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 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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กระทรวงศึกษาธกิาร 

 
 

คํานํา 
 

การรายงานประจําปของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ประจําป ๒๕๕๕ ไดจัดทําข้ึน 
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๕  หมวดท่ี ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราท่ี ๔๘ ท่ีใหโรงเรียนจัดทํา
รายงานประจําป   เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ รายงานประจําปของสถานศึกษา
ฉบับนี้  เปนการรายงานการบริหารจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๕ 
มาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ีระดับการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ีระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน การรายงานไดเสนอขอมูล
พื้นฐานของสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วาโรงเรียน 
ไดดําเนินการอยางไร ผลเปนอยางไร ตลอดจนไดสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม ผลสําเร็จท่ีเปน
จุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา  แนวทางการพฒันาในอนาคต และความตองการที่ใหหนวยงานตนสังกัด
ชวยเหลือ  
 การรายงานประจําปของสถานศึกษาฉบับนี้เกิดจากความรวมมือของทุกฝาย และหวังเปนอยางยิ่ง
วาจะเปนประโยชนในการตดิตาม ตรวจสอบ สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนตอไป         
 

 
 

(นางเพยีงเพ็ญ  สุรารักษ ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ)  

    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
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ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ตั้งอยูเลขท่ี ๒๑ หมู ๓ ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวดั

สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย ๑๐๕๔๐ โทรศัพท ๐๒- ๓๘๕-๒๔๖๒ โทรสาร ๐๒-๓๘๖-๕๐๓๑  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาต้ังแตช้ันปฐมวัยถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ มีบุคลากรครู
จํานวน ๓๗ คน พนักงานราชการ ๑ คน ครูอัตราจาง ๑๓ คน นักการ จาํนวน ๒ คน นักเรียน ๑,๐๕๒  คน  
แยกเปนปฐมวยั ๙๔คน ระดบัประถมศึกษา ๙๕๘  คน   

ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๑. มีผลการดําเนนีงานตามโครงการ/กิจกรรมไดในระดับนาพอใจ จํานวน ๓๕ โครงการ ดังนี ้

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
ผลความสําเร็จ 
ดีมาก ดี 

  
กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ     
              สงเสริมความสามารถดานเทคโนโยลี  เพื่อเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู   

  

๑ โครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูปฐมวยั  
๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
๓ โครงการพัฒนากระบวนการวิจัยในการเรียนรูในช้ันเรียน  
๔ โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ๘  กลุมสาระ  
๕ โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน  
๖ โครงการหองสมุดมีชีวิต  
๗ โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน  การเขียน  
๘ โครงการเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูสูสถานศึกษา  
๙ โครงการพัฒนาหลักสูตร  
๑๐ โครงการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูสูคุณภาพ  
๑๑ โครงการพัฒนานักเรียนดานการคิด  

กลยุทธท่ี  ๒  ปลูกฝงกคุณธรรม  ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตาม 
                     หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๒ โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ - เนตรนารี  
๑๓ โครงการวันสําคัญ  

๑๔ โครงการโรงเรียนธรรมจารี  

๑๕ โครงการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม   
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๔ 
 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
ผลความสําเร็จ 
ดีมาก ดี 

  
 กลยุทธท่ี  ๒  ปลูกฝงกคุณธรรม  ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตาม 
                     หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ตอ) 

  

๑๖ โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน  
๑๗ โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  
๑๘ โครงการออนนอม  ถอมตน  น้ําใจงามตามแบบไทย  
๑๙ โครงการคืนคลองสวย  น้ําใส  ใหคลองสําโรง  

กลยุทธท่ี  ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึง  ครอบคลุม  ผูเรียนไดรับโอกาส 
                ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

๒๐ โครงการประกันโอกาสทางการศึกษา  
๒๑ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  
๒๒ โครงการศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป  กีฬาตานยาเสพติด  
๒๓ โครงการยุวชนประกันภยัในโรงเรียน  
๒๔ โครงการสงเสริมสุขภาพ  
๒๕ โครงการแขงขันกีฬา  กรีฑานักเรียน  
๒๖ โครงการแนะแนวในโรงเรียน  
๒๗ โครงการโภชนาการท่ีดีเพื่อคุณภาพชีวิต  
๒๘ โครงการพัฒนาทักษะการทํางานสูอาชีพท่ีสนใจ   
๒๙ โครงการพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน  

ลยุทธท่ี  ๔  พัฒนาและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบใหสามารถจัดการเรียนการ 
                  สอนไดอยางมีคณุภาพ 

 

๓๐ โครงการนิเทศภายใน  

๓๑ โครงการพัฒนาบุคลากร  
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
ผลความสําเร็จ 
ดีมาก ดี 

  

กลยุทธท่ี  ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษาตามแนวทางการ 
               กระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวม        
               จากทุภกาคสวน  และการรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อ     
               สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

  

๓๒ โครงการประกันคุณภาพภายใน  
๓๓ โครงการพัฒนาจัดองคกร ระบบการบริหารอยางมีประสิทธิภาพเกดิประสิทธิผล    
๓๔ โครงการระดมทรัพยากรเพือ่การลงทุนทางการศึกษา  
๓๕ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใชโรงเรียนเปนฐาน   

 
         ๒. มีผลการดําเนนิตามโครงการ/กิจกรรมไดในระดับไมนาพอใจ   ไมมี 
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๘ 
 

 
ตอนที่ ๑  

ขอมูลพ้ืนฐาน 

 
๑. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโรงเรียน วดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) ท่ีตัง้ ๒๑ หมู ๓ ตําบล บางแกว อําเภอบางพลี จังหวดั
สมุทรปราการ สังกัดสังกัดสํานักเขตพืน้ท่ีการศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร๐๒- ๓๘๕๒๔๖๒  โทรสาร๐๒- ๓๘๖๕๐๓๑ 
 E-mail: Watnamdangschool@yahoo.com  website  http://www.Watnamdangschool.ac.th   
เปดสอนระดบัช้ันอนุบาล ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ มีเนื้อท่ี ๖ ไร เขตพ้ืนท่ีบริการ ๙ หมูบาน  
ไดแก  หมู ๑ ถึงหมู ๖,  หมู  ๙ หมู  ๑๑ และหมู ๑๖    

ประวัติโรงเรียนโดยยอ 
 โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ตั้งอยู เลขท่ี ๒๑ หมู ๓ ตําบลบางแกว  อําเภอบางพลี  จังหวดั
สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กอตั้งเม่ือวันท่ี ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช 
๒๔๖๗โดยพระฉัตร พวงมาลี พระภิกษุของวัดหนามแดง เพื่อหวังเอาบุญกุศล ตั้งอยูในพ้ืนท่ีธรณสีงฆ 
ในเนื้อท่ีประมาณ ๖ ไร ทิศตะวนัตกและทิศใตติดกับวัดหนามแดง ทิศตะวนัออกติดกับคลองหลวงแพง 
ทิศเหนือ  ติดกับถนนดานสําโรงบางพลี 
 เม่ือวันท่ี ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ไดตั้งเปนโรงเรียนประชาบาล โดยใชศาลาการเปรียญวัด
เปนสถานท่ีเรียน และกอสรางอาคารเรียน จํานวน ๒ หลัง 
 พ.ศ. ๒๕๐๑ ไดตอเติมอาคารเรียนอีก ๒ ขาง โดยใชเงินของโรงเรียนวดัหนามแดง 
 พ.ศ. ๒๕๒๗  ไดงบประมาณของทางราชการมาสรางอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ใตถุนสูง จํานวน   
๖ หองเรียน เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และพระครูวินจิธรรมวาที รองเจาอาวาสวัดหนามแดง ไดดําเนินการ
หาเงินสมทบอีก ๒๔๔,๒๒๐ บาท โดยใชช่ืออาคารเรียนวา “เรือนพนิิจประชาสรรค” 
 พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดสรางหองน้ํา ๕ ท่ีนั่งดานทิศตะวนัออกหลังอาคารเรียนหลังท่ี ๑ เปนเงิน 
๑๐,๕๐๐ บาท และสรางอีก ๕ ท่ีนั่ง หลังโรงอาหารดานทิศตะวนัออกของอาคารเรียนหลังท่ี ๒  
เปนเงิน ๑๐,๕๐๐  บาท 
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๙ 
 

พ.ศ. ๒๕๑๒ ไดร้ืออาคารเรียนหลังแรก นาํฝามากั้นช้ันลางอาคารเรียน แบบ ๐๑๗  ใตถุนสูง   
ไดจํานวน ๖ หองเรียน ทางวัดโดยพระครูวิบูลฐาปนกิจ อดีตเจาอาวาสวัดหนามแดง ไดสรางอาคารเรียน
แบบ  ๐๑๗ มี ๒ มุข จํานวน ๖ หองเรียน โดยใชงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (สมัยนายชัด รัตนราช เปน 
นายอําเภอบางพลี) และทางวดัไดรับการชวยเหลือจากนางหมา จูใจบุญ สมทบอีก ๒๐๐,๐๐๐ บาท และใช
ไมเกาของอาคารเรียนหลังท่ี ๑ (หลังแรก) ซ่ึงไดเทพื้นใตถุนอาคารเรียนจนสําเร็จ 

พ.ศ. ๒๕๑๔  ไดรับงบประมาณจากนายสมรรค  ศิริจันทร ส.ส.สมุทรปราการ จํานวน     
๔๕,๐๐๐ บาท ตอเติมโรงอาหารดานทิศตะวันออก 
 พ.ศ. ๒๕๑๗ ไดรับงบประมาณสรางบานพักครู จํานวน ๑ หลัง 
 พ.ศ. ๒๕๑๘ ไดรับงบประมาณตอเติมอาคารเรียน หลังท่ี ๒ จํานวน ๒ หองเรียน เปนเงิน 
๒๕,๕๐๐  บาท 
 พ.ศ. ๒๕๑๙ ไดรับงบประมาณสรางบานพกัครูอีก ๒ หลัง รวมท้ังงบประมาณซอมแซม   
บานพักครูหลังท่ี ๑ และไดรับงบประมาณจากสภาตําบลบางแกวมาตอเติมอาคารเรียนอีก ๒ หอง จนครบ
อาคารเรียนหลังท่ี ๒ ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนหลังท่ี ๓ แบบ ๐๑๗ จํานวน ๕ หองเรียน       
เปนเงิน ๔๗๕,๕๐๐  บาท ไดเงินบํารุงทองท่ีมาถมสนามหนาอาคาร ๒-๓ อีก ๑๐,๐๐๐ บาท จาก         
นายเปร่ือง นางยิ้มแยมเหมือน อีก ๑๐,๐๐๐ บาท จากนายแปนและนายเสริม จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท กับเงิน
งบ วิบูลฐาปนกิจ (อดีตเจาอาวาสวัดหนามแดง) ไดบริจาคเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท และประชาชน      
รวมบริจาคอีก ๑๐,๐๐๐ บาท  

พ.ศ. ๒๕๒๐ ไดงบประมาณสรางบานพกัครูจํานวน ๒ หลัง หลังละ ๖๐,๐๐๐ บาท ไดเติม
หลังคาโรงอาหาร โดยขอสังกะสีมาจากโรงงานสังกะสีไทยจํากัด และผูปกครองรวมสมทบอีก เปนเงิน
ท้ังส้ิน จํานวน ๑๑,๘๐๐ บาท 
 พ.ศ. ๒๕๒๙ ไดรับงบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ        กอสรางอาคารอเนกประสงค    
แบบสปช. ๒๐๖/๒๕๒๖  จาํนวน ๑ หลัง ราคาท้ังส้ิน ๑,๓๔๘,๐๐๐ บาท 
 พ.ศ. ๒๕๓๑  ไดรับอนุญาตใหร้ือถอนอาคารเรียนหลังท่ี ๒ ของโรงเรียน 
 พ.ศ. ๒๕๓๒   ไดขออนุญาตนําเงินบํารุงการศึกษามาเทพ้ืนคอนกรีตอาคารเรียนช่ัวคราว  
๑ หองเรียน  
 พ.ศ. ๒๕๓๔  ไดรับงบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ กอสรางอาคารเรียนหลังท่ี ๔          
แบบสปช. ๒/๒๘ จํานวน ๑ หลัง ๓ ช้ัน ๙ หองเรียนเปนจํานวนเงิน ๒,๖๖๖,๘๐๐  บาท 
 พ.ศ. ๒๕๓๕  ไดรับอนุญาตใหร้ือถอนหองน้ํา จํานวน ๖ หลัง 
 พ.ศ. ๒๕๓๙  ไดรับงบประมาณในการกอสรางหองน้ําแบบ ส.ป.ช. ๖๐๒/๒๕๒๖ จํานวน        
๒ หลัง  ราคา ๑๘๐,๐๐๐ บาท และไดรับงบประมาณจาก สปจ. สมุทรปราการ สรางอาคารเรียนแบบ 
สปช. ๒/๒๘  จํานวน ๑ หลัง อาคาร ๓ ช้ัน ๙ หองเรียน ราคา ๓,๑๑๐,๐๐๐ บาท 
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๑๐ 
 

พ.ศ. ๒๕๔๐  ไดรับอนุญาตใหร้ือถอนโรงอาหาร โรงฝกงาน หลังบานพักครูหลังท่ี ๑   
 พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดรับงบประมาณในการสรางหองน้ําแบบ สปช. ๖๐๒/๒๕๒๖ จํานวน ๑ หลัง  
ราคา ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
 พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดรับเงินบริจาคจากนายสงวน กาญจนชีวะ เปนอาคารเรียน  ๒ ช้ัน ๑๐ หองเรียน
ราคา ๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท 
 พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดรับงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางแกวในการสรางร้ัวรอบ
บริเวณโรงเรียน ราคา๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท 
 พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดขออนุญาตนําเงินบํารุงการศึกษาสรางอาคารเอนกประสงค 
 พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดรับงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางแกว จัดทําหองคอมพิวเตอร 
 พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดรับงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางแกวสรางหองสมุด 
อีเล็กทรอนิคส 
 พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดรับงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางแกวสรางอาคารเอนกประสงค
โครงหลังคาเมทัลชีต 
 พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดรับเงินบริจาคสรางวิหารจตุรมุข ประดิษฐานพระพุทธโลกนาถประสาทธรรม  
ประชาบพิตร ดําเนินการกอสรางโดยพระครูปลัดรัตนวฒัน (พระครูแจ) 

พ.ศ. ๒๕๕๓ องคการบริหารสวนตําบลบางแกวสรางอาคารศูนยการเรียนรูชุมชนใหแกโรงเรียน
วัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
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๑๑

แผนท่ีโรรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฑ และวิธกีารป
 รายงานป

๑ 

ประกันคณุภา
ประจําปของ
าพการศกึษา 
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๒. ขอมูลผูบริหาร 
  ๑. ผูอํานวยการโรงเรียน นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ   

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขา  บริหารการศึกษา มหาวทิยาลัย 
 รามคําแหง โทรศัพท ๐๘๑-๔๔๖-๗๐๖๑ e-mail    peangpen_p@hotmail.com    
 ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตัง้แต ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จนถึงปจจุบัน เปนเวลา  

-  ป ๖ เดือน 

๒. รองผูอํานวยการโรงเรียน ๒ คน 
๒.๑ นายชลอ  ม่ันฤทธ์ิ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) 

สาขาบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยรามคําแหง โทรศัพท ๐๘๓-๑๓๙-๐๓๔๒                             
 รับผิดชอบงานบริหารงบประมาณ และงานบริหารบุคคล 
  ๒.๒ นายสมศักดิ์  มาลัยโรจนศิริ วุฒิการศกึษาสูงสุด การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ)   

เอกฟสิกส ป.บัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา โทรศัพท ๐๘๑-๙๐๑-๖๙๑๔ รับผิดชอบงานวิชาการ 
และงานบริหารท่ัวไป 

๓ ขอมูลนักเรียน  

 ๑) จํานวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน ๔๗๕ คน 
 ๒) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน ๑๐๕๒ คน จําแนกตามระดับช้ันท่ีเปดสอน  

ระดับชั้นเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม 
เฉล่ีย 

ชาย หญิง ตอหอง 

อ.๑ ๒ ๒๖ ๑๗ ๔๓ ๒๒ 

อ.๒ ๒ ๓๑ ๑๙ ๕๑ ๒๖ 

รวม ๔ ๕๘ ๓๖ ๙๔  

ป.๑ ๔ ๘๑ ๖๗ ๑๔๘ ๓๗ 

ป.๒ ๔ ๘๙ ๖๑ ๑๕๐ ๓๘ 

ป.๓ ๔ ๗๗ ๗๔ ๑๕๑ ๓๘ 

ป.๔ ๕ ๑๐๔ ๙๑ ๑๙๕ ๓๙ 

ป.๕ ๔ ๗๑ ๗๘ ๑๔๙ ๓๗ 

ป.๖ ๔ ๑๐๐ ๖๕ ๑๖๕ ๔๑ 

รวม ๒๕ ๕๒๒ ๔๓๖ ๙๕๘  

รวมทั้งหมด ๒๙ ๕๘๐ ๔๗๒ ๑๐๕๒  

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


 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๓ 
 

  
 ๓) จํานวนนกัเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ๙๙๗ คน    คิดเปนรอยละ ๙๖.๙๘ 
 ๔) จํานวนนักเรียนท่ีมีน้ําหนกัสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย ๑๐๐๕ คน คิดเปนรอยละ ๙๗.๖๗ 
 ๕) จํานวนนักเรียนท่ีมีความบกพรองเรียนรวม ๑๒๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๒.๓๔ 
 ๖) จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  ๔๓    คน คิดเปนรอยละ ๐๔.๑๘ 
 ๗) จํานวนนักเรียนปญญาเลิศ    ๑๔๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๔.๐๙ 
 ๘) จํานวนนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ   -    คน คิดเปนรอยละ  - 
 ๙) จํานวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปจจุบัน)     -    คน คิดเปนรอยละ  - 
 ๑๐) สถิติการขาดเรียนตอเดอืน     ๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๒.๔๓ 
 ๑๑) จํานวนนกัเรียนท่ีเรียนซํ้าช้ัน        ๕ คน คิดเปนรอยละ ๐.๔๙ 
 ๑๒) จํานวนนกัเรียนท่ีจบหลักสูตร 
   อนุบาล ๒         ๕๑ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
     ประถมศึกษาปท่ี ๖                                ๑๖๕ คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 ๑๓) อัตราสวนครู : นักเรียน = ๑ : ๒๐  ปฐมวัย 
   อัตราสวนครู : นักเรียน = ๑ : ๓๐  ประถมศึกษา 
 ๑๔) จํานวนนกัเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วรรณคดีและนันทนาการ  
๑๐๕๒  คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 ๑๕) จาํนวนนกัเรียนท่ีมีคุณลักษณะเปนลูกท่ีดขีองพอ แม ผูปกครอง   ๑๐๕๒   คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 ๑๖) จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเปนนกัเรียนท่ีดีของโรงเรียน ๑๐๕๒  คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 ๑๗) จํานวนนักเรียนท่ีทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา   
๑๐๕๒ คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 ๑๘) จาํนวนนกัเรียนท่ีมีบันทกึการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อยางสมํ่าเสมอ ๑๐๕๒  คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 ๑๙) จํานวนนกัเรียนท่ีผานการประเมินความสามารถดานการคิดตามท่ีกําหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา ๑๐๕๒  คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 ๒๐) จํานวนนกัเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมตามท่ี
กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๑๐๕๒ คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
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๑๔ 
 

๔. ขอมูลครแูละบุคลากร 
     ครูประจําการ 

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงท่ีรับ
การพัฒนา 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตําแหนง 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

๑ 
นางเพียงเพ็ญ  
สุรารักษ 

๕๒ ๒๙ 
ผูอํานวยการ
โรงเรียน 

ศษ.ม. 
บริหาร
การศึกษา 

คอมพิวเตอร 
ป.๖ 

๒๘ 

๒ 
นายชลอ 
มั่นฤทธิ์ 

๕๖ ๓๒ 
รองผูอํานวยการ

โรงเรียน 
ศษ.บ. 

บริหาร
การศึกษา 

คอมพิวเตอร 
ป ๕ 

๒๔ 

๓ 
นายสมศักด์ิ   
มาลัยโรจนศิริ 

๕๙ ๓๘ 
รองผูอํานวยการ

โรงเรียน 
กศ.ษ./ป.
บัณฑิต 

ฟสิคส/บริหาร
การศึกษา 

คอมพิวเตอร 
ป.๓-๔ 

๒๖ 

๔ 
นางจุฑา 
สุขใส 

๔๕ ๑๔ 
ครู ชํานาญการ 
พิเศษคศ.๓ 

กศ.ม. 
การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย ๒๐ 

๕ 
นางปริศนา   
พรหมเมศ 

๕๔ ๓๕ 
ครู ชํานาญการ
พิเศษ คศ.๓ 

คบ. นาฏศิลป ปฐมวัย ๒๐ 

๖ 
นางสาววิภาพร   
มั่งมี 

๓๙ ๒ ครู คศ.๑ กศม. 
หลักสูตรและ
การสอน 

ไทย/คณิต /
สค./ป.๑ 

๒๔ 

๗ 
นางมาลัย 
ใหญสูงเนิน 

๕๓ ๓๑ 
ครู ชํานาญการ
พิเศษ คศ.๓ 

คบ. ชีววิทยา 
ไทย/คณิต /
สค./ป.๑ 

๒๖ 

๘ 
นางสายพิณ 
รังรงทอง 

๕๓ ๒๙ 
ครู ชํานาญการ 
พิเศษ คศ.๓ 

คบ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ/
ป.๑ป.๒ 

๑๙ 

๙ 
นางชุติมา 
กังสดาร 

๕๖ ๓๖ 
ครู ชํานาญการ
พิเศษ คศ.๓ 

ศษ.บ. สังคมศึกษา 
สังคม /ไทย/
คณิต  ป.๒ 

๑๙ 

๑๐ 
นางพรชนมทิพย   
คชพันธ 

๕๔ ๓๔ 
ครู ชํานาญการ
พิเศษ คศ.๓ 

กศ.บ. 
วิทยาศาสตร

ทั่วไป 
ไทย//วิทย / 

ป.๒ 
๒๔ 

๑๑ 
นางสมหมาย   
เคาศรีวงษ 

๕๖ ๓๕ 
ครู ชํานาญการ
พิเศษ คศ.๓ 

ศษ.บ. ประถมศึกษา 
ไทย/คณิต/
วิทย /ป.๒ 

๒๔ 

๑๒ 
นางรุงฤดี 
จิระเสวี 

๕๓ ๓๐ 
ครู ชํานาญการ 
พิเศษ คศ.๓ 

ศศ.บ. ประวัติศาสตร คณิต /ป.๓ ๒๔ 

๑๓ 
นางนาฏยา   
บรรจงอักษร 

๕๒ ๓๓ 
ครู ชํานาญการ
พิเศษ คศ.๓ 

กศ.บ. สังคมศึกษา 
สังคม/อังกฤษ
เสริม /ป.๔ 

๒๔ 

๑๔ 
นางทิพวรรณ   
ไพศาล 

๕๙ ๓๖ 
ครู ชํานาญการ 

คศ.๒ 
ศษ.บ. ประถมศึกษา 

ไทย/คณิต /
สค./ป.๓ 

๒๔ 

๑๕ 
นางสําเริง 
อาชวานนท 

๕๕ ๓๑ 
ครู ชํานาญการ
พิเศษ คศ.๓ 

กศ.บ. ภาษาไทย 
ไทย/คณิต /
สค./ป.๓ 

๒๔ 
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๑๕ 
 

 

                
จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงท่ีรับ
การพัฒนา/ป 

 
ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตําแหนง 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น  
                

 
๑๖ 

นางศรีนันท 
พัฒนพรชัย 

๕๗ ๓๒ 
ครู ชํานาญการ 

คศ.๒ 
คบ. ประถมศึกษา 

ไทย/คณิต /
สค./ป.๓ 

๒๖ 
 

๑๗ 
นายสมชาย 
พูลบรรดิษฐ 

๕๗ ๓๕ 
ครู ชํานาญการ 

คศ.๒ 
คบ. ประถมศึกษา 

วิทยาศาสตร
ป.๓ 

๒๐ 
 

๑๘ 
นางปราณี 
ศรีทับทิม 

๕๓ ๒๘ 
ครู ชํานาญการ
พิเศษ คศ๓ 

กศ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 
ป.๔ 

๒๕ 
 

๑๙ 
นายศุภชัย 
มิ่งมงคล 

๕๒ ๒๔ 
ครู ชํานาญการ 

คศ.๒ 
ศษ.บ. 

บริหาร
การศึกษา 

สังคม /    
การงานป.๔ 

๒๒ 
 

๒๐ 
นายสันติ    
กระจางธนโชต 

๕๗ ๓๒ 
ครู ชํานาญการ
พิเศษ คศ.๓ 

คบ. 
การศึกษา
พิเศษ 

ภาษาอังกฤษ/
ป.๓ 

๓๖ 
 

๒๑ 
นางวันทนา 
บุณยดุสิต 

๕๗ ๓๕ 
ครู ชํานาญการ
พิเศษ คศ.๓ 

คบ. นาฏศิลปไทย 
นาฏศิลป    
ป.๔-๖ 

๒๒ 
 

๒๒ 
นางสาวนิตยา 
นกเอี้ยงทอง 

๕๙ ๓๘ 
ครู ชํานาญการ
พิเศษ คศ.๓ 

ศษ.บ. 
หลักสูตรและ
การสอน 

ไทย คณิต  
ป.๖ 

๒๒ 
 

๒๓ 
นางณัฐนรี 
เจะยูโซะ 

๕๔ ๓๒ 
ครู ชํานาญการ
พิเศษ คศ.๓ 

ศษ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย/  

ป.๕ 
๒๒ 

 

๒๔ 
นางผกามาศ 
เลิศชูเกียรติ 

๕๕ ๓๑ 
ครู ชํานาญการ
พิเศษ คศ.๓ 

คบ. 
การ

ประถมศึกษา 

ไทย/ดนตรี
นาฏศิลป 
ป.๓ 

๒๔ 
 

๒๕ 
นายสายันต 
เหมรังคะ 

๕๗ ๓๑ 
ครู ชํานาญการ 

คศ.๒ 
คบ. 

การ
ประถมศึกษา 

คณิตศาสตร
ป.๕ 

๒๐ 
 

๒๖ 
นางสายยล 
เนตรมณี 

๖๐ ๓๙ 
ครู ชํานาญการ
พิเศษ คศ.๓ 

กศ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย/   

ป.๖ 
๒๖ 

 

๒๗ 
นางอารีย 
ดานขุนทด 

๓๙ ๗ ครู คศ.๒ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ/

ป๖ 
๒๘ 

 

๒๘ 
นางจันทรอัมพร   
ทองวิชิต 

๕๙ ๓๖ 
ครู ชํานาญการ 

คศ.๒ 
คบ. เกษตรศาสตร 

คณิตศาสตร
ป.๖ 

๑๙ 
 

๒๙ 
นางสาวสมพิศ   
ฟกศรีเมือง 

๕๘ ๔๐ 
ครู ชํานาญการ 

คศ.๒ 
คบ. พลศึกษา 

สุขศึกษา 
ป.๕-๖ ๒๒ 

 

๓๐ 
นางสาวฉวีวรรณ   
จันทรนาง 

๓๐ ๔ ครู คศ.๑ 
บธ.บ./ป.
บัณฑิต 

คอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

คอมพิวเตอร 
ป.๕-ป.๖ 

๒๒ 
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๑๖ 
 

 
 

  
 

            จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงท่ีรับ
การพัฒนา/

ป 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตําแหนง 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

  
 

            

๓๑ 
นายนิกร 
นาคเสน 

๒๘ ๒ ครูผูชวย 
บธ.บ./ป.
บัณฑิต 

พลศึกษา 
พลศึกษา 
ป.๔-๖ 

๒๒ 

๓๒ 
นายธีรวัตร 
คันธชัย 

๓๑ ๒ ครูผูชวย 
ศศ.บ./ป.
บัณฑิต 

ดนตรี(สากล) 
ดนตรี(สากล)

ป.๑-๓ 
๒๒ 

๓๓ 
นางอุมาพร 
นิยมทอง 

๓๑ ๔ ครู ค.ศ.๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ป.๕ 
๒๒ 

๓๔ 
นางสุคนธทิพย  
กลิ่นหอม 

๓๙ ๑ ครูผูชวย ศษ.บ. 
การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย ๒๐ 

๓๕ 
นายสุทธิลักษณ  
สูงหางหวา 

๓๐ ๑ ครูผูชวย ศก.บ. จิตรกรรม 
ศิลปะ 

ป.๔-ป.๖ 
๒๐ 

๓๖ 
นางสาวสุมาลี 
ใจอาย 

๒๕ ๑ ครูผูชวย คบ. 
วิทยาศาสตร

ทั่วไป 
วิทยาศาสตร

ป.๖ 
๒๐   

 
        

 
 
 

จํานวนครูท่ีสอนวชิา
ตรงเอก ๓๔ คน 

คิดเปนรอย
ละ ๙๔.๕๙ 

จํานวนครูท่ีสอนตรง
ความถนัด ๒ คน 

คิดเปนรอย
ละ ๕.๔๑ 

 
 

พนักงานราชการ 

ท่ี ชื่อ - สกุล อายุ 
ประสบการณ
การสอน (ป) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จางดวยเงิน 

๑ 
นางสาวอนงคนารถ  
นุชสายสวาท 

๒๙ ๖ คศ.บ. คหกรรมศาสตร 
ไทย/คณิต/วิทย 

/ป.๒ 
งบประมาณ 
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๑๗ 
 

ครูอัตราจาง 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล อาย ุ ประสบการณ
การสอน (ป) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จางดวยเงิน 

๑ นางสุภาพร   มรกต ๕๐ ๒๒ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย งบประมาณ 

๒ นายอรรถพล พรหมเมศ ๓๓ ๒ วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร ป.๑-๔ งบประมาณ 

๓ นางสาวชญานิษฐ  จําปาขันธ ๓๓ ๙ 
 

บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร 

ไทย/คณิต /สค./ป.๑ งบประมาณ 
 

๔ นางบุษกร  อนันตภูมิ ๔๑ ๑๘ ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปศึกษา ป.๑ – ๓ งบประมาณ 

๕ นายเสมา   นุชพันธ ๓๓ ๙ วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา พลศึกษา ป.๑- ๓ งบประมาณ 

๖ 
นางสาวกรรณิการ 
กาญจนะเกตุกีรติ 

๓๘ ๑๓ อคศ. ปฐมวัย ปฐมวัย 
เงินนอก

งบประมาณ  

๗ นางสาววรัญญา ทองแกมแกว ๒๕ ๒ บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ เจาหนาที่ธุรการ งบประมาณ 

๘ นางสาวมาลี   ลาภลมูล ๔๓ ๑๑ ศศ.บ. 
การจัดการทั่วไป สาขา

บัญชี เจาหนาที่บรรณารักษ งบประมาณ 

๙ นางสุดา   ทองแกว ๔๓ ๗ ปวช. การตลาด เจาหนาที่ธุรการ งบประมาณ 

๑๐ นางศิริลักษณ   ศรีเจริญ ๓๐ ๑๐ ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ ปฐมวัย 
เงินนอก

งบประมาณ 

๑๑ น.ส.ดารุณี  เพ็ชรกลา ๒๔ ๒ คบ. ภาษาอังกฤษ 
ไทย/คณิต /อังกฤษ 

/ป.๑ งบประมาณ 

๑๒ นางสาวอาทิตยา โพธิ์หิรัญ ๒๖ ๒ คบ. วิทยาศาสตรทั่วไป วิทยาศาสตรป.๕ งบประมาณ 

        

 

๕. ขอมูลอาคารสถานท่ี  
 อาคารเรียนจํานวน ๕   หลัง อาคารประกอบจํานวน ๒  หลัง สวม   ๒  หลัง 

สระวายน้ํา......-......สระ   สนามเด็กเลน......-.......สนาม   สนามฟุตบอล………-……..สนาม       สนาม
บาสเก็ตบอล ………-……..สนาม  สนามเทนนิส......-........ สนาม อ่ืนๆ (ระบุ) ................... 
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๖. ขอมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ-จาย) 

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๒๑,๒๗๙,๖๙๒.๐๖ งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง ๒๑,๒๓๑,๕๗๙.๘๑ 
เงินนอก
งบประมาณ 

๒,๓๐๑,๔๒๕.๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจดั
การศึกษา 

๒,๔๕๑,๔๙๒,๐๐ 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ)  งบอ่ืนๆ(ระบุ)  
รวมรายรับ ๒๓,๕๘๑,๑๑๗.๐๖ รวมรายจาย ๒๓,๖๘๓,๒๕๑.๘๑ 

 
หมายเหตุ  รายจายมากกวารายรับเนื่องจากภาคเรียนท่ี ๒  ปการศึกษา๒๕๕๔ ทางอบต.ไมไดโอนเงิน 
     คาอาหารกลางวันใหจึงยมืเงินอุดหนุนมาใช  
     งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง     คิดเปนรอยละ  ๙๐.๒๔  ของรายรับ 
     งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเปนรอยละ ๙.๗๖ ของรายรับ 
 

๗. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
๑.  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนแออัดมีประชากรประมาณ ๓๙ ,๖๑๐  

คน  บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียนไดแก   วัดหนามแดง  อาชีพหลักของชุมชนคือ เกษตรกรรม  
เนื่องจากสภาพแวดลอมในพื้นท่ีเดิมเปนบอปลาและสวนผักสวนใหญนับถือศาสนาพุทธประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป  คือ ประเพณีรับบัว ประเพณีออกพรรษาประเพณี
สงกรานต 

๒  ผูปกครองสวนใหญ   จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน   ประกอบอาชีพรับจางและ
คาขาย  รอยละ  ๘๐   ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รอยละ  ๒๐   นับถือศาสนาพุทธ  รอยละ  ๙๙  ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ / รายไดโดยเฉลี่ยตอป  ๙๕,๐๐๐  บาท   จํานวนคนเฉล่ียตอครอบครัว   ๓  คน 
 

๘    โอกาสและขอจํากัดของ โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  

       ๘.๑ สภาพแวดลอมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) 

ปจจัยภายในท่ีเปนจุดแข็งท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ดังนี ้
๑. คณะครูเอาใจใสดแูลนักเรียนอยางใกลชิด 
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๒. คณะครูทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานอยางเต็มเวลา และเต็มความสามารถ 

จุดออน (Weakness) 
              ๑.โรงเรียนขาดอัตรากําลังครู  อัตรากําลังครูตอนักเรียนขาดความสมดุล ทําใหการพัฒนา
นักเรียนเปนรายบุคคลทําไดอยาก 
              ๒.  ครูตองรับภาระงานนอกเหนือจากงานการสอนเปนจํานวนมาก  ทําใหการสอนไมมี
ประสิทธิภาพ 
             ๓.  ขาดครูในสาขาวชิาท่ีจําเปน เชน คณิตศาสตร     

     ๘.๒ สภาพแวดลอมภายนอก 
  สภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)   

มีดังนี ้  

โอกาส (Opportunity) 
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชนมีสวนรวมในการ 

พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

อุปสรรค (Threat)  

  ๑.  นักเรียนสวนมากมีฐานะปานกลาง ถึงยากจน  
  ๒.  ผูปกครองไมมีเวลาเอาใจใส   และไมมีความรูท่ีจะดแูลลูกหลาน 

๓.  นักเรียนบางสวนมีพฤติกรรมท่ีเปนปญหาเนื่องจากสภาพแวดลอมทางบาน  
บางสวน   ครอบครัวแตกแยก กําพราพอแม 

๔.นักเรียนบางสวนตองยายไป ยายมา ติดตามผูปกครองท่ีมาทํางานกอสราง 
   และ รับจางท่ัวไป ทําใหการเรียนไมตอเนื่อง  มีปญหาในการเรียนรู  จึงไมคอยสนใจเรียน 
 

๙. โครงสรางหลักสูตร 
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 

สําหรับหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๔  โรงเรียนไดจัดสัดสวน
สาระการเรียนรูและเวลาเรียน  ดังแสดงในตามตารางตอไปนี ้
 

 

 
  



 

โคครงสรางหลัลกัสูตรสถานนศึกษา 

กลุลุมสาระการเรีรียนรู  
ภาษษาไทย 

คณิณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร 

สังค
๐ ป
๐  ศ
๐  ห

๐  เ
๐  ภ

คมศึกษา ศาสน
ประวัติศาสตร  
ศาสนาศีลธรรม
หนาที่พลเมือง วัฒ

เศรษฐศาสตร  
ภูมิศาสตร 

นา  และวัฒนธร

ม จริยธรรม  
ฒนธรรมและ การด

รรม  

ดําเนินชีวิตในสังคคม  

สุขศึกษาและพลศึศึกษา 

ศิลปปะ 

การรงานอาชีพและะเทคโนโลยี 

ภาษษาตางประเทศ  

รวมมเวลาเรียน (พื้นนฐาน)  

รวม
ภาษ
มเวลาเรียน (เพ่ิ
ษาอังกฤษ 

มเติม  

กิจก
๐  กิ
๐  กิ
๐  ช
๐  กิ

กรรมพัฒนาผูเรี
กิจกรรมแนะแน
กิจกรรมนักเรีย
ชมรม  
กิจกรรมเพื่อสงั

รยีน  
นว  
น ( ลูกเสือเนต

งคมและสาธารณ

รนารี )  

ณประโยชน 

รวมมเวลาเรียนทั้งหหมด 

ตา

กลุมสาาระการเรียนรูรู/ กิจกรรม  

*  แผนกการเรียนรู/จดุดเนนการพัฒนนาผูเรียนท่ีตอองการเนนเปนนพิเศษ คือ  เนนนผูเรียนเปนนศูนยกลาง 

  

ามกฎกระทรว

หลักสูตรโรงเรียนวััดหนามแดงง (เขียวอุทิศศ) พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

หมายเหตุ : กิกิจกรรมเพื่อสงังคมและสาธารณณประโยชน ใหหนักเรียนปฏิบัติตินอกเวลาเรียนน 

*  จํานนวนช่ัวโมงท่ีจจัดใหนักเรียนน  เรียนท้ังป  เทากับ  ๑๑๖๐๐ ชั่วโมง 

วงวาดวยระบบบ หลักเกณฑ

๒๐

ป. ๑๑  

 
๒๘๐(๗๗) 

๒๐๐(๕๕) 

๑๒๐(๓

(๑๒๐) 
๔๐ 

๘

(๓) 
  

๘๐ 

๘๐(๒๒) 

๘๐(๒๒) 

๔๐(๑๑) 

๘๐(๒๒) 

๑๐๐๐๐ 

๔๐(๑๑) 

๑๒๐(

๔๐
๔๐
๔๐

- 

๓) 
 
  
  

๑๑๖๐๐ 

ฑ และวิธกีารป

๐ 

ป. ๒  

๒๘๐(๗) 

๒๐๐(๕) 

๑๒๐(๓ 

(๑๒๐) (๓) 
๔๐  

๘๐ 

๘๐(๒) 

๘๐(๒) 

๔๐(๑) 

๘๐(๒) 

๑๐๐๐ 

๔๐(๑) 

๑๒๐(๓) 
๔๐ 
๔๐  
๔๐  

- 

๑๑๖๐ 

 รายงานป
ประกันคณุภา

เวลาเเรียน  

ระดับประะถมศึกษา  

ป. ๓  

๒๐๐(๕) 

๒๐๐(๕) 

๑๒๐(๓) 

(๑๒๐) (๓) 
๔๐  

๘๐ 

(๑๑๒๐) (๓) 
๔๐  

๘๐ 

๘๐(๒) 

๘๐(๒) 

๔๐(๑) 

๘๐(๒) ๑๑๖๐(๔) 

๑๐๐๐ 

๔๐(๑) 

๑๒๐(๓) 
๔๐ 
๔๐  
๔๐  

- 

๑๑๒๐(๓) 
๔๐ 
๔๐  
๔๐  

- 

๑๑๖๐ 

ประจําปของ
าพการศกึษา 

ป. ๔  ป. ๕  

๑๖๐(๔) ๑๖๖๐(๔) 

๑๖๐(๔) ๑๖๖๐(๔) 

๑๖๐(๔) ๑๖๖๐(๔) 

(๑๒
๔

๒๐) (๓) 
๔๐  

๘๐ 

๘๐(๒) ๘๐๐(๒) 

๘๐(๒) ๘๐๐(๒) 

๘๐(๒) ๘๐๐(๒) 

๑๖๐(๔) 

๑๐๐๐ ๑๐๐๐ 

๔๐(๑) ๔๐(๑) 

๑๒
๔
๔
๔

๒๐(๓) 
๔๐ 
๔๐  
๔๐  

- 

๑๑๖๐ ๑๑๖๐ 

สถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓

ป.  ๖ 

๑๖๐(๔) 

๑๖๐(๔) 

๑๖๐(๔) 

(๑๒๐
๔๐

) (๓) 
๐  

๘๐ 

๘๐((๒) 

๘๐((๒) 

๘๐((๒) 

๑๖๐(๔) 

๑๐๐๐

๔๐(๑) 

๑๒๐
๔๐
๔๐
๔๐

- 

๐(๓) 
๐ 
๐  
๐  
 

๑๑๖๐

า 
๓ 
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๑๐. แหลงเรยีนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน  
   ๑) สวนหองสมุดมีขนาด   ๑๔๔ ตารางเมตร  (คิดเปนประมาณ  ๒  หองเรียน) มีหนงัสือ  ๕๐๐๐  เลม    
       จําแนกเปน ๘  ประเภท  สถิติการใชหองสมุดของนักเรียนสูงสุดและตํ่าสุด  มีดังนี้ 
             สูงสุด  เม่ือเดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  คิดเปนรอยละ  ๙๖ %  ของจํานวนนกัเรียนท้ังหมด  
             ต่ําสุด  เม่ือเดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ คิดเปนรอยละ  ๖๗.๔๕ %  ของจํานวนนักเรียน 
  ๒) หองปฏิบัติการ/หองพิเศษ 

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

   หองจริยศึกษา        จํานวน    ๑   หอง 
   หองพลศึกษา     จํานวน    ๑   หอง 
   หองศิลปะ       จํานวน    ๑  หอง 
   หองนาฏศิลป     จํานวน    ๑  หอง 
   หองดนตรี       จํานวน    ๑   หอง  
   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร       จํานวน    ๒  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      ๙๖ เคร่ือง 

   ใชเพื่อการเรียนการสอน        ๘๑ เคร่ือง  
          ใชสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตได         ๔๕ เคร่ือง  
          ใชในงานบริหาร      ๑๕ เคร่ือง  
          จํานวนนักเรียนท่ีสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในปการศึกษาท่ีรายงาน  ๙๔๐  คน คิดเปนรอยละ 
          ๙๑.๓๕  ของนักเรียนท้ังหมด 
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      ๔) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
 

แหลงเรียนรูภายใน 
สถิติการใชจํานวนคร้ัง/ป 

ชื่อแหลงเรียนรู 
๑. แหลงเรียนรูในหองเรียน ๒๐๐  
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 
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๕) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

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 ๑ 
๑๐. ซาฟารีเวิรล ๑ 
๑๑. คายลูกเสือบานริมน้ํา  จ.ฉะเชิงเทรา  ป. ๑- ป. ๕ ๑ 
๑๒. คายลูกเสือครูเชียร  จ.เพชรบุรี ป. ๖ ๑ 
๑๓. คายลูกเสือวชิราวุธ  จ. ชลบุรี ๑ 

 
 ๖) ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู 
นักเรียน ในปการศึกษาท่ีรายงาน 
       ๖.๑ กลุมแมบานตําบลบางแกว  ใหความรูเร่ืองการทําปลาสลิด  สถิติการใหความรูใน
โรงเรียนแหงนี้ จํานวน   ๑๒  คร้ัง/ป 
  ๖.๒ เจาหนาท่ีสถานีอนามัย ใหความรูเร่ืองการรักษาอนามัยรางกาย ไขเลือดออกไขหวัด 
ฯลฯ สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน   ๔๐ คร้ัง/ป 
  ๖.๓ นางสาวนงนุช  รังรักษศิริวร ใหความรูเร่ืองการประดิษฐกระเปา  สถิติการใหความรู  
ในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน  ๒๐ คร้ัง/ป 
  ๖.๔ เจาของบอเล้ียงปลาใหความรูเร่ืองการเล้ียงปลาสลิด สถิติการใหความรูในโรงเรียน 
แหงนี้ จํานวน ๑๒  คร้ัง/ป   
         ๖.๕ นายสําเนา  เปรมปรีดา ใหความรูเร่ืองการเปาขลุย สถิติการใหความรูในโรงเรียน   
แหงนี้ จํานวน   ๔๐ คร้ัง/ป 
     ๖.๗ นางมณฑา  ซ่ือสัตย ใหความรูเร่ืองอาหารไทย สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี 
จํานวน   ๒๐ คร้ัง/ป 
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๑๑. ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา (ผลงานสูงกวาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

      ๑๑.๑ ผลงานดีเดน 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
สถานศึกษา 
โรงเรียนวัดหนามแดง 
( เขียวอุทิศ ) 

รางวัลการจัดการจัดงานสัปดาห
การสงเสริมศาสนาและ
จริยธรรมดีเดน 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

ผูบริหาร(ระบุช่ือ) 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 

 
 -หนึ่งแสนครูด ี

 
คุรุสภา 

ครู(ระบุช่ือ) 
1.ครูวันทนา  บุณยดุสิต 
2. ครูสมหมาย  เคาศรีวงษ          
3. ครูอนงคนารถ นุชสายสวาท 

ครูวนิดา  ภูหงชัย 

 
 
 
 
 
 

ครูนาฏยา  บรรจงอักษร 
ครูสันติ กระจางธนโชต 
ครูนิตยา  นกเอี้ยงทอง 
ครูณัฐนรี  เจะยูโซะ 
ครูสมหมาย เคาศรีวงษ 
ครูพรชนทิพย คชพันธ 
ครูวันทนา บุณยดุสิด 
ครูศุภชัย  ม่ิงมงคล 
ครูจุฑา  สุขใส 
 
 

 
-รางวัลเกยีรติบัตรเหรียญทอง 

 ครูผูฝกซอม รําไทย  ประเภท

บกพรองทางการเรียนรูป.1– ป.6 

-เหรียญเงินรองชนะเลิศอันดบั  2
งานประดิษฐของเลนจากเศษ
วัสดุเหลือใช  ประเภทบกพรอง
ทางรางกาย  ไมกําหนดชวงช้ัน  
 

-หนึ่งแสนครูดี 
-หนึ่งแสนครูดี 
-หนึ่งแสนครูดี 
-หนึ่งแสนครูดี 
-หนึ่งแสนครูดี 
-หนึ่งแสนครูดี 
-หนึ่งแสนครูดี 
-หนึ่งแสนครูดี 
-หนึ่งแสนครูดี 

 
-การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน  ระดบัชาติ  คร้ังท่ี  ๖๒ 

ประจําปการศกึษา  ๒๕๕๕ 

-การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดบัชาติ  คร้ังท่ี  ๖๒ 
ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๕ 
 

 
-คุรุสภา 
-คุรุสภา 
-คุรุสภา 
-คุรุสภา 
-คุรุสภา 
-คุรุสภา 
-คุรุสภา 
-คุรุสภา 
-คุรุสภา 
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๒๕ 
 

 
 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

 
นักเรียน(ระบุช่ือ) 
1. เด็กหญิงจิระนันท  นวมศิริ 
2. เด็กหญิงชุตกิานต  จอย 
3. เด็กหญิงพลอยชนก  ขําเจริญ 
4. เด็กหญิงวรรณภา  จิตรโสม 
5. เด็กหญิงสิรินาถ  ชัยล้ินฟา    
6. เด็กหญิงอังษุนที  แสงโต 
 
1. เด็กชายธนกฤต  มะสัน 

. เด็กชายนพรัตน จันทรทองแท 

 

2

3. เด็กชายนิมิต  หิรัญเพิ่ม 

 
 

 
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
รําไทย  ประเภทบกพรอง
ทางการเรียนรู  ป.1 – ป.6 
 
 
 
 
 
-เหรียญเงินรองชนะเลิศอันดบั 2
งานประดิษฐของเลนจากเศษ
วัสดุเหลือใช  ประเภทบกพรอง
ทางรางกาย  ไมกําหนดชวงช้ัน 
 
 
 

 
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดบัชาติ  คร้ังท่ี  ๖๒ 
ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
การแขงขันงานศิลปหตัถกรรม
นักเรียน  ระดบัชาติ  คร้ังท่ี  ๖๒ 
ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๕ 
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๒๖ 
 

 
๑๑.๒ งาน/โครงการ/กจิกรรม ท่ีประสบผลสําเร็จ 

 
        
 

ท่ี 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

.

วัตถุประสงค/
เปาหมาย 

วิธีดําเนินการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงชี้
ความสําเร็จ 

(จํานวน/รอยละ) 
๑ 

 
 
 
 

. 

โครงการ
สงเสร ภาพ 
 
 

ครงการศิลปะ 
นตรี  นาฏศลิป  
ีฬาตานยา   
พติด 

๑. นักเรียนทุกคนของ
โรง ดง
ไดร
สุขอน

ุกคน
ดรับการสงเสริมดาน
ิลปะ  ดนตรี  
าฏศิลป  และกฬีา 

ละมี

 

๑ จัดทําขอมูลสารสนเทศในเร่ืองการ
ดูแลสุขภาพน
๒.ประสานง  อําเภอ 
และจังหวัด 

รงเรียน 

แูลนักเรียนท่ีเจ็บปวย 

านตางๆ 

 

นักเรียนทุกคน 
 
 

ักเรียนทุกคน
วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
๒

ิมสุข

 
 
 
 
 
 
 
โ
ด
ก
เส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนวัดหนามแ
ับการบริการดาน
ามัย 

๒. นักเรียนทุกคนเปน
ผูมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณแข็งแรงพรอม
ท่ีจะเรียนรู 
 
 
 
๑.นักเรียนท
ไ
ศ
น
๒.นักเรียนทุกคน
ไดรับการสงเสริมใหมี
ความสามารถแ
ความช่ืนชมในดาน
ศิลปะ  ดนตรี  
นาฏศิลป  และกฬีา 
๓.นักเรียนทุกคนรัก
การออกกําลังกายมี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี  
หางไกลจากยาเสพติด

กัเรียน 
านส ุขตําบลาธารส

๓.อบรมผูนํานักเรียนทําหนาท่ี
ชวยเหลืองานอนามัยโ
๔.การจัดหองพยาบาล 
๕.ชวยเหลือด
๖.ใหวัคซีนปองกันโรคตาง ๆ  
๗. เฝาระวัง ดแูลรักษาอนามยัด
เชน ชองปาก กําจัดเหา  
๑.ใหความรู อบรม  สอนซอมเสริม  
ชุมนุม 
๒.จัดกจิกรรมประกวดดานศิลปะ  
ดนตรี 
๓.จัดการแสดงดานนาฏศิลป  รวมกับ
ชุมนุม 
๔. จัดการแขงขันท่ีตอตานยาเสพติด
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
น
ร
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๒๗ 
 

 

ท่ี 

ชื่อ 
งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ค/ วิธีดําเนินการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงชี้
ความสําเร็จ 

(จํานวน/รอยละ) 
๓. 
 
 
 

โครงการ
โรงเรีย
ธ
 

๑. นักเรียนทุกคน
ไดร
คุณธ  
๒.นัก ได

เปน
ง

๑.กําหนดวันศุกรทุกวนัเปนวันพระ
ประจําโรงเร
๒.จัดกจิกรร
    ๒.๑นักเรียน/ ุดขาว ถือศีล 

วดลอมท่ีเอ้ือตอการ

บาตรอาหารแหง 

น้ํา 
น

ะ 

ม้ือกลางวนั 

ี 

ร 

มุและเลา

ร้ัง 

นักเรียนทุกคน
รวมก

 
 
 
 
 
 
 
 

น 
รรมจารี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ับการปลูกฝง
รรม จริยธรรม
เรียนทุกคน

ปฏิบัติกิจกรรมอัน
ประโยชนแกตนเอ
และสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ียน 
มวัน ังนี ้พระด

ครูสวมช
๕ 
.   ๒.๒สรางส่ิงแ
จัดกิจกรรม 
    ๒.๓. นักเรียน ครู ผูปกครอง 
ตัก
    ๒.๔. ถวายจตุปจจยัแกพระสงฆ  
รับศีล  กรวด
    ๒.๕ สวดมนต นั่งสมาธิ ตัวแท
นักเรียนพูดเร่ืองธรรม
    ๒.๖  ครูและนักเรียนรับประทาน
อาหารมังสวิรัติใน
    ๒.๗ ครู นักเรียนพูดแตส่ิงดีๆ  พูดจา
ไพเราะ 
    ๒.๘ รองเพลงสรรเสริญพระบารม
เชิญธงชาติลงในตอนเย็น 
๓. กิจกรรมการสวดมนตและน่ังสมาธิ
ทุกวันศุก
๔.จัดกจิกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
๕.สวดมนตกอนการประช
เร่ืองเกี่ยวกับการกระทําความดีในการ  
ประชุมทุกค
 

ิจกรรม 
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๒๘ 
 

 

ท่ี 

ชื่อ 
งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/
เปาหมาย 

วิธีดําเนินการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงชี้
ความสําเร็จ 

(จํานวน/รอยละ) 
๔. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ
เสริมส ังคม
แ
ส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.นักเรียนรอยละ ๘๕  
มีนิสัยรักการอานและ
แสว
หองส ียนรู 
และ ส่ือตาง ๆ รอบตัว
๒.นักเรียนรอยละ 
๘๕  มีทักษะในการ
อาน  ฟง ดู พดู เขียน 
และ ตั้งคําถาม 
 ๓.นักเรียนรอยละ 
๘๕ เรียนรูรวมกันเปน
กลุม แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู
ระหวางกัน 
๔.นักเรียนรอยละ ๘๕  
ใชเทคโนโลยใีนการ
เรียนรูและนําเสนอ
ผลงาน 
๕. สถานศึกษาพัฒนา
แหลงเรียนรูและใช
ประโยชนจากแหลง
เรียนรูท้ังภายในและ
ภายนอก รอยละ  ๘๕   
๖.  มีการแลกเปล่ียน
เรียนรูระหวางบุคคลภ
สถานศึกษา ครอบครัว
ชุมชนและองคกรท่ี
เกี่ยวของ 

๑. กิจกรรมสงเสริมการอาน 
๒. กิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน
โดยใชเทคโน
๓. กิจกรรมพัฒน ยีนรูภายใน
สถานศึกษา 
๔. กิจกรรมพาผูเรียนไปศึกษาแหลง
เรียนรูภายนอก 
๕. กิจกรรมประชุมครู ผูปกครอง   
กลุมโรงเรียน และกิจกรรมเยี่ยมบาน
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ
ความ าม
เป 

 

รางส
หงการเรียนรู 
ูสถานศึกษา    

งหาความรูจาก
มุด  แหลงเร

โลยี 
าแหลงเร

สําเร็จต
าหมายของ

โครงการ 
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๒๙ 
 

 

ท่ี 

ชื่อ 
งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/
เปาหมาย 

นักเรียนรอยละ  ๘๕  

วิธีดําเนินการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงชี้
ความสําเร็จ 

(จํานวน/รอยละ) 
๕
 
 
 
 
 
 
 
๖

ครงการพัฒนา
ักเรียนดาน 
ารคิด 

ครงการ
กระดับ
ลสัมฤทธ์ิ
างการเรียน ๘ 
ลุมสาระ        

 
ทางการ

ียนรอยละ ๕๐ 

๐ 
ดสอบ

ระดับชาติเฉล่ียอยูใน
ระดับดีข้ึน 
 

ายวิชาการ เชนคาย
ิชาการดานการคิด 
.กิจกรรมเขาคายวิชาการ 
.กิจกรรมการแขงขันทางวชิาการ 
.กิจกรรมชุมนุม 
.การศึกษาแหลงเรียนรูนอก
ถานศึกษา 
.กิจกรรมสวนซอมเสริม 
.ติวเขมนอกเวลาเรียน 

รอยละ
ความสําเร็จตาม
เปาหมายของ
โครงการ 
 
 
 
 
นักเรียนรอยละ 
๕๐ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดี
ข้ึน 
 
 
 

. 

. 

โ
น
ก
 
 
 
 
 

โ
ย
ผ
ท
ก
 
 
 
 
 
 

มีการพัฒนาดานการ
คิดเปนทําเปน  
 
 
 
 
 

๑.นักเรียนรอยละ ๕๐
มีผลสัมฤทธ์ิ
เรียนแตละกลุมสาระ
เปนไปตามเกณฑตน
สังกัด 
๒.นักเร
มีผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑ 
๓.นักเรียนรอยละ ๕๐ 
มีผลการประเมินการ
คิดวิเคราะหและเขียน
เปนไปตามเกณฑ 
๔.นักเรียนรอยละ ๕
มีผลการท

๑.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เกี่ยวกับความคิด 
๒.กิจกรรมสงเสริมรักการอาน  ๑๗  
กิจกรรม 
๓.สงเสริมกิจกรรมแขงขันวชิาการ 
๔.กิจกรรมชุมนุม 

.กิจกรรมฝ๕
ว
๑
๒
๓
๔
ส
๕
๖
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๓๐ 
 

ท่ี 

ชื่อ 
งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยอๆ) 

๑.พัฒน

ตัวบ
ความสําเร็จ 

(จํานวน/รอยล
รอยละ

งชี้

ะ) 
๗. 

 
 
 
 
 
๘. 
 
 
 
 
 
 
 

ครงการพัฒนา
ุณภาพการ
ียนการสอน
ยางมี
ระสิทธิภาพ 

ครงการ
ัฒนาการจดั
งคกร  ระบบ
ารบริหารอยาง
ีประสิทธิภาพ

เกิดประสิทธิผล 

.ครูทุกคนปรับเปล่ียน
ฤติกรรมการสอนให
ลากหลายยิ่งข้ึนโดย 
ดผูเรียนเปนสําคัญ 
๒.ครูทุกคนมีการ

 

ารถ
าง  

นระบบ  

วิจัย

ัดการ 

รศึกษาให
รรลุเปาหมายตามท่ี

กําหนดไวใน 

นักเรียน  ผูปกครอง   
๔.ชุมชนพึงพอใจผล

าแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

       
ัญ 

บูรณาการ 
ท่ี 

ียนตามความแตกตาง

ารบริหารงาน 
๒.จัดทําคําส่ังโรงเรียน 
๓.พัฒนาขอมูลสารสนเทศ 
๔.พัฒนางานวิจัยของผูบริหารและครู 
๕.จัดทําแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติ
ตามแผน 
๖.จัดทํารายงานโครงการใน
แผนปฏิบัติการ 
๗.สํารวจความพึงพอใจ 
  

วามสําเร็จตาม
าหมายของ
ครงการ 

อยละ
ความสําเร็จตาม
เปาหมายของ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โ
ค
เร
อ
ป
    
 
 
 
 
 
โ
พ
อ
ก
ม

๑
พ
ห
ยึ

พัฒนาส่ือ  จัดหาแหลง
เรียนรู  และมีการวิจยั
ในช้ันเรียน 
 
 
 

๑.สถานศึกษาสาม
พัฒนาองคกรโครงสร
ระบบการบริหารงาน
อยางเป
๒.ผูบริหารใชหลัก
บริหารแบบมีสวนรวม
และใชขอมูล  ผลการ
ประเมินหรือผลการ
เปนฐานคิดท้ังดาน
วิชาการและการจ
๓.ผูบริหารสามารถ
บริหารจัดกา
บ

แผนปฏิบัติการ 

การบริหารจัดการศึกษา 

๒.จัดหาวัสดุ  ส่ือการเรียนการสอน
เพิ่มเติม 
๓.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําค
    ‐ กิจกรรมคายวิชาการ 
    ‐ การสอนแบบโครงการ 
    ‐ การสอนแบบ
     ‐กิจกรรมศึกษานอกสถาน
๔.พัฒนานกัเร
ระหวางบุคคล 
๑.การจัดทําโครงสรางก

ค
เป
โ
 
 
 
 
 
 
 
ร
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๓๑ 
 

 

ท่ี 

ชื่อ 
งาน/โครงการ
กิจกรรม 

/
วิธีดําเนินการ 

(ยอๆ) 

ตัวบงชี้
ความสําเร็

จํานวน/ร
จ 

( อยละ) 
๙. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

งการพัฒนา
านศึกษาสู

รัชญาของ
รษฐกิจ
อเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อเพียงไปใชในการ
ริหารสถานศึกษา  
ดการศึกษาและ

  

ียง 

ู

๑ อการเรียนรู  
“
๒ าง
พ
ท
๓
ป

อ ตลาด 
น
๕
ใ
๖ นตาม
ห ียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.ระยะเวลา
ามท่ีกําหนด
ามเปาหมายของ
ครงการ 
.บุคลากรและ
ักเรียนท่ีรวม

  
 

โคร
ถส

ป
เศ
พ
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ภายในป การศึกษา  
๒๕๕๔  โรงเรียน นํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พ
บ
จั
ดําเนินกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอชุมชน/
ตอสังคม 
๒.บุคลากรของ

๔

โรงเรียนทุกคน        
มีความรู  ความเขาใจ
และปฏิบัติงานเปน
แบบอยางตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพ
๓.นักเรียนทุกคนมี
ความรู ทักษะ     
ปฏิบัติตน  และดําเนิน
ชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  “อย
อยางพอเพียง” 
 

 

.จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือต
อยางตอเนื่อง” 
.สรางวัฒนธรรมองคกร “อยูอย
อเพียง”  เชน  การประหยัดใช 
รัพยากรอยางคุมคา 
.ใชทรัพยากรอยางพอเพียง  เชน  การ
ระหยดัน้ํา  การประหยัดไฟฟา 

เชน  การ.ปลูกฝงใหเปนวิถีชีวิต  
อมทรัพยนักเรียนทุกวันศุกร  
ัดนักเรียน  วนัพระในวนัศุกร 
.ชุมชนสัมพันธ  ใหชุมชนมีสวนรวม
นการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
.จัดหลักสูตรการเรียนการสอ
ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ

       -   

๑
ต
ต
โ
๒
น
กิจกรรม
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๓๒ 
 

 

 
ท่ี 

ช่ือ 
งาน/โครงก

กิจกร
โครงการ

าร/
รม 

 

วัตถุประสงค/
เปาหมาย 

๑.นักเรียนทุกคน 
รวมกิจกรรมท่ี
โรงเรียนจัดข้ึนเพื่อ
อนุรักษวัฒนธรรม  
ดานมารยา

วิธีดําเนนิการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงช้ี
ความสําเร็จ 

(จํานวน/รอยละ) 
๑๐. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ออน
อม ถอมตน 
้ําใจงามตาม
บบไทย 

 
 

ทไทยและมี
ี่ไดมี

 
      

ิ

ยใหกับครู 

 

  

รมและ
บรรลุตาม
เปาหมายของ
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น
น
แ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความภาคภูมิใจท
สวนรวมในการ
แสดงออกถึงความ 
เปนไทย 
๒.ครูและนักเรียน  
ทุกคนมีความเขาใจ
เกี่ยวกับมารยาทไทย
๓.นักเรียนทุกคน
มีกริยามารยาท
เรียบรอย  และปฏิบัต
จนเกดิความเคยชิน 
 

๑.การอบรมมารยาทไท
๒.การอบรมมารยาทไทยใหกับ
นักเรียน  แทรกในกิจกรรมโฮมรูม
กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมวนัศุกรสุดสัปดาห 
๓.จัดประกวดมารยาทไทย       
ภายในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละของครู
และนักเรียนท่ี
รวมกิจกร
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๓๓ 
 

๑ ล ภา นมา  
 ศึกษ
   

๒. ผ การประเมินคุณ
๑๒.๑ ระดับการ

พภายในรอบปท่ีผา
าปฐมวัย     

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ุณภาพผูเรียน 
าการดานร

การประเมิน

ผลการประเมิน

คุณภาพภายใน 

ารติดตาม 
จสอบโดยตนเองของ

สถานศึกษา  * 

ผลก
ตรว

หนวยงานตนสังกัด * 

ด ท ๑ มาตรฐานดานค
มาตรฐานท่ี ๑ เด็กมีพัฒน างกาย 

 
ดีเยีย่ม 

 
ดีเยีย่ม 

าน ี่  

มาตรฐานท่ี ๒ เด็กมีพัฒน จิตใ  ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม าการดานอารมณและ

าการดานสังคม 

การดานสติปญญา 

จ

มาตรฐานท่ี ๓ เด็กมีพฒัน ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๔ เด็กมีพัฒนา ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม 

ด ท  มาตรฐานดานก
มาตรฐานท่ี ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอย ี     

ประสิทธิภาพ

าน ี่ ๒ ารจัดการศึกษา 

และเกดิประสิทธิผล 
าใจปรัชญาและหลัก

างม
 

ดีเยีย่ม 
 

ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๖  ผูบริหารเข การจัด
การศึกษาปฐ ัย 

 
ดีเยีย่ม 

 
ดีเยีย่ม มว

มาตรฐานท่ี ๗  แนวการจัดการศึกษา ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๘   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
ดีเยีย่ม 

 
ดีเยีย่ม 

ดานท่ี ๓ มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
มาตรฐานท่ี ๙ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน 

ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

 
 

ดีเยีย่ม 

 
 

ดีเยีย่ม 

ดานท่ี ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย

ตามปรัชญา วิสัยทัศน และจดุเนนของการ
 

 
 
 

ดีเยีย่ม 

 
 
 

ดีเยีย่ม จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ดานท่ี สริม 

ี่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายแผน 
แนวทางปฏ ูงข้ึน

๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเ
มาตรฐานท

ิรูปการศึกษาเพือ่ยกระดับคุณภาพใหส  

 
ดีเยีย่ม 

 
ดีเยีย่ม 
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 ๑๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   *  ใหบันทึกระดับคุณภ ช  ดี .... พ
กํากับไว ตามผลประเมิน 
 

าพ เชน พอใ รอม คะแนน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถ า  * านศึกษ

ผลก าม ารติดต
ตรวจสอบโดย

หนวยง ังกัด * านตนส

ดานคณุภาพผูเรียน 
มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

 
ดีเยีย่ม 

 
ดีเย  ีย่ม

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม     
ประสงค 

   
ท่ีพึง ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม 

  

มาตรฐานท่ี  ๓   ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู   
ตนเอง รักการเรียนร

     
ดวย ู และ พัฒนาตนเอง        

  

อยางตอเนื่อง 
 

ดีเยีย่ม 
 

ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปน
ิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไ
ุผล 

ระบบค ดอยางมีสติ
สมเหต ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม 

 
 

 
 

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปน             
ดี 

 
ดี             ตามหลักสูตร 

ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางานมาตรฐานท่ี ๖  
ี่ดีตอสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติท

อาชีพสุจริต 
เรียนการสอน 

 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยาง

 
 

ดีเยีย่ม 
 

ดีเยีย่ม 

 

ดานการจัดการ
มาตรฐานท่ี ๗ มี

ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

 

ดีเยีย่ม 

 

ดีเย  
  

ีย่ม

มาตรฐานท่ี ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  

มาตรฐานท่ี ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง 

เกดิประสิทธิผล 
 

 

ดีเยีย่ม 

 

ดีเยีย่ม 
ชุมชน  ปฏิบัติงานตามบทบาท หนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและ

  



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๓๕ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หนวยงานตนสังกัด * 

มาตรฐานท่ี ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ 
บดาน        เรียนรู และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเรียนอยางรอ  

  
ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการ 
ริการ ท่ีสงเสริม        บ ใหผูเรียน พัฒนาเต็มศักยภาพ 

 
ดีเยีย่ม 

 
ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน 
องสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
รสรางสังคมแห

       ข
 

ดีเย ม 
 

ดีเย  ีย่ ีย่ม

ดานกา งการเรียนรู   
 

        ให ดีเย ม ดีเย  
มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน

สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 
ลักษณของส

 
 
ีย่

 
 
ีย่ม

ดานอัต ถานศึกษา   

ชญา และจุดเนนท่ีกาํหนดข้ึน ดีเ  ดี  
มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย 
        ตามวิสัยทัศน ปรั

 
 
ยีย่ม

 
 

เยีย่ม

ดานมาตรการสงเสริม   
านท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน  
นวทางการปฏ

มาตรฐ
        แ ิรูป  การศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม 

ุณภาพสูงข้ึน ดีเย ม ดีเย          สถานศึกษาใหยกระดับค

 
 
 
ีย่

 
 
 
ีย่ม

   

๑๓. ผลก ง   ารประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอ
๑๓.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ียน 

                  ระดับคุณภาพ 
ปร ปรุง ับ พอใช ดี ดีมาก 

ดานผูเร   √  
มาตรฐานท่ี ๑  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึง 
         ประสงค 

        

ม ีาตรฐานท่ี ๒  ผูเรียนมีสุขนสัิย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีด   √  
ม ะ        าตรฐานท่ี ๓  ผูเรียนมีความสนใจกจิกรรมดานศิลปะ ดนตรี แล    √  



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๓๖ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
 

    
พอใช 

          การเคล่ื
มาตรฐานท่ี ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  
          คิดแกปญหา และคิดริเร่ิมสรางสรรค  

 

มาตรฐานท่ี ๕  ผูเรียนมีความรูทักษะพืน้ฐานตามพัฒนาการทุกด นา    √  
ม าตนเองาตรฐานท่ี ๖  ผูเรียนสนใจใฝรู  รักการอานและพัฒน    √  
มาตรฐานท่ี ๗  ผูเรียนเลน/ทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนได และช่ืนชม 
         ในผลงานของตนเอง 

  √  

ดานครู     
ม รูความสามารถตรงกับงานท่ีาตรฐานท่ี ๘  ครูมีคุณวุฒิ / ความ  
         รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 

รสอน

  √  

มาตรฐานท่ี ๙  ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนกา
 และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 
         อยางมีประสิทธิภาพ


   √ 

ดานผูบริหาร      
ม าราตรฐานท่ี ๑๐  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในก
      บริหารจัดการ                         

 
  

   √ 

ม รงสราง และาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองคกรโค  
          บริหารงานอยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมาย 
        การศึกษา 

  √  

มาตรฐา จิกรรมและการเรียนนท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการจัดก        
        การ อนโดส ยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ม

   √ 

มาตรฐานท่ี ๑๓  กับผูเรียนและสถานศึกษามีหลักสูตร ท่ีเหมาะส
อการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการเรียน

 
       ทองถ่ิน
มาตรฐานท่ี 

 มีส่ื รู 
   √ 

๑๔  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและ 
        ความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

  √  

 
 
 
 
 
 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๓๗ 
 

 
๑๓.๒ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขัน้พื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับ  คุณภาพ

ปรับ
ปรุง 

พอใช ดี ดีมาก 

ดานผูเรียน 
มาตรฐานท่ี ๑  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

   
√ 

 

มาตรฐานท่ี ๒  ผูเรียนมีสุขนสัิย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีด ี    √  
มาตรฐานท่ี ๓  ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี  

                  
   

 
 

        และกีฬา  √

มาตรฐานท่ี ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห คิดสังเคราะห
รรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน  

 
√ 

  
       มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางส

   

มาตรฐานท่ี ๕  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร    √ 

มาตรฐานท่ี ๖  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
ูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

   
√ 

 
       รักการเรียนร
มาตรฐานท่ี ๗  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ 

ี่ดตีออาชีพสุจริต 
 

√        ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท
   

ดานครู 
มาตรฐานท่ี ๘   ครูมีคุณวุฒิ / ความรูความสามารถตรงกับงาน                   
       ท่ีรับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 

 
 

  

√ 

 

มาตรฐานท่ี ๙   ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยางมี 
     ประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   
√ 

 
  
ดานผูบร  
มาตรฐานท่ี ๑๐  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถ 
        ในการบริหารจัดการ                         

   
 
 

 
√ 
 

ิหาร

 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๓๘ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขัน้พื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 

ปรับ
ปรุง 

พอใช ดี ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสราง และการ
บริหารงาน อยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุ
เปาหมายการศึกษา 

   
√ 
 

 
 
 

มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมและการเรียนการสอน    
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   
 

 
√ 

มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตร ท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและ
รู  ทองถ่ินมีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอื้อตอการเรียน

    
√

มาตรฐานท่ี ๑๔  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือก
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

บั    
√ 

 

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ..........ดี.............. โดยมีค ี่ย.... .๑๖.   

ับสนุนจัดการเรียนการสอนภาษาอ  (M P)  
ินผลการจัดประสบการณเหลานี้  เปรียบเที ับ

ในการพัฒนาปรับปรุงใหเกิดพัฒนาสูงข้ึนตอไป 
ควรจัดใหมีครูทําการสอนในระดับปฐมวัยอยางนอยจํานวนท้ัง  ๓  คน  เพื่อชวยกันจัด

ระสบการณการเรียนรูไดท่ัวถึง  รวมท้ังการติดตามประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (MEP)  
ึ่งครูเจาของภาษาเปนผูสอนเพื่อขยายหองเพิ่มข้ึน จะทําใหเกิดคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

ระดับประถมศึกษา 
ผูเรียนระดับประถมศึกษา  ควรไดรับการพัฒนาและฝกใหเกิดความคิดดวยตนเอง  มีทักษะการ

ิด วิเคราะห สรุปความรู การสรางผลงานจากความคิดสรางสรรคของผูเรียน เชน การเขียนเรียงความ 
ครงงาน การสืบค ียนรู ั่วถึง
ทุกระดับช้ัน  จัด ัติดวยตนเองในก

าเฉล ๓
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ             รับรอง           ไมรับรอง 
 

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ระดับปฐมวัย 
 ผูเรียนระดับปฐมวัย  ควรไดรับการสงเสริมสน
และการสอนคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง  ใหมีการประเม

ังกฤษ E
ยบก

เปาหมายของโครงการ  เพื่อประโยชน
 
ป
ซ

 
ค
โ นทํารายงาน  การนําเสนอผลงาน  กระบวนการเร

กิจกรรมท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบ
อยางตอเนื่อง  โดยจัดใหท
ารแสวงหาความรูดวยตนเอง 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๓๙ 
 

 
ูด นเอง ยางเต็ม

ความสามารถข
 ครูควร การแสวงหาองคความรูอยางหลากหลาย ดวยการประชุม อบรม 

ษ และก  ในการจัด
กิจกรรมการเรีย ะการเรียนรู ดวยวิธีใหผูเรียนไดมีสวนรวมมากท่ีสุด     ก

ืบคนจากแหลงตาง ๆ รวมท้ังสามารถ
คนควาจากอินเท ทของสถานศึกษา 

ุท )  เพื่ ับในการสราง
ความสัมพันธแ ักเรียน ชุมชน องคกรอ่ืน  เพื่อส่ือสารในเร การพัฒนา
สถานศึกษาใหทราบและเขาใจถึงสิทธิหนาท่ีอันพึงมีตอกัน  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสูมาตรฐานและ
คุณภาพ าสถานศึกษา

ันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สู
าคปฏิบัติอยางชัดเจนดวยการนําระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ดวยการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษา  
ูปกครอ น  และองคกรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ ก็จะเกิดคุณภาพอยางยั่งยืน 

 
 

 
 

ในแหลงเรียนรู  แสวงหาคําตอบจากการคนควาขอมูล สรุปขอมูลความร
องผูเรียน 
ไดรับการพัฒนาใน

วยต อ

สัมมนา ท้ังภายนอกสถานศึกษา และภายในสถานศึกษา เกี่ยวกับทัก
นการสอนในทุกกลุมสาร

ะ ระบวนการ
    ฝ

ทักษะดานการคิด  การวิเคราะห การสรุปความรู  การคนควา  การส
อรเน็ต  ไดเหมาะสมตามวัยและเหมาะสมกับบริบ

 ผูบริหารควรจัดทําระเบียบโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอ
ละความรวมมือกับผูปกครองน

ิศ อรองร
ื่อง

  อันจะสงผลใหผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ิน และองคกรอ่ืน ๆ  มีสวนรวมในการพัฒน
ตามนโยบายของทางราชการท่ียั่งยืนตอไป  รวมทั้งควรดําเนินการประก
ภ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖  
ผ งนักเรียน  ชุมช
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ตอนที่ ๒  
แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

๑. การบริหารจัดการศึกษา  
 โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) แบงโครงสรางการบริหารงานเปน  ๔  ดาน 
ไดแกดาน ดานการบริหารวชิาการ  ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล 
และดานการบริหารทั่วไป 

ผูบริหารยึดหลักการบริหาร 
การบริหารตองอาศัยความรู ความสามารถ ประสบการณและทักษะ ท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุ

ตามเปาหมาย ซ่ึงเปนการประยุกตเอาความรู หลักการและทฤษฎีมาปรับใชในการปฏิบัติงานเพ่ือให
เหมาะสมกับสถานการณ และส่ิงแวดลอม โดยนําวงจรคุณภาพมาเปนหลักในการบริหาร ดังนี ้

๔๐ 
 

 
เทคนิคการบริหารแบบพฤตกิรรมการปฏบิัติงาน ๒  แบบ ไดแก  
๑)พฤติกรรมมุงงาน (Task Behavior) คือ ผูนําท่ีกําหนดรายละเอียดและขอบเขตของงาน 

กผูใตบังคับบัญชา  ซ่ึงจะบอกใหรูวาผูใตบังคับบัญชาตองทําอะไร  อยางไร  ท่ีไหน และเสร็จเม่ือไร 
๒)พฤติกรรมมุงความสัมพนัธ (Relationship Behavior) คือ  ผูนําท่ีพยายามและรักษา 

ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา โดยใหโอกาสในการติดตอไดสะดวก และใหการสนับสนุน          
อยางสมํ่าเสมอ  
    

แ
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๔๑ 
 

โครงสรางการบริ งา ียวอุทิศ
     
 

นโรงเรียนวัดหหาร นามแดง( เข  )  
 

 

 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการ ึ
    
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

นายสมศักดิ์  มาลัยโรจนศิริ 
รองผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน 

นายชลอ  ม่ันฤทธ์ิ 

 
 
 
 

การบริหารงานบุคคล การบริหารวิชาการ การบริหารทั่วไป การบริหารงบประมาณ 

 
 
 
 

 

นางนาฏยา  บรรจงอักษร 
นางปริศนา  พรหมเมศ 
นางมาลัย  ใหญสูงเนิน 
นางสมหมาย  เคาศรีวงษ 
นางณัฐนรี  เจะยูโซะ 
นางจันทรอัมพร  ทองวิชิต 
นางพรชนมทิพย  คชพันธ 
นางสายยล  เนตรมณี 
นายสายันต  เหมรังคะ 
นางสาวสมพิศ  ฟกศรีเมือง 
นางสายพิณ  รังรงทอง 
นางวันทนา  บุณยดุสิต 
นางสาวฉวีวรรณ  จันทรนาง 
นายสันติ  กร
นางปราณี  ศ
นางสาววิภาพ
น
นางสาวมาล
นางศิริลักษณ
 

ะจางธนโชต 
รีทับทิม 

นางสาวชญานิษฐ  จําปาขันธ 
นางสุดา  ทองแกว 

ร  มั่งมี นายเสมา  นุชพันธุ 
างจุฑา  สุขใส 

ี  
นายอรรถพล  พรหมเมศ 

ลาภลมูล 
  ศรีเจริญ 

นางบุษกร  อนันตภูมิ 
นางสาวอัญธิฌา  สุดละมัย 

นายสันติ  กระจางธนโชต 
นายสมชาย  พูลบรรดิษฐ 
นางสุดใจ  จตุรานนท 
นางชุติมา  กังสดาร 
นางศรีนันท  พัฒนพรชัย 
นางรุงฤดี  จิระเสวี 
นางวันทนา  บุณยดุสิต 
นางสาวสมพิศ  ฟกศรีเมือง 
นางสายพิณ  รังรงทอง 
นายนิกร  นาคเสน 
นายธีรวัตร  คันธชัย 
นางสุคนธทิพย  กลิม่หอม 
นางสุภาพร  มรกต 

นางกรรณิการ  กาญจนเกตุกีรติ 
นางสาวดารุณี  เพชรกลา 

นางสาวนิตยา  นกเอี้ยงทอง 
นางสําเริง  อาชวานนท 
นางมาลัย  ใหญสูงเนิน 
นางสาวสุมาลี  ใจอาย 
นางทิพวรรณ  ไพศาล 
นางอารีย  ดานขุนทด 
นายสายันต  เหมรังคะ 
นางสาววรัญญา   
               ทองแกมแกว 
นางอุมาพร  นิยมทอง 

นางผกามาศ  เลิศชูเกียรติ 
นายศุภชัย  มิ่งมงคล 
นายสุทธิลักษณ  สูงหางหวา 
นางสาวอนงคนารถ   
             นุชสายสวาท 
นางสาวอาทิตยา  โพธิ์หิรัญ 
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๔๒ 
 

๒. วิสัยทัศน พันธก

วิสัยทัศน 
ูเรียน ใฝเรียนใฝรู มีคุณธรรมจริย งแวดลอม รักษความเปนไทย  เรียนรู  

สูสากล  และปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพ

พันธกิจ 
รบริหารจดัการการศึกษาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

๒. สง ต  ส่ือสารเปนและพัฒนาตนเองไ
๓.  พัฒ ียนรูใหหลากหลายอยางมีคุณภ อง 

ารศึกษาชาติ 

เปาหมาย 
อง เขียน งา  มีทักษะ ารในทาง

ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร 
 ปุ สิ ในการเร ใฝรูใฝเรียน 
มีความคิดว ิดสร าณ 
ุขภาพกา

มีคานิยมท่ี นธรร วดลอม  
ิอยางยั่งยืน
ีทักษะในก ังคมไดอยางมีความสุข 

นเขามามีสว  พัฒนาผูเรียนตามเจตนารมณของชุ
คุณธรรม ิริยามารยาทงดงามอยางเดนชดั 

ดํารงชีวิตต ษฐกิ ยีง 

ถานศ
อม ถอมต ย 

ของสถานศ
อยางไทย 

 

ิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา 

ผ ธรรม รวมใจอนุรักษส่ิ
ยีง 

๑. พัฒนาระบบกา
เสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิ
นารูปแบบการจัดการเร

ดอยางมีคุณภาพ 
าพตามเกณฑมาตรฐานข

ก

๑.ผูเรียนอานคล ถูกตอง และสวย ม พื้นฐานในการส่ือส ภาษาไทย 

๒. มี สุ จิ ยีนรูแสวงหาความรูดวยตนเอง
๓. ผูเรียน ิเคราะห มีเหตุผล มีความค างสรรค มีวิจารณญ
๔ . ผูเรียนส ย  สุขภาพจิตท่ีด ี
๕. ผูเรียน ดี รักษาประเพณี และวัฒ มไทย อนุรักษส่ิงแ

ทรัพยากรธรรมชาต  
๖. ผูเรียนม ารดําเนินชีวิตในส
๗. ชุมช นรวมในการจัดการศึกษา มชน 
๘. ผูเรียนมี จริยธรรมท่ีดี มีก
๙. ผูเรียน ามแนวคิดของเศร จพอเพ

อัตลักษณของส ึกษา 
  ออนน น น้ําใจงาม ตามแบบไท

เอกลักษณ ึกษา 
  งาม
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๔๓ 
 

            ๑. การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนใหเปนคนเกง คนดี และมีความสุข เปนผูท่ีมีคุณธรรม 
จริยธ สามารถในการคิดวเิคราะห สังเคราะห มีความคิดสรางสรรค มีทักษะในการแสวงหา
ความรูด

  นาครูผูสอน โดยมุงเนนท่ีการจดักจิกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  และ
สงเส

 

๔. กลยุท

กลยุ าคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม 
มสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู 

 

เปาหมาย 

๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

รรม มีความ
วยตนเอง และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องใหเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินยั         

ในตนเองเพิ่มข้ึน   
๒. พัฒ

ริมใหครูไดศึกษาหาความรูพัฒนาตนเองตอไป  
 ๓. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและพัฒนาการศึกษาตอไปอยางตอเนื่อง 

ธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  

ทธท่ี ๑  พฒัน
       ควา

ลําดับ 
๑. ะ ๑๐๐ ไดรับการเตรียมความพรอม 

มีคุณภาพ 
นักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยล
ดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอยาง

๒. นามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ จบการศึกษาตามนักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดห
กําหนดเวลาของหลักสูตร 

๓. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ ของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๙๙ อานออกเขียนไดคิด
เลขเปน 

๔. ลอง       นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ ของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๙๙ อานค
 เขียนคลอง มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน 

๕.  ๑๐๐ ใชเวลาอานหนังสือนอกเวลาเรียน โดย
ี 

นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ
เฉล่ียอยางนอยวันละ ๓๐ นาท
นักเรียนของโรงเรียนวดัหน๖. ามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐  มีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวย

ื่อง ตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน
๗. ามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๙๕ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  

คีวามคิดสรางสรรคตามระดับการศึกษา 
นักเรียน ของโรงเรียนวดัหน

ญาณ มสังเคราะห  มีวิจารณ
ียนของโรงเรียนว๘. นักเร ดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๙๕ มีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร 
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๔๔ 
 

ลําดับ เปาหมาย 
๙. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๐. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ ไดรับการปลูกฝงทักษะชีวิตและส

ปรับตัวเขาก
ามารถ

ับสถานการณภยัพิบัติได 
๑๑. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) กลุมวิชาวทิยาศาสตร คณิตศาสตร 

ภาษาไทยสังคมศึกษา และภาษาตางประเทศ จากการประเมินระดับชาติ เพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ ๕ 
๑๒. นา ใหมีทักษะภาษาท่ีสองครูและนักเรียนโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ ไดรับการพัฒ

และมีความพรอมตอการเขาสูประชาคมอาเซียน 
ัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) จดัหาสื่อการเรียนรู๑๓. โรงเรียนว  ๘ กลุมสาระท่ีมีคุณภาพใหครูเลือกใชอยาง

หลากหลาย 
๑๔. าใจในการเปลโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มีการจัดกิจกรรมสรางความเข

ุวัฒนธรรม 
ี่ยนแปลงและสังคม  

พห
๑๕. โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มีการจัดกิจ อภัยพิบัติท่ีเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี กรรมรับมื

 
 

กลยุทธ  

 

บ 

ท่ี ๒  ปลูกฝงคุณธรรม  ความสํานกึในความเปนชาตไิทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
       เศรษฐกิจพอเพียง 

ลําดั เปาหมาย 
นักเรียน๑. ของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒. ียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ มีความสํานึกในความรักชาต ินักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เข
๓. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ ไดรับการสงเสริมและพัฒนาเรียนรู

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

ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย มีวินยั สุภาพ สะอาด สามัคค
แก 

ี มีน้ําใจและกตัญู 
๕. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ มีการประกอบกจิกรรมทางศาสนา

กิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืนและสังคมอยางสมํ่าเสมอ 
 และ

๖. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ ไดรับการเรียนรูตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๔๕ 
 

  ลําดับ เปาหมาย
๗. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ )  รอยละ ๑๐๐ ไดรับการสงเสริมใหมีความรับผ

ตอสังคมและส่ิงแวดล
ิดชอบ

อมเหมาะสมกับวยั 
๘. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ ไดรวมกจิกรรมเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรม 
 
 

กลยุทธ  

ลําดับ าหมาย 

ท่ี ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึงครอบคลุม ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
 

เป
๑. ประชากรวยัเรียนรอยละ ๑๐๐ ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ )ไดรับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐  จบการศึกษาข้ันพืน้ฐานตามกําหนดเว

ของหลักสูตร 
ลา

๓. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ ไดรับการดูแลชวยเหลือทางการศึกษา
ตามระดับการศึกษา 

๔. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ ไดรับการสนับสนุนคาใชจายทาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กรณีมีนกัเรียนของโรง๕. เรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงตอสารเสพติด ตองลดลง        
รอยละ ๑๐๐   

๖. กรณีมีนกัเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ถาติดสารเสพติด ตองไดรับการบําบัด รอยละ 
๑๐๐   

๗. นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ไดเรียนรูงานอาชีพตามศักยภาพของตน 
และสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพไดเม่ือจบการศึกษาข้ันพืน้ฐานอยางนอย ๑ อาชีพ 
นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียน๘. รูของ
หลักสูตร 
นักเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๙๕ ผานเกณฑก๙. ารพัฒนาสมรรถภาพ         
ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
นักเรียนพิการของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยล๑๐. ะ ๙๕ จบการศึกษาตามกาํหนดเวลาของ
หลักสูตร 
ผูปกครองนักเรียนข๑๑. องโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ )  รอยละ ๙๕ มีความพึงพอใจท่ีไดรับการ
บริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
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๔๖ 
 

ี่๔  พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาท้ังระบ ถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 
 

ล  

กลยุทธท บ ใหสามาร

ําดับ เปาหมาย 
๑. 
๒. 

ครูโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
ครูโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐  ไดรับการพัฒนาทางดาน ICT 
ครูโรงเรียนว๓. ัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) รอยละ ๑๐๐ ไดรับการเตรียมความพรอมดานภาษาท่ีสอง
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 

 
กลยุทธท่ี ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา  

 
 งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 

ลําดับ เปาหมาย 

       หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครอง 
       สวนทองถ่ิน เพื่อส

๑. โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็งครบองคประกอบ  
ตามกฎกระทรวงฯ 

๒. โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มีการบริหารจัดการไดตามมาตรฐานการศึกษาสามารถเขารับ
การประเมินคุณภาพ 

๓. โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ใหมีการจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
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๔๗ 
 

กลยุทธท่ี ๑  พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศ ับตามหลักสูตรและสงเสริม 
 

 

๕. การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา 
 ึกษาทุกระด
        ความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู 

โครงการ/
รม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

มาตรฐาน

กิจกร

 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑.โครงการ

ประสบ
การเรีย

ัย 

๑. เพื่อกําหนดมาตรฐานการศึกษา

๓. เพื่อจัดระบบขอมูลสารสนเทศ

ศึกษาปฐมวัย 

ั้งภายในและภาพนอกไปใชในการ
วางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา
ปฐมวัยอยางตอเนื่อง 
๖. เพื่อจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษา

ดําเนินการตามแผน
ณุภาพตามมาตรฐาน

 

คุณภาพภายในตามมาตรฐาน ได
รอยละ ๙๐ 
๕. นําผลการประเมินคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอกไปใชในการ
วางแผนพฒันา 
คุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 
๖.จัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในปการศกึษาละ ๑  คร้ัง 
 

มาตรฐาน

๕,๖,
๗,๘,๙,๑๐,๑๑ 

พัฒนาการจดั ปฐมวัย ของสถานศึกษาปฐมวยัไดทุก ปฐมวัยท่ี 
การณ ๒. เพื่อจดัทําแผนและดําเนินการ มาตรฐานและทุกตัวบงช้ี ๑,๒,๓,๔,
นรู ตามแผน ๒. จัดทําและ

ปฐมว
และใชสารสนเทศในการบริหาร  
จัดการศึกษา 
๔. เพื่อติดต

าของสถานศึกษา 
๓.จัดระบบขอมูลสารสนเทศและ

ามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการ

ใชสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 

๕.เพื่อนําผลการประเมินคุณภาพ 
ท

ไดรอยละ  ๙๐
๔.ติดตามตรวจสอบและประเมิน

ท่ีมุงพัฒนาค
การศึกษ

 
 
 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๔๘ 
 

โครงการ/
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๒.โครงการ
พัฒ
คุณ

ร

กระบวนการ 
วิจัยในการ
เรียนรู 
ในช้ันเรียน 
 
 
 
 
 
 
๔.โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
๘ กลุมสาระ 
 
 

๑. เพื่อใหครูเปล่ียนพฤติกรรมการ
สอนใหหลา งข้ึน โดย
ยึดผูเรียนเปนส
. 

นา
ภาพ 

การเรียน 
การสอน 
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
๓. โครงกา
พัฒนา

กหลายมากยิ่
ําคัญ 

๒ เพื่อใหครูพัฒนาส่ือ  จัดหา
แหลงเรียนรู  และพัฒนาการมีวิจัย 
ในช้ันเรียนให

     
มีคุณภาพยิ่งข้ึน

 
๑. เพื่อพัฒ

 

จิัยใน

ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไป
ตามเกณฑ 
๒.เพื่อใหผูเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ  
๓.เพื่อใหผูเรียนมีผลการประเมิน
การคิดวิเคราะหและเขียนเปนไป
ตามเกณฑ 

๑.ครูทุกคนปร ิกรรม
การส
โดนยึด
.

ัย

สตร 
ึกษา และ

ุม
 

ร

ลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 
๓.นักเรียนรอยละ ๙๐  มีผลการ
ประเมินการคิดวิเคราะหและเขียน
เปนไปตามเกณฑ 

มาตร ี่ ๗ 
ตัว  -
๗

ท่ี ๕ ตัวบงช้ีท่ี  
๕.๑, ๕.๒, 
๕.๓, ๕.๔   
๒.มาตรฐานท่ี  
๗ ตัวบงช้ีท่ี 
๗.๗   

 
 
 
 

มาตรฐานท่ี  ๕  
ตัวบงช้ีท่ี ๕.๑,   

นาคนควาเกีย่วกบั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อพัฒนาใหนกัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิท่ีดีข้ึน 
๓.เพื่อพัฒนาใหครูมีผลงานว
ช้ันเรียนปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธิผล 
 
 
 
๑. เพื่อใหผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิ

ับเปล่ียนพฤต
อนใหหลากหลายยิ่งข้ึน  
ผูเรียนเปนสําคัญ 

๒ ครูทุกคนมีการพัฒนาส่ือ  
จัดหาแหลงเรียนรู  และมีการวิจ
ในช้ันเรียน 
 
๑.ครูทุกคนศึกษาคนควาเกีย่วกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
๒.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 
กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศา
ภาษาไทย สังคมศ
ภาษาตางประเทศ  เพิ่มข้ึน 
อยางนอยรอยละ ๕ 
๓.ครูทุกคนมีผลงานวิจัย  นาํ
ผลงานวิจัยไปใชพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพเกิดและเกิด
ประสิทธิผล 
๑.นักเรียนรอยละ ๙๐ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกล
สาระเปนไปตามเกณฑตนสังกัด
๒.นักเรียนรอยละ ๙๐  มีผลกา
ประเมินสมรรถนะสําคัญตาม
ห

ฐาน ท
บงช้ีท่ี ๗.๑

.๙ 
 
 
 
 
๑.มาตรฐาน 

๕
๕.๒,๕.๓ ,๕.๔
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

๔.นักเรียนรอยละ ๕๐ มีผลการ
ทดสอบระดับชาติเฉล่ียอย

สนอง 
มาตรฐาน
ารศึกษาของก
สถานศึกษา  

 
 
 

๕.โครงการ
ักษะ

ม

 

.โครงการ

เกณฑ 

.เพื่อสงเสริมใหนกัเรียนมีความ
ารใช

ใหนกัเรียนรูจัก
าน

ท่ีสูงข้ึน 

    

.เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรใน

ักเรียนมีนิสัยรักการอาน  

าง ๆ 
ีทักษะในการ

าม  

ูใน

เขียนภาษาอังกฤษ     
ีข้ึน 

      
ดงออก 

งหา

อังกฤษเพื่อ
พ

ะบุคลากรใน
บริการ

ู  

าหาความรู 

.มาตรฐานท่ี 
 ตัวบงช้ีท่ี 
.๒ 

พัฒนาท
การใช
ภาษาอังกฤษ
เพื่เตรีย
พรอมสู
ประชาคม
อาเซียน

 

 

 

 

 

๖
หองสมุด 
มีชีวิต 

 

๔.เพื่อใหนักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเปนไปตาม
 
๑.เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการฟง  
พูด  อาน  เขียนภาษาอังกฤษ 
๒
ม่ันใจและเกดิทัศนคติท่ีดีในก
ภาษาอังกฤษ 
๓.เพื่อสงเสริม
แสวงหาความรูเพื่อเปนพื้นฐ
การศึกษาในระดับ
๔.เพื่อกระตุนใหนกัเรียนเหน็
ความสําคัญของภาษาอังกฤษ     
ในฐานะภาษากลางในประเทศ 
 
 
 

๑
โรงเรียนมาใชบริการและรวม
กิจกรรมในหองสมุด 
๒.เพื่อใหน
แสวงหาความรูดวยตนเองจาก
หองสมุด แหลงเรียนรูและส่ือต
๓.เพื่อใหนกัเรียนม
อาน  ฟง  ดู  พดู  เขียนและต้ังคําถ
เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
 

ระดับดีข้ึน 
๑.นักเรียนทุกคนมีทักษะในการ
ฟง พูด อาน 
ด
๒.นักเรียนทุกคนมีความม่ันใจ  
ในการใชภาษาอังกฤษ กลาคิด
กลาทํา  กลาแส
๓.นักเรียนทุกคนรูจักแสว
ความรูเพื่อเปนพื้นฐานการศึกษา
ในระดบัท่ีสูงข้ึน 
๔. นักเรียนทุกคนเล็งเหน็
ความสําคัญของภาษา
พัฒนาความพรอมและศักยภา
ของตนเองใหเขาสูประชาคม
อาเซียนได 

๑.นักเรียนแล
โรงเรียนรอยละ ๙๐ มาใช
และรวมกิจกรรมใหหองสมดุ 
๒.นักเรียนรอยละ ๙๐ มีนิสัย    รัก
การอาน  แสวงหาความรูดวย
ตนเองจากหองสมุด  แหลงเรียนร
และส่ือตาง ๆ รอบตัว 
๓.นักเรียนรอยละ ๙๐ มีทักษะใน
การอาน ฟง ดู พูด เขียนและ       
ตั้งคําถามเพ่ือคนคว

 
 
 
๑
๓
๓

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑, 
๓.๒, ๓.๔ 
 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

 
 
 
๗.โครงการ
สงเสริมนิสัย
รักการอ
การเขียน 
 
 
 
 

าน 

ู
ถานศึกษา 

อ
ลงาน 

นิสัยรักการอาน    

อง

.เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญ  
ักและภมิูใจในภาษาไทย 

๑.เพื่อสงเสริมผูเรียนนิสัยรัก       

อบตัว 

พื่อ

ุม  

มรู
ผลงาน 

ะครูในโรงเรียนทุกคนเขา

งทุกคน

 ๙๐ มีนิสัยรักการ
วย

ู 

ะต้ัง

ียนรู

.๒  

.มาตรฐานที่  
๔  ตัวบงช้ีท่ี 
๔.๑, ๑๔.๒ 

.มาตรฐานท่ี  

.มาตรฐานท่ี 
๑๓  ตัวบงช้ีท่ี 
๑๓.๑, ๑๓.๒ 
 

 
 
 
 
 
 

๘.โครงการ
เสริมสราง

หงการสังคมแ
เรียนรูส
ส

๔.นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรูและนําเสน
ผ
๑.เพื่อสรางเสริมทักษะการอาน  
การเขียน 
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ    
อานคลอง  เขียนคลอง 
๓.เพื่อปลูกฝง
การเขียน 
๔.เพื่อใหผูเรียนไดแสดง
ความสามารถตามศักยภาพข
ตนเอง 
๕.เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง 
๖
 ร

การอานและแสวงหาความรู       
ดวยตนเองจากหองสมุด  แหลง
เรียนรูและส่ือตาง ๆ ร
๒.เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการอาน  
ฟง ดู พูด เขียน และ ต้ังคําถามเ
คนควาหาความรูเพิ่มเติม 
๓.เพื่อผูเรียนเรียนรูรวมกนัเปนกล
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรูระหวางกัน 

๔.นักเรียนรอยละ ๙๐ ใช
เทคโนโลยีในการแสวงหาควา
และนําเสนอ
๑.ผูเรียนทุกคนในโรงเรียน       
เขารวมกิจกรรมในโครงการ 
๒.คณ
รวมกิจกรรมในโครงการ 
๓.คณะกรรมการสถานศึกษา    
ข้ันพื้นฐานและผูปกครอ
เขารวมกิจกรรมในโครงการ 
 
 
 
 
 
 

๑. ผูเรียนรอยละ
อานและแสวงหาความรู    ด
ตนเองจากหองสมุด  แหลงเรียนร
และส่ือตางๆ  
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีทักษะ ใน
การอาน  ฟง  ดู  พูด  เขียน  แล
คําถามเพ่ือคนควาหาความรู 
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐ เร
รวมกันเปนกลุม แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน 

 
 
 
๑.มาตรฐานท่ี  
๓ ตัวบงช้ีท่ี 
๓.๑, ๓
๒
๑
๑

 
 
 
 
 
 
 
๑
๓  ตัวบงช้ีท่ี 
๓.๑, ๓.๒, 
๓.๓, ๓.๔ 
๒
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปร ) ิมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

ก งารศึกษาขอ
สถานศึกษา  

 

.โครงการ

๔.เพื่อใชเทคโนโลยีในการเรียนรู

ูและใชประโยชนจาก
ก

การเรียนรูของผูเรียนและ

ึกษา
อบครัว  

ิ่น  การ

 

๔.  ผูเร
ละ

ึกษาสราง

ใช

กึษา  

ับครอบครัว ชุมชนและองคกรท่ี
ี่ยวของเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหมี
ุณภาพ  มีความเหมาะสม   
รงตามท่ีกรมวิชาการ  
ระทรวงศกึษาธิการกําหนด 

รับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา     

ด

 

าตรฐานท่ี ๑๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙
พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 

 

และนําเสนอผลงาน 
๕.เพื่อสรางแหลงเรียนรู พฒันา
แหลงเรียนร
แหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอ
เพื่อพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษารวมท้ัง
ผูเกี่ยวของ 
๖. เพื่อมีการแลกเปล่ียนเรียนรู
ระหวางบุคลากรภายในสถานศ
ระหวางสถานศึกษากับคร
ชุมชน  และองคกรท่ีเกี่ยวของ 

 
 
 
 

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

ียนรอยละ ๙๐ ใช
เทคโนโลยีในการเรียนรูแ
นําเสนอผลงาน 
๕. รอยละ ๙๐สถานศ
แหลงเรียนรูและพัฒนาแหลง
เรียนรูภายในสถานศึกษาและ
ประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศ
๖.  รอยละ ๙๐ มีการแลกเปล่ียน
เรียนรูระหวางบุคคลภายใน
สถานศึกษา  ระหวางสถานศึกษา
ก
เก
ค
ต
ก

ป
ข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดหนามแดง
(เขียวอุทิศ)  ใหแลวเสร็จกอนเป
ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ม
ตัวบงช้ีท่ี ๑๐.๑, 
๑๐.๒,๑๐.๓ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑๐.โครงการ
ดการสภาพ 

อมเพื่อ
ารเรียนรู 
ูคุณภาพ 

๑.โครงการ
ัฒนา

นักเรียน 
านการคิด 

 สวยงาม 

ถในการคิดวิเคราะห  

ี่บริเวณ
  

ระ 

ของ

ับ

ยางมีเหตุผลและแกปญหาดวย
ความรอบคอบ 
๔.นักเรียนรอยละ ๙๐ มีความคิด
ริเร่ิมและสรางสรรค  สรางผลงาน
ดวยความภาคภูมิใจ 

.มาตรฐานท่ี  
๑ ตัวบงช้ีท่ี  
๑.๑   
.มาตรฐานท่ี  

ัวบงช้ีท่ี  
๓.๑ 
าตรฐานท่ี ๔  

ตัวบงช้ีท่ี ๔.๑,  
.๒, ๔.๓, 
.๔   

 
 

จั
แวดล
ก
ส
 
๑
พ

ด

 

๑.เพื่อใหอาคารสถานท่ี บริเวณ
โรงเรียนสะอาด รมร่ืน
๒.เพื่อใหนกัเรียนมีแหลงเรียนรู
เพิ่มข้ึน 
  

 

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
ความสามาร
คิดสังเคราะห  คิดอยางมี
วิจารณญาณ คิดสรางสรรค  
คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 
 

๑.รอยเปอรเซ็นตของพ้ืนท
โรงเรียนมีความสะอาด  รมร่ืน
สวยงาม 
๒.โรงเรียนจดัแหลงเรียนรูให
นักเรียนทุกคนท้ัง  ๘  กลุมสา

 
๑.นักเรียนรอยละ ๙๐  สามารถ
สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอานและ
ฟงจับประเด็นตามองคประกอบ
เร่ือง  เช่ือมโยงความสัมพันธ
เร่ืองและส่ือสารการพูดหรือการ
เขียนตามความคิดของตนเองได 
๒.นักเรียนรอยละ ๙๐ สามารถ
อธิบายวิธีคิด  วิธีแกปญหาดวย
ภาษาของตนอยางเปนลําด
ข้ันตอน 
๓.นักเรียนรอยละ ๙๐  สามารถ
กําหนดเปาหมาย  คาดการณ  
เลือกตัดสินใจตามเร่ืองเหตุการณ  
โดยเลือกใชขอมูลในการตัดสินใจ
อ

๑
๑
๑
๒
๑๓ต
๑
ม

๔
๔
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กลยุทธท่ี ๒  ปลูกฝงคุณธรรม  ความสํานกึในความเปนชาตไิทยและวิถ ักปรัชญาของ 
ิจพอเพียง

ีชีวิตตามหล
       เศรษฐก
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

๑.นักเรียน

สนอง 
มาตรฐานการศึกษ
ของสถานศึกษ

มาตรฐา

า
า  

๑๒.โครงการ
พัฒนา
กิจกรรม
ลูกเสือ    

 
 
 
 
 
 

๑๓.โครงการ
วันสําคัญ 
 
 
 
 

 

    
สงคตามหลักสูตร 

.เพื่อใหนักเรียนมีความเอ้ืออาทร
ัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 

ความคิด

ัก รูคุณคา 
ลอม 
  

ตรนารีของโรงเรียนใหมีการ
พัฒนาอยางเปนระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

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

เนตรนารี 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะ  
ท่ีพึงประ
๒
และกต
๓.เพื่อใหนกัเรียนยอมรับ
และวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 
๔.เพื่อใหนักเรียนตระหน
รวมอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวด
๕.เพื่อพัฒนากิจการลูกสือ      
เน

 
 

ทุกคนมีคุณลักษณะท่ี

อาทรและกตัญูกตเวทีตอผูมี

ร

ยาง
กิจกรรมของโรงเรียน  

าร

มีความเคารพรัก 

นท่ี ๒  

.๔ 
านท่ี ๑๐

.มาตรฐานท่ี ๒  
ัวบงช้ีท่ี 
.๑,๒.๒, 
.๓,๒.๔ 
.มาตรฐานท่ี 

๑๔ ตัวบงช้ีท่ี  
๔.๑, ๑๔.๒ 

พึงประสงคตามหลักสูตร 
๒.นักเรียนท่ีทุกคนมีความเอื้อ

พระคุณ 
๓.นักเรียนทุกคนยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 
๔.นักเรียนทุกคนตระหนัก รู
คุณคา รวมอนรัุกษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม 
๕.ภายในป พ.ศ.๒๕๕๔  กิจกา
ลูกเสือของโรงเรียนมีการ
พัฒนาข้ึน  สามารถเปนแบบอ
ในการจดั
ในกลุมบางพลี ๑ได 
๑.นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนในก
ประกอบพิธีกรรมทางดานศาสนา 
ประเพณวีัฒนธรรม ท่ีดีงามของ
คนไทยได 
๒.นักเรียนทุกคน
หวงแหน เทิดทูนสถานบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑,  
๒.๒,  ๒.๓, ๒
มาตรฐ
ตัวบงช้ีท่ี ๑๐.๓ 
 

 

 

 

 

 

 
๑
ต
๒
๒
๒

๑
 

 
 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๕๔ 
 

โครงการ/
วัตถกิจกรรม 

 

ุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโค รรม รงการ/กิจก

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถ   านศึกษา

๑๔.
โรงเร
จ
 
 

 

๑๕.โครงการ
อนุรักษ
พลังงานและ
ส วดลอม 
 
 
๑ .โครงการ
พ นาพัฒนา
ประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
๑๗.โครงการ
พัฒนา
สถานศึกษาสู
ปรัชญาของ
รษฐกิจ
อเพียง 

๑.เพื่อปลูกฝ ิยธรรม 
อันดีงามใหน ิและ

ิจกรรม

มี
านประชาธิปไตย 

ั้ง  ๓  ดาน 
.เพื่อใหนกัเรียนมีวนิัยในตนเอง 

ริหารสถานศึกษา  
จัดการศึกษาและดําเนนิกิจกรรมที่
เปนประโยชนตอชุมชน/สังคม 

 โครงการ
ียนธรรม

ารี 

ิ่งแ

๖
ัฒ

เศ
พ

งคุณธรรม จร
กัเรียนไดประพฤต

ปฏิบัติ 
๒.เพื่อใหนกัเรียนไดปฏิบัตกิ
อันเปนประโยชนแกตนเองและ
สังคม 
 

๑.เพื่อใหครูและนักเรียนไดรูวิธีการ
อนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม
อยางถูกตอง 

ิ๒.เพื่อเปนตนแบบในการปฏิบัต
เร่ืองการอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมสูชุมชน 
๑.เพื่อปรับปรุง แกไขนักเรียนให
ัฒนาการทางดพ

ท
๒
๓.เพื่อใหนักเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกันเปนกลุมได 
๔.เพื่อปลูกฝงวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
 
 

๑.โรงเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในหลักการ
บ

  

๑.นัก ูกฝง
คุณธรร



 

ี 

ทิศ)  
ําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช

ในการบริหารสถานศึกษา  จดั
การศึกษาและดําเนินกิจกรรมที่
เปนประโยชนตอชุมชน/ตอสังคม 

๒

๒ตัวบงช้ีท่ี๒.๔ 
.มาตรฐานท่ี 
๔ ตัวบงช้ีท่ี 
๔.๑, ๑๔.๒ 

ี่ ๒ 

ัวบงช้ีท่ี ๒.๑,  
.๓ 

 

 

เรียนทุกคนไดรับการปล
ม 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.นักเรียนทุกคนมีความสามัคค
และรูจักการเสียสละ 

๑.ภายในป การศึกษา  ๒๕๕๔  
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุ
น

๑.มาตรฐานท่ี 
 ตัวบงช้ีท่ี

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

.มาตรฐานท่ี  ๑

๒
๑
๑
 
มาตรฐานท
ต
๒

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๒  
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑  
 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๕๕ 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

๒.ผูอํานวยการโรงเรี

สนอง 
มาตรฐาน
ารศึกษาของก
สถานศึกษา  

 
  

 

 

 

 

๑๘.โครงการ 
อนนอม   

๙.โครงการ 

คลอง

ทางการศึกษามีความรู

กิจ
 

๑.เพื่อฟนฟูคุณภาพน้ําในคูคลอง 
ชน 

ละรูคุณคา

ยน  ครู  และ
  มี
ิงาน

ปรัชญาของ
รษฐกิจพอเพียง 

กษะ  
ม
ง  

น

องสําโรง

ะ

๑๔.๒  
 

๑.มาตรฐานท่ี 

.มาตรฐานท่ี  
๕ ตัวบงช้ีท่ี 

.๑, ๑๕.๒ 
 

อ
ถอมตน   
น้ําใจงาม 
ตามแบบไทย 
 
 
 
 
 
 

๑
คืนคลองสวย  
น้ําใสให
สําโรง 

๒.ผูอํานวนการโรงเรียน  ครู  และ
บุคลากร
ความเขาใจและปฏิบัติงานเปน
แบบอยางตามปรัชญาของเศรษฐ
พอเพียง
๓.นักเรียนมีความรู  ทักษะ ปฏิบัติ
ตนและดําเนินชีวิตตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง  “อยูอยาง
พอเพียง” 
๑.  เพื่อสรางคานิยมใหรักษาความ
เปนไทย 

.เพื่อใหครูและนักเร๒ ยีนทุกคนมี
ความเขาใจเกีย่วกับมารยาทไทย 
๓.  เพื่อใหนักเรียนมีกิริยามารยาท
เรียบรอยและปฏิบัติจนเกิดความเคย
ชิน 
 

 
 
 
 

จัดการน้ําเสียและของเสียในชุม
๒.เพื่อใหนกัเรียน  ครู  และชุมชน  
มีจิตสํานึก ตระหนกัแ
ของการอนุรักษและพัฒนาคลอง
สําโรง 

 

บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ความรู  ความเขาใจและปฏิบัต
เปนแบบอยางตาม
เศ
๓.นักเรียนทุกคนมีความรู  ทั
ปฏิบัติตน  และดําเนินชีวติตา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย
“อยูอยางพอเพียง 
๑.นักเรียนทุกคนรวมกิจกรรมเป
ท่ีโรงเรียนจัดข้ึนเพื่ออนุรักษ
วัฒนธรรมไทย  ในดาน  มารยาท
ไทยและมีความภาคภูมิใจท่ีไดมี
สวนรวมในการแสดงออกถึงความ
เปนไทย 
๒.ครูและนักเรียนทุกคนมีความ
เขาใจเกี่ยวกับมารยาทไทย 
๓.นักเรียนทุกคนมีกริยามารยาท
เรียบรอย  และปฏิบัติจนเกดิความ
เคยชิน 
๑.ฟนฟูคุณภาพน้ําคล
สะอาดภายในป  ๒๕๕๔ 
๒.นักเรียน  ครู  และชุมชน   
รอยละ ๙๐ มีจติสํานึก ตระหนัก
และรูคุณคาของการอนุรักษแล
พัฒนาคลองสําโรง 

 

 
 
 
 
 
 
 
๑.มาตรฐานท่ี 

    ตัวบงช้ีท่ี ๒
๒.๑   
๒.มาตรฐานท่ี  
๑๔  ตัวบงช้ีท่ี  
๑๔๑,

   

 

 

๑๔ ตัวบงช้ีท่ี  
๑๔.๑, ๑๔.๒ 
๒
๑
๑๕
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๕๖ 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

 
๓.เพื่อใหผูเรียนไดลงมือปฎิบัติจริง
จนสรุปความรูไดดวยตนเอง 
๔.เพื่อเปนแนวทางในการฟนฟ
แหลงน้ําประเภทคูคลองสาธารณะ
อ่ืนๆ  

ู
น้ํา

ารณะอ่ืนๆ  
 

๑.นักเรียนรอยละ ๙๐ ปฏิบัติจริง
ในการอนุรักษและพัฒนาคลอง
สําโรง 
๒.มีแนวทางในการฟนฟแูหลง
ประเภทคูคลองสาธ

 

 

 
ก
 

ลยุทธท่ี ๓  ขยาย ุ าเต็มตามศักยภาพ โอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึงครอบคลม ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒน

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

๑.เด็กท่ีอยูในเขตบริการทุกคน
ของโรงเรียนวดัหนามแดง     

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑.มาตรฐานท่ี  
๘ ตัวบงช้ีท่ี  
๘.๕   

๒๐.โครงการ
ระกันโอกาสป

ทางการศึกษา 

พิเศษ 

ู
มรู  

ับ

.มาตรฐานท่ี  
๕ ตัวบงช้ีท่ี  

.๑   

  

 
 
 

๒๑.โครงการ
พัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนเด็กท่ีมี
ความตองการ

เพื่อจัดการศึกษาใหกับเดก็ในเขต
บริการและนอกเขตบริการใหเขา
เรียน 
 

 
 
 

๑.เพื่อจัดอบรมพัฒนาครูใหมีความร
ความสามารถในการจดั
กระบวนการเรียนการสอนสําหรับ
นักเรียนพิเศษเรียนรวม 
 

(เขียวอุทิศ) ไดเรียน 
๒. เด็กท่ีอยูนอกเขตบริการ  เด็ก
พิการ  เด็กดอยโอกาสทุกคนท่ี
ประสงคจะเรียนท่ีโรงเรียนวัด
หนามแดง(เขียวอุทิศ)  ไดเรียน 
๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนรอยละ ๑๐๐ มีควา
ความสามารถในการจดั
กระบวนการเรียนการสอนสําหร
นักเรียนพิเศษเรียนรวม 
   

๒
๑
๑๕

๑.มาตรฐานท่ี ๑
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๖ 
๒.มาตรฐานท่ี  

 

๖ ตัวบงช้ีท่ี 
๖.๓ 

 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
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๕๗ 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

 

 

 

 

 

๒๒.โครงการ

ีฬา

ษเรียน

รรมเขาคายวิชาการ
ักเรียนพิเศษเรียนรวมใหมี

พัฒนาการท่ีพงึประสงคตาม

นักเรียนพิเศษเรียนรวมใหมีโอกาส
แสดงศักยภ กิจกรรม
แขงขันทักษะว วม

ันทักษะวิชาการงาน
ิลปหัตถกรรมระดับภาคและใน
ะดับชาติ 
.เพื่อจัดประสบการณตรงใหกับ

ี

.เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพรางกายท่ี
แข็งแรงหางไกลยาเสพติด  

พีัฒนาการท่ีดีข้ึน   

ายวิชาการแลวมีพัฒนาการ 
ท่ีพึงประสงคตามศักยภาพ   

แสดงศักยภาพในการแขงขัน
ทักษะ
๕.นักเ

ละ  

ดนตรี  

.มาตรฐานท่ี  
๗ ตัวบงช้ีท่ี 
๗.๑, ๗.๒, 
๗.๓, ๗.๔, 

.๕, ๗.๖, 
๗.๗ 
๔.มาตรฐานท่ี  

๕.มาตรฐานท่ี  
๑๐  
๑

านท่ี ๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑, 

ี่ 
 

 

 

 

 

 

 
 

ศิลปะ ดนตรี  
นาฏศิลป  ก
ตานยาเสพติด 

 

 

๒.เพื่อจดัอบรมใหความรูผูปกครอง
ใหดแูลชวยเหลือนักเรียนพเิศ
รวมใหมีพัฒนาการ 
ท่ีดีข้ึน 
๓.เพื่อจัดกจิก
น

ศักยภาพ 
๔. เพื่อสงเสริมความสามารถของ

รอยละ ๙๐ 
๔.นักเรียนพเิศษเรียนรวมมีโอกาส

๘ ตัวบงช้ีท่ี
๘.๕ 

าพดวยการจัด
ิชาการและการร

จัดเวทีวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู 
๕. เพื่อสงเสริมนักเรียนพิเศษเรียน
รวมท่ีมีความสามารถเปนตัวแทน

งขไปแข
ศ
ร
๑
นักเรียนเปนการเสริมสรางศักยภาพ
ของนักเรียน 
๒.เพื่อใหนกัเรียนมีความสามารถ ม
สุนทรียภาพช่ืนชมในศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลปและกีฬา 
๓

๒.ผูปกครองสามารถนําความรูไป
ดูแลชวยเหลือนักเรียนพิเศษเรียน
รวมใหม
รอยละ  ๙๐ 
๓.นักเรียนพิเศษเรียนรวมเมื่อเขา ๗
ค

วิชาการ รอยละ ๙๐   
รียนพิเศษเรียนรวมมี

ความสามารถเปนตัวแทนไป
แขงขันทักษะวิชาการงาน
ศิลปวัฒนธรรมระดับภาค รอย
๘๐ และระดับชาติ รอยละ๗๐ 
 
 
๑.นักเรียนทุกคนไดรับการ
สงเสริมดานศิลปะ  ดนตรี  
นาฏศิลป  และกฬีาเต็มตาม
ศักยภาพ 
๒.นักเรียนทุกคนไดรับการ
สงเสริมใหมีความสามารถและมี
ความช่ืนชมในดานศิลปะ  
นาฏศิลป  และกฬีา 

๓

 ตัวบงช้ีท่ี
๐.๑, ๑๐.๒, 

.๓, ๑๐.๔, ๑๐
๑๐.๕, ๑๐.๖ 

 

 

 

๑.มาตรฐ

๑.๒, ๑.๓, ๑.๔, 
๑.๕, ๑.๖ 
๒.มาตรฐานท่ี 
๑๑ ตัวบงช้ีท
๑๑.๒
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๕๘ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปร ) ิมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

ก งารศึกษาขอ
สถานศึกษา  

 

 

๒๓.โครงการ
วชน
ประกันภัย 

โรงเรียน 
 

 

 
๔.โครงการ
งเรียนสงเสริม
ุขภาพ 

า  

นักเรียนปลอดภยัจาก
ะ

ากการ
ดานรางกาย  จติใจ  และ

ู 

น็

ียนรูจักใชเวลาวาง 

กัเรียนได

๔.๓  น อก

นปลอดภัยจาก

า

น   
ดาน

ี่จะ
ียนรู 

ําคัญ

ทุกคนรูจักใชเวลาวาง
กล

 

ี่  
๑.๓ 

รฐานท่ี  

 

ี้ท่ี ๑๑.๒ 

 

ยุ

ใน

 

 

๒
โร
ส

 
 
 

๒๕.โครงการ
การแขงขันกฬี
กรีฑานักเรียน 

 

 
 
๑.เพื่อให
อุบัติเหตุท้ังขณะอยูในโรงเรียนแล
ระหวางเดินทางไปกลับ 
๒.  เพื่อใหนกัเรียนปลอดภยัจ
ถูกรายทาง
สังคม 
๓.เพื่อใหนักเรียนปลอดจากยาเสพ
ติดทุกชนดิ 

๑.เพื่อใหนักเรียนไดรับการบริการ
ทางดานสุขอนามัย 
๒. เพื่อใหนกัเรียนมีสุขภาพท่ีดี
สมบูรณแข็งแรง พรอมท่ีจะเรียนร

 
 

๑.เพื่อปลูกฝงใหนกัเรียนรักและเห
คุณคาของการเลนกีฬา 
๒.เพื่อใหนกัเร
ใหเปนประโยชน  และหางไกลจาก
สารเสพติด 
๓.เพื่อสงเสริมใหน
แสดงออกถึงความสามารถดาน  
การกีฬา 

ักเรียนทุกคนรักการอ
กําลังกายมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี  หางไกลจาก 
ยาเสพติด 
นักเรียนทุกค
อุบัติเหตุ  การถูกทํารายทางดาน
จิตใจ  รางกาย  และหางไกลย
เสพติดทุกชนดิ 

 

 
 

๑.นักเรียนทุกคนของโรงเรีย
วัดหนามแดงไดรับการบริการ
สุขอนามัย 
๒. นักเรียนทุกคนเปนผูมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณแข็งแรงพรอมท
เร

๑.นักเรียนทุกคนเห็นความส
ของการเลนกฬีาหรือ 
ออกกําลังกาย 
๒.นักเรียน
ใหเปนประโยชน  และหางไ
จากสารเสพติด 

 

 

 
๑.มาตรฐานท
๑ ตัวบงช้ีท่ี 
๒.มาต
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 
ตัวบงช
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๕๙ 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

๓.นักเรียนมีความสามารถพ
ดานกฬีา  ไดรับการสงเสริมใ

สนอง 
มาตรฐาน
ารศึกษาของก
สถานศึกษา  

 

 

 

 
 

๒๖.โครงการ
นะแนว 
โรงเรียน 

 

โภชนาการท่ีดี
เพื่อคุณภาพ
ชีวิต 
 

 

.เพื่อใหนักเรียนเกดิความ
นุกสนานเพลิดเพลิน 
.เพื่อใหนักเรียนเปนผูมีน้ําใจ

หขอมูล  เสนอแนะแนวทาง

จแกปญหาไดดวย

รับประทาน 

ะ
น 

 

ิเศษ
ห

ของโรงเรียน 

มีใจรักการกีฬา  
ละเปนผูมีน้ําใจเปนนักกีฬา 
.นักเรียนท่ีเกดิปญหาทุกคน
ามารถตัดสินใจเลือกแนวทางใน
ารแกปญหาไดอยางถูกตอง 

สมควรแกอัตภาพของ

 

นรับประทาน

สามารถเรียนรู
จากการ
โรงเรียนเพื่อนาํไปใชใน  
 ชีวิตประจําวนัในการเลือกอาหาร
ท่ีประโยชน  และปลอดภยั 

.มาตรฐานท่ี  
๑ ตัวบงช้ีท่ี 

.๔, ๑.๕,  

ี ่ 
  ตัวบงช้ีท่ี 
.๖ 

๔.มาตรฐานท่ี  

ช้ีท่ี ๑.๒ 

แ
ใน
 
 
 
 
 
 

 

๒๗.โครงการ

๔
ส
๕
นักกฬีา 
 
 
 
 

๑.เพื่อใ
ในการแกปญหาใหนักเรียนสามารถ
เลือกตัดสินใ
ตนเอง 
๒.เพื่อสงเสริมใหนกัเรียนประสบ
ความสําเร็จในชีวิต 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อใหนักเรียนมีอาหารเชาและ
อาหารกลางวนัท่ีมีคุณคา  
หลากหลาย  
๒.เพื่อใหนกัเรียนสามารถเลือก
รับประทานอาหารท่ีปลอดภยั  แล
มีประโยช

เปนตัวแทน
เขาแขงขันในระดับตางๆ 
๔.นักเรียนทุกคนมีความ
สนุกสนาน  เพลิดเพลิน 
๕.นักเรียนทุกคน
แ
๑
ส
ก
เหมาะสม 
๒.นักเรียนทุกคนไดรับการ
สงเสริมตาม
ตนเอง 
 
 

 

๑.นักเรียนทุกค
อาหารเชาและอาหารกลางวนัท่ีมี
คุณคาและปลอดภัย 
๒.นักเรียนทุกคน

รับประทานอาหารใน

 

 

 

 

 

๑

๑
๒.มาตรฐานท่ี  
๖ ตัวบงช้ีท่ี 
๖.๔ 

.มาตรฐานท๓
๗
๗

๑๐ ตัวบงช้ีท่ี 
๑๐.๖ 
มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบง
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๖๐ 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

๒๘.โครงการ
ัฒนาทักษะ

ํางานสู
ีพท่ีสนใจ 

 

ัฒนาระบบ
ูแลชวยเหลือ
ักเรียน 

ร
สําเร็จ 

ี
 มุงม่ันพัฒนางาน และ

ูมิใจในงานของตน 
.เพื่อใหนักเรียนทํางานรวมกับ
อ่ืนได 
.  เพื่อใหนักเรียนมีความรูสึกท่ีดี

กัและเห็นความสําคัญของ

.เพื่อจดัระบบดูแลชวยเหลือ
ักเรียนใหครอบคลุมขอบขายและ
ารกิจตามนโยบาย 
.เพื่อใหนักเรียนไดรับการดูแล
วยเหลือ  สงเสริม ปองกันและ

ั้นพื้นฐาน

ยางมี
 และ

วมกับ

ี่ดี

ใจ  
หนัก  ใหความสําคัญ

ือนักเรียนไดอยางมี
ระสิทธิภาพ 
.โรงเรียนมีขอมูลนักเรียนใน
ะบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนครบ
ุกช้ัน ทุกคน 

  
 

าตรฐานท่ี ๖  
ัวบงช้ีท่ี  ๖.๑,  
.๒, ๖.๓,๖.๔ 

 

 

พ
การท
อาช
 

 
 
 
 
 
๒๙.โครงการ
พ
ด
น

 

๑.เพื่อใหนักเรียนวางแผนกา
ทํางานและดําเนินการจน
๒.เพื่อใหนกัเรียนทํางานอยางม
ความสุข
ภ
๓
ผู
๔
ตออาชีพสุจริตและหาความรู
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 

๑.เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนได
ตระหน
การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
๒
น
ภ
๓
ช
แกปญหา  ใหสามารถศึกษา จน
สําเร็จหลักสูตรการศึกษาข

๑.นักเรียนทุกคนรูจักวางแผนการ
ทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 
๒.นักเรียนทุกคนทํางานอ
ความสุข มุงม่ันพัฒนางาน
ภูมิใจในงานของตน 
๓.นักเรียนทุกคนทํางานร
ผูอ่ืนได 
๔.นักเรียนทุกคนมีความรูสึกท
ตออาชีพสุจริตและหาความรู
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 

๑.ครูทุกคนมีความรู  ความเขา
มีความตระ
ตอการปฏิบัติกิจกรรมและ
สามารถจัดกิจกรรมในการดแูล
ชวยเหล
ป
๒
ร
ท
๓.นักเรียนทุกคนไดรับการ
ชวยเหลือ สงเสริม พัฒนา ปองกัน
แกปญหาและมีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร
สถานศึกษากําหนด 

ม
ต
๖
 

 

 
 
 
 

๑.มาตรฐานท่ี 
๗  ตัวบงช้ีท่ี 
๗.๖   
มาตรฐานท่ี ๑๐  
ตัวบงช้ีท่ี ๑๐.๖  
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๖๑ 
 

กลยุทธท่ี๔  พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางม  
 

 
ีคุณภาพ

โครงการ/
กิจกรรม 

๓๐โครงการ  
นิเทศภายใน 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี ๘

 
 
 
 
 

๓๑.โครงการ
ัฒนาบุคลากร 

 

 

ง
 

ระสิทธิภาพ

 และ
และวิชา

กับบุคลากรและนักเรียน

าตนเอง 
าร

ะ  ๙๐  มี
น

 
นัด

ู
ช

นมีแรงจูงใจและ

ปฏิบัติงาน  

วบงช้ีท่ี ๘.๓, 
.๖ 

.มาตรฐานท่ี  
 ตัวบงช้ี ๗.๘  
.มาตรฐานท่ี  

พ
 
 

 
 
 

 

๑.เพื่อพัฒนางานตามขอบขายขอ
กลุมงานในโรงเรียนท้ัง  ๔  งาน
๒.เพื่อพัฒนาครูใหมีป
ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

 

 
๑.เพื่อใหบุคลากรไดรับความรูจาก
การประชุม ฝกอบรม  สัมมนา
ศึกษาดูงาน ตามความถนัด
ท่ีรับผิดชอบ 
๒.เพื่อใหบุคลากรไดนําเอาความรู 
ท่ีไดรับมาขยายผลตอและใช
ประโยชน
ภายในสถานศึกษา 
๓.เพื่อใหบุคลากรมีแรงจูงใจและ
เจตคติท่ีดีตอการพัฒน
๔.เพื่อสรางขวญัและกําลังใจในก
ปฏิบัติงานแกบุคลากร  
 

๑.การบริหารงานท้ัง  ๔  งาน  
บรรลุภารกิจรอยละ ๙๐ 
๒.ครูไมนอยกวารอยล
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใ
หนาท่ี 

๑.บุคลากรทุกคนไดรับความรูจาก
การประชุม ฝกอบรม  สัมมนา
และศึกษาดูงาน ตามความถ
และวิชาท่ีรับผิดชอบ 
๒.บุคลากรทุกคนไดนําเอาความร
ท่ีไดรับมาขยายผลตอและใ
ประโยชนกับบุคลากรและ
นักเรียนภายในสถานศึกษา 
๓.บุคลากรทุกค
เจตคติท่ีดีตอการพัฒนาตนเอง 
๔.บุคลากรทุกคนมีขวัญและ
กําลังใจในการ
 

ตั
๘
 
 
 
๑
๗
๒
๘ ตัวบงช้ีท่ี  
๘.๔   
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กลยุทธท่ี ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา  

ริมและสน  

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

มาตร๓๒.โครงการ
ารประกัน
ุณภาพภายใน 
 

.เพื่อจดัทําและดําเนนิการตาม

 

 

รประเมิน
คุณภาพภายใน 
 

 

ึกษา ๒๕๕๔ 

ษา

าร

      

.มีการนําผลการประเมินคุณภาพ
ท้ังภายในและภายนอกไปใช
วางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 
ในปการศึกษา ๒๕๕๕ 
๖.มีการจัดทํารายงานประจําปท่ี
เปนรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในของปการศึกษา ๒๕๕๔ 

ฐานท่ี ๑๒ 
วบงช้ีท่ี 
๒.๑, ๑๒.๒, 

ก
ค

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

๑.ในปการศกึษา ๒๕๕๔ 
โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา 
๒.ในปการศ
โรงเรียนมีการจัดทําและ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ตามมาตรฐานการศึก
ของสถานศึกษา 
๓.ในปการศึกษา ๒๕๕๔โรงเรียน
ไดพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
และใชสารสนเทศในการบริห
จัดการศึกษา 
๔.ในปการศึกษา ๒๕๕๔ 
โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายใน      
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๕

ตั
๑
๑๒.๓, ๑๒.๔, 
๑๒.๕, ๑๒.๖ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

มาตรฐ
การศึกษาของกิจกรรม 

ของโคร

 เปาหมาย 
สนอง

งการ/กิจกรรม 

 
าน

สถานศึกษา  

๓๓.โครงการ
พัฒ
องค
การบริหาร

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๔.โครงการ
ระดมทรัพยากร
และการลงทุน
เพื่อการศึกษา 

 

๑.เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีการ
พัฒนาองคกร  โครงสราง  ระบบ
การบริหารง บ 
๒.  เพื่อใหผูบริหารใชหลักบริหาร

ร
ารวิจัยเปนฐานคิด

 

การบริหารจัดการศึกษา 

นในการรวม
ัฒนาและจัดการศึกษา  
 

๑.ภายในปการศึกษา ๒๕๕๔  
สถานศึกษาส กร  
โครงส าน
อยางเป

มี
การ

๒๕๕๔  

ชน 

  
ามรวมมือรอยละ ๙๐  

มาตร ๘  
ตัว ,  
๘
๘.   

นาการจดั
กร  ระบบ

อยางมี
ประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล
 

านใหเปนระบ

แบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลกา
ประเมินหรือผลก
ท้ังดานวิชาการและการจัดการ 
๓.เพื่อใหผูบริหารสามารถบริหาร
จัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
๔.นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน      
พึงพอใจผล
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อประสานความรวมมือระหวาง
โรงเรียน  กับองคกรของรัฐ  องคกร
เอกชน  และชุมช
พ

ามารถพัฒนาองค
ราง  ระบบการบริหารง
น 

ระบบ  
๒.ภายในปการศึกษา ๒๕๕๔  
ผูบริหารใชหลักบริหารแบบ
สวนรวมและใชขอมูลผล
ประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐาน
คิดท้ังดานวิชาการและการจดัการ 
๓.ในปการศึกษา 
ผูบริหารสามารถบริหารจัดการ 
ศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ี
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ    
รอยละ ๙๐ 
๔.นักเรียน  ผูปกครอง  ชุม
รอยละ ๙๐ พึงพอใจผลการบริหาร
จัดการศึกษา 

องคกรภาครัฐ  องคกรเอกชน
ชุมชน  ใหคว
ของการขอความรวมมือ 
 

ฐานท่ี 
บงช้ีท่ี ๘.๑

.๒,๘.๓,  
๔,๘.๕, ๘.๖  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี ๙ 
ตัวบงช้ีท่ี ๙.๓   
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โครงการ/
กิจกรรม 

๓๕.โครงการ
พัฒนา         
การบริหาร    
จัดการศ
โดยใชโรงเรียน
เปนฐาน 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

๑.ในปการศกึษา ๒๕๕๔  
โรงเรียนมีพัฒนาการบริหารงาน
โดยใชโรง

สนอง 
มาตรฐาน
ารศึกษาของก
สถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี ๙ 
ตัวบงช้ีท่ี  ๙.
๙.๒, ๙.๓ 

ึกษา

น 

 

ามามีสวนรวมในการพัฒนา
ถานศึกษา 

เรียนเปนฐาน 
๐  คณะกรรมการ

าม

 

๑.เพื่อสงเสริมพัฒนาการบริหารงา
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
๒.เพื่อสงเสริมคณะกรรมการสถาน
ศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี 
ระเบียบกําหนด 
๓.เพื่อสงเสริมคณะกรรมการ
สถานศึกษากํากับติดตาม  ดแูล และ
ขับเคล่ือนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย 
๔.เพื่อสงเสริมผูปกครองและชุมชน
เข
ส
 

๒.รอยละ ๙
สถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ีต
ระเบียบกําหนด 
๓.รอยละ ๙๐ คณะกรรมการ
สถานศึกษากํากับติดตาม  ดแูล แล
ขับเคล่ือนการดําเนินงานของ   

ท่ี

ะ

๑, 

สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย 
๔. รอยละ ๙๐  ผูปกครองและชุมชน
เขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา 
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ตอนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๑.  ินงานตามแผนปฏิบัต ําปของสถานศึกษา 

ารดําเนนิงานโคร ตามแผนปฏิบัตกิาร  
 กลยุทธท่ี ๑  พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกร ะสงเสริม 

 ป

ผลการดําเน

• ผลก

ิการประจ

งการ/กจิกรรม ประจาํปของสถานศึกษา
ะดับตามหลักสูตรแล

  
 

      ความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเ นเคร่ืองมือในการเรียนรู 

ผลสําเร็จ 
โครงการ/กิจกร

.โครงการ

รม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 
(

. มีมาตรฐานการศ

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๑
พ นาการจดั
ประสบการณการ
เรียนรูปฐมวัย 

งช้ี 

ัฒนาคุณภาพตาม

ขอมูลสารสนเทศ
และใชสารสนเทศในการบริหาร
จัดการไดรอยละ  ๙๐ 
๔.ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานไดรอยละ ๙๐ 
๕. นําผลการประเมินคุณภาพ 
ท้ังภายในและภายนอกไปใช 
ในการวางแผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 
๖.จัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในปการศกึษาละ ๑  คร้ัง 

๑ ึกษา
ป ัว
บ
ห
๒
ป นิงานตามแผน      
ท
ม
๓ ูลสารสนเทศ
และใชสารสนเทศในการ
บริหารงานไดรัอยละ ๙๕ 
๔.มีการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐาน ไดรอยละ ๙๕ 
๕. มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอก
ไปใชในการวางแผนพัฒนา 
๖.มีการจัดทํารายงานประจําป 
เม่ือส้ินปการศึกษา ๑  คร้ัง 

มาตรฐานปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี ๑ เด็กมี

านรางกาย 
มาตรฐานท่ี ๒ เด็กมี
ัฒนาการดานอารมณ

และจิตใจ 
รฐานท่ี ๓ เด็กมี

พัฒนาการดานสังคม 
มาตรฐานท่ี ๔ เด็กมี
พัฒนาการดาน
สติปญญา 
มาตรฐานท่ี ๕ ครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธิผล 
มาตรฐานท่ี ๖ 
ผูบริหารปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาท่ี
อยางมีประสิทธิภาพ
และเกดิประสิทธิผล 

ัฒ
๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาปฐมวยั 
ไดทุกมาตรฐานและทุกตัวบ
๒. จัดทําและดําเนินการตาม
แผนท่ีมุงพ
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๓.จัดระบบ

ฐมวัยทุกมาตรฐานและทุกต
งช้ี สอดรับกับมาตรฐานของ
นวยงานตนสังกัด 

พัฒนาการด

. มีแผนการจัดการศึกษา
ฐมวัย ดําเน

พ

ี่มุงพัฒนาคุณภาพตาม
าตรฐานของโรงเรียน 
.มีระบบขอม

มาต
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โครงการ/กิจกรรม (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
( เชิงปริมาณและค

เปาหมาย 
ผลสําเร็จ 

 
ุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

 านท่ี ๗  
แนวการจัดการศึกษา 
มาต
สถาน
ประ น
ของ ที่

  

น
 

ายตาม
ัยทัศน  

ัย 

นวทาง
าเพื่อ

  มาตรฐ

รฐานท่ี ๘ 
ศึกษามีการ

กันคุณภาพภายใ
สถานศึกษาตาม

กําหนดใน
กฎกระทรวง 
มาตรฐานท่ี ๙ 
สถานศึกษามีการสราง
สงเสริม  สนับสนุน  
ใหสถานศึกษาเป
สังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานท่ี ๑๐ การ
พัฒนาสถานศึกษา 
ใหบรรลุเปาหม
ปรัชญา  วิส
และจุดเนนของ    
การศึกษาปฐมว
มาตรฐานท่ี ๑๑ การ
พัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแ
ปฏิรูปการศึกษ
ยกระดับคุณภาพ  
ใหสูงข้ึน 
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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 
 
 

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

.ครูทุกคนต้ังใจปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการสอนให
หลากหลายยิ่งข้ึน  โดนยดึ
ผูเรียนเปนสําคัญ 
๒.ครูทุกคนต้ังใจพัฒนาส่ือ  
จัดหาแหลงเรียนรู  และมีการ
วิจัยในช้ันเรียน 
๑.ครูทุกคนมีเอกสารท่ีได
ศึกษาคนควาเกี่ยวกับกจิกรรม
การเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
๒.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 
กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาไทย สังคม
ศึกษา และภาษาตางประเทศ  
เพิ่มข้ึนรอยละ ๑๒ 
๓.ครูทุกคนมีผลงานวิจัย      
นําผลงานวิจยัไปใชพัฒนางาน
ใหมีประสิทธิภาพ  และเกดิ
ประสิทธิผล 
๑.นักเรียนรอยละ ๙๕ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละ
สาระเปนไปตามเกณฑตน
สังกัด 
๒.นักเรียนรอยละ ๙๕ มีผล
การประเมินสมรรถนะตาม
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 

างมี
  

  
และ

๑ ๑ มาตรฐาน ท่ี ๗ 
ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ีอย
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 

มาตรฐานท่ี ๕
ผูเรียนมีความรู
ทักษะท่ีจําเปนตาม
หลักสูตร 
มาตรฐานท่ี  ๗    
ตัวบงช้ีท่ี ๗.๗ ครูมี
การศึกษาวิจยัและ
พัฒนาการจดัการ
เรียนรูในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบและใช
ผลการวิจัยไป  
ปรับปรุงการสอน 
 
มาตรฐานท่ี  ๕  
ผูเรียนมีความรูและ
ทักษะท่ีจําเปนตาม
หลักสูตร 
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โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา
ี้) 
 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช

 

 

 

.๕ โครงการ
พัฒนาทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมพรอม
สูประชาคม
าเซียน อ

 

 

 

 

 

๖.โครงการ
หองสมุด
มีชีวิต 

 

 

 

๓ ลการ
ป ละเขียน
เป
๔
ท
ร
๑
ฟ
ด
๒
ใ คิด      
ก
๓
ค
ใ
๔
ค
พ
ข
อ
๑
โ
แ
๒
ร
ต
แ ัว 

ร
ขียน

การ

าร
ฤษ     

  
 กลาคิด      

วงหา
ษา

ื่อ

น
าร
วย

    
วย
าง ๆ 

มาตรฐานท่ี ๓  
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๒ 

าน 

ู

มาตรฐานท่ี ๓   

มรู
าร

ัฒนา
ตนเองอยาง
ตอเนื่อง 
 

 

.นักเรียนรอยละ ๙๐  มีผ
ระเมินการคิดวิเคราะหแ
นไปตามเกณฑ 
.นักเรียนรอยละ ๕๐ มีผลการ
ดสอบระดับชาติเฉล่ียอยูใน
ะดับดีข้ึน 
.นักเรียนทุกคนมีทักษะในการ
ง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ     
ีข้ึน 
.นักเรียนทุกคนมีความม่ันใจ  
นการใชภาษาอังกฤษ กลา
ลาทํา  กลาแสดงออก 
.นักเรียนทุกคนรูจักแสวงหา
วามรูเพื่อเปนพื้นฐานการศึกษา
นระดบัท่ีสูงข้ึน 
. นักเรียนทุกคนเล็งเหน็
วามสําคัญของภาษาอังกฤษเพื่อ
ัฒนาความพรอมและศักยภาพ
องตนเองใหเขาสูประชาคม
เซียนได า
.นักเรียนและบุคลากรใน
รงเรียนรอยละ ๙๐ มาใชบริการ
ละรวมกิจกรรมใหหองสมดุ 
.นักเรียนรอยละ ๙๐ มีนิสัย     
ักการอาน  แสวงหาความรูดวย
นเองจากหองสมุด  แหลงเรียนรู  
ะส่ือตาง ๆ รอบตล

๓.นักเรียนรอยละ ๙๕ มีผลกา
ประเมินการคิดวิเคราะหและเ
เปนไปตามเกณฑ 
๔.นักเรียนรอยละ ๕๐ มีผล
ทดสอบระดับชาติเฉล่ียอยูใน
ระดับดีข้ึน 
๑.นักเรียนทุกคนมีทักษะในก
ฟง พูด อาน เขียนภาษาอังก
ดีข้ึน 
๒.นักเรียนทุกคนมีความม่ันใจ
ในการใชภาษาอังกฤษ
กลาทํา  กลาแส ดงออก 
. แส๓ นักเรียนทุกคนรูจัก

ความรูเพื่อเปนพื้นฐานการศึก
ในระดบัท่ีสูงข้ึน 
๔. นักเรียนทุกคนเล็งเหน็
ความสําคัญของภาษาอังกฤษเพ
พัฒนาความพรอมและศักยภาพ
ของตนเองใหเขาสูประชาคม
อาเซียนได 
.๑ นักเรียนและบุคลากรใ

โรงเรียนรอยละ ๙๕ มาใชบริก
และรวมกิจกรรมใหหองสมดุด
ความสนใจ 
.๒ นักเรียนรอยละ ๙๕ มีนิสัย

รักการอาน  แสวงหาความรูด
ตนเองจากแหลงเรียนรู  ส่ือต

 
 
 
 
 
 

มีทักษะในการอ
ฟง พูด เขียนและ
ตั้งคําถามพ่ือ
คนควาหาความร
เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาควา
ดวยตนเอง  รักก
เรียนรูและพ
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โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
ิงปริมาณและคุณภาพ ) ( เช

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) (

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
๗.โครงการ
สงเสริมนิสัยรัก
การอาน การเขียน
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓.นักเรียนรอยละ ๙๐ มี
ทักษะในการอาน ฟง ดู พดู 

๓
ใ

เขียนและต้ังคําถามเพ่ือ
คนควาหาความรูเพิ่มเติม  
๔.นักเรียนรอยละ ๙๐ ใช
เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรูและนําเสนอผลงาน 
๑.ผูเรียนทุกคนในโรงเรียน      ๑

เขารวมกิจกรรมในโครงการ 
๒.คณะครูในโรงเรียนทุกคน
เขารวมกิจกรรมในโครงการ 
.

ข

๓ คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานและผูปกครอง  
ทุกคนเขารวมกิจกรรม 

 

   

ในโครงการ

 

 

 

 

 

 
 

 

.
น
ตั้ง
๔.
เทค ู
แล
 
.ผ

๒.
๓.
ั้น

ทุก
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

า
ตัว
ัก
ส

ตน
เรียนร ื่อ 
ตัว งช้ีท่ี ๓.๒   มี
ทักษะในการอาน  ฟง  
ดู  ด  เขียน   
มาตรฐานท่ี  ๑๔   
ตัว งช้ีท่ี ๑๔.๑ จัด
โครงการท่ีสงเสริมให
ผูเร
วิส
สถ
ัว

ผล
สง
ร ัศน  
อ ษา 

นักเรียนรอยละ ๙๕ มีทักษะ  
การอาน ฟง ดู พูด เขียนและ  

 
 

คําถามเพ่ือคนควาหาความรู  
นักเรียนรอยละ ๙๕  ใช
โนโลยีในการแสวงหาความร
ะนําเสนอผลงาน 

ูเรียนทุกคนเขารวมกจิกรรม 
คณะค

 
ม

รูทุกคนเขารวมกจิกรรม 
คณะกรรมการสถานศึกษา    
พื้นฐานและผูปกครอง 
คนเขารวมกิจกรรม 

ร
แ

ตรฐานท่ี  ๓  
บงช้ีท่ี ๓.๑ มีนิสัย
การอานและ
วงหาความรูดวย
เองจากแหลง

ู และส
บ

พู

บ

ียนบรรลุตาม 
ัยทัศนของ
านศึกษา 
บงช้ีท่ี  ๑๔.๒     
การดําเนินงาน
เสริมใหผูเรียน
รลุตามวิสัยท
สถานศึก

ต

บ
ข ง
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โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
 

) 
ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา
ี้) 
 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช

มาตรฐานท่ี  ๓  ๘.โครงการ
ริมสรางสังคม
หงการเรียนรูสู
ถานศึกษา 

ัยรัก 

 

ษะ    
  

สถานศึกษาสราง
หลงเรียนรูและพัฒนา         

งเรียนรูภายในสถานศึกษา
และใชประโยชนจากแหลงเรียนรู
ั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา  
.  รอยละ ๙๐ มีการแลกเปล่ียน

เรียนรูระหวางบุคคลภายใน
ถานศึกษา  ระหวางสถานศึกษา
บครอบครัว ชุมชนและองคกรท่ี
ี่ยวของเพื่อพัฒนาหลักสูตรให

คุณภาพ  มีความเหมาะสม   
ตรงตามท่ีกรมวิชาการกําหนด 

รัก
ู    

ะ 
  

ื่อคนควา         

ู

 ๙๕ ใช
เทคโนโลยีในการเรียนรูและ
นําเสนอผลงาน 
๕. รอยละ ๙๕ สถานศึกษาสราง
แหลงเรียนรูและพัฒนา 
แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา
และใชประโยชนจาก 
แหลงเรียนรูท้ังภายใน ภายนอก
สถานศึกษา  
 ๖.  รอยละ ๙๕ มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคคล
ภายในสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษา ครอบครัว  ชุมชน
และองคกรท่ีเกี่ยวของเพื่อพฒัน
หลักสูตรใหมีคุณภาพ   

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑, 
๓.๒,๓.๓,๓.๔  
ผูเรียนมีทักษะ    
ในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง  
รักการเรียนรูและ

อยาง

เส
แ
ส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีนิส
การอานและแสวงหาความรู    
ดวยตนเองจากหองสมุด       
แหลงเรียนรู และส่ือตางๆ  
.๒  ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีทัก

ในการอาน  ฟง  ดู  พูด  เขียน
และต้ังคําถามเพื่อคนควาหา

 ความรู
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐ เรียนรู
รวมกันเปนกลุม แลกเปล่ียน  
ความคิดเหน็เพื่อการเรียนรู
ระหวางกัน 
๔.  ผูเรียนรอยละ ๙๐ ใช
เทคโนโลยีในการเรียนรูและ
นําเสนอผลงาน 
๕. รอยละ ๙๐
แ
แหล

ท
๖

ส
กั
เก มี

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๕ มีนิสัย
การอานและแสวงหาความร
ดวยตนเองจากหองสมุด     

างๆ  แหลงเรียนรู และส่ือต
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๕ มีทักษ
ในการอาน  ฟง  ดู  พูด  เขียน
และต้ังคําถามเพ
หาความรู 
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๕ เรียนรู
รวมกันเปนกลุม แลกเปล่ียน
ความคิดเหน็เพื่อการเรียนร

 ระหวางกัน
๔.  ผูเรียนรอยละ

า

 
 
 
 
 

พัฒนาตนเอง
ตอเนื่อง 
มาตรฐานท่ี  ๑๓  
ตัวบงช้ีท่ี ๑๓.๑, 
๑๓.๒ 

สถานศึกษามีการ
สราง สงเสริม 
สนับสนุนให
สถานศึกษาเปน
สังคมแหงการ
เรียนรู 
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โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตร ษา ฐานการศึก
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๙.โครงการพ
หลักสูตร
สถานศึกษา 
 

ัฒนา

๐.โครงการ
ัดการสภาพ 
วดลอมเพื่อการ
ียนรู 
ูคุณภาพ 

 

 
 
 
 
 
 

 

๑
จ
แ
เร
ส
 

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
ข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดหนาม
แดง(เขียวอุทิศ)  ใหแลวเสร็จ
กอนเปดภาคเรียนท่ี ๑ ป

 

การศึกษา ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
๑.รอยเปอรเซ็นตของพ้ืนท่ี

อาด  

ลงเรียนรูให

หล
ข้ัน
วัด
ได
โค
หล
กับ
ชุม านตนสังกัด 
ได
ท่ี ๑
 
๑.ท รงเรียน
ได
ม่ัน
อํา ท่ีอยูใน
สภ
กา
สํา

. ุง
แห
ทุก มสาระ 
กา
 

ตรฐ ี้ท่ี 
.๑, 

หลักส
กับทอ  

ามส ัด 
งนั ง

บริเวณโรงเรียนมีความสะ
รมร่ืน  สวยงาม 
๒.โรงเรียนจดัแห
นักเรียนทุกคนท้ัง  ๘  กลุม
สาระ 
 

๒

ักสูตรสถานศึกษา
พื้นฐานโรงเรียน                 
หนามแดง(เขียวอุทิศ)  
รับการปรับปรุงในเร่ือง

มา
๑๐

รงสรางเวลาเรียน 
ักสูตรทองถ่ิน  ท่ีสอดรับ
ความตองการของนักเรียน 
ชน หนวยง

คว
ขอ
 

สําเร็จกอนเปดภาคเรียน  
 ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

ุกพ้ืนท่ีของโ
รับการดแูลใหมีความ
คง  สะอาด ปลอดภัย มีส่ิง
นวยความสะดวก

ห

าพใชการไดดี รมร่ืน มี
รจัดทําแหลงเรียนรู 

ปลอ

หรับนักเรียน 
โรงเรียนจดัและปรับปร

ใช

ลงเรียนรูใหนักเรียน     
คนท้ัง  ๘  กลุ

มาต

รเรียนรู 
พัฒ

จา

านท่ี ๑๐  ตัวบงช
๑๐.๒,๑๐.๓ 
ูตรเหมาะสม 
งถ่ิน ความตองการ
ามารถ ความถน
กเรียนและผูเกี่ยวขอ  

 
 
 
 
มาตรฐ ๑          
ตัวบงช
องเร  

อาคาร  
ด

ความส
การ ร่ืน มีแหลง

เรียนร าหรับผูเรียน 
รฐ นท่ี ๑๓ 

ตัวบงช ี่  ๑๓.๑ 
มีการสรางและ 

นา หลงเรียนรู 
 และใ ยชน 
กแห งเรียนรู  

านท่ี  ๑
ี้ท่ี  ๑๑.๑   
ียน หองปฏิบัติการ
 ม่ันคง สะอาด
ภัย  มีส่ิงอํานวย
ะดวกเพียงพอ    
ไดดี รม
ูสํ
า
ี้ท

แ
ชประโ
ล
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โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

ะ
มาตรฐานท่ี ๔  ตัว
บงช้ีท่ี ๔.๑,  ๔

๑๑.โครงการ
พัฒนานักเรียน
ดานการคิด 

 
๑
ส
ฟ
ข ัมพันธ
ข ารพูดหรือ
การเขียนตามความคิดของตนเอง
ไ  
๒ นักเรียนรอยละ ๙๐ สามารถ
อ บายวิธีคิด  วิธีแกปญหา 
ด ยภาษาของตนอยางเปนลําดับ
ข
๓
ก
เล   
โ จ
อ วย
ความรอบคอบ 
๔ ักเรียนรอยละ ๙๐ มีความคิด
ริเร่ิมและสรางสรรค  สรางผลงาน
ดวยความภาคภูมิใจ 

ล
ระกอ
ัมพั
ดหร

เ

ารถ

นลําด

สามาร
  
าร

ัดสิน
าดว

าม
ผล

.๒, 

อยางเปนระบบ   
คิดสรางสรรค  
ตัดสินใจแกปญหา
ไดอยางมีสติ 

 

.นักเรียนรอยละ ๙๐  สามารถ
รุปความคิดจากเร่ืองท่ีอานและ
งจับประเด็นตามองคประกอบ
องเร่ือง  เช่ือมโยงความส
องเร่ืองและส่ือสารก

ด
.
ธิ
ว
ั้นตอน 
.นักเรียนรอยละ ๙๐  สามารถ
ําหนดเปาหมาย  คาดการณ  
ือกตัดสินใจตามเร่ืองเหตุการณ
ดยเลือกใชขอมูลในการตัดสินใ
ยางมีเหตุผลและแกปญหาด

.น

๑.นักเรียนรอยละ ๙๕ สามารถ
สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอานแ
ฟงจับประเด็นตามองคป
ของเร่ือง  เช่ือมโยงความส
ของเร่ืองและส่ือสารการพู
การเขียนตามความคิดของตน
ได 
๒.นักเรียนรอยละ ๙๕ สาม
อธิบายวิธีคิด  วิธีแกปญหา 
ดวยภาษาของตนอยางเป

บ ๔.๓, ๔.๔  
นธ
ือ

 

ผูเรียนมี
ความสามารถ 

อง ในการคิด 

ับ
ข้ันตอน 
๓.นักเรียนรอยละ ๙๕  
กําหนดเปาหมาย  คาดการณ
เลือกตัดสินใจตามเร่ืองเหตุก
โดยเลือกใชขอมูลในการต
อยางมีเหตุผลและแกปญห
ความรอบคอบ 

ถ
สมเหตุผล 

ณ  
ใจ
ย

คิด
งาน

๔.นักเรียนรอยละ ๙๕ มีคว
ริเร่ิมและสรางสรรค  สราง
ดวยความภาคภูมิใจ 
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กลยุทธท่ี ๒  ปลูกฝงคุณธรรม  กึในความเปนชาตไิทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาขอ
ษฐกิจพ

 

 
ความสําน ง 

       เศร อเพียง 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

๑.นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคตามหลักสูตร 
๒.นักเรียนท่ีทุกคนมีความ       
เอ้ืออ

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร  
มีความเอ้ืออาทรและกตัญู
กตเว  

ม
ต
ม

สนอง า ม
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

าตรฐานการศึกษ

๑๒ โครงการ
พัฒนากิจกรรม
ลูกเสือ    
เนตรนารี 
 

าทรและกตัญูกตเวที       

ามคิด

นทุกคนตระหนักรูคุณคา 

ง
มของโรงเรียน  

ทีตอผูมีพระคุณ ยอมรับ

กจิการลูกเสือ

าตร    
ัวบ
ีคุณ ึง

ประ
ตัวบ
เอ้ืออ

ัญ ี
พระ
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๓ ยอมรับ
ความคิดและวฒันธรรม

าง 
บงช้ีท่ี ๒.๔ ตระหนกั  

รูคุณคา  รวมอนุรักษ
และพัฒนาส่ิงแวดลอม 
าตรฐานท่ี ๑๐ 

งช้ีท่ี ๑๐.๓ 
จัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนท่ีสงเสริมและ
ตอบสนองความ
ตองการ  ความสามารถ  
ความถนัด  และความ
สนใจของผูเรียน 
 

.

ตอผูมีพระคุณ 
๓.นักเรียนทุกคนยอมรับคว
และวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 
๔.นักเรีย
รวมอนุรักษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม 
๕.ภายในป พ.ศ.๒๕๕๔  กิจการ
ลูกเสือของโรงเรียนมีการ
พัฒนาข้ึน  สามารถเปนแบบอยา
ในการจดักิจกรร
ในกลุมบางพลี ๑ได 
 

ความคิดและวฒันธรรมท่ี
แตกตาง ตระหนักรูคุณคา 
รวมอนุรักษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม 

กต

ของโรงเรียนมีการพัฒนาข้ึน  
สามารถเปนแบบอยางในการ
จัดกิจกรรมของโรงเรียนใน
กลุมบางพลี ๑ ได  
 

ท่ีแตกต
ตัว

ฐานท่ี ๒
งช้ีท่ี ๒.๑ 
ลักษณะท่ีพ
สงคตามหลักสูตร 
งช้ีท่ี ๒.๒  
าทรผูอ่ืนและ
ูกตเวทีตอผูม
คุณ 

ม
ตัวบ
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โครงการ/กิจกรรม (เชิงปริมาณ

เปาหมาย สนองมาตร

และคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

ฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๑๓.โครงการวัน ๑.นักเรียนทุ ิตนใน
การป
ศาสนา ประเพณี       

ารพ

 

๑.นักเรียนทุก ตนใน
การป
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม    
ท่ีด
ตั้ง
๒.
รัก
ชา
ร

 

ม
ตัวบง
มีคุณล
ป ูตร 
ต ื้ออาทร
ผ ทีตอ
ผ
ต มรับ
ค รมท่ี
แ
ต .๔ ตระหนกั 
ร
พ
ม   
ต
โ
ส
ต ัศน  
ป นของ
ส
ต
ด ให
ผ
ว
จ  
 
 

สําคัญ 
กคนปฏิบัต

ระกอบพิธีกรรมทางดาน
วัฒนธรรม

ท่ีดีงามของคนไทยได 
๒.นักเรียนทุกคนมีความเค
รัก หวงแหน เทิดทูนสถานบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
 

คนปฏิบัติ
ระกอบพิธีกรรมทางดาน

ีงามของคนไทยดวยความ
ใจ 
นักเรียนทุกคนมีความเคารพ
 หวงแหน เทิดทูนสถานบัน
ติ ศาสนา และ
ะมหากษัตริย พ

าตรฐานท่ี ๒   
ช้ีท่ี ๒.๑ 
ักษณะท่ีพึง

ระสงคตามหลักส
ัวบงช้ีท่ี ๒.๒ เอ
ูอ่ืนและกตัญูกตเว
ูมีพระคุณ 
ัวบงช้ีท่ี ๒.๓ ยอ
วามคิดและวฒันธร
ตกตาง 
ัวบงช้ีท่ี ๒
ูคุณคา  รวมอนุรักษและ
ัฒนาส่ิงแวดลอม 
าตรฐานท่ี ๑๔
ัวบงช้ีท่ี  ๑๔.๑ จัด
ครงการ  กิจกรรมท่ี
งเสริมใหผูเรียนบรรลุ
ามเปาหมาย  วิสัยท
รัชญา  และจุดเน
ถานศึกษา 
ัวบงช้ีท่ี ๑๔.๒ ผลการ
ําเนินงานสงเสริม
ูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  
ิสัยทัศน  ปรัชญาและ
ุดเนนของสถานศึกษา

 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๗๕ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๑๔. โครงการ
โรงเรียน 
ธรรมจารี 
 ชนแก

และสังคม 

           

ัว

 

แวดลอม 

  
ห

ปาหมาย  

า 

  
ชัญาและ

๑.นักเรียนทุกคนไดรับการ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
๒.นักเรียนทุกคนไดปฏิบัติ
กิจกรรมอันเปนประโย
ตนเองและสังคม 

 

๑.นักเรียนทุกคนไดรับการ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
๒.นักเรียนทุกคนไดปฏิบัติ
กิจกรรมอันเปนประโยชนแก
ตนเอง

 

มาตรฐานท่ี ๒     

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ 
มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตามหลักสูตรต
บงช้ีท่ี ๒.๒ เอ้ืออาทร
ผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอ
ผูมีพระคุณ 
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๔ ตระหนกั
รูคุณคา  รวมอนุรักษและ
พัฒนาส่ิง
มาตรฐานท่ี ๑๔ 
บงช้ีท่ี  ๑๔.๑ จัดโครงการ
กิจกรรมท่ีสงเสริมใ
ผูเรียนบรรลุตามเ
วิสัยทัศน  ปรัชญา  และ
จุดเนนของสถานศึกษ
ตัวบงช้ีท่ี ๑๔.๒ ผลการ
ดําเนินงานสงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย
วิสัยทัศน  ปร
จุดเนนของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๗๖ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๑๕.โครงการ
อนุรักษพลังงาน

ลอม 

ู

ุรักษ
ลังงานและส่ิงแวดลอม 
ูชุมชน 

 

ู

ุรักษ
ังงานและส่ิงแวดลอม 

ูชุมชน 
 

      

.๑             

ัศน  
นนของ

ร

ย  

และส่ิงแวด
 

๑.ครูและนักเรียนทุกคนไดร
วิธีการอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมอยางถูกตอง 
๒.โรงเรียนเปนตนแบบในการ
ปฏิบัติเร่ืองการอน
พ
ส

๑.ครูและนักเรียนทุกคนไดร
วิธีการอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมอยางถูกตอง 
๒.โรงเรียนเปนตนแบบในการ
ปฏิบัติเร่ืองการอน
พล
ส

มาตรฐานท่ี  ๒ 
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๔  
ตระหนกั รูคุณคา  
รวมอนุรักษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม 
มาตรฐานท่ี ๑๔  
ตัวบงช้ีท่ี ๑๔
จัดโครงการ  กิจกรรมท่ี
สงเสริมใหผูเรียนบรรลุ
ตามเปาหมาย  วิสัยท
ปรัชญา  และจุดเ
สถานศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๔.๒ ผลกา
ดําเนินงานสงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตามเปาหมา
วิสัยทัศน  ปรัชญาและ
จุดเนนของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๗๗ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

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

ม

รรม

ถ

ทุกคนรูจักสิทธิ 
ละหนาท่ีของตนเอง 

๕.นักเรียนทุกคนมีความ
สามัคคี และรูจักการเสียสละ 

๑.ภายในป การศึกษา  ๒๕๕๔  
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 

ม

รรม

ถ

ทุกคนรูจักสิทธิ 
ละหนาท่ีของตนเอง 

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 

             
 
ร 

 ยอมรับ
ธรรม  

.๑             


าย  

ดําเนินงานสงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  
วิสัยทัศน ปรัชญาและ
จุดเนนของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๑๕         
ตัวบงช้ีท่ี ๑๕.๑ จัด
โครงการ กิจกรรมพิเศษ
เพื่อตอบสนองนโยบาย  
จุดเนนตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
 

๑.นักเรียนทุกคนไดมีสวนรว
ในกจิกรรม 
๒.นักเรียนทุกคนมีพฤติก
ดีข้ึน 
๓.นักเรียนทุกคนสามาร
ทํางานเปนหมูคณะได 
๔.นักเรียน
แ

๑.นักเรียนทุกคนไดมีสวนรว
ในกจิกรรมดวยความต้ังใจ 
๒.นักเรียนทุกคนมีพฤติก
ดีข้ึน 
๓.นักเรียนทุกคนสามาร
ทํางานเปนหมูคณะไดด ี
๔.นักเรียน
แ

มาตรฐานท่ี ๒  

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑    
มีคุณลักษณะท่ี             
พึงประสงคตามหลักสูต
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๓
ความคิดและวฒัน
ท่ีแตกตาง 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๑๔  
ตัวบงช้ีท่ี ๑๔
จัดโครงการ ท่ีสงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตามเปาหม
วิสัยทัศน ปรัชญา จุดเนน
ของสถานศึกษา 
 ตัวบงช้ีท่ี ๑๔.๒ ผลการ



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๗๘ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๑๘.โครงการ 
ออนนอม   
ถอมตน   
น้ําใจงาม 
ตามแบบไทย 

 

นจัดข้ึนเพื่อ

ะมีความ
น

ปนไทย

ยาท

ัด
  

มารยาทไทยและมีความ
น
นไทย 

ยาท

ัติ

  

  กิจกรรมท่ี
งเสริมใหผูเรียนบรรลุ
ามเปาหมาย  วิสัยทัศน  
รัชญา  และจุดเนนของ

ศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

๑.นักเรียนทุกคนรวมกิจกรรม
เปนท่ีโรงเรีย
อนุรักษวัฒนธรรมไทย  ใน
ดาน  มารยาทไทยแล
ภาคภูมิใจท่ีไดมีสวนรวมใ
การแสดงออกถึงความเ
๒.ครูและนักเรียนทุกคนมี
ความเขาใจเกีย่วกับมาร
ไทย 
๓.นักเรียนทุกคนมีกริยา
มารยาทเรียบรอย  และปฏิบัติ
จนเกดิความเคยชิน 
 
 
 
 
 

๑.นักเรียนทุกคนต้ังใจ 
รวมกจิกรรมเปนท่ีโรงเรียนจ
ข้ึนเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมไทย
ในดาน
ภาคภูมิใจท่ีไดมีสวนรวมใ
การแสดงออกถึงความเป
๒.ครูและนักเรียนทุกคนมี
ความเขาใจเกีย่วกับมาร
ไทย 
๓.นักเรียนทุกคนมีกริยา
มารยาทเรียบรอย และปฏิบ
จนเกดิความเคยชิน 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๒   
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑   
มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตามหลักสูตร 
มาตรฐานท่ี  ๑๔         
ตัวบงช้ีท่ี  ๑๔๑  
จัดโครงการ
ส
ต
ป
สถานศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี  ๑๔.๒  ผลการ
ดําเนินงานสงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  
วิสัยทัศน  ปรัชญาและ
จุดเนนของสถาน
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๗๙ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๑๙.โครงการ คืน
้ําใส

 
 

าพน้ํา

 

รมท่ี

  
นของ

ยัทัศน  

ิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย  จุดเนน  ตาม
แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๕.๒  
ผลการดําเนินงานบรรลุ
ตามเปาหมายและพัฒนาดี
ข้ึนกวาท่ีผานมา 
 

คลองสวย  น
ใหคลองสําโรง

๑.ฟนฟูคุณภาพน้ําคลองสําโรง
สะอาดภายในป  ๒๕๕๔
๒.นักเรียน  ครู  และชุมชน   
รอยละ ๙๐ มีจติสํานึก 
ตระหนกัและรูคุณคาของการ
อนุรักษและพฒันาคลองสําโรง
 

๑.จัดกจิกรรมฟนฟูคุณภ
คลองสําโรงไดสะอาด 
เปนท่ีนาพอใจ  
๒.นักเรียน  ครู  และชุมชน   
รอยละ ๙๕ มีจิตสํานึก 
ตระหนกัและรูคุณคาของการ
อนุรักษและพฒันาคลองสําโรง
 

มาตรฐานท่ี ๑๔  
ตัวบงช้ีท่ี  ๑๔๑  
จัดโครงการ  กิจกร
สงเสริมใหผูเรียนบรรลุ
ตามเปาหมาย  วิสัยทัศน
ปรัชญา  และจุดเน
สถานศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี  ๑๔.๒   
ผลการดําเนินงานสงเสริม
ใหผูเรียนบรรลุตาม
เปาหมาย  วิส
ปรัชญาและจดุเนนของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี  ๑๕  
ตัวบงช้ีท่ี ๑๕.๑  
จัดโครงการ  กิจกรรม
พ

 
 
 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๘๐ 
 

กลยุทธท่ี ๓  ขยายโอกาสทาง หท่ัวถึงครอบคลุม ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒ
ภาพ

 

 
การศึกษาใ นาเต็มตาม   

                    ศักย  

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

าพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

มาตรฐานท่ี  ๘  
ตัวบงช้ีท่ี  ๘.๕  นักเรียน  
ผูปกครอง  และชุมชน 
พึงพอใจผลก

๒๐.โครงการ
ประกันโอกาส
ทางการศึกษา 

 

 

 

 

ทุกคน

. เด็กท่ีอยูนอกเขตบริการ  
เด็กพกิาร  เด็กดอยโอกาสทกุ
คนท่ีประสงคจะเรียนท่ี
โรงเรียนวัดหนามแดง 
(เขียวอุทิศ) ไดเรียน 
 

รทุกคน 

ริการ  เด็กพกิาร  เด็กดอย
โอกาสท่ีตองการเรียนท่ี
โรงเรียนวัดหนามแดง       
(เขียวอุทิศ) เขาเรียน 

ารบริหาร

นน  ตาม

๑.เด็กท่ีอยูในเขตบริการ
ของโรงเรียนวดัหนามแดง     
(เขียวอุทิศ) ไดเรียน 
๒

๑.ประกาศ ตดิตาม ตรวจสอบ

บ การจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี  ๑๕  
ตัวบงช้ีท่ี  ๑๕.๑  
จัดโครงการ  กิจกรรม
พิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย  จุดเ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๘๑ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๒๑.โครงการ

เรียนการสอนเด็ก
าร

๑.ครูและบ การ
ศึก ๐ 
มีความรู  ความสามารถในการ

 
นําความรู

ษ
  

ุคลากรทาง
ษาของโรงเรียนรอยละ ๑๐

จัดกระบวนการเรียนการสอน
สําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม
๒.ผูปกครองสามารถ

 

ื่อ

ัฒนาการ 
ท่ีพึงประสงคตามศักยภาพ   
รอยละ ๙๐ 
๔.นักเรียนพเิศษเรียนรวมมี
โอกาสแสดงศักยภาพในการ
แขงขันทักษะวิชาการ รอยละ 
๙๐   
๕.นักเรียนพิเศษเรียนรวมมี
ความสามารถเปนตัวแทนไป
แขงขันทักษะวิชาการงาน
ศิลปวัฒนธรรมระดับภาค รอย
ละ  ๘๐ และระดับชาติ รอยละ
๗๐ 

๑.ครูและบ การ
ศึก  
มีความรู  ความสามารถในการ

นําความรู

ข้ึีน  

พ

ุคลากรทาง
ษาของโรงเรียนทุกคน      

จัดกระบวนการเรียนการสอน
สําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
๒.ผูปกครองสามารถ
ไปดูแลชวยเหลือนักเรียนพเิศษ
เรียนรวมใหมีพัฒนาการที่ด
รอยละ ๙๕ 
๓.นักเรียนพิเศษเรียนรวมเม
เขาคายวิชาการแลวมี

 

ื่อ

พัฒนาการท่ีพงึประสงคตาม
ศักยภาพ  รอยละ ๙๕ 
๔.นักเรียนพเิศษเรียนรวมมี
โอกาสแสดงศักยภาพในการ
แขงขันทักษะวิชาการ  
รอยละ ๙๕   
๕.นักเรียนพิเศษเรียนรวมมี
ความสามารถเปนตัวแทนไป
แขงขันทักษะวิชาการงาน
ศิลปวัฒนธรรมระดับภาค รอย
ละ  ๘๕ และ 
ระดับชาติ รอยละ๘๐ 

ม
ตัวบง
สราง

ะ  

 

บาท

ดิ
 
ี่  ๘  

ตัวบงช้ีท่ี ๘.๕ 
นักเรียน  ผูปกครอง  และ
ชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี  ๑๐  
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร  กระบวนการ
เรียนรู  และกจิกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน  
อยางรอบดาน 

กิจกรรมดานศิลป
ดนตรี/นาฏศิลป  กีฬา/
นันทนาการ  ตาม
จินตนาการ 
มาตรฐานท่ี  ๖  

มาตรฐานท่ี  ๗  
ครูปฏิบัติงานตามบท
หนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเก
ประสิทธิผล
มาตรฐานท

 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๘๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

 

ทุกคนรักการ

ลจาก 

ลงานจากเขารวม

ื่น

ี
สูง  และมี 

๓, 

.๒ 
กรรมท่ี
อนามัย

๑.นักเรียนทุกคนไดรับการ
สงเสริมดานศิลปะ  ดนตรี  
นาฏศิลป  และกฬีาเต็มตาม
ศักยภาพ 
๒.นักเรียนทุกคนไดรับการ

ออกกําลังกายมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี  หางไก
ยาเสพติด 
 

๑.นักเรียนทุกคนไดรับการ
สงเสริมดานศิลปะ  ดนตรี  
นาฏศิลป  และกฬีาเต็มตาม
ศักยภาพ ใหเห็นคุณคา          
ในตนเอง  มีความมั่นใจ       
กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
๒.นักเรียนทุกคนไดรับการ
สงเสริมใหมีความสามารถ   
ในการสรางผ
กิจกรรมดานศิลปะ  ดนตรี/
นาฏศิลป  กีฬา และมีความช
ชมในดานศิลปะ  ดนตรี  
นาฏศิลป  และกฬีา 
๔.๓  นักเรียนทุกคนออก 
กําลังกายสม่ําเสมอ มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีดี  ม
น้ําหนกั  สวน
สมรภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน และหางไกลจาก 
ยาเสพติด 
 

มาตรฐานท่ี ๑  
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑, ๑.๒, ๑.
๑.๔, ๑.๕, ๑.๖ ผูเรียนมี
สุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑๑  
ตัวบงช้ีท่ี ๑๑
จัดโครงการ  กิจ
สงเสริมสุขภาพ
และความปลอดภัยของ
ผูเรียน 
 

 
 
 
 
 
 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๘๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริ ) มาณและคุณภาพ
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริ  ) มาณและคุณภาพ

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๒๓.โครงการ
ัย 

 

 

 

 

 

๒๔.โครงการ
โรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ 

 

 

นักเรียนทุกคนปลอดภัยจาก

 

๑.นักเรียนทุกคนของโรงเรียน   
วัดหนามแดงไดรับการบริการ
ดานสุขอนามัย 
๒. นักเรียนทุกคนเปนผูมี
สุขภาพอนามยัสมบูรณ
แข็งแรงพรอมท่ีจะเรียนรู 

 

นักเรียนทุกคนปลอดภัยจาก

   
ิการ

บูรณแข็งแรงพรอม
ี่จะเรียนรู 

 

มาตร
องกัน

 
แรง  
ุ  และ

  

ัย  

ยุวชนประกนัภ
ในโรงเรียน 

 

 

อุบัติเหตุ  การถูกทําราย
ทางดานจิตใจ  รางกาย  และ
หางไกลยาเสพติดทุกชนดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุบัติเหตุ  การถูกทําราย
ทางดานจิตใจ  รางกาย  และ
หางไกลยาเสพติดทุกชนดิ 
 ตามเปาหมายของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.นักเรียนทุกคนของโรงเรียน
วัดหนามแดงไดรับการบร
ดานสุขอนามัยอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๒. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพ
อนามัยสม
ท

ฐานท่ี  ๑  
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๓ ป
ตนเองจากส่ิงเสพติด
หลีกเล่ียงจากสภาวะ      
ท่ีเส่ียงตอความรุน
โรคภัย  อุบัติเหต
ปญหาทางเพศ 
มาตรฐานท่ี  ๑๑  
ตัวบงช้ีท่ี ๑๑.๑ หองเรียน
หองปฏิบัติการ  อาคาร
เรียนม่ันคง และปลอดภ
ตัวบงช้ีท

 
ี่ ๑๑.๒ 

ัดโครงการ  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 

จ



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๘๔ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอ  งมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๒๕.โครงการ
การแขงขันกฬีา  
กรีฑานักเรียน 

อกกําลังกาย 
.นักเรียนทุกคนรูจักใชเวลา
างใหเปนประโยชน  และ
างไกลจากสารเสพติด 
.นักเรียนมีความสามารถ
ิเศษดานกฬีา  ไดรับการ
งเสริมใหเปนตัวแทนของ
รงเรียน 
าแขงขันในระดับตางๆ 
.นักเรียนทุกคนมีความ
นุกสนาน  เพลิดเพลิน 

ลาวางในการเลนกีฬาและ
างไกลจากสารเสพติด 
.นักเรียนมีความสามารถ
ิเศษดานกฬีา  ไดรับการ
งเสริมใหเปนตัวแทนของ
รงเรียนเขาแขงขันในระดบั
รงเรียน กลุมโรงเรียน 
.นักเรียนทุกคนมีความ
นุกสนาน  เพลิดเพลินในการ
ขงขันกฬีาสี 

ัย

 
  

 

  

าง

ท่ี

อง

๑.นักเรียนทุกคนเห็น
ความสําคัญของการเลนกีฬา
หรือ 
อ
๒
ว
ห
๓
พ
ส
โ
เข
๔
ส
๕.นักเรียนทุกคนมีใจรักการ
กีฬา  และเปนผูมีน้ําใจเปน
นักกฬีา 
 

๑.นักเรียนทุกคนเห็น
ความสําคัญของการเลนกีฬา
หรือออกกําลังกาย 
๒.นักเรียนทุกคนรูจักใช 
เว
ห
๓
พ
ส
โ
โ
๔
ส
แ
๕.นักเรียนทุกคนมีใจรัก 
การกีฬาและเปนผูมีน้ําใจเปน
นักกฬีา 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๑  
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑ มีสุขนิส
ในการดแูลสุขภาพและ
ออกกําลังกาย  สมํ่าเสมอ
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๒ มีน้ําหนกั
สวนสูง  และมีสมรภาพ
ทางกายตามเกณฑ
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๔ เห็นคุณคา
ในตนเอง  มีความมั่นใจ
กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๕  
มีมนุษยสัมพนัธท่ีดีและ
ใหเกียรติผูอ่ืน 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๖ สร
ผลงานจากเขารวม
กิจกรรมดาน  กีฬา
นันทนาการ   
มาตรฐานท่ี ๑๑  
ตัวบงช้ีท่ี  ๑๑.๒ 
จัดโครงการ  กิจกรรม
สงเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยข
ผูเรียน 

 

 
 
 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๘๕ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๒๖.โครงการ
แนะแนว 
ในโรงเรียน 

 

ทุกคน
าง

แกปญหาไดอยาง

าพ

ูพิเศษ 
น

นสามารถ
การ

ก

  

รูสึก
ุจริตและหา
าชีพ 

 

า  
แก

ารเรียน
วย

ี
ธิภาพและ
ุมถึงผูเรียน 

ทุกคน 
 

๑.นักเรียนท่ีเกดิปญหา
สามารถตัดสินใจเลือกแนวท
ในการ
ถูกตอง 
เหมาะสม 
๒.นักเรียนทุกคนไดรับการ
สงเสริมตามสมควรแกอัตภ
ของตนเอง 
 

๑.ครูประจําช้ันและคร
ทุกคนแนะแนวทางใหนักเรีย
ท่ีเกิดปญหาทุกคนจ
ตัดสินใจเลือกแนวทางใน
แกปญหาไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม 
๒.นักเรียนทุกคนไดรับการ
ดแูล สงเสริมตามสมควรแ
อัตภาพของตนเอง 
 

มาตรฐานท่ี  ๑  
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๔ เห็นคุณคา
ในตนเอง  มีความมั่นใจ
กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๕  
มีมนุษยสัมพนัธท่ีดีและ
ใหเกียรติผูอ่ืน 
มาตรฐานท่ี  ๖  
ตัวบงช้ีท่ี๖.๔ มีความ
ท่ีดีตออาชีพส
ความรูเกี่ยวกบัอ
ท่ีตนเองสนใจ 
มาตรฐานท่ี  ๗  
ตัวบงช้ีท่ี ๗.๖ ครูให
คําแนะนํา  คําปรึกษ
และแกไขปญหาให
ผูเรียนท้ังดานก
และคุณภาพชีวิตด
ความเสมอภาค 
มาตรฐานท่ี  ๑๐  
ตัวบงช้ีท่ี ๑๐.๖ จัดระบบ
ดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีม
ประสิท
ครอบคล

 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๘๖ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๒๗.โครงการ
โภชนาการท่ีดี

วีิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
๒๘.โครงการ
พัฒนาทักษะการ
ทํางานสูอาชีพท่ี
สนใจ 

 

ย 
กุคนสามารถ
ารรับประทาน

ใช

โยชน  และ
ลอดภัย 

 
 
๑.นักเรียนทุกคนรูจักวาง
แผนการทํางานและดาํเนินการ
จนสําเร็จ 
๒.นักเรียนทุกคนทํางานอยางมี
ความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และ
ภูมิใจในงานของตน 
๓.นักเรียนทุกคนทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได 
๔.นักเรียนทุกคนมีความรูสึกท่ี
ดีตออาชีพสุจริตและหาความรู
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 

งเรยีนเพื่อนําไปใช

 
๑.นักเรียนทุกคนรูจักวาง
แผนการทํางานและดําเนินการ
จนสําเร็จ 
๒.นักเรียนทุกคนทํางานอยางมี
ความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และ
ภูมิใจในงานของตน 
๓.นักเรียนทุกคนทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได 
๔.นักเรียนทุกคนมีความรูสึก 
ท่ีดีตออาชีพสุจริตและหา
ความรูเกี่ยวกบัอาชีพท่ีตน
สนใจ 

ี่
นามัย

 
เนินการ

าง

น

รู
ง

เพื่อคุณภาพช

 

๑.นักเรียนทุกคนรับประทาน
อาหารเชาและอาหารกลาง
วันท่ีมีคุณคาและปลอดภั
๒.นักเรียนท
เรียนรูจากก
อาหารในโรงเรียนเพื่อนําไป
ใน ชีวิตประจาํวันในการเลือก
อาหารที่ประ
ป

๑.นักเรียนทุกคนรับประทาน
อาหารเชาและอาหารกลาง
วันท่ีมีคุณคาและปลอดภัย 
๒.นักเรียนทุกคนสามารถ
เรียนรูจากการรับประทาน
อาหารในโร
ใน ชีวิตประจาํวันในการเลือก
อาหารที่ประโยชน  และ
ปลอดภัย 
 

มาตรฐานท่ี ๑  
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๒ มีน้ําหนกั  
สวนสูง  และมีสมรภาพ
ทางกายตายเกณฑ
มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี ๑๑ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๑.๒  
จัดโครงการ  กิจกรรมท
สงเสริมสุขภาพอ
และความปลอดภัยของ
ผูเรียน 

มาตรฐานท่ี ๖   
ตัวบงช้ีท่ี  ๖.๑ วางแผน
การทํางานและดํา
จนสําเร็จ 
ตัวบงช้ีท่ี๖.๒ ทํางานอย
มีความสุข มุงม่ันพัฒนา
งาน  และภูมิใจในผลงา
ของตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ๖.๓ ทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได 
ตัวบงช้ีท่ี ๖.๔  มี
ความรูสึกท่ีดตีออาชีพ
สุจริตและหาความ
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเอ
สนใจ 
 

 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๘๗ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๒๙.โครงการ
พัฒนาระบบดแูล
ชวยเหลือ
นักเรียน 



อื

ชวยเหลือนกัเรียน
รบทุกช้ัน ทุกคน 
.นักเรียนทุกคนไดรับการ

 

ท่ีพึงประสงคตาม



ลือ

ชวยเหลือนกัเรียน
รบทุกช้ัน ทุกคน 
.นักเรียนทุกคนไดรับการ

 

ท่ีพึงประสงคตาม

แก
านการเรียน

ดวย

บ
ี

ธิภาพและ
ียน 

 

๑.ครูทุกคนมีความรู  ความ
เขาใจ  มีความตระหนกั  ให
ความสําคัญตอการปฏิบัติ
กิจกรรมและสามารถจัด
กิจกรรมในการดูแลชวยเหล
นักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๒.โรงเรียนมีขอมูลนักเรียนใน
ระบบดูแล
ค
๓
ชวยเหลือ สงเสริม พัฒนา
ปองกัน  แกปญหาและมี
คุณลักษณะ
หลักสูตรสถานศึกษากําหนด 
 

๑.ครูทุกคนมีความรู  ความ
เขาใจ  มีความตระหนกั  ให
ความสําคัญตอการปฏิบัติ
กิจกรรมและสามารถจัด
กิจกรรมในการดูแลชวยเห
นักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๒.โรงเรียนมีขอมูลนักเรียนใน
ระบบดูแล
ค
๓
ชวยเหลือ สงเสริม พัฒนา
ปองกัน  แกปญหาและมี
คุณลักษณะ
หลักสูตรสถานศึกษากําหนด 
 

มาตรฐานท่ี ๗  
ตัวบงช้ีท่ี ๗.๖  ครูให
คําแนะนํา  คําปรึกษา  
และแกไขปญหาให
ผูเรียนท้ังด
และคุณภาพชีวิต
ความเสมอภาค 
มาตรฐานท่ี ๑๐  
ตัวบงช้ีท่ี ๑๐.๖  จัดระบ
ดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีม
ประสิท
ครอบคลุมถึงผูเร
ทุกคน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
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๘๘ 
 

กลยุทธท่ี๔  พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการส
 

อนไดอยางมีคุณภาพ 
 

โครงการ/กิจกร

๓๐โครงก
นิเทศภาย

รม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

๑.การบริหารงานทั้ง  ๔  ง
บรรลุภารกิจรอยละ ๙๐ 
๒.ครูไมนอยกวารอยละ  ๙๐  
มีประสิทธิภาพในก
ปฏิบัติงานในห

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

๑.การบริหารงานทั้ง  ๔  ง
บรรลุภารกิจรอยละ ๙๕ 
๒.ครูไมนอยกวารอยละ  ๙๕  
มีประสิทธิภาพใน
ปฏิบัติงานในห

 

สนอ  งมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

มาตรฐานท่ี ๘
ตัวบงช้ีท่ี ๘.๓ ผูบริหาร
บริหารจัดการการศึกษา
ใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติการ 

าร  
ใน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๑.โครงการ
พัฒนาบุคลากร 

 

าน  

าร
นาท่ี 

วามรู

วามถนัดและวิชาท่ีรับผิดชอบ
๒.บุคลากรทุกคนไดนําเอา
ความรูท่ีไดรับมาขยายผลตอ
และใชประโยชนกับบุคลากร
และนักเรียนภายใน
สถานศึกษา 
๓.บุคลากรทุกคนมีแรงจูงใจ
และเจตคติท่ีดตีอการพัฒนา
ตนเอง 
๔.บุคลากรทุกคนมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน  
 

าน  

การ
นาท่ี 

ามรู

วามถนัดและวิชาท่ีรับผิดชอบ 
๒.บุคลากรทุกคนไดนําเอา
ความรูท่ีไดรับมาขยายผลตอ
และใชประโยชนกับบุคลากร
และนักเรียนภายใน
สถานศึกษา 
๓.บุคลากรทุกคนมีแรงจูงใจ
และเจตคติท่ีดตีอการพัฒนา
ตนเอง 
๔.บุคลากรทุกคนมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน  
 

ิหาร


็ม

 
นท่ี  ๗  

ตัวบงช้ี ๗.๘ ครูประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 
ท่ีดี  และเปนสมาชิกท่ีดี
ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี  ๘  
ตัวบงช้ีท่ี  ๘.๔  ผูบริหาร
สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร           
ใหพรอมรับการกระจาย
อํานาจ 
 

 
 

 

 

 

๑.บุคลากรทุกคนไดรับค
จากการประชุม ฝกอบรม  
สัมมนา และศึกษาดูงาน ตาม
ค

 

 

 

๑.บุคลากรทุกคนไดรับคว
จากการประชุม ฝกอบรม  
สัมมนา และศึกษาดูงาน ตาม
ค

 ตัวบงช้ีท่ี ๘.๖ ผูบร
ใหคําแนะนํา  คําปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส
การจัดการศึกษาเต
ศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐา



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
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๘๙ 
 

        สวนทองถ่ิน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 

กลยุทธท่ี ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา  
        หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครอง 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอ  งมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๓๒.โครงการ
ารประกันก

คุณภาพภายใน 
ะ

ัฒนาการ
ัดการศึกษา ตามมาตรฐาน
ารศึกษาของสถานศึกษา 
.ในปการศึกษา ๒๕๕๔
รงเรียนไดพฒันาระบบขอมูล
สารสนเทศและใชสารสนเทศ

ษา

ะภายนอก
พัฒนาคุณภาพ

จัดทํารายงานประจําป

 
 

ําและ
ัฒนาการ

ัดการศึกษา ตามมาตรฐาน
ารศึกษาของสถานศึกษา 
.โรงเรียนไดพัฒนาระบบ
อมูลสารสนเทศ และใช

สารสนเทศในการบริหารจัด

พ

คุณภาพ
ปการศึกษา 

 เปนรายงาน 

 

๑.ในปการศกึษา ๒๕๕๔ 
โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา 
๒.ในปการศึกษา ๒๕๕๔ 
โรงเรียนมีการจัดทําแล
ดําเนินการตามแผนพ
จ
ก
๓
โ

ในการบริหารจัดการศึกษา 
๔.ในปการศึกษา ๒๕๕๔ 
โรงเรียนมีการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึก
ของสถานศึกษา 
๕.มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในแล
ไปใชวางแผน
การศึกษา ในปการศึกษา 
๒๕๕๕ 
๖.มีการ
ท่ีเปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในของปการศึกษา
๒๕๕๔

๑. โรงเรียนมีมาตรฐาน
การศึกษาท่ีสอดรับกับ
หนวยงานตนสังกัด 
๒. โรงเรียนมีการจัดท
ดําเนินการตามแผนพ
จ
ก
๓
ข

การศึกษา 
๔. โรงเรียนมีการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภา
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
๕.โรงเรียนนําผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอก
ไปใชวางแผนพัฒนา
การศึกษา ใน
๒๕๕๕ 
๖.โรงเรียนจัดทํารายงาน
ประจําป
การประเมินคุณภาพภายใน
ของปการศึกษา ๒๕๕๔ 

มาตรฐานท่ี ๑๒  
สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
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๙๐ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ( เชิงปริมาณและ

เปาหมาย 
ผลสําเร็จ 

สนองมาตรฐานกา

 
คุณภาพ ) 

รศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๓๓.โครงการ
พัฒนาการจดั
องคกร  ระบบ

 

 

 

 

 

 

 

๓๔.โครงการ
ระดมทรัพยากร
และการลงทุน
เพื่อการศึกษา 

 

๑.ภายในปการศ  ๒๕๕๔  
สถ
องคกร  โครงส าง  ระบบการ

๔  
บบมี

การ

 
ท่ี
ร    

า 

ะ 
ือ 

๑. สถานศึกษาสามารถพัฒนา
อง
บริหารงานอยางเปนระบบ 

อมูล
ลการวจิัย

ะ

มาย

 
 

 พงึพอใจผลการ

  
ยละ 

ารขอความรวมมือ 

ม
ผูบริห ม
บทบาทหนาท่ีอยางมี

เกดิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
มาตรฐานท่ี ๙  
ตัวบงช้ีท่ี ๙.๓  ผูปกครอง
และชุมชนเขามามี 
สวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา 
 
 

การบริหาร 

 

 

ึกษา
านศึกษาสามารถพัฒนา

ร
บริหารงานอยางเปน 
ระบบ  
๒.ภายในปการศึกษา ๒๕๕
ผูบริหารใชหลักบริหารแ
สวนรวมและใชขอมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเปน
ฐานคิดท้ังดานวิชาการและ
จัดการ 
๓.ในปการศึกษา ๒๕๕๔  
ผูบริหารสามารถบริหารจัดการ
ศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
กําหนดไวในแผนปฏิบัติกา
รอยละ ๙๐ 
๔.นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน 
รอยละ ๙๐ พึงพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษ

องคกรภาครัฐ  องคกรเอกชน  
ชุมชน  ใหความรวมมือรอยล
๙๐  ของการขอความรวมม
 

คกร  โครงสราง  ระบบการ

๒. ผูบริหารใชหลักบริหาร
แบบมีสวนรวมและใชข
ผลการประเมินหรือผ
เปนฐานคิดท้ังดานวิชาการแล
การจัดการ 
๓. ผูบริหารสามารถบริหาร
จัดการ ศึกษาใหบรรลุเปาห
ตามท่ีกําหนดไวใน 
แผนปฏิบัติการ รอยละ ๙๕
๔.นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน
รอยละ ๙๕
บริหารจัดการศึกษา 

 

 

 

องคกรภาครัฐ  องคกรเอกชน
ชุมชน  ใหความรวมมือรอ
๙๕  ของก
 

าตรฐานท่ี ๘  
ารปฏิบัติงานตา

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๓๕.โครงการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาโด
ใชโรงเรียน 

  
ย

เปนฐาน 

 

๐  คณะกรรมการ

 

นศึกษาใหบรรลุผล

าร
ี่ 

ํากับติดตาม  ดแูล 

ย 

มบทบาท
าท่ีอยางมี
ิทธิภาพ และ 

ิดประสิทธิผล 

๑.ในปการศกึษา ๒๕๕๔  
โรงเรียนมีพัฒนาการ
บริหารงานโดยใชโรงเรียน 
เปนฐาน 
๒.รอยละ ๙
สถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ี 
ตามท่ีระเบียบกําหนด 
๓.รอยละ ๙๐ คณะกรรมการ
สถานศึกษากํากับติดตาม  ดแูล
และขับเคล่ือนการดําเนนิงาน
ของสถา
สําเร็จตามเปาหมาย 
๔. รอยละ ๙๐  ผูปกครองและ
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
 

๑. โรงเรียนมีพัฒนาการ
บริหารงานโดยใชโรงเรียน 
เปนฐาน 
๒.รอยละ ๙๕  คณะกรรมก
สถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท
ตามท่ีระเบียบกําหนด 
๓.รอยละ ๙๕ คณะกรรมการ
สถานศึกษาก
และขับเคล่ือนการดําเนนิงาน
ของสถานศึกษาใหบรรลุ 
ผลสําเร็จตามเปาหมา
๔. รอยละ ๙๕  ผูปกครองและ
ชุมชนเขามามีสวนรวม 
ในการพัฒนาสถานศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี ๙ 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา  และ
ผูปกครอง  ชุมชน
ปฏิบัติงานตา
หน
ประส
เก
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๙๒ 
 

 

ผลการดําเนินงานโครงกา ตามนโยบายพิเศษ 

 

ร/กิจกรรม
 

โครงการ/
กิจกรรม 

๑.โครงการ

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภา
 

พ) 
ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศ
ของสถานศึ
(มฐ.ที่ /ตัวบ

ตรฐานท่ี  ๒  ผูเรียน
ธรรม  จริยธรรม  และ
ิยมท่ีพึงประส

ตรฐานท่ี  ๑๕   

ึกษา 
กษา 
งชี้) 

วันสําคัญ 
๑.น คนสามารถปฏิบัติ
ตน
ทา
วัฒ ไทย 
๒.
รัก
ชา
พร
๓. ดิ  
คว
โร
ปก นการ
พัฒนา และดูแลนักเรียนใหเปน
คนดีผานการรวมกิจกรรมตาง ๆ 
ในวนัสําคัญของคนไทย เพือ่
แกปญหาสังคมอยางยั่งยืน 
 

น
ต
ท   
วัฒ
ไท
รว
เส
ค  
โร
อ ิ่น
ใน
น เรียนใหเปนคนดีมีความ
เคารพรัก หวงแหน เทิดทูน
สถานบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ผานการรวม
กิจกรรมตาง ๆ ในวันสําคัญ
ของคนไทย เพื่อแกปญหา
สังคมอยางยั่งยืน 
 
 

มา มี
ุณ

คาน งค 
มา
ัว รงการ  

กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย  จุดเนน  ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๕.๒ ผลการ
ดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายและพัฒนาดีข้ึนกวา
ท่ีผานมา 

ักเรียนทุก
ในการประกอบพิธีกรรม
งดานศาสนา ประเพณี     
นธรรม ท่ีดงีามของคน
นักเรียนทุกคนมีความเคารพ
 หวงแหน เทิดทูนสถานบัน
ติ ศาสนา และ
ะมหากษัตริย 
เสริมสรางความใกลช
ามรวมมือ ของบาน วัด 
งเรียน องคกรเอกชน องคกร
ครองสวนทองถ่ินใ

ักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติ
นในการประกอบพิธีกรรม ค
างดานศาสนา ประเพณี
นธรรม ท่ีดงีามของคน
ยดวยการปฏิบัติจริง
มกับชุมชน เปนการ
ริมสรางความใกลชิด  

ต

วามรวมมือ ของบาน วัด
งเรียน องคกรเอกชน 
งคกรปกครองสวนทองถ
การพัฒนา และดูแล
ัก

บงช้ีท่ี ๑๕.๑ จัดโค
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๙๓ 
 

 

โครงการ/
เปาหมาย 

ผล
กิจกรรม (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๒
พัฒ
สถานศึกษาสู

พอเพียง 
 

๑.นักเรียน ๑๐๒๙  
๒.ค
๓.ชุมชน /ผูปกครอง ๙หมูบาน 


มอยางยั่งยืน 
งเรียน  ครู  

  

น
  

ละดําเนินชีวติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  “อยูอยาง
พอเพียง” 
 

นักเรียน ผ เรียน ครู 
แล
วัดหนามแดง ทุกคนมีความ

  
จิ

ิหาร
าและ

ม
ม

มา
ตัวบงช
เปาหมาย คาดการณ 

ิ

การ  
สนอง

ารปฏิรูปการศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๕.๒ ผลการ
ดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายและพัฒนาดีข้ึนกวา
ท่ีผานมา 

. โครงการ
นา

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ

 คน
รู ๕๐ คน 

๔.ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียว
อุทิศ)  นําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการบริหาร
สถานศึกษา  จดัการศึกษาและ
ดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอชุมชน/ตอสังค
๕.ผูอํานวยการโร
และบุคลากรทางการศึกษา  
ทุกคน  มีความตระหนกัถึง
คุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและปฏิบัติงานเปน
แบบอยางตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๖.นักเรียนและผูปกครองทุกค
มีความรู  ทักษะ  ปฏิบัติตน
แ

ูบริหารโรง
ะคนในชุมชน 

ตระหนกัถึงคุณคาของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติงานเปนแบบอยาง   
นําหลักปรัชญาของเศรษฐก
พอเพียงไปใชในการบร
สถานศึกษา  จดัการศึกษ
ดําเนินกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอชุมชน/ตอสังค
อยางยั่งยืน ดําเนินชีวิตตา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ตรฐานที ๔  
ี้ท่ี ๔.๓ กําหนด

ตัดสินใจแกปญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 
มาตรฐานที ๗  
ตวับงช้ีท่ี ๗.๒ ครูประพฤต
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  
และเปนสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี  ๑๕   
ตัวบงช้ีท่ี ๑๕.๑ จัดโครง
กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบ
นโยบาย  จุดเนน  ตาม
แนวทางก
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๙๔ 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๓.โครงการ
คืนคลอ
น้ําใส  ให
คลองสําโรง

งสวย  

 รง

ู

ํานึก 
 

งการ  
ผูเรียน

า  และ
ศึกษา 

ชัญาและ
ึกษา 

สนอง

ึกษา 
ร

ละพัฒนาดีข้ึนกวา
ท่ีผานมา 

๑.นักเรียน ๑๐๒๙ คน 
๒.ครู ๕๐ คน 
๓.ชุมชน /ผูปกครอง ๙หมูบาน 
๔.ฟนฟูคุณภาพน้ําคลองสําโ
สะอาดภายในป  ๒๕๕๔ 
๕.นักเรียน  ครู  และชุมชน  
รอยละ ๘๕ มีจิตสํานึก 
ตระหนกัและรูคุณคาของการ
อนุรักษและพฒันาคลองสําโรง 
๖.นักเรียนรอยละ  ๘๕ ปฏิบัติ
จริงในการอนรัุกษและพัฒนา
คลองสําโรง 
๔.๔  มีแนวทางในการฟนฟ
แหลงน้ําประเภทคูคลอง
สาธารณะอ่ืนๆ  

นักเรียน ครู ผูปกครอง       
คนในชุมชนมีจิตส
ตระหนกั และรูคุณคาของ 
การอนุรักษและพัฒนาคลอง
สําโรง ดวยการปฏิบัติจริง  
ในการอนุรักษและพัฒนา
คลองสําโรง ตลอดจนมี
แนวทางในการฟนฟูแหลงน้าํ
ประเภทคูคลองสาธารณะ
อ่ืนๆ  
 
 

มาตรฐานท่ี  ๑๔
ตัวบงช้ีท่ี ๑๔.๑ จัดโคร
กิจกรรมท่ีสงเสริมให
บรรลุตามเปาหมาย  
วิสัยทัศน  ปรัชญ
จุดเนนของสถาน
ตัวบงช้ีท่ี ๑๔.๒ ผลการ
ดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียน
บรรลุตามเปาหมาย  
วิสัยทัศน  ปร
จุดเนนของสถานศ
มาตรฐานท่ี  ๑๕   
ตัวบงช้ีท่ี ๑๕.๑จัดโครงการ  
กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบ
นโยบาย  จุดเนน  ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศ
ตัวบงช้ีท่ี ๑๕.๒ ผลกา
ดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายแ
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๙๕ 
 

๒. ผลการดําเน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 

ินงานตาม

ร ศึกษาปะดับการ ฐมวัย   (๑๑มาตรฐาน) 
ดานท่ี ๑ มาตร
มาตรฐานท่ี ๑
 

ท่ี 

ฐานค
 กาย 

ุณภาพผูเร น 
เด็กมีพัฒนาการดานราง

ีย

ตัวบงชี ้
ระดับ๓
ขึ้นไป
รอยละ 

รอ
(โค

ฐาน ๙๗.๘๔ ๑.โครง
ชีวิต 
๒.โครงกา
๓.โครง

๑๐๐ 
๑๐๐ 

หตุ ๑๐๐ 

งรอยความพยายาม 
รงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

การโภชนาการท่ีดีเพือ่คุณภาพ๑.๑ มีน้ํา มาตร

รโ
การศ   

กีฬาตานยาเส
๔. กิจกรรมเค

หนกัสวนสูงเปนไปตามเกณฑ
ษะการเคล่ือนไหวตามวัย
นิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
เล่ียงตอสภาวะท่ีเส่ียงตอโรค อุบัต

รงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
ิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป
พติด 
ล่ือนไหวและจังหวะ 

๑.๒ มีทัก  
๑.๓ มีสุข  
๑.๔ หลีก ิเ

ภัย และส่ิงเสพติด 

  
 ๑. วิธี  โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอน
เสริมหลักสูตร ุตามตัวบงช้ีของมาตรฐานท่ี ๑ โดยดําเนินก
  ภ นาการท่ีดีเพื่อคุณภาพชีวติ เด็กทุกคนไดรับประท
โดยเฉพาะอาหารเชาและอาหารกลางวัน ท่ีตองดูแลการรับประทานอาหารของเด็ก
เปนพิเศษเม่ืออยูท่ีโรงเรียนและการคัดสรรอาหารที่มีประโยชนใหรับประทาน รวม
เพื่อเปนการเฝาระวังและติดตามภาวะโภชนาการของเด็กในทุกเดือนโดยการช่ังน้าํ
โดยการบันทึกลงในสมุดบันทึกการดื่มนม 
  ๒) โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ไดจดัใหมีการตรวจสุขภาพ  โดยนํา   
ุขบัญัติ ๑๐ ประการมาปรับใช ใหสอดรับกับเด็กอนุบาล ซ่ึงครูประจําช้ันเปนผูตรวจสุขภาพเด็ก มีการ
รวจเล็บมือ, ผม, ตา, หู, จมูก, ฟนและผิวหนังของเด็กท้ังช้ันอนุบาล ๑ และ๒ และนําผลการตรวจมา
ันทึกลงในแบบบันทึกการตรวจสุขภาพเพื่อเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอภายในสายช้ันอนุบาลและ 
นโรงเรียน และปลูกฝงอบรมเด็กใหรูจักการดูแลสุขภาพของตนเอง  เชน การแปรงฟน ลางหนา และ  
าหองสวมกอนนอนกลางวัน  เปนตน 

การพัฒนาตามมาตรฐานท่ี ๑ 
ตางๆ เพื่อใหผูเรียนบรรล
๑) โครงการโ ช

และกิจกรรม 
จิกรรมตอไปนี ้
านอาหารทุกม้ือ
อยางใกลชิดมาก    
ทั้งการดื่มนมทุกวัน
หนักและวัดสวนสูง

เดก็ทุกวัน
ส
ต
บ
ใ
เข
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 นทนารวมกันโดย
ออกมาเตือนเพื่อนๆ เกี่ยวกบัการเฝาระวังอุบัติเหตุและการไมยุงเกีย่วกบัส่ิงเสพติดทุกวันในกิจกรรม 

ไหวและจังหวะการจัดกิจกรรมออกกาํลังกายยามเชา เชน การเตน         
ําทาทางอิสระ และผสมผสานกายใจ เปนตน 

๒. ผลการพัฒนา เดก็ใหความสนใจรวมมือกับโครงการและกิจกรรมเปนอยางดี จนทําใหมี
สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแ ีพัฒนาการดานรางก มาะสมต
 ๓. แนวทางการพัฒ กีารจัดทําโครงการแล รมอยางต กร
ท่ีเป าห งค ยก
ผูป อ
 

ม น จิตใจ  
 

 
  ๓) โครงการศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป  กีฬาตานยาเสพติด มีการส

ยามเชา 
        ๔) กจิกรรมเคล่ือน

แอโรบิค รําไทย เคล่ือนไหวพรอมอุปกรณ ท
 

รงและม
นา ควรม

ายอยางเห
ะกิจกร

วามคุนเค

ามวยั 
อเนื่องและมีการเชิญวิทยา

นเจ
กคร

นาท่ีอนามัยสาธารณสุขมาใหความรูเพื่อสรา
งดวย 

บัเด็กปฐมวัยและมาใหความรูกับ

าตรฐา ท่ี ๒  เด็กมีพฒันาการดานอารมณ และ

ท่ี ตัวบ
ระ

งชี ้
ดับ๓ 

ขึ้นไป 
รอยละ 

รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๒.๑ ยีน 
  

ราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอ ๑๐๐ ๑.โครงการแขงขันกีฬา  กรีฑานักเร
ตนเอง ๒.โครงการศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป

กีฬาตานยาเสพติด 
๓.โครงการวันสําคัญ  
๔. กิจกรรมสนทนายามเชา 
 

๒.๒  มีความม่ันใจและกลาแสดงออก ๑๐๐ 
๒.๓ ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสม

กับวยั 
๙๕.๗๐ 

๒.๔  ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว 
และรักธรรมชาติ 

๑๐๐ 

  
 ๑. วิธีการพัฒนาตามมาตรฐานท่ี ๒  โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม 
เสริมหลักสูตรตางๆ เพื่อใหผูเรียนบรรลุตามตัวบงช้ีของมาตรฐานท่ี ๒ โดยดําเนินกจิกรรมตอไปนี ้

๑) โครงการแขงขันกีฬา  กรีฑานักเรียน  จดักิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหเดก็มีพัฒนาการดาน
อารมณ และจติใจ ไดแสดงออกถึงความสามารถ  โดยแขงขันกีฬาพืน้บานท่ีเหมาะสมกับวยัของเดก็ 
เพื่อใหเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิ

 

 

น เปนผูมีน้ําใจนกักีฬา ซ่ึงจัดแขงขันในวันเดก็แหงชาติ 
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ะ 
ป 

   
าพ

หเดก็ไดแสดงออก มีความม่ันใจและมีความรูสึกท่ีดตีอตนเอง เชน การเลาขาว การรอง
ยัตางๆ เปนตน 

     ๒. ผลการพัฒนา เด็กใหความสนใจรวมกิจกรรมเปนอยางดี ราเริงแจมใส มีความรูสึกท่ีดี         
ตอตนเอง ม่ันใจ กลาแสดงออก ช่ืนชมศิลปะ ดนตร นไหว และร ็กท่ีมี 
ปญหาทางพฤตกิรรมแล หรือเดก็พิเศษเรียน มารถควบค ม่ือได 
ทํากิจกรรมศิลปะ ดนตรี จนทําใหมีพัฒนาการดานอ ะจิตใจดีข้ึนมาก 
 ๓ ัดทําโครงการและกิจ
กิจกรรมใ  เชน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร ควรมีการบูรณ ทุก
ค ป ุดกับเด็ก
 

มาตรฐาน ็กมีพัฒนาการดานสังคม 
 

 
  ๒)โครงการศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬาตานยาเสพติด จัดกิจกรรมเพ่ือใหเดก็ไดรับ

ารณตรงเปนการเสริมสรางศักยภาพของเด็กใหมีความสามารถ มีสุนทรียภาพ ช่ืนชมในศิลปประสบก
ดนตรี นาฏศิล

๓) โครงวันสําคัญ จัดกิจกรรมใหเด็กมีพฒันาการดานอารมณ และจิตใจ โดยเขารวม 
ิจกรรมก กับนกัเรียนช้ันประถมในวันสําคัญตางๆ เชน วนัแม วนัพอ วนัเด็ก วันปใหม  วันภาษาไทย  

วันคริสตมาส   วันวิทยาศาสตร ฯลฯโดยใหเด็กช้ันอนุบาลท้ังหมดเขารวมกิจกรรมการประกวดวาดภ
ะบายสีร  เลนเกม ประกวดการทําการดวันพอ  วันแม วนัปใหม และเดก็ท่ีมีความสามารถพิเศษดานการ
รองเพลงก็ใหเขาประกวดเพือ่รับรางวัล 
  ๔) กจิกรรมสนทนายามเชา จัดกิจกรรมใหกับเด็กสายช้ันอนุบาลทั้งหมด ในตอนเชา 
ื่อเปดโอกาสใเพ

เพลง การเตนการตักเตือนเพื่อนๆในเร่ืองความปลอดภ
 

ี การเคล่ือ ักธรรมชาติ โดยเฉพาะเด
ะอารมณ รวม สา ุมอารมณตนเองไดมากข้ึนเ

ารมณแล
. แนวทางการพัฒนา ควรมีการจ กรรมอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ
หมากข้ึน าการกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรมไหครบ

ร้ังเพื่อ ระหยัดเวลาและเกดิประโยชนสูงส  

ท่ี ๓  เด

ท่ี ตัวบงชี ้
ระดบั ๓  
ขึ้นไป 
รอยละ 

รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๓.๑ มีวินยั รับผิดชอบ เช่ือฟงคําส่ังสอนของ
พอ แม

๑๐๐ ๑.โครงการวันสําคัญ     
 ครูอาจารย      ๒.โครงการโรงเรียนธรรมจารี 

ใน๓.โครงการพัฒนาประชาธิปไตย
โรงเรียน 
๔.โครงการออนนอม  ถอมตน

๓.๒ มีความซ่ือสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน ๑๐๐ 
๓.๓ เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได   ๙๖.๗๗ 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ ๑๐๐   น้ําใจ

งามตามแบบไทย 
๕.กิจกรรมเลนตามมุม/อิสระ 

ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
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ีกา

วัฒนธรรมไทยแ
ิ 

ด
รรมอันเปนประโยชนแกตนเองและสังคม มีการอบรมคุณธรรม

 แม ครูอาจารย  ความประหยัด
 

น การ

น  น้ําใจงามตามแบบไทย จดักิจกรรมเพ่ือใหเด็กประพฤติตน 
ัฒนธรรมไทย  เดก็สายช้ันอนุบาลเขารวมกิจกรรมกับโรงเรียนในทุกวนัอังคารสําหรับในสายช้ัน

อนุบาลนั้นมีการจัดกิจกรรมทุกวันท้ังกอนการเรียน ระ ละหลังกา ัว 
กา านผูใหญ การไห ู การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ กา ี
การประกวดมารยาทในระดับสายช้ัน รณรงคใหเดก็แต ันจันทร และการแตงกายวิถี
พ วั  การร ณ  
  มมุม/อิสระ เปดโอกาสใหเด็กไดผ
ก ด ละควา า
ม ก ุกตา มุมบทบาทสมมติ ื่อสังเกตการเลนและ          
ก าน สุข  
 
 

 
 

 
๑. วิธ รพัฒนาตามมาตรฐานท่ี ๓  โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม

หลักสูตรตางๆ เพื่อใหผูเรียนบรรลุตามตัวบงช้ีของมาตรฐานท่ี ๓ โดยดําเนนิกจิกรรมตอไปนี้ 
๑) โครงการวันสําคัญ เปนโครงการท่ีจัดกจิกรรม เพื่อใหเดก็ไดประพฤติตนตาม 

ละศาสนาท่ีตนนับถือ เรียนรูวิธีปฏิบัติตน ในการประกอบพิธีกรรมทางดานศาสนา 
ประเพณวีัฒนธรรม ท่ีดีงามของคนไทยและ เพื่อปลูกฝงใหเดก็เคารพรัก หวงแหน เทิดทูนสถานบันชาต
ศาสนา และพระมหากษัตริย 
          ๒)โครงการโรงเรียนธรรมจารี เปนโครงการท่ีปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามใหเด็กไ
ประพฤติและปฏิบัติ ตลอดจนปฏิบัติกิจก
ประจําวนั และกิจกรรมออมทรัพยฝากเงินออมทุกวันศุกร กิจกรรมอบรมคุณธรรม มีการเลานิทาน   
อบรมคุณธรรมประจําวนั เร่ือง ความมีน้ําใจ  การเสียสละและการแบงปน การทําความเคารพ มารยาท  
ในการรับประทานอาหาร ความกตัญูกตเวที เช่ือฟงคําส่ังสอนของพอ
และความพอเพียงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มีความอดทน การพูดจาดวยถอยคําท่ีสุภาพ
ความมีวนิัย รับผิดชอบ รูจักรอคอย มารยาทในการฟงและการพูด ความซ่ือสัตย ความขยันหม่ันเพยีร 
ตลอดจนเนนย้าํซํ้าทวนดวยการรองเพลงและทองคําคลองจองอยางสมํ่าเสมอ 

จิกรรมสรางระเบียบ วินัย   ๓)โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน เปนโครงการท่ีจัดก
เช เดนิแถว เขาแถว ข้ึนหอง การฟงโอวาทจากคุณครู ผูบริหาร การทําสมาธิ การมาโรงเรียนให
ทันเวลาในชวงเชา มีคณะครูเปนกรรมการ ๒ ทาน เพื่อเฝาสังเกตและจดบันทึกพฤตกิรรมของเด็ก 
รวบรวมคะแนนการไมมาสายของแตละหองแลวใหรางวัลหองท่ีมีคะแนนสูงสุดดวยการใหดูการตูนกอน
ลับบานในทุกๆ สัปดาห ก

         ๔)โครงการออนนอม  ถอมต
ตามว

หวางเรียนแ รเรียน เชน การแนะนําต
รเดินผ วผูใหญ คร รกราบผูใหญ ครูอาจารย ม

งกายแบบไทยในว
ุทธใน นศุกร มีการ  รําไทย การละเลนแบบไทย

        ๕) กิจกรรมเลนตา
วมประเพ ีลอยกระทง เปนตน 

อนคลายจากการเรียนและการทํา
ิจกรรม วยการเลนตามมุมอิสระตามความชอบแ มถนัดอย งอิสระ เชน มุมบาน มุมยานพาหนะ  

เปนตน เพุมบล็อ  มุมเกมการศึกษา มุมหนังสือ มุมต
ารทําง รวมกับผูอ่ืนของนักเรียนอยางมีความ
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อ่ืนไดเลน
ของเลน มีความซอสัตยสุจ

ัฒนาตามมาตรฐานท่ี ๓ อยางจริงจัง 

 
 ๒. ผลการพัฒนา เดก็ใหความสนใจรวมกจิกรรมเปนอยางดี มีวินยั มีความรับผิดชอบ เช่ือฟง
คําส่ังสอนของพอ แม ครูอาจารย  เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี รูจกัชวยเหลือ แบงปนใหคน

ื่ ริต มีความกตัญู มีความเมตตา กรุณา มีความประหยดั รูจักการใชจายเงนิ
อยางเหมาะสม  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 
 ๓. แนวทางการพัฒนา ควรมีการจัดทําโครงการและกิจกรรมอยางตอเนื่องและมีคณะกรรมการ
ดําเนินการพัฒนาตามวิธีการพ
 

มาตรฐานท่ี ๔  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา        
 

ท่ี ตัวบงชี ้
ระดับ๓
ขึ้นไป
รอยละ 

รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๔.๑ สนใจเรียนรูส่ิงรอบตัว ซักถามอยาง
ตั้งใจ และรักการเรียนรู 

๙๖.๔๘ ๑.โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน    
การเขียน 
๒.โครงการพั๔.๒ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับส่ิงตาง ๆ ท่ี ๙๖.๖๗ ฒนาคุณภาพการเรียนการ

๖. กิจกรรมนกัประดษิฐนอย 

สอนอยางมีประสิทธิภาพ 
๓.กิจกรรมสัปดาหวิชาการ 
๔. กิจกรรมสนทนายามเชา 
๕. กิจกรรมนกัวิทยาศาสตรนอย 

จากประสบการณการเรียนรู 
๔.๓ มีทักษะภาษาท่ีเหมาะสมกบัวัย ๙๗.๕๓ 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 
๙๖.๕๓ 

๔.๕ มีจินตนาการและ
 

เกิด

ความคิดสรางสรรค ๙๖.๗๗ 

  
 ๑. วิธีการพัฒนาตามมาตรฐานท่ี ๔  โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตางๆ เพื่อใหผูเรียนบรรลุตามตัวบงช้ีของมาตรฐานท่ี ๔ โดยดําเนนิกจิกรรมตอไปนี้ 
         ๑) โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานการเขียน เปนโครงการท่ีทํารวมกันท้ังระดับปฐมวัย
และระดับประถมศึกษาในเวลาเชากอนเขาแถวเคารพธงชาติทุกวนั โดยการอานหนังสือนิทานใหเดก็ฟง 
องคําค นละ

คายวิชาการ  กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี      

ท ลองจองตามหนวยการเรียนรู และฝกอานพยัญชนะและสระภาษาไทย อานคําภาษาอังกฤษวั
คํา เปนตน 
         ๒) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ เปนโครงการท่ีมีกิจกรรม
ท่ีจะทําใหเดก็มีพัฒนาการดานสติปญญา เชน กิจกรรม
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ชภาษาท่ีเหมาะสมกับวยั 

 ลูกโปงสวรรค  ฟองสบูสี ฯลฯ 
 ๕) กิจกรรมนกัประดษิฐนอย จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กไดแสดงออกทางจินตนาการ

งใชจากเศษวสัดุท่ีใชแลว   
 ๒. ผลการพัฒนา เดก็ใหความสนใจรวมโครงการและกิจกรรมเปนอยางดี สนใจเรียนรู มีทักษะ
ทางภาษา กลาซักถามในส มากข้ึน ซ่ึงไดมีกา วจิัยในช้ันเรีย ัย     
รักการอาน สงผลใหเด็กม ิปญญาสูง
 ๓ าโครงการและกิจ
ดวย ัด
แ
 
 
 
 
 
 

 
                           ๓) กิจกรรมสัปดาหวิชาการ เปนกิจกรรมวิชาการภายในโรงเรียน และในสายช้ันอนุบาล
เชน การแขงขันวาดภาพระบายสี การตอเติมภาพ  การปนดินน้ํามัน การฉีกปะกระดาษ การเปาสี เปนตน 
  ๔) กจิกรรมสนทนายามเชา เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพื่อใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดมีโอกาส
พูดและแสดงความคิดเหน็ แสดงออกตามความสามารถ มีทักษะในการใ
  ๕) กิจกรรมนกัวิทยาศาสตรนอย จดักิจกรรมในรูปแบบบูรณาการใหนักเรียนไดสังเกต
ทดลองปฏิบัติจริงตามความสนใจ เชน กิจกรรมปลอยจรวดขวดนํ้า
 
และความคิดสรางสรรค เชน การประดิษฐของเลน และขอ

ิ่งท่ีสนใจ
พีฒันาการทางสต

รจัดทํา
ข้ึน 

นดวยการฝกใหเดก็มีนสิ

. แนวทางการพัฒนา ควรมีการจัดทํ
การแขงขันทักษะทางวิชาการภายในและจ

กรรมอยางตอเนื่องตามมาตรฐานท่ี ๔ 
ักเรียนใหผูปกครองการจ ดันทิรรศการแสดงผลงานของน

ละชุมชนไดรับทราบทุกภาคเรียน 
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ดานท่ี ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๕ ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ท่ี ตัวบงชี ้ ขึ้นไป
รอยละ 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

ระดับ๓
รองรอยความพยายาม 

๕.๑ ครูเขาใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถ

๑๐๐ ๑.โครงการพัฒนาการจัดประสบก
การเรียนรูปฐม

นํามาประยกุตใชในการจัดประสบการณ ๒. โครงการพัฒนาคุณภาพการเร
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ ๕.๒ ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณท่ี

สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
๑๐๐ 

ารณ
วัย 

ียน

๓.โครงการพัฒนาบุคลากร 

การเรียนรูในช้ันเรียน 
๖.โครงการเสริมสรางสังคมแหงการ
เรียนรูสูสถานศึกษา 
๗.โครงการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการ
เรียนรูสูคุณภาพ 
๘. กิจกรรมการวัดประเมินผล 
ตามสภาพจริง 
๙. เอกสารท่ีครูคนควาหาความรู 
. 
 

๔. โครงการนเิทศภายใน 
๕โครงการพัฒนากระบวนการวิจยัใน

สามารถจัดประสบการณการเรียนรูท่ี
หลากหลาย สอดคลอง  กับความแตกตาง
ระหวางบุคคล            

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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๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ

๑) โครงการพฒันาการจัดประสบการณการเรียนร ัย เปนโครงการเสมือนเปนการ
ประกนคุณภาพภายในช้ันอน ิมครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยาง
เกิดประสิทธิผล ซ่ึงมีกิจกรรมในการกําหนดมาตรฐานการศึ กึษาของ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา าคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ป อ เทศและ สน
พัฒนาคุณ ระเมินคุณภาพภา ารศึกษา
ปฐมวัย แล ชในการวางแผนพ
อ เน ําปท่ีเปนรายง ปร ย 

นอยางมีประส เสริม 
ใหครูปฏิบ ิภาพและเกิดประสิท ครู
เปล่ียนพฤ โดยยึดผูเรียนเปนส
กิจกรรมศ ดจนมีการพัฒนาส่ือ  จัดหาแหลงเรียน นชั้นเรียน
ให ภา

  ครงการ เปน ารท ลากร 
ไดรับควา า และศึกษาดูงาน ตามคว
เพ า ตาง ๆ ท่ีจะได ายท ารถนําความรู   
ท่ีไดรับมา ิภาพและเกิด
ประโยชน จน เพื่อใหครูมีแรงจูงใจ อการพัฒนา
ตนเอง  เป วัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแกบุคลากร  

งการท่ีมีก เพื่ ฒันาครูใหปฏิบัติงานตาม 
ขอบขายข ีประสิทธิภาพกอใหเกิดประสิทธิผลท่ีเด็กเปนสําคัญ    
มีกิจกรรม ารนิเทศภายใน เยี่ยมช้ันเรียน เยี่ยมหองเรียนพิเศษ สังเกตการณสอน นิเทศ
แผนการจ ะนิเทศผาน อืนละ  ๑  คร้ัง 
    รงการพฒันากระบวนการวิจยัในการเรียนรูในช้ันเรียน เปนโครงการเพ่ือพัฒนา
ให ค นใหม ภิาพเกดิประสิทธิผลในการจัดการ
เร ส อมตามจ มายของการจัดการศึกษาปฐมวยั 
  เสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูสูสถานศึกษา เปนโครงการท่ีสงเสริมใหครู
ป น เกดิปร ิผล โดยจัดกิจกรรมใหเดก็ 
 

 
 ๑. วิธีการพัฒนาตามมาตรฐานท่ี 
เกิดประสิทธิผลใหบรรลุตามตัวบงช้ีของมาตรฐานท่ี ๕ โดยดําเนินกิจกรรมตอไปนี้ 
  ูปฐมว

กษาปฐมศ
ท่ีมุงพัฒน

ั ุบาล สงเสร มีประสิทธิภาพและ 
สถานศึกษา จดัทําและ

ฐมวัยข งสถานศึกษา มีการจัดระบบขอมูลสารสน
ภาพการศึกษามกีารติดตามตรวจสอบและป
ะนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในไปใ

ใชสาร เทศในการบริหารจัดการเพือ่
ยในตามมาตรฐานก
ฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยั
ะเมินคุณภาพภายในของปฐมวัยางตอ ื่องตลอดจนมีการจัดทํารายงานประจ

๒)โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอ
ัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธ
ติกรรมการสอนใหหลากหลายมากยิ่งข้ึน  
ึกษานอกสถานท่ี ตลอ

านการ
ทิธิภาพ เปนโครงการท่ีมีสง
ธิผล โดยมีกิจกรรมเพื่อให
ําคัญ เชน กิจกรรมคายวชิาการ  
รู  และพัฒนาการมีวิจยัใ

มีคุณ พ        
      ๓)โครงการพัฒนาบุคลากร  เปนโ
มรูจากการประชุม ฝกอบรม สัมมน

โครงก ี่มีกิจกรรมเพ่ือใหบุค
ามถนัดและวชิาท่ีรับผิดชอบ  
อดสูผูเรียน  สามื่อเปนก รเปดมุมมอง  และโลกทัศนในแบบ

ปรับปรุงงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธ
กับบุคลากรภายในสถานศึกษาตลอด
นการสรางข

นํามาถ
ประสิทธิผล ขยายผลตอและใช
และเจตคตท่ีิดีต

๔)โครงการนิเทศภายใน เปนโคร
องกลุมงานในโรงเรียนท้ัง  ๔  งาน ใหม
นิเทศตามแผนก

ิจกรรม อพ

ัดการเรียนรู เอกสารธุรการช้ันเรียน แล
๕) โค

ประชุมเด

ครูได นควา วจิัย เกี่ยวกบักิจกรรมการเรียนการสอ ีประสิทธ
ียนการ อน สงผลใหเด็กพฒันาข้ึน และมีความพร

 ๖)โครงการ
ุดมุงห

ฏิบัติงา ตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ ะสิทธ
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ีนิสัยรัก ู
ถานศึกษา มีการใช

มี

รรม

 ๓. แ

 

 

 
ม การแสวงหาความรูจาก แหลงเรียนรูและส่ือตาง ๆ รอบตัว เพือ่ใหเดก็มีความพรอมท่ีจะเรียนร
ในช้ันท่ีสูงข้ึนตอไปโดยโรงเรียนไดสรางแหลงเรียนรูและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในส
ประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของเด็ก  ตลอดจน
การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางครู กับผูปกครอง ครอบครัว  ชุมชน  และ  องคกรท่ีเกีย่วของ 
  ๗)โครงการจดัสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูสูคุณภาพ เปนโครงการท่ีสงเสริมใหครู
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล มีกิจกรรมเพื่อ ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี บริเวณโรงเรียนสะอาด รมร่ืน สวยงาม และใหเด็กมีแหลงเรียนรูเพิ่มข้ึน 
 ๒. ผลการพัฒนา จากการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูอยางมีประสิทธิภาพตามกิจก
ท่ีไดดําเนินการมาท้ังหมดนีทํ้าใหงานเกิดประสิทธิผลและสงผลตอการมีพัฒนาการของเด็กในทุกดาน
สูงข้ึน 

นวทางการพัฒนา ควรมีการจัดทําโครงการและกิจกรรมอยางตอเนื่องตามมาตรฐานท่ี ๕ 
ดวยความสํานกึในบทบาทหนาท่ีของความเปนครูอยางแทจริง 
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มาตรฐานท่ี ๖ ผูบริหารปฏิบตัิงานตาม  บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 

ท่ี ตัวบงชี ้ ไดระดับ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๖.๑ ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

๓ ๑.โครงการพัฒนาบุคลากร 
๒.โครงการนิเทศภายใน 
๓.โครงการพัฒนาจัดองค๖.๒ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนาํ และ ๓ กร ระบบ

๔.โครงการพัฒนาการบริหารจัด

การบริหารอยางมีประสิทธิภาพเกดิ
ประสิทธิผล   

ความคิดริเร่ิมท่ีเนนการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

๖.๓ 
การศึกษาใชโรงเรียนเปนฐาน 
 

สวนรวมและใชขอมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจยัเปนฐานคิด 

ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมี

ท้ังดานวิชาการและการจัดการ 

๓ 

๖.๔ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา 

๓ 

๖.๕ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

๓ 

๖.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษา
ทางวิชาการและใจใสการจดั
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา 

๒.๙๑ 

๖.๗ เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

๒ 

  

      ๑.วิธีการพัฒนา 

๑)โครงการพฒันาบุคลากร เปนโครงการท่ีผูบริหารปฏิบัติงานตาม  บทบาทหนาท่ีอยาง 
ีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมุงสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูใหปฏิบัติงานใหมี
ระสิทธิภาพ ใหครูไดรับความรูจากการประชุม ฝกอบรม  สัมมนา และศึกษาดูงาน ตามความถนัดและ
ิชาท่ีรับผิดชอบ เปนการสรางขวัญและกาํลังใจ สรางแรงจูงใจและเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน  

  

ม
ป
ว
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ิหาร     
ิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และเกดิประสิทธิผล โดยสงเสริมพัฒนาศักยภาพ

ของครู ดวยการวางแผ ายในและนิเทศ ช ําปรึกษาร การจัดการ
เรียนการสอน และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีจะเปนประโยชนในการปฏิบัติงานก ผลใหเด็ก 
ผ รอ

ัฒนาจัดองคกร ระบบการบริห ดประสิทธิผล   
เ ร พัฒนาองคกร โ นระบบ    
ใชหลักบ การประเมินหรือ และ
การจัดก สามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาห ดไวในแผนปฏิบัติการ
น น บริหารจ ารศึก

ูนํา และความค ริเร่ิม มีความสามารถในการบริหารจัดการ
ตามปรัช ายของการจัดการศึกษาปฐมวยั  สามารถอธิบาย ถายทอดและ
ช ก การบริหารแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝาย 
ประกอบ รสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานอื่นไดรับรูและใหขอมูล
สารสนเ ณะกรรมสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานมีความพึงพอใจในการการจัด
ก ษ าพมาตรฐานท นระดับดีเยี่ยม 

ื่อพัฒน รอยางตอเนื่องอีกท้ังสนับสนุนสงเสริมให 
ชุมชนอ รวมบริหารจัดการใหมากยิ่งข้ึน และมีการติดตามนิเทศการสอน
ของครูอ
 
 
 

 

 
๒)โครงการนิเทศภายใน เปนโครงการท่ีแสดงใหเห็นถึงความสามารถของผูบร

ในการปฏ
นนเิทศภ ี้แนะ ใหค อบดาน ท้ังดานวชิาการ  

ารจดัการศึกษาปฐมวัย สง
ูปกค งมีความพึงพอใจ 

๓)โครงการพ ารอยางมีประสิทธิภาพเกิ
ปนโค งการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีการ

ริหารแบบมีสวนรวม ใชขอมูลผล
าร เพือ่ให

ครงสราง ระบบการบริหารงานใหเป
ผลการวิจยัเปนฐานคิดท้ังดานวิชาการ
มายตามท่ีกําหน

ักเรีย   ผูปกครอง  ชุมชนพึงพอใจผลการ
๒. ผลการพัฒนา 
จากการที่ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผ
ญา แนวคิด หลักการ และจุดหม

ัดก ษา 

ิด

ี้แนะแ บุคลากรในโรงเรียนได ใชหลัก
ดวย ครู ผูปกครอง คณะกรรมกา
ทศ สงผลใหเด็ก ผูปกครอง และค

ารศึก า และมีผลการประเมินคุณภ
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ี ่๖ใ

โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูเพ
งคกรปกครองสวนทองถ่ินมา
ยางเปนระบบ  

าบุคลาก
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มาตรฐานท่ี ๗ แน
 

วการจัดการศึกษา 
 

ท่ี ตัวบงชี ้ ไดระดับ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศ

๔ ๑.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา


 

ึกษาและนําสูการปฏิบัติได ๒.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใช
อยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเปนฐาน  

๓.โครงการระดับทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา 
 

๗.๒ มีระบบกลไกใหผูมีสวนรวมทุก
ฝายตระหนักและเขาใจการจดั
การศึกษาปฐมวัย 

๔ 

 
 

๗.๓ รางความ ๓.๘ จัดกิจกรรมเสริมส
ตระหนกัรู และความเขาใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 
 

๗.๔ สรางการมีสวนรวมและแสวงหา
ความรวมมือกบัผูปกครอง ชุมชน 
และทองถ่ิน 

๔ 

๗.๕ จัดส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือ ๓.๙๑ 
พัฒนาเดก็อยางรอบดาน 

 

รงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เปนโครงการท่ีดําเนินการจัดทําหลักสูตร 

องถ่ิน ปรับกิจกรรมชุมนุม การวัดผล  ประเมินผล  ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ตรงกับความ
องการของเด็ก ผูปกครอง ทองถ่ิน และปรับโครงสรางหลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพ         
ีความเหมาะสมตรงตามท่ีกรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการกําหนด 

๒)โครงการพฒันาการบริหารจัดการศึกษาใชโรงเรียนเปนฐาน เปนโครงการท่ีสงเสริม 
ณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานไดรูและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด  สงเสริมคณะกรรมการ
ถานศึกษากํากับติดตาม ดแูล และขับเคล่ือนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย และ
งเสริมผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 

๓) โครงการระดับทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  เปนโครงการท่ีมุงประสาน 
วามรวมมือระหวางโรงเรียน  กับองคกรของรัฐ  องคกรเอกชน  และชุมชนในการรวมพัฒนาและจัด
ารศึกษา 

๑. วิธีการพัฒนา  

๑) โค
ท
ต
ม

ค
ส
ส

ค
ก



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๐๗ 
 

จากการจดักิจกรรมตามโครงการ มีผลการประเมินอยูในระดับ ดีเยี่ยม เพราะมีรองรอย 
หล านปรากฏชัดเจน ารตรวจสอบห ําขอมูลมาพัฒ ี
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมตรงตามสถานการณ  และเนื่องจากโ อยางดี
ข กค กรป รอง ดวก
เพื่อพัฒน ุณลักษณะอัน
และมีควา

๓
โ ื่อยกระดบัความสามารถในการจัดทําพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย

และมีการ อนของครูอยางเปนระบบ รวมท้ังมีกิจกรรมตางๆของนักเรียนตามท่ีกําหนด
ใ ส ะ)ของโรง
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
๒. ผลการพัฒนา 

ักฐ ในเรื่องก ลักสูตร น นาปรับปรุง โรงเรียนจึงม
รงเรียนไดรับความรวมมือ

องผูป รอง คณะกรรมการสถานศึกษา องค
าเด็กอยางรอบดาน สงผลใหเด็กมีค
มสุขในการเรียนรู  

กค สวนทองถ่ินสนับสนุนส่ิงอํานวยความสะ
พึงประสงค มีความรู  ความสามารถสมวัย  

. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
รงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูเพ
ติดตามนิเทศการส

นหลัก ูตรออกมาเปนภาพรวม(รอยล เรียน 
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มาตรฐา มีการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

 
นท่ี ๘ สถานศึกษา

ท่ี ตัวบงชี ้ ไดระดับ 
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(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๘.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

๑.๐๐ โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ       
การเรียนรูปฐมวัย 

๘.๒ จัดทําและดําเนนิการต  
 

 
 

 
 

าม ๑.๐๐ 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา    

๘.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและ
ใชสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 

๑.๐๐ 

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๐.๔๕ 

๘.๕  นําผลการประเมินคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอกไปใชวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

๐.๔๘ 

๘.๖  จัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

๑.๐๐ 

  

๑. วิธีการพัฒนา 
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูปฐมวยั เปนโครงการท่ีสถานศึกษาไดกําหนด

าตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ท่ีเกิดจากการศึกษา วิเคราะหมาตรฐานและตัวบงช้ีตามท่ี
ระทรวงศกึษาธิการประกาศใช มาตรฐานและตัวบงช้ีสะทอนอัตลักษณและมาตรการสงเสริมของ
ถานศึกษา โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งมีการประกาศคาเปาหมาย     

 

ม
ก
ส



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๐๙ 
 

 

ุมเปาหมาย สถานศึกษามีการดําเนนิการครบทุกรายการ โดยทุกขอรายการมีรองรอยหลักฐานปรากฏ
ชัดเจน สามารถตรวจส ถานศึกษากําห ดัท น
หมวดหมู ถูกตอง ครอบคลุม ทันสมัยและพรอมใช สถานศึกษากําห การ
ติ ร มวัยท้ังร คล
ระบบอยา  สถานศึกษานําผลการต ภาพการศึกษาและผลการ
ป ค  สังเคราะห แ อมูลสารสนเทศไปใชประโยชนในการ
ปรับปรุงแ องสถานศึกษาท  ๔ ดาน มีการจัดทํารายงานประจําป ท่ีเปน
รายงานป ศึกษาท่ีสะทอนค ภาพเดก็ และผลสําเร็จของการบริหารจัด
การศึกษา วยงานตนสังกัดกําหนด เปนแบบอยางท่ีด ีสาระสําคัญทุกสวน
ของรายง ารดําเนินงานของสถานศึกษา และสะทอนความสําเร็จ ช่ือเสียง อัตลักษณและ
เอ ณ ีย่วขอ รวมในการดําเนินการ 

๒
จากการดําเนินงานตามมาตรฐานท่ี ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ต ียนมีการ จัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย สงผลใหโรงเรียน
รวมกับค ข้ันพืน้ฐานรวมกันสถานศึกษามีการดําเนนิการครบทุกรายการ โดย
ทุกขอราย ชัดเจน สามารถตรวจสอบได สถานศึกษากําหนดผูรับผิดชอบ
และจัดทา วดหมู ถูกตอง ครอบคลุม ทันสมัย และพรอมใช สถานศึกษา
ก ผู ามตรวจ ึกษาปฐมวยัท้ังระดับบุคคลครบทุกคน
และระดับ นอยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง สถานศึกษานําผลการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน  ระดับการศึกษาปฐมวัย มาวิเคราะห 
สังเคราะห กสรรขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนา ครอบคลุม      
ภ น อยางมีเห ีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๘ในระดับ     
ดีเยีย่ม 

๓ างการพัฒนา 
ําหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดบัความสามารถในการจัดทํามีการประกันคุณภาพ 

ท่ีกําหนดในกฎกระทรวงปฐมวัย และมีการตดิตามนิเทศการสอนของครู  
อยางเปน ม

ของแตละมาตรฐานและตัวบงช้ี ใหกลุมผูเกีย่วของท้ังภายในและภายนอกรับทราบท่ัวถึง ทุก
กล

อบได ส นดผูรับผิดชอบและจ าระบบสารสนเทศใหเป
นดผูรับผิดชอบและดําเนิน

ดตามต วจสอบคุณภาพการศึกษาปฐ
งนอยภาคเรยีนละ ๑ คร้ัง

ะดับบุค ครบทุกคน และระดับสถานศึกษาอยางเปน
ิดตามตรวจสอบคุณ

ระเมิน ุณภาพภายในมาวิเคราะห
ละพัฒนา ครอบคลุมภาระงานข
ระเมินคุณภาพภายในของสถาน
อยางชัดเจน ตามรูปแบบท่ีหน
านครอบคลุมก

ละเลือกสรรข
ั้ง
ุณ

กลักษ ของสถานศึกษา โดยทุกฝายท่ีเก
. ผลการพัฒนา 

งมีสวน

ามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงโรงเร
รูคณะกรรมการสถานศึกษา
การมีรองรอยหลักฐานปรากฏ
ระบบสารสนเทศใหเปนหม

ําหนด รับผิดชอบและดําเนินการติดต
สถานศึกษาอยางเปนระบบอยาง
คุณภาพการศกึษาและผลการ
 และเลือ

สอบคุณภาพการศ

าระงา ของสถานศึกษาท้ัง ๔ ดานได

. แนวท

ตุผล ม

โรงเรียนก
ภายในของสถานศึกษาตาม

ระบบ รวมท้ังมีกิจกรรมตางๆของนักเรียนตามที่กําหนดในมาตรฐานตางๆออกมาเปนภาพรว
(รอยละ)ของโรงเรียน 
 
 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๑๐ 
 

 

ดานท่ี ๓ มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
มาตรฐานท่ี ๙ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 
        

ท่ี ตัวบงชี ้ ไดระดับ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๙.๑ เปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา  

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

๙.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน
ภายในสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษา กบัครอบครัว ชุมชน
และองคกรท่ีเกี่ยวของ 

๒.๔๐ 

 

 

 

รุง 

ละ 

ั้นตอน วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ แหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษ ินการตามข้ันตอนตามที่กําหนด ดําเนินการกํากับ ติดตาม และ
ประเมิน

กจิกรรม ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหลงเรียนรูตาง ๆภายในสถานศึกษา และ
ําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนด มีการระบุความรูทีจําเปน (Knowledge Mapping) กล่ันกรองความรูท่ีได 

 

๑. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษามีการดาเนนิการครบ ๕ ขอ มีรองรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถ 
ตรวจสอบได ผานโครงการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูสูคุณภาพ  โครงการเสริมสรางสังคมแหงการ
เรียนรูสูสถานศึกษา และโครงการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงมีการดําเนนิการ ดังนี ้

๑) มีข้ันตอนการดําเนินงานสราง และพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา โดยศึกษา
วิเคราะหขอมูลสารสนเทศแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดทําแผนพฒันาและดําเนนิการ
ตามข้ันตอนตามท่ีกําหนด มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน และนําผลไปปรับป
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

๒) มีการดําเนนิงานในการสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียน บุคลากรในสถานศึกษาแ
ผูท่ีมีสวนเกีย่วของเกิดกระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยศึกษา
อยางมีข

าระดบัปฐมวัยและดําเน
ผลการดําเนินงาน และนําผลไปปรับปรุง พัฒนาอยางตอเนื่อง มีการสรุปรายงานผลการใช

ประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก 
๓) กําหนดแนวทางการสงเสริม สนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากร 

ภายในสถานศึกษาผาน
ด
 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
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๑๑๑ 
 

ครัว ชุมชน และองคกรท่ีเกี่ยวของ สรางเครือขาย
 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจดักิจกรรมการเรียนรูมาตรฐา นศึกษามีก นุนให 

สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูจัดโครงการ/กิจกรรมอยางหล ีการ
ด ก ฏชัดเจ ถต ราง 
สงเสริม งคมแหงการเรียนรู ื้อตอการจัดกิจกรรมสงผล
การประ าตรฐานท่ี ๙ในระดับดีเยีย่ม 

 
ครูเพื่อยกระดบัความส สริม สนับสนุน 

ใหสถาน มวัยและมีการต ตามนิเทศการสอนของครูอยางเปนระบบ 
รวมท้ังม ียนตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานตางๆออกมาเปนภาพรวม(รอยละ)ของ

ดานท่ี ๔ มาตรฐ

 

 
จากการแลกเปล่ียนเรียนรู มาแบงปนความรูใหกับครอบ
การเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการเผยแพรความรู และ นําความรูไปใชประโยชน

นท่ี ๙ สถา ารสราง สงเสริม สนับส
ากหลาย เพื่อสถานศึกษาม

ําเนิน ารครบ มีรองรอยหลักฐานปราก
สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสั
เมินคุณภาพม

น สามาร รวจสอบ สงผลใหสถานศึกษามีการส
 มีแหลงเรียนรูท่ีเอ

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนา
ศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูปฐ
ีกิจกรรมตางๆของนักเร

ามารถในการจัดทํามีการสงเ
ิด

โรงเรียน 
 

านดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนของการศึกษา
ปฐมวัย 

ท่ี ตัวบงชี ้ ไดระดับ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๑๐.๑ จัดโครงการ กจิกรรมพัฒนาเด็กให
บรรลุ

๒.๘๙ ๑.โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน   การเขียน 

ลอม 
ังกฤษเพ่ือ

 
ญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ตามเปาหมายปรัชญา วิสัยทัศน ๒.โครงการโรงเรียนธรรมจารี 
และจุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 

๓.โครงการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวด
๔.โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอ
เตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน
๕.โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูปรัช

๑๐.๒  ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย  ๑.๙๐ 

  
  
 
 
 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๑๒ 
 

 

 
การจัดโ ัดทํา

ลอง 
อบ
ี่
า

่ําเสมอ มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
กิจกรรม

ทักษะการอาน การเขียน ปลูกฝงนิสัยรักการอาน การเขียน โดยเดก็จะไดแสดงความสามารถ
รักและภูมิใจในภาษาไทย 

ใหเดก็ไดประพฤติและปฏิบัติ และปฏิบัติกิจกรรมอันเปนประโยชนแกตนเองและสังคม 
๒. ผลการพัฒนา 
จากการจดักิจกร ูมาตรฐานท่ี  ครงการ กิจกร าม 

เปาหมาย ปรัชญาวิสัยทัศ เนนการจัดการศ ัยมีการ มีควา
แ าไ พ น

๓
โ รงการ กิจกรร

วิสัยทัศน การศึกษาปฐม เพื่อยกระดับความ
ต ิเท ั้ง รม รฐาน
ตางๆออกมาเปนภาพรวม(รอยละ)ของโรงเรียน 
 

 

๑. วิธีการพัฒนา 
าเนนิการครบ ๕ ขอ มีรองรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบไดสถานศึกษามีการด

ครงการ กิจกรรม ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาท่ีจ
คข้ึนจากการมีสวนรวมของผูบริหาร ครูบุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอก โครงการ กิจกรรมสอด

กับปรัชญา วิสัยทัศน จุดเนน เปาหมาย และกลยุทธ ของสถานศึกษาระดบัปฐมวัย และไดรับการเหน็ช
จากคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร ผูเกี่ยวของและผูเรียนไดปฏิบัติตามกลยุทธ โครงการ กิจกรรมท
สถานศึกษากําหนดอยางครบถวน ดําเนินงานตามกลยุทธ โครงการ กจิกรรม และจุดเนนของสถานศึกษ
ปฐมวัยท อยางสมีไ่ดรับการกํากับติดตาม และนิเทศ

 ท่ีสนับสนุนสงเสริมเด็กท่ี บรรลุ ตามปรัชญา เปาหมาย วิสัยทัศน และจุดเนนของสถานศึกษา
ษระดับปฐมวัยเด็กรอยละ ๙๐  ดังนี ้(วิสัยทัศน : ผูเรียนใฝเรียนใฝรู  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมใจอนุรัก

ส่ิงแวดลอม  รักษความเปนไทย  เรียนรูสูสากล  และ  ปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง) 
  ๑)โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน การเขียน เปนโครงการท่ีมีกิจกรรม สรางความ
รอมของพ

ตามศักยภาพของตนเอง ใหเด็กไดเห็นความสําคัญ 
      ๒)โครงการโรงเรียนธรรมจารี เปนโครงการท่ีมีกิจกรรมที่ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
อันดีงาม

รมการเรียนร
น และจุด

๑๐ จัดทําโ
ึกษาปฐมว

รมพัฒนาเดก็ใหบรรลุต
มคิดริเร่ิมสรางสรรคตัดสินใจ

กปญห ดอยางมีเหตุผล มีผลการประเมินคุณภา
. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
รงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูจัดทําโค
และจุดเนนการจดั

มาตรฐา ท่ี ๑๐ในระดับดีเยี่ยม 

มพัฒนาเดก็ใหบรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา 
สามารถในการจัดการเรียนรูและมีการ
ตางๆของเด็กตามท่ีกําหนดในมาติดตามน ศการสอนของครูอยางเปนระบบ รวมท มีกิจกร

 
 
 
 
 
 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
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๑๑๓ 
 

 
 

ดานท่ี ๕ ตรการสงเสริม 
มาตรฐา 

 มาตรฐานดานมา
นท่ี ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให

สูงขึ้น 
 

ท่ี ตัวบงชี ้ ไดระดับ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๑๑.๑ จัดโครงการ กจิกรรม
สงเสริม สนับสนุนตาม
นโยบาย เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๒.๘๙ ๑.โครงการวันสําคัญ 
๒.โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓.โครงการคืนคลองสวย  น้ําใส  ใหคลอง
สําโรง ๑๑.๒ ผลการดําเนนิงานบรรลุตาม ๑.๙๐ 

เปาหมาย 
  

๑. วิธีการพัฒนา 
สถา


ขอมูลสา ายของตนสังกดัในการจัดทําแผนงาน โครงการ มีขอตกลงรวมกันระหวาง
สถานศึก

ารบรรลุเป าหมาย
รอยละ ๙
             

ก็

โครงการท่ีปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามใหเด็กได
ระพฤติและปฏิบัติ ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมอันเปนประโยชนแกตนเองและสังคม มีการอบรมคุณธรรม
ระจําวนั และกิจกรรมออมทรัพยฝากเงินออมทุกวันศุกร กิจกรรมอบรมคุณธรรม มีการเลานิทานและ
บรมคุณธรรมประจําวนั เร่ือง ความมีน้ําใจ  การเสียสละและการแบงปน การทําความเคารพ มารยาท  
นการรับประทานอาหาร ความกตัญูกตเวที ความประหยัดและความพอเพียงหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
อเพียงของในหลวง มีความอดทน การพดูจาดวยถอยคําท่ีสุภาพ ความมีวินยัและการรอคอย มารยาท   

นศึกษาดาเนินการไดเดนชัด มีรองรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได และทุก
โครงการ กิจกรรมพิเศษปฐมวัยมีพัฒนาการเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา โดยไดศึกษา วิเคราะห และใช

รสนเทศดานนโยบ
ษาและหนวยงานตนสังกัด  ตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  ๓ โครงการ 

ดําเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษปฐมวัย เปนระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ยอนหลัง ๓ ป  โดย    
ทุกฝายมีสวนรวม มีการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานตามโครงการ  มีการสรุปโครงก

๐ 
         ๑)โครงการวนัสําคัญ เปนโครงการท่ีจัดกจิกรรม เพื่อใหเด็กไดเรียนรูวธีิปฏิบัติตน  

ในการประกอบพิธีกรรมทางดานศาสนา ประเพณวีัฒนธรรม ท่ีดีงามของคนไทยและ เพื่อปลูกฝงใหเด
เคารพรัก หวงแหน เทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
          ๒)โครงการโรงเรียนธรรมจารี เปน
ป
ป
อ
ใ
พ
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๑๑๔ 
 

นการฟงและการพูด ความซ่ือสัตย ความขยันหม่ันเพยีร โดยเนนย้ําซํ้าทวนดวยการรองเพลงและทองคํา

น้ําในคูคลอง จัดการน้ําเสียและของเสียในชุมชน 
๒. ผลการพัฒนา 
จากการจดัก รเรียนรูสถา ําเนนิกา ะดับปฐมวัย 

บ  าห จัดโครงก รร มาตรฐานที่๑๑ การจัด
ก ตา ฏิรูปการศ ื่อ ก
ทักษะในท ะทุกช้ันชวยพัฒน ี
มาตรฐานส มีเหตุผล มีผลการ ี่ยม 

๓ ต 
โ ูเพื่อยกระดบัความสามารถในการจัดการเรียนรูตามนโยบาย 

รศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึนท่ีเนนทักษะ เพื่อพัฒนานกัเรียน และมีการ
ติดตามน ครูอยางเปนระบบ รวมท้ังมีการทดสอบผูเรียนดานการคิดเพื่อประเมิน
ความสา ียน 

ใ
คลองจองอยางสมํ่าเสมอ 
  ๓)โครงการคืนคลองสวย  น้ําใส  ใหคลองสําโรง เปนโครงการเพ่ือใหเด็ก  ครู  และ
ชุมชน มีจิตสํานึก ตระหนักและรูคุณคาของการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม มีกิจกรรมเพื่อฟนฟู
คุณภาพ

ิจกรรมกา นศึกษามีการด รโครงการ กิจกรรมพิเศษร
รรลุเป
ิจกรรม

มายรอยละ ๘๐ อีกทั้ง
มนโยบาย แนวทางการป
กุกลุมสาระการเรียนรูแล
ามารถแกปญหาไดอยาง

าร/กิจก
ึกษาเพ

มอยางหลากหลายตาม
ยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน เพือ่ใหโรงเรียนฝ
าทักษะอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียนโรงเรียนม
ประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๑ ในระดับดเีย

. แนวทางการพัฒนาในอนาค
รงเรียนกําหนดแผนพัฒนาคร

กาแนวทางการปฏิรูป
ิเทศการสอนของ
มารถดานการคิดของเด็กตามท่ีกําหนดในหลักสูตรออกมาเปนภาพรวม(รอยละ)ของโรงเร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
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๑๑๕ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน    
ดานท่ี ๑ มาตรฐานคุณภาพผูเรียน 
มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 
 

ท่ี ี ้
ระดับ๓
ขึ้นไปตัวบงช
รอยละ 

รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกําลังกาย สมํ่าเสมอ 

๙๗.๑๐ ๑.โครงการศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬาตานย
๒.โครงการยวุชนประกันภยัในโรงเรียน 
๓.โครงการสงเสริมสุขภาพ 
๔.โครงการแขงขันกีฬา  กรีฑานักเรียน     

๑.๒ มีน้ําหนกั สวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ

๙๗.๔๑ 

าเสพติด 

๕.โครงการแนะแนวในโรงเรียน   
 
ียน 

๖.โครงการโภชนาการท่ีดีเพือ่คุณภาพชีวิตปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดให ๑๐๐ 
๗.โครงการพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนกัเรโทษและหลีกเล่ียงตนเองจาก

สภาวะท่ีเส่ียงตอความรุนแรง 
โรค ภยั อุบัติเหตุ และปญหาทาง

มาตรฐาน 
๑.๓ 

เพศ 
๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ 

กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
๙๗.๑๐ 

๑.๕ มีมนุษยสัมพนัธท่ีดีและใหเกียรติ
ผูอ่ืน   

๑๐๐ 

๑.๖ สรางผลงานจากเขารวมกจิกรรม
ดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการ  ตามจินตนาการ 

๙๘.๔๒ 

  

๑. วิธีการพัฒนา 
จัดกิจกรรมตามโครงการท้ัง ๗ โครงการเพ่ือสงเสริมสุขนิสัยการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย 

ารมีน้ําหนกัสวนสูงตามเกณฑ ปองกันหลีกเล่ียงส่ิงเสพติด ภาวะเส่ียง และความรุนแรง ปองกันภัย
ุบัติเหตุและปญหาทางเพศ การเห็นคุณคาในตนเอง สรางความมั่นใจ กลาแสดงออก มีมนุษยสัมพนัธท่ีดี 
หเกียรติผูอ่ืน เห็นคุณคาทางศิลปะ รวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬา นนัทนาการได
มาะสมตามวัย 
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๑๑๖ 
 

ักสวนสูงตามเกณฑ หางไกล ปลอดส่ิงเสพติด ไมมีความรุนแรง
ง มีความม่ันใจ กลาแสดงออก รูจักใหเกยีรติผูอ่ืน 

็นคุณคาศิลปะ ไดเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ นาฏศิลป กีฬา นันทนาการ 
๓. แนวทางการพ  
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนานักเรียนให มีสุขภาวะที่ดีและ  

ความสามารถในการจดัการเรียนรูอยางมีมาตรฐานตามมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง
แ กา ว
เพื่อประ ภาพของนักเรียนตามท อย
ล ง
 
มาตรฐา นมีคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพ
 

๒. ผลการพัฒนา 
ผูเรียนมีสุขนสัิยท่ีด ีมีน้ําหน

โรคภัย อุบัติเหต ุและปญหาทางเพศ เห็นคุณคาในตนเอ
เห  ดนตรี/

ผูเรียน
ัฒนาในอนาคต

มีสุนทรียภาพเพื่อยกระดับ

ละมี รติดตามนิเทศการสอนของครูอยางเป
เมินความสามารถดานสุข

นระบบ ร มท้ังมีการทดสอบผูเรียนใหมีสมรรถภาพท่ีดี
ี่กําหนดในหลักสูตรออกมาเปนภาพรวม(ร

ะ)ขอ โรงเรียน  

นท่ี ๒ ผูเรีย ึงประสงค 

ท่ี ตัวบงชี ้

มีคุณล

ระดับ๓
ขึ้นไป
รอยละ 

รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

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

ตามหลักสูตร 
เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญู๒.๒ ๑๐๐ 
กตเวทีตอผูมีพระคุณ 
ยอมรั๒.๓ บความคิดและ ๙๗.๔๒ 
วัฒนธรรมท่ีแตกตาง 
ตระหนกั รูคุณคา รวมอนุรักษ
และพัฒนาส่ิงแวดลอม 

๒.๔ ๑๐๐ 

 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนจัดใหมีโครงการที่สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ดังนี ้

๑) โครงการวันสําคัญ จัดกิจกรรมเพ่ือใหนกัเรียนไดเรียนรูวิธีปฏิบัติตน ในการ

ประกอบพิธีกรรม

 

ทางดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ท่ีดีงามของคนไทย และปลูกฝงใหนักเรียน  
เคารพรัก หวงแหน เทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ประกอบดวย กิจกรรม  



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๑๗ 
 

วันวิสาข นสุนทรภู วันตอตานยาเสพติด วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา ( หลอเทียน
พรรษา แ

ารเพ่ือใหนกัเรียนมี 
คุณลักษ วามเอ้ืออาทรและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ ยอมรับความคิด
และวัฒน

ม    
ไดประพฤติและปฏิบัติ และเพื่อใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมอันเปนประโยชนแก

นเองและสังคม มีกิจกรรมไดแก นั่งสมาธิทุกวัน กําหนดวันศุกรเปนวนัพระประจําโรงเรียน นักเรียน/
ม กิจกรรมออมทรัพย ประชุม    

วดมนตตอนเย็น นกัเรียน ครู ผูปกครองตักบาตรอาหารแหงทุกวัศุกรตนเดือน ถวายจตุปจจยัแก
พระสงฆ ๕ รูป รับศีล  กรวดน้ํา  นั่งสมาธิ ต ียนพูดเร่ืองธรร ีๆ พูดจา
ไพเราะ รองเพลงสรร ะบารมี เชิญธง ในตอนเย็นทุกวนั

๔)โครงการสงเสริมนิสัยรัก  การเขียน เปนโครงการ ื่อให 
น ม มหลักส ี้ ก ารอาน กจิกรรม            
สายสัมพั รียน สงเสริมการอานผานวันส
ม ร  สัปดาห ุด  าการเน่ืองในวัน
ภาษาไทย าษาไทย 

ฒันาสถานศ ญ ห 
โรงเรียนน ษฐกิจพอเพียงมาใชในห นศึกษาจดัการศึกษาและ
ด ิจ /สังค ักเ
ทางการศ ใจและปฏิบัติงานเปน ึ่งมี
กิจกรรม ดังนี้ คือจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอ าง
พอเพียง”  เชน  การประหยัดใชทรัพยากรอยางคุมคา ใช
 
การประ งใหเปนวิถีชีวิต เชน การออมทรัพยนักเรียนทุกวันศุกร  ตลาดนัดนกัเรียน      
วันพระใ
        

น
ี่ตนสนใจ 

บูชา  วันไหวครู วั
หเทียนพรรษา) วนัแม วนัออกพรรษา วันพอ วันลอยกระทง วันข้ึนปใหม วันเด็ก และวนั

มาฆบูชา 
๒)โครงการพฒันากิจการลูกเสือ – เนตรนารี มีกิจกรรมในโครงก

ณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร มีค
ธรรมท่ีแตกตาง ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม และเพื่อพัฒนากิจการ

ลูกสือ เนตรนารี ของโรงเรียน ใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบ กําหนดใหนักเรียน และครูทุกคนสวมชุด
ลูกเสือ เรียนลูกเสือ ทุกวนัพฤหัสบดี 

๓)โครงการโรงเรียนธรรมจารี เปนโครงการท่ีมีกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรร
อันดีงามใหนกัเรียน
ต
ครูสวมเส้ือวิถีพุทธ  ถือศีล ๕ สรางส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดกจิกรร
ส

ัวแทนนักเร
ชาติลง
การอาน

มะ ครู นักเรียนพูดแตส่ิงด
เสริญพร  

 ท่ีกําหนดกิจกรรมเพ
ักเรียน ีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตา

นธบานกับโรงเ
ูตร ดังน ิจกรรมครอบครัวรักก

ําคัญ หนังสือเลมโปรด หองสมุดเคล่ือนท่ี   
ุมรักกา อาน กิจกรรมเสียงตามสาย

แหงชาติ และเขาคายภ
หองสม วันสุนทรภู  กจิกรรมแขงขันวิช

๕)โครงการพ
ําหลักปรัชญาของเศร

ึกษาสูปรัช าของเศรษฐกิจพอเพียง  เปนโครงการท่ีมีมุงใ
ลักการบริหารสถา

ําเนินก กรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน
ึกษาจะมีความรูความเขา

ม ซ่ึงน รียน ผูอํานวนการโรงเรียน  ครู  และบุคลากร
แบบอยางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ซ
ยูอยางตอเนื่อง สรางวัฒนธรรมองคกร “อยูอย
ทรัพยากรอยางพอเพียง  เชน  การประหยัดน้ํา   

หยัดไฟฟา ปลูกฝ
นวันศุกร 

๖)โครงการพฒันาทักษะการทํางานสูอาชีพท่ีสนใจ จดักจิกรรมเพื่อใหนักเรียน    
วางแผนการทํางานและดําเนนิการจนสําเร็จ ทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในงา
ของตน ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกีย่วกับอาชีพท



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๑๘ 
 

ของ
ดยแบงแผนงานยอย  เชน  แผนงานประดิษฐดอกไม 

อง 

พลังงานและส่ิงแวดลอม เปนโครงการท่ีมีกิจกรรมเพื่อใหครูและ
นักเรียนไดรูวธีิก



คูคลอง 

ดดวยตนเองเพ่ือเปนแนวทางใน
การฟนฟแูหลงน ล  

แก ๑.รักชาติ ศาสน กษตัริย ๒.ซ่ือสัตย สุจริต ๓.มีวนิัย    
๔.ใฝเรียนรู ๕.อย

อรเซ็นต 

โดยจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานของโครงการ จัดทําผังมโนทัศนการทํางาน เชิญวิทยากรทองถ่ินท่ีมีความรู
ความสามารถดานการประดษิฐดอกไมหลากหลายรูปแบบ จัดทําโครงการหารายไดในระหวางเรียน
นักเรียน โ

๗)โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน  เพื่อใหนกัเรียนมีพัฒนาการทางดาน 
ประชาธิปไตย มีวินัยในตนเอง สามารถปฏิบัติงานรวมกันเปนกลุมได และเพื่อปลูกฝงวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย  มีกิจกรรมจัดต้ังสภานักเรียน กิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมปกคร
เปนตน 
   ๘)โครงการอนุรักษ

ารอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมอยางถูกตอง เปนตนแบบในการปฏิบัติเร่ืองการ
อนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมสูชุมชน โดยจัดกิจกรรมผานสภานักเรียน ใหความรูในเร่ืองการอนุรักษ
พลังงานและส่ิงแวดลอม จดักิจกรรมรณรงคในการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 
  ๙)โครงการคืนคลองสวย  น้ําใส  ใหคลองสําโรง เปนโครงการท่ี เพิ่มจากคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามหลักสูตร ๘ ประการ คือประการท่ี ๙ สํานึกรักบานเกิด เพื่อฟนฟูคุณภาพน้ําใน
จัดการน้ําเสียและของเสียในชุมชน นักเรียน  ครู  และชุมชน  มีจิตสํานึก ตระหนักและรูคุณคาของการ
อนุรักษและพฒันาคลองสําโรง โดยไดลงมือปฎิบัติจริงจนสรุปความรูไ

้ําประเภทคูคลองสาธารณะอ่ืนๆ มีกิจกรรมสํารวจปญหา  รณรงคไมท้ิงขยะ ใสอีเอมบอ
เปนตน  

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจดักิจกรรมการเรียนรูตามโครงการท่ีหลากหลายทําใหนกัเรียนมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามหลักสูตร ครบ ๘ ประการ อันได
ูอยางพอเพยีง ๖.มุงม่ันในการทํางาน ๗.รักความเปนไทย ๘.มีจิตสาธารณะ และเพิม่อีก 

๑ ประการ คือ ๙.สํานึกรักบานเกิด  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ อยูในระดับ ดีเยีย่ม 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนควรกาํหนดแผนการพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในดานตางๆ เพื่อนํามาพัฒนา

นักเรียนในอยูในระบบอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ สามารถอยูในสังคมและดํารงชีวิตอยูอยาง 
พอเพียง และทันตอการเปล่ียนแปลงพัฒนาของสังคม นกัเรียนควรมีคุณลักษณะอันพึงประสงคเต็มรอย
เป
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๑๙ 
 

มาตรฐานท่ี ๓  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

 

ท่ี ตัวบงชี ้ ขึ้นไป
รอยละ 

(โครงการ/กิจก

ระดับ๓
รองรอยความพยายาม 

รรมท่ีทํา) 

๓.๑ มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวย ๙๗.๔๒ ๑.โครงการหองสมุดมีชีวิต 
าน       

าร
ศึกษา 

ตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู และส่ือตาง ๆ 
รอบตัว      

๒.โครงการสงเสริมนิสัยรักการอ
การเขียน 
๓.โครงการเสริมสรางสังคมแหงก
เรียนรูสูสถาน

๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พดู เขียน  
และต้ังคําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

๙๗.๐๐ 

 ๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปล่ียน 
ความคิดเหน็เพือ่การเรียนรูระหวางกัน   

๙๘.๕๐ 

๓.๔ ใชเทคโนโลยใีนการเรียนรูและนํานําเสนอ
ผลงาน 

๙๘.๐๐ 

  

. วิธีการพัฒนา ๑
ผูสอนไดสงเสริมผูเรียนใหมีทักษะ การแสวหาความรูดวยตนเอง รักการอานและการพัฒนา

ตนเองอ อาน 

      
ในโรงเร

ก
  ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู คายวชิาการ  เกมตกปลา  ไขหรรษา  เกมเซียมซีท่ีรัก  เกมจับคูคํา        

ับภาพ เกมจบัคูคําศัพทอังกฤษ – ไทย  
๒)โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน การเขียน เปนโครงการ ท่ีกําหนดกิจกรรมเพ่ือให 

ักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร ดังนี้ กิจกรรมครอบครัวรักการอาน กจิกรรม            
สายสัมพันธบานกับโรงเรียน สงเสริมการอานผานวันสําคัญ หนังสือเลมโปรด หองสมุดเคล่ือนท่ี   

ยางตอเนื่อง โดยการบูรณาการกิจกรรม มีเทคนิคการสอนท่ีทําใหเดก็แสวงหาความรู รักการ
เชน พาเด็กไปทัศนศึกษานอกสถานท่ีตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ป การใชแหลงเรียนรู กิจกรรมหองสมุด 
พาเด็กเรียนรูจากการปฏิบัติจริง การเรียนรูแบบโครงงาน การเลานิทาน การเลาขาวประจําวนั ทําใหเด็ก
เกิดการเรียนรูอยางแทจริง ซ่ึงมีโครงการท่ีดําเนินงาน ดังนี้ 
 ิต เปนโครงการท่ีมีกิจกรรมเพือ่ใหนกัเรียนและบุคลากร ๑)โครงการหองสมุดมีชีว

ียนมาใชบริการและรวมกิจกรรมในหองสมุด นกัเรียนมีนิสัยรักการอาน  แสวงหาความรู       
ดวยตนเองจากหองสมุด  แหลงเรียนรู  และส่ือตาง ๆ รอบตัว มีทักษะในการอาน  ฟง  ดู  พูด  เขียนและ
ตั้งคําถาม  เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม และสามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูและนําเสนอ
ผลงาน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ครอบครัวรักการอาน หองสมุดเคล่ือนท่ี แนะนําหนังสือใหม ตอบปญหาจา

ุกรมสาราน
ก

น
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อาน กิจกรรมเสียงตามสาย สัปดาหหองสมุด  วันสุนทรภู  กจิกรรมแขงขันวิชาการเนื่องในวัน
ภาษาไท แหงชาติ และเขาคายภาษาไทย 

๓) โครงการเสร างสังคมแหงการเรียน ศึกษา  เปน
ผูเร นิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหอ งเรียน
เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการอาน ฟง ดู พดู เขียน และ ตัง้คําถ ันเปนกลุม  เพือ่คนควาหาความรู
เพ  แ างกัน ล
ผลงาน โด ดยใชเทคโนโ
โรงเรียน 

๒
จ ารอานและพัฒน พบวาเดก็มี

ท สดงออกถึงคว ย รูอยากเห็น กระตือรือรน มีผล
การประเม  

๓
โ ําหนดแผนพัฒนาครูเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

อยางตอเนื่อง ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีเนนทักษะการอาน 
เพื่อพัฒน
 

 

 
มุมรักการ

ย
ิมสร รูสูสถาน

งสมุด  แหล
าม รวมก

โครงการเพื่อสงเสริม 
ียน รูและส่ือตาง ๆ รอบตัว 

ิ่มเติม ลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหว
ยมีกิจกรรมสงเสริมการอาน จดัเรียนการสอนโ
เปนตน 

ใชเทคโนโ ยีในการเรียนรูและนําเสนอ
ลยี ศึกษาแหลงเรียนรูภายนอก 

. ผลการพัฒนา 
ากการจดักิจกรรมเด็กมีความสนใจใฝรู รักก าตนเองอยางตอเนื่อง 

ักษะในการแสวงหาความรู มีพฤติกรรมท่ีแ
ินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ ในระดบัดีเยีย่ม

ามเปนผูอ าก

. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
รงเรียนก

รักเรียนรูและพัฒนาตนเอง
านกัเรียนใหมีนิสัยรักการอาน 
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ง

 

 
มาตรฐานท่ี ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยา
มีสติสมเหตุผล          

ท่ี ตัวบงชี ้ ขึ้นไป
รอยละ 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอาน ฟง และ ๙๖.๐๐ ๑.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน

ระดับ๓
รองรอยความพยายาม 

ดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียน
ตนเอง 

การสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
๒.โครงการพัฒนานักเรียนดานการ

 
 

ตามความคิดของ
คิด 
๓.โครงการหองสมุดมีชีวิต 

นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

๙๖.๐๐ 

๔.๓ กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ ๙๗

 

๔.๒ 

แกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
.๐๐ 

๔.๔ ความคิดริเร่ิม และสรางสรรคผลงาน
ดวยความภาคภูมิใจ 

๙๖.๕๐ 

 

๑. วิธีการพัฒนา  

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหคิดจากเร่ืองท่ีอาน ฟง และดู ผานกิจกรรมในหลักสูตรและนอก 
ลักสูตร ครูทําการวัดประเมินผลตามสภาพจริง นําขอมูลมาพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของการเรียน
ถานศึกษาสนับสนุนใหผูเรียนคิดเปนทําเปน โดยการจดัทําโครงการพัฒนาการศึกษาท่ีมุงยึดผูเรียนเปน
ําคัญ ดังนี ้

๑)โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  เปนโครงการท่ีมี 
ิจกรรมเพื่อใหครูเปล่ียนพฤติกรรมการสอนใหหลากหลาย ยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหมีการ
ัฒนากระบวนการคิด เชน กิจกรรมคายวชิาการ  กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี ตลอดจนมีการพัฒนาส่ือ  
ัดหาแหลงเรียนรู  และพัฒนาการมีวจิัยในช้ันเรียนใหมีคุณภาพ        

๒)โครงการพฒันานักเรียนดานการคิด เปนโครงการท่ีใหนักเรียนมีความสามารถใน 
ิดวิเคราะห  สังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค และคิดไตรตรอง โดยจัดกิจกรรม ดังนี ้
ัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเกีย่วกับความคิด ผังความคิด โครงงาน กิจกรรมสงเสริมรักการอาน   
ิจกรรมแขงขันวิชาการ กิจกรรมชุมนุม เปนตน 

ห
ส
ส

ก
พ
จ

ค
จ
ก
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รงการหองสมุดมีชีวิต เปนโครงการท่ีมีกิจกรรมเพือ่ใหนกัเรียนมีความสามารถใน
ิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล  โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

ครอบครัวรักการอาน หองสมุดเคล่ือนท่ี แนะนําหน  ตอบปญ ศึกษา
แห รียนรู คายวิชาการ ลา  ไขหรรษา  เก ซีท่ีรัก  เก ําศัพท
อังกฤษ – ไทย  

๒
น ุปความคิด  สามารถ 

เปรียบเที เช่ือมโยงความสัมพนัธระห รุป
เป ม  ฟ  ได ยรูปแบบตามความคิดของตนเองได
อยางสมเ

๓
โ บัการสอนและสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมท่ียึดผูเรียน

เป ัญ อง  ท สงเสริมใหผูเรียนไดใชทักษะทางการคิด
ของตนป ม และการปรับตัวเขากับสังคม และพัฒนาทักษะการทํางานของตนให
มาะสม  ี

มาตรฐา

 
 
   ๓)โค
การค

ังสือใหม
มเซียม

หาจากสารานกุรม  ทัศน
ลงเ   เกมตกป มจับคูคํากับภาพ เกมจับคูค

. ผลการพัฒนา 
ักเรียนสามารถแยกแยะขอเท็จจริง และสร
ยบขอมูล จัดกลุมความคิด

จากเร่ืองท่ีไดอาน ฟง และดูได
วางความคิด นําความรูความเขาใจส
หลานควา รูใหมและนําเสนอความคิดจากการอาน

หตุสมผล 
ง และดู

. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
รงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระด

นสําค  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตามศักยภาพข
ฏิบัติงานเดี่ยว งานกลุ

แตละคน ั้ง

เห กับวยัไดอยางด
 
นท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 

 

ท่ี 
ระดับ๓ 

รองรอยความพยายาม 
ตัวบงชี ้ ขึ้นไป 

รอยละ 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียแตละกลุมสาระ 
เปนไปตามเกณฑ   

๙๓.๗๐ ๑.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ
การเรียน  ๘  กลุมสาระ 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร ๙๘.๐๐ 

ิ์ทาง 

๒.กิจกรรมจางครูตางชาติเพิ่มความรู
นักเรียน ตามเกณฑ  เปนไป

๕.๓ ผลการประเมนิการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ๙๔.๒๗ 
เปนไปตามเกณฑ 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เปนไปตามเกณฑ ๕๘.๗๔ 
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๑.วิธีการพัฒนา 

๑)โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ๘  กลุมสาระ เปนโครงการท่ีดําเนินการให 

รม

ูกฝงใหครูตระหนกัในหนาท่ี และใหความสําคัญในการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน
ใหสูงข้ึน

ั้นจดัหาแบบฝกตางๆสอนนักเรียนเพื่อใหนกัเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลาย จัดใหมี 
แบบทด
 

ี่

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ โดจจัดกจิกรรม ดังนี้๑  การเขาคาย
วิชาการ กจิกรรมการแขงขันทางวิชาการ กจิกรรมชุมนุม การศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา กจิกร
สวนซอมเสริม ติวเขมนอกเวลาเรียน 

๒) กิจกรรมจางครูตางชาติ เพื่อพัฒนาผูเรียนและครูใหมีความม่ันใจในการพัฒนา 

คุณภาพผูเรียน  ปล
  
๒. ผลการพัฒนา 
นักเรียนไดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูสูงข้ึน 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ครูประจําช
สอบมาตรฐานท่ีหลากหลาย  

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท
ดีตออาชพีสุจริต  
 

ท่ี ตัวบงชี ้ ขึ้นไป 
ระดับ๓ 

รอยละ 

รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๖.๑   วางแผนการทํางานและ
ดําเนินการจนสําเร็จ 

๙๔.๗๐ ๑.โครงก ักษะการ
๒.กิจกรร ยนการสอ
เทคโนโล

 

ารพัฒนาท ทํางานสูอาชีพท่ีสนใจ 
มการเรี นในกลุมการงานและ
ยี 

 

 

๖.๒   ทํางานอยางมีความสุข 
ม
ภ
ต

๙๘.๕๐ 
ุงม่ันพัฒนางาน และ
ูมิใจในผลงานของ
นเอง 
ํางานรวมกับผูอ่ืนได๖.๓ ท  ๑๐๐ 

๖.๔   มีความรูสึกที่ดีตออาชีพ
สุจริตและหาความรู

๙๖.๕๐ 

เก
สนใจ 
ี่ยวกับอาชีพท่ีตนเอง
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ละทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีเจตคติท่ีดีตอชีพสุจริต โดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ตารางเร ุกกลุมสาระ เปนกระบวนการทํางานกลุม และทํางานรวมกัน มีการระดม
ความคิด วมกัน ฝกทักษะการทํางานเปนข้ันตอน เพื่อใหเดก็มี
เจตคติท  จัดกิจกรรมตามโครงการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใช
เพลง นิท

กับชุมชน  การเดนิรณรงค  จัดเวรประจําวันทําความสะอาด
องเรียนและบริเวณท่ีรับผิดชอบตามเขตของตนเอง 

ิจกรรมตามโครงการ และกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย นักเรียนสามารถทํางาน
ําเร็จทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมี ดีตออาชีพท่ีสุจริต ผูสอนไดประเมินจากการทํางานกลุม

ของนักเรียนขณะ กัน นักเรี ถทํางานรวมกันได และบอก
เห ลประกอบไ ักเรียนมีทักษะการทํางานรวมกัน และ ระดับดี 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนา
าค ะด

ม ะ  สามารถท งา ื่อ
พ ํางาน ระ รค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติ       
สมเหตุผ มการสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการ การสอนแบบโครงงาน ฯลฯ และมี
การติดต ครูอยางเปนระบบ รวมท้ังมีการทดสอบผูเรียนใหมีโอกาสทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได มินความสามารถเจตคติท่ีดีตออาช ุจริตของนักเรียนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรออกมา
เ พ ยน 
 
 
 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
๑)โครงการพฒันาทักษะการทํางานสูอาชีพท่ีสนใจ  เปนโครงการท่ีจัดกิจกรรมเพ่ือให 

นักเรียนรูจักการวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ ทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางาน 
และภูมิใจในงานของตน ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ตลอดจนมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรู
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 

๒)กจิกรรมการเรียนการสอนในกลุมการงานและเทคโนโลยี 
โรงเรียนไดจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการทํางาน ทํางาน        

จนสําเร็จ แ
ียน ใหครอบคลุมท
กอนตัดสินใจ เลือกและวางแผนการทํางานร
ี่ดีตอการทํางานและตออาชีพตางๆ
าน การทัศนศึกษาแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินเปนส่ือ ผูเรียนมีสวนรวมในกจิกรรมของ

ชุมชน เชนการทําบุญตามประเพณีรวม
ห

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจดัก

จนส ความรูสึก
ยนสามารทํางานรวม

ด ทําใหน
 โดยการตั้งกระทูคําถาม

ตุผ มีเจตคติท่ีดีตอการทํางานใน
คต 

โรงเรียนกําหนดแผนพัฒน
ในการทํางาน รักการท

รูเพื่อยกร บัความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียน    
ีทักษ
ัฒนาน

ํางาน
ักเรียนมีความรักในการท
ล ไดแก การจัดกจิกรร
ามนิเทศการสอนของ
เพื่อประเ

ํา
อยางเปน

นรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีด ีตออาชีพสุจริต เพ
บบ สรางสร

ีพส
ปนภา รวม(รอยละ)ของโรงเรี
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๑๒๕ 
 

านท่ี ๒ รจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๗ ค
ด  มาตรฐานดานกา

รูปฏิบตัิงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ท่ี ตัวบงชี ้
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

รองรอยความพยายาม 

รอยละ 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๗.๑ ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน ๑๐๐ ๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนก
ท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

สอนอยางมีประสิทธิภาพ 
๒.โครงการพัฒนากระบวนการว
เรียนรูในช้ันเรียน 
๓.โครงการแนะแนวในโรงเรียน 
๔.โครงการพัฒนาระบบดแูลชวยเหล
นักเรียน 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 
และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน          

๑๐๐ 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท่ี
ตอบสนองความแตกตางระหวาง 

๑๐๐ 

าร

ิจยัในการ

ือ

๕.โครงการนิเทศภายใน 

บุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา       
๗.๔ ครูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวก

กับการนําบริบทและภูมิปญญาของ
ทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 

๑๐๐ 

๗.๕ ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุงเนนการ ๑๐๐ 
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

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 
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ื่อใหครู 
ี่ยนพฤติกรรมการสอนใหหลากหลายมากยิ่งข้ึน โดยย นสําคัญ เชน กิจกรรมคายวชิาการ 

การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบบูรณาการ กจิกรร อกสถานท่ี ม ลง
เรีย   และพฒันาการมีวจิ รียนใหมีคุณภาพยิ่งข งเสริมใหคร
ในเปาหมายคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อีก ผูเรียนเปนรายบุคคล  และจัดทํา
ส เท ัดการ ท่ีสอ
ตัวช้ีวดั ส ึงประสงค โดยเลือกใ ื่อ/แหลง
เรียนรูท่ีห วางบุคคล โดย
เก ส ิ่นและ ของ ัน เพื่อวางแผน
จัดทํา จัด ี่สอดคลองกับการ
และเทคโ สิทธิภาพอีกท้ัง
ป ผ วัดและประ สอด ทุกมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
ตามกิจกร รู พรอมท้ังจัดเก็บเคร่ืองม ียน      
เปนรายบ ดยใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาของผูเรียน  
อ ําช้ี ผูอ่ืนได สนับสนุนใหครูมีการศึกษา
คนควา แ ารวจิัยในชั้นเรียน ครูมีคุณลักษณะและดําเนินการครบ     
๘ ขอ แล อบได ครูปฏิบัติงานสอนตามกลุมสาระท่ีไดรับ
ม า ีโครงการท่ีดําเนนิงาน ดังนี ้

๒
จ กรรมตามมาตรฐานท่ี ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ

เก ส ละดําเน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของครูแล ื่อง รวมท้ังใหคําแนะนําช้ีแนะแกผูอ่ืนไดใหครูมี
การศึกษา มรูเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนการเรียนรูตามจัดโครงการ
ก อ าระก นรูและทุกช้ัน ชวยพฒันาทักษะดานตางๆ
อยางเปน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมี
เหตุผล มี มาตรฐานที่  ๗  ในระดบัดีเยีย่ม 

๓
โ ูปแบบใหม e – Training เพื่อยกระดับ 

ค ม คิด เพ านักเรียนการคิดอยางเปนระบบ  
 

๑. วิธีการพัฒนา 
๑) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีกิจกรรม เพ

เปล ึดผูเรียนเป
มศึกษาน ีการพฒันาส่ือ  จัดหาแห

นรู ัยในช้ันเ ึน้ โดยส ูมีความรู  ความเขาใจ        
ท้ังครูวิเคราะห

ารสน ศอยางเปนระบบ พัฒนาครูวางแผนการจ
มรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพ
ลากหลาย สอดคลองกับความแตกตางระห

เรียนรู ดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 
ชวธีิสอนเทคนิคการสอน ส
ใหครูสํารวจและรวบรวมขอมูล
ทองถ่ินท่ีเปนปจจุบี่ยวกับ ื่อนวตักรรม เทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถ

หา พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีท
นโลยีมาใชในการจัดการเรียนรูอยางมีประ

บริบท
จัดการเรียนรู และนําส่ือนวัตกรรม
ใหครูพัฒนาเคร่ืองมือวัดและ
คลองกับระเมิน ลการเรียนท่ีมีคุณภาพตามหลักการ

รมครูเองตองจัดการจัดการเรียน
ุคคล มีการชวยเหลือผูเรียนรายบุคคล โ

เมินผล
ืออยางเปนระบบ  ศึกษาผูเร

ยางเปนระบบ เปนแบบอยางท่ีดี รวมท้ังใหคําแนะน
สวงหาความรู และมีความรูเกี่ยวกับก
ะมีรองรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจส

แนะแก

อบหม ยครบตามเวลาท่ีกาํหนด รอยละ ๑๐๐ ซ่ึงม
. ผลการพัฒนา 
ากการจดักิจ

ิดประ ิทธิผล โรงเรียนมีการกําหนดนโยบายแ
ะพัฒนาครูในวิชาท่ีรับผิดชอบอยางตอเน
คนควาแสวงหาความรู และมีควา

นิการ

ิจกรรม ยางหลากหลายเพือ่ฝกทักษะ ในทุกกลุมส
ระบบ สงผลใหครูสามารถคิดสรุปความ 
ผลการประเมินคุณภาพ

ารเรีย

. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
รงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูจัดการเรียนการสอนร

วามสา ารถในการจดัการเรียนรูท่ีเนนทกัษะการ ื่อพัฒน
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๑๒๗ 
 

คิดสราง ปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล ไดแก การจัดกิจกรรมการสอนท่ีสอดแทรก
กระบวน

สรรค ตัดสินใจแก
การคิดวิเคราะหแบบ Mind map , การสอนแบบโครงงาน ฯลฯ และมีการติดตามนิเทศการสอน

ของครูอยางเปนระบบรวมท้ังมีการทดสอบครูเพื่อพัฒนาดานการคิดเพื่อประเมินความสามารถดานการ
คิดของนักเรียนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรออกมาเปนภาพรวม(รอยละ)ของโรงเรียน โดยจัดใหครูมี
โอกาสเผยแพรแลกเปล่ียนเรียนรูในเวปไซต http://www.watnamdangschool.ac.thเพื่อใหสถานศึกษา
อ่ืนนําไปใชเปนตนแบบทีด่ีเพื่อปรับปรุงพัฒนาตอไป 
 

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

๑๐๐ 

กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 
๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรใหพรอมรับการกระจาย
อํานาจ 

๑๐๐ 

๘.๕ นักเรียน  ผูปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

๑๐๐ 

๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสการจดัการศึกษา

๑๐๐ 

เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
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๑๒๘ 
 

 
ียน 

ียน เพื่อรวมปรึกษาทางวิชาการ ช้ีแนะ      
นการบริหารงานการจัดการศึกษา  

จากมาตรฐานท่ี๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยาง
ปร ิผลการจัดกิจกร ยนรู จัดโครงการ อยางหล ดิ ในทุก
กลุมสาระการเรียนรูและทุกช้ัน ชวยพัฒนาทักษะดานการคิดวิเคราะห รค      
คิ เป รุปคว วา จแกปญหาได
อยางมีเห นท่ี ๘ในระดับ

๓
โ ิหารมีโอกาสพ ร 

เปล่ียนแป จัดการเรียนรูท่ีเ ิด เพื่อพัฒนานักเรียนการคิด
อยางเปน ญหาไดอยางมีสต การสอน
ท ท  Mind ma สอ ติดตาม
นิเทศการ ีการทดสอบผูเร นดานการคิดเพื่อประเมินความสามารถ
ดานการค หลักสูตรออกมาเปนภาพรวม(รอยละ)ของโรงเรียนโดยจัดใหครู
ม เ ttp:/ watnamdangschool.ac.th

๑. วิธีการพัฒนา 
ผูบริหารใชโครงการพัฒนาบุคลากร โครงการนิเทศภายใน โครงการพฒันาจัดองคกร ระบบ  

การบริหารอยางมีประสิทธิภาพเกดิประสิทธิผล  และโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใชโรงเรียน
เปนฐาน โดยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม เปดโอกาสใหผูเกีย่วของทุกฝายประกอบดวย ครู ผูเร
ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานอ่ืนไดรับรูและใหขอมูลสารสนเทศ ใหความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ  สรางเครือขายเปนระบบกลุมโรงเร
ใ

๒. ผลการพัฒนา 
มีประสิทธิภาพและเกดิ

ะสิทธ รมการเรี /กิจกรรม ากหลาย เพื่อฝกทักษะการค
 คิดสังเคราะห คิดสรางสร

ดอยาง นระบบสงผลใหผูเรียนสามารถคิดส
ตุผล มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐา

าม มีค มคิดริเร่ิมสรางสรรค ตัดสินใ
ดีเยี่ยม 

. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
รงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูและผูบร
ลงเพื่อยกระดับความสามารถในการ
ระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกป

ัฒนารวมกนัในสิ่งใหมๆเปนผูนํากา
นนทักษะการค
ิสมเหตุผล ไดแก การจัดกิจกรรม
นแบบโครงงาน ฯลฯ และมีการี่สอดแ รกกระบวนการคิดวิเคราะหแบบ

สอนของครูอยางเปนระบบ รวมท้ังม
ิดของนักเรียนตามที่กําหนดใน

p  การ
ีย

ีโอกาส ผยแพรแลกเปล่ียนเรียนรูในเวปไซตh
ใชเปนตนแบบทีด่ีเพื่อปรับปรุงพัฒ

/www.  เพื่อใหสถานศึกษา
อ่ืนนําไป นาตอไป 
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๑๒๙ 
 

มาตรฐา รสถานศึกษา และผูปกครอง ชมุชน ปฏิบัตงิานตามบทบาทหนาท่ี 
  

นท่ี ๙ คณะกรรมกา
       อยางมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

ท่ี ตัวบงชี ้ ไดระดับ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู
และปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี

๑๐๐ ๑.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใช

ระเบียบกําหนด 
โรงเรียนเปนฐาน 
๒.โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการลงทุนทาง
การศึกษา 
- 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา
กํากับติดตาม  ดูแล และ
ขับเคล่ือนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย 

๑๐๐ ๙.๒ 

๙.๓ ๑๐๐ ผูปกครองและชุมชนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนไดจดัโครงการเพ่ือใหบรรลุตัวช้ีวดั ดังนี ้

  ๑) เปนโครงการท่ีมีกิจกรรมในการกําหนดโครงสรางระบบการบริหารงานใหเปน
ระบบใหผูบริหารใชหลักบริหารแบบมีสวนรวมโดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ
โรงเรียนท่ีจะชวยกํากับติดตาม  ดูแล และขับเคล่ือนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตาม
าหมาย  ใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ สามารถ
ริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชนพึง
อใจผลการบริหารจัดการศึกษา โดยมีกิจกรรมตางๆ เชน จัดทําโครงสรางการบริหารงาน จัดทําคําส่ัง
รงเรียน พัฒนาขอมูลสารสนเทศ พัฒนางานวิจยัของผูบริหารและครู จัดทําแผนปฏิบัติการ จัดทํารายงาน
ครงการในแผนปฏิบัติการ สํารวจความพงึพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียในการบริหารจัดการศึกษา 

 ๒)โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการลงทุนทางการศึกษา เปนโครงการจะได ประสาน
วามรวมมือระหวางโรงเรียน  กับผูปกครอง องคกรของรัฐ  องคกรเอกชน  และชุมชนในการรวมพัฒนา
ละจัดการศึกษา โดยรวมมือดานเสนอความดิดเหน็  เสนอแนวทางในการพัฒนา ตลอดจนชวยเหลือดาน
ุปกรณ และงบประมาณตาง ๆ 

  

เป
บ
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๑๓๐ 
 

ท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง 
ุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางประสิทธิภาพ และเกดิประสิทธิผล  มีสวนรวมในการดําเนินงาน             

ในโครงการ กจิกรรมของโรงเรียน ใหกา โดยระดมทรัพย สวนมาชวย
พัฒนาโรงเรียน สงผลใหผูเรียนและโรงเรียนพัฒนาอยางตอเนื่องทุ ละเปน
ต บ พื้นท ษาส ิน
คุณภาพ ีเยีย่ม 

ัฒนาในอนาคต 
าเพื่อยก ควา การจัดการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึก ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางประสิทธิภาพ และเกดิประสิทธิผลก
เนนการ รติดตอส่ือสารกันเปนประจํา สมํ่าเสมอ  รวมวิเคราะหจุดเดน    
จุดดอย ุกป เพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง  

 

 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจดักิจกรรมดําเนินงานตามมาตรฐาน

ช
รชวยเหลือ ากรในชุมชนและทุกภาค

กป สามารถเปนแบบอยางแ
นแบ ของโรงเรียนในสํานักงานเขต

มาตรฐานท่ี ๙ในระดับ ด
๓. แนวทางการพ

ี่การศึก มุทรปราการ เขต ๒  สงผลใหมีผลการประเม

โรงเรียนกําหนดแผนพัฒน
ษา ผูปกครอง ชุมชนให
มีสวนรวมพัฒนาโรงเรียน มีกา
ปญหา โอกาส อุปสรรคท
 

ระดับ มสามารถใน
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๑๓๑ 
 

มาตรฐา มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา 
  

นท่ี ๑๐ สถานศึกษา
          คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

 

ท่ี ตัวบงชี ้ ไดระดับ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๑๐.๑   หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคลองกับ

๑๐๐ ๑.โครงการพัฒนาหลักสูตร 

ทองถ่ิน 
๒.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพ 

 
๓.โครงการนิเทศภายใน 
๔.โครงการพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียน
๕.กิจกรรมชุมนุม 

จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลาย
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัดความสามารถ และความ
สนใจ 

๑๐๐ ๑๐.๒ 

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 
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๑๓๒ 
 

ท่ี ๑๐ ดังนี ้
๑)โครงการพฒันาหลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหมีค          

ตรงตามท่ีกรมวิชาการ งศึกษาธิการก ะพัฒนาหลักส ระเมินผล  
ใหมีคุณภาพเหมาะสมกับความตองการของนักเรียน ผูปกครอง ทองถ งานในป
ก าท งการ ความจํา กา การปรับปรุง
พัฒนาหลั ักสูตรตามท่ีกรมว
๑,๐๐๐ ช่ัว ิมกรมวิชาการกําหนด ไมเกิน ๑,๐๐๐ รรมชุมนุมใหมีชุมนุมท่ี
ห า ใจข เรีย

  าพการเรียนการ
ครูเปล่ียน ายมากยิ่งข้ึน  โด ัญ ใหครูพัฒนาส่ือ  จัดหา
แหลงเรียน พัฒนาการมีวิจัยในช้ันเรียนใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน โดยไดพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
จ ด ติม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีกิจกรรม
คายวิชากา สอนแบบบูรณาการ กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี มีการพัฒนา
นักเรียนต โดยเฉพาะนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษเรียนรวม   
                นโครงการท่ีคณะกรรมการนิเทศภายในใหการแนะนํา 
น ค บ ตามขอบขายของกลุมงานในโรงเรียนท้ัง  ๔  งาน ใหมี
ประสิทธิภ รียนเปนสําคัญ 
                บดแูลชวยเหลือนกัเรียน เปนโครงการท่ีสงเสริมใหครูได
ตระหนกัแ สําคัญของการพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน  จัดระบบดูแลชวยเหลือ
น ห ีใ่หนกัเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือ  สงเสริม
ปองกันแล ษา จนสําเร็จหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยจัดกิจกรรม รูจัก
นักเรียนเป ุคคล วิเคราะหกลุมผูเรียน การประชุมผูปกครองและ
คณะกรรม  การเยี่ยมบาน การจัดกิจกรรมโฮมรูม การใหคําปรึกษา การใหความชวยเหลือ 
และการส

รรมที่สนองความตองการ ความสนใจท่ีจะเรียนรู เพื่อ 
นักเรียนจะ ามารถของตนเอง และไดพฒันาไดเต็มตามศักยภาพ โดยการจัดต้ังชุมนุม      

มสามารถเหมาะสมเปนผูสอนในแตละชุมนุม  กําหนดตารางเขาชุมนุมท่ีอยูใน
งเรียน นักเรียนเขาเรียนตามตารางสอน มีการวัดผล ประเมินผล นําผลมารายงานใน

บบรายงานผลการเรียน 
                       

 

๑. วิธีการพัฒนา  

กําหนดโครงการเพ่ือพัฒนามาตรฐาน
  ุณภาพ  มีความเหมาะสม

ูตรทองถ่ิน  การวัดผล  ป  กระทรว ําหนด แล
ิ่น โดยศึกษาผลการดําเนิน

ารศึกษ ี่ผานมา ศึกษาความตอ
กสูตร เชนปรับโครงสรางหล
โมง ซ่ึงเด

เปนใน รพัฒนาหลักสูตร และดําเนนิ
ชิาการกําหนด ใหมีช่ัวโมงเรียนไมต่ํากวา 
 ช่ัวโมง ปรับกจิก

ลากหล ยตรงตามความตองการ ความสน
๒)โครงการพฒันาคุณภ

พฤติกรรมการสอนใหหลากหล
รู  และ

องนกั น เปนตน 
สอนอยางมีประสิทธิภาพ  เปนโครงการเพื่อให 
ยยึดผูเรียนเปนสําค

ัดหาวัส ุ  ส่ือการเรียนการสอนเพิ่มเ
ร การสอนแบบโครงการ การ
ามความแตกตางระหวางบุคคล
           ๓) โครงการนิเทศภายใน เป

ิเทศให รูไดปฏิบัติงานตามท่ีตนรับผิดชอ
าพ เกิดประสิทธิผลตอนักเ

           ๔)โครงการพัฒนาระบ
ละเห็นความ

ักเรียนใ ครอบคลุมขอบขายและภาร
ะแกปญหาใหสามารถศึก
นรายบุคคล คัดกรองนักเรียนรายบ
การเครือขาย

กจิตามนโยบายท

งตอ 
๕.กิจกรรมชุมนุม เปนกจิก

ไดคนพบความส
มีครูท่ีมีความรูควา
ตารางสอนของโร
แ
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ีการจดัหลักสูตรกระบวนการเรียนรูและ
บ

ูเรียน 

เรียน
ระดับดเียีย่ม 

. แนวท

น
นด
าส

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจดักิจกรรมมาตรฐานท่ี  ๑๐ สถานศึกษาม

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน จัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย เปนโรงเรียนตนแบ
การใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี ๒ โดยยดึผูเรียนเปนสําคัญ จัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผ
นักเรียนไดเรียนรูดวยการปฏิบัติตจริง จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน มีระบบนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการ
การสอนอยางสมํ่าเสมอ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๐ ใน

๓ างการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับประชาคมอาเชียน เพื่อยกระดับ 

ความสามารถในการจดัการเรียนรูท่ีเนนสมรรถนะผูเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนอยางเปนระบบ สามารถ
พัฒนาผูเรียน ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล ไดแก การจัดกิจกรรมการสอนท่ีสอดแทรก
กระบวนการคิดวิเคราะหแบบ Mind map  การสอนแบบโครงงาน ฯลฯ และมีการติดตามนิเทศการสอ
ของครูอยางเปนระบบรวมท้ังมีการทดสอบผูเรียน เพื่อประเมินความสามารถของนักเรียนตามท่ีกําห
ในหลักสูตรออกมาเปนภาพรวม(รอยละ)ของโรงเรียนใหเทียบเทามาตรฐานสากล โดยจัดใหครูมีโอก
เผยแพรแลกเปล่ียนเรียนรูในเวปไซต http://www.watnamdangschool.ac.th  เพื่อใหสถานศึกษาอ่ืน
นําไปใชเปนตนแบบที่ดีเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตอไป 
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มาตรฐาน ีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนา 
  

ท่ี ๑๑ สถานศึกษาม
          เต็มศักยภาพ 

 

ท่ี ตัวบงชี้ ไดระดับ 
รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

๑๑.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ 
อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีส่ิง 
อํานวยความสะดวก พอเพียง 

๑๐๐ ๑.โครงการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูสู
คุณภาพ 
๒.โครงการสงเสริมสุขภาพ 
๓.โครงการยุวชนประกันภ

อยูในสภาพใชการไดดี
สภาพแวดลอมรมร่ืน และมี  
แหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน   

๑๑.๒ จัดโครงการ กจิกรรมท่ี
สงเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภยัของผูเรียน 

๑๐๐ 

๑๑.๓ จัดหองสมุดท่ีใหบริการส่ือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวย

๑๐๐ 

ยัในโรงเรียน 
๔. โครงการหองสมุดมีชีวิต 

ตนเองและหรือเรียนรูแบบมี
สวนรวม 

  
๑. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนไดกําหนดโครงการเพ่ือพัฒนามาตรฐานท่ี ๑๐ ดังนี ้
 ๑)โครงการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูสูคุณภาพ  เพื่อใหอาคารสถานท่ี บริเวณ

รงเรียนสะอาด รมร่ืน สวยงาม นักเรียนมีแหลงเรียนรูเพิม่ข้ึน  จัดกจิกรรมดูแลดานความสะอาดโดยสภา
ักเรียน มีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ ปลูกตนไมดอกไมประดับ ประสานงานของบประมาณจาก
งคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อของบประมาณซอมแซมอาคารสถานท่ี และจัดใหมีแหลงเรียนรูเพิม่เติม 

๒) โครงการสงเสริมสุขภาพ เปนโครงการท่ีมีกิจกรรมเพือ่ใหนกัเรียนไดรับการบริการ 
างดานสุขอนามัยใหมีสุขภาพที่ดีสมบูรณแข็งแรง พรอมท่ีจะเรียนรู  โดยการจดัทําขอมูลสารสนเทศ  
นเร่ืองการดแูลสุขภาพนักเรียน ประสานงานสาธารสุขตําบล อําเภอ และจังหวัด  มีการจัดอบรมผูนํา
ักเรียนทําหนาท่ีชวยเหลืองานอนามัยโรงเรียน  จัดหองพยาบาล ชวยเหลือดูแลนักเรียนท่ีเจ็บปวย

เบ้ืองตน  ใหวคัซีนปองกันโรคตาง ๆ   เฝาระวัง ดแูลรักษาอนามัยในชองปาก  ดูแลรักษาเร่ืองเหา เปนตน 

 
โ
น
อ

ท
ใ
น
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รยวุชนประกันภยัในโรงเรียน เปนโครงการท่ีมีกิจกรรมเพื่อใหนกัเรียน 
ัยจากอุบัติเหตุท้ังขณะอยูในโรงเรียนและระหวางเดินทางไปกลับ ปลอดภัยจากการถูกทําราย

ทาง นรางกาย  จิตใ ังคม และปลอดจากยาเสพติดทุกชนดิ โ ท่ีจะทําให
เกิดอุบัติเหตุ ของบประมาณซอมแซมและซอมแซมอาคารสถานท่ี อุป ุบัติเหต ุ
จัด เน สานงาน กค
ความปลอ ะ ส่ิงเสพติด สอดแทรกในเร่ืองความปลอดภัยในกิจกรรม       
การเรียนก ะชาสัมพันธกิจกรรมหนาเสา อยางสมํ่าเสมอ 

ีชีวิต เปนโครง ยีน 
และบุคลา ิการและรวมกิจกรรมใ การอาน  แสวงหา
ความรูดวย ยีนมีทัก ะ น าน  ฟง  ดู  พดู  เขียนและต้ังคําถาม  เพื่อคนควา
หาความรูเ ีในการแสวงหาความรูและนําเสนอผลงาน โดย จัดซ้ือ
จ ัง ในหองสม ารลงทะเบียนหนังสือตามหมวดหมู เพื่อใหบริการแก
นักเรียน  บ ุมชนใกลเคียง จัดกิจกรรมหองสมุดมีชีวิต ซ่ึงมีกจิกรรมอยาง
ตอเนื่อง แ ุดเคล่ือนท่ี แนะนําหนังสือใหม เกมตกปลา เกมจับคูคํากับภาพ 
เป

๒
จา รงการ ดังกลาว สถานศึกษาจึงมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน

ม่ันคง สะอ ามสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมและการ
บริการท่ีส ูเรียนพฒันาเต็มศักยภาพ โรงเรียนไดจัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลายดาน

รางวัลโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง และไดรับรางวัลโรงเรียนสีเขียวจาก
มหาวิทย อมเกลา บางมด  จัดหองสมุดท่ีใหบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือ
ใหผูเรียน ที่ ๑๑ ในระดบัดีเยีย่ม 

อีเลคทรอนิคส เพ

   
๓)โครงกา

ปลอดภ
ดา จ  และส ดยสํารวจอาคารสถานท่ี

กรณ  นกัเรียนประกันอ
ทํา ทํา ยีบรถรับสงนักเรียน ประ

ดภยัท้ังดานรางกาย  จิตใจ แล
ารสอน และปร

๔)โครงการหองสมุดม
กรในโรงเรียนมาใชบร
ตนเองจากหองสมุด  นักเร
พิ่มเติม นักเรียนสามารถใชเทคโนโลย

กับผูป รอง  ชุมชน  หนวยงานท่ีเกี่ยวของเกีย่วกับเร่ือง

ธงเก่ียวกับเร่ืองความปลอดภยั
การท่ีมีกิจกรรมอยางหลากหลายเพื่อใหนกัเร
นหองสมุด นักเรียนมีนิสัยรัก

ษ ใ การอ

ัดหาหน สือและวัสดุอุปกรณท่ีใช
ุคลากรของโรงเรียนตลอดช
ละหลากหลาย เชน หองสม

ุด มีก

นตน  
. ผลการพัฒนา 
กการจดักิจกรรมตามโค
าดและปลอดภัย มีส่ิงอํานวยคว
งเสริมใหผ

สุขภาพ  จนไดรับ
าลัยราชมงคลพระจ
เรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม มีมาตรฐาน
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนกําหนดงบประมาณพัฒนาครู นักเรียนเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการ 

เรียนรูท่ีเนนความสะอาดแบบยั่งยืน เพื่อพัฒนาอยางเปนระบบ การสอนแบบโครงงาน ฯลฯ และมีการ
ติดตามนิเทศการดําเนินงานอยางเปนระบบ รวมท้ังมีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย จัดทําหองสมุด      

ื่อเปนแหลงคนควาเพื่อเพิ่มความสามารถของนักเรียนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 
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มาตรฐานท่ี ๑๒ ส ง 
 

ถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรว
 

ท่ี ตัวบงชี ้ ไดระดับ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๑๐๐  
โครงการประกันคุณภาพภายใน 
 ๑๒.๒ จัดทําและดําเนนิการตาม ๑๐๐ 
 
 
 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา    

๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศ
และใชสารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนา

๑๐๐ 

คุณภาพสถานศึกษา 
๑๒.๔ บ และ ๑๐๐  ติดตามตรวจสอ

ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอกไปใช
วางแผนพฒันาคุณภาพ

๑๐๐ 

การศึกษาอยางตอเนื่อง 
๑๒.๖  จัดทํารายงานประจําปท่ีเปน ๑๐๐ 

รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 
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๑๓๗ 
 

 

สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที_เกิดจากก านและตัว
บงช มท่ีกระทรวงศ รประกาศใช ละตัวบงช้ีสะท รสงเสริม
ของสถานศึกษาท่ีเดนชดั โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการส ะกาศคา
เ ย หกลุม ของทั้งภายในและภายนอกรับทราบท่ัว ถึงทุก
กลุมเปาห กีารดําเนนิการครบท้ัง ๑๐ งรอหลักฐาน
ป ด  สถานศ นดผูรับผิดชอบและจัดทําระบบสารสนเทศใหเปน
หมวดหมูถ ละพรอมใช สถานศึกษากําหนดผูรับผิดชอบและดําเนนิการติดตาม
ตรวจสอบ ุคคลครบทุกคนและระดับสถานศึกษาอยางเปนระบบอยางนอย
ภาคเรียนล ําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพ
ภายในแล ราะหสังเคราะห ือกสรรขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชน
ในการปรั ภาระง งสถานศึกษาท้ัง ๔ ดานสถานศึกษาจัดทํารายงาน
ประจําปท พภายในของสถานศึกษาท่ีสะทอนคุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จของ
การบริหา  ตามรูปแบบท่ีหนวยงานตนสังกัดกําหนด เปนแบบอยางท่ีดี
สาระสําคัญ ครอบคลุมการดําเนนิงานของสถานศึกษาและสะทอนความสําเร็จ 
ช องสถานศ ดยทุกฝายท่ีเกีย่วของมีสวนรวมในการดําเนินการ 

๒
จ นรูมาตรฐานที ๑๒ สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษ ดในกฎกระทรวง จัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผ า าพมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการศึกษา ดานการ
สรางสังคม ของสถานศึกษา ดานมาตรการสงเสริม สงผลใหมีผลการ
ประเมินรา าพภายนอกสถานศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพกา ) ป ๒๕๔๙ไดรับการรับรองจาก สมศ.รอบท่ีสองทุกตัวบงช้ี มีผลการ
ป คุ ับดีม

๓ คต 
โ ําหนดแผนพัฒนาพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีมาตรฐาน การประกันคุณภาพมาตรฐาน

 ดานการจดัการศึกษา ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานอัตลักษณของ
ถานศึกษาดานมาตรการสงเสริม ศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ื่อประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนา
ักเรียน ท่ีกําหนดในหลักสูตรออกมาเปนภาพรวมของโรงเรียน  

๑. วิธีการพัฒนา 
ารศึกษาวิเคราะหมาตรฐ
อนอัตลักษณและมาตรกี้ตา ึกษาธิกา มาตรฐานแ  า
ถานศึกษา รวมทั้งมีการปร

ป าหมา แตละมาตรฐานและตัวบงช้ีใ
มาย สถานศึกษาม

ผูเกี่ยว
ขอรายการ โดยทุกขอรายการมีรอ

รากฏชั เจน สามารถตรวจสอบได
ูกตอง ครอบคลุม ทันสมัยแ
คุณภาพการศกึษาท้ังระดับบ
ะ ๑ คร้ัง สถานศึกษาน
ะภายนอกสถานศึกษา มาวิเค

ึกษากําห

 และเล
บปรุงและพัฒนา ครอบคลุม
ี่เปนรายงานประเมินคุณภา
รจัดการศึกษาอยางชัดเจน
ทุกสวนของรายงาน

านขอ

ื่อเสียง อัตลักษณและเอกลักษณข
. ผลการพัฒนา 
ากการจดักิจกรรมการเรีย
าตามทีกําหน

ึกษาโ

ูเรียนอย งมีมาตรฐานการประกันคุณภ
แหงการเรียนรูดานอัตลักษณ
ยงานการประเมินคุณภ
รศกึษา(องคการมหาชน

ระเมิน ณภาพมาตรฐานท่ี ๑๒ ในระด
. แนวทางการพัฒนาในอนา
รงเรียนก

าก 

ดานคุณภาพผูเรียน
ส
เพ
น
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๑๓๘ 
 

 
ดานท่ี ๓ รสรางสังคมแหงการเรียนรู 
มาตรฐา      

 มาตรฐานดานกา
นท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนนุ ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู            

         

ท่ี ตัวบงชี ้ ไดระดับ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษาและใชประโยชน
จากแหลงเรียนรู ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนา  การ
เรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมท้ังผูท่ีเกีย่วของ 

๑๐๐ ๑.โครงการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียน
สูคุณภาพ 
๒.โครงการเสริมสรางสังคมแหงการเรียน
สูสถานศึกษา 
๓.โครงการพัฒนาบุคลากร 
๔.โครงการนิเทศภายใน 
 
  

๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชนและ
องคกรท่ีเกี่ยวของ 

๑๐๐ 

  

รู

รู

๑. วิธีการพัฒนา 

๑)โครงการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูสูคุณภาพ เปนโครงการท่ีกําหนดกิจกรร

เพื่อใหอาคารสถานท่ี บริเวณโรงเรียนสะอาด รมร่ืน สวยงามนักเรียนมีแหลงเรียนรูเพิ่มข้ึน โดยจัด
กิจกรรมแบงหนาท่ีความรับผิดชอบดูแลดานความสะอาดโดยสภานักเรียน ประสานงานของบประมาณ
จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดใหมีแหลงเรียนรูเพิม่เติม ปลูกตนไมดอกไมประดับ กจิกรรม
ซอมแซมอาคารสถานท่ี 
  ๒) โครงการเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูสูสถานศึกษา เปนโครงการท่ีมีกิจกรรม 
เพื่อสงเส งหาความร

ม 

ูดวยตนเองจากหองสมุด  แหลงเรียนรูและส่ือตาง 
ๆ รอบต

ริมผูเรียนนิสัยรักการอานและแสว
ัว เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการอาน  ฟง  ดู  พูด  เขียน  และ  ตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรู

เพิ่มเติม มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูเกีย่วของ 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวางสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  
และองคกรท่ีเกี่ยวของ 
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ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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ึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู โดยการมีสวนรวมของผูริหาร คณะครู บุคลากรทุกฝาย ชุมชนและ
องคกรภายนอก มีสวนรวมในการกําหนดแผนปฏิบัติงาน ใชแผนเปนเคร่ื วบคุม
กําก ิดตามทุกภาระงาน ลองกับปรัชญา นธกิจจดัโ
ห า ละ
ว  ค งผล
มีความคิด อยางมีเหตุผล ม
ในระดบัด

๒ าคต  โรงเรียนค วาง
บุคลากรภ ับครอบครัว ช ยางจริงจัง
แ ื่อ
 
ดานท่ี ๔ ม า 
มาตรฐาน ุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนน 

ึ้น 
 

 
๒. ผลการพัฒนา 
จากการจดักิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริมสนับสนุนให

สถานศ
องมือในการดําเนินงานค

ับ ต ใหสอดค ปณิธาน พั ครงการ/กิจกรรมอยาง
ลากหล
ิเคราะห

ยเพือ่ฝกทักษะการคิด ในทุกกลุมสา
ิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางเ
ริเร่ิมสรางสรรคตัดสินใจแกปญหาได
ีเยี่ยม 
. แนวทางการพัฒนาในอนาคตในอน
ายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษาก

ระการเรียนรูแ
ปนระบบ ส

ทุกช้ัน ชวยพัฒนาทักษะดานการคิด
ใหผูเรียนสามารถคิดสรุปความ              
ีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๓ 

วรมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระห
งอุมชนและองคกรท่ีเกีย่วขอ

ละตอเน ง 

าตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษ
ท่ี ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรล

                      ท่ีกําหนดข

ท่ี ตัวบงชี้ ไดระดับ 
รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

๑๔.๑ จัดโครงการ กจิกรรมท่ีสงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวสัิยทัศน 
ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา 

๑๐๐ ๑.โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน   
การเขียน 
๒.โครงการโรงเรียนธรรมจารี 

๑๔.๒   ผลการดําเนนิ ๓.โครงการอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม 

งานสงเสริมใหผูเรียน
บรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา 

๑๐๐ 

๔.โครงการพัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 
๕.โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู

และจุดเนนของสถานศึกษา 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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๑. วิธีการพัฒนา 
วัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 ู

  

 

าหนดวันศุกรทุกวันเปนวันพระประจําโรงเรียน  จัดกิจกรรมวันพระ มีการสวดมนตและ  
งทุกวันศุกรตนเดือน ถวายจตุปจจัยแกพระสงฆ ๕ รูป  

ญทาง

รอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม เปนโครงการจะพัฒนาสถานศึกษาให 
บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา  เร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอม โดย แูละ
นัก นไดรูวธีิการอนุรักษ นและส่ิงแวดลอม อง เปนตน การ
อ ล มีกิจกรร ะชุม                   
ในเร กา ิจกร  
เปนตน 

ภาษ ษเพ เปน 
โ จ ามว  ป น
โครงการท ง  พูด  อาน มม่ันใจ
และเกดิทัศ ษ รูจักแสวงหาความรูเพ ี่สูงข้ึน 
กระตุนนักเรียนใหเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษในฐานะภา

๕)โครงการพฒันาสถานศึกษาสูปรัชญาของเศ พฒันา 
สถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา  เร่ืองปฏิบัต ึ่งมี

ภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  สรางวัฒนธรรมองค เชน  การ
ากรอยางคุมคา การประหยัดน้ํา  การประหยดัไฟฟา  ปลูกฝงใหเปนวิถีชีวิต  

วิสัยทัศนโรงเรียน
ผูเรียนใฝเรียนใฝรู  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมใจอนุรักษส่ิงแวดลอม  รักษความเปนไทย  เรียนร

สูสากล  และ  ปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ปรัชญาโรงเรียนวัดหนามแดง(เขยีวอุทิศ) 
วิชาการเดน  เนนคุณธรรม  จริยธรรม 
โรงเรียนมีการดําเนินการโดยกําหนดโครงการใหบรรลุเปาหมายตามวสัิยทัศน ปรัชญา ดังนี ้

   ๑) โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน การเขียน เปนโครงการท่ีจะสามารถพัฒนา
สถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนน ท่ีกําหนดข้ึน โดยปลูกฝงนิสัยรักการอาน
การเขียนผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน หองสมุดเคล่ือนท่ี กิจกรรมเสียงตามสาย เขาคายวิชาการ 

๒)โครงการโรงเรียนธรรมจารี เปนโครงการท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามวิสัยทัศน ปรัชญา คุณธรรม จริยธรรม โดยมีการ รองเพลงสรรเสริญพระบารมี เชิญธงชาติลง         
นตอนเย็น กํใ
นั่งสมาธิ  นักเรียน ครู ผูปกครองตักบาตรอาหารแห
รับศีล  กรวดน้ํา ครู นักเรียน  พูดแตส่ิงดีๆ   พูดจาไพเราะ นอกจากนัน้การจัดกิจกรรมวันสําคั

การปลูกฝงคุณธรรมไดเปนอยางด ีศาสนายังมีสวนชวยในเร่ือง
๓)โครงกา

มีวัตถุประสงคเพื่อใหคร
เรีย พลังงา อยางถูกต แบบในการปฏิบัติเร่ือง

นุรักษพ
ื่อง

ังงานและส่ิงแวดลอมสูชุมชน โดย
รอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม  จัดก

ม  ปร
รมรณรงค

ช้ีแจงผานสภานักเรียน ใหความรู       
ในการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม

๔)โครงการพฒันาทักษะการใช
ะพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายต
ี่มีกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการฟ
นคติท่ีดีในการใชภาษาอังกฤ

าอังกฤ
ิสัยทัศน

ื่อเตรียมพรอมสูประชาคมอาเชียน
รัชญา  เร่ืองการเรียนรูสูสากล เป
  เขียนภาษาอังกฤษ สงเสริมควา
ื่อเปนพื้นฐานการศึกษาในระดับท
ษากลางในประเทศ 

ครงการ

รษฐกิจพอเพียง  เปนโครงการจะ
ิตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง ซ

กร “อยูอยางพอเพียง”  กิจกรรม การจดัส
ประหยดัใชทรัพย
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 เชน  กา ุกวันศุกร  ตลาดนัดนกัเรียนในวันศุกร  มีการจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอนตาม มีการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนโดยบูรณาการลงใน
ตละสา

รพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน
ปรัชญาแ

 ใช

รออมทรัพยนักเรียนท
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของโรงเรียน 

แ ระการเรียนรู จัดทําหนวย/แผนการจัดการเรียนรู  จัดกิจกรรมการเรียนรู  จัดทําส่ือ แหลงเรียนรู  
ตลอดจนจัดทําเคร่ืองมือวัด/ประเมินผล 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจดักิจกรรมตามมาตรฐานท่ี ๑๔ กา
ละจดุเนนท่ีกําหนดข้ึน มีการจัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย โดยการมีสวนรวมของ
คณะครู บุคลากรทุกฝาย ชุมชนและองคกรภายนอก มีสวนรวมในการกําหนดแผนปฏิบัติงานผูบริหาร

แผนเปนเคร่ืองมือในการดําเนินงานควบคุม กํากับ ติดตามทุกภาระงานใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจ การดาํเนินงานตามกลยุทธ โครงการ กิจกรรม และจุดเนน ไดรับการกํากับติดตาม และนิเทศ
อยางสมํ่าเสมอ ฝกทักษะในทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกช้ัน ชวยพฒันาทักษะริเร่ิมสรางสรรค 
ตัดสินใจแกปญห

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนสรางความตระหนกัในการดําเนนิการพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน 
ปรัชญาและจุดเนนท่ีกําหนดขึ้นโดยกําหนดโครงการท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย นาสนใจ และปฏบิัติ        
ไดจริง  
 

าไดอยางมีเหตุผล มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔ในระดับดีเยีย่ม 

ดานท่ี ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 
 

มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่พัฒนา 
            และสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

ท่ี ตัวบงชี้ ไดระดับ 
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 

รองรอยความพยายาม 

๑๕.๑ จัดโครงการ กจิกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จดุเนน ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๑๐๐ ๑.โครงการวันสําคัญ 
๒.โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓.โครงการคืนคลองสว๑๕.๒ ผลการดําเนนิงานบรรลุตาม ๑๐๐ ย  น้ําใส  ใหคลอง
สําโรง ายและพัฒนาดีข้ึนกวาท่ีผานเปาหม

มา 
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า   “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย     
ท่ีสมบูร   สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
อยางมีค ๆ 

ณี

นา 
าสาฬหบูชา 

วันเขาพ  วันลอยกระทง วันข้ึนปใหม  วันเด็ก และวันมาฆบูชา 

มาโดยตลอดนานกวา ๓๐ ป ตั้งแตกอนเกดิวกิฤตการณทางเศรษฐกิจ และภายหลังไดทรงเนนย้ํา
นวทางการแกไข  เพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒน

และการ อง  เพื่อใหเกิดความพอมีพอกิน  พอใชและมีความสุข 
หลักความพอประมาณ  การคํานึงถึงความมีเหตุผล  การสรางภูมิคุมกันท่ีดี  และทรงเตือนสติ

ตละ
ั้นตอ  เปนกรอบการคิดและ 

ํา  สามารถประยุกตใชในทุกมิตชีิวิต  ทุกภาคสวนและทุกดานของการพฒันา  เพื่อสังคม
สวนรวมจะไดอยูรวมกนั นติสุขและเจริญ ปพรอมกันอ เรียนนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในหลักการบริหารสถานศึกษา กิจกรรม
ท ะโ ารโรง ครู บ และนักเรียนมีความรู 
ความเขาใจ ละดําเนินชีวติต
แบบอยางแ รจัดสภาพแวดลอม ู  “อยางตอเนื่อง”  สราง
ว ม  ใช
ไฟฟา ปลูก ัพยนักเรียนท   ตลาดนัดนกัเรียน  วนัพระในวัน
ศุกร  ชุมชน พันธ  คือการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  การจัดหลักสูตรการ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการกาํหนดมาตรฐานโรงเรียนโดยบูรณาการลงใน    

๑. วิธีการพัฒนา 
ทุกโครงการ กจิกรรมพิเศษมีพัฒนาการดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับป ท่ีผานมา  

   ๑) โครงการวนัสําคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒  ซ่ึง
ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการไวว

ณท้ังรางกาย  จิตใจ
วามสุข” ตลอดปการศึกษา  มีวนัสําคัญหลายวนัท่ีเกีย่วของกับนักเรียน โรงเรียนจึงนําวันสําคัญตาง 

เหลานั้นมาบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงแบงเปนวันสําคัญทางศาสนา  วันสําคัญทางประเพ
ของไทย  วนัสําคัญของชาติ  เชน วันวิสาขบูชา  วันไหวครู วันเขาพรรษา เปนตน  ทางโรงเรียนได
ตระหนกัถึงความสําคัญของวันสําคัญดังกลาว  จึงไดจัดใหมีโครงการวันสําคัญข้ึน  เพื่อเปนการสงเสริม
ใหนกัเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมวันสําคัญ สามารถปฏิบัติตนในการประกอบพิธีกรรมทางดานศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม ท่ีดีงามของคนไทย และมีความเคารพรัก หวงแหน เทิดทูนสถานบันชาติ ศาส
และ พระมหากษัตริย โดยจัดกิจกรรมเน่ืองในวนัสําคัญ ดังนี้ วนัวิสาขบูชา  วันไหวครู  วันอ

รรษา  วันแม วันออกพรรษา วนัพอ
  ๒)โครงการพฒันาสถานศึกษาสูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  “เศรษฐกิจพอเพียง”  
เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงมีพระราชดํารัสแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกร
ชาวไทย
แ

เปล่ียนแปลงตาง ๆ  บนหลักแนวคิดพึ่งตนเ
โดยใช
ประชาชนคนไทยไมใหประมาท  ตระหนกัถึงการพัฒนาท่ีสมดุล  กาวหนาไปอยางสมดุล  ในแ
ข นใชความรูอยางถูกตองตามหลักวิชาและการมีคุณธรรม จริยธรรม
การกระท

อยางสั กาวหนาไ ยางม่ันคงและยัง่ยืน โรง
 จัดการศึกษาและดําเนิน

ี่เปนปร ยชนตอชุมชน/สังคม  ผูอํานวนก
 มีทักษะ ปฏิบัตติน ปฏิบัติงาน แ
ก ชุมชนและสังคมได   โดยกา

เรียน ุคลากรทางการศึกษา  
ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  ตลอดจนเปน
ท่ีเอ้ือตอการเรียนร

ัฒนธรร องคกร “อยูอยางพอเพียง”  เช
ฝงใหเปนวิถีชีวิต  เชน  การออมทร
สัม

น  การประหยัด ทรัพยากรอยางคุมคา ประหยัดน้ํา  ประหยัด
ุกวนัศุกร

เรียนการสอนตาม
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ยนรู  จัดทําหนวย/แผนการจัดการเรียนรู  จัดกิจกรรมการเรียนรู  จัดทําส่ือ  แหลงเรียนรู  
จัดทําเค ง โดยผานข้ันตน
ดับสํานักงานเ

คลอง

ี่อยู  
ะ

รียน  
ระชาส พันธช

เทศ

ี่    

แตละสาระการเรี
ร่ืองมือวัดผล ประเมินผล มีการเสนอช่ือเขารับการประเมินสถานศึกษาพอเพีย

ระ ขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ซ่ึงจะไดดําเนนิการตอไป 
๓)โครงการคืนคลองสวย  น้ําใส  ใหคลองสําโรง  ความเส่ือมโทรมของคุณภาพน้ํา      

ในคลองสําโรง  ซ่ึงเปนท่ีอยูในเขตชุมชนหนาแนน  ท่ีเปนปญหาสะสมมานานทําใหไมสามารถนําน้ํามา
ใชประโยชนอุปโภคและบริโภคได  ท้ังยังทําใหสูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของริมฝงลําคลอง  
ปญหาของคุณภาพน้ําในคลอง   เกิดจากคลองเปนท่ีรองรับน้ําเสียจากแหลงกําเนิดท่ีมาจากบานเรือน
อาคารสถานประกอบการตางๆท่ีท้ิงลงมาโดยไมไดรับการบําบัด  จึงมีผลทําใหไมสามารถนําน้ําใน
ไปใชประโยชนอ่ืนใดนอกจากการคมนาคมสัญจรทางน้ําเทานั้น  คูคลองชวงจะต้ืนเขิน  เม่ือถึงฤดูฝน     
ก็ไมสามารถระบายนํ้าไดทันจึงเกิดปญหา   น้ําทวม กอใหเกิดความเสียหายแกชุมชนและบานเรือนท
ในบริเวณลําคลอง เพื่อใหนกัเรียน  ครู  และชุมชน  มีจติสํานึก ตระหนักและรูคุณคาของการอนุรักษแล
พัฒนาคลองสํา จึงรวมกับชุมชน ฟนฟูคุณภาพน้ํา  จัดการน้ําเสียและของเสียในชุมชนมาโดยตลอด โดย
การสรางความเขาใจ  ดวยการประชุมครูและนักเรียน เชิญวิทยากรมาอบรมใหความรู  ครู  และนักเ
ป ัม ักชวนคนในชุมชน  องคการบริหารสวนตําบลบางแกว  วดั  ผูนําทองถ่ิน  จัดกิจกรรม
รณรงคเกี่ยวกบัการฟนฟูคุณภาพน้ําในคลองสําโรง อยางตอเนื่อง 

๒. ผลการพัฒนา  
โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูป 

การศึกษา  ผลการดําเนนิงานบรรลุตามเปาหมายและพฒันาดีข้ึนกวาท่ีผานมา  
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนศึกษา วิเคราะห นําผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาปรับปรุง พัฒนา ใชขอมูลสารสน

ดานนโยบายของตนสังกัด จุดเนนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในการจดัทําแผนงาน  โครงการ 
ดําเนินการอยางตอเนื่องเปนรูปธรรม ใหมีผลการดําเนนิงานบรรลุตามเปาหมายและพัฒนาดีข้ึนกวาท
ผานมา 
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๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๔ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
นักเรียน/
ครูท่ีอยู
ในระดับ 
๓  ขึ้นไป 

นักเรียน/
จํานวน
ครู

ท้ังหมด 

รอยละ/
ระดับท่ี
ได 

คา
น้ําหนัก 

คะแนน
ท่ีได 

เทียบ
ระดับ
คุณภ

ดานท่ี ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ๒๐.๐๐ ๑๙.๗๖ ๕ 

มาตรฐานท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย       ๕.๐๐ ๔.๙๗ ๕ 

๑.๑ มีน้ําหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน 

๙๑ ๙๓ ๙๗.๘๕ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ 

๑.๒ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย ๙๓ ๙๓ ๑๐๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐ ๕ 

๑.๓ มีสุขนิสัยในการดแูลสุขภาพของตน ๙๓ ๙๓ 

จํานวน จํานวน

าพ 

ความ 
หมาย 

 

ดีเยี่ยม 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 

๑๐๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ หล ี่ยงตอโรค 
อ

๙๓ ๙๓ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยมีกเล่ียงตอสภาวะท่ีเส
ุบัติเหตุ ภยั และส่ิงเสพติด 

มาตรฐานท่ี ๒ เด็กมีพฒันาการดานอารมณ       

 

และจิตใจ 
๕.๐๐ ๔.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๑ รา ดีเยี่ยมเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอ
ตนเอง 

๙๓ ๙๓ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

๒.๒ มีความมัน่ใจและกลาแสดงออก ๙๓ ๙๓ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

๒.๓ ค

 

ดีเยี่ยม 

วบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสม 
กับวยั 

๙๓ ๙๓ ๙๕.๗๐ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๔ ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว 
และรักธรรมชาติ 

๙๓ ๙๓ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓  เด็กมีพัฒนาการดานสังคม       ๕.๐๐ ๔.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๑ มีวินยั รับผิดชอบ เช่ือฟงคําส่ังสอน
ของพอ แม ครูอาจารย      

๙๓ ๙๓ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๒ มีความซ่ือสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน ๙๓ ๙๓ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๓ เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได   ๙๓ ๙๓ ๙๖.๗๗ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

จํานวน จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยู
ในระดับ 
๓  ขึ้นไป 
๙๓ 

  

นักเรียน/
จํานวน
ครู

ท้ังหมด 
๙๓ 

  

รอยละ/
ระดับท่ี
ได 

๑๐๐ 

คา
น้ําหนัก 

คะแนน
ท่ีได 

เทียบ
ระดับ
ค  ุณภาพ

๕ 

ความ 
หมาย 

๓.๔ ประพฤ ไทยและ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 

ตตินตามวัฒนธรรม ๑.๐๐ ๑.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๔  เด็กมีพัฒนาการดาน
สติปญญา           

  ดีเย๕.๐๐ ๔.๘๖ ๕ ี่ยม 

๔.๑ สนใจเรียนรูส่ิงรอบตัว ซักถามอยาง
ตั้งใจ และรักการเรียนรู 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับส่ิงตาง

๙๓ ๙๓ ๖.๔๘๙  ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

 ๆ 
ู ท่ีเกิดจากประสบการณการเรียนร

๙๓ ๙๓ ๙๖.๖๗ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๓ มีทักษะภาษาท่ีเหมาะสมกับวยั 

ตร

๙๓ ๙๓ ๙๗.๕๓ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาส
และคณิตศาสตร 

 ๙  ๙๓ ๙๓ ๖.๙๓ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

านท่ี ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

๙๓ ๙๓ ๖.๗๗๙  ๑.๐๐ 

.๐๐

๐.๙๗ 

.๖๐

๕ 

๕ 

ดีเยี่ยม 

ดีเยี่ยม ด ๖๕  ๖๔  

มาตรฐานท่ี ๕ ครูปฏิบตัิงานตามบทบ
หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเก

าท
ิด

ประสิทธิผล 

      ๒๐.๐๐ ๑๙.๖๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๑ ครูเขาใจปรัชญา หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัดการศกึษา
ปฐมวัย และสามารถนํามา
ประยุกตใชในการจัดประสบการณ 

๕ ๕ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๒ ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณท่ี
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ
ดีเยีย่มการเรียนรูท่ีหลากหล


าย 

๕ ๕ ๑๐๐ 

สอดคลอง  กับความแตกตางระหวาง
บุคคล            

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
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๑๔๖ 
 

๕.๓ ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสรางวินัย   
เชิงบวก       

    ๕ ๕ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๔ ครูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะ
สอดคลองกับพัฒน

สม 
าการของเด็ก 

๕ ๕ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๕ ครูใชเคร่ืองมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอยางหลากหลาย
และสรุปรายงานผลการพัฒนาการ
ของเด็กแกผูปกครอง 

๕ ๕ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๖ ครูวิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรูท่ี     
ตนรับผิดชอบ และใชผลในการปรับ    
การจัดประสบการ

 
ณ 

๕ ๕ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๗ ครูจัดส่ิงแวดลอมใหเกดิการเรียนรูได
ตลอดเวลา 

๕ ๕ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็ก และ
ผูปกครอง 

ครูมีวุฒิและคว

๕ ๕ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๙ ามรูความสามารถใน ๕ ๕ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม
ดานการศึกษาปฐมวัย 

 ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามา
ไตรตรองเพ่ือใชประโยชน
พัฒนาเดก็ 

 

๕.๑๐
ในการ

๔ ๕ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๖ ผูบริหารปฏิบตัิงานตาม  
บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

ูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักก
จัดการศึกษาปฐมวัย 

    
   ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๑ ผ าร       ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
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๑๔๗ 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยู
ในระดับ 
๓  ขึ้นไป 

จํานวน
นักเรียน/
จํานวน
ครู

ท้ังหมด 

รอยละ/
ระดับท่ี
ได 

คา
น้ําหนัก 

คะแนน
ท่ีได 

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๖.๒ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และ
ความคิดริเร่ิมท่ีเนนการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมี

  ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๓      
สวนรวมและใชขอมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจยัเปนฐานคิด 
ท้ังดานวิชาการและการจัดการ 

ผูบริหารสามารถบริหา

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๔ รจัดการ
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา 

ผูบริหารสงเสริมและพ

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๕ ัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

ูบริหารใหค

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๖ ผ ําแนะนํา คําปรึกษาทาง
ษา

ักยภาพและเต็มเวลา 
วิชาการและใจใสการจัดการศึก
ปฐมวัยเต็มศ

  ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๗ เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 
 

๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๗ แนวการจัดการศึกษา 

มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา

      ๒ ๒๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๑ 
และนําสูการปฏิบัติได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 มีระบบกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝาย
ตระหนกัและเขาใจก

    ๑๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๒
ารจดัการศึกษา

ปฐมวัย 

จัดกจิกรรมเสริมสราง

    ๑๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๓ ความตระหนกั
รู และความเขาใจหลักการจดั

  ๑๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
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๑๔๘ 
 

การศึกษาปฐมวัย 

สรางการ๗.๔ มีสวนรวมและแสวงหา
ความรวมมือกบัผูปกครอง ชุมชน 
และทองถ่ิน 

จัดส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนา
เด็กอยางรอบดาน 

  ๑๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๕     ๑๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๘ สถานศึกษามีการประ
คุณภาพภายในของสถานศึกษาต
กําหนดในกฎกระทรวง 

กัน
ามท่ี

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๑  กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๒  จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา    

จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใ

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๓ ช
การ สารสนเทศในการบริหารจัด

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑. ๐ ๕ ดีเยี่ยม๐  

๘.๔  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผ
การดําเนนิงานคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ล     ๑๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๕  นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน
และภายนอกไปใชวางแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

๘.๖  จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน

    ๑๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
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๑๔๙ 
 

าพภายใน 

ดานท่ี ๓ มาตรฐานดานการสรางสังคมแ

ฐานท่ี ๙ สถานศึกษามีการสราง 
สงเสริม สน

หงการเรียนรู ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตร
ับสนุน ใหสถานศึกษา

เปนสังคมแหงการเรียนรู      

ปนแหลงเรียนรูเพื่อ

    ๑๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๑ เ พัฒนาการเรียนร
ของเด็กและบคุลากรในสถานศึกษา  

มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน
ภายในสถานศึกษา ระห

ู     ๑๐๐ ๒ ๒.๕๐ .๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๒  
วาง

ของ 
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน
และองคกรท่ีเกี่ยว

    ๑๐๐ ๒.๕๐ ๒.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ดานท่ี ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถา

านท่ี ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให
ลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน
ุดเนนของการศึกษาปฐมวัย

นศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐ 
บรร  
และจ  

๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเดก็ให
บรรลุตามเปาหมายปรัชญา 

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

วิสัยทัศน และจุดเนนการจดั
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

ผลการดําเนินงานบรรลุต
เปาหมาย 

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๒  าม     ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ดานท่ี ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม ๕.๐๐ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
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นโยบายและแนวทางปฏิรูป
านท่ี ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตาม

๑๕๐ 
 

 

การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให
สูงขึ้น 

จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริม 
สนับสนุนตามนโยบาย เกี่ยวก

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๑ 
ับ

การจัดการศึกษาปฐมวยั 

 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 

  ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม   

๑๑.๒   ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม   

คาเฉล่ียรวม 

ผลภาพรวมของสถานศึกษา  
บคุณภาพ   ระดับ ๑     ระด
       (ปรับปรุง) 

   ๑๐๐.๐๐ ๙๙.๓๖ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุป คะแนนท่ีได    ๙๙.๓๖ 
ระดั ับ ๒     ระดับ ๓     ระดับ ๔         ระดับ ๕ 
               (พอใช)                (ดี)                (ดีมาก)             (ดีเยี่ยม)   

• ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

จ วนําน จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยู
ในระดับ 
๓  ขึ้น
ไป 

นักเรีย
น/

จํานวน
ครู

ท้ังหมด 

รอยละ/
ระดับท่ี

น้ําหน
ได 

คา
ัก ท่ี

เทียบ
คะแนน

ได 
ระดับ ความ 
คุณภา หมาย 
พ 

ดานท่ี ๑ ๓๐.๐๐ ๒๘.๙๗ ดีเยี่ยม ๕ 

มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดี และ
ีสุนทรียภาม พ 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดแูลสุขภาพและ

      ๕.๐ ๒  เยี่ย๐ ๔.๙  ๕ ดี ม 

๐.๕  ๕ เยี่ยดี
ออกกําลังกาย สมํ่าเสมอ 

๘๙๗/ 
๔๐

๙๒๕/ 

 ๔๐ 
๙๗.๑๐ ๐ ๐.๔๙ ม 

๐.๕๐ ๐.๔๙ ๕ ดีเยี่ยม ๑.๒ มีน้ําหนัก สวนสูง และมี ๙๐๐/ ๙๒๕/ ๙๗.๔๑ 
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๑๕๑ 
 

ม

จํา
นัก
คร
ใน
๓
ไป 

าน

น
วน

ท้ังหมด 

ดับ
ด 


้ําห ด

บ
ับ
ภ
พ 

าม
ย

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
ม

๔๐ ๔๐ 
าตรฐาน 

องกันตน๑.๓ ป เองจากส่ิงเสพติดให

ส
โ าทาง

๙๒๕/ 
๔๐ 

๙๒๕/
โทษและหลีกเล่ียงตนเองจาก
ภาวะท่ีเส่ียงตอความรุนแรง 
รค ภยั อุบัติเหตุ และปญห
เพศ 

 
๔๐ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ เหน็คุณคา ามมั่นใจ ๘๙๖/ ๙๒๕/ในตนเอง มีคว
กลาแสดงออกอยางเหมาะสม ๔๐ ๔๐ 

 ๙๗.๑๐ ๑.๐  เยี่ย๐ ๐.๙๗ ๕ ดี ม 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรติ
ื่น   

๙๒๕/ ๙๒๕/ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕
ผูอ ๔๐ ๔๐ 

๖ ๙๐๑/ ๙๒๕/ ๙๗.๔๒ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ 

 ดีเยี่ยม 

๑.
ด ฬา/
นันทนาการ  ตามจินตนาการ 

 สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรม
านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กี ๔๐ 

  

๙๒๕/ 
๔๐ 

๔๐ 

  

๙๒๕/ 
๔๐ 

๙๒๕/ 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีคณุธรรม 
จริยธ งึประสงครรม และคานยิมท่ีพ  

  ๕  .๐๐

๒.๐๐ 

๔.๙๗ 

.๐๐

๕ 

๕ 

ดีเยี่ยม 

ีเยี่ยม๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม
หลักสูตร 

๑ ๒  ด  ๐๐ 

๒.๒ เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตญัูกตเวที
ตอผูมีพระคุณ 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ี
แตกตาง 

๙๒๕/ 
๔๐ ๔๐ 

๑๐๐ ด๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ีเยี่ยม 

๙๐๑/ ๒๕/
๔๐ 

๙๒๕/ 

๙  
๔๐ 

๙๒๕/ 

๙๗.๔๑ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๔ ตระหนกั รูคุณคา รวมอนุรักษแล
พัฒนาส่ิงแวดลอม 

ะ
๔๐ ๔๐ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
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๑๕๒ 
 

มาต
แสว วยตนเอง รักการ

 

รฐานท่ี ๓  ผูเรียนมีทักษะในการ
งหาความรูด

เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

มีนิสัยรักการอานและแสวงหา
ความรูดวยตนเองจากหองสมดุ
แหลงเรียนรู และส่ือตางๆ 
รอบต

      ๕.๐๐ ๔.๘๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๑ 
 

ัว      

๙
๔๐ 

๙๐๒/ ๒๕/ 
๔๐ 

๙๗.๔๒ ๒.๐๐ ๑.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน
ต้ังคําถามเพื่อคนควาหาความรู

  
และ
เพิ่มเติม 

เรียนรูรวมก

๘๙๖/ 
๔๐ 

๙๒๕/ 
๔๐ 

๙๗.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๓ ันเปนกลุม แลกเปล่ียน ๙ ๙
ความคิดเหน็เพือ่การเรียนรูระหวาง
กัน   

ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและ

๑๑/ 
๔๐ 

๒๕/ 
๔๐ 

๙๘.๕๐ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๔ นํา ๙๐๘/ 
๔๐ 

๙๒๕/
นําเสนอผลงาน 

ฐานท่ี ๔  ผูเรียนมีความสามารถ

 
๔๐ 

๙๘.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตร
รค 

ตัดสิ าไดอยางมีสติสม
ในการคิดอยางเปนระบบ คดิสรางสร

นใจแกปญห
เหตุผล           

สรุปความคิดจาก

      ๕.๐๐ ๔.๘๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๑ เร่ืองท่ีอาน 

ตามความคิดของตนเอง 

๘ ๙ ๙๗.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 
ฟง และดู และส่ือสารโดยการพูด
หรือเขียน

๙๖/ 
๔๐ 

๒๕/ 
๔๐ 

๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

๙๐๘/ 
๔๐ 

๙๒๕/ 
๔๐ 

๙๘.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๕๓ 
 

๔.๓ กําหนดเปาหมาย คาดการณ 
ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตผุ
ประกอบ 

ล
/ 

๔๐ 

/ 
๔๐ 

.๐๔ ๙๙๘ ๙๒๕ ๙๗ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๔ ความคิดริเร่ิม และสรางสรรค
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

ฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและ
ท่ีจําเปนตาม

๙๑๑/ 
๔๐ 

๙๒๕/ 
๔๐ 

๙๘.๕๐ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตร ทักษะ
หลักสูตร 

   ๕.๐๐ ๔.๓๙ ๔ ดีมาก 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียแต
ละกลุมสาระ เปนไปตามเกณฑ

๕.๒ ผลก
   

  ๕ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

ารประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตร เปนไปตามเกณฑ  
 ผลการประเมินการอาน คิด
วิเครา

  ๕ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๓
ะห และเขียน เปนไปตาม

เกณฑ 

 ผลการทดสอบระ

  ๕ ๒.๐๐ ๑.๘๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๔ ดับชาติ เปนไป
ตามเกณฑ 

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการ
ทํางาน  รักการทํางาน  สามาร
ทํางานรวมก

  ๓ ๑.๐๐ ๐.๕๙ ๔ ด ี

ถ
ับผูอ่ืนได และมีเจต

คติท่ีดตีออาชพีสุจริต   

วางแผนการทํางานและดําเนินการ
จนสําเร็จ 

      ๕.๐๐ ๔.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๑  ๙
๔๐ 

๙๗.๗๐๙๐๔/ 
๔๐ 

๒๕/  ๒.๐๐ ๑.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๒  ทํางานอยางมีความสุข มุงม่ัน
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

๙๑๔/ 
๔๐ 

๙๒๕/ 
๔๐ 

๙๘.๕๐ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 
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๖.๓  ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

มีความรูสึกท

๙๒๕/ 
๔๐ 

๙๒๕/ 
๔๐ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๔  ี่ดีตออาชีพสุจริตและ
ง

๙๑๒/ ๙๒๕/ ๙๗.๕๐
หาความรูเกีย่วกับอาชีพท่ีตนเอ
สนใจ 

๔๐ ๔๐ 
 ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

ดานท่ี ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา

ฐานท่ี ๗ ครูปฏิบตัิงานต

 ๕  ๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตร าม
พบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภา

และเกิดประสิทธิผล 

      ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพ
ผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ แล
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ครูมีการ

ะ

๙๒๕/ 
๔๐ 

๙๒๕/ 
๔๐ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๒ วิเคราะหผูเรียนเปน

จดัการเรียนรูเพือ่
   

๙๒๕/ 
๔๐ 

๙๒๕/ 
๔๐ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

รายบุคคล และใชขอมูลในการ
วางแผนการ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียน         

ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท
ตอบสนองความแตกตางระหวาง 
บุคคลและพัฒนาการทางส

๗.๓ ี่

ติปญญา    

๙๒๕/ 
๔๐ 

๙๒๕/ 
๔๐ 

๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๔ ครูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ผนวกกับการนําบริบทและภูมิ

รใน

ด

ปญญาของทองถ่ินมาบูรณากา
การจัด 
การเรียนรู 

๙๒๕/ 
๔๐ 

๙๒๕/ 
๔๐ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ีเยี่ยม 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๕๕ 
 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนน 
การพฒันาการเรียนรูของผูเรียน  
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และ
แกไขป

๙๒๕/ 
๔๐ 

๙๒๕/ 
๔๐ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๖ 
ญหาใหแกผูเรียนท้ังดาน

๙
๔๐ 

๙
๔๐ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

การเรียนและคุณภาพชีวิตดวย
ความเสมอภาค 

ครูมีการศึกษา วจิัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูในวิชาท

๒๕/ ๒๕/ 

๗.๗ 
ี่ตน

๙๒๕/ 
๔๐ 

๙๒๕/ 
๔๐ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

รับผิดชอบ และใชผลในการปรับ
การสอน 

ครูประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีด ีและเปนสมา

๗.๘ 
ชิกท่ีดี

๙๒๕/ 
๔๐ 

๙๒๕/ 
๔๐ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ของสถานศึกษา 

ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชา
ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

๗.๙ ท่ี ๙
๔๐ 

๙
๔๐ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม ๒๕/ ๒๕/ 

มาตรฐานท่ี ๘ ผูบริหารปฏิบตัิงานตาม
บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภา
และเกิดประสิทธิผล 

พ
   ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และ
ความคิดริเร่ิมท่ีเนนการพัฒนา
ผูเรียน 

  ๑๐๐ ๑.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๕๖ 
 

๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมี
สวนรวมและใชขอมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัย เปนฐาน
คิดท้ังดานวิชาการและการ
จัดการ                 

ผูบริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาใหบรร

  ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๓ 
ลุเปาหมายตามท่ี

กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

ผูบริหารสงเสริมและพัฒน
ศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการ
กระจายอํานาจ

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๔ า

 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๕ นักเรียน  ผูปกครอง และชุมชนพ
พอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

ึง     ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใสการจ
การศึกษาเต็มศั

ัด
กยภาพและเต็ม

เวลา 

ฐานท่ี ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผูปกค

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตร
รอง ชมุชน 

ี
 

ปฏิบตัิงานตามบทบาทหนาท่ีอยางม
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
คณะกรร

     ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๑  มการสถานศึกษารูและ
ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบ
กําหนด 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๕๗ 
 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ
ติดตาม  ดูแล และขับเคล่ือนก
ดําเนินงานของสถานศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมา

ผูปกครองและชุมช

าร

ย 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๓  นเขามามีสวน
รวมในการพฒันาสถานศึกษา 

ฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตร
และ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน 

  หลักสูตรสถาน

     ๑๐.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๑ ศึกษาเหมาะสม
และสอดคลองกับทองถ่ิน 

  จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลาก
ใหผูเรียน

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๒ หลาย
เลือกเรียนตามความ

ถนัดความสามารถ และความ
สนใจ 

 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเส
และ

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๓ ริม
ตอบสนองความตองการ 

นัด และ ความสามารถ ความถ
ความสนใจของผูเรียน 

 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการ
เรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือ

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๔

ปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวย
ตนเอง 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๕๘ 
 

๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย
สมํ่าเสมอ 

าง

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผูเรียนทุกคน 

ฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัด
แวดลอมและการบริการท่ีสงเสริ
นพัฒนาเต็มศักย

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตร
สภาพ มให
ผูเรีย ภาพ 

      ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๑  หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคาร
เรียนม่ันคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีส่ิง 
อํานวยความสะดวก พอเพียง อย
ในสภาพใชการไดดี
สภาพแ

ู

วดลอมรมร่ืน และมีแหลง
เรียนรูสําหรับผูเรียน  

จดัโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริม
สุขภาพอนามยัและความ
ปลอดภัยของผูเรียน 

    ๑๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๒      ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๓  จัดหองสมุดท่ีใหบริการส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและ
หรือเรีย



นรูแบบมีสวนรวม 

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๕๙ 
 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในขอ
สถานศึกษาตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรว

ง

ง 

     ๑๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๑  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  จัดทําและดําเน

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๒ ินการตาม
อง

ษาของ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาข
สถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึก
สถานศึกษา    

จัดระบบขอมูลสารสน
ใชสารสนเทศใ
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

ตดิตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมา

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๓ เทศและ
นการบริหาร

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๔  
ตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

นําผลการประเมินคุณภาพท
ภายในและภายนอกไป

    ๑๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๕  ั้ง
ใชวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

จดัทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานการประเมินคุณภาพ

    ๑๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๖  

ภายใน 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
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๑๖๐ 
 

ดานท่ี ๓ มาตรฐานดานการสรางสังคมแห

านท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสร
สงเสริม สนับสนุน ให
สถานศึกษาเป

งการเรียนรู ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐ าง 

นสังคมแหงการ
เรียนรู                         

ีการสรางแล

     ๑๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๑ ม ะพัฒนาแหลงเรียนรู

ป
ภ
ส รียนรู
ข ุคลากรของ

ภายในสถานศึกษาและใช
ระโยชนจากแหลงเรียนรู ท้ัง
ายในและภายนอก
ถานศึกษา เพื่อพัฒนา  การเ
องผูเรียนและบ

สถานศึกษา รวมท้ังผูท่ีเกีย่วของ 

มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหว
บุคลากรภายในสถานศึกษ
ระหวางสถาน

    ๑๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๒  าง
า 

ศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองคกรท่ี
เกี่ยวของ 

 มาตรฐานดานอัตลักษณข

    ๑๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ดานท่ี ๔ องสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕  

มาตรฐานท่ี ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษา
ใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน 
ปรัชญาและจุดเนนท่ีกําหนดข

ดัโครงกา

ึ้น 

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๑ จ ร กิจกรรมท่ีสงเสริม
ย
น

นศึกษา 

ใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมา
วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเน
ของสถา

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
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๑๖๑ 
 

 

๑๔.๒  ผลการดําเนินงานสงเสริมให   
ผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย 
วิสัยทัศน ปรัชญา และ
สถานศึกษา 

 มาตรฐานดานมาตรก

จุดเนนของ

  ๑๐๐ ด๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ีเยี่ยม 

ดานท่ี ๕ ารสงเสริม ๕.๐๐ ๕.๐๐  ๕ 

มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเนน แนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาแล
สงเสริมสถานศึกษา
คุณภาพสูงขึ้น 

 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ
ตอบสนองนโยบาย จดุเนน ตาม

การ
ะ

ใหยกระดับ

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๑ ื่อ

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 ผลการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายและพัฒนาดีข้ึน
ผานมา 

คาเ

  ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม   

๑๕.๒
กวาท่ี

  ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม   

ฉล่ียรวม    ๑๐๐ ๙๘.๙๗ ๕  

• สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  คะแนนท่ีได    ๙๘.๙๗ 

• ระดับคุณภาพ   ระดับ ๑    
      (ปรับปรุง)    

 ดับ ๒   ระด  ๓        ร  ๕
   (พอใช)          (ดี)             (ดีมาก)                   (ดีเยี่ยม)   

 
 
 
 
 

ระ   ับ ระดับ ๔        ะดับ  



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๖๒ 
 

 
๔. ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถาน
        ๔.๑ ระ ย 

                ผลพัฒนาการเดก็   ช้ันอนุบาลปท ท่ี ๓ ช.)

พัฒนาการดาน 
จํานวนเด็ก      
ท่ีประเม

รางกาย ๕๑

อารมณ-จิตใจ ๕๑ 

ิน 

จ ็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง 

๑.ดาน  ๕๑ - - 

๒.ดาน ๕๑ - - 

๓.ดานสังคม 
 

๕๑ ๕๑ - - 

๔.ดานสติปญญา ๕๑

นําเสนอผลการประเมินพัฒนา

 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ัมฤทธ์ิทางการเ

๕๑ - - 

(ให การของเด็ก ตามหลักการประเมินพฒันาการเดก็ระดับปฐมวัย) 
 

 
       ๔.๒
       ูทุกระดับช้ัน -ป.๖ ม.๓ ึกษา ๒
 

ผลส รียน ๘ กลุมสาระการเร

 
 จํานวน

ียนร (ป.๑ , ม.๑- )ปการศ ๕๕๔ 

กลุมสาระการเรียนรู ที่เขา
สอบ 

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ - ๖ จํานวน 
นร.ที่ได
ระดับ ๓ ระด
ขึ้นไป 

รอยละ 
นร.ที่ได

ับ ๓ 
ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔   
ภาษาไทย ๑๐ ๕  ๑๖ ๕๒ ๑๐๐  ๒ .๕๑ ๘๒๙ ๔  ๑๐๖ ๔๗๔ ๗๔ ๘๙
คณิตศ ๑๑๔ ๑๙๘ ๔๑๓ ๗๒๕ ๘๗.๔๕ าสตร ๘๒๙ ๖ ๖ ๑๑ ๒๒ ๕๙ 

 ๘๒๙ ๐ ๐ ๑๑ ๑๙ ๗๗ วิทยาศาสตร ๑๓๙ ๑๘๖ ๓๙๗ ๗๒๒ ๘๗.๐๙ 
สังคมศ ๙๓.๔๙ ึกษา ฯ ๘๒๙ ๐ ๖ ๓ ๑๒ ๓๓ ๑๐๒ ๑๙๖ ๔๗๗ ๗๗๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๒ ๙๑.๘๐  ๙ ๐ ๐ ๕ ๑๕ ๔๘ ๙๔ ๑๗๑ ๔๙๖ ๗๖๑ 
ศิลปะ ๘๒๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๒๙ ๑๓๘ ๖๖๐ ๘๒๗ ๙๙.๗๖ 
การงานอาชีพฯ ๘๒๙ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๘ ๔๖ ๑๔๖ ๖๑๘ ๘๑๐ ๙๗.๗๑ 
ภาษาตางประเทศ ๘๒๙ ๐ ๒ ๑ ๑๔ ๙๓ ๒๓๙ ๒๐๒ ๒๗๘ ๗๑๙ ๘๖.๗๓ 
รายวิชาเพ่ิมเติม...... ๘๒๙           

 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๖๓ 
 

 
 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑  จํานวน 
นร.ที่ได
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นร.ที่ได
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จํานวน
ที่เขา
สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

๐ ๑ 
๑๐ ๔ 
๖ 

๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔   
ภาษาไ ๑๒๙ ๓  ๖ ๒๐ ๒๒ ๕๖  ๗๕.๙๗ ทย ๘

๖
  ๙๘

๕๔ ๙๗คณิตศาสตร ๑๒๙ ๔ ๔  ๑๒ ๒๑  ๗๕.๑๙ ๒๒ 
ว ๑๒๙ ๐ ๔  ๑๐ ๑๙ ๑๘ ๗๔ ๑๑๑ ๘๖.๐๕ ิทยาศาสตร ๐ ๔  
ส ๑๒๙ ๓ ๒  ๑๕ ๒๔ ๓๒ ๕๑ ๑๐๗ ๘๒.๙๔ ังคมศึกษา ฯ 
ุขศึกษาและพลศึกษา 

๐ ๒  
ส ๑๒๙ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒ ๔ ๑๑ ๑๑๑ ๑๒๖ ๙๗.๖๗ 
ศ ๑๒๙ ๐ ๐ ๒ ๓ ๑๐ ๑๑๔ ๑๒๗ ๙๘.๔๕ ิลปะ ๐ ๐  
ก ๑๒๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๒๘ ๑๒๙ ๑๐๐ ารงานอาชีพฯ 
าษาตางประเทศ 

๐ ๐  
ภ ๑๒๙ ๐ ๑ ๐ ๑๑ ๑๘ ๒๗ ๒๓ ๔๙ ๙๙ ๗๖.๗๔ 
รายว  ิชาเพิ่มเติม......           

 
 
 
 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ 
จํานวนนักเรียนที่มีผลก

จํานวน
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

 

 

 

รอยละ
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

 

 

 
จํานวน
ที่เขา
สอบ 

ารเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕
๑ 

 ๒
๒ 

 ๒.๕
๔ 

 ๓
๑๓ 

 ๓.๕
๑๘ 

 ๔
๕ 

 
ภาษาไทย
คณิตศาส

   ๑๒๓
๑๒๓

๐ ๐ ๘
๗๙ 

๑๑
๑๑๔ 

๖ ๙๔
๙๒.๖๘ 

.๓๑
ตร

วิทยาศาสต
    ๐ ๐ ๑ ๓ ๕ ๑๐ ๒๕ 
ร    ๑๒๓ ๐ ๐ ๐ ๑ ๘ ๖ ๒๔ ๘๔ ๑๑๔ ๙๒.๖๘ 

สังคมศึกษา ฯ    ๑๒๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๙ ๔๘ ๕๕ ๑๒๒ ๙๙.๑๙ 
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ 

     ๑๒๓ ๐ ๐ ๐ ๒ ๔ ๑๒ ๓๐ ๗๕ ๑๑๗ ๙๕.๑๒ 
๑๒๓    ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๓๙ ๘๐ ๑๒๓ ๑๐๐ 

การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเ

      ๑๒๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖ ๑๑๗ ๑๒๓ ๑๐๐ 
ท

รายวิชาเพิ่มเติม.
ศ      ๑๒๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๔๕ ๓๓ ๔๐ ๑๑๘ ๙๕.๙๓ 
.....            

 
 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๖๔ 
 

 
 

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 ๑๔๗ ๐ ๐ ๒ ๙ ๓ ๙ ๑๓ ๙๓ ๘   ๐  ๗  ๑ ๘ ๘ .๘
คณิตศาสตร  ๑๔๗ ๐ ๑ ๑ ๐ ๗ ๒๔ ๓๔ ๘๐ ๑๓๘ ๙๓.๘๘ 
วิทยาศาสตร ๑๔๗ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๐ ๒๗ ๕๓ ๕๖ ๑๓๖ ๙๒.๕๒ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๔๗ ๐ ๑ ๐ ๓ ๘ ๑๙ ๓๑ ๘๕ ๑๓๕ ๙๑.๘๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๔๗ ๐ ๐ ๓ ๓ ๑๓ ๒๕ ๔๑ ๖๒ ๑๒๘ ๘๗.๐๗ 
ศิลปะ ๑๔๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๒๘ ๑๑๔ ๑๔๗ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๑๔๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๕ ๔๒ ๙๙ ๑๔๖ ๙๙.๓๒ 
ภาษาตางประเทศ    ๙ ๑๔๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๕ ๕๓ ๔๐ ๒๙ ๑๒๒ ๘๒.๙
รายวิชาเพิ่มเติม......            

 
 
 
 

 
 

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 ๑๖๘ ๐ ๐ ๑ ๒ ๕ ๖ ๑๔  ๘๘ ๙   ๐  ๑๙ ๗ ๖ ๕ ๘ .๐
คณิตศาสตร  ๑๖๘ ๐ ๐ ๔ ๑๑ ๒๙ ๓๒ ๓๒ ๖๐ ๑๒๔ ๗๓.๘๑ 
วิทยาศาสตร ๑๖๘ ๐ ๐ ๕ ๙ ๒๒  ๒๗ ๒๗ ๗๘ ๑๓๒ ๗๘.๕๗ 
สังคมศึกษา ฯ   ๑๖๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๑๖ ๓๕ ๑๑๓ ๑๖๔ ๙๗.๖๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑๖๘ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๓ ๑๗ ๔๓ ๙๔ ๑๕๔ ๙๑.๖๗ 
ศิลปะ ๑๖๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑ ๓๔ ๑๒๓ ๑๖๘ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ   ๑๖๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๔ ๓๒ ๑๒๒ ๑๖๘ ๑๐๐ 
ภาษาตางประเทศ   ๔ ๑๖๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙ ๖๖ ๕๗ ๓๖ ๑๕๙ ๙๔.๖
รายวิชาเพิ่มเติม......            

 
 
 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๖๕ 
 

 
 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ จํานวน 
นร.ที่ได
ะดับ ๓ร  
ขึ้นไป 

รอยละ 
นร.ที่ได
ะดับ ๓ร  
ขึ้นไป 

จํานวน
ที่เขา
สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔   
ภาษาไทย ๑๓๘ ๐ ๑ ๐ ๑ ๗ ๑๘ ๒๕ ๘๖ ๑๒๙ ๙๓.๔๘ 
คณิตศาสตร ๑๓๘ ๐ ๐ ๑ ๐ ๓ ๑๑ ๖๖ ๕๗ ๑๓๔ ๙๗.๑๐ 
วิทยาศาสตร ๑๓๘ ๐ ๐ ๒ ๒ ๑๗ ๔๑ ๓๘ ๓๘ ๑๑๗ ๘๔.๗๙ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๓๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗ ๒๙ ๑๐๒ ๑๓๘ ๑๐๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา  ๓ ๑๓๘ ๐ ๐ ๒ ๒ ๗ ๒๑ ๒๕ ๘๑ ๑๒๗ ๙๒.๐
ศิลปะ ๑๓๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑๕ ๑๒๑ ๑๓๘ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๑๓๘ ๐ ๐ ๐ ๑ ๙ ๑๔ ๔๕ ๖๙ ๑๒๘ ๙๒.๗๕ 
ภาษาตางประเทศ ๑๓๘     ๑ ๗ ๑ ๖ ๑๔ ๒.๖๑ ๐ ๐ ๑ ๒ ๒ ๓ ๒ ๕ ๑ ๘
รายวิชาเพิ่มเติม......            

 
 
 
 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ จํานวน 
นร.ที่ได
ะดับ ๓ร  
ขึ้นไป 

รอยละ 
นร.ที่ได
ะดับ ๓ร  
ขึ้นไป 

จํานวน
ที่เขา
สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔   
ภาษาไทย ๑๒๔ ๐ ๐ ๐ ๒ ๙ ๑๓ ๑๖ ๘๔ ๑๑๓ ๙๑.๑๒ 
คณิตศาสตร ๑๒๔ ๐ ๑ ๐ ๒ ๓ ๑๕ ๒๐ ๘๓ ๑๑๘ ๙๕.๑๖ 
วิทยาศาสตร ๑๒๔ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑๐ ๑๙ ๒๖ ๖๗ ๑๑๒ ๙๐.๓๒ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๒๔ ๐ ๒ ๑ ๗ ๕ ๑๗ ๒๑ ๗๑ ๑๐๙ ๘๗.๙๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑๒๔ ๐ ๐ ๐ ๖ ๙ ๑๕ ๒๑ ๗๓ ๑๐๙ ๘๙.๙๐
ศิลปะ ๑๒๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๑๒ ๑๐๘ ๑๒๔ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๑๒๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๘ ๑๓ ๒๐ ๘๓ ๑๑๖ ๙๓.๕๔ 
ภาษาตางประเทศ ๑๒๔     ๕ ๑ ๘ ๘ ๐๗ ๖.๒๙ ๐ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๒ ๖ ๑ ๘
รายวิชาเพิ่มเติม......            

 
 



 รายงานประจําปของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๖๖ 
 

    ๔.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาต ิ
ชั้นปร

  
ะถมศึกษาปท่ี ๓ 

สาระวิชา 
จํานวน
คน 

คะแนน
เฉล่ีย 

คะแนนเฉล่ีย
รอยละ 

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
คะแนนเฉล่ีย 

ความสามารถดานภาษา ๑๒ .๔๕ .๘ ๔.๑  ๙ ๑๓  ๔๔ ๓ ๙ ๑๓.๙๗
ความสามารถดานคํานว ๑๒ .๒๗ .๒ ๓.๓  ณ ๙ ๑๐  ๓๔ ๔ ๖ ๑๑.๑๙
ความสามารถดานเหตุผล ๑๒ .๖๘ .๖ ๔.๐ ๑   ๙ ๑๓  ๔๕ ๑ ๓ ๓.๔๔

 
 

ประ ศึกษาปทชั้น ถม ี่ ๖ 

สาระวิชา 
จํานวน
คน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ส นว
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉล รอยี่ย
ละ 

 
จํานวนละรอยของนักเรียนท่ี
มีคะแนนสูงกวาขีดจํากัดลาง 

 
คณิตศาสตร ๑๒๔ ๓๓.๕๑ ๑๒.๒๘ ๓๓.๐๖ ๖๘ 
ภาษาไทย ๑๒๔ ๔๗.๐๖ .๘๔ ๔๑ ๑๓.๗๖ ๕๔
วิทยาศาสตร ๓๔.๒๕  ๑๒๔ 

๒๔ 

๑๒.๒๘ ๔๑.๙๔ ๕๒
สัง
วัฒนธรรม 

๑ ๔๕.๓๕ ๑๑.๐๕ ๕๐.๘๑ ๖๓ คมศึกษาศาสนาและ

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๒๔ ๕๖.๔๘ .๔ .๓ ๘ ๑๓ ๐ ๖๕ ๒ ๑ 
ศิลปะ ๑๒๔ ๕๕.๐ ๓.๘ ๕๖.๐ ๑ ๔ ๔๕ ๗๐ 
การงานอาชีพฯ ๓.๔ ๗.๖ .๑๒๔ ๕ ๒ ๑ ๖ ๕๑ ๖๑ ๖๔ 
ภาษาตางประเทศ ๖.๑๗ ๕.๙ ๔๑๒๔ ๓  ๑ ๖ ๓ .๖๘ ๔๓ 
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       ๔.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ระดับช้ัน 
จํานวน 
นร.
ั้งหมท ด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณ

ดี 
ะอ ) นัพึงประสงค

ผาน ดีเยี่ยม ไมผาน 
ประถมศึกษาปท่ี ๑ ๑๔๘ ๙๘ ๓๓ - - 
ประถมศึกษาปท่ี ๒ ๑๕๐ ๑๑๒ - ๑๑ - 
ประถมศึกษาปท่ี ๓ ๑๕๑ ๑๕๕ - ๑๒ - 
ประถมศึกษาปท่ี ๔ ๑๙๕ ๑๒๒ - ๑๑ - 
ประถมศึกษาปท่ี ๕ ๑๔๙ ๑๐๘ ๑๓ - - 
ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๑๖๕ ๑๑๒ ๑๐ - - 

รวม ๙๕๘ - ๗๐๗ ๙๐ - 
เฉล่ียรอยละ  ๘๘.๗๑ ๑๑.๙๒   

 
 

     ๔. ระเมินการ  คิดวิเค และเข
 

๕ ผลการป อาน ราะห ียน 

ระดับช้ัน 
จํานวน 
นร.

ท้ังหมด 

จํานวน ับคุณภาพ/รอยละของน
(การอ

ักเรียนตามระด
ิด วเิคราะ

 
านค ห แ ียน) ละเข

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
ประถมศึกษาปท่ี ๑ ๑๔ ๑๐๑ ๓๐ - ๘   - 
ประถมศึกษาปท่ี ๒ ๑๕ ๑๑๐ ๑๓ - ๐   - 
ประถมศึกษาปท่ี ๓ ๑๕ ๑๕๓ ๑๔ - ๑   - 
ประถมศึกษาปท่ี ๔ ๑๙ ๑๒๐ ๑๓ - ๕   - 
ประถมศึกษาปท่ี ๕ ๑๔ ๑๑๐ ๑๑ - ๙   - 
ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๑๖ ๑๑๒ ๑๐ - ๕ 

 

  - 
รวม ๙๕๘ ๗๐๖ ๙๑ - - 

เฉล่ียรอยละ  ๘๘.๕๘ ๑๑.๔๒ - -  
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     ๔.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระดับช้ัน 
จํานวน 
นร.
ั้งหม
๑๔๘ 
ท ด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

ผาน ไมผาน 
ประถมศึกษาปท่ี ๑ ๑๔๘ - 

ประถมศึกษาปท่ี ๒ ๑๕๐ ๑๕๐ - 

ประถมศึกษาปท่ี ๓ ๑๕๑ ๑๕๑ - 

ประถมศึกษาปท่ี ๔ ๑๙๕ ๑๙๕ - 

ประถมศึกษาปท่ี ๕ ๑๔๙ ๑๔๙ - 

ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๑๖๕ ๑๖๕ - 

รวม ๙๕๘ ๙๕๘ - 
เฉล ละี่ยรอย   ๑๐๐ - 

 
๔.๗  ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  ๕  ดาน  

ขอ รายการประเมิน )

  
  

๑) ดานความสามารถในการส่ือสาร 

ดีเยีย่ม(๓) ดี(๒) ผาน(๑  ไมผาน(๐) 
๑.๑ ารถในการร งสาร มีความสาม ับ – ส

ถายทอด
√    

๑.๒ มีความสามารถในการ ความ ิด 
งตนเอง ภาษาอย าะสม 

 
√ 

  รู ความค
ความเขาใจขอ โดยใช างเหม

 

๑ ารท่ีเหมา √.๓ ใชวิธีการส่ือส ะสม     
๑ งความคิด ยางมีเห  √   .๔ วิเคราะหแสด เหน็อ ตุผล 
๑ ตุการณป ันแลวเ ื่อนฟงไ √.๕ เขียนบันทึกเห ระจําว ลาใหเพ ด     
 

๒) ดานความสามารถในการคิด 

ขอ รายการประเมิน เยีย่ม(๓) ดี(๒) ผ (๑) ดี าน  ไมผาน(๐) 
๒.๑ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห  √   
๒.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค   √   

๒.๓ สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ  √   
๒.๔ มีความสามารถในการคิดอยางมีระบบ  √   
๒.๕ ตัดสินใจแกปญหาเกี่ยวกับตนเองได  √   
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๓) ดานความสามารถในการแกปญห

ขอ รายการประเมิน ดีเยีย่ม(๓) ผาน(๑)

    
า 

ดี(๒)  ไมผาน(๐) 
๓ หาและอ คตาง ๆ ท่ีเผชิญได  √   .๑ สามารถแกปญ ุปสรร  
๓ ารแกปญ  √   .๒ ใชเหตุผลในก หา  
๓ ันธและการเปล่ียนแปลงในสังคม √.๓ เขาใจความสัมพ     
๓ รู ประยุกตความรูมาใชใน 

ะแกไขป
√

ญหา 
    

๓ เหมาะสมตามว √    
  

มสามารถใน ารใชทักษะชีวิต 

ีย่ม(๓) ดี(๒) ผาน(๑)

 
๔) ดานควา ก

ขอ รายการประเมิน ดีเย
๔

 ไมผาน(๐) 
.๑ √    เรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย 

สามารถทํางานกลุมรวมกับผูอ่ืนได ๔.๒ √    
๔ นําความรูท่ีไดไปใช ําวัน .๓ ประโยชนในชีวิตประจ √   
๔.๔ จัดการปญหาและความขัดแยงไดเหมาะสม √    

หลีกเล่ียงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอ √
ตนเอง 

    

 

๕) ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

ขอ รายการประเมิน ดีเยีย่ม(๓) ดี(๒) ผาน(๑) ไมผาน(๐) 
๕.๑ มตามวยั √    
๕.๒ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี √    
๕ สามารถนําเทคโนโ เอง   
๕.๔ ใชเทคโนโลยใีนการแกปญหาอยางสรางสรรค √   

มีคุณธรรม จริยธรรมในการใชเทคโนโลย ี √    
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ตอนที่ ๔ 
นาและการนําไปใช 

 

ุป
ยนไดวางแผนและดําเนนิการพัฒนาคุณภาพกา ได 

ฐา อาศัยการบ รอยางเป ระบ และมี
ิท นรวม รวมคิด รวมท งภายในองคกรและการมี 

า มีการดําเนนิโครงการและกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมพัฒนาครู 
ค ริมการทําวจิัย การสรา การสอน ารวัดและการ

ารใชระบบนิเทศภายในเพ่ือชวยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 
สําหรับน ียนไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียนและแสดง
ความสามารถตามศักยภาพและความสนใจ การจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู การปลูกฝง
ค รู ใฝเรียน ดจนการเปดโอกาสใ แล เ

าน ียนในรูปแบบของเค ายผูปกครอง การดําเนินงาน
ี้ส ลการประเมินทุกดานอยูในระดบัด ากถึงดีเย ม  ซ่ึงสามารถ
ให กผลสัมฤทธ การเร
บ กมายจา ทักษะความรูทางดานวิชา าร    
ล หเหน็จากประกาศเกียรติค ทางดาน

คุณธรร รมท่ีนักเรียนไดรับ และโรงเรียนไดรับ  เนนจิตอาสา และผลการประเมินคุณภายภายใน
จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ แสดงผลการปฏิบัติงาน ในการ  
ปลูกจิตส ิ่งแวดลอม เปนตน ส่ิงเหลานีล้วนเปนหลักฐาน
ยืนยนัจากองคกรภายนอกท้ังในระดบัประเทศและระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา นอกจากนั้น ผลจากการ
ด ังกลาว ทําใหโ ัลโลรางวัลการจัดกา า งเ

ริย นะเลิศโครงการยกยองเชิดชูเก ิครูและบุคลากร
ร มการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภา ครูและบุคลากร
ร งขันการทําอาหาร ะเภทบกพ องทางการเรียนรู  
ัด   ระดับชาติ  ค ี่  ๖๑ ประจําปการศึกษา  
๔ บบการจัดการศึกษาเรียนรวม  นตน

 
 

สรุปผลการพัฒ

๑. สร ผลการดําเนินงานในภาพรวม 
ปการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรี รศึกษาให

มาตร นตรงตามวิสัยทัศนและเปาหมายของโรงเรียน โดย ริหา น บ
ประส ธิภาพ ยึดหลักการกระจายอํานาจ การมีสว าํท้ั    
สวนรวมของชุมชนในการจดัการศึกษ
ใหเปน รูมืออาชีพ โดยการใหความรูและสงเส งส่ือ  ก
ประเมินผล ตลอดจนก

ักเรียนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหนกัเร

ุณลักษณะการใฝ ใหแกผูเรียนตลอ หผูปกครอง ะชุมชน ขามาสนบัสนุน
ทางด วิชาการและการดแูลพฤติกรรมของนักเร รือข
เหลาน งผลตอผูเรียนโดยตรง และปรากฏผ ีม ี่ย
แสดง เห็นเปนรูปธรรม อาทิทางดานวิชาการ เห็นไดจา ิ์ทาง ียนและผลจากการ
ทดสอ ทางการเรียนระดับชาติ และรางวลัจํานวนมา กการแขงขัน ก
กีฬา ผ งานทางดานปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคปรากฏใ ุณ

มจริยธร

ํานึกทางดานการอนุรักษพลังงานและรักษาส

ําเนินงานด รงเรียนไดรับรางว รจดังานสัปด หการส สริมศาสนา 
และจ ธรรมดีเดน จากสํานกันายกรัฐมนตรี รางวัลช ยีรต
ทางกา ศึกษา ๒๕๕๔ จากสํานักงานคณะกรร พ
ทางกา ศึกษา   รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข   ปร ร
ไมจําก ชวงช้ัน การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ร้ังท
๒๕๕    โรงเรียนดีประจําตําบล  เปนโรงเรียนตนแ เป  
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โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบผลสําเร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม นุ  ปจจัยสนับสน
๑.โครงการออนนอม ถอมตน  

 

๑. ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และหัวหนา
ิหารทั้ง ๔ งาน มีความมุงม่ันท่ีจะพฒันา ปรับปรุง

าร   
าท

 

ความ

น้ําใจงามตามแบบไทย งานบร

 
ระบบงานท่ีดี ใหการสนับสนุนอยางจริงจงั ตอเนื่อง 
๒. ครูทุกคน ไดเรียนรูเขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับโครงก
การปฏิบัติงานท่ีรับมอบหมาย ในการดูแลนักเรียนใหมีมารย
งามตามแบบไทย 
๓.ผูปกครองและเครือขายผูปกครองเขาใจตรงกันและ
ดําเนินการเปนแนวเดยีวกันกับโรงเรียนในการดูแลนกัเรียน
เร่ืองการมีมารยาทงามตามแบบไทย 
๔.มีกิจกรรมจดัประกวดมารยาทในระดับสายช้ันโดยรับ
รวมมือจากบุคลากรในโรงเรียน 

๒.โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน 
การเขียน 

๑.ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน หวัหนางา
บริหารทั้ง ๔ งาน และหัวหนาสายช้ันมีความมุงม่ันท่ีจะพฒันา
และใหการสนบัสนุน สงเสริมเร่ืองนิสัยรักการอานของน
อยางจริงจัง 
๒.ครูและบุคลากรใหความรวมมือและสนับสนุนอยางจริง
นักเรียนอานหนังสือตอนเชาทุกคน ทุกวัน มีการประเมินการ
อานเทอมละ ๒ คร้ัง และแจงผลการประเมินนักเรียนท่ีไมผ
เกณฑไปยังผูปกครองเพ่ือแกไขรวมกนั 
๓.หองสมุดมีกิจกรรมสงเสริมการอานหลากหลายกิจกรรม

๓.โครงการพัฒนาสถานสถานศึกษา 
สูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

๑.ผูบริหารระดับสูงมีความมุงม่ันท่ีจะทําการพัฒนาและใหก
สนับสนุนอยางจริงจัง 
๒.ไดรับความรวมมือจากผูปกครองนักเรียน ในการออมทรัพย
โดยนักเรียนทุกคนรูจักสะสมเงินไวใชในเวลาจําเปนจนเหลือ
เก็บออม ๑๐๐% 
๓.จัดกิจกรรมตลาดนัดวนัศุกร โดยนักเรียน ครู ผู

น

กัเรียน

จัง  

าน

 
าร

 

ปกครอง       
มีสวนรวมท้ังเปนผูขายและผูซ้ือ 
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ปจจัยสนับสนุน ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
๔.โครงก ียนการ ๑. ผูอํานวยการโรงเรียน โรงเรียน หวัหนางาน

นุน

ารพัฒนาคุณภาพการเร
งมีประสิทธิภาพ สอนอยา

 รองผูอํานวยการ
ัวหนาสายช้ันมีควบริหารทั้ง ๔ งาน และห ามมุงม่ันท่ีจะพฒันา 

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพดานการเรียนการสอน โดยยดึผูเรียน
เปนสําคัญ  
๒. ครูทุกคน เขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับหนาท่ีในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ตัง้ใจปฏิบัติงาน  ทํางานเปนทีม  
โดยเฉพาะทีมงานของสายช้ัน 
๓.ผูปกครอง องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหการสนับส
โรงเรียนเปนอยางด ี
๔.มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนักเรียนไดเรียนรูดวยการ
ปฏิบัติจริง และสนับสนุน สงเสริมดานการคิดของนักเรียน 
๑. ผูอํานวยการโรงเรียน และครูทุกคนมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนา
ใหเปนแบบอยางท่ีถูกตองในการ

๕. โครงการวันสําคํญ 
ปฏิบัติตนในการประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา ปลูกฝงใหเคารพรัก หวงแหน เทิดทูล
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เปนตัวอยางท่ีดีของ
ชุมชน สังคมในเร่ืองการอนรัุกษวัฒธธรรม การเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดี  
๒.ผูปกครอง องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหการสนับสนุน
โรงเรียนเปนอยางด ี
๑. ผูอํานวยการโรงเรียน และครูทุกคนมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนา๖.โครงการคืนคลองสวย น้าํใส ให

คลองสําโรง ท่ีเร่ืองการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอม ใหเปนแบบอยาง
ถูกตองในการปฏิบัติตนของนักเรียน ชุมชน สังคม 
ใหมีจิตสํานกึ ตระหนกัและรูคุณคาของการอนุรักษและพัฒนา
คูคลองตาง ๆ 
๒.ผูปกครอง องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหการรวมมือ
สนับสนุนโรงเรียนเปนอยางดี 
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โครงการ ลสําเร็จ /กิจกรรมท่ีไมประสบผ
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
- 

สาเหตุ 
- 

 

 

๒. จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  

      ๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
๑) ดานคณุภาพเด็ก 
จุดเดน 
เด็กปฐมวัยมีความพรอมในดานท

ื้นฐานตามหลักส
สถานศึกษามีการดําเนนิงานตามโครงการ
ผูเกี่ยวของและชุมชนรอบสถานศึกษา นอ
และสติปญญาสมวัย และการพัฒนาสถาน
วัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษาตา

จุดท่ีควรพัฒนา 
ครูยังขาดความสามารถในการสง

ไปพัฒนาเด็ก 

น 
ผูบริหารสงเสริมใหคณะกรรมกา

ส่ิงแวดลอมและบรรยากาศ สะอาด ปลอด
เพื่อรักษามาตรฐานตามท่ีตกลงกับตนสังก
ปฏิรูปในทศวรรษท่ีสอง เด็กปฐมวยัเขารว

จุดท่ีควรพัฒนา 
สถานศึกษายังขาดการจัดใหมีระบบเฝาระวังและวิเคราะหความเส่ียงดานความปลอดภัย และ

าดเจบ็ในเดก็ มีการบันทึกขอมูลการบาดเจ็บในเด็กอยางสมํ่าเสมอตอเนื่อง 
 

 
 

ักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม
สติปญญาและมีความรูพ ูตรกําหนด เด็กมีความพรอมในการศึกษาตอในข้ันตอไป 

พิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ท่ีสงผลกระทบตอ
กจากนี้เดก็มีพฒันาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 
ศึกษาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และ
มจุดเนน จุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

เสริมใหผูปกครองเขามามีบทบาทรวมวางแผน นําผลประเมิน

 

๒) ดานการจัดการศึกษา 
จุดเด

รสถานศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาดมีาก  จัด
ภัยและถูกสุขลักษณะ และสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ 
ดั โดยเฉพาะการจัดทําแผนงานโครงการท่ีมุงเนนแนวทาง
มกิจกรรมอยางเหมาะสม 

บ
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ียนรู 

ือกันจัดโครงการเสริมสรางสังคมแหง รูสูสถานศึกษา 
เพื่อสงเสริมผูเรียน ัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด  แหลงเรียนรูและส่ือ 
ตาง ๆ รอบตัว เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการอาน  ฟง  ดู  พูด  เขียน  และ  ตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรู
ิ่มเติม ใหเรียนรูรวมกันเปนกลุม  มีการเรียนการสอนคอมพิวเตอร จัดครูชาวตางชาติมาสอน

 และภายนอก มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางครูในโรงเรียน
ระหวางโรงเรียนกับครอบครัว  ชุมชน  และ  องคกรท่ีเกีย่วของ 

รถในการสงเสริมใหผูปกครอง ครอบครัว  ชุมชน  และ  องคกรท่ีเกี่ยวของ
เขามามีบ วมวางแผน รวมดําเนนิการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

จิกรรมท่ีเอ้ือตอการสรางอัตลักษณ 

 
บบการใชหลักสูตรปฐมวัย  

พัฒนา 

ี่ดีของโรงเรียน              
มีจิตสาธารณะ รูจกับําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม มีความใฝเรียน ใฝรู รูจักแสวงหาความรู        
 

๓) ดานการสรางสังคมแหงการเร
จุดเดน 
ผูบริหาร คณะครู รวมม การเรียน

นิส

เพ
ภาษาอังกฤษ มีการใชแหลงเรียนรูท้ังภายใน

จุดท่ีควรพัฒนา 
ครูยังขาดความสามา
ทบาทร

 

๔) ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
จุดเดน 
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณ สอดคลองกัน มีความชัดเจนทุกฝายเขาใจ

ตรงกัน มีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนอยางหลากหลายท่ีเอ้ือตอการเรียนรูสูอัตลักษณ 
จุดท่ีควรพัฒนา 
ความตอเนื่องในก
 

๕) ดานมาตรการสงเสริม 
จุดเดน
โรงเรียนเปนโรงเรียนตนแ
จุดท่ีควร
การพัฒนาสถานศึกษาสูความเปนเลิศในดานวิชาการ 

   
        ๒.๒ ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

๑) ดานผลการจัดการศึกษา 
จุดเดน 
ผูเรียนมีน้ําหนกัสวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน  รูจักดแูลตนเองใหมี 

ความปลอดภยั ไมมีปญหาทางเพศ ยาเสพติดและส่ิงมอมเมา มีสุนทรียภาพกลาแสดงออกดานศิลปะ 
ดนตรีนาฏศิลป กีฬา นันทนาการ เปนลูกท่ีดีของพอแม ผูปกครอง เปนนักเรียนท
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ดวยตนเ าย สามารถปรับตัวเขากับสังคมได มีผลสัมฤทธ์ิทาง   
การเรียนตามเกณฑ สอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน  อันเปนจุดเนน จุดเดนท่ีเปนเอกลักษณและ
สอดคลอ รงการ

ารงานท่ัวไป ไดอยางมี
ประสิทธ แผน (P) นําแผนไปใช (D) ติดตามความคืบหนา (C) แกไข 
พัฒนางา อเนื่อง (A) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีสวนรวมภารกิจงาน รวมท้ังรวมกับ 
ผูมีสวน

 
 
 

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ทิธิภาพ รองรับ ครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  ครูไดรับการพฒันาในรายวิชาท่ีรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอตามเกณฑท่ีคุรุสภา
กําหนด ระเมินแผนการจัดการเรียนรู ประเมินการ
ัดกิจกรรมการเรียนการสอนและประเมินแบบวัดผล การทดสอบของครูสมํ่าเสมอทุกภาคเรียน ครูจัด

เปนสําคัญ โดยกําหนดเปาหมายท่ีตองการใหเกิดกับผูเรียน 
วิเคราะห รรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใชส่ือท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมและ
เนื้อหาส เมินความกาวหนาของผูเรียนอยางหลากหลาย นําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อ
ปรับปรุง

 

อง มีความสามารถในการคิดท่ีหลากหล

งกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา นอกจากนี้โค
พิเศษท่ีสถานศึกษากําหนดยังสงเสริมใหผูเรียนและชุมชน เกิดผลกระทบท่ีดีเปนประโยชนตอชุมชน
ชัดเจน 
 จุดท่ีควรพัฒนา  
 พัฒนาผลการสอบ O-net 
 

ารจัดการศึกษา ๒) ดานการบริห
จุดเดน 
ผูบริหารมีความรูความสามารถ มีภาวะผูนาํ สามารถบริหารภารกิจงานท้ัง ๔ งาน ไดแก 

บริหารงานวิชาการ บริหารงานงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริห
ิภาพ  ตามวงจรคุณภาพ คือ การวาง
นอยางต
เกีย่วของทุกฝาย  มีการสรางทีมงานท่ีมีคุณภาพ เสริมแรงอยางสมํ่าเสมอ  ครูจึงมีความต้ังใจ      

ในการปฏิบัติงาน  
จุดท่ีควรพัฒนา 
นําผลการดําเนินการมาพัฒนาอยางตอเนือ่ง 

๓) ดานการจัดการเรียนการ
จุดเดน 
มีโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางมีประส
อยางหลากหลาย
นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานอยางเปนกัลยาณมิตร ป

จ
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

ผูเรียน เปนรายบุคคล สรางบ
าระ ประ
การสอนและการสอนซอมเสริม มีการจัดทํางานวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือและกระบวนการจัดการ

เรียนรู 
จุดท่ีควรพัฒนา 
พัฒนาวิธีสอนที่สามารถยกระดับผลการสอบ O-net 
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น
ณุภาพภายในสูงข้ึนตามลําดับ มีการดําเนนิการประกันคุณภาพท่ีเปนระบบ

น 

อยางเปนระบบ เนนการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารงาน 



นุนใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธ งานของโรงเรียน ท่ีทําใหเกิดชุมชนแหง 
ารเรียน

 พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณ สอดคลองกัน มีความชัดเจนทุกฝายเขาใจ
ตรงกัน 

 

 

๔) ดานการประกันคุณภาพภายใน 
จุดเดน 
จัดระบบประกันคุณภาพภายใน โดยจัดทําโครงการประกันคุณภาพภายใน  ประสิทธิผลท่ีเกิด

จากกระบวนการมีสวนรวมและไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด และมีพัฒนาการของผลการประเมิ
ตามมาตรฐานการประกันค
ครบวงจร มีความตอเนื่องและย่ัง ยื

จุดท่ีควรพัฒนา 
พัฒนาการบริหารและการจดัการ

 ๕) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
จุดเดน 
ชุมชนมีทรัพยากรและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย สามารถนามาใชจดัการเรียนรูใหกับนักเรียนได

อยางเหมาะสม 
จุดท่ีควรพัฒนา 
ควรสนับส

ก รู 
 

๔) ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
จุดเดน 
วิสัยทัศน
มีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนอยางหลากหลายท่ีเอ้ือตอการเรียนรูสูอัตลักษณ 
จุดท่ีควรพัฒนา 
ความตอเนื่องในกจิกรรมท่ีเอ้ือตอการสรางอัตลักษณ 
 

๕) ดานมาตรการสงเสริม 
จุดเดน 
โรงเรียนเปนโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม 
จุดท่ีควรพัฒนา 
การพัฒนาสถานศึกษาสูความเปนเลิศในดานการศึกษาเรียนรวม 
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๓. แนว  

ย 
 บุคคลท่ัวไป โรงเรียน มีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาใน

อนาคตด

ั้นเรียนดวยระบบเทคโนโลยี 
แนวคิดการพัฒนาเดก็ตามรูปแบบ การจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย ปฏิบัติสูสาธารณชน 

โดยวิธีก

ขั้นพ้ืนฐาน  

พัฒนาผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง และงานของสวนรวม รูจักประหยัด มีทักษะ
างสรรค กลาแสดงออก มีวินัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

วยวิธีการสอนท่ีหลากหลาย แบงนักเรียนเปนกลุมออน   
ปานกลา ง จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการแบงกลุมนักเรียน 

ิเศษเปน
รายบุคค นท่ีประสบปญหาท้ังดานการเรียนและพฤตกิรรม 

และชุมชนมีสวนรวม ในการจัดการศึกษา 
เพื่อพัฒน างๆ ท่ีเปนประโยชนตอผูเรียน และสถานศึกษา 

รเรียนและผลการทดสอบระดับชาติใหสูงข้ึน 
ร จัดทําแผนการสอนและส่ือท่ีสอดคลองกับความ

สนใจ แ วามเปล่ียนแปลงของโลก สงเสริมใหครูไดปรับปรุง
การเรียน ิงจัง 

๔. ความต
ารพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสําหรับครูและนักเรียนใหมีโอกาสเขาถึงแหลงเรียนรู การคนควา       

อีกทั้งการนําไปใชในการเรียนรู 

 

 

ทางพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
ระดับปฐมวัย 
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย พัฒนาเด็กไดตามความแตกตางระหวางบุคคลและเด็กทุกคน

ไดรับการพัฒนาอยางสูงสุดเต็มศักยภาพ แนวทางการจัดการศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวั
โรงเรียน เปนท่ียอมรับของผูปกครอง

ังนี ้
๑. พัฒนารูปแบบการจัดกจิกรรม แตละปเพื่อเติมเต็มใหมีความสมบูรณ เพื่อนําไปพฒันาเด็ก 
๒. ศึกษาและจัดทํานวัตกรรมเพื่อใหส่ือ / กระบวนการสอนมีกระบวนการท่ีสมบูรณ 
๓. พัฒนารูปแบบการจัดเก็บขอมูลเด็ก ในระบบสารสนเทศของช
๔. ขยาย
ารตางๆ เปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงาน ฝกปฏิบัติงาน ครูนําความรูเผยแพรดวยการเปนวิทยากร  
 

ระดับการศึกษา
โรงเรียน มีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ดังนี ้
๑. 

ิดสรความค
๒. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด
ง และเก
๓. ศึกษาและจดัทํานวัตกรรมเพ่ือใหส่ือ / กระบวนการสอนมีกระบวนการท่ีสมบูรณ 
๔. มีการจัดโครงการ กิจกรรมหลากหลาย สงเสริมใหผูเรียนท่ีมีความสามารถพ
ล และดูแลนกัเรีย
๗. คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู ผูปกครอง 
าผูเรียน สงเสริมกจิกรรมต

าผลสัมฤทธ์ิทางกา๘. พัฒน
๙. ทางดานครู สงเสริมใหครูไดปรับหลักสูต

ูเรียน ทันตอวิทยาการและคละศักยภาพของผ
การสอนอยางเปนระบบดวยวิธีวิจยัและนําผลการวิจัยมาใชอยางจร

องการชวยเหลือ               
ก
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• องคณะกรรมการสถานศึกษา 

• 
ี่แสดง 
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ภาคผนวก 

บันทึกการใหความเหน็ชอบรายงานประจําปของสถานศึกษาข

คําส่ังแตงต้ังคณะทํางาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

• หลักฐาน ขอมูลสําคัญ เอกสารอางอิงตางๆ ภาพกจิกรรมสําคัญ ท
ลงานดีเดนของสถานศึกษา 
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ตา
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..
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ตอหนวยยงานตนสังกดัดและสาธารณณชนได 
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ประธานค
โรงเรี
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ผูอํานวยการ
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ปของสถานศึ
งเรียนวดัหนา
การศึกษาประ

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

 
 

านศึกษาข้ันพื้พื้นฐาน
น เมษายน พ.

ายชอบใจ  เศร
ณะกรรมการ
ยนวัดหนามแ

 

(นางเพยีงเพญ็
รโรงเรียนวดัห

ฑ และวิธกีารป

๙ 

นชอบเอกสา
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มแดง ( เขียวอ
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คณะผูจัดทําเอกสารรายงานประจําป 

ทีปรึกษา 
นายสุรเดช ธัญรดาวงศ   สพป.สป๒ 

ผูจัดทํา 
๑. นายนางพียงเพ็ญ  สุรารักษ  ตําแ      ประธานกรรมการ 
๒. นายสมศักดิ์  มาลัยโรจนศิริ  ตําแ      รองประธานกรรมการ 
๓. นายชลอ  ม่ันฤทธ์ิ   ตําแหนงรองผูอํานวยการโรงเรียน     รองประธานกรรมการ 
๔. คณะค
๕. 
๖

 

 

ศึกษานิเทศก    

หนงผูอํานวยการโรงเรียน  
หนงรองผูอํานวยการโรงเรียน

รูและบุคลากรโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)        กรรมการ 
นางนาฏยา  บรรจงอักษร  ตําแหนงครู คศ. ๓        กรรมการและเลขานุการ 

. นางสาวฉววีรรณ  จันทรนาง   ตําแหนงครู คศ. ๑       ผูชวยกรรมการและเลขานุการ 
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