กิจกรรมรณรงคในการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 
  ๙)โครงการพฒันาส่ิงแวดลอมรวมกับชุมชนเปนโครงการท่ี เพิ่มจากคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตร ๘ ประการ คือประการท่ี ๙ สํานึกรักบานเกิดปจจุบันชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีสภาพเปนชุมชน
เมือง  ประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนนกอใหเกดิปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม  มีผลกระทบตอชีวิตความ
เปนอยูขอคนในชุมชน เชน ปญหาขยะท่ีไมสามารถกําจัดไดทันเวลา   ปญหาน้ําในคูคลองเนาเสียไมสามารถใช
ประโยชนได  ปญหาขาดสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  ส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ทําใหสูญเสียทัศนียภาพความสวยงาม   
ความสะอาดและความรมร่ืน      การใหความรู ความเขาใจ    ปลูกจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอมและรวมมือรวมใจ
กันปฏิบัติจริงเพื่อทําใหสภาพแวดลอมในชุมชนดีข้ึน 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจดักิจกรรมการเรียนรูตามโครงการท่ีหลากหลายทําใหนกัเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม

หลักสูตรครบ๘ประการอันไดแก๑.รักชาติศาสนกษัตริย๒.ซ่ือสัตยสุจริต๓.มีวินยั๔.ใฝเรียนรู๕.อยูอยางพอเพยีง
๖.มุงม่ันในการทํางาน๗.รักความเปนไทย๘.มีจิตสาธารณะและเพ่ิมอีก ๑ ประการ คือ ๙.สํานึกรักบานเกดิ  มีผล
การประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี๒อยูในระดับดีเยีย่ม 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนควรกาํหนดแผนการพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในดานตางๆเพ่ือนํามาพัฒนานักเรียน

ในอยูในระบบอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพสามารถอยูในสังคมและดํารงชีวิตอยูอยางพอเพยีงและทันตอ
การเปล่ียนแปลงพัฒนาของสังคมนักเรียนควรมีคุณลักษณะอันพึงประสงคเต็มรอยเปอรเซ็นต 
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๑๒๐ 
 

มาตรฐานท่ี ๓ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 

ท่ี ตัวบงชี ้
ระดับ๓
ขึ้นไป
รอยละ 

รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๓.๑ มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวย
ตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู และส่ือตาง ๆ 
รอบตัว      

๑๐๐ ๑.โครงการหองสมุดมีชีวิต 
๒.โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน       
การเขียน 
๓.โครงการเสริมสรางสังคมแหงการ
เรียนรูสูสถานศึกษา 
 

๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พดู เขียน  
และต้ังคําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

๑๐๐ 

๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปล่ียน 
ความคิดเหน็เพือ่การเรียนรูระหวางกัน   

๑๐๐ 

๓.๔ ใชเทคโนโลยใีนการเรียนรูและนํานําเสนอ
ผลงาน 

๑๐๐ 

  

๑. วิธีการพัฒนา 
ผูสอนไดสงเสริมผูเรียนใหมีทักษะการแสวหาความรูดวยตนเองรักการอานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่องโดยการบูรณาการกจิกรรมมีเทคนคิการสอนท่ีทําใหเดก็แสวงหาความรูรักการอานเชนพาเด็กไปทัศน
ศึกษานอกสถานท่ีตามนโยบายเรียนฟรี๑๕ปการใชแหลงเรียนรูกิจกรรมหองสมุดพาเด็กเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริงการเรียนรูแบบโครงงานการเลานิทานการเลาขาวประจําวันทําใหเด็กเกดิการเรียนรูอยางแทจริงซ่ึงมี
โครงการท่ีดําเนินงาน ดังนี ้
  ๑)โครงการหองสมุดมีชีวิตเปนโครงการท่ีมีกิจกรรมเพื่อใหนกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
มาใชบริการและรวมกิจกรรมในหองสมุดนักเรียนมีนิสัยรักการอาน  แสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด  
แหลงเรียนรู  และส่ือตาง ๆ รอบตัวมีทักษะในการอาน  ฟง  ดู  พูด  เขียนและต้ังคําถาม  เพื่อคนควาหาความรู
เพิ่มเติม และสามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูและนําเสนอผลงานโดยมีกจิกรรม ดังนี้ ครอบครัวรัก
การอานหองสมุดเคล่ือนท่ีแนะนําหนังสือใหมตอบปญหาจากสารานุกรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูคายวิชาการเกม
ตกปลาไขหรรษาเกมเซียมซีท่ีรักเกมจับคูคํากับภาพเกมจบัคูคําศัพทอังกฤษ–ไทย 

 
 
 
 
๒)โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน การเขียนเปนโครงการ ท่ีกําหนดกิจกรรมเพื่อให 
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๑๒๑ 
 

นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรดังนี้ กิจกรรมครอบครัวรักการอาน กจิกรรมสายสัมพันธบาน
กับโรงเรียน สงเสริมการอานผานวันสําคัญ หนังสือเลมโปรด หองสมุดเคล่ือนท่ี  มุมรักการอาน กิจกรรมเสียง
ตามสาย สัปดาหหองสมุด  วันสุนทรภู  กจิกรรมแขงขันวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ และเขาคาย
ภาษาไทย 

๓) โครงการเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูสูสถานศึกษา  เปนโครงการเพื่อสงเสริม 
ผูเรียนนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด  แหลงเรียนรูและส่ือตาง ๆ รอบตัว 
เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการอาน ฟง ดู พดู เขียน และ ตัง้คําถาม รวมกันเปนกลุม  เพือ่คนควาหาความรูเพิ่มเติม
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกันใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนาํเสนอผลงาน โดยมีกิจกรรม
สงเสริมการอาน จัดเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี ศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนเปนตน 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจดักิจกรรมเด็กมีความสนใจใฝรูรักการอานและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องพบวาเดก็มีทักษะใน

การแสวงหาความรูมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความเปนผูอยากรูอยากเห็นกระตือรือรนมีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ในระดับดีเยีย่ม 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักเรียนรู

และพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่งยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีเนนทักษะการอานเพื่อพัฒนา
นักเรียนใหมีนสัิยรักการอาน 
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๑๒๒ 
 

มาตรฐานท่ี ๔ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตดัสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสม
เหตุผล          
 

ท่ี ตัวบงชี ้
ระดับ๓
ขึ้นไป
รอยละ 

รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอาน ฟง และ
ดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง 

๑๐๐ ๑.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
๒.โครงการพัฒนานักเรียนดานการ
คิด 
๓.โครงการหองสมุดมีชีวิต 
 
 
 

๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

๑๐๐ 

๔.๓ กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ
แกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

๑๐๐ 

๔.๔ ความคิดริเร่ิม และสรางสรรคผลงาน
ดวยความภาคภูมิใจ 

๑๐๐ 

 

 ๑. วิธีการพัฒนา 

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหคิดจากเร่ืองท่ีอานฟงและดผูานกิจกรรมในหลักสูตรและนอก 
หลักสูตรครูทําการวัดประเมินผลตามสภาพจริงนําขอมูลมาพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของการเรียน
สถานศึกษาสนับสนุนใหผูเรียนคิดเปนทําเปนโดยการจดัทําโครงการพัฒนาการศึกษาท่ีมุงยึดผูเรียนเปนสําคัญ
ดังนี ้

๑)โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพเปนโครงการท่ีมี 
กิจกรรมเพื่อใหครูเปล่ียนพฤติกรรมการสอนใหหลากหลายยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหมีการพัฒนา
กระบวนการคิด เชน กจิกรรมคายวิชาการ  กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี ตลอดจนมีการพัฒนาส่ือ  จัดหาแหลง
เรียนรู  และพฒันาการมีวจิัยในช้ันเรียนใหมีคุณภาพ        

๒)โครงการพฒันานักเรียนดานการคิดเปนโครงการท่ีใหนักเรียนมีความสามารถใน 
คิดวิเคราะห  สังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค และคิดไตรตรองโดยจัดกิจกรรม ดงันี้ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเกีย่วกับความคิด ผังความคิด โครงงาน กิจกรรมสงเสริมรักการอาน   
กิจกรรมแขงขันวิชาการ กิจกรรมชุมนุมเปนตน 
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๑๒๓ 
 

   ๓)โครงการหองสมุดมีชีวิตเปนโครงการท่ีมีกิจกรรมเพื่อใหนกัเรียนมีความสามารถในการคิด
อยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล โดยมีกจิกรรม ดังนี้ ครอบครัวรักการ
อานหองสมุดเคล่ือนท่ีแนะนาํหนังสือใหมตอบปญหาจากสารานุกรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูคายวิชาการเกมตก
ปลาไขหรรษาเกมเซียมซีท่ีรักเกมจับคูคํากบัภาพเกมจับคูคําศัพทอังกฤษ – ไทย 

๒. ผลการพัฒนา 
นักเรียนสามารถแยกแยะขอเท็จจริงและสรุปความคิดจากเร่ืองท่ีไดอานฟงและดูไดสามารถ 

เปรียบเทียบขอมูลจัดกลุมความคิดเช่ือมโยงความสัมพนัธระหวางความคิดนําความรูความเขาใจสรุปเปนความรู
ใหมและนําเสนอความคิดจากการอานฟงและดูไดหลายรูปแบบตามความคิดของตนเองไดอยางสมเหตุสมผล 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดบัการสอนและสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมท่ียึดผูเรียนเปน

สําคัญเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตามศักยภาพของแตละคนท้ังสงเสริมใหผูเรียนไดใชทักษะทางการคิดของตน
ปฏิบัติงานเดี่ยวงานกลุมและการปรับตัวเขากับสังคมและพัฒนาทักษะการทํางานของตนใหเหมาะสมกับวยัได
อยางด ี

 
มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 
 

ท่ี ตัวบงชี ้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 
รอยละ 

รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียแตละกลุมสาระ 
เปนไปตามเกณฑ   

๑๐๐ ๑.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน  ๘  กลุมสาระ 
๒.กิจกรรมจางครูตางชาติเพิ่มความรู
นักเรียน 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร 
เปนไปตามเกณฑ 

๗๗.๓๙ 

๕.๓ ผลการประเมนิการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 
เปนไปตามเกณฑ 

๑๐๐ 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เปนไปตามเกณฑ ๖๘.๗๔ 
 

 
 
 
 
๑.วิธีการพัฒนา 
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๑๒๔ 
 

๑)โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ๘  กลุมสาระ เปนโครงการท่ีดําเนินการให 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑโดจจัดกิจกรรม ดงันี้๑  การเขาคายวิชาการ
กิจกรรมการแขงขันทางวิชาการกิจกรรมชุมนุมการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษากิจกรรมสวนซอมเสริม
ติวเขมนอกเวลาเรียน 

๒) กิจกรรมจางครูตางชาติเพื่อพัฒนาผูเรียนและครูใหมีความม่ันใจในการพัฒนา 
คุณภาพผูเรียนปลูกฝงใหครูตระหนกัในหนาท่ี และใหความสําคัญในการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึน 

๒. ผลการพัฒนา 
นักเรียนไดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูสูงข้ึน 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ครูประจําช้ันจดัหาแบบฝกตางๆสอนนักเรียนเพื่อใหนกัเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลายจัดใหมี 

แบบทดสอบมาตรฐานท่ีหลากหลาย 
 

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดตีอ
อาชีพสุจริต  
 

ท่ี ตัวบงชี ้
ระดับ๓
ขึ้นไป 
รอยละ 

รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๖.๑   วางแผนการทํางานและ
ดําเนินการจนสําเร็จ 

๑๐๐ ๑.โครงการพัฒนาทักษะการทํางานสูอาชีพท่ีสนใจ 
๒.กิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมการงานและ
เทคโนโลยี 
 
 
 

๖.๒   ทํางานอยางมีความสุข 
มุงม่ันพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

๑๐๐ 

๖.๓ ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ๑๐๐ 
๖.๔   มีความรูสึกที่ดีตออาชีพ

สุจริตและหาความรู
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเอง
สนใจ 

๑๐๐ 

 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
๑)โครงการพฒันาทักษะการทํางานสูอาชีพท่ีสนใจ  เปนโครงการท่ีจัดกิจกรรมเพ่ือให 
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๑๒๕ 
 

นักเรียนรูจักการวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และภูมิใจ
ในงานของตนทํางานรวมกับผูอ่ืนได ตลอดจนมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกีย่วกับอาชีพท่ีตน
สนใจ 

๒)กจิกรรมการเรียนการสอนในกลุมการงานและเทคโนโลยี 
โรงเรียนไดจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการทํางานทํางาน 

จนสําเร็จและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดมีเจตคติท่ีดีตอชีพสุจริตโดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามตาราง
เรียนใหครอบคลุมทุกกลุมสาระเปนกระบวนการทํางานกลุมและทํางานรวมกนัมีการระดมความคิดกอน
ตัดสินใจเลือกและวางแผนการทํางานรวมกันฝกทักษะการทํางานเปนข้ันตอนเพ่ือใหเด็กมีเจตคติท่ีดีตอการ
ทํางานและตออาชีพตางๆจัดกิจกรรมตามโครงการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชเพลงนิทานการทัศนศึกษา
แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินเปนส่ือผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนเชนการทําบุญตามประเพณี
รวมกับชุมชนการเดินรณรงคจัดเวรประจําวันทําความสะอาดหองเรียนและบริเวณท่ีรับผิดชอบตามเขตของ
ตนเอง 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจดักิจกรรมตามโครงการ และกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายนักเรียนสามารถทํางานจนสําเร็จ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีความรูสึกดีตออาชีพท่ีสุจริตผูสอนไดประเมินจากการทํางานกลุมของนกัเรียนขณะ
ทํางานรวมกนันักเรียนสามารถทํางานรวมกันไดโดยการตั้งกระทูคําถามและบอกเหตผุลประกอบไดทําให
นักเรียนมีทักษะการทํางานรวมกันและมีเจตคติท่ีดีตอการทํางานในระดับด ี

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดบัความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนมีทักษะ

ในการทํางานรักการทํางานสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริตเพื่อพัฒนานักเรียนมี
ความรักในการทํางานอยางเปนระบบสรางสรรคตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผลไดแกการจัดกจิกรรม
การสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการการสอนแบบโครงงานฯลฯและมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอยางเปน
ระบบรวมท้ังมีการทดสอบผูเรียนใหมีโอกาสทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเพื่อประเมินความสามารถเจตคติท่ีดีตอ
อาชีพสุจริตของนักเรียนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรออกมาเปนภาพรวม(รอยละ)ของโรงเรียน 
 
 

ดานท่ี ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ท่ี ตัวบงชี ้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 
รอยละ 

รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 
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๑๒๖ 
 

๗.๑ ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน
ท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

๑๐๐ ๑.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพ 
๒.โครงการพัฒนากระบวนการวิจยัในการ
เรียนรูในช้ันเรียน 
๓.โครงการแนะแนวในโรงเรียน 
๔.โครงการพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือ
นักเรียน 
๕.โครงการนิเทศภายใน 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 
และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน          

๑๐๐ 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท่ี
ตอบสนองความแตกตางระหวาง 
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา       

๑๐๐ 

๗.๔ ครูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวก
กับการนําบริบทและภูมิปญญาของ
ทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 

๑๐๐ 

๗.๕ ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุงเนนการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

๑๐๐ 

๗.๖ ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไข
ปญหาใหแกผูเรียนท้ังดานการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค 

๑๐๐ 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใชผล
ในการปรับการสอน 

๑๐๐ 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ี
ดี และเปนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

๑๐๐ 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวชิาท่ีไดรับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

๑๐๐ 

  

 
 
 
๑. วิธีการพัฒนา 
๑) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีกิจกรรม เพื่อใหครู 
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๑๒๗ 
 

เปล่ียนพฤติกรรมการสอนใหหลากหลายมากยิ่งข้ึน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ เชน กิจกรรมคายวชิาการ การสอน
แบบโครงงาน การสอนแบบบูรณาการ กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี มีการพัฒนาส่ือ  จัดหาแหลงเรียนรู  และ
พัฒนาการมีวจิัยในช้ันเรียนใหมีคุณภาพยิง่ข้ึนโดยสงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจในเปาหมายคุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาอีกท้ังครูวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและจัดทําสารสนเทศอยางเปนระบบพัฒนาครู
วางแผนการจดัการเรียนรูท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตัวช้ีวัดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคโดยเลือกใชวิธีสอนเทคนิคการสอนส่ือ/แหลงเรียนรูท่ีหลากหลายสอดคลองกับความแตกตางระหวาง
บุคคลโดยใหครูสํารวจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิปญญาทองถ่ินและบริบทของ
ทองถ่ินท่ีเปนปจจุบันเพื่อวางแผนจัดทําจัดหาพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับการจัดการ
เรียนรูและนําส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพอีกท้ังใหครูพัฒนา
เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนท่ีมีคุณภาพตามหลักการวดัและประเมินผลสอดคลองกับทุกมาตรฐานและ
ตัวช้ีวดัตามกจิกรรมครูเองตองจัดการจดัการเรียนรูพรอมท้ังจัดเก็บเคร่ืองมืออยางเปนระบบศึกษาผูเรียนเปน
รายบุคคลมีการชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลโดยใหคําแนะนําคําปรึกษาและแกไขปญหาของผูเรียนอยางเปนระบบ
เปนแบบอยางท่ีดีรวมท้ังใหคําแนะนําช้ีแนะแกผูอ่ืนได สนับสนุนใหครูมีการศึกษาคนควาแสวงหาความรูและมี
ความรูเกี่ยวกบัการวิจยัในช้ันเรียนครูมีคุณลักษณะและดําเนินการครบ๘ขอและมีรองรอยหลักฐานชัดเจน
สามารถตรวจสอบไดครูปฏิบัติงานสอนตามกลุมสาระท่ีไดรับมอบหมายครบตามเวลาท่ีกําหนดรอยละ๑๐๐ซ่ึงมี
โครงการท่ีดําเนินงาน ดังนี ้

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจดักิจกรรมตามมาตรฐานท่ี ๗ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลโรงเรียนมีการกาํหนดนโยบายและดําเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูและ
พัฒนาครูในวชิาท่ีรับผิดชอบอยางตอเนื่องรวมท้ังใหคําแนะนําช้ีแนะแกผูอ่ืนไดใหครูมีการศึกษาคนควา
แสวงหาความรูและมีความรูเกี่ยวกับการวจิัยในช้ันเรียนการเรียนรูตามจัดโครงการกจิกรรมอยางหลากหลายเพื่อ
ฝกทักษะในทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกช้ันชวยพัฒนาทักษะดานตางๆอยางเปนระบบสงผลใหครูสามารถ
คิดสรุปความมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีเหตุผลมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่
๗ในระดับดีเยีย่ม 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม e – Training เพื่อยกระดับ 

ความสามารถในการจดัการเรียนรูท่ีเนนทกัษะการคิดเพือ่พัฒนานักเรียนการคิดอยางเปนระบบ 
คิดสรางสรรคตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผลไดแกการจัดกจิกรรมการสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการ
คิดวิเคราะหแบบ Mind map , การสอนแบบโครงงานฯลฯและมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอยางเปนระบบ
รวมท้ังมีการทดสอบครูเพื่อพัฒนาดานการคิดเพื่อประเมินความสามารถดานการคิดของนักเรียนตามท่ีกําหนด
ในหลักสูตรออกมาเปนภาพรวม(รอยละ)ของโรงเรียนโดยจัดใหครูมีโอกาสเผยแพรแลกเปล่ียนเรียนรูในเวป
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๑๒๘ 
 

 

มาตรฐานท่ี ๘ ผูบริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ท่ี ตัวบงชี ้ ไดระดับ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนาํ และ
ความคิดริเร่ิมท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน 

๑๐๐ ๑.โครงการพัฒนาบุคลากร 
๒.โครงการนิเทศภายใน 
๓.โครงการพัฒนาจัดองคกร ระบบ
การบริหารอยางมีประสิทธิภาพเกดิ
ประสิทธิผล 
๔.โครงการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาใชโรงเรียนเปนฐาน 
 

๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมี
สวนรวมและใชขอมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจยั เปนฐานคิดท้ังดาน
วิชาการและการจัดการ                 

๑๐๐ 

๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ี
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

๑๐๐ 

๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหพรอมรับการกระจาย
อํานาจ 

๑๐๐ 

๘.๕ นักเรียน  ผูปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

๑๐๐ 

๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสการจดัการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๑๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
๑. วิธีการพัฒนา 

http://www.watnamdangschool.ac.th/


รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๒๙ 
 

ผูบริหารใชโครงการพัฒนาบุคลากรโครงการนิเทศภายในโครงการพฒันาจัดองคกร ระบบการบริหาร
อยางมีประสิทธิภาพเกดิประสิทธิผลและโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใชโรงเรียน 
เปนฐานโดยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายประกอบดวยครูผูเรียนผูปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและหนวยงานอ่ืนไดรับรูและใหขอมูลสารสนเทศใหความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะสรางเครือขายเปนระบบกลุมโรงเรียน เพือ่รวมปรึกษาทางวิชาการช้ีแนะ      ในการบริหารงานการ
จัดการศึกษา  

๒. ผลการพัฒนา 
จากมาตรฐานท่ี๘ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลการจัด

กิจกรรมการเรียนรูจัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลายเพื่อฝกทักษะการคิดในทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุก
ช้ันชวยพัฒนาทักษะดานการคิดวิเคราะหคิดสังเคราะหคิดสรางสรรคคิดอยางเปนระบบสงผลใหผูเรียนสามารถ
คิดสรุปความมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีเหตุผลมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 
๘ในระดับดีเยีย่ม 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูและผูบริหารมีโอกาสพัฒนารวมกนัในสิ่งใหมๆเปนผูนําการ 

เปล่ียนแปลงเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีเนนทักษะการคิดเพื่อพัฒนานักเรียนการคิดอยาง
เปนระบบคิดสรางสรรคตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผลไดแกการจัดกิจกรรมการสอนท่ีสอดแทรก
กระบวนการคิดวิเคราะหแบบ Mind map การสอนแบบโครงงานฯลฯและมีการติดตามนิเทศการสอนของครู
อยางเปนระบบรวมท้ังมีการทดสอบผูเรียนดานการคิดเพือ่ประเมินความสามารถดานการคิดของนักเรียนตามท่ี
กําหนดในหลักสูตรออกมาเปนภาพรวม(รอยละ)ของโรงเรียนโดยจัดใหครูมีโอกาสเผยแพรแลกเปล่ียนเรียนรู
ในเวปไซตhttp://www.watnamdangschool.ac.thเพื่อใหสถานศึกษาอ่ืนนําไปใชเปนตนแบบทีด่ีเพ่ือปรับปรุง
พัฒนาตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชมุชน ปฏิบัตงิานตามบทบาทหนาท่ี 

http://www.watnamdangschool.ac.th/


รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๓๐ 
 

         อยางมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ท่ี ตัวบงชี ้ ไดระดับ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู
และปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี
ระเบียบกําหนด 

๑๐๐ ๑.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใช
โรงเรียนเปนฐาน 
๒.โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการลงทุนทาง
การศึกษา 
- 
 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษา
กํากับติดตาม  ดูแล และ
ขับเคล่ือนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย 

๑๐๐ 

๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

๑๐๐ 

 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนไดจดัโครงการเพ่ือใหบรรลุตัวช้ีวดั ดังนี ้

  ๑) เปนโครงการท่ีมีกิจกรรมในการกําหนดโครงสรางระบบการบริหารงานใหเปนระบบให
ผูบริหารใชหลักบริหารแบบมีสวนรวมโดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนท่ีจะชวย
กํากับติดตาม  ดูแล และขับเคล่ือนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายใชขอมูลผล
การประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ สามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาโดย
มีกิจกรรมตางๆ เชนจัดทําโครงสรางการบริหารงาน จดัทําคําส่ังโรงเรียน พัฒนาขอมูลสารสนเทศพัฒนา
งานวิจยัของผูบริหารและครูจัดทําแผนปฏิบัติการจัดทํารายงานโครงการในแผนปฏิบัติการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดสวนเสียในการบริหารจัดการศึกษา 
  ๒)โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการลงทุนทางการศึกษา เปนโครงการจะได ประสานความ
รวมมือระหวางโรงเรียน  กับผูปกครอง องคกรของรัฐ  องคกรเอกชน  และชุมชนในการรวมพัฒนาและจัด
การศึกษา โดยรวมมือดานเสนอความดิดเหน็  เสนอแนวทางในการพัฒนา ตลอดจนชวยเหลือดานอุปกรณ และ
งบประมาณตาง ๆ 

  
๒. ผลการพัฒนา 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๓๑ 
 

จากการจดักิจกรรมดําเนินงานตามมาตรฐานท่ี๙คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีสวนรวมในการดําเนินงาน             ใน
โครงการกิจกรรมของโรงเรียน ใหการชวยเหลือโดยระดมทรัพยากรในชุมชนและทุกภาคสวนมาชวยพัฒนา
โรงเรียนสงผลใหผูเรียนและโรงเรียนพัฒนาอยางตอเนือ่งทุกป สามารถเปนแบบอยางและเปนตนแบบของ
โรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ สงผลใหมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี๙
ในระดบัดีเยี่ยม 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาผูปกครองชุมชนใหปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผลกเนนการมี
สวนรวมพัฒนาโรงเรียนมีการติดตอส่ือสารกันเปนประจาํสมํ่าเสมอ รวมวิเคราะหจุดเดนจุดดอยปญหาโอกาส
อุปสรรคทุกปเพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๓๒ 
 

            คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 
 

ท่ี ตัวบงชี ้ ไดระดับ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๑๐.๑   หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคลองกับ
ทองถ่ิน 

๑๐๐ ๑.โครงการพัฒนาหลักสูตร 
๒.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพ 
๓.โครงการนิเทศภายใน 
๔.โครงการพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียน 
๕.กิจกรรมชุมนุม 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลาย
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัดความสามารถ และความ
สนใจ 

๑๐๐ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ี
สงเสริมและตอบสนองความ
ตองการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผูเรียน 

๑๐๐ 

๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการ
เรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรูได
ดวยตนเอง 

๑๐๐ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สมํ่าเสมอ 

๑๐๐ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ี
มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผูเรียนทุกคน 

๑๐๐ 

  
  
 
 
 
 

๑. วิธีการพัฒนา 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๓๓ 
 

กําหนดโครงการเพ่ือพัฒนามาตรฐานท่ี ๑๐ ดังนี ้
  ๑)โครงการพฒันาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพ  มีความเหมาะสม         ตรงตามท่ี
กรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการกําหนด และพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  การวดัผล  ประเมินผล  ใหมีคุณภาพ
เหมาะสมกับความตองการของนักเรียน ผูปกครอง ทองถ่ิน โดยศึกษาผลการดําเนินงานในปการศึกษาท่ีผานมา 
ศึกษาความตองการ ความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร และดําเนนิการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเชนปรับ
โครงสรางหลักสูตรตามท่ีกรมวิชาการกําหนด ใหมีช่ัวโมงเรียนไมต่ํากวา ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง ซ่ึงเดิมกรมวิชาการ
กําหนด ไมเกนิ ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง ปรับกิจกรรมชุมนุมใหมีชุมนุมท่ีหลากหลายตรงตามความตองการ ความสนใจ
ของนักเรียน เปนตน 

  ๒)โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพเปนโครงการเพื่อให 
ครูเปล่ียนพฤติกรรมการสอนใหหลากหลายมากยิ่งข้ึน  โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญใหครูพัฒนาส่ือ  จัดหาแหลง
เรียนรู  และพฒันาการมีวจิัยในช้ันเรียนใหมีคุณภาพยิ่งข้ึนโดยไดพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
จัดหาวัสดุ  ส่ือการเรียนการสอนเพิ่มเติมจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีกิจกรรมคาย
วิชาการการสอนแบบโครงการการสอนแบบบูรณาการกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี มีการพัฒนานกัเรียนตาม
ความแตกตางระหวางบุคคลโดยเฉพาะนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษเรียนรวม   
                           ๓) โครงการนิเทศภายในเปนโครงการท่ีคณะกรรมการนิเทศภายในใหการแนะนํา นิเทศใหครู
ไดปฏิบัติงานตามท่ีตนรับผิดชอบ ตามขอบขายของกลุมงานในโรงเรียนท้ัง  ๔  งานใหมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลตอนักเรียนเปนสําคัญ 
๔)โครงการพฒันาระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียนเปนโครงการท่ีสงเสริมใหครูไดตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนจัดระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนใหครอบคลุมขอบขายและภารกิจ
ตามนโยบายท่ีใหนกัเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือ  สงเสริมปองกันและแกปญหาใหสามารถศึกษา จนสําเร็จ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐานโดยจัดกจิกรรม รูจักนักเรียนเปนรายบุคคลคัดกรองนักเรียนรายบุคคลวิเคราะห
กลุมผูเรียนการประชุมผูปกครองและคณะกรรมการเครือขายการเยีย่มบานการจัดกิจกรรมโฮมรูมการให
คําปรึกษาการใหความชวยเหลือ 
และการสงตอ 

๕.กิจกรรมชุมนุม เปนกจิกรรมที่สนองความตองการ ความสนใจท่ีจะเรียนรู เพื่อ 
นักเรียนจะไดคนพบความสามารถของตนเอง และไดพฒันาไดเต็มตามศักยภาพ โดยการจัดต้ังชุมนุม      มีครูท่ี
มีความรูความสามารถเหมาะสมเปนผูสอนในแตละชุมนุม  กําหนดตารางเขาชุมนุมท่ีอยูในตารางสอนของ
โรงเรียน นักเรียนเขาเรียนตามตารางสอน มีการวัดผล ประเมินผล นําผลมารายงานในแบบรายงานผลการเรียน 
 
 

 
๒. ผลการพัฒนา 
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๑๓๔ 
 

จากการจดักิจกรรมมาตรฐานท่ี ๑๐สถานศึกษามีการจดัหลักสูตรกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดานจัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลายเปนโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี๒โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและ
ตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน นักเรียนไดเรียนรูดวยการปฏิบัติต
จริง จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคนมีระบบนเิทศ
ภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอมีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานท่ี๑๐ในระดับดเียีย่ม 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับประชาคมอาเชียนเพ่ือยกระดับ 

ความสามารถในการจดัการเรียนรูท่ีเนนสมรรถนะผูเรียนเพื่อพัฒนานกัเรียนอยางเปนระบบสามารถพัฒนา
ผูเรียนตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผลไดแกการจัดกจิกรรมการสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการคิด
วิเคราะหแบบ Mind map การสอนแบบโครงงานฯลฯและมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอยางเปนระบบ
รวมท้ังมีการทดสอบผูเรียนเพื่อประเมินความสามารถของนักเรียนตามที่กําหนดในหลักสูตรออกมาเปน
ภาพรวม(รอยละ)ของโรงเรียนใหเทียบเทามาตรฐานสากลโดยจัดใหครูมีโอกาสเผยแพรแลกเปล่ียนเรียนรู
ในเวปไซตhttp://www.watnamdangschool.ac.thเพื่อใหสถานศึกษาอ่ืนนําไปใชเปนตนแบบทีด่ีเพ่ือปรับปรุง
พัฒนาตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนา 

http://www.watnamdangschool.ac.th/
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๑๓๕ 
 

            เต็มศักยภาพ 
 

ท่ี ตัวบงชี้ ไดระดับ 
รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

๑๑.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ 
อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีส่ิง 
อํานวยความสะดวก พอเพียง 
อยูในสภาพใชการไดดี
สภาพแวดลอมรมร่ืน และมี
แหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 

๑๐๐ ๑.โครงการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูสู
คุณภาพ 
๒.โครงการสงเสริมสุขภาพ 
๓.โครงการยุวชนประกันภยัในโรงเรียน 
๔. โครงการหองสมุดมีชีวิต 
 
 

๑๑.๒ จัดโครงการ กจิกรรมท่ี
สงเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภยัของผูเรียน 

๑๐๐ 

๑๑.๓ จัดหองสมุดท่ีใหบริการส่ือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเองและหรือเรียนรูแบบมี
สวนรวม 

๑๐๐ 

  
๑. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนไดกําหนดโครงการเพ่ือพัฒนามาตรฐานท่ี ๑๐ ดังนี ้
  ๑)โครงการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูสูคุณภาพเพือ่ใหอาคารสถานท่ี บริเวณโรงเรียน
สะอาด รมร่ืน สวยงามนกัเรียนมีแหลงเรียนรูเพิ่มข้ึน  จดักิจกรรมดแูลดานความสะอาดโดยสภานักเรียน มีการ
แบงหนาท่ีความรับผิดชอบ ปลูกตนไมดอกไมประดับ ประสานงานของบประมาณจากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพื่อของบประมาณซอมแซมอาคารสถานท่ีและจัดใหมีแหลงเรียนรูเพิ่มเติม 

๒) โครงการสงเสริมสุขภาพเปนโครงการท่ีมีกิจกรรมเพือ่ใหนกัเรียนไดรับการบริการ 
ทางดานสุขอนามัยใหมีสุขภาพที่ดีสมบูรณแข็งแรง พรอมท่ีจะเรียนรู  โดยการจดัทําขอมูลสารสนเทศในเร่ือง
การดูแลสุขภาพนักเรียนประสานงานสาธารสุขตําบล อําเภอ และจังหวดั  มีการจัดอบรมผูนํานักเรียนทําหนาท่ี
ชวยเหลืองานอนามัยโรงเรียนจัดหองพยาบาลชวยเหลือดูแลนักเรียนท่ีเจ็บปวยเบ้ืองตน  ใหวัคซีนปองกันโรค
ตาง ๆ เฝาระวงั ดูแลรักษาอนามัยในชองปากดูแลรักษาเร่ืองเหา เปนตน 
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๑๓๖ 
 

๓)โครงการยวุชนประกันภยัในโรงเรียน เปนโครงการท่ีมีกิจกรรมเพื่อใหนกัเรียน 
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุท้ังขณะอยูในโรงเรียนและระหวางเดินทางไปกลับ ปลอดภัยจากการถูกทํารายทางดาน
รางกาย  จิตใจ  และสังคม และปลอดจากยาเสพติดทุกชนิด โดยสํารวจอาคารสถานท่ีท่ีจะทําใหเกดิอุบัติเหตุ ขอ
งบประมาณซอมแซมและซอมแซมอาคารสถานท่ี อุปกรณ  นักเรียนประกันอุบัตเิหต ุ
จัดทํา ทําเนยีบรถรับสงนักเรียน ประสานงานกับผูปกครอง  ชุมชน  หนวยงานท่ีเกี่ยวของเกีย่วกับเร่ืองความ
ปลอดภัยท้ังดานรางกาย  จิตใจ และ ส่ิงเสพติด สอดแทรกในเร่ืองความปลอดภัยในกจิกรรม       การเรียนการ
สอน และประชาสัมพันธกิจกรรมหนาเสาธงเก่ียวกับเร่ืองความปลอดภัยอยางสมํ่าเสมอ 

๔)โครงการหองสมุดมีชีวิตเปนโครงการท่ีมีกิจกรรมอยางหลากหลายเพื่อใหนกัเรียน 
และบุคลากรในโรงเรียนมาใชบริการและรวมกิจกรรมในหองสมุดนักเรียนมีนิสัยรักการอาน  แสวงหาความรู
ดวยตนเองจากหองสมุด  นกัเรียนมีทักษะในการอาน  ฟง  ดู  พูด  เขียนและต้ังคําถาม  เพื่อคนควาหาความรู
เพิ่มเติมนกัเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูและนําเสนอผลงานโดย จดัซ้ือจัดหาหนังสือและ
วัสดุอุปกรณท่ีใชในหองสมุด มีการลงทะเบียนหนังสือตามหมวดหมู เพื่อใหบริการแกนักเรียน  บุคลากรของ
โรงเรียนตลอดชุมชนใกลเคียงจัดกิจกรรมหองสมุดมีชีวติซ่ึงมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง และหลากหลาย เชน 
หองสมุดเคล่ือนท่ีแนะนําหนงัสือใหมเกมตกปลาเกมจับคูคํากับภาพ 
เปนตน  

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจดักิจกรรมตามโครงการ ดังกลาว สถานศึกษาจึงมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง 

สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอํานวยความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมและการบริการท่ี
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพโรงเรียนไดจัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลายดานสุขภาพ จนไดรับ
รางวัลโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทองและไดรับรางวลัโรงเรียนสีเขียวจากมหาวิทยาลัยราชมงคลพระจอม
เกลา บางมด จดัหองสมุดท่ีใหบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือ
เรียนรูแบบมีสวนรวม มีมาตรฐานท่ี๑๑ในระดับดเียีย่ม 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนกําหนดงบประมาณพัฒนาครูนกัเรียนเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการ 

เรียนรูท่ีเนนความสะอาดแบบยั่งยืนเพื่อพฒันาอยางเปนระบบการสอนแบบโครงงานฯลฯและมีการติดตามนิเทศ
การดําเนนิงานอยางเปนระบบรวมท้ังมีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยจัดทําหองสมุดอีเลคทรอนิคสเพื่อเปนแหลง
คนควาเพื่อเพิม่ความสามารถของนักเรียนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 
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๑๓๗ 
 

มาตรฐานท่ี ๑๒สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

ท่ี ตัวบงชี ้ ไดระดับ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๕  
โครงการประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 

๑๒.๒ จัดทําและดําเนนิการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา    

๕ 

๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศ
และใชสารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

๕ 

๑๒.๔  ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๕ 

๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอกไปใช
วางแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 

๕ 

๑๒.๖  จัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

๑๐๐ 
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๑๓๘ 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที_เกิดจากการศึกษาวิเคราะหมาตรฐานและตัวบงช้ี

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใชมาตรฐานและตัวบงช้ีสะทอนอัตลักษณและมาตรการสงเสริมของ
สถานศึกษาท่ีเดนชัดโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษารวมทั้งมีการประกาศคาเปาหมายแต
ละมาตรฐานและตัวบงช้ีใหกลุมผูเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกรับทราบท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมายสถานศึกษามี
การดําเนนิการครบท้ัง๑๐ขอรายการโดยทุกขอรายการมรีองรอหลักฐานปรากฏชัดเจนสามารถตรวจสอบได
สถานศึกษากําหนดผูรับผิดชอบและจัดทําระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมูถูกตองครอบคลุมทันสมัยและ
พรอมใชสถานศึกษากําหนดผูรับผิดชอบและดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลครบ
ทุกคนและระดับสถานศึกษาอยางเปนระบบอยางนอยภาคเรียนละ๑คร้ังสถานศึกษานําผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศกึษาและผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษามาวิเคราะหสังเคราะหและ
เลือกสรรขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษาท้ัง๔
ดานสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสะทอนคุณภาพ
ผูเรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอยางชัดเจนตามรูปแบบท่ีหนวยงานตนสังกัดกําหนดเปน
แบบอยางท่ีดสีาระสําคัญทุกสวนของรายงานครอบคลุมการดําเนนิงานของสถานศึกษาและสะทอนความสําเร็จ
ช่ือเสียงอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษาโดยทุกฝายท่ีเกีย่วของมีสวนรวมในการดําเนินการ 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจดักิจกรรมการเรียนรูมาตรฐานที๑๒สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที

กําหนดในกฎกระทรวงจัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนดานการจัดการศึกษาดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานอัต
ลักษณของสถานศึกษาดานมาตรการสงเสริมสงผลใหมีผลการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) ป๒๕๔๙ไดรับการ
รับรองจากสมศ.รอบท่ีสองทุกตัวบงช้ีมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี๑๒ในระดบัดีมาก 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีมาตรฐานการประกันคุณภาพมาตรฐานดาน

คุณภาพผูเรียนดานการจดัการศึกษาดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานอัตลักษณของสถานศึกษาดาน
มาตรการสงเสริมศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐานเพ่ือประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนานกัเรียนท่ีกําหนดในหลักสูตร
ออกมาเปนภาพรวมของโรงเรียน 
 

 
 
ดานท่ี ๓ มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
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ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๓๙ 
 

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนนุ ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 
 

ท่ี ตัวบงชี ้ ไดระดับ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษาและใชประโยชน
จากแหลงเรียนรู ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนา  การ
เรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมท้ังผูท่ีเกีย่วของ 

๕ ๑.โครงการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรู
สูคุณภาพ 
๒.โครงการเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู
สูสถานศึกษา 
๓.โครงการพัฒนาบุคลากร 
๔.โครงการนิเทศภายใน 
 
 

๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชนและ
องคกรท่ีเกี่ยวของ 

๕ 

  

๑. วิธีการพัฒนา 

๑)โครงการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูสูคุณภาพเปนโครงการท่ีกําหนดกิจกรรม 

เพื่อใหอาคารสถานท่ี บริเวณโรงเรียนสะอาด รมร่ืน สวยงามนักเรียนมีแหลงเรียนรูเพิ่มข้ึน โดยจัดกิจกรรมแบง
หนาท่ีความรับผิดชอบดูแลดานความสะอาดโดยสภานักเรียน ประสานงานของบประมาณจากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจดัใหมีแหลงเรียนรูเพิ่มเติม ปลูกตนไมดอกไมประดับ กจิกรรมซอมแซมอาคารสถานท่ี 
  ๒) โครงการเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูสูสถานศึกษาเปนโครงการท่ีมีกิจกรรม 
เพื่อสงเสริมผูเรียนนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด  แหลงเรียนรูและส่ือตาง ๆ 
รอบตัว เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการอาน  ฟง  ดู  พูด  เขียน  และ  ตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพิ่มเติม มีการ
สรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูเกีย่วของ 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวางสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  และ
องคกรท่ีเกี่ยวของ 

 
 
 

๒. ผลการพัฒนา 
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๑๔๐ 
 

จากการจดักิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานท่ี๑๓สถานศึกษามีการสรางสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของผูริหารคณะครูบุคลากรทุกฝายชุมชนและองคกร
ภายนอกมีสวนรวมในการกาํหนดแผนปฏิบัติงานใชแผนเปนเคร่ืองมือในการดําเนนิงานควบคุมกํากับติดตาม
ทุกภาระงานใหสอดคลองกับปรัชญาปณิธานพันธกิจจัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลายเพื่อฝกทักษะการคิด
ในทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกช้ันชวยพัฒนาทักษะดานการคิดวเิคราะหคิดสังเคราะหคิดสรางสรรคคิดอยาง
เปนระบบสงผลใหผูเรียนสามารถคิดสรุปความมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีเหตุผลมี
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๓ในระดับดีเยี่ยม 

๒. แนวทางการพัฒนาในอนาคตในอนาคต  โรงเรียนควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชนและองคกรท่ีเกี่ยวของอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 
ดานท่ี ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๑๔การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนน 
                      ท่ีกําหนดขึ้น 
 

ท่ี ตัวบงชี้ ไดระดับ 
รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

๑๔.๑ จัดโครงการ กจิกรรมท่ีสงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวสัิยทัศน 
ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา 

๕ ๑.โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน   
การเขียน 
๒.โครงการโรงเรียนธรรมจารี 
๓.โครงการอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม 
๔.โครงการพัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 
๕.โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๔.๒   ผลการดําเนนิงานสงเสริมใหผูเรียน
บรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา 
และจุดเนนของสถานศึกษา 

๕ 

  
  
 
 
 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
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๑๔๑ 
 

วิสัยทัศนโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
 ผูเรียนใฝเรียนใฝรู  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมใจอนุรักษส่ิงแวดลอม  รักษความเปนไทย  เรียนรูสู
สากล  และ  ปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 

 

ปรัชญาโรงเรียนวัดหนามแดง(เขยีวอุทิศ) 
วิชาการเดน  เนนคุณธรรม  จริยธรรม 
โรงเรียนมีการดําเนินการโดยกําหนดโครงการใหบรรลุเปาหมายตามวสัิยทัศน ปรัชญา ดังนี ้

   ๑) โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน การเขียนเปนโครงการท่ีจะสามารถพัฒนาสถานศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนท่ีกําหนดข้ึนโดยปลูกฝงนิสัยรักการอาน  การเขียนผานกิจกรรม
ท่ีหลากหลาย เชน หองสมุดเคล่ือนท่ี กิจกรรมเสียงตามสาย เขาคายวิชาการ 

๒)โครงการโรงเรียนธรรมจารีเปนโครงการท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย 
ตามวิสัยทัศน ปรัชญา คุณธรรม จริยธรรม โดยมีการรองเพลงสรรเสริญพระบารมี เชิญธงชาติลงในตอนเย็น
กําหนดวนัศุกรทุกวันเปนวนัพระประจําโรงเรียนจัดกิจกรรมวันพระ มีการสวดมนตและนั่งสมาธินักเรียน ครู 
ผูปกครองตักบาตรอาหารแหงทุกวันศุกรตนเดือน ถวายจตุปจจยัแกพระสงฆ ๕รูป รับศีล  กรวดน้ําครู นักเรียน  
พูดแตส่ิงดีๆ  พูดจาไพเราะ นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนายังมีสวนชวยในเร่ืองการปลูกฝง
คุณธรรมไดเปนอยางด ี

๓)โครงการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม เปนโครงการจะพัฒนาสถานศึกษาให 
บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาเร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหครูและนักเรียนไดรู
วิธีการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมอยางถูกตองเปนตนแบบในการปฏิบัติเร่ืองการอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมสูชุมชนโดยมีกจิกรรม  ประชุมช้ีแจงผานสภานักเรียน ใหความรู                         ในเร่ืองการอนุรักษ
พลังงานและส่ิงแวดลอม  จดักิจกรรมรณรงคในการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 
เปนตน 

๔)โครงการพฒันาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมพรอมสูประชาคมอาเชียนเปน 
โครงการจะพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาเร่ืองการเรียนรูสูสากล เปนโครงการท่ีมี
กิจกรรมเพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการฟง  พูด  อาน  เขียนภาษาอังกฤษ สงเสริมความมั่นใจและเกดิทัศนคติท่ีดี
ในการใชภาษาอังกฤษ รูจักแสวงหาความรูเพื่อเปนพื้นฐานการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
กระตุนนักเรียนใหเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางในประเทศ 

๕)โครงการพฒันาสถานศึกษาสูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เปนโครงการจะพัฒนา 
สถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาเร่ืองปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง ซ่ึงมีกิจกรรม การ
จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  สรางวัฒนธรรมองคกร “อยูอยางพอเพียง”  เชน  การประหยดัใช
ทรัพยากรอยางคุมคา การประหยัดน้ํา  การประหยดัไฟฟา  ปลูกฝงใหเปนวิถีชีวิต  
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๑๔๒ 
 

 เชน  การออมทรัพยนักเรียนทุกวันศุกร  ตลาดนัดนกัเรียนในวันศุกร มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน มีการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนโดยบูรณาการลงในแตละสาระการ
เรียนรูจัดทําหนวย/แผนการจัดการเรียนรูจดักิจกรรมการเรียนรู จัดทําส่ือ แหลงเรียนรู  ตลอดจนจัดทําเคร่ืองมือ
วัด/ประเมินผล 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจดักิจกรรมตามมาตรฐานท่ี๑๔การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนปรัชญา

และจุดเนนท่ีกาํหนดข้ึนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลายโดยการมีสวนรวมของผูบริหารคณะครู
บุคลากรทุกฝายชุมชนและองคกรภายนอกมีสวนรวมในการกําหนดแผนปฏิบัติงานใชแผนเปนเคร่ืองมือในการ
ดําเนินงานควบคุมกํากับติดตามทุกภาระงานใหสอดคลองกับปรัชญาปณิธานพันธกจิการดําเนินงานตามกลยุทธ
โครงการกิจกรรมและจุดเนนไดรับการกํากับติดตามและนิเทศอยางสมํ่าเสมอฝกทักษะในทุกกลุมสาระการ
เรียนรูและทุกช้ันชวยพัฒนาทักษะริเร่ิมสรางสรรคตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีเหตุผลมีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานท่ี๔ในระดับดีเยี่ยม 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนสรางความตระหนกัในการดําเนนิการพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน 
ปรัชญาและจุดเนนท่ีกําหนดขึ้นโดยกําหนดโครงการท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย นาสนใจ และปฏบิัติไดจริง  
 

ดานท่ี ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 
 

มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่พัฒนา 
            และสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

ท่ี ตัวบงชี้ ไดระดับ 
รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

๑๕.๑ จัดโครงการ กจิกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จดุเนน ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕ ๑.โครงการวันสําคัญ 
๒.โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓.โครงการคืนคลองสวย  น้ําใส  ใหคลอง
สําโรง 

๑๕.๒ ผลการดําเนนิงานบรรลุตาม
เปาหมายและพัฒนาดีข้ึนกวาท่ีผาน
มา 

๕ 
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๑. วิธีการพัฒนา 
ทุกโครงการกจิกรรมพิเศษมีพัฒนาการดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

  ๑) โครงการวนัสําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช  ๒๕๔๒ซ่ึงได
กําหนดความมุงหมายและหลักการไววา“การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ
ท้ังรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข” 
ตลอดปการศึกษา  มีวนัสําคัญหลายวันท่ีเกี่ยวของกับนักเรียน โรงเรียนจึงนําวันสําคัญตาง ๆเหลานั้นมาบูรณาการ
กับกิจกรรมการเรียนการสอนซ่ึงแบงเปนวันสําคัญทางศาสนา  วันสําคัญทางประเพณีของไทย  วนัสําคัญของชาติ  
เชน วันวิสาขบูชา  วันไหวครู วันเขาพรรษา เปนตน  ทางโรงเรียนไดตระหนกัถึงความสําคัญของวันสําคัญ
ดังกลาว  จึงไดจัดใหมีโครงการวันสําคัญข้ึน  เพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมวนัสําคัญ 
สามารถปฏิบัติตนในการประกอบพิธีกรรมทางดานศาสนา ประเพณวีัฒนธรรม ท่ีดงีามของคนไทยและมีความ
เคารพรัก หวงแหน เทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยโดยจัดกิจกรรมเน่ืองในวันสําคัญ ดังนี้วัน
วิสาขบูชาวันไหวครูวนัอาสาฬหบูชา 
วันเขาพรรษา วันแมวันออกพรรษาวันพอวันลอยกระทงวันข้ึนปใหมวนัเด็ก และวันมาฆบูชา 
  ๒)โครงการพฒันาสถานศึกษาสูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“เศรษฐกิจพอเพยีง”  เปน
ปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงมีพระราชดํารัสแนะแนวทางการดําเนนิชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมา
โดยตลอดนานกวา๓๐ ป ตัง้แตกอนเกิดวกิฤตการณทางเศรษฐกิจ และภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไข  
เพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยัง่ยืนภายใตกระแสโลกาภวิฒันและการเปล่ียนแปลงตาง 
ๆ  บนหลักแนวคิดพึ่งตนเอง  เพื่อใหเกิดความพอมีพอกิน  พอใชและมีความสุข โดยใชหลักความพอประมาณ  
การคํานึงถึงความมีเหตุผล  การสรางภูมิคุมกันท่ีดี  และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมใหประมาท  ตระหนกั
ถึงการพัฒนาที่สมดุล  กาวหนาไปอยางสมดุล  ในแตละข้ันตอนใชความรูอยางถูกตองตามหลักวชิาและการมี
คุณธรรม จริยธรรม เปนกรอบการคิดและการกระทํา  สามารถประยุกตใชในทุกมิตชีิวิต  ทุกภาคสวนและทุก
ดานของการพฒันา  เพื่อสังคมสวนรวมจะไดอยูรวมกันอยางสันติสุขและเจริญกาวหนาไปพรอมกันอยางม่ันคง
และยั่งยืน โรงเรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชในหลักการบริหารสถานศึกษา จัดการศึกษาและ
ดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน/สังคมผูอํานวนการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนมี
ความรู ความเขาใจมีทักษะ ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน และดาํเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  ตลอดจนเปน
แบบอยางแกชุมชนและสังคมได โดยการจดัสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  “อยางตอเนื่อง”สรางวัฒนธรรม
องคกร “อยูอยางพอเพียง”  เชน  การประหยัดใชทรัพยากรอยางคุมคา ประหยดัน้ํา  ประหยัดไฟฟาปลูกฝงให
เปนวิถีชีวติ  เชน  การออมทรัพยนักเรียนทุกวันศุกร  ตลาดนัดนกัเรียน  วันพระในวันศุกรชุมชนสัมพันธ  คือ
การใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนโดยบูรณาการลงในแตละสาระการเรียนรูจดัทําหนวย/
แผนการจัดการเรียนรูจัดกิจกรรมการเรียนรูจัดทําส่ือแหลงเรียนรูจัดทําเคร่ืองมือวัดผล ประเมินผลมีการเสนอช่ือ
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๑๔๔ 
 

๓)โครงการคืนคลองสวย  น้ําใส  ใหคลองสําโรงความเส่ือมโทรมของคุณภาพน้ํา 
ในคลองสําโรง  ซ่ึงเปนท่ีอยูในเขตชุมชนหนาแนน  ท่ีเปนปญหาสะสมมานานทําใหไมสามารถนําน้ํามาใช
ประโยชนอุปโภคและบริโภคได  ท้ังยังทําใหสูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของริมฝงลําคลอง  ปญหาของ
คุณภาพน้ําในคลอง   เกิดจากคลองเปนท่ีรองรับน้ําเสียจากแหลงกําเนิดท่ีมาจากบานเรือนอาคารสถาน
ประกอบการตางๆท่ีท้ิงลงมาโดยไมไดรับการบําบัด  จึงมีผลทําใหไมสามารถนําน้ําในคลองไปใชประโยชนอ่ืน
ใดนอกจากการคมนาคมสัญจรทางน้ําเทานั้น  คูคลองชวงจะต้ืนเขิน  เม่ือถึงฤดูฝนก็ไมสามารถระบายนํ้าไดทัน
จึงเกิดปญหาน้าํทวมกอใหเกดิความเสียหายแกชุมชนและบานเรือนท่ีอยูในบริเวณลําคลองเพื่อใหนกัเรียน  ครู  
และชุมชน  มีจิตสํานึก ตระหนักและรูคุณคาของการอนุรักษและพัฒนาคลองสําจึงรวมกับชุมชน ฟนฟูคุณภาพ
น้ําจัดการน้ําเสียและของเสียในชุมชนมาโดยตลอดโดยการสรางความเขาใจ  ดวยการประชุมครูและนักเรียน
เชิญวิทยากรมาอบรมใหความรู  ครู  และนักเรียน  ประชาสัมพันธชักชวนคนในชุมชน  องคการบริหารสวน
ตําบลบางแกว  วัด  ผูนําทองถ่ินจัดกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการฟนฟูคุณภาพน้ําในคลองสําโรงอยางตอเนื่อง 

๒. ผลการพัฒนา 
โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาผล

การดําเนนิงานบรรลุตามเปาหมายและพฒันาดีข้ึนกวาท่ีผานมา 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนศึกษาวิเคราะหนําผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาปรับปรุง พัฒนา ใชขอมูลสารสนเทศดาน

นโยบายของตนสังกัดจดุเนนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในการจัดทําแผนงานโครงการดําเนนิการอยาง
ตอเนื่องเปนรูปธรรม ใหมีผลการดําเนนิงานบรรลุตามเปาหมายและพัฒนาดีข้ึนกวาท่ีผานมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๗ 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๔๕ 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยู
ในระดับ 
๓  ขึ้นไป 

จํานวน
นักเรียน/
จํานวนครู
ท้ังหมด 

รอยละ/
ระดับท่ี
ได 

คา
น้ําหนัก 

คะแนน
ท่ีได 

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ดานท่ี ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ๒๐.๐๐ ๑๙.๙๗ ๕  

มาตรฐานท่ี ๑เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย       ๕.๐๐ ๔.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๑ มีน้ําหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน 

๑๓๑/๗ ๘๗/๗ ๙๗.๘๕ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 
 

๑.๒ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย ๑๓๑/๗ ๑๓๑/๗ ๑๐๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๓มีสุขนิสัยในการดแูลสุขภาพของตน ๑๓๑/๗ ๑๓๑/๗ ๑๐๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ หลีกเล่ียงตอสภาวะท่ีเส่ียงตอโรค 
อุบัติเหตุ ภยั และส่ิงเสพติด 

๑๓๑/๗ ๑๓๑/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒เด็กมีพฒันาการดานอารมณ
และจิตใจ 

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๑ ราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอ
ตนเอง 

๑๓๑/๗ ๑๓๑/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๒ มีความมัน่ใจและกลาแสดงออก ๑๓๑/๗ ๑๓๑/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๓ ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสม 
กับวยั 

๑๓๑/๗ ๑๓๑/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๔ ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว 
และรักธรรมชาติ 

๑๓๑/๗ ๑๓๑/๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓เด็กมีพัฒนาการดานสงัคม       ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๑ มีวินยั รับผิดชอบ เช่ือฟงคําส่ังสอน
ของพอ แม ครูอาจารย      

๑๓๑/๗ ๑๓๑/๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๒ มีความซ่ือสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน ๑๓๑/๗ ๑๓๑/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๓ เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได   ๑๓๑/๗ ๑๓๑/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๔๖ 
 

๓.๔ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 

๑๓๑/๗ ๑๓๑/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๔เด็กมีพัฒนาการดาน
สติปญญา           

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๑ สนใจเรียนรูส่ิงรอบตัว ซักถามอยาง
ตั้งใจ และรักการเรียนรู 

๑๓๑/๗ ๑๓๑/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับส่ิงตาง ๆ 
ท่ีเกิดจากประสบการณการเรียนรู 

๑๓๑/๗ ๑๓๑/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๓ มีทักษะภาษาท่ีเหมาะสมกับวยั ๑๓๑/๗ ๑๓๑/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร 

๑๓๑/๗ ๑๓๑/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค ๑๓๑/๗ ๑๓๑/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ดานท่ี ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา ๖๕.๐๐ ๖๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๕ ครูปฏิบตัิงานตามบทบาท
หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

      ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๑ ครูเขาใจปรัชญา หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัดการศกึษา
ปฐมวัย และสามารถนํามา
ประยุกตใชในการจัดประสบการณ 

๗ ๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๒ ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณท่ี
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ
ดีเยีย่มการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
สอดคลอง  กับความแตกตางระหวาง
บุคคล            

๗ ๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๔๗ 
 

๕.๓ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสรางวินัยเชิง
บวก       

๗ ๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๔ ครูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก 

๗ ๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๕ครูใชเคร่ืองมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอยางหลากหลาย
และสรุปรายงานผลการพัฒนาการ
ของเด็กแกผูปกครอง 

๗ ๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๖ครูวิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรูท่ี     
ตนรับผิดชอบ และใชผลในการปรับ     
การจัดประสบการณ 

๗ ๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๗ ครูจัดส่ิงแวดลอมใหเกดิการเรียนรูได
ตลอดเวลา 

๗ ๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็ก และ
ผูปกครอง 

๗ ๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๙ ครูมีวุฒิและความรูความสามารถใน
ดานการศึกษาปฐมวัย 

๗ ๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๑๐ ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามา
ไตรตรองเพ่ือใชประโยชนในการ
พัฒนาเดก็ 

๗ ๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๖ ผูบริหารปฏิบตัิงานตาม  
บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ    
และเกิดประสิทธิผล 

   ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๑ ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการ     
จัดการศึกษาปฐมวัย 

  ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๔๘ 
 

๖.๒ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และ
ความคิดริเร่ิมท่ีเนนการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

  ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๓ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมี     
สวนรวมและใชขอมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจยัเปนฐานคิด 
ท้ังดานวิชาการและการจัดการ 

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๔ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา 

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๕ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๖ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการและใจใสการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

  ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๗ เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 
 

๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๗ แนวการจัดการศึกษา       ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนําสูการปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ 

    ๑๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๒ มีระบบกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝาย
ตระหนกัและเขาใจการจดัการศึกษา
ปฐมวัย 

    ๑๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๓ จัดกจิกรรมเสริมสรางความตระหนกั
รู และความเขาใจหลักการจดั

  ๑๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๔๙ 
 

๗.๔ สรางการมีสวนรวมและแสวงหา
ความรวมมือกบัผูปกครอง ชุมชน 
และทองถ่ิน 

  ๑๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๕ จัดส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนา
เด็กอยางรอบดาน 

    ๑๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๘สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๑  กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๒จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา    

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๓จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๔  ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การดําเนนิงานคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๕ นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน
และภายนอกไปใชวางแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

    ๑๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๖  จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน     ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๕๐ 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยู
ในระดับ 
๓  ขึ้นไป 

จํานวน
นักเรียน/
จํานวนครู
ท้ังหมด 

รอยละ/
ระดับท่ี
ได 

คา
น้ําหนัก 

คะแนน
ท่ีได 

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ดานท่ี ๓ มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๙ สถานศึกษามีการสรางสงเสริม 
สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู 

    ๑๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๑เปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของเด็กและบคุลากรในสถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๒.๕๐ ๒.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๒  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน
ภายในสถานศึกษาระหวาง
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน
และองคกรท่ีเกี่ยวของ 

    ๑๐๐ ๒.๕๐ ๒.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ดานท่ี ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๐การพัฒนาสถานศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน
และจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย 

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๑ จัดโครงการกิจกรรมพฒันาเด็กให
บรรลุตามเปาหมายปรัชญา 
วิสัยทัศน และจุดเนนการจดั
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๒  ผลการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมาย 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ดานท่ี ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม ๕.๐๐ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มาตรฐานท่ี ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให
สูงขึ้น 

    

๑๕๑ 
 

 

  ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริม 
สนับสนุนตามนโยบาย เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวยั 

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย     ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

คาเฉล่ียรวม    ๑๐๐.๐๐ ๙๙.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษาคะแนนท่ีได๙๙.๙๗ 
ระดับคุณภาพ  ระดับ ๑     ระดับ ๒     ระดับ ๓     ระดับ ๔  ระดับ ๕ 
    (ปรับปรุง)           (พอใช)          (ดี)             (ดีมาก)        (ดีเยี่ยม)   
 

• ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยู
ในระดับ 
๓  ขึ้น
ไป 

จํานวน
นักเรีย
น/

จํานวน
ครู

ท้ังหมด 

รอยละ/
ระดับท่ี
ได 

คา
น้ําหนัก 

คะแนน
ท่ีได 

เทียบ
ระดับ
คุณภา
พ 

ความ 
หมาย 

ดานท่ี ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ๓๐.๐๐ ๒๙.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดี และ
มีสุนทรียภาพ 

      ๕.๐๐ ๔.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดแูลสุขภาพและ
ออกกําลังกาย สมํ่าเสมอ 

๑๑๗๑/ 
๔๗ 

๑๑๗๑/ 
๔๗ 

๑๓๐.๔
๐ 

๐.๕๐ ๐.๖๕ ๕ ดีเยี่ยม 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๕๒ 
 

๑.๒ มีน้ําหนัก สวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน 

๕๔๔/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๖๐.๕๘ ๐.๕๐ ๐.๓๐ ๓ ดี 

๑.๓ ปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดให
โทษและหลีกเล่ียงตนเองจาก
สภาวะท่ีเส่ียงตอความรุนแรง 
โรค ภยั อุบัติเหตุ และปญหาทาง
เพศ 

๙๒๘/ 
๔๗ 

๙๒๘/ 
๔๗ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ เหน็คุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ 
กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรติ
ผูอ่ืน   

๘๙๘/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๖ สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการ  ตามจินตนาการ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม และคานยิมท่ีพงึประสงค 

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม
หลักสูตร 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๒ เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตญัูกตเวที
ตอผูมีพระคุณ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ี
แตกตาง 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๔ ตระหนกั รูคุณคา รวมอนุรักษและ
พัฒนาส่ิงแวดลอม 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๕๓ 
 

มาตรฐานท่ี ๓ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๑ มีนิสัยรักการอานและแสวงหา
ความรูดวยตนเองจากหองสมดุ 
แหลงเรียนรู และส่ือตางๆ 
รอบตัว      

๘๙๘/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน  
และต้ังคําถามเพื่อคนควาหาความรู
เพิ่มเติม 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปล่ียน 
ความคิดเหน็เพือ่การเรียนรูระหวาง
กัน   

๘๙๘/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนํา
นําเสนอผลงาน 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๔ผูเรียนมีความสามารถใน
การคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค 
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสม
เหตุผล           

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอาน 
ฟง และดู และส่ือสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๕๔ 
 

๔.๓ กําหนดเปาหมาย คาดการณ 
ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตผุล
ประกอบ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๔ ความคิดริเร่ิม และสรางสรรค
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะ
ท่ีจําเปนตามหลักสูตร 

   ๕.๐๐ ๔.๘๐ ๔ ดีเยี่ยม 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียแต
ละกลุมสาระ เปนไปตามเกณฑ   

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตร เปนไปตามเกณฑ 

  ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีเยี่ยม 

๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิด
วิเคราะห และเขียน เปนไปตาม
เกณฑ 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เปนไป
ตามเกณฑ 

  ๔ ๑.๐๐ ๐.๖๕ ๔ ด ี

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการ
ทํางาน  รักการทํางาน  สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจต
คติท่ีดตีออาชพีสุจริต   

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๑  วางแผนการทํางานและดําเนินการ
จนสําเร็จ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๒  ทํางานอยางมีความสุข มุงม่ัน
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๑๐๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๕๕ 
 

๖.๓  ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ๘๙๘/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๔  มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและ
หาความรูเกีย่วกับอาชีพท่ีตนเอง
สนใจ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

ดานท่ี ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบตัิงานตาม
บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

      ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพ
ผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล และใชขอมูลในการ
วางแผนการจดัการเรียนรูเพือ่
พัฒนาศักยภาพของผูเรียน            

๘๙๘/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท่ี
ตอบสนองความแตกตางระหวาง 
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา    

๘๙๘/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๔ ครูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ผนวกกับการนําบริบทและภูมิ
ปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการใน
การจัด 
การเรียนรู 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๕๖ 
 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนน 
การพฒันาการเรียนรูของผูเรียน  
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๖ ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และ
แกไขปญหาใหแกผูเรียนท้ังดาน
การเรียนและคุณภาพชีวิตดวย
ความเสมอภาค 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วจิัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบ และใชผลในการปรับ
การสอน 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีด ีและเปนสมาชิกท่ีดี
ของสถานศึกษา 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ี
ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๘๙๘/ 
๔๗ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๘ ผูบริหารปฏิบตัิงานตาม
บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

   ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และ
ความคิดริเร่ิมท่ีเนนการพัฒนา
ผูเรียน 

  ๑๐๐ ๑.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๕๗ 
 

๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมี
สวนรวมและใชขอมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัย เปนฐาน
คิดท้ังดานวิชาการและการ
จัดการ                 

  ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ี
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการ
กระจายอํานาจ 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๕ นักเรียน  ผูปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใสการจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผูปกครอง ชมุชน 
ปฏิบตัิงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษารูและ
ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบ
กําหนด 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๕๘ 
 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ
ติดตาม  ดูแล และขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๓  ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวน
รวมในการพฒันาสถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน 

     ๑๐.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๑  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคลองกับทองถ่ิน 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๒  จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลาย
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัดความสามารถ และความ
สนใจ 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริม
และตอบสนองความตองการ 
ความสามารถ ความถนัด และ 
ความสนใจของผูเรียน 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการ
เรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวย
ตนเอง 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๕๙ 
 

๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สมํ่าเสมอ 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผูเรียนทุกคน 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

      ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๑  หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคาร
เรียนม่ันคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีส่ิง 
อํานวยความสะดวก พอเพียง อยู
ในสภาพใชการไดดี
สภาพแวดลอมรมร่ืน และมีแหลง
เรียนรูสําหรับผูเรียน 

    ๑๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๒  จดัโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริม
สุขภาพอนามยัและความ
ปลอดภัยของผูเรียน 

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๓  จัดหองสมุดท่ีใหบริการส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและ
หรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๖๐ 
 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

     ๑๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๑  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๒  จัดทําและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา    

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและ
ใชสารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๔  ตดิตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๕  นําผลการประเมินคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอกไปใชวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

    ๑๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๖  จดัทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๖๑ 
 

ดานท่ี ๓ มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสราง 
สงเสริม สนับสนุน ให
สถานศึกษาเปนสังคมแหงการ
เรียนรู 

     ๑๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษาและใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรู ท้ัง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนา  การเรียนรู
ของผูเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมท้ังผูท่ีเกีย่วของ 

    ๑๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๒  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองคกรท่ี
เกี่ยวของ 

    ๑๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ดานท่ี ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕  

มาตรฐานท่ี ๑๔การพัฒนาสถานศึกษา
ใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน 
ปรัชญาและจุดเนนท่ีกําหนดขึ้น 

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๑ จดัโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริม
ใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย
วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนน
ของสถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๔.๒  ผลการดําเนินงานสงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย 
วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของ
สถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ดานท่ี ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 

๑๖๒ 
 

 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕  

มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเนน แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จดุเนน ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายและพัฒนาดีข้ึนกวาท่ี
ผานมา 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

คาเฉล่ียรวม ๑๐๐ ๙๙.๙๕ ๕     

• สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษาคะแนนท่ีได๙๙.๙๕ 

• ระดับคุณภาพ  ระดับ ๑     ระดับ ๒     ระดับ ๓     ระดับ ๔   ระดับ ๕ 
      (ปรับปรุง)       (พอใช)          (ดี)             (ดีมาก)        (ดีเยี่ยม)   

 
 
 
 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๖๓ 
 

 
๔. ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ผลพัฒนาการเด็ก   ช้ันอนุบาลปท่ี ๒(ช้ันอนุบาลปท่ี ๓ –สช.) 

พัฒนาการดาน 
จํานวนเด็ก       
ท่ีประเมิน 

จํานวน/รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ปรับปรุง 

๑.ดานรางกาย ๘๐ ๘๐ - - 

๒.ดานอารมณ-จิตใจ ๘๐ ๘๐ - - 

๓.ดานสังคม ๘๐ ๘๐ - - 

๔.ดานสติปญญา ๘๐ ๘๐ - - 

(ใหนําเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพฒันาการเดก็ระดับปฐมวัย)  
๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับช้ัน(ป.๑-ป.๖, ม.๑-ม.๓)ปการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ - ๖ จํานวน 
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

รอยละ 
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จํานวน
ที่เขา
สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔   
ภาษาไทย ๘๐๐ ๑๕ ๗ ๑๘ ๓๔ ๘๖ ๙๘ ๑๔๔ ๓๙๒ ๖๓๔ ๗๙.๒๕ 
คณิตศาสตร ๘๐๐ ๑๒ ๖ ๑๘ ๔๑ ๙๘ ๑๕๘ ๒๐๗ ๒๘๕ ๖๔๐ ๘๐.๐๐ 
วิทยาศาสตร ๘๐๐ ๑ ๕ ๑๔ ๒๘ ๔๐ ๑๑๖ ๑๙๐ ๔๐๓ ๗๑๒ ๘๙.๐๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๘๐๐ ๐ ๔ ๔ ๔๒ ๖๗ ๑๖๘ ๑๗๐ ๓๕๖ ๗๐๕ ๘๘.๑๓ 
ประวัติศาสตร ๘๐๐ ๐ ๗ ๔ ๓๗ ๘๕ ๑๖๐ ๑๙๔ ๓๑๓ ๖๖๗ ๘๓.๓๘ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐๐ ๐ ๑ ๓ ๑๒ ๓๘ ๙๖ ๑๓๖ ๕๐๔ ๗๓๖ ๙๒.๓๘ 
ศิลปะ ๘๐๐ ๐ ๒ ๒ ๑๓ ๓๕ ๖๑ ๑๑๐ ๕๗๒ ๗๔๓ ๙๒.๘๘ 
การงานอาชีพฯ ๘๐๐ ๐ ๑ ๐ ๔ ๑๒ ๑๐๗ ๑๕๔ ๕๒๒ ๗๘๓ ๙๗.๘๘ 
ภาษาตางประเทศ ๘๐๐ ๐ ๑๒ ๑๕ ๔๓ ๑๒๔ ๒๔๕ ๑๕๗ ๒๐๓ ๖๐๕ ๗๕.๓๘ 
รายวิชาเพ่ิมเติมหนาที่
พลเมือง 

๘๐๐ ๐ ๗ ๖ ๑๘ ๕๕ ๑๔๗ ๑๕๐ ๔๑๗ ๗๑๔ ๘๙.๒๕ 

 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๖๔ 
 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑  จํานวน 
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

รอยละ 
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จํานวน
ที่เขา
สอบ 

 
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔   
ภาษาไทย ๑๔๐ ๑๕ ๔ ๙ ๙ ๑๖ ๑๔ ๑๖ ๕๗ ๘๗ ๖๒.๑๔ 
คณิตศาสตร ๑๔๐ ๑๒ ๒ ๘ ๘ ๑๓ ๒๖ ๒๖ ๔๕ ๙๗ ๖๙.๒๙ 
วิทยาศาสตร ๑๔๐ ๑ ๐ ๐ ๗ ๑๐ ๒๒ ๕๑ ๔๙ ๑๒๒ ๘๗.๑๔ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๔๐ ๐ ๓ ๔ ๙ ๑๓ ๓๒ ๑๖ ๖๓ ๑๒๒ ๗๙.๒๙ 
ประวัติศาสตร ๑๔๐ ๐ ๖ ๒ ๑๒ ๑๕ ๑๗ ๓๘ ๕๐ ๑๐๕ ๗๕.๐๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๔๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๓ ๑๓๖ ๑๓๙ ๙๙.๒๙ 
ศิลปะ ๑๔๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๒ ๒๙ ๙๙ ๑๔๐ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๑๔๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๗ ๑๓๑ ๑๔๐ ๑๐๐ 
ภาษาตางประเทศ ๑๔๐ ๐ ๔ ๒ ๑๒ ๓๔ ๓๕ ๒๗ ๒๖ ๘๘ ๖๒.๘๕ 
รายวิชาเพิ่มเติมหนาที่
พลเมือง 

๑๔๐ ๐ ๖ ๓ ๓ ๘ ๒๑ ๒๗ ๗๒ ๑๒๐ ๘๕.๗๑ 

 
 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ จํานวน 
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

รอยละ 
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จํานวน
ที่เขา
สอบ 

 
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔   
ภาษาไทย ๑๐๕ ๐ ๐ ๑ ๐ ๓ ๑๒ ๒๕ ๖๔ ๑๐๑ ๙๖.๑๙ 
คณิตศาสตร ๑๐๕ ๐ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑๒ ๑๗ ๗๑ ๑๐๐ ๙๕.๒๓ 
วิทยาศาสตร ๑๐๕ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒ ๑๑ ๘ ๘๒ ๑๐๑ ๙๖.๑๙ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๐๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๒๔ ๗๘ ๑๐๕ ๑๐๐ 
ประวัติศาสตร ๑๐๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๙ ๓๗ ๕๘ ๑๐๔ ๙๙.๐๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๑๐๑ ๑๐๕ ๑๐๐ 
ศิลปะ ๑๐๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๘ ๙๗ ๑๐๕ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๑๐๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๓ ๙๑ ๑๐๕ ๑๐๐ 
ภาษาตางประเทศ ๑๐๕ ๐ ๐ ๑ ๗ ๒๖ ๓๙ ๑๙ ๑๓ ๗๑ ๖๗.๖๒ 
รายวิชาเพิ่มเติมหนาที่
พลเมือง 

๑๐๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔ ๑๔ ๘๖ ๑๐๔ ๙๙.๐๕ 

 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๖๕ 
 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ จํานวน 
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

รอยละ 
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จํานวน
ที่เขา
สอบ 

 
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔   
ภาษาไทย ๑๑๕ ๐ ๑ ๐ ๔ ๕ ๘ ๑๔ ๘๓ ๑๐๕ ๙๑.๓๐ 
คณิตศาสตร ๑๑๕ ๐ ๐ ๒ ๒ ๗ ๑๓ ๓๕ ๕๖ ๑๐๔ ๙๐.๔๓ 
วิทยาศาสตร ๑๑๕ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔ ๒๐ ๔๐ ๕๐ ๑๑๐ ๙๕.๖๕ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๑๕ ๐ ๐ ๐ ๒ ๕ ๑๐ ๒๒ ๗๖ ๑๐๘ ๙๓.๙๑ 
ประวัติศาสตร ๑๑๕ ๐ ๐ ๑ ๑ ๙ ๑๕ ๓๑ ๕๘ ๑๐๔ ๙๐.๙๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๑๕ ๐ ๐ ๒ ๖ ๑๓ ๒๔ ๒๑ ๔๙ ๙๔ ๘๑.๗๔ 
ศิลปะ ๑๑๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๘ ๑๐๔ ๑๑๕ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๑๑๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๒๑ ๒๙ ๖๓ ๑๑๓ ๙๘.๒๖ 
ภาษาตางประเทศ ๑๑๕ ๐ ๐ ๐ ๓ ๑๑ ๓๖ ๒๑ ๔๔ ๑๐๑ ๘๗.๘๓ 
รายวิชาเพิ่มเติมหนาที่
พลเมือง 

๑๑๕ ๐ ๐ ๒ ๓ ๑๕ ๒๔ ๑๗ ๕๔ ๙๕ ๘๒.๖๑ 

 
 

 

 
กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ จํานวน 
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

รอยละ 
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จํานวน
ที่เขา
สอบ 

 
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔   
ภาษาไทย ๑๓๖ ๐ ๐ ๑ ๘ ๒๑ ๒๐ ๒๓ ๕๗ ๑๐๐ ๗๓.๕๓ 
คณิตศาสตร ๑๓๖ ๐ ๑ ๑ ๖ ๑๘ ๒๙ ๕๓ ๕๓ ๑๓๕ ๙๙.๒๖ 
วิทยาศาสตร ๑๓๖ ๐ ๐ ๐ ๔ ๓ ๒๘ ๔๐ ๖๑ ๑๒๙ ๙๔.๘๕ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๓๖ ๐ ๐ ๐ ๗ ๒๑ ๔๐ ๔๖ ๒๒ ๑๐๘ ๗๙.๔๑ 
ประวัติศาสตร ๑๓๖ ๐ ๐ ๑ ๑๑ ๒๕ ๕๓ ๓๓ ๑๓ ๙๙ ๗๒.๗๙ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๓๖ ๐ ๐ ๐ ๑ ๕ ๒๓ ๓๐ ๖๗ ๑๒๐ ๘๘.๒๓ 
ศิลปะ ๑๓๖ ๐ ๑ ๐ ๑ ๘ ๑๗ ๓๕ ๗๔ ๑๒๖ ๙๒.๖๕ 

การงานอาชีพฯ ๑๓๖ ๐ ๐ ๐ ๓ ๔ ๒๐ ๒๕ ๘๔ ๑๒๙ ๙๔.๘๕ 
ภาษาตางประเทศ ๑๓๖ ๐ ๐ ๐ ๓ ๒๗ ๕๑ ๓๗ ๑๗ ๑๐๕ ๗๗.๒๑ 

รายวิชาเพ่ิมเติมหนาที่
พลเมือง 

๑๓๖ ๐ ๐ ๑ ๓ ๘ ๓๕ ๔๕ ๔๔ ๑๒๔ ๙๑.๑๘ 

 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๖๖ 
 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ จํานวน 
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

รอยละ 
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จํานวน
ที่เขา
สอบ 

 
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔   
ภาษาไทย ๑๓๖ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๒ ๑๔ ๓๕ ๗๔ ๑๒๓ ๙๐.๔๔ 
คณิตศาสตร ๑๓๖ ๐ ๐ ๐ ๓ ๒๒ ๔๓ ๓๙ ๒๙ ๑๑๑ ๘๑.๖๒ 
วิทยาศาสตร ๑๓๖ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔ ๑๗ ๒๕ ๘๙ ๑๓๑ ๙๖.๓๒ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๓๖ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๑๒ ๒๗ ๓๑ ๕๖ ๑๑๔ ๘๓.๘๒ 
ประวัติศาสตร ๑๓๖ ๐ ๐ ๐ ๔ ๑๗ ๒๗ ๒๙ ๕๙ ๑๑๕ ๘๔.๕๖ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๓๖ ๐ ๐ ๑ ๔ ๑๔ ๒๐ ๓๓ ๖๔ ๑๑๗ ๘๖.๐๓ 
ศิลปะ ๑๓๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๖ ๑๑๙ ๑๓๖ ๑๐๐ 

การงานอาชีพฯ ๑๓๖ ๐ ๐ ๐ ๑ ๖ ๕๐ ๓๓ ๔๖ ๑๒๙ ๙๔.๘๕ 
ภาษาตางประเทศ ๑๓๖ ๐ ๗ ๑๐ ๑๒ ๙ ๓๖ ๑๘ ๔๔ ๙๘ ๗๒.๐๖ 

รายวิชาเพ่ิมเติมหนาที่
พลเมือง 

๑๓๖ ๐ ๐ ๐ ๒ ๕ ๒๕ ๒๐ ๘๔ ๑๒๙ ๙๔.๘๕ 

 
 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ จํานวน 
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

รอยละ 
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จํานวน
ที่เขา
สอบ 

 
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔   
ภาษาไทย ๑๖๘ ๐ ๒ ๗ ๑๒ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๕๗ ๑๑๘ ๗๐.๒๔ 
คณิตศาสตร ๑๖๘ ๐ ๒ ๖ ๒๑ ๓๖ ๓๕ ๓๗ ๓๑ ๑๐๓ ๖๑.๓๑ 
วิทยาศาสตร ๑๖๘ ๐ ๕ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๖๘ ๐ ๑ ๐ ๑๔ ๑๖ ๔๕ ๓๑ ๖๑ ๑๓๗ ๘๑.๕๔ 
ประวัติศาสตร ๑๖๘ ๐ ๑ ๐ ๙ ๑๘ ๓๙ ๒๖ ๗๕ ๑๔๐ ๘๓.๓๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๖๘ ๐ ๑ ๐ ๐ ๖ ๒๙ ๔๕ ๘๗ ๑๖๑ ๙๕.๘๓ 
ศิลปะ ๑๖๘ ๐ ๑ ๑ ๑๓ ๒๑ ๒๓ ๒๓ ๘๖ ๑๓๒ ๗๘.๕๗ 
การงานอาชีพฯ ๑๖๘ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑๓ ๔๗ ๑๐๗ ๑๖๗ ๙๙.๔๑ 
ภาษาตางประเทศ ๑๖๘ ๐ ๑ ๒ ๖ ๑๗ ๔๘ ๓๕ ๕๙ ๑๔๒ ๘๔.๕๒ 
รายวิชาเพิ่มเติมหนาที่
พลเมือง 

๑๖๘ ๐ ๑ ๐ ๗ ๑๘ ๓๘ ๒๗ ๗๗ ๑๔๒ ๘๔.๕๒ 

 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๖๗ 
 

๔.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาต ิ
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

สาระวิชา 
จํานวน
คน 

คะแนน
เฉล่ีย 

คะแนนเฉล่ีย
รอยละ 

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
คะแนนเฉล่ีย 

ความสามารถดานภาษา ๑๐๐ ๑๗.๒๒ ๔๙.๒๐ ๖.๐๓ ๑๗.๒๓ 
ความสามารถดานคํานวณ ๑๐๐ ๑๑.๗๓ ๓๓.๕๑ ๔.๘๖ ๑๓.๘๙ 
ความสามารถดานเหตุผล ๑๐๐ ๑๗.๑๒ ๔๘.๙๑ ๖.๖๒ ๑๘.๙๑ 

 
 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

สาระวิชา 
จํานวน
คน 

คะแนน
เฉล่ีย 

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ียรอย
ละ 

 
จํานวนละรอย
ของนักเรียนท่ีมี
คะแนนสูงกวา
ขีดจํากัดลาง 

 
คณิตศาสตร ๑๖๕ ๓๒.๒๗ ๑๓.๔๑ ๓๒.๒๗ ๕๐ 
ภาษาไทย ๑๖๕ ๔๓.๖๕ ๑๐.๕๘ ๔๓.๖๕ ๗๗ 
วิทยาศาสตร ๑๖๕ ๔๐.๓๗ ๑๑.๔๘ ๔๐.๓๗ ๖๗ 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๑๖๕ ๔๘.๘๒ ๑๒.๐๒ ๔๘.๘๒ ๗๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๖๕ ๕๔.๕๕ ๑๒.๖๔ ๕๔.๕๕ ๙๔ 
ศิลปะ ๑๖๕ ๔๘.๔๘ ๑๔.๕๖ ๔๘.๔๘ ๕๓ 
การงานอาชีพฯ ๑๖๕ ๕๘.๒๑ ๑๕.๔๓ ๕๘.๒๑ ๘๙ 
ภาษาตางประเทศ ๑๖๕ ๓๒.๒๘ ๑๔.๑๕ ๓๒.๒๘ ๕๒ 

 
 
 
 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๖๘ 
 

๔.๔ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

ระดับช้ัน 
จํานวน 
นร.

ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
ประถมศึกษาปท่ี๑ ๑๔๐ - ๑๔๐ - - 
ประถมศึกษาปท่ี๒ ๑๐๕ - ๑๐๕ - - 
ประถมศึกษาปท่ี ๓ ๑๑๕ - ๑๑๕ - - 
ประถมศึกษาปท่ี๔ ๑๓๖ - ๑๓๖ - - 
ประถมศึกษาปท่ี๕ ๑๓๖ - ๑๓๖ - - 
ประถมศึกษาปท่ี๖ ๑๖๘ - ๑๖๘ - - 

รวม ๘๐๐ - ๘๐๐ - - 
เฉล่ียรอยละ   ๑๐๐   

 
 

๔.๕ผลการประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียน 
 

ระดับช้ัน 
จํานวน 
นร.

ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอานคิดวิเคราะหและเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
ประถมศึกษาปท่ี๑ ๑๔๐ - ๑๔๐ - - 
ประถมศึกษาปท่ี๒ ๑๐๕ - ๑๐๕ - - 
ประถมศึกษาปท่ี๓ ๑๑๕ - ๑๑๕ - - 
ประถมศึกษาปท่ี๔ ๑๓๖ - ๑๓๖ - - 
ประถมศึกษาปท่ี๕ ๑๓๖ - ๑๓๖ - - 
ประถมศึกษาปท่ี๖ ๑๖๘ - ๑๖๘ - - 

รวม ๘๐๐ - ๘๐๐ - - 
เฉล่ียรอยละ  -  - - 

 
 
 
 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๖๙ 
 

๔.๖ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระดับช้ัน 
จํานวน 
นร.

ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

ผาน ไมผาน 
ประถมศึกษาปท่ี๑ ๑๔๐ ๑๔๐ - 
ประถมศึกษาปท่ี๒ ๑๐๕ ๑๐๕ - 
ประถมศึกษาปท่ี๓ ๑๑๕ ๑๑๕ - 
ประถมศึกษาปท่ี ๔ ๑๓๖ ๑๓๖ - 
ประถมศึกษาปท่ี ๕ ๑๓๖ ๑๓๖ - 
ประถมศึกษาปท่ี๖ ๑๖๘ ๑๖๘ - 

รวม ๘๐๐ ๘๐๐ - 
เฉล่ียรอยละ  ๑๐๐ - 

   
 ๔.๗  ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  ๕  ดาน 

๑) ดานความสามารถในการส่ือสาร 

ขอ รายการประเมิน ดีเยีย่ม(๓) ดี(๒) ผาน(๑) ไมผาน(๐) 
๑.๑ มีความสามารถในการรับ – สงสาร √    
๑.๒ มีความสามารถในการถายทอดความรูความคิด 

ความเขาใจของตนเองโดยใชภาษาอยางเหมาะสม 
 
√ 

   

๑.๓ ใชวิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม √    
๑.๔ วเิคราะหแสดงความคิดเหน็อยางมีเหตุผล  √   
๑.๕ เขียนบันทึกเหตุการณประจําวันแลวเลาใหเพื่อนฟงได √    

 
๒) ดานความสามารถในการคิด 

ขอ รายการประเมิน ดีเยีย่ม(๓) ดี(๒) ผาน(๑) ไมผาน(๐) 
๒.๑ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหสังเคราะห  √   
๒.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค  √   

๒.๓ สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ  √   
๒.๔ มีความสามารถในการคิดอยางมีระบบ  √   
๒.๕ ตัดสินใจแกปญหาเกี่ยวกับตนเองได  √  

    



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๗๐ 
 

๓) ดานความสามารถในการแกปญหา 

ขอ รายการประเมิน ดีเยีย่ม(๓) ดี(๒) ผาน(๑) 
√  

 
๓.๓ เขาใจความสัมพันธและการเปล่ียนแปลงในสังคม √    
๓.๔ แสวงหาความรูประยุกตความรูมาใชใน 

การปองกันและแกไขปญหา 
√    

๓.๕ สามารถตัดสินใจไดเหมาะสมตามวัย √    
   

๔) ดานความสามารถในการใชทักษะชวีิต 

ขอ รายการประเมิน ดีเยีย่ม(๓) ดี(๒) ผาน(๑) ไมผาน(๐) 
๔.๑ เรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย √    
๔.๒ สามารถทํางานกลุมรวมกับผูอ่ืนได √    
๔.๓ นําความรูท่ีไดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน √    
๔.๔ จัดการปญหาและความขัดแยงไดเหมาะสม √    
๔.๕ หลีกเล่ียงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอ 

ตนเอง 
√    

 

๕) ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

ขอ รายการประเมิน ดีเยีย่ม(๓) ดี(๒) ผาน(๑) ไมผาน(๐) 
๕.๑ เลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมตามวยั √    
๕.๒ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี √    
๕.๓ สามารถนําเทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง √    
๕.๔ ใชเทคโนโลยใีนการแกปญหาอยางสรางสรรค √    
๕.๕ มีคุณธรรมจริยธรรมในการใชเทคโนโลย ี √    

 
 

 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๗๑ 
 

ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช 

 

๑. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 
ปการศึกษา๒๕๕๗โรงเรียนไดวางแผนและดําเนนิการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได

มาตรฐานตรงตามวิสัยทัศนและเปาหมายของโรงเรียนโดยอาศัยการบริหารอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพยึดหลักการกระจายอํานาจการมีสวนรวม รวมคิดรวมทําท้ังภายในองคกรและการมีสวน
รวมของชุมชนในการจัดการศึกษามีการดาํเนินโครงการและกิจกรรมตางๆเพ่ือสงเสริมพัฒนาครูใหเปน
ครูมืออาชีพโดยการใหความรูและสงเสริมการทําวิจยัการสรางส่ือการสอนการวัดและการประเมินผล
ตลอดจนการใชระบบนิเทศภายในเพ่ือชวยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูสําหรับ
นักเรียนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหนกัเรียนไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียนและแสดงความสามารถตาม
ศักยภาพและความสนใจการจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูการปลูกฝงคุณลักษณะการใฝรู ใฝ
เรียนใหแกผูเรียนตลอดจนการเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนเขามาสนับสนุนทางดานวิชาการและ
การดูแลพฤติกรรมของนักเรียนในรูปแบบของเครือขายผูปกครอง การดําเนินงานเหลานี้สงผลตอ
ผูเรียนโดยตรงและปรากฏผลการประเมินทุกดานอยูในระดับดีมากถึงดเียี่ยม ซ่ึงสามารถแสดงใหเหน็
เปนรูปธรรมอาทิทางดานวิชาการเห็นไดจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลจากการทดสอบทางการ
เรียนระดับชาติและรางวัลจาํนวนมากมายจากการแขงขันทักษะความรูทางดานวิชาการกีฬาผลงาน
ทางดานปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคปรากฏใหเหน็จากประกาศเกียรติคุณทางดานคุณธรรม
จริยธรรมท่ีนักเรียนไดรับและโรงเรียนไดรับ เนนจิตอาสาและผลการประเมินคุณภายภายในจาก
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒แสดงผลการปฏิบัติงานในการปลูก
จิตสํานึกทางดานการอนุรักษพลังงานและรักษาส่ิงแวดลอมเปนตน ส่ิงเหลานี้ลวนเปนหลักฐานยืนยัน
จากองคกรภายนอกท้ังในระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษานอกจากนัน้ผลจากการดําเนินงาน
ดังกลาวทําใหโรงเรียนไดรับรางวัลโลรางวัลโรงรียนและนักเรียนดีเดนดานคุณธรรมและจริยธรรม จาก
สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานรางวัลชนะเลิศโครงการยกยอง
เชิดชูเกยีรติครูและบุคลากรทางการศึกษา๒๕๕๗จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษารางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแขงขัน ประเภทบกพรอง
ทางการเรียนรู  ไมจํากัดชวงช้ัน การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาค  คร้ังท่ี  ๖๔ประจําป
การศึกษา  ๒๕๕๗ โรงเรียนตนแบบลูกเสือ จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๗เปนตน 

 
 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๗๒ 
 

โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบผลสําเร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
๑.โครงการออนนอมถอมตน  
น้ําใจงามตามแบบไทย 
 

 

๑. ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และหัวหนา
งานบริหารทั้ง ๔ งาน มีความมุงม่ันท่ีจะพฒันาปรับปรุง
ระบบงานท่ีดใีหการสนับสนนุอยางจริงจังตอเนื่อง 
๒. ครูทุกคน ไดเรียนรูเขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับโครงการ การ
ปฏิบัติงานท่ีรับมอบหมายในการดูแลนกัเรียนใหมีมารยาทงาม
ตามแบบไทย 
๓.ผูปกครองและเครือขายผูปกครองเขาใจตรงกันและ
ดําเนินการเปนแนวเดยีวกันกับโรงเรียนในการดูแลนกัเรียน 
เร่ืองการมีมารยาทงามตามแบบไทย 
๔.มีกิจกรรมจดัประกวดมารยาทในระดับสายช้ันโดยรับความ
รวมมือจากบุคลากรในโรงเรียน 

๒.กิจกรรมการสงเสริมนิสัยรักการอาน 
การเขียน 

๑.ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน หวัหนางาน
บริหารทั้ง ๔ งาน และหัวหนาสายช้ันมีความมุงม่ันท่ีจะพฒันา
และใหการสนบัสนุน สงเสริมเร่ืองนิสัยรักการอานของนกัเรียน
อยางจริงจัง 
๒.ครูและบุคลากรใหความรวมมือและสนับสนุนอยางจริงจัง 
นักเรียนอานหนังสือตอนเชาทุกคน ทุกวัน มีการประเมินการ
อานเทอมละ ๒ คร้ัง และแจงผลการประเมินนักเรียนท่ีไมผาน
เกณฑไปยังผูปกครองเพ่ือแกไขรวมกนั 
๓.หองสมุดมีกิจกรรมสงเสริมการอานหลากหลายกิจกรรม 

๓.โครงการพัฒนาสถานสถานศึกษา 
สูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

๑.ผูบริหารระดับสูงมีความมุงม่ันท่ีจะทําการพัฒนาและใหการ
สนับสนุนอยางจริงจัง 
๒.ไดรับความรวมมือจากผูปกครองนักเรียน ในการออมทรัพย 
โดยนักเรียนทุกคนรูจักสะสมเงินไวใชในเวลาจําเปนจนเหลือ
เก็บออม ๑๐๐% 
๓.จัดกิจกรรมตลาดนัดวนัศุกร โดยนักเรียน ครู ผูปกครอง       
มีสวนรวมท้ังเปนผูขายและผูซ้ือ 
 

 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๗๓ 
 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 

๔.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพ 

๑. ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน หวัหนางาน
บริหารทั้ง ๔ งาน และหัวหนาสายช้ันมีความมุงม่ันท่ีจะพฒันา
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพดานการเรียนการสอน โดยยดึผูเรียน
เปนสําคัญ  
๒. ครูทุกคนเขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับหนาท่ีในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ตั้งใจปฏิบัติงาน  ทํางานเปนทีม  
โดยเฉพาะทีมงานของสายช้ัน 
๓.ผูปกครอง องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหการสนับสนุน
โรงเรียนเปนอยางด ี
๔.มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนักเรียนไดเรียนรูดวยการ
ปฏิบัติจริง และสนับสนุน สงเสริมดานการคิดของนักเรียน 

๕. โครงการวันสําคํญ ๑. ผูอํานวยการโรงเรียน และครูทุกคนมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนา
ใหเปนแบบอยางท่ีถูกตองในการปฏิบัติตนในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ปลูกฝงใหเคารพรัก หวงแหน เทิดทูล
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เปนตัวอยางท่ีดีของ
ชุมชน สังคมในเร่ืองการอนรัุกษวัฒธธรรม การเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดี  
๒.ผูปกครอง องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหการสนับสนุน
โรงเรียนเปนอยางด ี

๖.โครงการพัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 
 

๑.นักเรียนทุกคนมีทักษะในการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ    
ดีข้ึน 
๒.นักเรียนทุกคนมีความม่ันใจ  ในการใชภาษาอังกฤษ กลาคิด    
กลาทํา  กลาแสดงออก 
๓.นักเรียนทุกคนรูจักแสวงหาความรูเพื่อเปนพื้นฐานการศึกษา
ในระดบัท่ีสูงข้ึน 
๔.นักเรียนทุกคนเล็งเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาความพรอมและศักยภาพของตนเองใหเขาสูประชาคม
อาเซียนได 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๗๔ 
 

๗.โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ  
เนตรนารี 
 

๑.นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 
๒.นักเรียนท่ีทุกคนมีความ       เอ้ืออาทรและกตัญูกตเวที       
ตอผูมีพระคุณ 
๓.นักเรียนทุกคนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 
๔.นักเรียนทุกคนตระหนักรูคุณคา รวมอนรัุกษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม 
๕.ภายในป พ.ศ.๒๕๕๗  กจิการลูกเสือของโรงเรียนมีการ
พัฒนาข้ึน  สามารถเปนแบบอยางในการจดักิจกรรมของ
โรงเรียนในกลุมบางพลี ๑ไดโรงเรียนตนแบบลูกเสือ จาก
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๗ 
 

๘.โครงการโรงเรียน 
ธรรมจารี 
 

๑.นักเรียนทุกคนไดรับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
๒.นักเรียนทุกคนไดปฏิบัติกจิกรรมอันเปนประโยชนแกตนเอง
และสังคม 

๙.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
 

๓.๑  เพื่อจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางดานการศึกษาของ
โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมใหมีความรูความสามารถใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอน  สําหรับนักเรียนพิเศษเรียน
รวม 
๓.๒เพื่อจดัอบรมใหความรูผูปกครองใหดูแลชวยเหลือนักเรียน
พิเศษเรียนรวมใหมีพัฒนาการ 
ท่ีดีข้ึน 
๓.๓  เพื่อจัดกจิกรรมเขาคายวิชาการนกัเรียนพิเศษเรียนรวมให
มีพัฒนาการท่ีพึงประสงค ตามศักยภาพ 
๓.๔  เพื่อสงเสริมความสามารถของนักเรียนพิเศษเรียนรวม  ให
มีโอกาสแสดงศักยภาพดวยการจัดกิจกรรมแขงขันทักษะ
วิชาการและการรวมจัดเวทีวชิาการแลกเปล่ียนเรียนรู 
๓.๕  เพื่อสงเสริมนักเรียนพเิศษเรียนรวมท่ีมีความสามารถเปน
ตัวแทนไปแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค
และในระดับชาติ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๗๕ 
 

๑๐.โครงการยุวชนประกันภยัใน
โรงเรียน 

๑.เพื่อใหนักเรียนปลอดภยัจากอุบัติเหตุท้ังขณะอยูในโรงเรียน
และระหวางเดนิทางไปกลับ 
๒.เพื่อใหนกัเรียนปลอดภยัจากการถูกรายทางดานรางกาย  
จิตใจ  และสังคม 
๓. เพื่อใหนักเรียนปลอดจากยาเสพติดทุกชนิด 
 

๑๑.โครงการพัฒนาทักษะการทํางานสู
อาชีพท่ีสนใจ 

๓.๑  เพื่อใหนกัเรียนวางแผนการทํางานและดําเนนิการจน
สําเร็จ 
๓.๒เพื่อใหนกัเรียนทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางาน 
และภูมิใจในงานของตน 
๓.๓  เพื่อใหนกัเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
๓.๔  เพื่อใหนกัเรียนมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหา
ความรูเกี่ยวกบัอาชีพท่ีตนสนใจ 
 

๑๒.โครงการพัฒนาระบบดแูล
ชวยเหลือนักเรียน 

๓.๑  เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนไดตระหนกัและเหน็ความสําคัญ
ของการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
๓.๒   เพื่อจดัระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนใหครอบคลุม
ขอบขายและภารกิจตามนโยบาย 
๓.๓  เพื่อใหนกัเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือ  แนะแนวให
คําปรึกษา ปองกันและแกปญหา  ใหสามารถศึกษา จนสําเร็จ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
 

 
 
โครงการ/กิจกรรมท่ีไมประสบผลสําเร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 
- 
 

- 

 

๒. จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๗๖ 
 

๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
๑) ดานคณุภาพเด็ก 
จุดเดน 
เด็กปฐมวัยมีความพรอมในดานทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการทางรางกายอารมณจิตใจสังคมสติปญญา

และมีความรูพืน้ฐานตามหลักสูตรกําหนดเด็กมีความพรอมในการศึกษาตอในข้ันตอไปสถานศึกษามีการ
ดําเนินงานตามโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษาท่ีสงผลกระทบตอผูเกี่ยวของและชุมชนรอบ
สถานศึกษานอกจากนีเ้ด็กมีพัฒนาการดานรางกายอารมณจิตใจสังคมและสติปญญาสมวัยและการพัฒนา
สถานศึกษาใหบรรลุตามปรัชญาปณิธานวิสัยทัศนพนัธกิจและวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษาตาม
จุดเนนจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ครูยังขาดความสามารถในการสงเสริมใหผูปกครองเขามามีบทบาทรวมวางแผนนําผลประเมินไป

พัฒนาเดก็ 
 

๒) ดานการจัดการศึกษา 
จุดเดน 
ผูบริหารสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาดมีากจัดส่ิงแวดลอม

และบรรยากาศสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะและสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเพ่ือรักษามาตรฐาน
ตามท่ีตกลงกบัตนสังกัดโดยเฉพาะการจัดทําแผนงานโครงการท่ีมุงเนนแนวทางปฏิรูปในทศวรรษท่ีสองเด็ก
ปฐมวัยเขารวมกิจกรรมอยางเหมาะสม 

จุดท่ีควรพัฒนา 
สถานศึกษายังขาดการจัดใหมีระบบเฝาระวังและวิเคราะหความเส่ียงดานความปลอดภัยและบาดเจ็บใน

เด็กมีการบันทึกขอมูลการบาดเจ็บในเดก็อยางสมํ่าเสมอตอเนื่อง 
๓) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
จุดเดน 
ผูบริหาร คณะครู รวมมือกันจัดโครงการเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูสูสถานศึกษาเพื่อสงเสริม

ผูเรียนนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด  แหลงเรียนรูและส่ือตาง ๆ รอบตัว เพื่อให
ผูเรียนมีทักษะในการอาน  ฟง  ดู  พูด  เขียน  และ  ตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพิม่เติม ใหเรียนรูรวมกันเปน
กลุม  มีการเรียนการสอนคอมพิวเตอร จดัครูชาวตางชาติมาสอนภาษาอังกฤษ มีการใชแหลงเรียนรูท้ังภายใน 
และภายนอก มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางครูในโรงเรียนระหวางโรงเรียนกับครอบครัว  ชุมชน  และ  องคกร
ท่ีเกี่ยวของ 

จุดท่ีควรพัฒนา 



รายงานประจําปขีองสถานศกึษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๗๗ 
 

ครูยังขาดความสามารถในการสงเสริมใหผูปกครองครอบครัว  ชุมชน  และ  องคกรท่ีเกี่ยวของเขามามี
บทบาทรวมวางแผนรวมดําเนินการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 

๔) ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
จุดเดน 
วิสัยทัศนพนัธกิจเปาหมายอัตลักษณ และเอกลักษณ สอดคลองกัน มีความชัดเจนทุกฝายเขาใจตรงกันมี

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนอยางหลากหลายท่ีเอ้ือตอการเรียนรูสูอัตลักษณ 
จุดท่ีควรพัฒนา 
ความตอเนื่องในกจิกรรมท่ีเอ้ือตอการสรางอัตลักษณ 
 

๕) ดานมาตรการสงเสริม 
จุดเดน 
โรงเรียนเปนโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรปฐมวัย 
จุดท่ีควรพัฒนา 
การพัฒนาสถานศึกษาสูความเปนเลิศในดานวิชาการ 

  

๒.๒ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑) ดานผลการจัดการศึกษา 
จุดเดน 
ผูเรียนมีน้ําหนกัสวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานรูจกัดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย

ไมมีปญหาทางเพศยาเสพตดิและส่ิงมอมเมามีสุนทรียภาพกลาแสดงออกดานศิลปะดนตรีนาฏศิลปกีฬา
นันทนาการเปนลูกท่ีดีของพอแมผูปกครองเปนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียนมีจิตสาธารณะรูจกับําเพญ็ตนใหเปน
ประโยชนตอสังคมมีความใฝเรียนใฝรูรูจักแสวงหาความรูดวยตนเองมคีวามสามารถในการคิดท่ีหลากหลาย
สามารถปรับตัวเขากับสังคมไดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียนอันเปน
จุดเนนจุดเดนท่ีเปนเอกลักษณและสอดคลองกับปรัชญาปณิธานพันธกจิและวัตถุประสงคของการจัดต้ัง
สถานศึกษานอกจากนี้โครงการพิเศษท่ีสถานศึกษากําหนดยังสงเสริมใหผูเรียนและชุมชนเกิดผลกระทบท่ีดีเปน
ประโยชนตอชุมชนชัดเจน 
 จุดท่ีควรพัฒนา  
 พัฒนาผลการสอบ O-net, NT และขอสอบกลาง 
 

 
 
๒)ดานการบริหารจัดการศึกษา 
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จุดเดน 
ผูบริหารมีความรูความสามารถมีภาวะผูนํา สามารถบริหารภารกิจงานท้ัง๔งานไดแกบริหารงาน

วิชาการบริหารงานงบประมาณบริหารงานบุคคลและบริหารงานท่ัวไปไดอยางมีประสิทธิภาพตามวงจรคุณภาพ 
คือ การวางแผน (P)นําแผนไปใช (D) ติดตามความคืบหนา (C) แกไขพัฒนางานอยางตอเนื่อง (A) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีสวนรวมภารกิจงานรวมท้ังรวมกับผูมีสวนเกีย่วของทุกฝาย มีการสราง
ทีมงานท่ีมีคุณภาพ เสริมแรงอยางสมํ่าเสมอ  ครูจึงมีความต้ังใจ      ในการปฏิบัติงาน  
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 นําผลการดําเนินการมาพัฒนาอยางตอเนือ่ง 
 

๓)ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
จุดเดน 
มีโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ รองรับ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนอยางหลากหลาย ครูไดรับการพัฒนาในรายวิชาท่ีรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอตามเกณฑท่ีคุรุสภากําหนด
นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานอยางเปนกัลยาณมิตรประเมินแผนการจดัการเรียนรูประเมินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและประเมินแบบวัดผลการทดสอบของครูสมํ่าเสมอทุกภาคเรียนครูจดักระบวนการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยกําหนดเปาหมายท่ีตองการใหเกิดกับผูเรียนวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลสราง
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูใชส่ือท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมและเนื้อหาสาระประเมินความกาวหนาของผูเรียน
อยางหลากหลายนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงการสอนและการสอนซอมเสริมมีการจัดทํางานวจิัย
เพื่อพัฒนาส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรู 

จุดท่ีควรพัฒนา 
พัฒนาวิธีสอนที่สามารถยกระดับผลการสอบ O-net 
๔)ดานการประกันคุณภาพภายใน 
จุดเดน 
จัดระบบประกันคุณภาพภายใน โดยจัดทําโครงการประกันคุณภาพภายในประสิทธิผลท่ีเกิดจาก

กระบวนการมีสวนรวมและไดรับการสนบัสนุนจากตนสังกัดและมีพฒันาการของผลการประเมินตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในสูงข้ึนตามลําดับมีการดําเนนิการประกันคุณภาพท่ีเปนระบบครบวงจรมีความตอเนื่อง
และยั่งยืน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
พัฒนาการบริหารและการจดัการอยางเปนระบบเนนการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารงาน 

 

๕) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
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จุดเดน 
ชุมชนมีทรัพยากรและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายสามารถนามาใชจดัการเรียนรูใหกับนักเรียนไดอยาง

เหมาะสม 
จุดท่ีควรพัฒนา 
ควรสนับสนุนใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธ งานของโรงเรียน ท่ีทําใหเกิดชุมชนแหง 

การเรียนรู 
 

๔) ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
จุดเดน 
วิสัยทัศนพนัธกิจเปาหมายอัตลักษณ และเอกลักษณ สอดคลองกัน มีความชัดเจนทุกฝายเขาใจตรงกันมี

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนอยางหลากหลายท่ีเอ้ือตอการเรียนรูสูอัตลักษณ 
จุดท่ีควรพัฒนา 
ความตอเนื่องในกจิกรรมท่ีเอ้ือตอการสรางอัตลักษณ 
 

๕) ดานมาตรการสงเสริม 
จุดเดน 
โรงเรียนเปนโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม 
จุดท่ีควรพัฒนา 
การพัฒนาสถานศึกษาสูความเปนเลิศในดานการศึกษาเรียนรวม 

๓. แนวทางพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
ระดับปฐมวัย 
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยพัฒนาเดก็ไดตามความแตกตางระหวางบุคคลและเด็กทุกคนไดรับการ

พัฒนาอยางสูงสุดเต็มศักยภาพแนวทางการจัดการศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนเปนท่ี
ยอมรับของผูปกครองบุคคลท่ัวไปโรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตดังนี ้

๑. พัฒนารูปแบบการจัดกจิกรรมแตละปเพือ่เติมเต็มใหมีความสมบูรณเพื่อนําไปพัฒนาเด็ก 
๒. ศึกษาและจัดทํานวัตกรรมเพื่อใหส่ือ / กระบวนการสอนมีกระบวนการท่ีสมบูรณ 
๓. พัฒนารูปแบบการจัดเก็บขอมูลเด็กในระบบสารสนเทศของช้ันเรียนดวยระบบเทคโนโลยี 
๔. ขยายแนวคิดการพัฒนาเดก็ตามรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยปฏิบัติสูสาธารณชนโดย

วิธีการตางๆเปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงานฝกปฏิบัติงานครูนําความรูเผยแพรดวยการเปนวิทยากร 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตดังนี้ 
๑. พัฒนาผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองและงานของสวนรวมรูจกัประหยัดมีทักษะความคิด

สรางสรรคกลาแสดงออกมีวนิัยสุขภาพกายและสุขภาพจติท่ีดี 
๒. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยวิธีการสอนท่ีหลากหลาย แบงนักเรียนเปนกลุมออน   ปานกลาง 

และเกง จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการแบงกลุมนักเรียน 
๓. ศึกษาและจดัทํานวัตกรรมเพ่ือใหส่ือ / กระบวนการสอนมีกระบวนการท่ีสมบูรณ 
๔. มีการจัดโครงการกิจกรรมหลากหลายสงเสริมใหผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเปนรายบุคคลและ

ดูแลนักเรียนท่ีประสบปญหาท้ังดานการเรียนและพฤติกรรม 
๗. คณะกรรมการสถานศึกษาผูบริหารครูผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา

ผูเรียนสงเสริมกิจกรรมตางๆท่ีเปนประโยชนตอผูเรียนและสถานศึกษา 
๘. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติใหสูงข้ึน 
๙. ทางดานครูสงเสริมใหครูไดปรับหลักสูตรจัดทําแผนการสอนและส่ือท่ีสอดคลองกับความสนใจและ

ศักยภาพของผูเรียนทันตอวิทยาการและความเปล่ียนแปลงของโลกสงเสริมใหครูไดปรับปรุงการเรียนการสอน
อยางเปนระบบดวยวิธีวจิัยและนําผลการวจิัยมาใชอยางจริงจัง 

๔. ความตองการชวยเหลือ  
การพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสําหรับครูและนักเรียนใหมีโอกาสเขาถึงแหลงเรียนรูการคนควาอีกท้ังการ

นําไปใชในการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
 

• บันทึกการใหความเหน็ชอบรายงานประจําปของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

• คําส่ังแตงต้ังคณะทํางาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

• หลักฐาน ขอมูลสําคัญ เอกสารอางอิงตางๆ ภาพกจิกรรมสําคัญ ท่ีแสดง 
     ผลงานดีเดนของสถานศึกษา 
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มติที่ประะชุมคณะกรรรมการสถานศึศึกษาข้ันพื้นฐฐานโรงเรียนวัวดัหนามแดง  ( เขียวอุทศิ )  

ลงชืช่ือ) (

รายงานประจําปของสถานศึกษษา ปการศึกษา๒๕๕๔ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมมศึกษาสมุทรปปราการเขต ๒๒ 

(ลงช่ือ) 

ปประธานคณะกรรมการการรศึกษาข้ันพืน้นฐาน 

ผูอํอํานวยการโรงงเรียนวดัหนาามแดง ( เขียววอุทิศ ) 

การใหคความเห็นชออบเอกสาร 

ของโรงเรียยนวดัหนามแดดง ( เขียวอุทศิศ ) 

........

(นายชออบใจ  เศรษฐฐวัชราวนชิ) 

โรงเรียนววัดหนามแดงง ( เขียวอุทิศ )) 

(นางเพยีงเพ็ญ สุสรารักษ) 

ตามกฎกระทรวง

๑๘๒ 

 

 
.....................
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เกณฑ์ และวธิกีารป

รายงานประจําปี

ประกันคุณภาพการ

ปีของสถานศกึษา

รศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

า 

๗ 
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๑๘๓ 
 

คณะผูจัดทําเอกสารรายงานประจําป 

ทีปรึกษา 
นายสุรเดชธัญรดาวงศ  ศึกษานิเทศก    สพป.สป๒ 

ผูจัดทํา 
๑. นายนางพียงเพ็ญ  สุรารักษ ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายชลอ  ม่ันฤทธ์ิ  ตําแหนงรองผูอํานวยการโรงเรียนรองประธานกรรมการ 
๓.นายสันติ  กระจางธนโชต ตําแหนงครูคศ. ๓  กรรมการ 
๔. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)   กรรมการ 
๕. นางนาฏยา  บรรจงอักษร ตําแหนงครูคศ. ๓  กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาวฉววีรรณ  จันทรนาง ตําแหนงครูคศ. ๑  ผูชวยกรรมการและเลขานุการ 
๗. นายชาลี  อ่ิมพงษ   ครูธุรการ   ผูชวยกรรมการและเลขานุการ 
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