รายงานประจําปี ของสถานศึกษา
ปี การศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียน วัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เอกสารลําดับที ๑๓ โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทศิ )
สํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
๑

คํานํา
การรายงานประจําปี ของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ประจําปี ๒๕๕๙ ได้จดั ทําขึน
เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และทีแก้ไขเพิมเติ ม (ฉบับที ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวดที ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที ๔๘ทีให้โรงเรียนจัดทํา
รายงานประจําปี เสนอต่ อหน่ วยงานต้นสังกัด หน่ วยงานทีเกียวข้อง รายงานประจําปี ของสถานศึกษาฉบับ
นี เป็ นการรายงานการบริหารจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึ กษา ปี การศึกษา ๒๕๕๙
มาตรฐานการศึ กษาและตัวบ่งชีระดับการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชีระดับการศึ กษา
ขันพืนฐาน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานการรายงานได้เสนอข้อมูลพืนฐานของ
สถานศึกษา แผนพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา ผลของการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา ว่าโรงเรียนได้ด ําเนิ นการ
อย่างไร ผลเป็ นอย่างไร ตลอดจนได้สรุปผลการดําเนิ นงานในภาพรวม ผลสําเร็จทีเป็ นจุด เด่น และจุดทีควร
พัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต และความต้องการที ให้หน่ วยงานต้นสังกัดช่วยเหลื อ
การรายงานประจําปี ของสถานศึกษาฉบับนี เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ าย และหวังเป็ นอย่างยิง
ว่าจะเป็ นประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่ อไป

(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์ )
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
…… เมษายน ๒๕๖๐

๒

บทสรุปสําหรับผูบ้ ริหาร
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)ตังอยู่เลขที๒๑หมู่ ๓ตําบลบางแก้วอําเภอบางพลีจงั หวัด
สมุทรปราการรหัสไปรษณีย๑์ ๐๕๔๐โทรศัพท์๐๒-๓๘๕-๒๔๖๒โทรสาร๐๒-๓๘๖-๕๐๓๑สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ จัดการศึกษาตังแต่ชนปฐมวั
ั
ยถึงชันประถมศึกษาปี ที ๖ มีบุคลากรครู
จํานวน ๓๕ คนพนักงานราชการ ๑ คน ครูอตั ราจ้าง ๗ คนนักการจํานวน ๒ คนนักเรียน ๑,๐๔๑ คน
แยกเป็ นปฐมวัย ๑๕๔ คน ระดับประถมศึ กษา ๘๘๗ คน

ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑. มีผลการดําเนีนงานตามโครงการ/กิจกรรมได้ในระดับน่าพอใจ จํานวน ๓๕ โครงการ
ดังนี
ลําดับ
ที

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

โครงการ

ผลความสําเร็จ

ดีมาก
กลยุทธ์ที ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
และ
ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโยลี เพือเป็ นเครืองมือในการเรียนรู ้
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรูป้ ฐมวัย
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนากระบวนการวิจยั
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการห้องสมุดมีชีวติ
โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรูส้ ่สู ถานศึกษา
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการจัดสภาพแวดล้อมเพือการเรียนรูส้ ู่คุณภาพ
โครงการ ลดเวลาเรี ยน เพิ มเวลารู ้
กลยุทธ์ที ๒ ปลูกฝังกคุณธรรม ความสํานึกในความเป็ นชาติไทยและวิถี
ชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ - เนตรนารี
โครงการวันสําคัญ
โครงการโรงเรียนธรรมจารี
โครงการอนุ รกั ษ์พลังงานและสิงแวดล้อม
๓
















ดี

ลําดับ
ที

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

๒๘
๒๙
๓๐

โครงการ

กลยุทธ์ที ๒ ปลูกฝังกคุณธรรม ความสํานึกในความเป็ นชาติไทยและวิถี
ชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)
โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน
โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอ่อนน้อม ถ่อมตน ไหว้งามตามแบบไทย
โครงการพัฒนาสิงแวดล้อมร่วมกบชุมชน
กลยุทธ์ที ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทวถึ
ั ง ครอบคลุม ผูเ้ รียนได้รบั
โอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
โครงการประกันโอกาสทางการศึกษา
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเด็ กทีมีความต้องการพิเศษ
โครงการศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬาต้านยาเสพติด
โครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรียน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด
โครงการโภชนาการทีดีเพื อคุณภาพชีวิต
โครงการพัฒนาทักษะการทํางานสู่อาชีพทีสนใจ
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
ลยุทธ์ท๔ี พัฒนาและบุคลากรทางการศึกษาทังระบบให้สามารถจัดการ
เรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ
โครงการนิ เทศภายใน
โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการเสริ มสร้างขวัญและกําลังใจบุคลากร

๔

ผล
ความสําเร็จ
ดีมาก ดี




















ลําดับ
ที

๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

โครงการ

ผล
ความสําเร็จ
ดีมาก ดี

กลยุทธ์ที ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการ
กระจายอํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีสว่ นร่วม
จากทุภกาคส่วน และการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน เพือ
ส่งเสริมและสนับสนุ นการจัดการศึกษา
โครงการประกันคุณภาพภายใน
โครงการพัฒนาจัดองค์กร ระบบการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
โครงการพัฒนาระบบงานธุ รการ การเงิน และพัสดุ
โครงการระดมทรัพยากรเพือการลงทุนทางการศึกษา
โครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน

๒. มีผลการดําเนิ นตามโครงการ/กิจกรรมได้ในระดับไม่น่าพอใจ

๕

ไม่มี







สารบัญ
เรื อง
หน้า
คํานํา.............................................................................................................................................๒
บทสรุ ปผูบ้ ริ หาร .......................................................................................................................... ๓
ตอนที๑ข้ อมูลพืนฐาน............................................................................................................ ๘
ข้อมูลทัวไป.............................................................................................................................. ๘
ข้อมูลผูบ้ ริ หาร...................................................................................................... ................. ๑๒
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ข้อมูลครู และบุคลากร............................................................................................................. ๑๔
ข้อมูลอาคารสถานที.............................................................................................................. ๑๗
ข้อมูลงบประมาณ................................................................................................................... ๑๗
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม..................................................................................................... ๑๘
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วิสัยทัศน์พนั ธกิจเป้ าหมายอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา..................................... ๔๗
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๑๗๕
๑๘๐
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗

ตอนที ๑
ข้อมูลพืนฐาน
๑. ข้อมูลทัวไป
ชือโรงเรียน วัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ทีตัง ๒๑ หมู่ ๓ตําบล บางแก้วอําเภอบางพลีจงั หวัด
สมุทรปราการ สังกัดสังกัดสํานักเขตพืนทีการศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการโทร๐๒- ๓๘๕๒๔๖๒ โทรสาร๐๒- ๓๘๖๕๐๓๑
E-mail: Watnamdangschool@yahoo.com websitehttp://www.Watnamdangschool.ac.th
เปิ ดสอนระดับชันอนุ บาล ถึงระดับชันประถมศึกษาปี ที ๖ มีเนื อที ๖ ไร่เขตพื นทีบริการ๙หมู่บา้ น ได้แก่
หมู่ ๑ ถึงหมู่ ๖, หมู่ ๙ หมู่ ๑๑ และหมู่ ๑๖
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)ตังอยู่ เลขที ๒๑หมู่ ๓ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตังเมือวันที ๑กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๖๗
โดยพระฉัตร พวงมาลี พระภิ กษุของวัดหนามแดงเพือหวังเอาบุญกุศล ตังอยู่ในพืนทีธรณีสงฆ์ ในเนื อที
ประมาณ ๖ไร่ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับวัดหนามแดง ทิศตะวันออกติดกับคลองหลวงแพ่งทิศเหนื อติดกับ
ถนนด่านสําโรงบางพลี
เมือวันที ๑๒สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ได้ตงเป็
ั นโรงเรียนประชาบาล โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดเป็ น
สถานที เรียน และก่อสร้างอาคารเรียนจํานวน ๒หลัง
พ.ศ. ๒๕๐๑ได้ตอ่ เติมอาคารเรี ยนอีก ๒ข้าง โดยใช้เงินของโรงเรี ยนวัดหนามแดง พ.ศ. ๒๕๒๗
ได้งบประมาณของทางราชการมาสร้างอาคารเรี ยนแบบ ๐๑๗ใต้ถุนสู ง จํานวน ๖ห้องเรี ยน เป็ นเงิน ๑๐๐,๐๐๐
บาท และพระครู วนิ ิจธรรมวาที รองเจ้าอาวาสวัดหนามแดง ได้ดาํ เนินการหาเงินสมทบอีก ๑๔๔,๒๒๐บาท
โดยใช้ชืออาคารเรี ยนว่า “เรื อนพินิจประชาสรรค์”
พ.ศ. ๒๕๑๐ได้ส ร้างห้องนํา ๕ทีนังด้านทิศตะวันออกหลังอาคารเรียนหลังที ๑เป็ นเงิน ๑๐,๕๐๐
บาท และสร้างอีก ๕ทีนัง หลังโรงอาหารด้านทิศตะวันออกของอาคารเรียนหลังที ๒
เป็ นเงิน ๑๐,๕๐๐บาท
พ.ศ. ๒๕๑๒ได้รืออาคารเรียนหลังแรก นําฝามากันชันล่างอาคารเรียน แบบ ๐๑๗ใต้ถุนสูงได้
จํานวน ๖ห้องเรียน ทางวัดโดยพระครูวิบลู ฐาปนกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดหนามแดง ได้สร้างอาคารเรียนแบบ
๐๑๗มี ๒มุข จํานวน ๖ห้องเรียน โดยใช้งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐บาท(สมัยนายชัด รัตนราชเป็ น
(นายอําเภอบางพลี) และทางวัดได้รับการช่วยเหลือจากนางหมา จูใจบุญ สมทบอีก ๒๐๐,๐๐๐บาทและใช้
ไม้เก่าของอาคารเรียนหลังที ๑ (หลังแรก) ซึงได้เทพืนใต้ถุนอาคารเรียนจนสําเร็จ
พ.ศ. ๒๕๑๔ได้รบั งบประมาณจากนายสมรรคศิริจนั ทร์ ส.ส.สมุทรปราการ จํานวน ๔๕,๐๐๐บาท
ต่อเติมโรงอาหารด้านทิศตะวันออก
พ.ศ. ๒๕๑๗ได้รบั งบประมาณสร้างบ้านพักครู จํานวน ๑หลัง
๘

พ.ศ. ๒๕๑๘ได้รบั งบประมาณต่อเติมอาคารเรียน หลังที ๒จํานวน ๒ห้องเรียน เป็ นเงิน ๒๕,๕๐๐
บาท
พ.ศ. ๒๕๑๙ได้รบั งบประมาณสร้างบ้านพักครูอีก ๒หลัง รวมทังงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครู
หลังที ๑และได้รบั งบประมาณจากสภาตําบลบางแก้วมาต่อเติมอาคารเรียนอีก ๒ห้อง จนครบอาคารเรียน
หลังที ๒ได้รบั งบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังที ๓แบบ ๐๑๗จํานวน ๕ห้องเรียน เป็ นเงิน ๔๗๕,๕๐๐บาท
ได้เงินบํารุงท้องทีมาถมสนามหน้าอาคาร ๒-๓อีก ๑๐,๐๐๐บาท จากนายเปรือง นางยิมแย้มเหมือน อีก
๑๐,๐๐๐บาท จากนายแป้นและนายเสริม จํานวน ๑๐,๐๐๐บาท กับเงินงบวิบลู ฐาปนกิจ(อดี ตเจ้าอาวาสวัด
หนามแดง)ได้บริจาคเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐บาท และประชาชนร่วมบริจาคอีก ๑๐,๐๐๐บาท
พ.ศ. ๒๕๒๐ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูจาํ นวน ๒หลัง หลังละ ๖๐,๐๐๐บาท ได้เติมหลังคาโรง
อาหาร โดยขอสังกะสีมาจากโรงงานสังกะสีไทยจํากัด และผูป้ กครองร่วมสมทบอีก เป็ นเงินทังสินจํานวน
๑๑,๘๐๐บาท
พ.ศ. ๒๕๒๗ได้งบประมาณของทางราชการมาสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ใต้ถุนสูง จํานวน ๖
ห้องเรียน เป็ นเงิน ๑๐๐,๐๐๐บาท และพระครูวนิ ิ จธรรมวาที รองเจ้าอาวาสวัดหนามแดง ได้ดาํ เนิ นการหา
เงินสมทบอีก ๒๔๔,๒๒๐บาท โดยใช้ชืออาคารเรียนว่า “เรือนพินิจประชาสรรค์”
พ.ศ. ๒๕๒๙ได้รบั งบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ
สปช. ๒๐๖/๒๕๒๖จํานวน ๑หลัง ราคาทังสิ น ๑,๓๔๘,๐๐๐บาท
พ.ศ. ๒๕๓๑ได้รบั อนุ ญาตให้รือถอนอาคารเรียนหลังที ๒ของโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๓๒ได้ขออนุ ญาตนําเงินบํารุงการศึกษามาเทพืนคอนกรีตอาคารเรียนชัวคราว
๑ห้องเรียน
พ.ศ. ๒๕๓๔ได้รบั งบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที ๔แบบสปช. ๒/
๒๘จํานวน ๑หลัง ๓ชัน ๙ห้องเรียนเป็ นจํานวนเงิน ๒,๖๖๖,๘๐๐บาท
พ.ศ. ๒๕๓๕ได้รบั อนุ ญาตให้รือถอนห้องนําจํานวน ๖หลัง
พ.ศ. ๒๕๓๙ได้รบั งบประมาณในการก่อสร้างห้องนําแบบ ส.ป.ช. ๖๐๒/๒๕๒๖จํานวน ๒หลัง ราคา
๑๘๐,๐๐๐บาทและได้รบั งบประมาณจาก สปจ. สมุทรปราการ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๒/๒๘จํานวน
๑หลัง อาคาร ๓ชัน ๙ห้องเรียน ราคา ๓,๑๑๐,๐๐๐บาท
พ.ศ. ๒๕๔๐ได้รบั อนุ ญาตให้รือถอนโรงอาหาร โรงฝึ กงาน หลังบ้านพักครูหลังที ๑
พ.ศ. ๒๕๔๑ได้รบั งบประมาณในการสร้างห้องนําแบบ สปช. ๖๐๒/๒๕๒๖จํานวน ๑หลัง ราคา
๑๘๐,๐๐๐บาท
พ.ศ. ๒๕๔๒ได้รบั เงินบริจาคจากนายสงวน กาญจนชี วะ เป็ นอาคารเรียน ๒ชัน ๑๐ห้องเรียนราคา
๒,๙๕๐,๐๐๐บาท
พ.ศ. ๒๕๔๗ได้รบั งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้วในการสร้างรัวรอบบริเวณ
โรงเรียน ราคา๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ขออนุ ญาตนําเงินบํารุงการศึกษาสร้างอาคารเอนกประสงค์
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รบั งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว จัดทําห้องคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รบั งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้วสร้างห้องสมุด
อีเล็ กทรอนิ คส์
๙

พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รบั งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้วสร้างอาคารเอนกประสงค์
โครงหลังคาเมทัลชีต
พ.ศ. ๒๕๕๒ นายสงวน กาญจนชีวะ บริ จาคเงินจํานวน ๑๐๓,๐๐๐บาท (หนึงแสนสามพันบาท) สร้ าง
เสาธงสู ง ๓๕๐ เมตร ปูพนหิ
ื นล้างบูรณะศาลาหอพระประจําโรงเรี ยนเป็ นศาลาไทย โดยใช้งบประมาณเงิน
อุดหนุน จํานวน๙๕,๐๐๐บาท (เก้าหมืนห้าพันบาท) เงินบริ จาคโดยพระครู ปลัดรัตนวัฒน์ (พระครู แจ้) พระ
ครู สังฆรักษ์บุญเลิศ ปญญาธโร นายชนินทร์ สว่างแก้ว เป็ นเงิน ๑๕๐,๐๐๐บาท (หนึงแสนห้าหมืนบาท) และ
จัดสร้ างวิหารจัตุรมุข ประดิษฐานพระประจําโรงเรี ยน โดยได้งบประมาณจากการทอดผ้าป่ าฉลองโรงเรี ยน
ครบรอบ ๘๕ปี เป็ นเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐บาท (หนึงล้านสี แสนบาท) โดยพระครู ปลัดรัตนวัฒน์ (พระครู แจ้) เป็ น
ประธานอุปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลบางแก้ว จัดสร้าง
อาคารทรงไทย ๓ ชัน ด้วยเงินงบประมาณ ๒๑ ล้านบาท

๑๐

แผนทีโรงเรียน

๑๑

๒. ข้อมูลผูบ้ ริหาร
๑.ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน นางเพี ยงเพ็ญ สุรารักษ์
วุฒิการศึกษาสูงสุ ด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม)สาขา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคําแหง โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๔๖-๗๐๖๑e-mail peangpen_p@hotmail.com
ดํารงตําแหน่ งทีโรงเรียนนี ตังแต่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จนถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา ๕ ปี ๕ เดือน
๒.รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน
นายชลอ มันฤทธิ วุฒิการศึกษาสูงสุดศึกษาศาสตร์บณ
ั ฑิต (ศษ.บ)
สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหงโทรศัพท์๐๘๓-๑๓๙-๐๓๔๒
รับผิดชอบงานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณงานบริหารบุคคลงานบริหารทัวไป

๓ ข้อมูลนักเรียน
๑) จํานวนนักเรียนในเขตพืนทีบริการทังสิ น ๒๐๙คนชาย ๑๑๒ คน หญิง ๙๗ คน
๒) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทังสิ น ๑,๐๔๑ คน จําแนกตามระดับชันทีเปิ ดสอน
ระดับชันเรียน

จํานวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

เฉลีย
ต่อห้อง

อ.๑

๓

๕๕

๓๐

๘๕

๒๙

อ.๒

๒

๔๑

๒๘

๖๙

๓๕

รวม

๕

๙๖

๕๘

๑๕๔

-

ป.๑

๔

๘๗

๗๗

๑๖๔

ป.๒

๔

๗๓

๖๒

๑๓๕

ป.๓

๔

๘๕

๗๓

๑๕๘

ป.๔

๔

๗๓

๖๖

๑๓๙

ป.๕

๔

๘๖

๕๑

๑๓๗

ป.๖

๔

๘๕

๖๙

๑๕๔

รวม

๒๔

๔๘๙

๓๙๘

๘๘๗

รวมทังหมด

๒๙

๕๘๕

๔๕๖

๑๐๔๐

๓) จํานวนนักเรียนทีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึ กษาหรือสํานักงานกองทุน
สนับสนุ นการสร้างเสริมสุ ขภาพ(สสส.)
๙๙๗ คน คิดเป็ นร้อยละ๙๖.๙๘
๔) จํานวนนักเรียนทีมีนําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย๑๐๐๑คนคิดเป็ นร้อยละ๙๖.๒๕
๕) จํานวนนักเรียนทีมีความบกพร่องเรียนร่วม ๑๒๙ คน คิดเป็ นร้อยละ๑๓.๐๑
๑๒

๖) จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ
๑๕๓ คน คิดเป็ นร้อยละ๑๕.๓๕
๗) จํานวนนักเรียนปั ญญาเลิศ
๒๔๘ คน
คิดเป็ นร้อยละ๒๔.๘๓
๘) จํานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลื อเป็ นพิเศษ
- คน
คิดเป็ นร้อยละ๙) จํานวนนักเรียนทีออกกลางคัน (ปั จจุบนั )
- คน คิดเป็ นร้อยละ๑๐) สถิติการขาดเรียนต่อเดือน
๖ คน คิดเป็ นร้อยละ๐๐.๕๗
๑๑)จํานวนนักเรียนทีเรียนซําชัน
๓๙ คน คิดเป็ นร้อยละ๐๓.๗๕
๑๒) จํานวนนักเรียนทีจบหลักสูตร
อนุ บาล ๒
๖๖ คน คิดเป็ นร้อยละ ๙๕.๖๕
ประถมศึกษาปี ที ๖
๑๕๓ คน คิดเป็ นร้อยละ ๐๓.๗๕
๑๓) อัตราส่วนครู :นักเรียน = ๑ :๒๗ ปฐมวัย
อัต ราส่วนครู : นักเรียน = ๑ :๓๕ ประถมศึกษา
๑๔)จํานวนนักเรียนทีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิ ลป์ วรรณคดีและนันทนาการ
๙๙๗ คน
คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
๑๕) จํานวนนักเรียนทีมีคุณลักษณะเป็ นลูกที ดีของพ่ อแม่ ผูป้ กครอง ๑,๐๔๑ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
๑๖) จํานวนนักเรียนทีมีคุณลักษณะเป็ นนักเรียนทีดีของโรงเรียน ๑,๐๔๑ คน
คิดเป็ นร้อยละ
๑๐๐
๑๗) จํานวนนักเรียนทีทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคมทังในและนอกสถานศึ กษา
๑,๐๔๑ คน
คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
๑๘) จํานวนนักเรียนทีมีบนั ทึกการเรียนรูจ้ ากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสมําเสมอ
๑,๐๔๑ คน
คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
๑๙)จํานวนนักเรียนทีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามทีกําหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา
๑,๐๔๑ คน
คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
๒๐)จํานวนนักเรียนทีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที
กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา
๑,๐๔๑ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐

๑๓

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร
แบบสรุ ปจํานวนบุคลากรในสถานศึกษาจําแนกเอกการศึกษา ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
โรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) อําเภอ บางพลี สพป./สพม. สมุทรปราการ เขต ๒
ลําดับ
ที

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

เลข
วุฒ ิ
ประจํา การศึกษา
ตําแหน่ ง

วิชาเอก

วัน เดือน ปี

วัน เดือน ปี

วัน เดือน
ปี

เกิด

เริมรับราชการ

เกษียณ

ผอ.

๑๙๒๐

ศษ.ม.

บริ หารการศึกษา

๑๓ ก.ค. ๐๓

๑ มิ.ย. ๒๖

๑ ต.ค. ๖๓

รองผอ.

๒๓๙๑

ศษ.บ.

บริ หารการศึกษา

๑๓ ธ.ค. ๙๙

๒ มิ.ย. ๒๓

๑ ต.ค. ๖๐

นางปริ ศนาพรหมเมศ

คศ.3

๓๑๖๔

คบ.

นาฏศิลป์

๒๓ ก.พ. ๐๒

๑๖ พ.ค. ๒๐

๑ ต.ค. ๖๒

๔

นางสาววิภาพรมังมี

ครู คศ.1

๒๓๐

กศ.ม.

หลักสูตรและการสอน

๗ มิ.ย. ๑๖

๓ พ.ค. ๕๓

๑ ต.ค. ๗๖

๕

นางมาลัยใหญ่สูงเนิ น

คศ.3

๑๖๔๘

คบ.

ชีววิทยา

๖ ม.ค. ๐๓

๑ พ.ค. ๒๔

๑ ต.ค. ๖๓

๖

นางสายพิณรังรงทอง

คศ.3

๖๘

คบ.

ภาษาอังกฤษ

๒๙ ก.ค. ๐๓

๒๓ พ.ค. ๒๖

๑ ต.ค. ๖๓

๗

นางชุติมากังสดาร

คศ.3

๑๘๔๗

ศษ.บ.

สังคมศึกษา

๒๖ ม.ค. ๐๑

๑ มิ.ย. ๑๙

๑ ต.ค. ๖๑

๘

นางพรชนม์ทพิ ย์คชพันธ์

คศ.3

๑๙๔๒

กศ.บ.

วิทยาศาสตร์ ทวไป
ั

๑๑ ส.ค. ๐๑

๒๒ พ.ค. ๒๑

๑ ต.ค. ๖๑

๙

นางสมหมายเค้าศรี วงษ์

คศ.4(3)

๑๙๕๑

ศษ.บ.

ประถมศึกษา

๕ พ.ย. ๙๙

๑ ก.ย. ๒๐

๑ ต.ค. ๖๐

๑๐

นางรุ่ งฤดีจิระเสวี

คศ.3

๓๓๗๔

ศศ.บ.

ประวัติศาสตร์

๑๔ ก.ย. ๐๒

๒ ส.ค. ๒๕

๑ ต.ค. ๖๒

๑๑

นางนาฏยาบรรจงอักษร

คศ.3

๑๙๕๖

สังคมศึกษา/บริ หาร
การศึกษา

๒๙ ม.ค. ๐๔

๑ พ.ค. ๒๒

๑ ต.ค. ๖๔

๑๒

นางสําเริ งอาชวานนท์

คศ.3

๑๙๒๗

กศ.บ./
ศษ.ม.
กศ.บ.

ภาษาไทย

๑๒ ม.ค. ๐๑

๑ มิ.ย. ๒๔

๑ ต.ค. ๖๑

๑๓

นางปราณี ศรี ทบั ทิม

คศ.3

๑๙๔๑

กศ.บ.

ภาษาไทย

๒๗ พ.ค. ๐๒

๑๑ พ.ค. ๒๗

๑ ต.ค. ๖๒

๑๔

นายศุภชัยมิ งมงคล

๑๙๒๕

บริหารธุรกิจเกษตร/บริ หาร
การศึกษา

๒ มี.ค. ๐๔

๑๘ ม.ค. ๓๒

๑ ต.ค. ๖๔

ภาษาไทย

๘ มิ.ย. ๐๑

๑ ก.ค. ๒๓

๑ ต.ค. ๖๑

๑

นางเพียงเพ็ญสุรารักษ์

๒

นายชลอมันฤทธิ

๓

๑๓๙๔

ทษ.บ./
ศษ.ม.
ศษ.บ.

๑๕

นางณัฐนรี เจ๊ะยูโซ๊ะ

คศ.3
คศ.3

๑๖

นางผกามาศเลิศชูเ กียรติ

คศ.3

๑๙๔๘

คบ.

การประถมศึกษา

๒๘ พ.ค. ๐๐

๑ พ.ค. ๒๔

๑ ต.ค. ๖๐

๑๗

นางอารี ยด์ ่านขุนทด

คศ.2

๑๙๓๒

ศษ.บ.

การสอนภาษาอังกฤษ

๘ พ.ย. ๑๖

๒๐ พ.ค. ๔๘

๑ ต.ค. ๗๗

๑๘

นางสาวฉวีวรรณจันทร์ นาง

๑๙๔๙

คอมพิวเตอร์ฯ/บริ หาร
การศึกษา

๒๖ ก.ค. ๒๕

๑๖ ก.พ. ๕๒

๑ ต.ค. ๘๕

วิทยาการคอมพิวเตอร์

๑๑ ต.ค. ๒๘

๑๐ ก.ย. ๕๖

๑ ต.ค. ๘๙

วิทยาศาสตร์ การกีฬา

๒๙ ก.ค. ๒๔

๒๘ มี.ค. ๕๗

๑ ต.ค. ๘๔

๑๙

ว่าที ร.ต.สิทธกานต์ธนสัมบันน์

ครู คศ.2
ครู คศ.1

๒๐

นายประกาศนเจริ ญยิ ง

ครู คศ.1

๑๙๕๕

บธ.บ./
ศษ.ม
วท.บ.

๑๙๓๖

วท.บ.

๑๔

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

เลข
วุฒ ิ
ประจํา การศึกษา
ตําแหน่ ง

วิชาเอก

วัน เดือน ปี

วัน เดือน ปี

วัน เดือน
ปี

เกิด

เริมรับราชการ

เกษียณ

๒๑

นางสาวนาริ นทร์ ดาวไธสง

ครู ผชู้ ่วย

๓๒๙๗

ค.บ.

ภาษาไทย

๑๖ ก.ย. ๓๒

๑๙ ก.ย. ๕๗

๑ ต.ค. ๙๒

๒๒

นางหนึ งนุชจิ รเสถียร

ครู คศ.๑

๓๑๐๙

กศ.ม./คบ.

จิตวิทยา/ปฐมวัย

๒๙ พ.ค. ๑๔

๑ เม.ย. ๕๒

๑ ต.ค. ๗๔

๒๓

นายณรงค์ชยั ควรคิด

ครู คศ.๑

๘๗๘๑ ศศ.บ./ศษ.

๑๔ เม.ย.
๒๕๒๙

๙ มี.ค. ๒๕๕๕

๑ ต.ค. ๘๙

ม.

ดนตรี สากล/การบริ หาร
การศึกษา

๒๔

นางสาวนิลวัลย์เอกรักษา

ครู ผชู้ ่วย

๑๙๓๖

ค.บ.

คณิ ตศาสตร์ 5 ปี

๒๘ ม.ค. ๓๓

๘ มิ.ย. ๕๘

๑ ต.ค. ๙๓

๒๕

นางสาวทัศนี ยาภิรมย์ศรี

ครู ผชู้ ่วย

๒๖๖๑

ค.บ.

คณิ ตศาสตร์ 4 ปี

๓ ธ.ค. ๒๑

๘ มิ.ย. ๕๘

๑ ต.ค. ๘๒

๒๖

นางวรันณ์ธรบัวคําภู

๓๐๘

ค.บ./กศ.
ม.
วท.บ./
ศศ.ม.

วิทยาศาสตร์ทวไป/บริ
ั
หาร
การศึกษา

๒๓ พ.ย. ๒๕

๒๒ ก.ย. ๕๘

๑ ต.ค. ๘๖

วิทยาศาสตร์สุขภาพ/บริหาร
การศึกษา

๙ ก.พ. ๒๗

๘ ธ.ค. ๕๘

๑ ต.ค. ๘๗

ครู ผชู้ ่วย
๒๗

นางสาวพัชรี แข็งแรง

๑๙๓๘
ครู ผชู้ ่วย

๒๘

นางสาวขนิ ษฐาเจี ยรณัย

๑๙๔๕

ศศ.บ./
ค.ม.

นาฏศิลป์ และการละคร/บริหาร
การศึกษา

๒๖ ก.ย. ๒๗

๘ ธ.ค. ๕๘

๑ ต.ค. ๘๗

๑๙๔๓

ค.บ.

คณิ ตศาสตร์ 5 ปี

๑๐ ก.พ. ๓๔

๑๗ ธ.ค. ๕๘

๑ ต.ค. ๙๔

๒๙

นางสาวศรัญญาชัยนาม

ครู ผชู้ ่วย
ครู ผชู้ ่วย

๓๐

นายธนศกรชํานาญ

ครู ผชู้ ่วย

๘๑๘๕

กศ.บ.

การสอนวิทยาศาสตร์ 5 ปี

๓๐ ก.ค. ๓๓

๑๗ ธ.ค. ๕๘

๑ ต.ค. ๙๓

๓๑

นางวัจนาโรจนรุ่ งทวี

ครู คศ.1

๑๗๓๐

ค.บ./กศ.ม.

การศึกษาปฐมวัย

๑๗ ก.ย. ๑๕

๙ ก.ย. ๕๔

๑ ต.ค. ๗๕

๓๒

นายเสริ มชัยเลิศศักดิพณิ ชย์

ครู ผชู้ ่วย

๕๑๒๗

พธ.บ.

สังคมศึกษา 5 ปี

๒๑ พ.ค. ๓๕

๒ ก.พ. ๕๙

๑ ต.ค. ๙๕

๓๓

นายเสมานุชพันธุ์

ครู ผชู้ ่วย

๒๕๑๔

วท.บ.

วิทยาศาสตร์ การกีฬา

๑ มิ.ย. ๒๑

๒๙ ก.พ. ๕๙

๑ ต.ค. ๘๑

๓๔

นางสาวภัทรพรประมาตร

ครู ผชู้ ่วย

๔๘๘๒

ศป.บ.

ดนดรีและการแสดง(ดนตรีไทย)

๒๒ ก.ย. ๓๐

๒๙ ก.พ. ๕๙

๑ ต.ค. ๙๐

๓๕

นางสาววิชุณี รักวีรธรรม

ครู ผชู้ ่วย

๑๙๔๖

กศ.บ

คหกรรมศาสตรศึกษา(5ปี )

๑๙มิ.ย.๓๔

๒๕ ต.ค. ๕๙

๑๕

๑ ต.ค. ๙๔

แบบสรุปจํานวนบุคลากรในสถานศึกษาจําแนกเอกการศึกษา ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
โรงเรียน วัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) อําเภอ บางพลี สพป./สพม. สมุทรปราการ เขต ๒
ลําดับ
ที

ชือ-สกุล

๑

นางศิริลกั ษณ์ศรี เจริ ญ

๒

ตําแหน่ง

เลข
วุฒิ
ประจํา การศึกษา
ตําแหน่ง

วิชาเอก

วัน เดือน ปี
เกิด

วัน เดือน ปี
เริ มรับ
ราชการ

เทคโนโลยีและ
สื อสาร
การศึกษา
หลักสูตรและ
การสอน
การจัดการทัวไป
สาขาบัญ ชี

๒๗ พ.ค.
๒๔

๑ เม.ย ๕๙

๑๖ ธ.ค. ๒๙

๑ พ.ค. ๕๗

๒๕ ส.ค. ๑๑

๑ ก.ค. ๕๐

๒๘ ก.ค. ๓๕

๑ ต.ค. ๕๖

๑๖ มี.ค. ๒๗

๑ ต.ค. ๕๖

ครู พีเลียง

รร.

คษ.บ.

นางสาววรัญญาทองแกมแก้ว

ครู อตั ราจ้าง

อบจ.

ศษ.ม.

๓

นางสาวมาลีลาภลมูล

ครู อตั ราจ้าง

สพฐ

ศศ.บ.

๔

นางสาวรชิตาเพ็งชมจันทร์

ครู พีเลียง

สพฐ

ม.๖

๕

นางสาวโชติกาเก่งแก้ว

ครู พีเลียง

สพฐ

ม.๖

กศน.

๖

นางสุ บรรณมันหมาย

ครู พีเลียง

รร.

ม.๖

วิทย์-คณิต

๗

นางดวงพร พุ่มพวง

ครู พีเลียง

รร.

ม.๓

กศน.

๑๒ ก.พ. ๑๖

๑ ก.ค. ๕๙

๘

นางจันทร์ อมั พร ทองวิชิต

สพฐ.

คบ.

เกษตรศาสตร์

๒๖ ต.ค. ๙๖

๑ พ.ย. ๕๙

๙

นางวันทนา บุณย์ดุสิต

สพฐ.

คบ.

นาฏศิลป์ ไทย ๒๓ มี.ค. ๙๘

๑ พ.ย. ๕๙

๑๐

นางสาวโสภิดา บัวสุ วรรณ

สพฐ.

บธ.บ.

ครู ผ ู้
ทรงคุณค่าฯ
ครู ผ ู้
ทรงคุณค่าฯ

ธุรการ

คอมพิวเตอร์
ธุ รกิจ

๒๓ ม.ค. ๒๙ ๑๒ พ.ค. ๕๘

๒๙ เม.ย.๓๒

๑๕ ก.พ.๖๐

แบบสรุป จํานวนบุคลากรในสถานศึกษาจําแนกเอกการศึ กษา ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
โรงเรียน วัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) อําเภอ บางพลี สพป./สพม. สมุทรปราการ เขต ๒
ครูศูนย์เด็กพิ การ
ลําดับ
ที

ชือ-สกุล

ตําแหน่ง

เลข
วุฒิ
ประจํา การศึกษา
ตําแหน่ ง
ม.๖

๑

นางพรรณี แดงสวัสดิ

ครู พีเลียง

๒

นางสาวบุญตาคราวกลาง

ครู พีเลียง

-

๓

นางวันดีกิตติศกั ดิเสรี

ครู อตั ราจ้าง

-

๑๖

วิชาเอก

วัน เดือน ปี
เกิด

วัน เดือน ปี
เริมรับ
ราชการ

๑ ก.ค. ๑๔

๑๔ พ.ย. ๕๔

ม.๖

อังกฤษ/
คณิ ตศาสตร์
กศน.

๒๔ ม.ค. ๑๙

๑๖ ส.ค. ๕๖

ม.๖

วิทย์-คณิ ต

๘ ก.ค. ๐๔

๑๖ พ.ค. ๕๕

๕. ข้อมูลอาคารสถานที
อาคารเรียนจํานวน ๕ หลัง อาคารประกอบจํานวน ๒ หลังส้วม ๓ หลัง
สระว่ายนํา......-......สระ สนามเด็ กเล่น......๒.......สนามสนามฟุตบอล………-……..สนามสนามบาสเก็ตบอล
………-……..สนาม สนามเทนนิ ส......-........ ลานอเนกประสงค์ ....... ๒ ........

๖. ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ
เงินงบประมาณ
เงินนอก
งบประมาณ
เงินอืนๆ(ระบุ)
รวมรายรับ

จํานวน/บาท
รายจ่าย
๑๗,๕๔๓,๘๒๐.๐๐ งบดําเนิ นการ/เงินเดือนค่าจ้าง
งบพัฒนาคุ ณภาพการจัด
๒,๐๙๑,๙๐๐.๐๐ การศึกษา
๗๔๐,๖๔๗.๖๒ งบอืนๆ(ระบุ)
๒๐,๓๗๖,๓๖๗.๖๒
รวมรายจ่าย

จํานวน/บาท
๑๗,๕๔๓,๘๒๐.๐๐

๑,๑๖๙,๙๐๑.๓๙
๗๔๐,๖๔๗.๖๒
๑๙๔๕๔๓๖๙.๐๑

หมายเหตุ
งบดําเนิ นการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง คิดเป็ นร้อยละ ๘๗.๕๗ ของรายรับ
งบพัฒนาคุ ณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็ นร้อยละ ๑๒.๔๓ ของรายรับ

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๑.สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกั ษณะเป็ นชุ มชนแออัดมีประชากรประมาณ๓๙ ,๖๑๐คน
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่วดั หนามแดงอาชีพหลักของชุมชนคือเกษตรกรรมเนื องจาก
สภาพแวดล้อมในพืนทีเดิมเป็ นบ่อปลาและสวนผักส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ นทีเป็ นทีรูจ้ กั โดยทัวไปคือประเพณีรบั บัวประเพณีออกพรรษาประเพณีสงกรานต์ประเพณีตกั บาตรเท
โว
๒ผูป้ กครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขายร้อย
ละ๘๐ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ๒๐นับถือศาสนาพุทธร้อยละ๙๙ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดย
เฉลียต่อปี ๙๕,๐๐๐บาทจํานวนคนเฉลียต่อครอบครัว ๓ คน

๑๗

๘โอกาสและข้อจํากัดของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
๘.๑ สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
ปั จจัยภายในทีเป็ นจุดแข็งทีสามารถเพิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาดังนี
๑.คณะครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
๒.คณะครูทาํ งานเป็ นทีมทีมีประสิทธิภาพปฏิบตั ิงานอย่างเต็มเวลาและเต็ มความสามารถ
จุดอ่อน (Weakness)
๑.โรงเรียนขาดอัตรากําลังครูอตั รากําลังครูต่อนักเรียนขาดความสมดุลทําให้การพัฒนานักเรียน
เป็ นรายบุคคลทําได้อยาก
๒. ครูตอ้ งรับภาระงานนอกเหนื อจากงานการสอนเป็ นจํานวนมากทําให้การสอนไม่มีประสิ ทธิภาพ
๓. ขาดครูในสาขาวิชาทีจําเป็ นเช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์

๘.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก
สภาพแวดล้อมภายนอกทีมีผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
มีดงั นี

โอกาส (Opportunity)
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นวัด และชุ มชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

อุปสรรค (Threat)
๑. นักเรียนส่วนมากมีฐานะปานกลางถึงยากจน
๒. ผูป้ กครองไม่มีเวลาเอาใจใส่ และไม่มีความรูท้ ีจะดูแลลูกหลาน
๓.นักเรียนบางส่ วนมีพฤติกรรมทีเป็ นปั ญหาเนื องจากสภาพแวดล้อมทางบ้านบางส่วนครอบครัว
แตกแยกกําพร้าพ่ อแม่
๔.นักเรียนบางส่วนต้องย้ายไปย้ายมาติ ดตามผูป้ กครองทีมาทํางานก่อสร้าง
และรับจ้างทัวไปทําให้การเรียนไม่ต่อเนื องมีปัญหาในการเรียนรูจ้ ึงไม่ค่อยสนใจเรียน

๙. โครงสร้างหลักสูตร
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
สําหรับหลักสูตรสถานศึ กษาตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานพ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนได้จดั สัดส่วนสาระการ
เรียนรูแ้ ละเวลาเรียนดังแสดงในตามตารางต่อไปนี

๑๘

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) พุทธศักราช ๒๕๕๘
กลุ่มสาระการเรียนรู/้ กิจกรรม
ป. ๑

ป. ๒

เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา
ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕

ป. ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๐ประวัติศาสตร์
๐ ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม

๒๐๐(๕) ๒๐๐(๕)

๒๐๐(๕)

๑๖๐(๔)

๑๖๐(๔)

๑๖๐(๔)

๒๐๐(๕) ๒๐๐(๕)

๒๐๐(๕)

๑๖๐(๔)

๑๖๐(๔)

๑๖๐(๔)

๘๐(๒)

๘๐(๒)

๘๐(๒)

๘๐(๒)

๘๐(๒)

๘๐(๒)

(๑๒๐) (๑๒๐)(๓) (๑๒๐) (๓) (๑๒๐) (๓) (๑๒๐) (๓) (๑๒๐) (๓)
(๓)
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

๐ หน้าทีพลเมืองวัฒนธรรมและ การดําเนิ นชีวิตในสังคม

๐ เศรษฐศาสตร์
๐ ภูมิศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พืนฐาน)
รวมเวลาเรียน (เพิมเติม
หน้าทีพลเมือง
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๐ กิจกรรมแนะแนว
๐ กิจกรรมนั กเรียน ( ลูกเสือเนตรนารี )
๐ ชมรม
๐ กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทังหมด

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐(๒)
๔๐(๑)
๔๐(๑)
๘๔๐

๘๐(๒)
๘๐(๒)
๔๐(๑)
๔๐(๑)
๘๔๐

๘๐(๒)
๘๐(๒)
๔๐(๑)
๔๐(๑)
๘๔๐

๘๐(๒)
๘๐(๒)
๘๐(๒)
๘๐(๒)
๘๔๐

๘๐(๒)
๘๐(๒)
๘๐(๒)
๘๐(๒)
๘๔๐

๘๐(๒)
๘๐(๒)
๘๐(๒)
๘๐(๒)
๘๔๐

๔๐(๑)

๔๐(๑)

๔๐(๑)

๔๐(๑)

๔๐(๑)

๔๐(๑)

๑๒๐(๓) ๑๒๐(๓) ๑๒๐(๓) ๑๒๐(๓) ๑๒๐(๓)
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

๑๒๐(๓)
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐

๑๐๐๐ ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ ๑๐๐๐

๑๐๐๐

๘๐
๘๐(๒)

๑๐๐๐

หมายเหตุ : กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ให้นักเรียนปฏิบตั ินอกเวลาเรียน
* จํานวนชัวโมงทีจัดให้นักเรียนเรียนทังปี เท่ากับ๑๐๐๐ชัวโมง

***หมายเหตุ ปรับตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิมเวลารู”้ ปี การศึกษา ๒๕๕๙

๑๙

๑๐. แหล่งเรียนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิน
๑) ส่วนห้องสมุดมีขนาด ๑๔๔ ตารางเมตร (คิดเป็ นประมาณ ๒ห้องเรียน) มีหนังสื อ ๕๐๐๐ เล่ม
จําแนกเป็ น ๘ ประเภท สถิ ติการใช้หอ้ งสมุดของนักเรียนสูงสุดและตําสุด มีดงั นี
สูงสุด เมือเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ คิดเป็ นร้อยละ ๙๕.๕๘ % ของจํานวนนักเรียนทังหมด
ตําสุด เมือเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คิดเป็ นร้อยละ ๖๕.๔๕ % ของจํานวนนักเรียนทังหมด
๒) ห้องปฏิบตั ิการ/ห้องพิเศษ
ห้องภาษาไทย
จํานวน ๑ ห้อง
ห้องคณิตศาสตร์
จํานวน ๑ ห้อง
ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
จํานวน ๑ห้อง
ห้องจริยศึกษา
จํานวน ๑ ห้อง
ห้องพลศึกษา
จํานวน ๑ ห้อง
ห้องศิ ลปะ
จํานวน ๑ ห้อง
ห้องนาฏศิลป์
จํานวน ๑ ห้อง
ห้องดนตรี
จํานวน ๑ ห้อง
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิ วเตอร์
จํานวน ๓ ห้อง
ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา
จํานวน ๑ ห้อง
ห้องลูกเสือ-เนตรนารี
จํานวน ๑ ห้อง
ห้องผูบ้ ริหาร
จํานวน ๑ ห้อง
ห้องบริหารวิชาการ
จํานวน ๑ ห้อง
ห้องบริหารทัวไป
จํานวน ๑ ห้อง
ห้องบริหารการเงินและบริหารบุคคล
จํานวน ๑ ห้อง
ห้องสมุด
จํานวน ๑ ห้อง
ห้องประชุม
จํานวน ๒ ห้อง
ห้องพยาบาล
จํานวน ๑ ห้อง
๓)คอมพิวเตอร์มีจาํ นวนทังหมด
๑๒๙ เครือง
ใช้เพือการเรียนการสอน
๑๑๐ เครือง
ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ ตได้
๑๒๙ เครือง
ใช้ในงานบริหาร
๑๙ เครือง
จํานวนนักเรียนทีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ ตในปี การศึกษาทีรายงาน ๙๙๗คน
คิดเป็ นร้อยละ๑๐๐ของนักเรียนทังหมด

๒๐

๔) แหล่งเรียนรูภ้ ายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรูภ้ ายใน
ชือแหล่งเรียนรู ้
๑. แหล่งเรียนรูใ้ นห้องเรียน
๒. ศาลาธรรม
๓.สวนวิทยาศาสตร์
๔.สวนคณิตศาสตร์
๕.สวนวรรณคดี
๖.สวนสวนสมุนไพร
๗.สวนเศรษฐกิจพอเพียง
๘.สวนการละเล่นเด็กไทย
๙. ห้องสมุด
๑๐. ห้องภาษาไทย
๑๑.ห้องคณิตศาสตร์
๑๒. ห้องวิทยาทยาศาสตร์
๑๓. ห้องจริยศึกษา
๑๔. ห้องพลศึกษา
๑๕. ห้องศิ ลปะ
๑๐. ห้องนาฏศิลป์
๑๑.ห้องดนตรี
๑๒. ห้องคอมพิวเตอร์
๑๓. ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา
๑๔. ห้องลูกเสือ เนตรนารี
๑๕. ห้องพยาบาล

สถิติการใช้จาํ นวนครัง/ปี
๕๐๐
๕๕๐
๙๐๐
๙๐๐
๙๐๐
๙๐๐
๙๐๐
๙๐๐
๑๐๐๐
๔๐๐
๙๐๐
๑๐๐๐
๒๐๐
๑๐๐๐
๑๐๐๐
๙๐๐
๘๐๐
๑๐๐๐
๑๐๐๐
๑๐๐๐
๑๐๐๐

๒๑

๕) แหล่งเรียนรูภ้ ายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรูภ้ ายนอก
ชือแหล่งเรียนรู ้

สถิติการใช้
จํานวนครัง/ปี
๒๐๐
๔๐
๔๐
๔
๑๒
๖
๗
๔
๔
๒
๔
๒

๑.วัดหนามแดง
๒. ตลาดหนามแดง ตลาดเทพประทาน
๓. สถานี อนามัยบางแก้ว
๔. อบต.บางแก้ว
๕. บ่อปลา
๖. สวนผัก
๗. ทีทําการไปรษณีย ์
๘. สถานี ตํารวจ
๙. สวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว
๑๐.จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา
๑๑. ค่ายลูกเสือริมนํา ป. ๑- ป. ๔
๑๒.ค่ายลูกเสือภูริทศั จ.สระบุรี ป. ๕-๖

๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิน ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ทีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรูแ้ ก่ครู นักเรียน
ในปี การศึกษาทีรายงาน
๖.๑กลุ่ มแม่บา้ นตําบลบางแก้ว ให้ความรูเ้ รืองการทําปลาสลิดสถิติการให้ความรูใ้ นโรงเรียนแห่งนี
จํานวน๑๒ครัง/ปี
๖.๒เจ้าหน้าทีสถานี อนามัย ให้ความรูเ้ รืองการรักษาอนามัยร่างกายไข้เลือดออกไข้หวัดฯลฯ
สถิ ติการให้ความรูใ้ นโรงเรียนแห่งนี จํานวน ๔๐ ครัง/ปี
๖.๓เจ้าของบ่อเลียงปลาให้ความรูเ้ รืองการเลีย งปลาสลิดสถิติการให้ความรูใ้ นโรงเรียนแห่งนี
จํานวน๑๒ ครัง/ปี
๖.๔ นางสุภางค์ เนตรมณีให้ความรูเ้ รืองการสานปลาตะเพียนสถิติการให้ความรูใ้ นโรงเรียน
แห่งนี จํานวน ๒๐ ครัง/ปี

๒๒

๑๑. ผลงานดีเด่นในรอบปี ทีผ่านมา(ผลงานสูงกว่าระดับเขตพืนทีการศึกษา)
๑๑.๑ ผลงานดีเด่น
ประเภท
สถานศึกษา
โรงเรียนวัดหนามแดง
( เขียวอุทิศ )

ระดับรางวัล/ชือรางวัลทีได้รบั

ผูบ้ ริหาร(ระบุชือ)
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์

หน่วยงานทีมอบรางวัล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย
สํานักสํานักงานการศึกษาขัน
พืนฐานและธนาคารออมสิ น
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2

ครู (ระบุชือ)
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2

๒๓

ประเภท

ระดับรางวัล/ชือรางวัลที
ได้รบั
๒.การแข่งขันมารยาทไทยประเภท
ดช. ธนกฤต บรรพศิลป์
นักเรียนทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ ด.ญ. สุชาวดี กลางท่ าไคร้
ป.๔-ป.๖
เหรียญทองแดง

๑.การแข่งขันการจัดทําหนังสือเล่มเล็ก
ประเภทนักเรียนทีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.๔-ป.๖

ด.ช. แทนไท เรือทมิฬ
ด.ช. อานนท์ สิงโตทอง
ด.ญ. อ้อมจิตร สิงหะมาตย์
เหรียญเงิน

๒.การแข่งขันมารยาทไทยประเภท
ดช. ธนกฤต บรรพศิลป์
นักเรียนทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ ด.ญ. สุชาวดี กลางท่ าไคร้
ป.๔-ป.๖
เหรียญทอง
ด.ช. จิรวัฒน์ แซ่แต้
๒.การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งประเภท
นักเรียนทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ เหรียญทองแดง
ป.๔-ป.๖
ด.ญ.ชนิ กานต์ อเนกวุฒิกร
๒.การแข่งขันการทําอาหารประเภท
นักเรียนทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ ด.ญ. กัลยานุ ช พุฒนันท์
ด.ญ. สุภสั รา แซ่ตงั
ป.๔-ป.๖
เหรียญทอง
๖.การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง
ประเภทนักเรียนทีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖

ด.ญ.ทัศนันท์ จัน สม
ด.ช. พัชรพล ขันทองเฮ้า
ด.ช. ณวัฒน์ พุทธปั ญญา
เหรียญเงิน

๒๔

หน่วยงานทีมอบรางวัล
การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับประเทศ
ครังที ๖๖ประจําปี การศึกษา
๒๕๕๙
การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาค
ครังที ๖๖ประจําปี การศึกษา
๒๕๕๙

๑๑.๒งาน/โครงการ/กิจกรรม ทีประสบผลสําเร็จ
ชือ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
งาน/
โครงการ/
กิจกรรม
๑ โครงการ
๑. นักเรี ยนทุกคนของ
ส่งเสริมสุ ขภาพ โรงเรี ยนวัดหนามแดง
ได้รับการบริ การด้าน
สุ ขอนามัย
๒.นักเรี ยนทุกคนเป็ นผูม้ ี
สุ ขภาพอนามัยสมบูรณ์
แข็งแรงพร้อมทีจะเรี ยนรู ้

ที

๒.
โครงการศิ ลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์
กีฬาต้านยาเสพ
ติด

วิธีดาํ เนินการ
(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี
ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อย
ละ)
นักเรียนทุกคน

๑.จัดทําข้อมูล สารสนเทศในเรื อง
การดูแลสุ ขภาพนักเรี ยน
๒.ประสานงานสาธารสุ ขตําบล
อําเภอ และจังหวัด
๓.อบรมผูน้ าํ นักเรี ยนทําหน้าที
ช่วยเหลืองานอนามัยโรงเรี ยน
๔.การจัดห้องพยาบาล
๕.ช่วยเหลือดูแลนักเรี ยนทีเจ็บป่ วย
๖.ให้วคั ซี นป้ องกันโรคต่าง ๆ
๗. เฝ้ าระวังดูแลรักษาอนามัยด้าน
นักเรียนทุกคน
ต่างๆ เช่น ช่องปาก กําจัดเหา
ร่วมกิจกรรม
๑.นักเรี ยนทุกคนได้รับ ๑.ให้ความรู ้ อบรม สอนซ่อมเสริ ม
การส่ งเสริ มด้านศิลปะ
ชุมนุม
ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา ๒.จัดกิจกรรมประกวดด้านศิลปะ
๒.นัก เรี ยนทุกคนได้รับ ดนตรี
การส่ งเสริ มให้มี
๓.จัดการแสดงด้านนาฏศิลป์
ความสามารถและมีความ ร่ วมกับชุมนุม
ชืนชมในด้านศิลปะ
๔.จัดการแข่งขันทีต่อต้านยาเสพ
ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา ติด
๓.นักเรี ยนทุกคนรักการ ๕.พานักเรี ยนออกไปแข่งขันตาม
ออกกําลังกายมีสุขภาพ
สถานทีต่างๆ
กายและสุขภาพจิตทีดี
ห่างไกลจากยาเสพติด

๒๕

ชือ
งาน/
ที
โครงการ/
กิจกรรม
๓. โครงการ
โรงเรี ยน
ธรรมจารี

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

วิธีดาํ เนินการ
(ย่อๆ)

๑. นักเรี ยนทุกคน
ได้รับการปลูกฝั ง
คุณธรรม จริ ยธรรม
๒.นักเรี ยนทุกคนได้
ปฏิบตั กิ ิจกรรมอันเป็ น
ประโยชน์แก่ตนเอง
และสังคม

๑.กําหนดวันศุกร์ ทุกวันเป็ นวันพระ
ประจําโรงเรี ยน
๒.จัดกิจกรรมวันพระดังนี
๒.๑นักเรี ยน/ครู สวมชุดขาว ถือศีล๕
๒.๒สร้ างสิ งแวดล้อมทีเอือต่อการจัด
กิจกรรม
๒.๓. นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
๒.๔. ถวายจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์
รับศีล กรวดนํา
๒.๕สวดมนต์ นังสมาธิ ตัวแทน
นัก เรี ยนพูดเรื องธรรมะ
๒.๖ ครู และนักเรี ยนรับประทานอาหาร
มังสวิรัติในมือกลางวัน
๒.๗ครู นักเรี ยนพูดแต่สิ งดีๆ พูดจา
ไพเราะ
๒.๘ร้องเพลงสรรเสริ ญพระบารมี เชิญ
ธงชาติลงในตอนเย็น
๓. กิจกรรมการสวดมนต์และนัง
สมาธิ ทกุ วันศุ กร์
๔.จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
๕.สวดมนต์ก่อนการประชุ มและเล่า
เรื องเกี ยวกับการกระทําความดีในการ
ประชุ มทุกครัง

๒๖

ตัวบ่งชี
ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อย
ละ)
นักเรียนทุกคน
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๑๐๐

ชือ
งาน/
ที
โครงการ/
กิจกรรม
๔. โครงการ
เสริ มสร้างสังคม
แห่ งการเรี ยนรู ้
สู่ สถานศึกษา

ตัวบ่งชี
ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อย
ละ)
๑.นักเรี ยนร้อยละ ๑๐๐ มีนิสยั ๑. กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน นักเรียน
รักการอ่านและแสวงหาความรู ้ ๒. กิ จกรรมส่งเสริ มการเรี ยน ร้อยละ๑๐๐
สําเร็จตาม
จากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้ และ การสอนโดยใช้เทคโนโลยี
เป้าหมายของ
สื อต่าง ๆ รอบตัว
๓. กิ จกรรมพัฒนาแหล่ง
โครงการ
๒.นัก เรี ยนร้ อยละ ๑๐๐ มี
เรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา
ทักษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด
๔. กิ จกรรมพาผูเ้ รี ยนไป
เขียน และ ตังคําถาม
ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอก
๓.นักเรี ยนร้อยละ ๑๐๐ เรี ยนรู ้ ๕. กิจกรรมประชุ มครู
ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลียน
ผูป้ กครอง
ความคิดเห็นเพือการเรี ยนรู ้
กลุ่มโรงเรี ยน และกิ จกรรม
ระหว่างกัน
เยียมบ้านนักเรี ยน
๔.นักเรี ยนร้อยละ ๙๕ ใช้
เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้และ
นําเสนอผลงาน
๕. สถานศึกษาพัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู ้และใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรี ยนรู ้ ทงภายในและ
ั
ภายนอก ร้อยละ ๑๐๐
๖. มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
ระหว่างบุคคลภสถานศึกษา
ครอบครัวชุมชนและองค์กรที
เกียวข้อง
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๒๗

วิธีดาํ เนินการ
(ย่อๆ)

ชือ
ที งาน/
โครงการ/
กิจกรรม
๕. โครงการ
“ลดเวลา
เรี ยน เพิ ม
เวลารู ้ ”

๖.

โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ
ทางการ
เรี ยน ๘
กลุ่มสาระ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

นักเรี ยนร้อยละ ๑๐๐
มีคุณลักษณะตามทีกําหนด
ใน ๔ หมวดประกอบด้วย
หมวดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
หมวดสร้างเสริ มสมรรถนะ
และการเรี ยนรู ้ หมวดสร้ าง
เสริ มคุณลักษณะและค่านิยม
และหมวดการสร้ างเสริ ม
ทักษะการทํางาน ทักษะ
อาชี พ นักเรี ยนมีความพึง
พอใจและสามารถเรี ยนรู ้ ได้
อย่างมีความสุ ข
๑.นักเรี ยนร้อยละ ๑๐๐ มี
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็ นไปตามเกณฑ์
ต้นสังกัด
๒.นักเรี ยนร้ อยละ ๑๐๐มีผล
การประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสู ตรเป็ นไปตาม
เกณฑ์
๓.นัก เรี ยนร้อยละ ๑๐๐มีผล
การประเมินการคิดวิเคราะห์
และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
๔.นัก เรี ยนร้อยละ ๙๐มีผล
การทดสอบระดับชาติเฉลีย
อยู่ในระดับดีขนึ

ตัวบ่งชี
ความสําเร็จ
(จํานวน/
ร้อยละ)
นักเรียน
๑ .ประชุมคณะทํางานเพือชีแจง
ร้อยละ๑๐๐
กิจกรรม“ลดเวลาเรี ยน เพิ มเวลารู”้ และ
สําเร็จตาม
มอบหมายภาระงาน
เป้าหมาย
๒.ดําเนินงานตามกิจกรรม“ลด
ของ
เวลาเรี ยน เพิ มเวลารู”้ ตามกิจกรรมต่างๆที โครงการ
ครู นาํ เสนอตามระดับชัน ป.๑-๓ , ป.๔-๖
๑.สรุ ปประเมินโครงการ“ลดเวลาเรี ยน เพิ ม
เวลารู้ ”โดยการประชุมเสวนา ทบทวนหลัง
การปฏิบตั ิงาน (AAR) ทุกสัปดาห์เพือนําผล
ไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนือง ทุกสายชัน
นําเสนอ
วิธีดาํ เนินการ
(ย่อๆ)

๑.เสนอโครงการ
๒.ประชุ มแต่งตังกรรมการ
๓.ดําเนินการตามโครงการ
ปฏิบตั กิ ิจกรรมตามแผน
๔.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนิน
โครงการ
๕.ประเมินผล สรุ ปและรายงานโครงการ

๒๘

นักเรียน
ร้อยละ ๑๐๐
มีผลสัมฤทธิ
ทางการ
เรียนดีขนึ

ชือ
งาน/
ที
โครงการ/
กิจกรรม
๗. โครงการพัฒนา
คุณภาพการ
เรี ยนการสอน
อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

๘.

โครงการ
พัฒนาการจัด
องค์กร ระบบ
การบริ หารอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ
เกิดประสิ ทธิผล

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๑.ครู ทุกคนปรับเปลียน
พฤติกรรมการสอนให้
หลากหลายยิงขึนโดย ยึด
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
๒.ครู ทุกคนมีการพัฒนาสื อ
จัดหาแหล่งเรี ยนรู ้ และมีการ
วิจยั ในชันเรี ยน

๑.สถานศึกษาสามารถพัฒนา
องค์กรโครงสร้ าง ระบบการ
บริ หารงานอย่างเป็ นระบบ

ตัวบ่งชี
ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อย
ละ)
นักเรียน
๑.พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ใน
ร้อยละ๑๐๐
โรงเรี ยน
ความสําเร็จตาม
๒.จัดหาวัสดุ สื อการเรี ยนการ
เป้าหมายของ
สอนเพิ มเติม
โครงการ
๓.จัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
- กิ จกรรมค่ายวิชาการ
- การสอนแบบโครงงาน
- การสอนแบบบูรณาการ
- กิ จกรรมศึกษานอกสถานที
นอกห้องเรี ยน
- กิจกรรมชุมนุม
- การจัดหาสื ออิเล็คโทรนิกส์ ร้อยละ๑๐๐
๔.พัฒนานักเรี ยนตามความ
ความสําเร็จตาม
เป้าหมายของ
แตกต่างระหว่างบุคคล
โครงการ
๑.การจัดทําโครงสร้ างการ
วิธีดาํ เนินการ
(ย่อๆ)

บริ หารงาน
๒.ผูบ้ ริ หารใช้หลักบริ หาร
๒.จัดทําคําสั งโรงเรี ยน
แบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูล ๓.พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ผลการประเมินหรื อผลการวิจยั ๔.พัฒนางานวิจยั ของผูบ้ ริ หาร
เป็ นฐานคิดทังด้านวิชาการ
และครู
และการจัดการ
๕.จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารและ
๓.ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัด ปฏิบตั ิตามแผน
การศึกษาให้บรรลุเป้ าหมาย ๖.จัดทํารายงานโครงการใน
ตามทีกําหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิ แผนปฏิบตั กิ าร
การ นักเรี ยน ผูป้ กครอง
๗.สํารวจความพึงพอใจ
๒๙

ชือ
งาน/
ที
โครงการ/
กิจกรรม
๙. โครงการพัฒนา
สถานศึกษาสู่
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
๑.ภายในปี การศึ กษา
๒๕๕๗ โรงเรี ยน นํา
ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปใช้ในการ
บริ หารสถานศึกษา
จัดการศึกษาและ
ดําเนินกิจกรรมทีเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ชุมชน/
ต่อสังคม
๒.บุคลากรของ
โรงเรี ยนทุกคน
มีความรู ้ ความเข้าใจ
และปฏิบตั ิงานเป็ น
แบบอย่างตามปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียง
๓.นักเรี ยนทุกคนมี
ความรู ้ ทักษะ
ปฏิบตั ิตน และดําเนิน
ชีวติ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “อยู่
อย่างพอเพียง”

ตัวบ่งชี
ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อย
ละ)
๑.จัดสภาพแวดล้อมทีเอือต่อการเรี ยนรู ้ ๑.ระยะเวลา
ตามทีกําหนด
“อย่างต่อเนือง”
ตามเป้าหมาย
๒.สร้ างวัฒนธรรมองค์กร “อยูอ่ ย่าง
ของโครงการ
พอเพียง” เช่ น การประหยัดใช้
๒.บุคลากรและ
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
นักเรียนทีร่วม
๓.ใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง เช่ น
กิจกรรม
การประหยัดนํา การประหยัดไฟฟ้ า
๔.ปลูกฝั งให้เป็ นวิถีชีวติ เช่น การ
ออมทรัพย์นกั เรี ยนทุกวันศุ กร์ ตลาด
นัดนักเรี ยน วันพระในวันศุกร์
๕.ชุมชนสัมพันธ์ ให้ชุมชนมีส่วนร่ วม
ในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
๖.จัดหลักสู ตรการเรี ยนการสอนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
วิธีดาํ เนินการ
(ย่อๆ)

๓๐

ที

ชือ
งาน/โครงการ/
กิจกรรม

๑๐. โครงการอ่อน
น้อม ถ่อมตน
นําใจงามตาม
แบบไทย

วัตถุประสงค์/
เป้ าหมาย
๑.นัก เรี ยนทุกคน
ร่ วมกิจกรรมที
โรงเรี ยนจัดขึนเพือ
อนุ รกั ษ์วฒั นธรรม
ด้านมารยาทไทยและมี
ความภาคภูมิใจทีได้มี
ส่ วนร่ วมในการ
แสดงออกถึงความ
เป็ นไทย
๒.ครู และนักเรี ยนทุก
คนมีความเข้าใจ
เกียวกับมารยาทไทย
๓.นักเรี ยนทุกคนมี
กริ ยามารยาทเรี ยบร้อย
และปฏิบตั ิจนเกิ ด
ความเคยชิน

วิธีดาํ เนินการ
(ย่อๆ)
๑.การอบรมมารยาทไทยให้กบั ครู
๒.การอบรมมารยาทไทยให้กบั
นักเรี ยน แทรกในกิ จกรรมโฮมรู ม
กิจกรรมการเรี ยนการสอน และ
กิจกรรมวันศุกร์ สุดสัปดาห์
๓.จัดประกวดมารยาทไทยภายใน
โรงเรี ยน

๓๑

ตัวบ่งชี
ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อย
ละ)
ร้อยละ๑๐๐ของ
ครูและนักเรียน
ทีร่วมกิจกรรม
และบรรลุตาม
เป้าหมายของ
โครงการ

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปี ทีผ่านมา
๑๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน
ผลการติดตาม
ตนเองของ
ตรวจสอบโดย
สถานศึกษา *
หน่วยงานต้นสังกัด

ด้านที ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
มาตรฐานที ๑ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที ๒ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที ๓ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสังคม

ดีเยียม
ดีเยียม
ดีเยียม

ดีเยียม
ดีเยียม
ดีเยียม

มาตรฐานที ๔ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสติ ปัญญา

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม
ดีเยียม

ดีเยียม
ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ด้านที ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที ๕ ครูปฏิบตั ิ งานตามบทบาทหน้าทีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที ๖ ผูบ้ ริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที ๗แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที ๘ สถานศึ กษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
ด้านที ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้
มาตรฐานที ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม
สนับสนุ น ให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู ้
ด้านที ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที ๑๐การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญา วิสยั ทัศน์ และจุดเน้นของการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ด้านที ๕มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที ๑๑การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย
แผนแนวทางปฏิรูปการศึ กษาเพือยกระดับคุณภาพให้
สูงขึน

๓๒

๑๒.๒ ระดับการศึกษาขันพืนฐาน* ให้บนั ทึกระดับคุณภาพเช่น พอใช้ ดี .... พร้อม คะแนนกํากับไว้ ตาม
ผลประเมิน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ด้านคุณภาพผูเ้ รียน
มาตรฐานที ๑ ผูเ้ รียนมีสุขภาวะทีดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที ๒ ผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิ ยมที
พึงประสงค์
มาตรฐานที ๓ ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรูด้ ว้ ย
ตนเอง รักการเรียนรู ้ และ พัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเนื อง
มาตรฐานที ๔ ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ น
ระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุ ผล
มาตรฐานที ๕ ผูเ้ รียนมีความรูแ้ ละทักษะทีจําเป็ น
ตามหลักสูตร
มาตรฐานที ๖ ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ืนได้และมีเจตคติ
ทีดีต่ออาชีพสุจริต
ด้านการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที ๗ ครูปฏิบตั ิ งานตามบทบาทหน้าที อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิ ผล
มาตรฐานที ๘ ผูบ้ ริหารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง
ชุมชน ปฏิบตั ิงานตามบทบาท หน้าทีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิ ผล
มาตรฐานที ๑๐ สถานศึ กษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการ
เรียนรู ้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนอย่างรอบด้าน
๓๓

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน
ผลการติดตาม
ตนเองของ
ตรวจสอบโดย
สถานศึกษา * หน่วยงานต้นสังกัด
*
ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดี

ดี

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที ๑๑ สถานศึ กษามีการจัดสภาพแวดล้อม
และการ
บริการที ส่งเสริมให้ผเู ้ รียน พัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุ ณภาพ
ภายใน
ของสถานศึกษาตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
มาตรฐานที ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม
สนับสนุ น
ให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู ้
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมาย
ตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นทีกําหนดขึน
ด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น
แนวทางการปฏิรปู การศึกษาเพือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน

๓๔

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน
ผลการติดตาม
ตนเองของ
ตรวจสอบโดย
สถานศึกษา * หน่วยงานต้นสังกัด
*
ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

ดีเยียม

๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
๑๓.๑ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพือการประเมินคุณภาพภายนอก

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใ ดี ดีมาก
ช้

กลุ่มตัวบ่งชีพืนฐาน
ตัวบ่งชีที ๑ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชีที ๒เด็กมีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชีที ๓เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชีที ๔เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสติ ปัญญาสมวัย

√
√
√
√

ตัวบ่งชีที ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขันต่อไป

√

ตัวบ่งชีที ๖ ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ี
เน้นเด็ กเป็ นสําคัญ

√

ตัวบ่งชีที ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา

√

ตัวบ่งชีที ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน

√

กลุ่มตัวบ่งชีอตั ลักษณ์
ตัวบ่งชีที ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัช ญา ปณิธาน/
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตังสถานศึกษา

√

ตัวบ่งชีที ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่ นทีส่งผล
สะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

กลุ่มตัวบ่งชีมาตรการส่งเสริม

√

ตัวบ่งชีที ๑๑ผลการดําเนิ นการโครงการพิเศษเพือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึ กษา
ตัวบ่งชีที ๑๒ ผลการพัฒนาสถานศึกษา เพือยกระดับมาตรฐาน
และพัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศทีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา

√

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ..........ดีมาก.............. โดยมีคะแนน ๙๖.๕๐
๓๕

√

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง
๑๓.๒ระดับการศึกษาขันพืนฐาน

 ไม่รับรอง

มาตรฐานการศึกษาระดับขันพืนฐาน
เพือการประเมินคุณภาพภายนอก

ระดับคุณภาพ
ปรับ พอใ ดี ดีมาก
ปรุ ง ช้

กลุ่มตัวบงชีพืนฐาน
ตัวบ่งชีที ๑ ผูเ้ รียนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีดี

√

ตัวบ่งชีที ๒ ผูเ้ รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิ ยมทีพึงประสงค์

√

ตัวบ่งชีที ๓

√

ผูเ้ รียนมีความใฝ่ รแู ้ ละเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื อง

ตัวบ่งชีที ๔ ผูเ้ รียนคิดเป็ น ทําเป็ น

√

ตัวบ่งชีที ๕ ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้ รียน

√

ตัวบ่งชีที ๖ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้ รียน
เป็ นสําคัญ
ตัวบ่งชีที ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัว บ่ ง ชี ที ๘ พั ฒ นาการของการประกั น คุ ณ ภาพภายในโดย
สถานศึ กษาและต้นสังกัด

√
√
√

กลุ่มตัวบ่งชีอตั ลักษณ์
ตัวบ่งชีที ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัช ญา ปณิธาน พันธกิจ
และวัตถุ ประสงค์ของการจัดตัง สถานศึกษา

√

ตัวบ่งชีที ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่ นทีส่งผลสะท้อน
เป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

√

๓๖

มาตรฐานการศึกษาระดับขันพืนฐาน
เพือการประเมินคุณภาพภายนอก

ระดับคุณภาพ
ปรับ พอใ ดี ดีมาก
ปรุ ง ช้

กลุ่มตัวบ่งชีมาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชีที ๑๑ ผลการดําเนิ นงานโครงการพิเศษเพือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชีที ๑๒ ผลการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาสถานศึ ก ษาเพื อยกระดั บ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็ น
เลิ ศ เพื อให้ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการปฏิ รู ป
การศึกษา

√
√

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ..........ดี..............
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับปฐมวัย
จุดเด่น
๑. เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย สุ ขภาพกายและ สุขนิ สยั พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจมี
สุขภาพจิต
และสุนทรียภาพ พัฒนาการด้านสังคม วินัย รูผ้ ิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ พัฒนาการด้าน
สติ ปัญญาสมวัย มีความใฝ่ เรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง ทักษะ ในการสือสารมีจนิ ตนาการ ความคิดสร้างสรรค์สมวัย
และมีความพร้อมศึกษาต่อในขันต่ อไป
๒. ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบตั ิ
การ
ประจําปี ทีกําหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ สอดคล้องกับ ปรัชญา ปณิธาน/วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และดําเนิ นการ
พัฒนาเด็กได้บรรลุจุดเน้น จุดเด่ นของสถานศึกษา ผลการดําเนิ นงานบรรลุเป้าหมาย ทําให้เด็ กมีอตั ลักษณ์
ตามปรัชญาปณิธาน/วิสยั ทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย มีเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “งามอย่างไทย”
และสถานศึกษาดําเนิ นการโครงการพิเศษเพือส่ งเสริมบทบาทของสถานศึกษาเพือแก้ปัญหาภายในของ
สถานศึกษาและชุ มชนโดยรอบทีไม่เข้าใจปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไม่สามารถนํามาประยุกต์ในการใช้
ในชีวิตประจําวันได้ เด็ กไม่รจู ้ กั ประหยัด อดออมและชุมชนใช้ทรัพยากรไม่คุม้ ค่า การดําเนิ นโครงการ
ดําเนิ นชี วติ พอเพียงตามธรรมชาติของเศรษฐกิจพอเพียงบรรลุเป้าหมายตามแผน
๓. ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริการบริหารจัดการศึกษาทังด้านการเป็ นผูน้ ําใน
การใช้
๓๗

หลักสูสตรสถานศึกษา การพัฒนาวิชาการ ด้านงบประมาณ สนับสนุ นให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพและพัฒนาครูให้มีคุณภาพ รวมทังมีประสิทธิภาพในการจัดให้มีมาตรการ ในด้านความปลอดภัย
และการป้องกันอุบตั ิ เหตุ และการบาดเจ็บในเด็กอย่างครบถ้วน นอกจากนี สถานศึกษาได้กาํ หนด
มาตรฐานของสถานศึกษาจํานวน ๑๑ มาตรฐาน เพือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึ กษาทีมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน
๔. ครูมีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ีเน้นเด็ กเป็ นสําคัญ
๕. สถานศึกษาได้รบั การประเมินคุณภาพภายใน จากหน่ วยงานต้นสังกัด มีระดับคุณภาพดีมาก
และสถานศึกษามีพฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
จุดทีควรพัฒนา
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา ไม่มี
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
พัฒนาประสิทธิ ภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในด้านการประชุมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาทียังมีการประชุ มไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ พัฒนาสัดส่วนครูต่อเด็กให้เป็ นไปตามเกณ์ฑ์ คือ เท่ากับ
๑ : ๑๐ ถึง ๑๕ พัฒนาการจัดพืนทีห้องนํา ห้องสุขาให้ถูกหลักอนามัยรวมทังการพัฒนาสนามเด็กเล่นโดย
คํานึ งถึงความปลอดภัย
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเน้นเด็กเป็ นสําคัญ ไม่มี
๔. ด้านการประกันคุณภาพภานในไม่มี
ข้อเสนอแนะเพือกาพัฒนาตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ. ศ. ๒๕๕๓
๑. ด้านการจัดการศึกษา
สถานศึกษามีศกั ยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนาเด็กให้มพี ัฒนาการครบถ้วนทัง ๔ ด้าน
คือ
ด้านร้างกาย ด้านอารมย์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมทีจะศึ กษา
ต่อในขันตอนต่อไปได้อย่าดี ในปี ต่อไปสถานศึกษาควรพัฒนาโครงการและกิจการรมทีแปลกใหม่เพิมขึน
รวมทังพัฒนาของเดิมทีดี อยู่แล้วให้ดียิงขึน และควนเชิญผูป้ กครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทีส่ งเสริมเด็ก
อย่างสมําเสมอ เพือให้มกี ารพัฒนาอย่างยังยืน และทําให้สถานศึกษาได้รบั การยอมรับจากผูป้ กครองมาก
ขึน
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ผูบ้ ริหารควรดําเนิ นการพัฒนาสถานศึกษาให้ส มบูรณ์ในด้านต่ างๆ อาทิ
๑) การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ควรมีประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครัง และควร
มีการนําเสนอการประชุมต่อต้นสังกัด ภายใน ๑๕ วันนับตังแต่วนั ประชุ ม
๒) สถานศึกษาควรจัดสรรครูให้มีสดั ส่ วนต่อเด็ก เป็ นไปตามเกณฑ์ คือ เท่ากับ ๑ : ๑๐ ถึง ๑๕
๓๘

๓) สถานศึกษาควรมีการติดตังเครืองเล่นสนามบนพืนทียืดหยุ่น เพือป้องกันความเสียงต่อการ
เกิด
อุบตั ิเหตุของเด็กปฐมวัย และมีการปรับพืนทีใช้สอยในห้องเรียนให้เพียงพอกับการจัดกิจกรรมเพือพัฒนา
เด็กคือ มีพืนที ๒ ตารางเมตร ต่อเด็ก ๑ คน และจัดให้มหี อ้ งนํา ห้องสุ ขาเด็ก ทีถูกสุ ขลักษณะ ขนาดของโถ
ขับถ่ายทีเหมาะสมกับขนาดตัวเด็ก จัดให้มีระบบการระบายนําเสีย และกําจัดกลิน เมือเด็กเข้าใช้งาน
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนเน้นเด็กเป็ นสําคัญ
ครูควรได้รบั การพัฒนาให้สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ีเน้นเด็ กเป็ นสําคัญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป ควรมีการจัดกิจกรรมบูรณาการหลักสูตรปฐมวัย เชือมโยงหลักสูตร
ประถมศึกษา ทังนี เพือเป็ นการเชือมโยงพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะเกียวกับคณิตศาสตร์ ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดนตรีและกีฬา ทีเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิน
เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาเด็กทีจะเลือนชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีการดําเนิ นการประกันคุณภาพภายในอย่างมีระบบบริหารคุ ณภาพ (PDCA)ดีอยู่
แล้วแต่ควรพัฒนาให้ต่อเนื องโดยดําเนิ นการประเมินภายในทุกปี ให้ถือว่าเป็ นกระบวนการบริหารที
สถานศึกษาต้องกระทําทุ กปี และควรส่ งเสริมให้ครูทุกคนเห็นถึงความสําคัญในการประเมินคุณภาพภายใน
เพือใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาผูเ้ รียน ครู และสถานศึกษาให้มคี ุ ณภาพต่อไป
ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาให้จัดการศึกษาได้มาตรฐานในภาพรวม ๒ ปี
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบตั ิทีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาทีเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ไม่มี

ระดับการศึกษาขันพืนฐาน
จุดเด่น
๑. ผูเ้ รียนส่วนใหญ่มีรปู ร่างสมส่วน ร่วมกิจกรรมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
วรรณศิลป์ ได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรูแ้ ละภูมิปัญหาท้องถิน ทังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพือให้
ผูเ้ รียนได้เรียนรูผ้ ่านประสบการณ์ตรงและมีหน่ วยงาน ราชการ บริษทั เอกชนและชุ มชนร่วมให้ความรู ้
ผูเ้ รียน ส่วนใหญ่ได้เรียนรูก้ ารคิดวเคราะห์ ผ่านโครงการและในกิจกรรมบูรณาการ มีความหลากหลายใน
การนําเสนอทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๒. ผูบ้ ริหาร ครู บุคคลากร ชุมชนและคณะกรรมการ สถานศึ กษามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ได้ร่วมกันกําหนดเป้าหมายและกลยุทธย์สอดคล้องกับ ปรัชญา ปณิธาน/วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมาย ของการจัดตังสถานศึกษา ผลการดําเนิ นงานบรรลุเป้าหมาย มีเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ
งามอย่างไทยและสถานศึกษาได้จดั ทําโครงการคืนลําคลองสวย นําใสให้ลาํ คลองสําโรง ทําให้คุณภาพลํา
คลองดีขึน ผูเ้ รียน ครู ผูป้ กครอง และชุมชนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
๓๙

๓. สถานศึกษาได้กาํ หนดมาตรฐานสถานศึกษา จํานวน ๑๕ มาตรฐาน เพือใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา
๔. ครูได้รบั การส่งเสริมอบรมพัฒนาตนเองตามทีคุ รสุ ภากําหนด ได้รบั การประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู ้ และประเมินแบบวัดแบบทดสอบทุกภาคการศึ กษา การจัดการเรียนรูข้ องครูส่วนใหญ่มกี าร
วางเป้าหมาย วิเคราะห์ผเู ้ รียนออกแบบการจัดการเรียนรู ้ เหมาะสมกับศักยภาพผูเ้ รียน ครูส่วนใหญ่ใช้สือ
การสอน นําผลการประเมินมาซ่อมเสริมและทําการวิจยั ในชันเรียนทุกคนอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
๕. สถานศึ กษามีการประกันคุ ณภาพภายในโดยสถานศึกษาและสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ อย่างเป็ นระบบต่ อเนื อง
จุดทีควรพัฒนา
๑. พัฒนาผูเ้ รียนให้มีผลสัมฤทธิทางการเรียนรูท้ ุกกลุ่มสาระการเรียนรูใ้ ห้สูงขึน
๒. ระบบสินทรัพย์ของสถานศึ กษายังไม่เป็ นปั จจุบนั ยังไม่มีการตรวจสอบพัสดุประจําปี และยัง
ไม่ได้รายงานจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุประจําปี
๓. คณะกรรมการสถานศึ กษามีการประชุม ตํากว่าเกณฑ์ คือภาคเรียนละ ๑ ครัง และสถานศึกษา
ยังไม่ได้รายงานผลการประชุ มต่อหน่ วยงานต้นสังกัด
๔. สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะท่อระบายนํา ห้องนํา ห้องสุขา มีมลภาวะทางกลิ น
๕. พัฒนาครูด้านการจัดบรรยากาศของห้องเรียน และใช้สือเอือต่อการเรียนรู ้
๖. ด้านการประกันคุณภาพภายในไม่มี
ข้อเสนอแนะเพือการัฒนาตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ. ศ. ๒๕๕๓
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
๑) ผูเ้ รียนควรได้รบั การทบทวนเนื อหาวิชา ผ่านการทําซํา การอธิบายขันตอนวิธีการโดยดูตาม
ศักยภาพและความเข้าใจของผูเ้ รียนแต่ละบุคคล
๒) ผูเ้ รียนควรได้รบั การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนทัง ๘ กลุ่ มสาระ โดยการจัดกิจกรรม
สอดแทรก
ในชัวโมงเรียน ผ่านเกมส์ บทบาทสมมติ การคิดวิเคราะห์ ร่วมกันในห้องเรียน โดยดูแนวทางจากแนว
ข้อสอบของสถานศึกษาต่างๆ แนวข้อสอบ O-NET สอดแทรกท้ายชัวโมงทุกวิชา ตังแต่ชนประถมปี
ั
ที ๑-๖
เพือเตรียมความพร้อมของผูเ้ รียนทุ กชันปี
๓) ผูเ้ รียนทีเป็ นเด็กพิเศษควรได้รบั การคัดกรองและดูแลจากบุคลากรที มีความรู ้ การจัดการศึกษา
สําหรับเด็กพิเศษและมีการดูแลจากจํานวนบุคลากรทีจัดการเรียนร่วม ในสัดส่ วนทีเพียงพอกับจํานวน
ผูเ้ รียนทีมีอยู่
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
๑) สถานศึ กษาควรจัดทําระบบข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษาให้เป็ นปั จจุบนั มีคณะกรรมการ
๔๐

ตรวจสอบพัส ดุ ประจําปี ทําหน้า ที ตรวจสอบพั สดุ ประจํา ปี รายงานผลการตรวจสอบพัส ดุ ประจําปี และ
จําหน่ ายพัสดุทีเสื อมคุ ณภาพ ตามระเบียบสํานั กนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒) คณะกรรมการสถานศึ ก ษาควรมีการประชุ มอย่ างน้อยภาคเรี ยนละ ๒ ครัง และสถานศึ กษา
ควร
รายงานผลการประชุมต่ อสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ภายใน ๑๕ วัน
นับตังแต่มีการประชุ ม
๓) พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึ กษาให้มีสุขลักษณะทีดี โดยเฉพาะท่อระบายนํ า ห้องนํา สุ ขา
ให้
ปราศจากมลภาวะทางด้านกลิน
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
๑) ครูควรจัดทําบันทึ กหลังสอนให้ลงรายละเอียดของผูเ้ รียนทีต้องได้รบั การพัฒนาเพิมขึน วิธีการ
ใน
การพัฒนาและที เกิ ด ขึ น รายบุ ค คล เพื อเป็ นข้อมูล ในการวิ เคราะห์ผเู ้ รี ย นและจัด การเรี ย นการสอนให้
เหมาะสมตอบสนองความแตกต่ างระหว่างบุคคล
๒) ครูควรจัดบรรยากาศ แสงสว่างและพืนทีในการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสมรวมทัง ใช้สือการสอนให้
เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา ควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รียนเป็ นผูน้ ําเสนอและร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการ
จัดการเรียนการสอน โดยดูความเหมาะสมกับเนื อหา เวลา เพือให้ผเู ้ รียนสามารถทําความเข้าใจได้
๓) ครูทุกคนควรได้รบั การส่งเสริมการอบรมการจัด การศึกษาสํากรับเด็ กพิ เศษ เพิ มมากขึน เพื อ
เพิม
ประสิทธิภาพการคัดกรอง การจัดการเรียนการสอนที เหมาะสม และสร้างความเข้าใจ การยอมรับผูเรียน
มากขึน
๔) ครูควรพัฒนาการนิ เทศ ในรูปแบบพีเลียง โดยครูทีมีประสบการณ์สอน การทําวิจยั และครูที
ได้รบั การยอมรับเพื อช่วยเหลือแนะนําซึงกันและกันอย่างตอ่เนื อง
๔. การจัดการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
สถานศึ กษามีการดําเนิ นการประกันคุณภาพภายในอย่างมีระบบครบวงจรคุ ณภาพอยู่แล้ว แต่ ควร
พัฒนา
ให้ต่อเนื องโดยดําเนิ นการประเมินภายในทุกปี ให้ถือเป็ นกระบวนการบริหารทีสถานศึกษาต้องกระทําทุ กปี
และควรส่ ง เสริม ให้ค รูทุ กคนเห็นความสํ าคัญในการประเมิ นคุ ณภาพภายในเพื อใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาผูเ้ รียน ครู และสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่ อไป
ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาให้จัดการศึกษาได้มาตรฐานในภาพรวม ๒ ปี
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบตั ิทีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาทีเป็ นประโยชน์ต่อสังคมไม่มี

๔๑

ตอนที ๒
แผนปฏิบัติการประจําปี ของสถานศึกษา
๑. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็ น๔ ด้าน
ได้แก่ดา้ นด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารทัวไป
ผูบ้ ริหารยึดหลักการบริหาร
การบริ หารต้องอาศัยความรู้ความสามารถประสบการณ์และทักษะทีจะปฏิบตั งิ านให้บรรลุตาม
เป้ าหมายซึงเป็ นการประยุกต์เอาความรู ้หลักการและทฤษฎีมาปรับใช้ในการปฏิ บตั ิงานเพือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และสิ งแวดล้อมโดยนําวงจรคุณภาพมาเป็ นหลักในการบริ หาร ดังนี

เทคนิคการบริหารแบบพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน๒แบบ ได้แก่
๑)พฤติกรรมมุ่งงาน (Task Behavior) คือ ผูน้ ําทีกําหนดรายละเอียดและขอบเขตของงาน
แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาซึงจะบอกให้รวู ้ า่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาต้องทําอะไร อย่างไร ทีไหน และเสร็จเมือไร
๒)พฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์ (Relationship Behavior) คือ ผูน้ ําทีพยายามและรักษา
ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยให้โอกาสในการติดต่อได้สะดวก และให้การสนั บสนุ น อย่าง
สมําเสมอ

๔๒

แผนภูมิการบริ หารจัดการศึกษาโรงเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง( เขียวอุทิศ)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน

รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน

คณะกรรมการเครื อข่าย

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน
พืนฐาน

คณะครู /บุคลากรทางการศึกษา

แผนงานวิชาการ

แผนงานงบประมาณ

แผนบุคลากร

แผนงานบริ หารทั วไป

1. การพัฒนาหรื อการ
ดําเนินการเกียวกับการให้
ความเห็ นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ น
2. การวางแผนด้านการวิชาการ
3. การจัดการเรี ยนการสอนใน
สถานศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา
5. การพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู ้
6. การวัดผล ประเมินผล และ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน
7. การวิจยั เพือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา
8. การพัฒนาและส่ งเสริ มให้มี
แหล่งเรี ยนรู ้
9. การนิ เทศการศึกษา

1. การจัดทําแผนงบประมาณและ
คําขอตังงบประมาณ เพือเสนอต่อ
เลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขันพื นฐาน
2. การจัดทําแผนการใช้จ่ายเงิน
ตามที ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขันพืนฐานโดยตรง3. การ
อนุมตั ิการจ่ายงบประมาณทีได้รับ
จัดสรร
4. การขอโอนและการขอ
เปลียนแปลงงบประมาณ
5. การรายงานผลการเบิ กจ่าย
งบประมาณ
6. การตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานการใช้งบประมาณ
7. การตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานการใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ

1. การวางแผนอัตรากําลัง
2. การจัดสรรอัตรากําลัง
ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
3. การสรรหาและบรรจุแต่งตัง
4. การเปลียนตําแหน่งให้
สูงขึน การย้ายข้าราชการครุ
และบุคลากรทางการศึกษา
5. การดําเนิ นการเกียวกับการ
เลือนขันเงินเดือน
6. การลาทุกประเภท
7. การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน
8. การดําเนิ นการทางวินยั และ
การลงโทษ
9. การสั งพักราชการและการ
สังให้ออกจากราชการไว้ก่อน
10. การรายงานการดําเนินการ
ทางวินยั และการลงโทษ

1, การพัฒนาระบบเครื อข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ
2. การประสานงานและพัฒนา
เครื อข่ายสถานศึกษา
3. การวางแผนการบริ หารงาน
การศึกษา
4. งานวิจยั เพือการพัฒนา
นโยบายและแผน
5. การจัดระบบการบริ หารและ
พัฒนาองค์กร
6. การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน
7. งานเทคโนโลยีเพื อการศึกษา
8. การดําเนิ นงานธุรการ
9. การดูแลอาคารสถานทีและ
สิ งแวดล้อม
10. การจัดทําสํามะโนประชากร
11. การรับนักเรี ยน

๔๓

โครงสร้ างการบริ หารจัดการศึ กษา(ต่ อ)
แผนงานวิชาการ

แผนงานงบประมาณ

แผนบุคลากร

แผนงานบริ หารทัวไป

10. การแนะแนว
11. การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา
12. การส่ งเสริ มชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ
13. การประสานความร่ วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอืน
14. การส่ งเสริ มและสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่ วยงาน
สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการอืนทีจัดการศึกษา
15. การจัดทําระเบียบและแนว
ปฏิบตั ิเกียวกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา
16. การคัดเลือกหนังสื อ
แบบเรี ยนเพื อใช้ในสถานศึกษา
17. การพัฒนาสื อ และใช้สือ
เทคโนโลยีเพื อการศึกษา
18.การปฏิบตั ิงานอืนใดตามที
ได้รับมอบหมาย

8. การระดมทรัพ ยากรและการ
ลงทุนเพือการศึกษา
9. การปฏิบตั ิงานอืนใดตามที
ได้รับมอบหมายเกียวกับกองทุน
เพื อการศึกษา
10. การการบริ หารจัดการ
ทรัพ ยากรเพือการศึกษา
11. การวางแผนพัสดุ
12. การกําหนดรู ปแบบรายการ
หรื อคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุ ภณั ฑ์หรื อสิ งก่อสร้างทีใช้
งบประมาณเพื อเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน
13. การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพือการจัดทําและ
จัดหาพัสดุ
14. การจัดหาพัสดุ
15. การควบคุมดูแล บํารุ งรักษา
และจําหน่ายพัสดุ
16. การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพ ย์สิน
17. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการจ่ายเงิน
19. การจัดทําบัญชีการเงิน
20. การจัดทํารายงานทางการเงิน
และงบการเงิน
21. การจัดทําหรื อจัดหาแบบ
พิมพ์บญ
ั ชี ทะเบี ยนและรายงาน
22.การปฏิบตั ิงานอืนใดตามที
ได้รับมอบหมาย

11. การอุทธรณ์และการร้อง
ทุกข์
12. การจัดระบบและการจัดทํา
ทะเบียนประวัติ
13. การจัดทําบัญชีรายชือและ
การให้ความเห็นเกียวกับการ
เสนอขอพระราชทาน
เครื องราชอิสริ ยาภรณ์
14. การส่ งเสริ มการประเมิน
วิทยฐานะข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
15. การส่ งเสริ มและยกย่องเชิด
ชูเกียรติ
16. การส่ งเสริ มมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
17. การส่ งเสริ มวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรมสําหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
18. การริ เริ มส่งเสริ มการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
19. การพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
20.การปฏิบตั ิงานอืนใดตามที
ได้รับมอบหมาย

12. การเสนอความคิดเห็ น
เกียวกับการจัดตัง ยุบ รวมหรื อ
เลิกสถานศึกษา
13. การประสานงานจัด
การศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย
14. การระดมทรัพยากรเพื อ
การศึกษา
15. การทัศนศึกษา
16.การส่ งเสริ มงานกิจการ
นักเรี ยน
17. การประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา
18. การส่ งเสริ ม สนับสนุนและ
ประสานงานการจัดการศึกษา
ของบุคคล องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอืนทีจัด
การศึกษา
19. งานประสานราชการส่วน
ภูมิภาคและส่ วนท้องถิ น
20. การรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงาน
21. การจัดระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื อ
ปรับเปลียนพฤติกรรม
ในการลงโทษนักเรี ยน
23.การปฏิบตั ิงานอืนใดตามที
ได้รับมอบหมาย

๔๔

โครงสร้ างการบริ หารบุคคลโรงเรียนวัดหนามแดง( เขียวอุทิศ )
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ผู้อาํ นวยการโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
นายชลอ มันฤทธิ
รองผู้อํานวยการโรงเรียน

บริหารงานวิชาการ

นางนาฏยา บรรจงอักษร
นางปริ ศนา พรหมเมศ
นางมาลัย ใหญ่ สูงเนิน
นางสมหมาย เค้าศรี วงษ์
นางรุ่ งฤดี จิระเสวี
นางปราณี ศรี ทบั ทิม
นางณัฐนรี เจ๊ะยูโซ๊ะ
นางอารี ย์ ด่านขุนทด
นางสาวศรัญญา ชัยนาม
นางพรชนม์ทพิ ย์ คชพันธ์
นางสาวพัชรี แข็งแรง
นางสาวขนิ ษฐา เจียรณัย
นางสาววีวรรณ จันทร์ นาง
นางสายพิณ รังรงทอง
นายเสมา นุชพันธุ์
นางสาวภัทรพร ประมาตร
นายเสริ มชัย เลิศศักดิพณิ ชย์
นางสาวมาลี ลาภลมูล
นางศิริลกั ษณ์ ศรี เจริ ญ
นางสาวภิชาภัช บัวช่วงรุ จดา
นางสาวสุบรรณ มั นหมาย

บริหารงานงบประมาณ

บริหารงานบุคคล

บริหารงานบริหารทัวไป

นางสําเริ ง อาชวานนท์
นางมาลัย ใหญ่ สูงเนิน
นางสาววิภาพร มังมี
นางอารี ย์ ด่านขุนทด
นางสาววรัญญา ทองแกมแก้ว
นางแจ่มจันทร์ สิ มาฉายา

นางผกามาศ เลิศชูเกียรติ
นายศุภชัย มิ งมงคล
นางหนึ งนุ ช จริ ยเสถียร
นางสาวนาริ นทร์ ดาวไธสง

นายประกาศน เจริ ญยิ ง
นางนาฏยา บรรจงอักษร
นางชุติมา กังสดาร
นางรุ่ งฤดี จิระเสวี
นางสายพิณ รังรงทอง
นายศุภชัย มิ งมงคล
นายณรงค์ชยั ควรคิด
นางสาวนาริ นทร์ ดาวไธสง
นายเสมา นุชพันธุ์
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ นาง
นางสาวชญานิ ษฐ์ จําปาขันธ์
นายอรรถพล พรหมเมศ
นายภาคภูมิ รักธัญ การ
นางสาวสลักจิตร ชืนตา
นางสาวขนิ ษฐา เจียรณัย
นางสาวพัชรี แข็งแรง
นางสาวชลธี โต๊ะทอง
นายชาลี อิ มพงษ์
นางสาวโชติกา เก่งแก้ว
นางสาวรชิตา เพ็งชมจันทร์
นางสาวโสภิดา บัวสุวรรณ

นางสาวอนงค์นารถ นุชสายสวาท

นางสาววรัญญา ทองแกมแก้ว
นายธนศกร ชํานาญ
นางสาววรันณ์ธร บัวคําภู
นายเสริ มชัย เลิศศัดิพนิชย์
นางวัจนา โรจนรุ่ งทวี

ว่าที ร.ต.สิ ทธกานต์ ธนสัมบันน์

นางสาวทัศนี ยา ภิรมย์ศรี
นางสาวนิลวัลย์ เอกรักษา

๔๕

๒. วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
วิสยั ทัศน์
ผูเ้ รียน ใฝ่ เรียนใฝ่ รู้ มีคุณธรรมจริยธรรมเกลียดการโกง ความไม่ซือสัตย์ รวมใจอนุ รกั ษ์
สิงแวดล้อม รักษ์ความเป็ นไทยเรียนรูส้ ่สู ากล และปฏิบตั ิตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ
๒. ส่งเสริมให้ผเู ้ รียนมีทกั ษะชี วติ สือสารเป็ นและพัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ
๓. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูใ้ ห้หลากหลายอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ
การศึกษาชาติ
๔. จัดกิจกรรมสนับสนุ นให้ผเู ้ รียน ใฝ่ เรียนใฝ่ รู ้ มีคุณธรรมจริยธรรมเกลียดการโกง ความไม่ซือสัตย์
๕. จัดกิจกรรมสนับสนุ นให้ผเู ้ รียนอนุ รกั ษ์สิงแวดล้อม รักษ์ความเป็ นไทยเรียนรูส้ ่สู ากล และ
ปฏิบตั ิตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
๑.ผูเ้ รียนอ่านคล่อง เขียนถูกต้อง และสวยงาม มีทกั ษะพืนฐานในการสือสารในทางภาษาไทย
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
๒. มี สุ จิ ปุ สิ ในการเรียนรูแ้ สวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองใฝ่ รใู ้ ฝ่ เรียน
๓. ผูเ้ รียนมีความคิดวิเคราะห์ มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์มีวจิ ารณญาณ
๔ .ผูเ้ รียนสุขภาพกาย สุขภาพจิตทีดี
๕. ผูเ้ รียนมีค่านิ ยมทีดี รักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย อนุ รกั ษ์สิงแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยืน
๖. ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการดําเนิ นชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
๗.ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาผูเ้ รียนตามเจตนารมณ์ของชุมชน
๘. ผูเ้ รียนมีคุณธรรมจริยธรรมทีดี มีกิริยามารยาทงดงามอย่างเด่นชัด
๙.ผูเ้ รียนดํารงชีวิตตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
อ่อนน้อมถ่อมตน ไหว้งาม ตามแบบไทย

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

๔๖

๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้เป็ นคนเก่ง คนดี และมีความสุขเป็ นผูท้ ีมีคุณธรรม
จริยธรรมมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะในการแสวงหา
ความรูด้ ว้ ยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื องให้เป็ นผูท้ ีมีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัยในตนเอง
เพิมขึน
๒. พัฒนาครูผสู ้ อน โดยมุ่งเน้นทีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ และ
ส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาหาความรูพ้ ัฒนาตนเองต่อไป
๓. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและพัฒนาการศึกษาต่ อไปอย่างต่อเนื อง
๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่ งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพือเป็ นเครืองมือในการเรียนรู ้
ลําดับ
เป้าหมาย
๑. นักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ได้รบั การเตรียมความ
พร้อม
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติ ปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
๒. นักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ จบการศึ กษาตาม
กําหนดเวลาของหลักสูตร
๓. นักเรียนชันประถมศึ กษาปี ที ๓ ของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ อ่านออกเขียน
ได้คิดเลขเป็ น
๔. นักเรียนชันประถมศึ กษาปี ที ๖ ของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ อ่านคล่อง
เขียนคล่ อง มีทกั ษะการคิดขันพืนฐาน
๕. นักเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ใช้เวลาอ่านหนังสื อนอกเวลาเรียน
โดยเฉลียอย่างน้อยวันละ ๓๐ นาที
๖. นักเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ๙๕มีทกั ษะในการแสวงหาความรูไ้ ด้ดว้ ย
ตนเอง รักการเรียนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื อง
๗. นักเรียน ของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์มีวจิ ารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา
๘. นักเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ มีความรูค้ วามสามารถทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานการเรียนรูข้ องหลัก สูตร

๔๗

ลําดับ
เป้าหมาย
๙. นักเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ได้รบั การพัฒนาให้มที กั ษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐. นักเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ๙๕ได้รบั การปลูกฝั งทักษะชีวิตและ
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ภยั พิบตั ิได้
๑๑. ผลสัมฤทธิทางการเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) กลุ่ มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาไทยสังคมศึ กษา และภาษาต่างประเทศ จากการประเมินระดับชาติ เพิมขึนอย่างน้อยร้อยละ
๕
๑๒. ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ได้รบั การพัฒนา ให้มีทกั ษะภาษา
ทีสองและมีความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑๓. โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) จัดหาสือการเรียนรู ้ ๘ กลุ่มสาระทีมีคุณภาพให้ครูเลื อกใช้
อย่างหลากหลาย
๑๔. โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มีการจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการเปลียนแปลงและ
สังคมพหุวฒ
ั นธรรม
๑๕. โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบตั ิ ทีเหมาะสมกับบริบทของพื นที
กลยุทธ์ที ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็ นชาติไทยและวิถีชวี ิ ตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ลําดับ
เป้าหมาย
๑. นักเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
๒. นักเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ )ร้อยละ ๙๕มีความสํานึ กในความรักชาติ
๓. นักเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย สังคมศึกษา ประชาธิปไตย มีความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
๔. นักเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ มีคุณธรรม จริยธรรม ๘ ประการ
ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซือสัตย์ มีวนิ ัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีนําใจและกตัญ ู
๕. นักเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ มีการประกอบกิจกรรมทางศาสนา
และกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ืนและสังคมอย่างสมําเสมอ
๖. นักเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ได้รับการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๔๘

ลําดับ
เป้าหมาย
๗. นักเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ได้รบั การส่งเสริมให้มีความ
รับผิดชอบต่ อสังคมและสิงแวดล้อมเหมาะสมกับวัย
๘. นักเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ได้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
กลยุทธ์ที ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทวถึ
ั งครอบคลุม ผูเ้ รียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ
ลําดับ
เป้าหมาย
๑. ประชากรวัยเรียนร้อยละ ๙๕ ในเขตพืนทีบริการของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ )ได้รบั
การศึกษาขันพืนฐาน
๒. นักเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ จบการศึ กษาขันพืนฐานตาม
กําหนดเวลาของหลักสูตร
๓. นักเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ได้รับการดูแลช่วยเหลือทางการ
ศึกษาตามระดับการศึกษา
๔. นักเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ได้รบั การสนับสนุ นค่าใช้จ่ายทาง
การศึกษาขันพืนฐาน
๕. กรณีมีนักเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ทีมีพฤติกรรมเสียงต่ อสารเสพติด ต้อง
ลดลง
ร้อยละ ๙๕
๖. กรณีมีนักเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ถ้าติดสารเสพติด ต้องได้รบั การบําบัด
ร้อยละ ๙๕
๗. นักเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ได้เรียนรูง้ านอาชีพตามศักยภาพของ
ตน และสามารถนําความรูไ้ ปประกอบอาชี พได้เมือจบการศึก ษาขันพืนฐานอย่างน้อย ๑ อาชีพ
๘. นักเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ้
ของหลักสูตร
๙. นักเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพ
ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
๑๐. นักเรียนพิการของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ จบการศึ กษาตามกําหนดเวลา
ของหลักสูตร
๑๑. ผูป้ กครองนักเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ มีความพึงพอใจทีได้รบั
การบริการการศึกษาขันพืนฐาน

๔๙

กลยุทธ์ท๔ี พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
ลําดับ
เป้าหมาย
๑. ครูโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
๒. ครูโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ได้รบั การพัฒนาทางด้าน ICT
๓. ครูโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ได้รบั การเตรียมความพร้อมด้านภาษาที
สองเพือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาลเน้นการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน เพือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ลําดับ
เป้าหมาย
๑. โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มีระบบประกันคุณภาพภายในทีเข้มแข็งครบองค์ประกอบ
ตามกฎกระทรวงฯ
๒. โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มีการบริหารจัดการได้ตามมาตรฐานการศึกษาสามารถ
เข้ารับการประเมินคุณภาพ
๓. โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มีระบบการนิ เทศ กํากับ ติดตาม ให้มกี ารจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ

๕๐

๕. การดําเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพือเป็ นเครืองมือในการเรียนรู ้
โครงการ/
กิจกรรม

๑.โครงการ
พัฒนาการจัด
ประสบการณ์
การเรี ยนรู้
ปฐมวัย

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑. เพือกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย
๒. เพือจัดทําแผนและดําเนินการ
ตามแผน
๓. เพือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศในการบริ หารจัด
การศึกษา
๔. เพือติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
๕.เพือนําผลการประเมินคุณภาพ
ทังภายในและภาพนอกไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัยอย่างต่อเนือง
๖. เพือจัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน

๕๑

๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาปฐมวัยได้ทกุ
มาตรฐานและทุกตัวบ่งชี
๒.จัดทําและดําเนินการตามแผน
ทีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึก ษา
๓.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริ หาร
จัดการด้ร้อยละ ๑๐๐
๔.ติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานได้
ร้ อยละ ๙๕
๕.นําผลการประเมินคุณภาพทัง
ภายในและภายนอกไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง
๖.จัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในปี การศึกษาละ ๑ ครัง

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

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

โครงการ/
กิจกรรม

๒.โครงการ
พัฒนา
คุณภาพ
การเรี ยน
การสอน
อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
๓. โครงการ
พัฒนา
กระบวนการ
วิจยั ในการ
เรี ยนรู ้
ในชันเรี ยน

๔.โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน
๘ กลุ่มสาระ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

มาตรฐานที ๓
ตัวบ่งชีที ๓.๑,
๓.๒, ๓.๓,
๓.๔
มาตรฐานที๑๐
ตัวบ่งชีที
๑๐.๒, ๑๐.๓,
๑. เพือพัฒนาค้นคว้าเกียวกับ
๑.ครู ทุกคนศึกษาค้นคว้าเกียวกับ ๑๐.๔
๑.มาตรฐาน
กิจกรรมการเรี ยนการสอนทีมี
กิจกรรมการเรี ยนการสอนทีมี
ที ๕ตัวบ่งชีที
ประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ภาพ
๕.๑,
๒. เพือพัฒนาให้นกั เรี ยนมี
๒.นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ
๕.๒,๕.๓,๕.๔
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ผลสัมฤทธิทีดีขึน
๒.มาตรฐานที
๓.เพือพัฒนาให้ครู มีผลงานวิจยั ใน คณิตศาสตร์ ภาษาไทยสังคม
ศึกษา และภาษาต่ างประเทศ
๗ตัวบ่งชีที
ชันเรี ยนปฏิบตั ิงานตามบทบาท
เพิมขึน
๗.๗
หน้าทีอย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิด
อย่างน้อยร้อยละ ๕
ประสิ ทธิผล
๓.ครู ทุกคนมีผลงานวิจยั นํา
ผลงานวิจยั ไปใช้พฒั นางานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพเกิดและเกิ ด
ประสิ ทธิผล
๑.เพือให้ผเู้ รี ยนให้มผี ลสัมฤทธิ
มาตรฐานที ๕
๑.นักเรี ยนร้อยละ ๘๐.๖๔ มี
ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระเป็ นไป
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนแต่ละกลุ่ม ตัวบ่งชีที ๕.๑, ๕
ตามเกณฑ์
สาระเป็ นไปตามเกณฑ์ตน้ สังกัด ๕.๒,๕.๓ ,๕.๔
๒.เพือให้ผเู ้ รี ยนมีผลการประเมิน
๒.นักเรี ยนร้ อยละ ๙๐มีผลการ
สมรรถนะสําคัญตามหลักสู ตร
ประเมินสมรรถนะสําคัญตาม
เป็ นไปตามเกณฑ์
หลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์
๓.เพือให้ผเู ้ รี ยนมีผลการประเมิน
๓.นัก เรี ยนร้อยละ ๙๐มีผลการ
การคิดวิเคราะห์และเขียนเป็ นไป
ประเมินการคิดวิเคราะห์และเขียน
ตามเกณฑ์
เป็ นไปตามเกณฑ์
๕๒
๑. เพือให้ครู เปลียนพฤติกรรมการ
สอนให้หลากหลายมากยิงขึนโดย
ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
๒.เพือให้ครู พฒั นาสื อ จัดหาแหล่ง
เรี ยนรู ้ และพัฒนาการมีวจิ ยั ในชัน
เรี ยนให้มีคุณภาพยิ งขึน

๑.ครู ทุกคนปรับเปลียนพฤติกรรม
การสอนให้หลากหลายยิงขึน
โดนยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
๒.ครู ทุกคนมีการพัฒนาสื อ
จัดหาแหล่งเรี ยนรู ้ และมีการวิจยั
ในชันเรี ยน

โครงการ/
กิจกรรม

๕.โครงการ
พัฒนาทักษะ
การใช้
ภาษาอังกฤษ
เพืเตรี ยม
พร้ อมสู่
ประชาคม
อาเซี ยน

๖.โครงการ
ห้อ งสมุด
มีชีวติ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๔.เพือให้นกั เรี ยนมีผลการทดสอบ ๔.นัก เรี ยนร้อยละ ๕๐มีผลการ
ระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์
ทดสอบระดับชาติเฉลียอยูใ่ น
ระดับดีขึน
๑.เพือให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการฟั ง ๑.นักเรี ยนทุกคนมีทกั ษะในการ
พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ
ฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษดี
๒.เพือส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความ ขึน
มันใจและเกิดทัศนคติทีดีในการใช้ ๒.นักเรี ยนทุกคนมีความมันใจ
ภาษาอังกฤษ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ กล้าคิด
กล้าทํา กล้าแสดงออก
๓.เพือส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้ จกั
แสวงหาความรู้ เพือเป็ นพืนฐาน
๓.นัก เรี ยนทุกคนรู้ จกั แสวงหา
การศึกษาในระดับทีสูงขึน
ความรู ้ เพือเป็ นพืนฐานการศึกษา
ในระดับทีสู งขึน
๔.เพือกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเห็น
ความสําคัญของภาษาอังกฤษ
๔.นัก เรี ยนทุกคนเล็งเห็น
ในฐานะภาษากลางในประเทศ
ความสําคัญของภาษาอังกฤษเพือ
พัฒนาความพร้อมและศักยภาพ
ของตนเองให้เข้าสู่ ประชาคม
อาเซียนได้
๑.เพือให้นกั เรี ยนและบุคลากรใน
โรงเรี ยนมาใช้บริ การและร่ วม
กิจกรรมในห้องสมุด
๒.เพือให้นกั เรี ยนมีนิสัยรักการอ่าน
แสวงหาความรู้ ดว้ ยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้แ ละสื อต่าง ๆ
๓.เพือให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการ
อ่าน ฟั ง ดู พูด เขียนและตังคําถาม
เพือค้นคว้าหาความรู ้ เพิมเติม
๕๓

๑.นักเรี ยนและบุคลากรใน
โรงเรี ยนร้อยละ ๑๐๐ มาใช้บริ การ
และร่ วมกิจกรรมให้หอ้ งสมุด
๒.นักเรี ยนร้ อยละ ๑๐๐ มีนิสัยรัก
การอ่าน แสวงหาความรู ้ ดว้ ย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้
และสื อต่าง ๆ รอบตัว
๓.นัก เรี ยนร้อยละ ๙๕ มีทกั ษะใน
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตัง
คําถามเพือค้นคว้าหาความรู ้

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑.มาตรฐานที
๓ตัวบ่งชีที
๓.๒

มาตรฐานที๓
ตัวบ่งชีที
๓.๑,๓.๒,
๓.๔

โครงการ/
กิจกรรม

๗.กิจกรรม
ส่ งเสริ มนิ สยั
รักการอ่าน
การเขียน

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๔.นักเรี ยนสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู ้และนําเสนอ
ผลงาน
๑.เพือสร้ างเสริ มทักษะการอ่านการ
เขียน
๒. เพือพัฒนาศักยภาพในการ
อ่านคล่อง เขียนคล่อง
๓.เพือปลูกฝั งนิสัยรักการอ่าน
การเขียน
๔.เพือให้ผเู ้ รี ยนได้แสดง
ความสามารถตามศักยภาพของ
ตนเอง
๕.เพือให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการ
แสวงหาความรู้ ดว้ ยตนเอง
๖.เพือให้ผเู ้ รี ยนเห็นความสําคัญ
รักและภูมิใจในภาษาไทย

๔.นัก เรี ยนร้อยละ ๑๐๐ ใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู ้
และนําเสนอผลงาน
๑.ผูเ้ รี ยนทุกคนในโรงเรี ยน
เข้าร่ วมกิจกรรมในโครงการ
๒.คณะครู ในโรงเรี ยนทุกคนเข้า
ร่ วมกิจกรรมในโครงการ
๓.คณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐานและผูป้ กครองทุกคน
เข้าร่ วมกิจกรรมในโครงการ

๑.ผูเ้ รี ยนร้อยละ ๑๐๐ มีนิสัยรัก
๘.โครงการ ๑.เพือส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้
เสริ มสร้าง
การอ่านและแสวงหาความรู ้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
สังคมแห่งการ ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรี ยนรู ้ และสื อต่างๆ
เรี ยนรู ้สู่
เรี ยนรู ้และสื อต่าง ๆ รอบตัว
๒.ผูเ้ รี ยนร้อยละ ๙๕มีทกั ษะใน
สถานศึกษา ๒.เพือให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการอ่าน
การอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน และตัง
ฟั ง ดู พูด เขียน และ ตังคําถามเพือ คําถามเพือค้นคว้าหาความรู ้
ค้นคว้าหาความรู ้เพิ มเติม
๓.ผูเ้ รี ยนร้อยละ ๑๐๐ เรี ยนรู ้
๓.เพือผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ น
ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลียนความ
กลุ่ม แลกเปลียนความคิดเห็นเพือ คิดเห็นเพือการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
การเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
๕๔

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑.มาตรฐานที
๓ ตัวบ่งชีที
๓.๑, ๓.๒
๒.มาตรฐานที
๑๔ ตัวบ่งชีที
๑๔.๑, ๑๔.๒

๑.มาตรฐานที
๓ ตัวบ่งชีที
๓.๑, ๓.๒,
๓.๓, ๓.๔
๒.มาตรฐานที
๑๓ ตัวบ่งชีที
๑๓.๑, ๑๓.๒

โครงการ/
กิจกรรม

๙.โครงการ
พัฒนา
หลักสู ตร
สถานศึกษา

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๔.เพือใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้
และนําเสนอผลงาน
๕.เพือสร้ างแหล่งเรี ยนรู้ พัฒนา
แหล่งเรี ยนรู ้และใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรี ยนรู ้ ทงภายในและภายนอก
ั
เพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทัง
ผูเ้ กียวข้อง
๖. เพือมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองค์กรทีเกี ยวข้อง

๔. ผูเ้ รี ยนร้อยละ ๑๐๐ ใช้
เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และ
นําเสนอผลงาน
๕. ร้ อยละ ๑๐๐สถานศึกษาสร้าง
แหล่งเรี ยนรู ้และพัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้ ทงั
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
๖. ร้อยละ ๑๐๐ มีการแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ระหว่างบุคคลภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที
เกียวข้องเพือพัฒนาหลักสูตรให้มี
คุณภาพ มีความเหมาะสม
ตรงตามทีกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

๑.เพือพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ น การ
วัดผล ประเมินผล ให้มีคุณภาพ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
๒. พัฒนาหลักสู ตรท้องถิ น การ
วัดผล ประเมินผลให้มีคุณภาพ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั

ปรับปรุ งโครงสร้ างหลักสู ตร
สถานศึกษา ขันพืนฐาน
โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
ให้แล้วเสร็ จก่อ นเปิ ดภาคเรี ยนที ๑
ปี การศึกษา ๒๕๕๘

๕๕

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

มาตรฐานที ๑๐
ตัวบ่งชีที
๑๐.๑,
๑๐.๒,๑๐.๓

โครงการ/
กิจกรรม

๑๐.โครงการ
จัดการสภาพ
แวดล้อมเพือ
การเรี ยนรู้
สู่ คุณภาพ

๑๑.กิจกรรม
พัฒนา
นัก เรี ยน
ด้านการคิด

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑.เพือให้อาคารสถานที บริ เวณ
โรงเรี ยนสะอาด ร่ มรื น สวยงาม
๒.เพือให้นกั เรี ยนมีแหล่งเรี ยนรู ้
เพิ มขึน

๑.ร้ อยเปอร์ เซ็นต์ของพืนทีบริ เวณ
โรงเรี ยนมีความสะอาด ร่ มรื น
สวยงาม
๒.โรงเรี ยนจัดแหล่งเรี ยนรู ้ ให้
นักเรี ยนทุกคนทัง ๘ กลุ่มสาระ

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑.มาตรฐานที
๑๑ ตัวบ่งชีที
๑๑.๑
๒.มาตรฐานที
๑๓ตัวบ่งชีที
๑๓.๑

มาตรฐานที ๔
๑.นักเรี ยนร้ อยละ ๙๕ สามารถ
ตัวบ่งชีที ๔.๑,
สรุ ปความคิดจากเรื องทีอ่านและ
๔.๒, ๔.๓,
ฟั งจับประเด็นตามองค์ประกอบ
๔.๔
เรื อง เชือมโยงความสัมพันธ์ของ
เรื องและสื อสารการพูดหรื อการ
เขียนตามความคิดของตนเองได้
๒.นักเรี ยนร้ อยละ ๙๕ สามารถ
อธิ บายวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาของตนอย่างเป็ นลําดับ
ขันตอน
๓.นัก เรี ยนร้ อยละ ๙๕ สามารถ
กําหนดเป้ าหมาย คาดการณ์
เลือกตัดสิ นใจตามเรื องเหตุการณ์
โดยเลือกใช้ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจ
อย่างมีเหตุผลและแก้ปัญหาด้วย
ความรอบคอบ
๔.นัก เรี ยนร้ อยละ ๑๐๐ มีความคิด
ริ เริ มและสร้ างสรรค์ สร้ างผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

เพือส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดสร้ างสรรค์
คิดไตร่ ตรอง และมีวสิ ัยทัศน์

๕๖

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑๑.โครงการ ๑.การดําเนิ นการกิจกรรมทุก
“ลดเวลาเรี ยน กิจกรรมของโครงการสําเร็ จลุล่วง
เพิ มเวลารู”้
ทุกกิจกรรม
๒คณะครู นักเรี ยน และผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการทุกคนและผูม้ ีส่วน
เกียวข้องมีความพึงพอใจ
เชิงคุณภาพ
๓.นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดหนามแดง
(เขียวอุทศิ )ทุกคนมีคุณลักษณะที
กําหนดใน ๔ หมวดประกอบด้วย
หมวดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน หมวด
สร้ างเสริ มสมรรถนะ และการ
เรี ยนรู ้ หมวดสร้ างเสริ ม
คุณลักษณะและค่านิยม และหมวด
การสร้ างเสริ มทักษะการทํางาน
ทักษะอาชีพ มีความพึงพอใจและ
สามารถเรี ยนรู ้ ได้อย่างมีความสุ ขใน
ทุกกิจกรรม

๕๗

๑.นักเรี ยนร้ อยละ ๙๕ มี
คุณลักษณะตามทีกําหนด
ใน ๔ หมวดประกอบด้วยหมวด
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน หมวดสร้ าง
เสริ มสมรรถนะ และการเรี ยนรู ้
หมวดสร้างเสริ มคุณลักษณะและ
ค่านิยม และหมวดการสร้างเสริ ม
ทักษะการทํางาน ทักษะอาชี พ
๒.นักเรี ยนอย่างน้อยร้อยละ ๙๕
และ ทุกฝ่ ายทีเกียวข้องมีความพึง
พอใจและเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข
ในทุกกิจกรรมทีกําหนดใน
โครงการ
๓. โรงเรี ยนมีเทคนิคหรื อ
กระบวนการส่ งเสริ มกิจกรรมลด
เวลาเรี ยน เพิ มเวลารู ้ อย่าง
หลากหลาย
๔.นัก เรี ยนมีความสนใจสามารถ
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์เข้า
ร่ วมกิจกรรมตามความสนใจ
ความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ
๕.โรงเรี ยนมีกิจกรรมหลากหลาย
นักเรี ยนทุกคนได้รับการพัฒนาให้
เป็ นคนดี คนเก่ง โดยมีคุณธรรม
จริ ยธรรมมีค่านิ ยมทีพึงประสงค์
และเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ขในทุก
กิจกรรม

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

มาตรฐานที ๔
ตัวบ่งชีที ๔.๑,
๔.๒, ๔.๓,
๔.๔

กลยุทธ์ที ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็ นชาติไทยและวิถีชวี ิ ตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑.นักเรี ยนทุกคนมีคณ
ุ ลักษณะที
พึงประสงค์ตามหลักสู ตร
๒.นักเรี ยนทีทุกคนมีความเอือ
อาทรและกตัญ ูกตเวทีตอ่ ผูม้ ี
พระคุณ
๓.นัก เรี ยนทุกคนยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมทีแตกต่าง
๔.นัก เรี ยนทุกคนตระหนัก รู ้
คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ งแวดล้อม
๕.ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ กิจการ
ลูกเสื อของโรงเรี ยนมีการ
พัฒนาขึน สามารถเป็ นแบบอย่าง
ในการจัดกิจกรรมของโรงเรี ยนใน
กลุ่มบางพลี ๑ได้เป็ นโรงเรี ยน
๑๓.โครงการ ๑.เพือให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้วธิ ี ปฏิ บตั ิ ต้นแบบลูกเสื อ
๑.นักเรี ยนทุกคนปฏิบตั ิตนในการ
วันสําคัญ
ตนในการประกอบพิธีกรรม
ทางด้านศาสนา ประเพณี วฒั นธรรม ประกอบพิธีกรรมทางด้านศาสนา
ประเพณีวฒั นธรรม ทีดีงามของ
ทีดีงามของคนไทย
๒.เพือปลูกฝั งให้นกั เรี ยนเคารพรัก คนไทยได้
๒.นักเรี ยนทุกคนมีความเคารพรัก
หวงแหนเทิดทูนสถานบันชาติ
หวงแหน เทิดทูนสถานบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์
ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์
๑๒.โครงการ
พัฒนา
กิจกรรม
ลูกเสื อ
เนตรนารี

๑.เพือให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะ
ทีพึงประสงค์ตามหลักสู ตร
๒.เพือให้นกั เรี ยนมีความเอืออาทร
และกตัญ ูกตเวทีตอ่ ผูม้ ีพระคุณ
๓.เพือให้นกั เรี ยนยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมทีแตกต่าง
๔.เพือให้นกั เรี ยนตระหนัก รู้ คณ
ุ ค่า
ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม
๕.เพือพัฒนากิจการลูกสื อเนตรนารี
ของโรงเรี ยนให้มีการพัฒนาอย่าง
เป็ นระบบ และมีประสิ ทธิ ภาพ

๕๘

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

มาตรฐานที ๒
ตัวบ่งชีที ๒.๑,
๒.๒, ๒.๓, ๒.๔
มาตรฐานที ๑๐
ตัวบ่งชีที ๑๐.๓

๑.มาตรฐานที ๒
ตัวบ่งชีที
๒.๑,๒.๒,๒.๓,
๒.๔
๒.มาตรฐานที
๑๔ ตัวบ่งชีที
๑๔.๑, ๑๔.๒

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑๔.โครงการ
โรงเรี ยนธรรม
จารี

๑.เพือปลูกฝั งคุณธรรมจริ ยธรรมอัน
ดีงามให้นกั เรี ยนได้ประพฤติและ
ปฏิบตั ิ
๒.เพือให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั กิ ิจกรรม
อันเป็ นประโยชน์แก่ตนเองและ
สังคม

๑.นักเรี ยนทุกคนได้รับการปลูกฝั ง
คุณธรรม จริ ยธรรม
๒.นักเรี ยนทุกคนได้ปฏิ บตั ิ
กิจกรรมอันเป็ นประโยชน์แก่
ตนเองและสังคม

๑.มาตรฐานที
๒ ตัวบ่งชีที
๒.๑,๒.๒,๒.๔
๒.มาตรฐานที
๑๔ตัวบ่งชีที
๑๔.๑, ๑๔๒

๑๕.โครงการ
อนุ รกั ษ์
พลังงานและ
สิ งแวดล้อม

๑.เพือให้ครู และนักเรี ยนได้รู้วธิ ี การ
อนุ รกั ษ์พลังงานและสิ งแวดล้อม
อย่างถูกต้อง
๒.เพือเป็ นต้นแบบในการปฏิบตั ิ
เรื องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ งแวดล้อมสู่ ชุมชน
๑.เพือปรับปรุ ง แก้ไขนักเรี ยนให้มี
พัฒนาการทางด้านประชาธิ ปไตย
ทัง ๓ด้าน
๒.เพือให้นกั เรี ยนมีวนิ ยั ในตนเอง
๓.เพือให้นกั เรี ยนสามารถ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกันเป็ นกลุ่มได้
๔.เพือปลูกฝั งวิถชี ีวติ ประชาธิปไตย

๑.ครู และนักเรี ยนทุกคนได้รู้
วิธีการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ งแวดล้อมอย่างถูกต้อง
๒.โรงเรี ยนเป็ นต้นแบบในการ
ปฏิบตั เิ รื องการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ งแวดล้อ มสู่ ชุมชน
๑.นักเรี ยนทุกคนได้มีส่วนร่ วมใน
กิจกรรม
๒.นักเรี ยนทุกคนมีพฤติกรรมดีขึน
๓.นัก เรี ยนทุกคนสามารถทํางาน
เป็ น หมูค่ ณะได้
๔.นัก เรี ยนทุกคนรู้ จกั สิ ทธิ และ
หน้าทีของตนเอง
๕.นัก เรี ยนทุกคนมีความสามัคคี
และรู ้ จกั การเสี ยสละ

๑.มาตรฐานที
๒ตัวบ่งชีที๒.๔
๒.มาตรฐานที
๑๔ ตัวบ่งชีที
๑๔.๑, ๑๔.๒

๑๖.โครงการ
พัฒนาพัฒนา
ประชาธิ ปไตย
ในโรงเรี ยน

๑๗.โครงการ
พัฒนา
สถานศึกษาสู่
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

๑.โรงเรี ยนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหลักการ
บริ หารสถานศึกษา
จัดการศึกษาและดําเนินกิจกรรมที
เป็ นประโยชน์ตอ่ ชุ มชน/สังคม

๕๙

มาตรฐานที ๒
ตัวบ่งชีที ๒.๑,
๒.๓

มาตรฐานที ๒
๑.ภายในปี การศึ กษา ๒๕๕๘
ตัวบ่งชีที ๒.๑
โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการบริ หารสถานศึกษา จัด
การศึกษาและดําเนินกิจกรรมที
เป็ น ประโยชน์ตอ่ ชุ มชน/ต่อสังคม

โครงการ/
กิจกรรม

๑๘.โครงการ
อ่อนน้อม
ถ่อมตน
ไหว้งาม
ตามแบบไทย

๑๙.โครงการ
พัฒนา
สิ งแวดล้อม
ร่ วมกับชุมชน

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๒.ผูอ้ าํ นวนการโรงเรี ยน ครู และ
บุคลากรทางการศึ กษามีความรู้
ความเข้าใจและปฏิบตั ิงานเป็ น
แบบอย่างตามปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
๓.นักเรี ยนมีความรู้ ทักษะ ปฏิบตั ิ
ตนและดําเนินชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “อยู่อย่าง
พอเพียง”
๑. เพือสร้างค่านิยมให้รักษาความ
เป็ นไทย
๒.เพือให้ครู และนักเรี ยนทุกคนมี
ความเข้าใจเกียวกับมารยาทไทย
๓. เพือให้นกั เรี ยนมีกิริยามารยาท
เรี ยบร้อยและปฏิบตั ิจนเกิดความเคย
ชิน

๒.ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน ครู และ
บุคลากรทางการศึ กษาทุกคน มี
ความรู ้ ความเข้าใจและปฏิบตั ิงาน
เป็ นแบบอย่างตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๓.นัก เรี ยนทุกคนมีความรู ้ ทักษะ
ปฏิบตั ิตน และดําเนินชี วติ ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
“อยู่อย่างพอเพียง
๑.นักเรี ยนทุกคนร่ วมกิจกรรมเป็ น
ทีโรงเรี ยนจัดขึนเพืออนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย ในด้านมารยาท
ไทยและมีความภาคภูมิใจทีได้มี
ส่ วนร่ วมในการแสดงออกถึงความ
เป็ น ไทย
๒.ครู และนักเรี ยนทุกคนมีความ
เข้าใจเกี ยวกับมารยาทไทย
๓.นัก เรี ยนทุกคนมีกริ ยามารยาท
เรี ยบร้อย และปฏิบตั ิจนเกิ ดความ
เคยชิน
๑ เพือพัฒนาสภาพแวดล้อมร่ วมกับ ๑.พัฒนาสภาพแวดล้อมร่ วมกับ
ชุมชนโดยรอบโรงเรี ยนให้สะอาด ชุมชนให้สะอาด รื มรื น สวยงาม
๒.นักเรี ยน ครู และชุมชน ร้อย
ร่ มรื น สวยงาม
๒.เพือให้นกั เรี ยน ครู และชุมชน ละ ๑๐๐มีจติ สํานึ ก ตระหนักและรู ้
คุณค่าของการอนุรักษ์และพัฒนา
มีจิตสํานึ ก ตระหนักและรู้คุณค่า
สิ งแวดล้อมร่ วมกับชุมชน
ของการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ งแวดล้อม

๖๐

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑.มาตรฐานที
๒ตัวบ่งชีที
๒.๑
๒.มาตรฐานที
๑๔ ตัวบ่งชีที
๑๔๑,๑๔.๒

๑.มาตรฐานที
๑๔ตัวบ่งชีที
๑๔.๑, ๑๔.๒
๒.มาตรฐานที
๑๕ ตัวบ่งชีที
๑๕.๑, ๑๕.๒

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๓.เพือให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฎิบตั ิจริ ง
จนสรุ ปความรู ้ ได้ดว้ ยตนเอง

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๓.นัก เรี ยนร้ อยละ ๑๐๐ ปฏิบตั ิ
จริ งในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ งแวดล้อมร่ วมกับชุมชน

กลยุทธ์ที ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทวถึ
ั งครอบคลุม ผูเ้ รียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑.เด็กทีอยูใ่ นเขตบริ การทุกคน
ของโรงเรี ยนวัดหนามแดง
(เขียวอุทศิ ) ได้เรี ยน
๒. เด็กทีอยูน่ อกเขตบริ การ เด็ก
พิการ เด็กด้อยโอกาสทุกคนที
ประสงค์จะเรี ยนทีโรงเรี ยนวัด
หนามแดง(เขียวอุทศิ ) ได้เรี ยน
๒๑.โครงการ ๑.เพือจัดอบรมพัฒนาครู ให้มีความรู ้ ๑.ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรี ยนร้อยละ ๑๐๐ มีความรู ้
ความสามารถในการจัด
พัฒนาการ
จัดการเรี ยนการ กระบวนการเรี ยนการสอนสําหรับ ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรี ยนการสอนสําหรับ
นักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วม
สอนเด็กทีมี
นักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วม
ความต้องการ
พิเศษ
๒๐.โครงการ
ประกันโอกาส
ทางการศึกษา

เพือจัดการศึกษาให้กบั เด็กในเขต
บริ การและนอกเขตบริ การให้เข้า
เรี ยน

๖๑

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑.มาตรฐานที
๘ ตัวบ่งชีที
๘.๕
๒.มาตรฐานที
๑๕ ตัวบ่งชีที
๑๕.๑
๑.มาตรฐานที ๑
ตัวบ่งชีที ๑.๖
๒.มาตรฐานที
๖ ตัวบ่งชีที
๖.๓

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๒.เพือจัดอบรมให้ความรู ้ผปู ้ กครอง
ให้ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนพิเศษเรี ยน
ร่ วมให้มีพฒั นาการ
ทีดีขึน
๓.เพือจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ
นักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วมให้มี
พัฒนาการทีพึงประสงค์ตาม
ศักยภาพ
๔. เพือส่ งเสริ มความสามารถของ
นักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วมให้มีโอกาส
แสดงศักยภาพด้วยการจัดกิจกรรม
แข่งขันทักษะวิชาการและการร่ วม
จัดเวทีวชิ าการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
๕. เพือส่ งเสริ มนักเรี ยนพิเศษเรี ยน
ร่ วมทีมีความสามารถเป็ นตัวแทน
ไปแข่งขันทักษะวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาคและใน
ระดับชาติ
๒๒.โครงการ ๑.เพือจัดประสบการณ์ตรงให้กบั
นักเรี ยนเป็ นการเสริ มสร้ างศักยภาพ
ศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ และ ของนักเรี ยน
กีฬาต้านยาเสพ ๒.เพือให้นกั เรี ยนมีความสามารถ มี
สุ นทรี ยภาพชืนชมในศิลปะดนตรี
ติด
นาฏศิลป์ และกีฬา
๓.เพือให้นกั เรี ยนมีสุขภาพร่ างกายที
แข็งแรงห่ างไกลยาเสพติด

๖๒

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๒.ผูป้ กครองสามารถนําความรู้ไป
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนพิเศษเรี ยน
ร่ วมให้มีพฒั นาการทีดีขึน
ร้ อยละ ๙๐
๓.นัก เรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วมเมือเข้า
ค่ายวิช าการแล้วมีพฒั นาการ
ทีพึงประสงค์ตามศักยภาพ
ร้ อยละ ๙๐
๔.นัก เรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วมมีโอกาส
แสดงศัก ยภาพในการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ร้อยละ ๙๐
๕.นัก เรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วมมี
ความสามารถเป็ นตัวแทนไป
แข่งขันทักษะวิชาการงาน
ศิลปวัฒนธรรมระดับภาค ร้ อยละ
๘๐ และระดับชาติ ร้อยละ๗๐

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

๑.นักเรี ยนทุกคนได้รับการ
ส่ งเสริ มด้านศิล ปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ และกีฬาเต็มตาม
ศักยภาพ
๒.นักเรี ยนทุกคนได้รับการ
ส่ งเสริ มให้มีความสามารถและมี
ความชืนชมในด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ และกีฬา

๑.มาตรฐานที
๑ตัวบ่งชีที ๑.๑,
๑.๒, ๑.๓, ๑.๔,
๑.๕, ๑.๖
๒.มาตรฐานที
๑๑ตัวบ่งชีที
๑๑.๒

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๔.๓นัก เรี ยนทุกคนรักการออก
กําลังกายมีสุขภาพกายและ
สุ ขภาพจิตทีดี ห่างไกลจาก
ยาเสพติด
นักเรี ยนทุกคนปลอดภัยจาก
๒๓.โครงการ ๑.เพือให้นกั เรี ยนปลอดภัยจาก
ยุวชน
อุบตั เิ หตุทงขณะอยู
ั
ใ่ นโรงเรี ยนและ อุบตั เิ หตุ การถูกทําร้ ายทางด้าน
จิตใจ ร่ างกาย และห่างไกลยา
ประกันภัย
ระหว่างเดินทางไปกลับ
ในโรงเรี ยน
๒. เพือให้นกั เรี ยนปลอดภัยจากการ เสพติดทุกชนิด
ถูกร้ายทางด้านร่ างกาย จิตใจ และ
สังคม
๓.เพือให้นกั เรี ยนปลอดจากยาเสพ
ติดทุกชนิด
๑.นักเรี ยนทุกคนของโรงเรี ยนวัด
๒๔.โครงการ ๑.เพือให้นกั เรี ยนได้รับการบริ การ
หนามแดงได้รับการบริ การด้าน
ทางด้านสุ ขอนามัย
โรงเรี ยน
สุ ขอนามัย
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ๒. เพือให้นกั เรี ยนมีสุขภาพทีดี
สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมทีจะเรี ยนรู ้ ๒.นักเรี ยนทุกคนเป็ นผูม้ ีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมทีจะ
เรี ยนรู ้
๒๕.โครงการ
การแข่งขันกีฬา
นัก เรี ยนต้านภัย
ยาเสพติด

๑.เพือปลูกฝั งให้นกั เรี ยนรักและเห็น
คุณค่าของการเล่นกีฬา
๒.เพือให้นกั เรี ยนรู ้จกั ใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์ และห่างไกลจาก
สารเสพติด
๓.เพือส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้
แสดงออกถึงความสามารถด้านการ
กีฬา

๖๓

๑.นักเรี ยนทุกคนเห็นความสําคัญ
ของการเล่นกีฬาหรื อ
ออกกําลังกาย
๒.นักเรี ยนทุกคนรู ้จกั ใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ และห่างไกล
จากสารเสพติด

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑.มาตรฐานที
๑ ตัวบ่งชีที ๑.๓
๒.มาตรฐานที
๑๑ ตัวบ่งชีที
๑๑.๑, ๑๑.๒

มาตรฐานที ๑
ตัวบ่งชีที ๑.๑,
๑.๒, ๑.๓

๑.มาตรฐานที ๑
ตัวบ่งชีที ๑.๑,
๑.๒, ๑.๔, ๑.๕,
๑.๖
๒.มาตรฐานที
๑๑
ตัวบ่งชีที ๑๑.๒

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๔.เพือให้นกั เรี ยนเกิ ดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน
๕.เพือให้นกั เรี ยนเป็ นผูม้ นี าใจ
ํ
นักกีฬา

๒๖.กิจกรรม
แนะแนว
ในโรงเรี ยน

๒๗.โครงการ
ส่งเสริม
โภชนาการทีดี
เพือคุณภาพ
ชีวติ

๓.นัก เรี ยนมีความสามารถพิเศษ
ด้านกีฬา ได้รับการส่ งเสริ มให้
เป็ น ตัวแทนของโรงเรี ยน
เข้าแข่งขันในระดับต่างๆ
๔.นัก เรี ยนทุกคนมีความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน
๕.นัก เรี ยนทุกคนมีใจรักการกีฬา
และเป็ นผูม้ ีนาํ ใจเป็ นนักกี ฬา
๑.เพือให้ขอ้ มูล เสนอแนะแนวทาง ๑.นักเรี ยนทีเกิดปั ญหาทุกคน
ในการแก้ปัญหาให้นกั เรี ยนสามารถ สามารถตัดสิ นใจเลือกแนวทางใน
เลือกตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้ดว้ ย
การแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
ตนเอง
เหมาะสม
๒.เพือส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนประสบ ๒.นักเรี ยนทุกคนได้รับการ
ความสําเร็ จในชีวติ
ส่ งเสริ มตามสมควรแก่อตั ภาพของ
ตนเอง

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑.เพือให้นกั เรี ยนมีอาหารเช้าและ
อาหารกลางวันทีมีคุณค่า
หลากหลาย รับประทาน
๒.เพือให้นกั เรี ยนสามารถเลือก
รับประทานอาหารทีปลอดภัย และ
มีประโยชน์

๖๔

๑.นักเรี ยนทุกคนรับประทาน
อาหารเช้าและอาหารกลางวันทีมี
คุณค่าและปลอดภัย
๒.นักเรี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรู ้
จากการรับประทานอาหารใน
โรงเรี ยนเพือนําไปใช้ใน
ชี วติ ประจําวันในการเลือกอาหาร
ทีประโยชน์ และปลอดภัย

๑.มาตรฐานที
๑ ตัวบ่งชีที
๑.๔, ๑.๕,
๒.มาตรฐานที
๖ ตัวบ่งชีที
๖.๔
๓.มาตรฐานที
๗ตัวบ่งชีที
๗.๖
๔.มาตรฐานที
๑๐ตัวบ่งชีที
๑๐.๖
มาตรฐานที ๑
ตัวบ่งชีที ๑.๒

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๒๘.โครงการ
พัฒนาทักษะ
การทํางานสู่
อาชี พทีสนใจ

๑.เพือให้นกั เรี ยนวางแผนการ
ทํางานและดําเนินการจนสําเร็ จ
๒.เพือให้นกั เรี ยนทํางานอย่างมี
ความสุ ข มุ่งมันพัฒนางาน และ
ภูมิใจในงานของตน
๓.เพือให้นกั เรี ยนทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ืนได้
๔. เพือให้นกั เรี ยนมีความรู ้ สึกทีดี
ต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู้
เกียวกับอาชีพทีตนสนใจ

๑.นักเรี ยนทุกคนรู ้ จกั วางแผนการ มาตรฐานที ๖
ทํางานและดําเนินการจนสําเร็ จ
ตัวบ่งชีที ๖.๑,
๒.นักเรี ยนทุกคนทํางานอย่างมี
๖.๒, ๖.๓,๖.๔
ความสุ ข มุ่งมันพัฒนางาน และ
ภูมิใจในงานของตน
๓.นัก เรี ยนทุกคนทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ืนได้
๔.นัก เรี ยนทุกคนมีความรู ้สึกทีดี
ต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้
เกียวกับอาชีพทีตนสนใจ

๒๙.โครงการ
พัฒนาระบบ
ดูแลช่ วยเหลือ
นัก เรี ยน

๑.เพือส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนได้
ตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน
๒.เพือจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนให้ครอบคลุมขอบข่ายและ
ภารกิจตามนโยบาย
๓.เพือให้นกั เรี ยนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม ป้ องกันและ
แก้ปัญหา ให้สามารถศึกษา จน
สําเร็ จหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน

๑.ครู ทุกคนมีความรู ้ ความเข้าใจ
มีความตระหนัก ให้ความสําคัญ
ต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมและ
สามารถจัดกิ จกรรมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
๒.โรงเรี ยนมีขอ้ มูลนักเรี ยนใน
ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรี ยนครบ
ทุกชัน ทุกคน
๓.นัก เรี ยนทุกคนได้รับการ
ช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม พัฒนา ป้ องกัน
แก้ปัญหาและมีคุณลักษณะ
ทีพึงประสงค์ตามหลักสู ตร
สถานศึกษากําหนด

๖๕

๑.มาตรฐานที
๗ ตัวบ่งชีที
๗.๖
มาตรฐานที ๑๐
ตัวบ่งชีที ๑๐.๖

กลยุทธ์ท๔ี พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
โครงการ/
กิจกรรม

๓๐โครงการ
นิเทศภายใน

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑.เพือพัฒนางานตามขอบข่ายของ
กลุ่มงานในโรงเรี ยนทัง ๔ งาน
๒.เพือพัฒนาครู ให้มีประสิ ทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที

๓๑.โครงการ

๑.เพือให้บุคลากรได้รับความรู ้จาก
พัฒนาบุคลากร การประชุ ม ฝึ กอบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน ตามความถนัดและวิชา
ทีรับผิดชอบ
๒.เพือให้บุคลากรได้นาํ เอาความรู ้
ทีได้รับมาขยายผลต่อและใช้
ประโยชน์กบั บุคลากรและนักเรี ยน
ภายในสถานศึกษา
๓.เพือให้บคุ ลากรมีแรงจูงใจและ
เจตคติทดีี ตอ่ การพัฒนาตนเอง
๔.เพือสร้ างขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานแก่ บุคลากร

๖๖

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑.การบริ หารงานทัง ๔ งาน
มาตรฐานที ๘
บรรลุภารกิจร้อยละ ๑๐๐
ตัวบ่งชีที๘.๓,
๒.ครู ไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ ๑๐๐ มี ๘.๖
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานใน
หน้าที
๑.บุคลากรทุกคนได้รับความรู ้จาก
การประชุ ม ฝึ กอบรม สัมมนา
และศึ กษาดูงาน ตามความถนัด
และวิชาทีรับผิดชอบ
๒.บุคลากรทุกคนได้นาํ เอาความรู ้
ทีได้รับมาขยายผลต่อและใช้
ประโยชน์กบั บุคลากรและ
นักเรี ยนภายในสถานศึกษา
๓.บุคลากรทุกคนมีแรงจูงใจและ
เจตคติทดีี ตอ่ การพัฒนาตนเอง
๔.บุคลากรทุกคนมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบตั ิงาน

๑.มาตรฐานที
๗ตัวบ่งชี ๗.๘
๒.มาตรฐานที
๘ ตัวบ่งชีที
๘.๔

โครงการ/
กิจกรรม

๓๒.ครงการ
เสริ มสร้างขวัญ
และกําลังใจ
บุคลากร

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑.เพือเป็ นการสร้ างขวัญและ
กําลังใจให้แก่ บคุ ลากร
๒.เพือเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์
อันดีซึงกันและกันระหว่างบุคลากร
๓.เพือเป็ นการสร้ างความรัก
ความห่วงใยของทางโรงเรี ยนต่อ
บุคลากร

๖๗

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

บุคลากรมีขวัญและกําลังใจดีขึน มี สอดคล้องกับ
ความสัมพันธ์อนั ดีซึ งกันและกัน มี มาตรฐานที 7
ความรัก ความผูกพัน
ตัวบ่งชีที 7.8
ต่อโรงเรี ยน

กลยุทธ์ที ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาลเน้นการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน เพือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๓๓.โครงการ ๑.เพือกําหนดมาตรฐานการศึกษา
การประกัน
ของสถานศึกษา
คุณภาพภายใน ๒.เพือจัดทําและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษา
๓.เพือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศในการบริ หารจัด
การศึกษา
๔.เพือให้มกี ารติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษา
๕.เพือให้มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพทังภายในและภายนอกไป
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๖.เพือให้มีการจัดทํารายงาน
ประจําปี ทีเป็ นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน

๖๘

๑.ในปี การศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรี ยนมีมาตรฐานการศึกษา
๒.ในปี การศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรี ยนมีการจัดทําและ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๓.ในปี ก ารศึกษา ๒๕๕๘โรงเรี ยน
ได้พฒั นาระบบข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศในการบริ หาร
จัดการศึกษา
๔.ในปี ก ารศึกษา ๒๕๕๘โรงเรี ยน
มีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๕.มีการนําผลการประเมินคุณภาพ
ทังภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในปี การศึกษา ๒๕๕๙
๖.มีการจัดทํารายงานประจําปี ที
เป็ น รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในของปี การศึ กษา ๒๕๕๘

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

มาตรฐานที ๑๒
ตัวบ่งชีที
๑๒.๑, ๑๒.๒,
๑๒.๓, ๑๒.๔,
๑๒.๕, ๑๒.๖

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๓๔.โครงการ
พัฒนาการจัด
องค์กร ระบบ
การบริ หาร
อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
เกิดประสิ ทธิผล

๑.เพือพัฒนาสถานศึกษาให้มีการ
พัฒนาองค์กร โครงสร้าง ระบบ
การบริ หารงานให้เป็ นระบบ
๒. เพือให้ผบู้ ริ หารใช้หลักบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลผลการ
ประเมินหรื อผลการวิจยั เป็ นฐานคิด
ทังด้านวิชาการและการจัดการ
๓.เพือให้ผบู ้ ริ หารสามารถบริ หาร
จัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมาย
ตามทีกําหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการ
๔.นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน
พึงพอใจผลการบริ หารจัดการศึกษา

๓๕.โครงการ
ระดมทรัพยากร
และการลงทุน
เพือการศึกษา

เพือประสานความร่ วมมือระหว่าง องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน
โรงเรี ยน กับองค์กรของรัฐ องค์ก ร ชุมชน ให้ความร่ วมมือร้ อยละ
๑๐๐ ของการขอความร่ วมมือ
เอกชน และชุมชนในการร่ วม
พัฒนาและจัดการศึกษา

๖๙

๑.ภายในปี การศึกษา ๒๕๕๘
สถานศึกษาสามารถพัฒนาองค์กร
โครงสร้าง ระบบการบริ หารงาน
อย่างเป็ น
ระบบ
๒.ภายในปี การศึกษา ๒๕๕๘
ผูบ้ ริ หารใช้หลักบริ หารแบบมี
ส่ วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลผลการ
ประเมินหรื อผลการวิจยั เป็ นฐาน
คิดทังด้านวิชาการและการจัดการ
๓.ในปี ก ารศึกษา ๒๕๕๘
ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัด
การศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที
กําหนดไว้ในแผนปฏิ บตั ิการร้ อย
ละ ๑๐๐
๔.นัก เรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชนร้อย
ละ ๙๗พึงพอใจผลการบริ หารจัด
การศึกษา

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

มาตรฐานที ๘
ตัวบ่งชีที ๘.๑,
๘.๒,๘.๓,
๘.๔,๘.๕, ๘.๖

มาตรฐานที ๙
ตัวบ่งชีที ๙.๓

โครงการ/
กิจกรรม

๓๖.โครงการ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
โรงเรี ยนกับ
ชุมชน

โครงการ/
กิจกรรม

๓๗.โครงการ
พัฒนา
ระบบงาน
ธุ รการ การเงิน
และพัสดุ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑เพือส่ งเสริ มพัฒนาการบริ หารงานความ
๑ ร้ อยละ 90 โรงเรี ยนมี
สอดคล้องกับ
สัมพันธื ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน พัฒนาการบริ หารงานโดยการมี มาตรฐานที 9
๒ เพือส่ งเสริ มคณะกรรมการสถานศึกษารู
ส่ วนร่
้ วมระหว่างโรงเรี ยนกับ
ตัวบ่งชีที 9.1,
และปฏิบตั ิหน้าทีตามทีระเบียบกําหนดชุมชน
9.2, 9.3
๓เพือส่ งเสริ มคณะกรรมการ
๒ ร้ อยละ 90 คณะกรรมการสถานศึกษา
สถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และ รู ้ และปฏิบตั ิหน้าทีตามทีระเบียบกําหนด
ขับเคลือนการดําเนินงานของ
๓ร้ อยละ 90 คณะกรรมการ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็ จตาม
สถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และ
เป้ าหมาย
ขับเคลือนการดําเนินงานของ
๔เพือส่ งเสริ มผูป้ กครองและชุมชน สถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็ จตาม
เข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนา
เป้ าหมาย
สถานศึกษา
๔ร้ อยละ 90ผูป้ กครอง ผูป้ กครอง
เครือข่ายและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

๑ เพือให้การทําจัดทําเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั
๒.เพือให้การจัดทําบัญชีงานการเงิน
และพัสดุ มีประสิ ทธิภาพยิ งขึน
๓.เพือให้ให้การทํางานเกียวกับงาน
ธุ รการ การเงิน และพัสดุเป็ นระบบ
และคล่องตัว

๑. ให้ผเู้ กี ยวข้องงานทัง 3 ด้าน
ปฏิบตั ิงานได้ถกู ต้องและรวดเร็ ว
ทันตามเวลาทีกําหนด
๒.ให้ผรู ้ ับผิดชอบเข้าอบรมตามที
หน่วยงานเหนือขึนไปกําหนด
๓. ระบบงานธุรการ การเงิน และ
พัสดุ มีความต้องคล่องตัวในการ
ปฏิบตั ิ

๗๐

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ตอนที ๓
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี ของสถานศึกษา
 ผลการดําเนิ นงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพือเป็ นเครืองมือในการเรียนรู ้
โครงการ/
กิจกรรม

๑.โครงการ
พัฒนาการจัด
ประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ปฐมวัย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาปฐมวัย
ได้ทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี
๒. จัดทําและดําเนินการตาม
แผนทีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๓.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศในการ
บริ หารจัดการได้ร้อยละ ๙๕
๔.ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานได้ร้อยละ ๙๕
๕.นําผลการประเมินคุณภาพ
ทังภายในและภายนอกไปใช้
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนือง
๖.จัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในปี การศึกษาละ ๑ ครัง

๑. มีมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยทุกมาตรฐานและทุก
ตัวบ่งชี สอดรับกับมาตรฐาน
ของหน่วยงานต้นสังกัด
๒. มีแผนการจัดการศึกษา
ปฐมวัยดําเนินงานตามแผน
ทีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานของโรงเรี ยน
๓.มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศในการ
บริ หารงานได้รอั ยละ ๑๐๐
๔.มีการติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานได้ร้อยละ ๑๐๐
๕. มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพทังภายในและ
ภายนอกไปใช้ในการวางแผน
พัฒนา
๖.มีการจัดทํารายงานประจําปี
เมือสิ นปี การศึกษา ๑ ครัง

มาตรฐานปฐมวัย
มาตรฐานที ๑เด็กมี
พัฒนาการด้านร่ างกาย
มาตรฐานที๒เด็กมี
พัฒนาการด้านอารมณ์
และจิตใจ
มาตรฐานที๓เด็กมี
พัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที๔เด็กมี
พัฒนาการด้านสติปัญญา
มาตรฐานที๕ครู
ปฏิบตั ิงานตามบทบาท
หน้าทีอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล
มาตรฐานที๖ผูบ้ ริ หาร
ปฏิบตั ิงานตามบทบาท
หน้าทีอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล

เป้าหมาย

๗๑

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๒.โครงการพัฒนา
คุณภาพ
การเรี ยน
การสอน
อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

๑.ครู ทุกคนปรับเปลียน
พฤติกรรมการสอนให้
หลากหลายยิ งขึน โดนยึดผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ
๒.ครู ทุกคนมีการพัฒนาสื อ
จัดหาแหล่งเรี ยนรู ้ และมีการ
วิจยั ในชันเรี ยน
๓. โครงการพัฒนา ๑.ครู ทุกคนศึกษาค้นคว้า
กระบวนการ
เกียวกับกิ จกรรมการเรี ยนการ
วิจยั ในการเรี ยนรู ้ สอนทีมีประสิ ทธิภาพ
ในชันเรี ยน
๒.นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาไทยสังคม
ศึกษา และภาษาต่ างประเทศ
เพิมขึนอย่างน้อยร้อยละ ๕
๓.ครู ทุกคนมีผลงานวิจยั นํา
ผลงานวิจยั ไปใช้พฒั นางานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพเกิดและเกิ ด
ประสิ ทธิผล
๔.โครงการ
๑.นัก เรี ยนร้อยละ ๙๕ มี
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิทางการ ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนแต่ละ
เรี ยน ๘ กลุ่มสาระ สาระเป็ นไปตามเกณฑ์ตน้ สังกัด
๒.นักเรี ยนร้ อยละ ๙๕มีผลการ
ประเมินสมรรถนะตามหลักสู ตร
เป็ นไปตามเกณฑ์

๗๒

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

๑.ครู ทุกคนตังใจปรับเปลียน
พฤติกรรมการสอนให้
หลากหลายยิงขึน โดนยึด
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
๒.ครู ทุกคนตังใจพัฒนาสื อ
จัดหาแหล่งเรี ยนรู ้ และมีการ
วิจยั ในชันเรี ยน
๑.ครู ทุกคนมีเอกสารทีได้
ศึกษาค้นคว้าเกี ยวกับกิจกรรม
การเรี ยนการสอนทีมี
ประสิ ทธิ ภาพ
๒.นัก เรี ยนมีผลสัมฤทธิ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาไทยสังคม
ศึกษา และภาษาต่างประเทศ
เพิมขึนร้อยละ ๑๒
๓.ครู ทุกคนมีผลงานวิจยั
นําผลงานวิจยั ไปใช้พฒั นางาน
ให้มีประสิ ทธิภาพ และเกิ ด
ประสิ ทธิผล
๑.นักเรี ยนร้อยละ๘๕.๖๔ มี
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนแต่ละ
สาระเป็ นไปตามเกณฑ์ตน้
สังกัด
๒.นัก เรี ยนร้ อยละ ๑๐๐มีผล
การประเมินสมรรถนะตาม
หลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

มาตรฐาน ที ๗
ครู ปฏิบตั ิงานตาม
บทบาทหน้าทีอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและ
เกิดประสิ ทธิผล

มาตรฐานที ๕
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และ
ทักษะทีจําเป็ นตาม
หลักสู ตร
มาตรฐานที ๗
ตัวบ่งชีที ๗.๗ครู มกี าร
ศึกษาวิจยั และ
พัฒนาการจัดการ
เรี ยนรู ้ในวิชาทีตน
รับผิดชอบและใช้
ผลการวิจยั ไป
ปรับปรุ งการสอน
มาตรฐานที ๕
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และ
ทักษะทีจําเป็ นตาม
หลักสู ตร

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๓.นักเรี ยนร้อยละ ๙๕มีผลการ
ประเมินการคิดวิเคราะห์และเขียน
เป็ น ไปตามเกณฑ์
๔.นักเรี ยนร้อยละ ๕๐มีผลการ
ทดสอบระดับชาติเฉลียอยูใ่ น
ระดับดีขึน
๕.โครงการ
๑.นักเรี ยนทุกคนมีทกั ษะในการ
พัฒนาทักษะการ ฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ
ใช้ภาษาอังกฤษ ดีขึน
เพือเตรี ยมพร้อม ๒.นัก เรี ยนทุกคนมีความมันใจ
สู่ ประชาคม
ในการใช้ภาษาอังกฤษ กล้าคิด
อาเซี ยน
กล้าทํา กล้าแสดงออก
๓.นักเรี ยนทุกคนรู ้จกั แสวงหา
ความรู ้ เพือเป็ นพืนฐานการศึกษา
ในระดับทีสู งขึน
๔.นักเรี ยนทุกคนเล็งเห็น
ความสําคัญของภาษาอังกฤษเพือ
พัฒนาความพร้อมและศักยภาพ
ของตนเองให้เข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยนได้
๖.โครงการ
๑.นักเรี ยนและบุคลากรใน
ห้อ งสมุด
โรงเรี ยนร้อยละ ๙๕ มาใช้บริการ
มีชีวติ
และร่ วมกิจกรรมให้หอ้ งสมุด
๒.นัก เรี ยนร้ อยละ ๙๕ มีนิสัยรัก
การอ่าน แสวงหาความรู ้ ดว้ ย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้
และสื อต่าง ๆ รอบตัว
๗๓

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

๓.นักเรี ยนร้อยละ ๑๐๐มีผลการ
ประเมินการคิดวิเคราะห์และเขียน
เป็ น ไปตามเกณฑ์
๔.นักเรี ยนร้อยละ ๕๐มีผลการ
ทดสอบระดับชาติเฉลียอยูใ่ น
ระดับดีขึน
๑.นักเรี ยนทุกคนมีทกั ษะในการ
ฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ
ดีขึน
๒.นัก เรี ยนทุกคนมีความมันใจ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ กล้าคิด
กล้าทํา กล้าแสดงออก
๓.นักเรี ยนทุกคนรู ้จกั แสวงหา
ความรู ้ เพือเป็ นพืนฐานการศึกษา
ในระดับทีสู งขึน
๔.นักเรี ยนทุกคนเล็งเห็น
ความสําคัญของภาษาอังกฤษเพือ
พัฒนาความพร้อมและศักยภาพ
ของตนเองให้เข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยนได้
๑.นักเรี ยนและบุคลากรใน
โรงเรี ยนร้อยละ ๙๕ มาใช้บริการ
และร่ วมกิจกรรมให้หอ้ งสมุดด้วย
ความสนใจ
๒.นัก เรี ยนร้ อยละ ๑๐๐ มีนิสัยรัก
การอ่าน แสวงหาความรู ้ ดว้ ย
ตนเองจากแหล่งเรี ยนรู ้ สื อต่าง ๆ

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

มาตรฐานที ๓
ตัวบ่งชีที ๓.๒
มีทกั ษะในการอ่าน
ฟั ง พูด เขียนและ
ตังคําถามพือ
ค้นคว้าหาความรู ้
เพิมเติม

มาตรฐานที๓
ผูเ้ รียนมีทกั ษะใน
การแสวงหา
ความรูด้ ว้ ยตนเอง
รักการเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื อง

โครงการ/
กิจกรรม

๗.กิจกรรรม
ส่ งเสริ มนิ สยั รัก
การอ่าน การเขียน

เป้าหมาย

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๓.นักเรี ยนร้อยละ ๙๕ มี
ทักษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด
เขียนและตังคําถามเพือ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ มเติม
๔.นักเรี ยนร้อยละ ๙๕ ใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู ้ และนําเสนอผลงาน
๑.ผูเ้ รี ยนทุกคนในโรงเรี ยน
เข้าร่ วมกิจกรรมในโครงการ
๒.คณะครู ในโรงเรี ยนทุก
คนเข้าร่ วมกิจกรรมใน
โครงการ
๓.คณะกรรมการ
สถานศึกษา ขันพืนฐาน
และผูป้ กครองทุกคนเข้าร่ วม
กิจกรรม
ในโครงการ

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

๓.นักเรี ยนร้อยละ ๑๐๐ มีทกั ษะ
ในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียนและ
ตังคําถามเพือค้นคว้าหาความรู ้
๔.นักเรี ยนร้อยละ ๑๐๐ใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู ้
และนําเสนอผลงาน
๑.ผูเ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วมกิ จกรรม
๒.คณะครู ทุกคนเข้าร่ วมกิจกรรม
๓.คณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐานและผูป้ กครอง
ทุกคนเข้าร่ วมกิ จกรรม

๗๔

มาตรฐานที ๓
ตัวบ่งชีที ๓.๑มีนิสัย
รักการอ่านและ
แสวงหาความรู ้ดว้ ย
ตนเองจากแหล่ง
เรี ยนรู ้ และสื อ
ตัวบ่งชีที ๓.๒มี
ทักษะในการอ่าน ฟั ง
ดู พูด เขียน
มาตรฐานที ๑๔
ตัวบ่งชีที ๑๔.๑จัด
โครงการทีส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชีที ๑๔.๒ผล
การดําเนิ นงาน
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
บรรลุตามวิสยั ทัศน์
ของสถานศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

๘.โครงการ
เสริ มสร้างสังคม
แห่ งการเรี ยนรู ้สู่
สถานศึกษา

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑.ผูเ้ รี ยนร้อยละ ๙๕ มีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู ้ ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้
และสื อต่างๆ
๒.ผูเ้ รี ยนร้อยละ ๙๕ มีทกั ษะ ใน
การอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน และ
ตังคําถามเพือค้นคว้าหาความรู ้
๓.ผูเ้ รี ยนร้อยละ ๙๕ เรี ยนรู ้
ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลียนความ
คิดเห็นเพือการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
๔. ผูเ้ รี ยนร้อยละ ๙๕ ใช้
เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และ
นําเสนอผลงาน
๕. ร้ อยละ ๙๕สถานศึกษาสร้าง
แหล่งเรี ยนรู ้และพัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้ ทงั
ภายใน ภายนอกสถานศึกษา ๖.
ร้ อยละ ๙๕ มีการแลกเปลียน
เรี ยนรู้ระหว่างบุคคลภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที
เกียวข้องเพือพัฒนาหลักสู ตรให้มี
คุณภาพ มีความเหมาะสม
ตรงตามทีกรมวิชาการกําหนด

๗๕

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

๑.ผูเ้ รี ยนร้อยละ ๑๐๐ มีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู ้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรี ยนรู ้ และสื อต่างๆ
๒.ผูเ้ รี ยนร้อยละ ๑๐๐มีทกั ษะ
ในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน
และตังคําถามเพือค้นคว้าหา
ความรู ้
๓.ผูเ้ รี ยนร้อยละ ๑๐๐ เรี ยนรู ้
ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลียน
ความคิดเห็นเพือการเรี ยนรู ้
ระหว่างกัน
๔. ผูเ้ รี ยนร้อยละ ๑๐๐ ใช้
เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และ
นําเสนอผลงาน
๕. ร้ อยละ ๑๐๐สถานศึกษา
สร้ างแหล่งเรี ยนรู ้และพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา
และใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรี ยนรู้ ทงภายใน
ั
ภายนอก
สถานศึกษา
๖. ร้อยละ ๑๐๐ มีการ
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ ระหว่างบุคคล
ภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษา ครอบครัว ชุ มชน
และองค์กรทีเกี ยวข้องเพือพัฒนา
หลักสู ตรให้มีคุณภาพ

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

มาตรฐานที ๓
ตัวบ่งชีที ๓.๑,
๓.๒,๓.๓,๓.๔
ผูเ้ รียนมีทกั ษะ
ในการแสวงหา
ความรูด้ ว้ ยตนเอง
รักการเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื อง
มาตรฐานที ๑๓
ตัวบ่งชีที ๑๓.๑,
๑๓.๒
สถานศึกษามีการ
สร้ าง ส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็ น
สังคมแห่งการ
เรี ยนรู ้

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๙.โครงการพัฒนา ปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษา
ขันพืนฐานโรงเรี ยนวัดหนาม
หลักสู ตร
แดง(เขียวอุทิศ) ให้แล้วเสร็ จ
สถานศึกษา
ก่อนเปิ ดภาคเรี ยนที ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๘

๑๐.โครงการ
จัดการสภาพ
แวดล้อมเพือการ
เรี ยนรู ้
สู่ คุณภาพ

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

หลักสู ตรสถานศึกษา
ขันพืนฐานโรงเรี ยน
วัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
ได้รับการปรับปรุ งในเรื อง
โครงสร้างเวลาเรี ยน
หลักสู ตรท้องถิ น ทีสอดรับ
กับความต้องการของนักเรี ยน
ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด
ได้สําเร็ จก่อนเปิ ดภาคเรี ยนที
๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๘

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

มาตรฐานที ๑๐ตัวบ่งชีที
๑๐.๑, ๑๐.๒,๑๐.๓
หลักสูตรเหมาะสม
กับท้องถิน ความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด
ของนักเรียนและผูเ้ กียวข้อง

มาตรฐานที ๑๑
๑.ทุกพื นทีของโรงเรียน
๑.ร้อยเปอร์ เซ็นต์ของพืนที
ตัวบ่งชีที ๑๑.๑
ได้
ร
บ
ั
การดู
แ
ลให้
ม
ค
ี
วาม
บริ เวณโรงเรี ยนมีความสะอาด
ห้อ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
มันคง สะอาด ปลอดภัย มี
ร่ มรื น สวยงาม
อาคาร มันคง สะอาด
สิงอํานวยความสะดวกทีอยู่
๒.โรงเรี ยนจัดแหล่งเรี ยนรู ้ ให้ ในสภาพใช้การได้ดี ร่มรืน ปลอดภัย มีสิ งอํานวย
นัก เรี ยนทุกคนทัง ๘ กลุ่ม
ความสะดวกเพียงพอ ใช้
มีการจัดทําแหล่งเรียนรู ้
สาระ
การได้ดี ร่ มรื น มีแหล่ง
สําหรับนักเรียน
๒.โรงเรี ยนจัดและปรับปรุ ง เรี ยนรู้สําหรับผูเ้ รี ยน
แหล่งเรี ยนรู ้ ให้นกั เรี ยนทุก มาตรฐานที ๑๓
ตัวบ่งชีที ๑๓.๑
คนทัง ๘ กลุ่มสาระ
มีการสร้ างและ
การเรี ยนรู ้
พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
และใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรี ยนรู ้

๗๖

โครงการ/
กิจกรรม

เป้ าหมาย
(เชิ งปริ มาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็ จ
( เชิ งปริ มาณและคุณภาพ )

๑๑.กิจกรรมพัฒนา เพือส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
นัก เรี ยน
ความสามารถในการคิด
ด้านการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ คิด
สร้ างสรรค์
คิดไตร่ ตรอง และมีวสิ ัยทัศน์

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

มาตรฐานที ๔ ตัวบ่งชีที
๑.นักเรี ยนร้ อยละ ๙๕
๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๔.๔
สามารถสรุ ปความคิดจาก
เรื องทีอ่านและฟั งจับประเด็น
ตามองค์ประกอบเรื อง
เชือมโยงความสัมพันธ์ ของ
เรื องและสื อสารการพูดหรื อ
การเขียนตามความคิดของ
ตนเองได้
๒.นักเรี ยนร้ อยละ ๙๕
สามารถอธิ บายวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาของตน
อย่างเป็ นลําดับขันตอน
๓.นัก เรี ยนร้ อยละ ๙๕
สามารถกําหนดเป้ าหมาย
คาดการณ์ เลือกตัดสิน ใจ
ตามเรื องเหตุการณ์ โดย
เลือกใช้ขอ้ มูลในการ
ตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผลและ
แก้ปัญหาด้วยความรอบคอบ
๔.นัก เรี ยนร้ อยละ ๑๐๐ มี
ความคิดริ เริ มและสร้างสรรค์
สร้ างผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ

๗๗

โครงการ/
กิจกรรม

๑๑.โครงการ
“ลดเวลาเรี ยน
เพิ มเวลารู”้

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑.การดําเนิ นการกิจกรรมทุก
กิจกรรมของโครงการสําเร็ จลุล่วง
ทุกกิจกรรม
๒คณะครู นักเรี ยน และผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการทุกคนและผูม้ ีส่วน
เกียวข้องมีความพึงพอใจ
เชิงคุณภาพ
๓.นัก เรี ยนโรงเรี ยนวัดหนามแดง
(เขียวอุทศิ )ทุกคนมีคุณลักษณะที
กําหนดใน ๔ หมวดประกอบด้วย
หมวดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
หมวดสร้างเสริ มสมรรถนะ และ
การเรี ยนรู ้ หมวดสร้างเสริ ม
คุณลักษณะและค่านิยม และ
หมวดการสร้างเสริ มทักษะการ
ทํางาน ทักษะอาชีพ มีความพึง
พอใจและสามารถเรี ยนรู ้ ได้อย่างมี
ความสุ ขในทุกกิ จกรรม

๗๘

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

๑.นักเรี ยนร้ อยละ ๙๕ มี
มาตรฐานที ๔ ตัว
คุณลักษณะตามทีกําหนด
บ่งชีที ๔.๑, ๔.๒,
ใน ๔ หมวดประกอบด้วยหมวด ๔.๓, ๔.๔
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน หมวดสร้ าง
เสริ มสมรรถนะ และการเรี ยนรู ้
หมวดสร้างเสริ มคุณลักษณะและ
ค่านิยม และหมวดการสร้ างเสริ ม
ทักษะการทํางาน ทักษะอาชี พ
๒.นักเรี ยนอย่างน้อยร้อยละ ๙๕
และ ทุกฝ่ ายทีเกียวข้องมีความพึง
พอใจและเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข
ในทุกกิจกรรมทีกําหนดใน
โครงการ
๓. โรงเรี ยนมีเทคนิคหรื อ
กระบวนการส่ งเสริ มกิจกรรมลด
เวลาเรี ยน เพิ มเวลารู ้ อย่าง
หลากหลาย
๔.นัก เรี ยนมีความสนใจสามารถ
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์เข้า
ร่ วมกิจกรรมตามความสนใจ
ความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ
๕.โรงเรี ยนมีกิจกรรมหลากหลาย
นักเรี ยนทุกคนได้รับการพัฒนาให้
เป็ นคนดี คนเก่ง โดยมีคุณธรรม
จริ ยธรรมมีค่านิ ยมทีพึงประสงค์
และเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ขในทุก
กิจกรรม

กลยุทธ์ที ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็ นชาติไทยและวิถีชวี ิ ตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/
กิจกรรม

๑๒.โครงการ
พัฒนากิจกรรม
ลูกเสื อ
เนตรนารี

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑.นักเรี ยนทุกคนมีคณ
ุ ลักษณะที
พึงประสงค์ตามหลักสู ตร
๒.นัก เรี ยนทีทุกคนมีความเอือ
อาทรและกตัญ ูกตเวทีตอ่ ผูม้ ี
พระคุณ
๓.นักเรี ยนทุกคนยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมทีแตกต่าง
๔.นักเรี ยนทุกคนตระหนักรู ้
คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ งแวดล้อม
๕.ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ กิจการ
ลูกเสื อของโรงเรี ยนมีการ
พัฒนาขึน สามารถเป็ นแบบอย่าง
ในการจัดกิจกรรมของโรงเรี ยนใน
กลุ่มบางพลี ๑ได้

๗๙

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

นักเรี ยนทุกคนมีคณ
ุ ลักษณะ
ทีพึงประสงค์ตามหลักสู ตร มี
ความเอืออาทรและกตัญ ู
กตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที
แตกต่างตระหนักรู ้ คุณค่า
ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ งแวดล้อมกิ จการลูกเสื อ
ของโรงเรี ยนมีการพัฒนาขึน
สามารถเป็ นแบบอย่างในการ
จัดกิจกรรมของโรงเรี ยนใน
กลุ่มบางพลี ๑ ได้เป็ น
โรงเรี ยนต้นแบบลูกเสื อของ
เขตพืนทีการศึ กษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต ๒

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

มาตรฐานที ๒
ตัวบ่งชีที ๒.๑
มีคุณลักษณะทีพึง
ประสงค์ตามหลักสู ตร
ตัวบ่งชีที ๒.๒
เอืออาทรผูอ้ ืนและ
กตัญ กู ตเวทีต่อผูม้ ี
พระคุณ
ตัวบ่งชีที ๒.๓ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรม
ทีแตกต่าง
ตัวบ่งชีที ๒.๔ตระหนัก
รู ้ คุณค่า ร่ วมอนุรกั ษ์
และพัฒนาสิ งแวดล้อม
มาตรฐานที ๑๐
ตัวบ่งชีที ๑๐.๓
จัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยนทีส่ งเสริ มและ
ตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความ
สนใจของผูเ้ รี ยน

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑๓.โครงการวัน ๑.นัก เรี ยนทุกคนปฏิ บตั ิตนใน
สําคัญ
การประกอบพิธีกรรมทางด้าน
ศาสนา ประเพณีวฒั นธรรม ทีดี
งามของคนไทยได้
๒.นักเรี ยนทุกคนมีความเคารพ
รัก หวงแหน เทิดทูนสถานบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริ ย์

๑.นัก เรี ยนทุกคนปฏิ บตั ิตนใน
การประกอบพิธีกรรมทางด้าน
ศาสนา ประเพณีวฒั นธรรม ทีดี
งามของคนไทยด้วยความตังใจ
๒.นักเรี ยนทุกคนมีความเคารพ
รัก หวงแหน เทิดทูนสถานบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริ ย์

๘๐

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

มาตรฐานที ๒
ตัวบ่งชีที ๒.๑
มีคุณลักษณะทีพึง
ประสงค์ตามหลักสู ตร
ตัวบ่งชีที ๒.๒ เอืออาทร
ผูอ้ ืนและกตัญ ูกตเวทีต่อ
ผูม้ ีพระคุณ
ตัวบ่งชีที ๒.๓ ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที
แตกต่าง
ตัวบ่งชีที ๒.๔ ตระหนักรู ้
คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ งแวดล้อม
มาตรฐานที ๑๔
ตัวบ่งชีที ๑๔.๑จัด
โครงการ กิจกรรมที
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุ
ตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชีที ๑๔.๒ผลการ
ดําเนินงานส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

๑๔.โครงการ
โรงเรี ยน
ธรรมจารี

เป้าหมาย

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑.นักเรี ยนทุกคนได้รับการ
ปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรม
๒.นักเรี ยนทุกคนได้ปฏิ บตั ิ
กิจกรรมอันเป็ นประโยชน์แก่
ตนเองและสังคม

๑.นัก เรี ยนทุกคนได้รับการ
ปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรม
๒.นักเรี ยนทุกคนได้ปฏิบตั ิ
กิจกรรมอันเป็ นประโยชน์แก่
ตนเองและสังคมโรงเรียน
ดีเด่ น ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม โครงการประกวด
โรงเรียนและนักเรียนดีเด่น
ด้านคุณธรรมและจริยะธรรม
จากสํานักสํานักงานการศึกษา
ขันพืนฐานและธนาคารออม
สิน

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

มาตรฐานที ๒ ตัวบ่งชีที
๒.๑
มีคุณลักษณะทีพึง
ประสงค์ตามหลักสู ตรตัว
บ่งชีที ๒.๒ เอืออาทร
ผูอ้ ืนและกตัญ ูกตเวทีต่อ
ผูม้ ีพระคุณ
ตัวบ่งชีที ๒.๔ ตระหนักรู ้
คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ งแวดล้อม
มาตรฐานที ๑๔
บ่งชีที ๑๔.๑ จัดโครงการ
๓.โรงเรี ยนวัดหนามแดงได้รับ กิจกรรมทีส่ งเสริมให้
รางวัลโรงเรี ยนพระราชทาน ผูเ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา
ตัวบ่งชีที ๑๔.๒ ผลการ
ดําเนินงานส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษา

๘๑

โครงการ/
กิจกรรม

๑๕.โครงการ
อนุ รกั ษ์พลังงาน
และสิ งแวดล้อม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

๑.ครู และนักเรี ยนทุกคนได้รู้
วิธีการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ งแวดล้อมอย่างถูกต้อง
๒.โรงเรี ยนเป็ นต้นแบบในการ
ปฏิบตั เิ รื องการอนุรักษ์
พลังงานและสิ งแวดล้อ ม
สู่ ชุมชน

๑.ครู และนักเรี ยนทุกคนได้รู้
วิธีการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ งแวดล้อมอย่างถูกต้อง
๒.โรงเรี ยนเป็ นต้นแบบในการ
ปฏิบตั เิ รื องการอนุรักษ์
พลังงานและสิ งแวดล้อม
สู่ ชุมชน

๘๒

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

มาตรฐานที ๒
ตัวบ่งชีที ๒.๔
ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วม
อนุ รกั ษ์และพัฒนา
สิ งแวดล้อม
มาตรฐานที ๑๔
ตัวบ่งชีที ๑๔.๑จัด
โครงการ กิจกรรมที
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุ
ตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชีที ๑๔.๒ผลการ
ดําเนินงานส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

๑๖.โครงการ
พัฒนาพัฒนา
ประชาธิ ปไตยใน
โรงเรี ยน

๑.นักเรี ยนทุกคนได้มีส่วนร่ วม
ในกิจกรรม
๒.นักเรี ยนทุกคนมีพฤติกรรม
ดีขึน
๓.นัก เรี ยนทุกคนสามารถ
ทํางานเป็ นหมู่คณะได้
๔.นัก เรี ยนทุกคนรู้ จกั สิ ทธิ
และหน้าทีของตนเอง
๕.นัก เรี ยนทุกคนมีความ
สามัคคี และรู ้จกั การเสี ยสละ

๑.นัก เรี ยนทุกคนได้มีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมด้วยความตังใจ
๒.นักเรี ยนทุกคนมีพฤติกรรม
ดีขึน
๓.นักเรี ยนทุกคนสามารถ
ทํางานเป็ นหมู่คณะได้ดี
๔.นักเรี ยนทุกคนรู ้ จกั สิ ทธิ
และหน้าทีของตนเอง
๕.นักเรี ยนทุกคนมีความ
สามัคคี และรู ้จกั การเสี ยสละ

มาตรฐานที ๒
ตัวบ่งชีที ๒.๑มี
คุณลักษณะทีพึงประสงค์
ตามหลักสู ตร
ตัวบ่งชีที ๒.๓ ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที
แตกต่าง

๑๗.โครงการ
พัฒนา
สถานศึกษาสู่
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๑.ภายในปี การศึ กษา ๒๕๕๘
โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียว
อุทิศ) นําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการบริ หาร
สถานศึกษา จัดการศึกษาและ
ดําเนินกิจกรรมทีเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ชุมชน/ต่อสังคม
๒.ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน มีความรู ้ ความเข้าใจ
และปฏิบตั ิงานเป็ นแบบอย่าง
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓.นัก เรี ยนทุกคนมีความรู ้
ทักษะ ปฏิบตั ติ น และดําเนิน
ชีวติ ตามปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง “อยูอ่ ย่างพอเพียง

๑. โรงเรี ยนวัดหนามแดง
(เขียวอุทศิ ) นําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
บริ หารสถานศึกษาจัด
การศึกษาและดําเนินกิจกรรม
ทีเป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชน/ต่อ
สังคม
๒.ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน มีความรู ้ ความเข้าใจ
และปฏิบตั ิงานเป็ นแบบอย่าง
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓.นักเรี ยนทุกคนมีความรู้
ทักษะ ปฏิบตั ิตนและดําเนิน
ชีวติ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “อยูอ่ ย่างพอเพียง

มาตรฐานที ๑๔
ตัวบ่งชีที ๑๔.๑จัด
โครงการ ทีส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี ที ๑๔.๒ผลการ
ดําเนินงานส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษา
มาตรฐานที ๑๕
ตัวบ่งชีที ๑๕.๑ จัด
โครงการ กิจกรรมพิเศษ
เพือตอบสนองนโยบาย
จุดเน้นตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึ กษา

๘๓

โครงการ/
กิจกรรม

๑๘.โครงการ
อ่อนน้อม
ถ่อมตน
ไหว้งาม
ตามแบบไทย

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

๑.นักเรี ยนทุกคนร่ วมกิจกรรม
เป็ น ทีโรงเรี ยนจัดขึนเพือ
อนุรกั ษ์วฒั นธรรมไทย ใน
ด้านมารยาทไทยและมีความ
ภาคภูมิใจทีได้มีส่วนร่ วมใน
การแสดงออกถึงความเป็ นไทย
๒.ครู และนักเรี ยนทุกคนมี
ความเข้าใจเกี ยวกับมารยาท
ไทย
๓.นัก เรี ยนทุกคนมีกริ ยา
มารยาทเรี ยบร้ อย และปฏิบตั ิ
จนเกิดความเคยชิ น

๑.นัก เรี ยนทุกคนตังใจ
ร่ วมกิจกรรมเป็ นทีโรงเรี ยนจัด
ขึนเพืออนุรักษ์วฒั นธรรมไทย
ในด้านมารยาทไทยและมีความ
ภาคภูมิใจทีได้มีส่วนร่ วมใน
การแสดงออกถึงความเป็ นไทย
๒.ครู และนักเรี ยนทุกคนมี
ความเข้าใจเกี ยวกับมารยาท
ไทย
๓.นักเรี ยนทุกคนมีกริ ยา
มารยาทเรี ยบร้ อยและปฏิ บตั ิจน
เกิดความเคยชิน

๘๔

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

มาตรฐานที ๒
ตัวบ่งชีที ๒.๑
มีคุณลักษณะทีพึง
ประสงค์ตามหลักสู ตร
มาตรฐานที ๑๔
ตัวบ่งชีที ๑๔๑
จัดโครงการ กิจกรรมที
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุ
ตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชีที ๑๔.๒ผลการ
ดําเนินงานส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

๑๙.โครงการ
พัฒนา
สิ งแวดล้อม
ร่ วมกับชุมชน

เป้าหมาย

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑.เพือพัฒนาสภาพแวดล้อม
ร่ วมกับชุมชนโดยรอบ
โรงเรี ยนให้สะอาด ร่ มรื น
สวยงาม
๒.เพือให้นกั เรี ยน ครู และ
ชุมชน มีจิตสํานึก ตระหนัก
และรู ้ คณ
ุ ค่าของการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ งแวดล้อม
๓. เพือให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือ
ปฎิบตั ิจริ งจนสรุ ปความรู ้ ได้
ด้วยตนเอง

ครู นักเรี ยน คนในชุมชนมี
ความตระหนักในการรักษา
สิ งแวดล้อมจนเป็ นวิถีชีวติ ทํา
ให้ชุมชนไม่มปี ั ญหาด้าน
สิ งแวดล้อม

๘๕

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

มาตรฐานที ๑๔
ตัวบ่งชีที ๑๔๑
จัดโครงการ กิจกรรมที
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุ
ตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชีที ๑๔.๒
ผลการดําเนินงานส่ งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตาม
เป้ าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที ๑๕
ตัวบ่งชีที ๑๕.๑
จัดโครงการ กิจกรรม
พิเศษเพือตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
ตัวบ่งชีที ๑๕.๒
ผลการดําเนินงานบรรลุ
ตามเป้ าหมายและพัฒนาดี
ขึนกว่าทีผ่านมา

กลยุทธ์ที ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทวถึ
ั งครอบคลุม ผูเ้ รียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ

โครงการ/
กิจกรรม

๒๐.โครงการ
ประกันโอกาส
ทางการศึกษา

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

๑.เด็กทีอยูใ่ นเขตบริ การทุกคน
ของโรงเรี ยนวัดหนามแดง
(เขียวอุทศิ ) ได้เรี ยน
๒. เด็กทีอยูน่ อกเขตบริ การ
เด็กพิการ เด็กด้อ ยโอกาสทุก
คนทีประสงค์จะเรี ยนที
โรงเรี ยนวัดหนามแดง
(เขียวอุทศิ ) ได้เรี ยน

๑.ประกาศ ติดตาม ตรวจสอบ
ให้เด็กทีอยูใ่ นเขตบริ การทุกคน
เข้าเรี ยนครบทุกคน
๒. รับเด็ก ทุกคนทีอยูน่ อกเขต
บริ การ เด็กพิการ เด็กด้อย
โอกาสทีต้องการเรี ยนที
โรงเรี ยนวัดหนามแดง
(เขียวอุทศิ ) เข้าเรี ยน

๘๖

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

มาตรฐานที ๘
ตัวบ่งชีที ๘.๕ นักเรี ยน
ผูป้ กครอง และชุมชน
พึงพอใจผลการบริ หาร
การจัดการศึกษา
มาตรฐานที ๑๕
ตัวบ่งชีที ๑๕.๑
จัดโครงการ กิจกรรม
พิเศษเพือตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

๒๑.โครงการ
พัฒนาการจัดการ
เรี ยนการสอนเด็ก
ทีมีความต้องการ
พิเศษ

เป้าหมาย

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑.ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรี ยนร้ อยละ ๑๐๐
มีความรู ้ ความสามารถในการ
จัดกระบวนการเรี ยนการสอน
สําหรับนักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วม
๒.ผูป้ กครองสามารถนําความรู้
ไปดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนพิเศษ
เรี ยนร่ วมให้มีพฒ
ั นาการทีดีขึน
ร้ อยละ ๙๕
๓.นัก เรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วมเมือ
เข้าค่ายวิชาการแล้วมี
พัฒนาการ
ทีพึงประสงค์ตามศักยภาพ
ร้ อยละ ๙๕
๔.นัก เรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วมมี
โอกาสแสดงศักยภาพในการ
แข่งขันทักษะวิชาการ ร้อยละ
๙๕
๕.นัก เรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วมมี
ความสามารถเป็ นตัวแทนไป
แข่งขันทักษะวิชาการงาน
ศิลปวัฒนธรรมระดับภาค ร้ อย
ละ ๘๐ และระดับชาติ ร้อยละ
๗๐

๑.ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรี ยนทุกคน
มีความรู ้ ความสามารถในการ
จัดกระบวนการเรี ยนการสอน
สําหรับนักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วม
๒.ผูป้ กครองสามารถนําความรู ้
ไปดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนพิเศษ
เรี ยนร่ วมให้มีพฒั นาการทีดีขึน
ร้ อยละ ๑๐๐
๓.นักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วมเมือ
เข้าค่ายวิชาการแล้วมี
พัฒนาการทีพึงประสงค์ตาม
ศักยภาพ ร้อยละ ๑๐๐
๔.นักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วมมี
โอกาสแสดงศักยภาพในการ
แข่งขันทักษะวิชาการ
ร้ อยละ ๙๕
๕.นักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วมมี
ความสามารถเป็ นตัวแทนไป
แข่งขันทักษะวิชาการงาน
ศิลปวัฒนธรรมระดับภาค ร้ อย
ละ ๘๕ และ
ระดับชาติ ร้อยละ๘๐

๘๗

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

มาตรฐานที ๑
ตัวบ่งชีที ๑.๖สร้ างผลงาน
จากเข้าร่ วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี /นาฏศิ ลป์
กีฬ า/นันทนาการ ตาม
จินตนาการ
มาตรฐานที ๖
ตัวบ่งชีที ๖.๓
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้
มาตรฐานที ๗
ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาท
หน้าทีอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล
มาตรฐานที ๘
ตัวบ่งชีที๘.๕
นัก เรี ยน ผูป้ กครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการ
บริ หารการจัดการศึ กษา
มาตรฐานที ๑๐
สถานศึกษามีการจัด
หลักสู ตร กระบวนการ
เรี ยนรู้ และกิ จกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
อย่างรอบด้าน

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๒๒.โครงการศิ ลปะ ๑.นักเรี ยนทุกคนได้รับการ
ดนตรี นาฏศิลป์ ส่ งเสริ มด้านศิล ปะ ดนตรี
กีฬาต้านยาเสพติด นาฏศิลป์ และกีฬาเต็มตาม
ศักยภาพ
๒.นักเรี ยนทุกคนได้รับการ
ส่ งเสริ มให้มีความสามารถและ
มีความชืนชมในด้านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
๔.๓นัก เรี ยนทุกคนรักการออก
กําลังกายมีสุขภาพกายและ
สุ ขภาพจิตทีดี ห่างไกลจาก
ยาเสพติด

๑.นัก เรี ยนทุกคนได้รับการ
ส่ งเสริ มด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ และกีฬาเต็มตาม
ศักยภาพ ให้เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมันใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
๒.นักเรี ยนทุกคนได้รับการ
ส่ งเสริ มให้มีความสามารถ
ในการสร้ างผลงานจากเข้าร่ วม
กิจกรรมด้านศิ ลปะ ดนตรี /
นาฏศิลป์ กีฬาและมีความชืน
ชมในด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ และกีฬา
๔.๓นักเรี ยนทุกคนออก
กําลังกายสมําเสมอ มีสุขภาพ
กายและสุ ขภาพจิตทีดี มี
นําหนัก ส่ วนสู ง และมี
สมรภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน และห่างไกลจาก
ยาเสพติด

๘๘

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

มาตรฐานที ๑
ตัวบ่งชีที ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓,
๑.๔, ๑.๕, ๑.๖ผูเ้ รี ยนมีสุข
ภาวะทีดีและมี
สุ นทรี ยภาพ
มาตรฐานที ๑๑
ตัวบ่งชีที ๑๑.๒
จัดโครงการ กิจกรรมที
ส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของ
ผูเ้ รี ยน

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

๒๓.โครงการ
นักเรี ยนทุกคนปลอดภัยจาก
ยุวชนประกันภัย อุบตั เิ หตุ การถูกทําร้ าย
ในโรงเรี ยน
ทางด้านจิตใจ ร่ างกาย และ
ห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด

๒๔.โครงการ
โรงเรี ยนส่งเสริ ม
สุขภาพ

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑.นักเรี ยนทุกคนของโรงเรี ยน
วัดหนามแดงได้รับการบริ การ
ด้านสุ ขอนามัย
๒.นักเรี ยนทุกคนเป็ นผูม้ ี
สุ ขภาพอนามัยสมบูรณ์
แข็งแรงพร้อ มทีจะเรี ยนรู ้

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

นักเรี ยนทุกคนปลอดภัยจาก
อุบตั เิ หตุ การถูกทําร้าย
ทางด้านจิตใจ ร่ างกาย และ
ห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด
ตามเป้ าหมายของโครงการ

มาตรฐานที ๑
ตัวบ่งชีที ๑.๓ป้ องกัน
ตนเองจากสิ งเสพติด
หลีกเลียงจากสภาวะที
เสี ยงต่อความรุ นแรง
โรคภัย อุบตั ิเหตุ และ
ปั ญหาทางเพศ
มาตรฐานที ๑๑
ตัวบ่งชีที ๑๑.๑ห้องเรี ยน
ห้อ งปฏิ บตั ิการ อาคาร
เรี ยนมันคง และปลอดภัย
ตัวบ่งชีที ๑๑.๒
จัดโครงการ กิจกรรมที
ส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย
และความปลอดภัย

๑.นัก เรี ยนทุกคนของโรงเรี ยน
วัดหนามแดงได้รับการบริ การ
ด้านสุ ขอนามัยอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
๒.นักเรี ยนทุกคนมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์แข็งแรงพร้อม
ทีจะเรี ยนรู ้

มาตรฐานที ๑
ตัวบ่งชีที ๑.๑มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออก
กําลังกาย สมําเสมอ
๑.๒มีนาํ หนัก ส่ วนสู ง
และมีสมรภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๓ป้ องกันตนเองจากสิ ง
เสพติดให้โทษและ
หลีกเลียงตนเองจาก
สภาวะทีเสี ยงต่อความ
รุ นแรง โรคภัย อุบตั เิ หตุ
และปั ญหาทางเพศ

๘๙

โครงการ/
กิจกรรม

๒๕.โครงการ
การแข่งขันกีฬา
นัก เรี ยนต้านยา
เสพติด

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

๑.นักเรี ยนทุกคนเห็น
ความสําคัญของการเล่นกีฬา
หรื อ
ออกกําลังกาย
๒.นักเรี ยนทุกคนรู ้จกั ใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์ และ
ห่างไกลจากสารเสพติด
๓.นัก เรี ยนมีความสามารถ
พิเศษด้านกีฬา ได้รับการ
ส่ งเสริ มให้เป็ นตัวแทนของ
โรงเรี ยน
เข้าแข่งขันในระดับต่างๆ
๔.นัก เรี ยนทุกคนมีความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน
๕.นัก เรี ยนทุกคนมีใจรักการ
กีฬา และเป็ นผูม้ ีนาํ ใจเป็ น
นักกีฬา

๑.นัก เรี ยนทุกคนเห็น
ความสําคัญของการเล่นกีฬา
หรื อออกกําลังกาย
๒.นักเรี ยนทุกคนรู ้จกั ใช้
เวลาว่างในการเล่นกีฬาและ
ห่างไกลจากสารเสพติด
๓.นักเรี ยนมีความสามารถ
พิเศษด้านกีฬา ได้รับการ
ส่ งเสริ มให้เป็ นตัวแทนของ
โรงเรี ยนเข้าแข่งขันในระดับ
โรงเรี ยน กลุ่มโรงเรี ยน
๔.นักเรี ยนทุกคนมีความ
สนุกสนาน เพลิดเพลินในการ
แข่งขันกีฬาสี
๕.นักเรี ยนทุกคนมีใจรัก
การกีฬาและเป็ นผูม้ ีนาํ ใจเป็ น
นักกีฬา

๙๐

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

มาตรฐานที ๑
ตัวบ่งชีที ๑.๑มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออก
กําลังกาย สมําเสมอ
ตัวบ่งชีที ๑.๒มีนาํ หนัก
ส่ วนสู ง และมีสมรภาพ
ทางกายตามเกณฑ์
ตัวบ่งชีที ๑.๔เห็นคุณค่า
ในตนเอง มีความมันใจ
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
ตัวบ่งชีที ๑.๕
มีมนุษยสัมพันธ์ ทีดีและ
ให้เกี ยรติผอู ้ นื
ตัวบ่งชีที ๑.๖ สร้ าง
ผลงานจากเข้าร่ วม
กิจกรรมด้าน กีฬา
นันทนาการ
มาตรฐานที ๑๑
ตัวบ่งชีที ๑๑.๒
จัดโครงการ กิจกรรมที
ส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของ
ผูเ้ รี ยน

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๒๖.กิจกรรมแนะ ๑.นักเรี ยนทีเกิดปั ญหาทุกคน
แนวในโรงเรี ยน สามารถตัดสิ นใจเลือกแนวทาง
ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง
เหมาะสม
๒.นักเรี ยนทุกคนได้รับการ
ส่ งเสริ มตามสมควรแก่อตั ภาพ
ของตนเอง

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

๑.ครู ประจําชันและครู พเิ ศษ
ทุกคนแนะแนวทางให้นกั เรี ยน
ทีเกิดปั ญหาทุกคนจนสามารถ
ตัดสิ นใจเลือกแนวทางในการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
๒.นัก เรี ยนทุกคนได้รับการ
ดูแล ส่ งเสริ มตามสมควรแก่
อัตภาพของตนเอง

๙๑

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

มาตรฐานที ๑
ตัวบ่งชีที ๑.๔ เห็นคุณค่า
ในตนเอง มีความมันใจ
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
ตัวบ่งชีที ๑.๕
มีมนุษยสัมพันธ์ ทีดีและ
ให้เกียรติผอู้ นื
มาตรฐานที ๖
ตัวบ่งชีที๖.๔มีความรู ้สึก
ทีดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหา
ความรู ้ เกียวกับอาชีพ
ทีตนเองสนใจ
มาตรฐานที ๗
ตัวบ่งชีที ๗.๖ครู ให้
คําแนะนํา คําปรึ กษา
และแก้ไขปั ญหาให้แก่
ผูเ้ รี ยนทังด้านการเรี ยน
และคุณภาพชีวติ ด้วย
ความเสมอภาค
มาตรฐานที ๑๐
ตัวบ่งชีที ๑๐.๖จัดระบบ
ดูแลช่ วยเหลือผูเ้ รี ยนทีมี
ประสิ ทธิ ภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยน
ทุกคน

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

๒๗.โครงการ
โภชนาการทีดี
เพือคุณภาพชี วติ

๑.นักเรี ยนทุกคนรับประทาน
อาหารเช้าและอาหารกลาง
วันทีมีคุณค่าและปลอดภัย
๒.นักเรี ยนทุกคนสามารถ
เรี ยนรู ้จากการรับประทาน
อาหารในโรงเรี ยนเพือนําไปใช้
ใน ชี วติ ประจําวันในการเลือก
อาหารทีประโยชน์ และ
ปลอดภัย

๑.นักเรี ยนทุกคนรับประทาน
อาหารเช้าและอาหารกลาง
วันทีมีคุณค่าและปลอดภัย
๒.นัก เรี ยนทุกคนสามารถ
เรี ยนรู ้จากการรับประทาน
อาหารในโรงเรี ยนเพือนําไปใช้
ใน ชี วติ ประจําวันในการเลือก
อาหารทีประโยชน์ และ
ปลอดภัย

๒๘.โครงการ
พัฒนาทักษะการ
ทํางานสู่ อาชี พที
สนใจ

๑.นักเรี ยนทุกคนรู ้จกั วาง
แผนการทํางานและดําเนินการ
จนสําเร็ จ
๒.นักเรี ยนทุกคนทํางานอย่างมี
ความสุ ข มุ่งมันพัฒนางาน และ
ภูมิใจในงานของตน
๓.นักเรี ยนทุกคนทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ืนได้
๔.นักเรี ยนทุกคนมีความรู ้สึกที
ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้
เกียวกับอาชีพทีตนสนใจ

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

มาตรฐานที ๑
ตัวบ่งชีที ๑.๒มีนาหนั
ํ ก
ส่ วนสู ง และมีสมรภาพ
ทางกายตายเกณฑ์
มาตรฐาน
มาตรฐานที ๑๑
ตัวบ่งชีที ๑๑.๒
จัดโครงการ กิจกรรมที
ส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของ
ผูเ้ รี ยน
๑.นักเรี ยนทุกคนรู ้ จกั วาง
มาตรฐานที ๖
แผนการทํางานและดําเนินการ ตัวบ่งชีที ๖.๑ วางแผน
จนสําเร็ จ
การทํางานและดําเนินการ
๒.นัก เรี ยนทุกคนทํางานอย่างมี จนสําเร็ จ
ความสุ ข มุ่งมันพัฒนางาน และ ตัวบ่งชีที๖.๒ ทํางานอย่าง
ภูมิใจในงานของตน
มีความสุ ข มุ่งมันพัฒนา
๓.นักเรี ยนทุกคนทํางาน
งาน และภูมิใจในผลงาน
ร่ วมกับผูอ้ ืนได้
ของตนเอง
๔.นักเรี ยนทุกคนมีความรู ้สึก ตัวบ่งชีที ๖.๓ ทํางาน
ทีดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหา
ร่ วมกับผูอ้ ืนได้
ความรู ้ เกียวกับอาชีพทีตน
ตัวบ่งชีที ๖.๔ มี
สนใจ
ความรู ้ สึกทีดีตอ่ อาชีพ
สุ จริ ตและหาความรู ้
เกียวกับอาชีพทีตนเอง
สนใจ

๙๒

โครงการ/
กิจกรรม

๒๙.โครงการ
พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรี ยน

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

๑.ครู ทุกคนมีความรู ้ ความ
เข้าใจ มีความตระหนัก ให้
ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิ
กิจกรรมและสามารถจัด
กิจกรรมในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
๒.โรงเรี ยนมีขอ้ มูลนักเรี ยนใน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ครบทุกชัน ทุกคน
๓.นักเรี ยนทุกคนได้รับการ
ช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม พัฒนา
ป้ องกัน แก้ปัญหาและมี
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ตาม
หลักสู ตรสถานศึกษากําหนด

๑.ครู ทุกคนมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีความตระหนัก ให้
ความสําคัญต่อการปฏิ บตั ิ
กิจกรรมและสามารถจัด
กิจกรรมในการดูแลช่วยเหลือ
นัก เรี ยนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
๒.โรงเรี ยนมีขอ้ มูลนักเรี ยนใน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ครบทุกชัน ทุกคน
๓.นักเรี ยนทุกคนได้รับการ
ช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม พัฒนา
ป้ องกัน แก้ปัญหาและมี
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ตาม
หลักสู ตรสถานศึกษากําหนด

๙๓

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

มาตรฐานที ๗
ตัวบ่งชีที ๗.๖ ครู ให้
คําแนะนํา คําปรึ กษา
และแก้ไขปั ญหาให้แก่
ผูเ้ รี ยนทังด้านการเรี ยน
และคุณภาพชีวติ ด้วย
ความเสมอภาค
มาตรฐานที ๑๐
ตัวบ่งชีที ๑๐.๖ จัดระบบ
ดูแลช่ วยเหลือผูเ้ รี ยนทีมี
ประสิ ทธิ ภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยน
ทุกคน

กลยุทธ์ท๔ี พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ

โครงการ/
กิจกรรม

๓๐โครงการ
นิเทศภายใน

๓๑.โครงการ

พัฒนาบุคลากร

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

๑.การบริ หารงานทัง ๔ งาน
บรรลุภารกิจร้อยละ ๙๕
๒.ครู ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๙๕
มีประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที

๑.การบริ หารงานทัง ๔ งาน
บรรลุภารกิจร้อยละ ๑๐๐
๒.ครู ไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ ๑๐๐
มีประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

มาตรฐานที ๘
ตัวบ่งชีที ๘.๓ผูบ้ ริ หาร
บริ หารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้ าหมายตาม
แผนปฏิบตั กิ าร
ตัวบ่งชีที ๘.๖ผูบ้ ริ หารให้
คําแนะนํา คําปรึ กษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่ การ
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา
๑.บุคลากรทุกคนได้รับความรู ้ ๑.บุคลากรทุกคนได้รับความรู ้ มาตรฐานที ๗
ตัวบ่งชี ๗.๘ ครู ประพฤติ
จากการประชุม ฝึ กอบรม
จากการประชุม ฝึ กอบรม
สัมมนา และศึกษาดูงาน ตาม สัมมนา และศึกษาดูงาน ตาม ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที
ความถนัดและวิชาทีรับผิดชอบ ความถนัดและวิชาทีรับผิดชอบ ดี และเป็ นสมาชิ กทีดีของ
สถานศึกษา
๒.บุคลากรทุกคนได้นาํ เอา
๒.บุคลากรทุกคนได้นาํ เอา
ความรู ้ทีได้รับมาขยายผลต่อ ความรู ้ ทีได้รับมาขยายผลต่อ มาตรฐานที ๘
และใช้ประโยชน์กบั บุคลากร และใช้ประโยชน์กบั บุคลากร ตัวบ่งชีที ๘.๔ ผูบ้ ริ หาร
ส่ งเสริ มและพัฒนา
และนักเรี ยนภายใน
และนักเรี ยนภายใน
ศักยภาพบุคลากรให้
สถานศึกษา
สถานศึกษา
๓.บุคลากรทุกคนมีแรงจูงใจ ๓.บุคลากรทุกคนมีแรงจูงใจ พร้ อมรับการกระจาย
อํานาจ
และเจตคติทีดีตอ่ การพัฒนา
และเจตคติทีดีตอ่ การพัฒนา
ตนเอง
ตนเอง
๔.บุคลากรทุกคนมีขวัญและ ๔.บุคลากรทุกคนมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
กําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
๙๔

กลยุทธ์ที ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาลเน้นการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน เพือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ/
กิจกรรม

๓๒.โครงการ
การประกัน
คุณภาพภายใน

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑.ในปี การศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรี ยนมีมาตรฐานการศึกษา
๒.ในปี การศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรี ยนมีการจัดทําและ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึก ษา
๓.ในปี การศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรี ยนได้พฒั นาระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริ หารจัดการศึกษา
๔.ในปี การศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรี ยนมีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๕.มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพทังภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในปี การศึกษา
๒๕๕๙
๖.มีการจัดทํารายงานประจําปี
ทีเป็ นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในของปี การศึกษา
๒๕๕๙

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

๑. โรงเรี ยนมีมาตรฐาน
การศึกษาทีสอดรับกับ
หน่วยงานต้นสังกัด
๒. โรงเรี ยนมีการจัดทําและ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๓.โรงเรี ยนได้พฒั นาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริ หารจัด
การศึกษา
๔. โรงเรี ยนมีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๕.โรงเรี ยนนําผลการประเมิน
คุณภาพทังภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในปี การศึกษา
๒๕๕๙
๖.โรงเรี ยนจัดทํารายงาน
ประจําปี เป็ นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน
ของปี การศึกษา ๒๕๕๙

๙๕

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

มาตรฐานที ๑๒
สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามทีกําหนด
ในกฎกระทรวง

โครงการ/
กิจกรรม

๓๓.โครงการ
พัฒนาการจัด
องค์กร ระบบการ
บริ หารอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

๓๔.โครงการ
ระดมทรัพยากร
และการลงทุน
เพือการศึกษา

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑.ภายในปี การศึกษา ๒๕๕๙
สถานศึกษาสามารถพัฒนา
องค์กร โครงสร้าง ระบบการ
บริ หารงานอย่างเป็ น
ระบบ
๒.ภายในปี การศึกษา ๒๕๕๙
ผูบ้ ริ หารใช้หลักบริ หารแบบมี
ส่ วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลผลการ
ประเมินหรื อผลการวิจยั เป็ น
ฐานคิดทังด้านวิชาการและการ
จัดการ
๓.ในปี การศึกษา ๒๕๕๘๙
ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการ
ศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที
กําหนดไว้ในแผนปฏิ บตั ิการ
ร้ อยละ ๙๕
๔.นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน
ร้ อยละ ๙๕ พึงพอใจผลการ
บริ หารจัดการศึ กษา

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

๑. สถานศึกษาสามารถพัฒนา
องค์กร โครงสร้าง ระบบการ
บริ หารงานอย่างเป็ นระบบ
๒. ผูบ้ ริ หารใช้หลักบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมและใช้ข้อมูล
ผลการประเมินหรื อผลการวิจยั
เป็ นฐานคิดทังด้านวิชาการและ
การจัดการ
๓. ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หาร
จัดการ ศึกษาให้บรรลุเป้ าหมาย
ตามทีกําหนดไว้ใน
แผนปฏิบตั กิ าร ร้อยละ ๑๐๐
๔.นัก เรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน
ร้อยละ ๑๐๐ พึงพอใจผลการ
บริ หารจัดการศึ กษา

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

มาตรฐานที ๘
ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตาม
บทบาทหน้าทีอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล

องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน มาตรฐานที ๙
ชุมชน ให้ความร่ วมมือร้ อยละ ชุมชน ให้ความร่ วมมือร้ อยละ ตัวบ่งชีที ๙.๓ ผูป้ กครอง
๙๕ ของการขอความร่ วมมือ ๑๐๐ ของการขอความร่ วมมือ และชุ มชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนา
สถานศึกษา

๙๖

โครงการ/
กิจกรรม

๓๕.โครงการ
พัฒนาการบริ หาร
จัดการศึกษาโดย
ใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐาน

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑.ในปี การศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรี ยนมีพฒั นาการ
บริ หารงานโดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐาน
๒.ร้ อยละ ๙๕ คณะกรรมการ
สถานศึกษารู ้และปฏิบตั ิหน้าที
ตามทีระเบียบกําหนด
๓.ร้อยละ ๙๕คณะกรรมการ
สถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล
และขับเคลือนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุผล
สําเร็ จตามเป้ าหมาย
๔. ร้อยละ ๙๕ผูป้ กครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

๑. โรงเรี ยนมีพฒั นาการ
บริ หารงานโดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐาน

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

มาตรฐานที ๙
คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผูป้ กครอง ชุมชน
๒.ร้อยละ ๑๐๐ คณะกรรมการ ปฏิบตั ิงานตามบทบาท
สถานศึกษารู ้และปฏิบตั ิหน้าที หน้าทีอย่างมี
ตามทีระเบียบกําหนด
ประสิ ทธิ ภาพและ
๓.ร้อยละ ๑๐๐คณะกรรมการ เกิดประสิ ทธิผล
สถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล
และขับเคลือนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุ
ผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย
๔. ร้อยละ ๑๐๐ผูป้ กครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาสถานศึกษา

๙๗

ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ
โครงการ/
กิจกรรม

๑.โครงการ
วันสําคัญ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑.นักเรี ยนทุกคนสามารถปฏิบตั ิ
ตนในการประกอบพิธีกรรม
ทางด้านศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม ทีดีงามของคนไทย
๒.นักเรี ยนทุกคนมีความเคารพ
รัก หวงแหน เทิดทูนสถานบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริ ย์
๓.เสริ มสร้างความใกล้ชิด
ความร่ วมมือ ของบ้าน วัด
โรงเรี ยน องค์กรเอกชน องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถินในการ
พัฒนา และดูแลนักเรี ยนให้เป็ น
คนดีผ่านการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
ในวันสําคัญของคนไทย เพือ
แก้ปัญหาสังคมอย่างยังยืน

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

นัก เรี ยนทุกคนสามารถปฏิบตั ิ
ตนในการประกอบพิธีกรรม
ทางด้านศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม ทีดีงามของคน
ไทยด้วยการปฏิบตั ิจริ ง
ร่ วมกับชุมชน เป็ นการ
เสริ มสร้างความใกล้ชิด
ความร่ วมมือ ของบ้าน วัด
โรงเรี ยน องค์กรเอกชน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น
ในการพัฒนา และดูแล
นัก เรี ยนให้เป็ นคนดีมคี วาม
เคารพรัก หวงแหน เทิดทูน
สถานบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริ ย์ ผ่านการร่ วม
กิจกรรมต่าง ๆ ในวันสําคัญ
ของคนไทย เพือแก้ปัญหา
สังคมอย่างยังยืน

๙๘

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

มาตรฐานที ๒ ผูเ้ รี ยนมี
คุณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิยมทีพึงประสงค์
มาตรฐานที ๑๕
ตัวบ่งชีที ๑๕.๑ จัดโครงการ
กิจกรรมพิเศษเพือตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ตัวบ่งชีที ๑๕.๒ ผลการ
ดําเนินงานบรรลุตาม
เป้ าหมายและพัฒนาดีขึนกว่า
ทีผ่านมา

โครงการ/
กิจกรรม

๒.โครงการ
พัฒนา
สถานศึกษาสู่
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑.นักเรียน๙๙๗คน
๒.ครู๕๐คน
๓.ชุมชน /ผูป้ กครอง๙หมู่บา้ น
๔.ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียว
อุทิศ) นําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการบริ หาร
สถานศึกษา จัดการศึกษาและ
ดําเนินกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์
ต่อชุมชน/ต่อสังคมอย่างยังยืน
๕.ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุก
คน มีความตระหนักถึงคุณค่า
ของปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
และปฏิบตั ิงานเป็ นแบบอย่าง
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๖.นักเรี ยนและผูป้ กครองทุกคน
มีความรู ้ ทักษะ ปฏิบตั ิตน
และดําเนินชีวติ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “อยู่อย่าง
พอเพียง”

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

นักเรียน ผูบ้ ริหารโรงเรียน
ครู
และคนในชุมชน
วัดหนามแดง ทุกคนมีความ
ตระหนักถึงคุณค่าของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ปฏิบตั ิงานเป็ นแบบอย่าง
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปใช้ในการบริ หาร
สถานศึกษา จัดการศึกษาและ
ดําเนินกิจกรรมทีเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ชุมชน/ต่อสังคม
อย่างยังยืนดําเนินชีวติ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง

๙๙

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

มาตรฐานที๔
ตัวบ่งชีที ๔.๓ กําหนด
เป้าหมาย คาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ
มาตรฐานที ๗
ตัวบ่งชีที ๗.๒ ครู ประพฤติ
ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี
และเป็ นสมาชิ กทีดีของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที ๑๕
ตัวบ่งชีที ๑๕.๑ จัดโครงการ
กิจกรรมพิเศษเพือตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ตัวบ่งชีที ๑๕.๒ ผลการ
ดําเนินงานบรรลุตาม
เป้ าหมายและพัฒนาดีขึนกว่า
ทีผ่านมา

โครงการ/
กิจกรรม

๓.โครงการ
อบจ.บ้าน วัด
โรงเรี ยน ร่ วม
ประสานต้าน
ภัยยาเสพติด

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑.นักเรี ยนวัดหนามแดง(เขียว
อุทิศ) ชันประถมศึกษาปี ที๕
และชันประถมศึกษาปี ที ๖
จํานวน ๓๕๐ คน
๒.กลุ่มเป้ าหมายมีจติ สํานึก และ
เกิดตระหนักในการมีส่วนร่ วม
ป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

๑.กลุ่มเป้ าหมายมีจติ สํานึกใน
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติดยาเสพติด
๒.นัก เรี ยนเกิ ดความตระหนัก
และเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
แก้ไขปั ญหายาเสพติด
๓.ผูม้ ีส่วนเกียวข้อง และ
เครื อข่ายมีแนวร่ วมในการ
ป้ องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

๑๐๐

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที /ตัวบ่งชี)

มาตรฐานที ๑
ตัวบ่งชีที ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓,
๑.๔, ๑.๕, ๑.๖ผูเ้ รี ยนมีสุข
ภาวะทีดีและมีสุนทรี ยภาพ

๒. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย (๑๑มาตรฐาน)
ด้านที ๑ มาตรฐานคุณภาพผูเ้ รียน
มาตรฐานที ๑ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย
ที
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

ระดับ๓
ร่องรอยความพยายาม
ตัวบ่งชี
ขึนไป
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)
ร้อยละ
มีนําหนักส่วนสูงเป็ นไปตามเกณฑ์
๙๒.๓๕ ๑.โครงการโภชนาการทีดีเพือ
มาตรฐาน
คุณภาพชีวิต
๒.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
มีทกั ษะการเคลือนไหวตามวัย
๑๐๐
๓.โครงการศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
มีสุ ขนิ สยั ในการดูแลสุขภาพของตน
๑๐๐
กีฬาต้านยาเสพติด
หลีกเลียงต่ อสภาวะที เสียงต่อโรค อุบตั ิ เหตุ ๑๐๐
๔. กิจกรรมเคลือนไหวและจังหวะ
ภัย และสิงเสพติด

๑. วิธีการพัฒนาตามมาตรฐานที ๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรต่างๆ เพือให้ผเู ้ รียนบรรลุตามตัวบ่งชีของมาตรฐานที ๑ โดยดําเนิ นกิจกรรมต่อไปนี
๑) โครงการโภชนาการทีดีเพือคุณภาพชีวิต เด็กทุกคนได้รบั ประทานอาหารทุกมือ
โดยเฉพาะอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ทีต้องดูแลการรับประทานอาหารของเด็กอย่างใกล้ชิดมาก เป็ น
พิเศษเมืออยู่ทีโรงเรียนและการคัดสรรอาหารทีมีประโยชน์ให้รบั ประทาน รวมทังการดืมนมทุกวันเพือเป็ น
การเฝ้ าระวังและติดตามภาวะโภชนาการของเด็กในทุกเดื อนโดยการชังนํ าหนักและวัดส่วนสูงโดยการบันทึก
ลงในสมุดบันทึกการดื มนม
๒) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ได้จดั ให้มกี ารตรวจสุขภาพเด็กทุกวัน โดยนํา สุ ขบัญตั ิ ๑๐
ประการมาปรับใช้ ให้สอดรับกับเด็กอนุ บาล ซึงครูประจําชันเป็ นผูต้ รวจสุ ขภาพเด็ก มีการตรวจเล็บมือ, ผม,
ตา, หู, จมูก, ฟั นและผิวหนังของเด็กทังชันอนุ บาล ๑ และ๒ และนํ าผลการตรวจมาบันทึกลงในแบบบันทึก
การตรวจสุขภาพเพือเฝ้ าระวังและควบคุ มโรคติดต่อภายในสายชันอนุ บาลและ ในโรงเรียน และปลูกฝัง
อบรมเด็กให้รจู ้ กั การดูแลสุ ขภาพของตนเอง เช่ น การแปรงฟั น ล้างหน้า และ เข้าห้องส้วมก่อนนอน
กลางวัน เป็ นต้น
๓) โครงการศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาต้านยาเสพติด มีการสนทนาร่วมกันโดยออกมาเตือน
เพือนๆ เกียวกับการเฝ้ าระวังอุบตั ิเหตุ และการไม่ยุ่งเกียวกับสิงเสพติ ดทุกวันในกิจกรรมยามเช้า
๔) กิจกรรมเคลือนไหวและจังหวะการจัดกิจกรรมออกกําลังกายยามเช้า เช่น การเต้น แอโรบิค
รําไทย เคลือนไหวพร้อมอุปกรณ์ ทําท่าทางอิสระผูน้ ําผูต้ าม และผสมผสานกายใจ เป็ นต้น
๒. ผลการพัฒนา เด็กให้ความสนใจร่วมมือกับโครงการและกิจกรรมเป็ นอย่างดี จนทําให้มสี ุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและมีพฒ
ั นาการด้านร่างกายอย่างเหมาะสมตามวัย
๑๐๑

๓. แนวทางการพัฒนา ควรมีการจัดทําโครงการและกิจกรรมอย่างต่ อเนื องและมีการเชิญวิทยากร
ทีเป็ นเจ้าหน้าทีอนามัยสาธารณสุขมาให้ความรูส้ ร้างความคุน้ เคยกับเด็กปฐมวัยและมาให้ความรูก้ บั
ผูป้ กครองด้วย
มาตรฐานที ๒ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์ และจิตใจ
ระดับ๓
ขึนไป
ร้อยละ
๑๐๐

ที

ตัวบ่งชี

๒.๑

ร่าเริงแจ่มใส มีความรูส้ ึกทีดีต่อ
ตนเอง
มีความมันใจและกล้าแสดงออก
๑๐๐
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสม ๙๗.๐๒
กับวัย
ชืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลือนไหว ๑๐๐
และรักธรรมชาติ

๒.๒
๒.๓
๒.๔

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)
๑.โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน
๒.โครงการศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
กีฬาต้านยาเสพติด
๓.โครงการวันสําคัญ
๔. กิจกรรมสนทนายามเช้า

๑. วิธีการพัฒนาตามมาตรฐานที ๒
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพือให้ผเู ้ รียนบรรลุตามตัว
บ่งชีของมาตรฐานที ๒ โดยดําเนิ นกิจกรรมต่อไปนี
๑) โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน จัดกิจกรรมเพือส่งเสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการด้าน
อารมณ์ และจิตใจ ได้แสดงออกถึงความสามารถ โดยแข่งขันกีฬาพืนบ้านทีเหมาะสมกับวัยของเด็ ก เพือให้
เด็กเกิดความสนุ กสนานเพลิ ดเพลิน เป็ นผูม้ ีนําใจนักกีฬา ซึงจัดแข่งขันในวันเด็กแห่งชาติ
๒)โครงการศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาต้านยาเสพติ ด จัดกิจกรรมเพือให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรงเป็ นการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กให้มีความสามารถ มีสุนทรียภาพ ชืนชมในศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
๓) โครงวันสําคัญ จัดกิจกรรมให้เด็กมีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์ และจิตใจ โดยเข้าร่วม
กิจกรรมกับนักเรียนชันประถมในวันสําคัญต่ างๆ เช่ น วันแม่ วันพ่อ วันเด็ก วันปี ใหม่ วันภาษาไทย วัน
คริสต์มาส วันวิทยาศาสตร์ ฯลฯโดยให้เด็กชันอนุ บาลทังหมดเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบาย
สี เล่นเกม ประกวดการทําการ์ดวันพ่ อ วันแม่ วันปี ใหม่ และเด็กทีมีค วามสามารถพิเศษด้านการร้องเพลง
ให้เข้าประกวดเพือรับรางวัล
๔) กิจกรรมสนทนายามเช้า จัดกิจกรรมให้กบั เด็กสายชันอนุ บาลทังหมด ในตอนเช้า เพือเปิ ด
โอกาสให้เด็กได้แสดงออก มีความมันใจและมีความรูส้ ึ กทีดีต่อตนเอง เช่น การเล่าข่าว การร้องเพลง การ
เต้นการตักเตือนเพือนๆในเรืองความปลอดภัยต่างๆ เป็ นต้น
๒. ผลการพัฒนา เด็กให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็ นอย่างดี ร่าเริงแจ่มใส มีความรูส้ ึกทีดี
ต่อตนเอง มันใจ กล้าแสดงออก ชื นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื อนไหว และรัก ธรรมชาติ โดยเฉพาะเด็กทีมี
ปั ญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ หรือเด็กพิเศษเรียนร่วม สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้มากขึนเมือได้
๑๐๒

ทํากิจกรรมศิ ลปะ ดนตรี จนทําให้มพี ฒ
ั นาการด้านอารมณ์และจิตใจดีขนึ มาก
๓. แนวทางการพัฒนา ควรมีการจัดทําโครงการและกิจกรรมอย่างต่ อเนื องและมีการบูรณาการ
กิจกรรมให้มากขึน เช่น กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ควรมีการบูรณาการกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรมไห้ครบทุก
ครังเพือประหยัดเวลาและเกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็ก
มาตรฐานที ๓ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสังคม
ที
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔

ระดับ ๓
ตัวบ่งชี
ขึนไป
ร้อยละ
มีวินัย รับผิดชอบ เชื อฟั งคําสังสอนของ ๑๐๐
พ่อ แม่ ครูอาจารย์
มีความซือสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปั น ๑๐๐
เล่นและทํางานร่วมกับผูอ้ ืนได้
๙๘.๘๒
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
๑๐๐
ศาสนาทีตนนับถือ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)
๑.โครงการวันสําคัญ
๒.โครงการโรงเรียนธรรมจารี
๓.โครงการพัฒนาประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
๔.โครงการอ่อนน้อม ถ่อมตน นํ าใจ
งามตามแบบไทย
๕.กิจกรรมเล่นตามมุม/อิสระ

๑. วิธีการพัฒนาตามมาตรฐานที ๓ โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ต่างๆ เพือให้ผเู ้ รียนบรรลุตามตัวบ่งชีของมาตรฐานที ๓ โดยดําเนิ นกิจกรรมต่อไปนี
๑) โครงการวันสําคัญ เป็ นโครงการทีจัดกิจกรรม เพื อให้เด็กได้ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาทีตนนับถือ เรียนรูว้ ธิ ี ปฏิบตั ิตน ในการประกอบพิธีกรรมทางด้านศาสนา
ประเพณีวฒ
ั นธรรม ทีดีงามของคนไทยและ เพือปลูกฝั งให้เด็กเคารพรัก หวงแหน เทิ ดทูนสถานบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย ์
๒)โครงการโรงเรียนธรรมจารี เป็ นโครงการทีปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามให้เด็กได้
ประพฤติและปฏิบตั ิ ตลอดจนปฏิบตั ิ กิจกรรมอันเป็ นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม มีการอบรมคุ ณธรรม
ประจําวัน และกิจกรรมออมทรัพย์ฝากเงินออมทุกวันศุ กร์ กิจกรรมอบรมคุณธรรม มีการเล่ านิทาน อบรม
คุณธรรมประจําวัน เรือง ความมีนําใจ การเสี ยสละและการแบ่งปั น การทําความเคารพ มารยาท ในการ
รับประทานอาหาร ความกตัญ กู ตเวที เชื อฟั งคําสังสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์ ความประหยัดและความ
พอเพียงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มีความอดทน การพูดจาด้วยถ้อยคําทีสุภาพ ความมี
วินัย รับผิดชอบ รูจ้ กั รอคอย มารยาทในการฟั งและการพูด ความซือสัตย์ ความขยันหมันเพียร ตลอดจน
เน้นยําซําทวนด้วยการร้องเพลงและท่องคําคล้องจองอย่างสมําเสมอ
๓)โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็ นโครงการทีจัดกิจกรรมสร้างระเบียบ วินัย เช่ น
การเดินแถว เข้าแถว เข้าห้อง การฟั งโอวาทจากคุณครู ผูบ้ ริหาร การทําสมาธิ การมาโรงเรียนให้ทนั เวลา
ในช่วงเช้า โดยการเสริมแรงด้วยการกล่ าวชืนชม
๔)โครงการอ่อนน้อม ถ่อมตน นํ าใจงามตามแบบไทย จัดกิจกรรมเพือให้เด็กประพฤติตน
๑๐๓

ตามวัฒนธรรมไทย เด็กสายชันอนุ บาลเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนในทุกวันอังคารสําหรับในสายชัน
อนุ บาลนันมีการจัดกิจกรรมทุกวันทังก่อนการเรียน ระหว่างเรียนและหลังการเรียน เช่น การแนะนําตัว
การเดินผ่านผูใ้ หญ่ การไหว้ผใู้ หญ่ ครู การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ การกราบผูใ้ หญ่ ครูอาจารย์ มีการ
ประกวดมารยาทในระดับสายชัน และการแต่งกายวิถีพุทธในวันศุ กร์ มีการ รําไทย การละเล่ นแบบไทย
การร่วมประเพณีลอยกระทง เป็ นต้น
๕) กิจกรรมเล่นตามมุม/อิสระ เปิ ดโอกาสให้เด็ กได้ผ่อนคลายจากการเรียนและการทํากิจกรรม
ด้วยการเล่นตามมุมอิสระตามความชอบและความถนัดอย่างอิสระ เช่น มุมบ้าน มุมยานพาหนะ มุมบล็อก
มุมเกมการศึกษา มุมหนังสือ มุมตุ๊กตา มุมบทบาทสมมติ เป็ นต้น เพือสังเกตการเล่นและการทํางาน
ร่วมกับผูอ้ ืนของนักเรียนอย่างมีความสุ ข
๒. ผลการพัฒนา เด็กให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็ นอย่างดี มีวนิ ั ย มีความรับผิด ชอบ เชือฟั งคําสัง
สอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์ เล่นและทํางานร่วมกับผูอ้ ืนได้ดี รูจ้ กั ช่วยเหลือ แบ่งปั นให้คนอืนได้เล่นของเล่น
มีความซือสัตย์สุจริต มีความกตัญ ู มีความเมตตา กรุณา มีความประหยัด รูจ้ กั การใช้จ่ายเงินอย่าง
เหมาะสม ประพฤติ ตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาทีตนนับถือ
๓. แนวทางการพัฒนา ควรมีการจัดทําโครงการและกิจกรรมอย่างต่ อเนื องและมีคณะกรรมการ
ดําเนิ นการพัฒนาตามวิธีการพัฒนาตามมาตรฐานที ๓ อย่างจริงจัง
มาตรฐานที ๔ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสติปัญญา

ที

ตัวบ่งชี

๔.๑

สนใจเรียนรูส้ ิงรอบตัว ซักถามอย่าง
ตังใจ และรักการเรียนรู ้
มีความคิดรวบยอดเกียวกับสิงต่าง ๆ
ทีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู ้
มีทกั ษะภาษาทีเหมาะสมกับวัย
มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕

ระดับ๓
ขึนไป
ร้อยละ
๑๐๐
๙๕.๐๔
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)
๑.โครงการส่งเสริมนิ สยั รักการอ่าน
การเขียน
๒.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
๓.กิจกรรมสัปดาห์วชิ าการ
๔. กิจกรรมสนทนายามเช้า
๕. กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย
๖. กิจกรรมนักประดิษฐ์น้อย

๑. วิธีการพัฒนาตามมาตรฐานที ๔ โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรต่างๆ เพือให้ผเู ้ รียนบรรลุตามตัวบ่งชีของมาตรฐานที ๔ โดยดําเนิ นกิจกรรมต่อไปนี
๑) โครงการส่งเสริมนิ สยั รักการอ่านการเขียน เป็ นโครงการทีทําร่วมกันทังระดับปฐมวัย
และระดับประถมศึกษาในเวลาเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน โดยการอ่านหนั งสื อนิ ทานให้
๑๐๔

เด็กฟั ง ท่องคําคล้องจองตามหน่ วยการเรียนรู ้ และฝึ กอ่านพยัญชนะและสระภาษาไทย อ่านคํา
ภาษาอังกฤษวันละคํา เป็ นต้น
๒) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นโครงการทีมี
กิจกรรมทีจะทําให้เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสติปัญญา เช่น กิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมศึกษานอก
สถานที
๓) กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ เป็ นกิจกรรมวิชาการภายในโรงเรียน และในสายชันอนุ บาล
เช่น การแข่งขันวาดภาพระบายสี การต่อเติ มภาพ การปั นดินนํามัน การฉีกปะกระดาษ การเป่ าสี เป็ นต้น
๔) กิจกรรมสนทนายามเช้า เป็ นกิจกรรมที จัดขึนเพือให้เด็กปฐมวัยทุก คนได้มีโอกาสพูด
และแสดงความคิดเห็น แสดงออกตามความสามารถ มีทกั ษะในการใช้ภาษาทีเหมาะสมกับวัย
๕) กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย จัดกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการให้นักเรียนได้สงั เกต
ทดลองปฏิบตั ิ จริงตามความสนใจ เช่น กิจกรรมปล่อยจรวดขวดนํา ลูกโป่ งสวรรค์ ฟองสบู่สี ฯลฯ
๕) กิจกรรมนักประดิษฐ์น้อย จัดกิจกรรมทีส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกทางจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การประดิ ษฐ์ของเล่น และของใช้จากเศษวัสดุทีใช้แล้ว
๒. ผลการพัฒนา เด็กให้ความสนใจร่วมโครงการและกิจกรรมเป็ นอย่างดี สนใจเรียนรู ้ มีทกั ษะ
ทางภาษา กล้าซักถามในสิ งทีสนใจมากขึน ซึงได้มกี ารจัดทําวิจยั ในชันเรียนด้วยการฝึ กให้เด็กมีนิสยั รัก
การอ่าน ส่งผลให้เด็กมีพฒ
ั นาการทางสติปัญญาสูงขึน
๓. แนวทางการพัฒนา ควรมีการจัดทําโครงการและกิจกรรมอย่างต่ อเนื องตามมาตรฐานที ๔
ด้วยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการภายในและจัดนิ ทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนให้ผปู ้ กครอง
และชุมชนได้รบั ทราบทุกภาคเรียน

ด้านที ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที ๕ ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ระดับ๓
ขึนไป
ร้อยละ
๑๐๐

ที

ตัวบ่งชี

๕.๑

ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
ครูจดั ทําแผนการจัดประสบการณ์ที
๑๐๐
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ี
หลากหลาย สอดคล้อง กับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล

๕.๒

๑๐๕

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)
๑.โครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรูป้ ฐมวัย
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
๓.โครงการพัฒนาบุคลากร
๔. โครงการนิ เทศภายใน
๕โครงการพัฒนากระบวนการวิจยั ใน
การเรียนรูใ้ นชันเรียน

๕.๓

ครูบริหารจัดการชันเรียนทีสร้างวินัยเชิง
บวก
๕.๔ ครูใช้สื อและเทคโนโลยีทีเหมาะสม
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
๕.๕ ครูใช้เครืองมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและ
สรุปรายงานผลการพัฒนาการของเด็ กแก่
ผูป้ กครอง
๕.๖ ครูวิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ ีตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์
๕.๗ ครูจดั สิงแวดล้อมให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้
ตลอดเวลา
๕.๘ ครูมีปฏิสมั พันธ์ทีดีกบั เด็ก และผูป้ กครอง
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรูค้ วามสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย
๕.๑๐ ครูจดั ทําสารนิ ทศั น์และนํามาไตร่ตรองเพือ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐

๖.โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรูส้ ู่สถานศึกษา
๗.โครงการจัดสภาพแวดล้อมเพือการ
เรียนรูส้ ู่คุณภาพ
๘. กิจกรรมการวัดประเมินผล
ตามสภาพจริง
๙. เอกสาร ข้อมูล นักเรียน โรงเรียน
ครู และเอกสาร ค้นคว้าหาความรูข้ อง
ครู และให้ความรูก้ บั ผูป้ กครอง
.

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑. วิธีการพัฒนาตามมาตรฐานที ๕ ครูปฏิบตั ิ งานตามบทบาทหน้าที อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิ ทธิผลให้บรรลุตามตัวบ่งชีของมาตรฐานที ๕ โดยดําเนิ นกิจกรรมต่อไปนี
๑) โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรูป้ ฐมวัย เป็ นโครงการเสมือนเป็ นการ
ประกันคุณภาพภายในชันอนุ บาล ส่งเสริมครูปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิ ทธิผล ซึงมีกิจกรรมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมศึ กษาของสถานศึกษา จัดทําและ
ดําเนิ นการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุง่ พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัด การเพือพัฒนา
คุณภาพการศึกษามีการติ ดตามตรวจสอบและประเมินคุ ณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และ
นําผลการประเมินคุณภาพทังภายในไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื อง
ตลอดจนมีการจัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ นรายงานการประเมินคุ ณภาพภายในของปฐมวัย
๒)โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นโครงการทีมีส่งเสริม
ให้ครูปฏิบตั ิ งานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีกิจกรรมเพือให้ครูเปลียน
พฤติ กรรมการสอนให้หลากหลายมากยิงขึน โดยยึดผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ เช่น กิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรม
ศึกษานอกสถานที ตลอดจนมีการพัฒนาสือ จัดหาแหล่งเรียนรู ้ และพัฒนาการมีวิจยั ในชันเรียนให้มี
คุณภาพ
๓)โครงการพัฒนาบุคลากร เป็ นโครงการทีมีกิจกรรมเพือให้บุคลากร
ได้รบั ความรูจ้ ากการประชุม ฝึ กอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ตามความถนัดและวิชาทีรับผิดชอบ
๑๐๖

เพือเป็ นการเปิ ดมุมมอง และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ ทีจะได้นํามาถ่ายทอดสู่ผเู ้ รียน สามารถนําความรู ้ ที
ได้รบั มาปรับปรุงงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล ขยายผลต่อและใช้
ประโยชน์กบั บุคลากรภายในสถานศึกษาตลอดจน เพือให้ครูมีแรงจูงใจและเจตคติทีดี ต่อการพัฒนาตนเอง
เป็ นการสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิ งานแก่บุคลากร
๔)โครงการนิ เทศภายใน เป็ นโครงการทีมีกิจกรรมเพือพัฒนาครูให้ปฏิบตั ิงานตาม
ขอบข่ายของกลุ่มงานในโรงเรียนทัง ๔ งาน ให้มีประสิทธิ ภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลทีเด็กเป็ นสําคัญ มี
กิจกรรมนิ เทศตามแผนการนิ เทศภายใน เยียมชันเรียน เยียมห้องเรียนพิเศษ สังเกตการณ์สอน ตรวจ
แผนการจัดการเรียนรู ้ เอกสารธุ รการชันเรียน และนิ เทศผ่านประชุมเดือนละ ๑ ครัง
๕) โครงการพัฒนากระบวนการวิจยั ในการเรียนรูใ้ นชันเรียน เป็ นโครงการเพือพัฒนาให้
ครูได้คน้ คว้า วิจยั เกียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเกิด ประสิทธิผลในการจัดการเรียน
การสอน ส่งผลให้เด็ กพัฒนาขึน และมีความพร้อมตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย
๖)โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรูส้ ่สู ถานศึกษา เป็ นโครงการทีส่งเสริมให้ครู
ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิ ผล โดยจัดกิจกรรมให้เด็กมีนิสยั รักการ
แสวงหาความรูจ้ าก แหล่งเรียนรูแ้ ละสือต่าง ๆ รอบตัว เพือให้เด็กมีความพร้อมทีจะเรียนรูใ้ นชันทีสูงขึน
ต่อไปโดยโรงเรียนได้สร้างแหล่งเรียนรูแ้ ละพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในสถานศึกษา มีการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรูท้ งภายในและภายนอกสถานศึ
ั
กษาเพือพัฒนาการเรียนรูข้ องเด็ก ตลอดจนมีการแลกเปลียน
เรียนรูร้ ะหว่างครู กับผูป้ กครอง ครอบครัว ชุมชน และ องค์กรทีเกียวข้อง
๗)โครงการจัดสภาพแวดล้อมเพือการเรียนรูส้ ู่คุณภาพ เป็ นโครงการทีส่งเสริมให้ครู
ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิ ผล มีกิจกรรมเพือ ปรับปรุงอาคาร
สถานที บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรืน สวยงาม และให้เด็ก มีแหล่งเรียนรูเ้ พิมขึน
๒. ผลการพัฒนา จากการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีของครูอย่างมีประสิ ทธิภาพตามกิจกรรมที
ได้ดาํ เนิ นการมาทังหมดนี ทําให้งานเกิดประสิทธิผลและส่งผลต่อการมีพฒ
ั นาการของเด็กในทุกด้านสูงขึน
๓. แนวทางการพัฒนา ควรมีการจัดทําโครงการและกิจกรรมอย่างต่ อเนื องตามมาตรฐานที ๕
ด้วยความสํานึ กในบทบาทหน้าทีของความเป็ นครูอย่างแท้จริง
มาตรฐานที ๖ ผูบ้ ริหารปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ที

ตัวบ่งชี

๖.๑ ผูบ้ ริหารเข้าใจปรัชญาและ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๖.๒ ผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์ ภาวะผูน้ ํา
และความคิดริเริมทีเน้นการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย

ได้ระดับ
๕
๕

๑๐๗

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)
๑.โครงการพัฒนาบุคลากร
๒.โครงการนิ เทศภายใน
๓.โครงการพัฒนาจัดองค์กร ระบบ
การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล

๖.๓ ผูบ้ ริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ขอ้ มูลการ
ประเมินผลหรือการวิจยั เป็ นฐาน
คิด ทังด้านวิชาการและการจัดการ
๖.๔ ผูบ้ ริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุ ณภาพสถานศึกษา
๖.๕ ผูบ้ ริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ
๖.๖ ผูบ้ ริหารให้คาํ แนะนํา คําปรึกษา
ทางวิชาการและใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา
๖.๗ เด็ก ผูป้ กครอง และชุ มชนพึงพอใจ
ผลการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย

๕

๔.โครงการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาใช้โรงเรียนเป็ นฐาน

๕

๕

๕

๕

๑.วิธีการพัฒนา
๑)โครงการพัฒนาบุคลากร เป็ นโครงการทีผูบ้ ริหารปฏิบตั ิงานตาม บทบาทหน้าทีอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมุ่งส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูให้ปฏิบตั ิ งานให้มี
ประสิทธิภาพ ให้ครูได้รบั ความรูจ้ ากการประชุม ฝึ กอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ตามความถนัดและ
วิชาทีรับผิดชอบ เป็ นการสร้างขวัญและกําลังใจ สร้างแรงจูงใจและเจตคติทีดีในการปฏิบตั ิงาน
๒)โครงการนิ เทศภายใน เป็ นโครงการทีแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผูบ้ ริหาร
ในการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ของครู ด้วยการวางแผนนิ เทศภายในและนิ เทศ ชีแนะ ให้คาํ ปรึกษารอบด้าน ทังด้านวิชาการ การจัดการ
เรียนการสอน และเรืองอืน ๆ ทีจะเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิ งานการจัดการศึกษาปฐมวัย ส่งผลให้เด็ก
ผูป้ กครองมีความพึงพอใจ
๓)โครงการพัฒนาจัดองค์กร ระบบการบริหารอย่างมีประสิ ทธิภาพเกิดประสิทธิ ผล
เป็ นโครงการเพือพัฒนาสถานศึกษาให้มีการพัฒนาองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานให้เป็ นระบบ
ใช้หลักบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้ขอ้ มูลผลการประเมินหรือผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทังด้านวิชาการและการ
จัดการ เพือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามทีกําหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการนักเรียน
ผูป้ กครอง ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
๒. ผลการพัฒนา
จากการทีผูบ้ ริหารมีวิสยั ทัศน์ ภาวะผูน้ ํา และความคิดริเริม มีความสามารถในการบริหารจัดการตาม
ปรัชญา แนวคิด หลักการ และจุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถอธิ บาย ถ่ายทอดและชีแนะ
๑๐๘

แก่บุคลากรในโรงเรียนได้ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กียวข้องทุ กฝ่ าย
ประกอบด้วย ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึ กษา ชุมชน และหน่ วยงานอืนได้รบั รูแ้ ละให้ขอ้ มูล
สารสนเทศ ส่งผลให้เด็ก ผูป้ กครอง และคณะกรรมสถานศึกษาขันพืนฐานมีความพึงพอใจในการการจัด
การศึกษา และมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที ๖ในระดับดีเยียม
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูเพือพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื องอีกทังสนับสนุ นส่งเสริมให้ชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถินมาร่วมบริหารจัดการให้มากยิงขึน และมีการติดตามนิ เทศการสอนของครูอย่าง
เป็ นระบบ
มาตรฐานที ๗ แนวการจัดการศึกษา
ที

ตัวบ่งชี

๗.๑

มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนําสู่การปฏิบตั ิ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีระบบกลไกให้ผมู ้ สี ่ วนร่วมทุก
ฝ่ ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
ตระหนักรู ้ และความเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหา
ความร่วมมือกับผูป้ กครอง
ชุมชน และท้องถิน
จัดสิงอํานวยความสะดวกเพือ
พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

๗.๒

๗.๓

๗.๔

๗.๕

ได้
ระดับ
๕

๕

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)
๑.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๒.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
ใช้โรงเรียนเป็ นฐาน
๓.โครงการระดับทรัพยากรและการลงทุน
เพือการศึกษา

๕

๕

๕

๑. วิธีการพัฒนา
๑) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เป็ นโครงการทีดําเนิ นการจัดทําหลักสูต ร
ท้องถิ น ปรับกิจกรรมชุมนุ ม การวัดผล ประเมินผล ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั ตรงกับความ
ต้องการของเด็ก ผูป้ กครอง ท้องถิน และปรับโครงสร้างหลักสูตร เพือพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
มี
ความเหมาะสมตรงตามทีกรมวิชาการ กระทรวงศึ กษาธิการกําหนด
๒)โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใช้โรงเรียนเป็ นฐาน เป็ นโครงการทีส่งเสริม
คณะกรรมการสถานศึ กษาขันพืนฐานได้รแู ้ ละปฏิบตั ิหน้าทีตามทีระเบียบกําหนด ส่งเสริมคณะกรรมการ
สถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลือนการดําเนิ นงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตาม
เป้าหมาย และส่งเสริมผูป้ กครองและชุ มชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
๑๐๙

๓) โครงการระดับทรัพยากรและการลงทุนเพือการศึกษา เป็ นโครงการทีมุ่งประสานความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน กับองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน และชุ มชนในการร่วมพัฒนาและจัดการศึกษา
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมตามโครงการ มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับ ดีเยียม เพราะมีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏชัดเจนในเรืองการตรวจสอบหลักสูตร นําข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุง โรงเรียนจึงมีหลักสูตร
สถานศึกษาทีเหมาะสมตรงตามสถานการณ์ และเนื องจากโรงเรียนได้รบั ความร่วมมืออย่างดีของผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึ กษา องค์กรปกครองส่วนท้องถินสนับสนุ นสิงอํานวยความสะดวกเพือพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน ส่งผลให้เด็ กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู ้ ความสามารถสมวัย และมีความสุขใน
การเรียนรู ้
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูเพือยกระดับความสามารถในการจัดทําพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและมีการ
ติดตามนิ เทศการสอนของครูอย่างเป็ นระบบ รวมทังมีกจิ กรรมต่างๆของนักเรียนตามทีกําหนดในหลักสูตร
ออกมาเป็ นภาพรวม(ร้อยละ)ของโรงเรียน
มาตรฐานที ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
ที

ตัวบ่งชี

๘.๑

กําหนดมาตรฐานการศึก ษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา
จัดทําและดําเนิ นการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ
ติด ตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนิ นงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
นําผลการประเมินคุณภาพทัง
ภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื อง

๘.๒

๘.๓

๘.๔

๘.๕

ได้ระดับ
๕

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์
การเรียนรูป้ ฐมวัย

๕

๕

๕

๕

๑๑๐

๘.๖

จัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน

๕

๑. วิธีการพัฒนา
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรูป้ ฐมวัย เป็ นโครงการทีสถานศึกษาได้กําหนด
มาตรฐานการศึ กษาปฐมวัยของสถานศึกษา ทีเกิดจากการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี ตามที
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ มาตรฐานและตัวบ่งชีสะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของ
สถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทังมีการประกาศค่าเป้าหมาย
ของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี ให้กลุ่มผูเ้ กียวข้องทังภายในและภายนอกรับทราบทัวถึง ทุ กกลุ่ มเป้าหมาย
สถานศึกษามีการดําเนิ นการครบทุกรายการ โดยทุกข้อรายการมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้ สถานศึกษากําหนดผูร้ บั ผิดชอบและจัดทาระบบสารสนเทศให้เป็ นหมวดหมู่ ถูกต้อง
ครอบคลุม ทันสมัยและพร้อมใช้ สถานศึ กษากําหนดผูร้ บั ผิดชอบและดําเนิ นการติด ตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัยทังระดับบุคคลครบทุกคน และระดับสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑
ครัง สถานศึกษานําผลการติดตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา ครอบคลุม
ภาระงานของสถานศึกษาทัง ๔ ด้าน มีการจัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาทีสะท้อนคุณภาพเด็ก และผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ตามรูปแบบที
หน่ วยงานต้นสังกัดกําหนด เป็ นแบบอย่างที ดี สาระสําคัญทุกส่วนของรายงานครอบคลุ มการดําเนิ นงานของ
สถานศึกษา และสะท้อนความสําเร็จ ชือเสียง อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยทุกฝ่ ายที
เกียวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนิ นการ
๒. ผลการพัฒนา
จากการดําเนิ นงานตามมาตรฐานที ๘ สถานศึ กษามีการประกันคุ ณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามทีกําหนดในกฎกระทรวงโรงเรียนมีการ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งผลให้โรงเรียน
ร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานร่วมกันสถานศึกษามีการดําเนิ นการครบทุกรายการ โดย
ทุกข้อรายการมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ สถานศึ กษากําหนดผูร้ บั ผิดชอบและ
จัดทําระบบสารสนเทศให้เป็ นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้ สถานศึกษากําหนด
ผูร้ บั ผิดชอบและดําเนิ นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาปฐมวัยทังระดับบุคคลครบทุกคนและระดับ
สถานศึกษาอย่างเป็ นระบบอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครัง สถานศึ กษานําผลการติดตามตรวจสอบคุ ณภาพ
การศึกษาและผลการประเมินคุ ณภาพภายใน ระดับการศึ กษาปฐมวัย มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
เลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา ครอบคลุม ภาระงานของ
สถานศึกษาทัง ๔ ด้านได้อย่างมีเหตุผล มีผลการประเมินคุ ณภาพมาตรฐานที ๘ในระดับ ดี เยียม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูเพือยกระดับความสามารถในการจัดทํามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามทีกําหนดในกฎกระทรวงปฐมวัย และมีการติดตามนิ เทศการสอนของครู อย่างเป็ น
๑๑๑

ระบบ รวมทังมีกิจกรรมต่างๆของนักเรียนตามทีกําหนดในมาตรฐานต่างๆออกมาเป็ นภาพรวม(ร้อยละ)
ของโรงเรียน
ด้านที ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที ๕ ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ที

ตัวบ่งชี

๕.๑

ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
ครูจดั ทําแผนการจัดประสบการณ์ที
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ี
หลากหลาย สอดคล้อง กับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
ครูบริหารจัดการชันเรียนทีสร้างวินัยเชิง
บวก
ครูใช้สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสม
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
ครูใช้เครืองมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและ
สรุปรายงานผลการพัฒนาการของเด็ กแก่
ผูป้ กครอง
ครูวิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ ีตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์
ครูจดั สิงแวดล้อมให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้
ตลอดเวลา
ครูมีปฏิสมั พันธ์ทีดีกบั เด็ก และผูป้ กครอง
ครูมีวุฒิและความรูค้ วามสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย
ครูจดั ทําสารนิ ทศั น์และนํามาไตร่ตรองเพือ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก

๕.๒

๕.๓
๕.๔
๕.๕

๕.๖

๕.๗
๕.๘
๕.๙
๕.๑๐

๑๑๒

ระดับ๓
ร่องรอยความพยายาม
ขึนไป
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)
ร้อยละ
๑๐๐ ๑.โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ปฐมวัย
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรี ยน
๑๐๐
การสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๓.โครงการพัฒนาบุคลากร
๔. โครงการนิ เทศภายใน
๕โครงการพัฒนากระบวนการวิจยั ใน
๑๐๐ การเรี ยนรู ้ในชันเรี ยน
๖.โครงการเสริ มสร้างสังคมแห่งการ
๑๐๐ เรี ยนรู ้สู่สถานศึกษา
๗.โครงการจัดสภาพแวดล้อมเพือการ
๑๐๐ เรี ยนรู ้สู่คุณภาพ
๘.กิจกรรมการวัดประเมินผล
ตามสภาพจริง
๙. เอกสารที ครูคน้ คว้าหาความรู ้
๑๐๐ .
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑. วิธีการพัฒนาตามมาตรฐานที ๕ ครูปฏิบตั ิ งานตามบทบาทหน้าที อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลให้บรรลุ ตามตัวบ่งชีของมาตรฐานที ๕ โดยดําเนิ นกิจกรรมต่อไปนี
๑) โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ปฐมวัยเป็ นโครงการเสมือนเป็ นการประกัน
คุณภาพภายในชันอนุบาล ส่งเสริมครูปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิ ทธิผลซึ งมีกิจกรรมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมศึกษาของสถานศึกษาจัดทําและดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึ กษาทีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และนําผลการ
ประเมินคุณภาพทังภายในไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื องตลอดจนมีการ
จัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของปฐมวัย
๒)โครงการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นโครงการทีมีส่งเสริ ม
ให้ครูปฏิบตั ิ งานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีกิจกรรมเพือให้ครู เปลียน
พฤติกรรมการสอนให้หลากหลายมากยิงขึน โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ น สําคัญ เช่น กิ จกรรมค่ายวิชาการ กิ จกรรมศึ กษา
นอกสถานที ตลอดจนมีการพัฒนาสื อ จัดหาแหล่งเรี ยนรู ้ และพัฒนาการมีวจิ ยั ในชันเรียนให้มีคุณภาพ
๓)โครงการพัฒนาบุคลากร เป็ นโครงการ เป็ นโครงการทีมีกิจกรรมเพือให้บุคลากร
ได้รับความรู ้ จากการประชุม ฝึ กอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ตามความถนัดและวิชาทีรับผิดชอบ
เพือเป็ นการเปิ ดมุมมอง และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ ทีจะได้นาํ มาถ่ายทอดสู่ ผเู ้ รี ยน สามารถนําความรู ้ ทีได้
รับมาปรับปรุงงานตามบทบาทหน้าที อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลขยายผลต่อและใช้ประโยชน์
กับบุคลากรภายในสถานศึกษาตลอดจน เพือให้ครู มแี รงจูงใจและเจตคติทีดีตอ่ การพัฒนาตนเอง เป็ นการสร้าง
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานแก่บุคลากร
๔)โครงการนิ เทศภายใน เป็ นโครงการทีมีกิจกรรมเพือพัฒนาครู ให้ปฏิบตั ิงานตาม
ขอบข่ายของกลุ่มงานในโรงเรี ยนทัง ๔ งานให้มีประสิ ทธิภาพก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลทีเด็ก เป็ นสําคัญ มี
กิจกรรมนิเทศตามแผนการนิเทศภายในเยียมชันเรี ยน เยียมห้องเรี ยนพิเศษ สังเกตการณ์สอน นิเทศแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ เอกสารธุ รการชันเรี ยน และนิเทศผ่านประชุมเดือนละ ๑ ครัง
๕) โครงการพัฒนากระบวนการวิจยั ในการเรี ยนรู ้ในชันเรี ยนเป็ นโครงการเพือพัฒนาให้ครู ได้
ค้นคว้า วิจยั เกี ยวกับกิ จกรรมการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพเกิดประสิ ทธิผลในการจัดการเรี ยนการสอน
ส่ งผลให้เด็กพัฒนาขึน และมีความพร้อมตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย
๖)โครงการเสริ มสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้สู่สถานศึกษาเป็ นโครงการทีส่ งเสริ มให้ครู
ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิ ผล โดยจัดกิจกรรมให้เด็กมีนิสัยรักการ
แสวงหาความรู ้ จาก แหล่งเรี ยนรู ้และสื อต่าง ๆ รอบตัว เพือให้เด็กมีความพร้อมทีจะเรี ยนรู ้ ในชันทีสู งขึนต่อไป
โดยโรงเรี ยนได้สร้ างแหล่งเรี ยนรู ้และพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึ กษา มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้
๑๑๓

ทังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ข องเด็ก ตลอดจนมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ระหว่างครู
กับผูป้ กครอง ครอบครัว ชุมชน และ องค์กรทีเกียวข้อง
๗)โครงการจัดสภาพแวดล้อมเพือการเรี ยนรู ้สู่คุณภาพเป็ นโครงการทีส่ งเสริ มให้ครู ปฏิบตั ิงาน
ตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลมีกิจกรรมเพือ ปรับปรุ งอาคารสถานที บริ เวณ
โรงเรี ยนสะอาด ร่ มรื น สวยงาม และให้เด็กมีแหล่งเรี ยนรู ้เพิ มขึน
๒. ผลการพัฒนา จากการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีของครูอย่างมีประสิ ทธิภาพตามกิจกรรมที
ได้ดาํ เนิ นการมาทังหมดนี ทําให้งานเกิดประสิทธิผลและส่งผลต่อการมีพฒ
ั นาการของเด็กในทุกด้านสูงขึน
๓. แนวทางการพัฒนา ควรมีการจัดทําโครงการและกิจกรรมอย่างต่ อเนื องตามมาตรฐานที ๕
ด้วยความสํานึ กในบทบาทหน้าทีของความเป็ นครูอย่างแท้จริง
มาตรฐานที ๖ ผูบ้ ริหารปฏิบตั ิงานตาม บทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ที

ตัวบ่งชี

๖.๑ ผูบ้ ริหารเข้าใจปรัชญาและ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๖.๒ ผูบ้ ริหารมีวิสยั ทัศน์ ภาวะผูน้ ํา
และความคิดริเริมทีเน้นการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
๖.๓ ผูบ้ ริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ขอ้ มูลการ
ประเมินผลหรือการวิจยั เป็ นฐาน
คิด ทังด้านวิชาการและการจัดการ
๖.๔ ผูบ้ ริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุ ณภาพสถานศึกษา
๖.๕ ผูบ้ ริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ
๖.๖ ผูบ้ ริหารให้คาํ แนะนํา คําปรึกษา
ทางวิชาการและใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา
๖.๗ เด็ก ผูป้ กครอง และชุ มชนพึงพอใจ
ผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

ได้ระดับ
๕
๕

๕

๕

๕

๕

๕
๑๑๔

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)
๑.โครงการพัฒนาบุคลากร
๒.โครงการนิ เทศภายใน
๓.โครงการพัฒนาจัดองค์กร ระบบ
การบริ หารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเกิด
ประสิ ทธิผล
๔.โครงการพัฒนาการบริ หารจัด
การศึกษาใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน

๑.วิธีการพัฒนา
๑)โครงการพัฒนาบุคลากรเป็ นโครงการทีผูบ้ ริหารปฏิบตั ิงานตาม บทบาทหน้าทีอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมุ่งส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของครู ให้ปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ให้ครู ได้รับความรู ้ จากการประชุม ฝึ กอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ตามความถนัดและวิชาทีรับผิดชอบ เป็ น
การสร้ างขวัญและกําลังใจ สร้ างแรงจูงใจและเจตคติทีดีในการปฏิบตั ิงาน

๒)โครงการนิ เทศภายใน เป็ นโครงการทีแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผูบ้ ริหาร
ในการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยส่ งเสริ มพัฒนาศักยภาพของ
ครู ด้วยการวางแผนนิเทศภายในและนิเทศ ชีแนะ ให้คาํ ปรึ กษารอบด้าน ทังด้านวิชาการ การจัดการเรี ยนการ
สอน และเรื องอืน ๆ ทีจะเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานการจัดการศึ กษาปฐมวัย ส่ งผลให้เด็ก ผูป้ กครองมี
ความพึงพอใจ
๓)โครงการพัฒนาจัดองค์กร ระบบการบริหารอย่างมีประสิ ทธิภาพเกิดประสิทธิ ผล
เป็ นโครงการเพือพัฒนาสถานศึกษาให้มีการพัฒนาองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริ หารงานให้เป็ นระบบ ใช้
หลักบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ใช้ขอ้ มูลผลการประเมินหรื อผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทังด้านวิชาการและการจัดการ
เพือให้สามารถบริ หารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามทีกําหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการนักเรียน ผูป้ กครอง
ชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารจัดการศึกษา
๒. ผลการพัฒนา
จากการทีผูบ้ ริหารมีวิสยั ทัศน์ ภาวะผูน้ ํา และความคิดริเริม มีความสามารถในการบริหารจัดการ
ตามปรัชญาแนวคิดหลักการและจุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยสามารถอธิ บายถ่ายทอดและชี แนะ
แก่บุคลากรในโรงเรียนได้ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กียวข้องทุกฝ่ าย
ประกอบด้วยครูผปู ้ กครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุ มชนและหน่ วยงานอืนได้รบั รูแ้ ละให้ขอ้ มูล
สารสนเทศส่งผลให้เด็ ก ผูป้ กครอง และคณะกรรมสถานศึ กษาขันพืนฐานมีความพึงพอใจในการการจัด
การศึกษาและมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที ๖ในระดับดีเยียม
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูเพือพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื องอีกทังสนับสนุ นส่งเสริมให้
ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถินมาร่วมบริหารจัดการให้มากยิงขึนและมีการติดตามนิ เทศการสอนของครู
อย่างเป็ นระบบ

๑๑๕

มาตรฐานที ๗ แนวการจัดการศึกษา
ที

ตัวบ่งชี

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนําสู่การปฏิบตั ิ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗.๒ มีระบบกลไกให้ผมู ้ สี ่ วนร่วมทุก
ฝ่ ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ และความเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหา
ความร่วมมือกับผูป้ กครอง
ชุมชน และท้องถิน
๗.๕ จัดสิงอํานวยความสะดวกเพือ
พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

ได้
ระดับ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)

๕

๑.โครงการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
๒.โครงการพัฒนาการบริ หารจัดการศึกษาใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐาน
๓.โครงการระดับทรัพยากรและการลงทุน
เพือการศึกษา

๕

๕

๕

๕

๒. วิธีการพัฒนา
๒) โครงการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาเป็ นโครงการทีดําเนินการจัดทําหลักสู ตร
ท้องถิน ปรับกิ จกรรมชุมนุม การวัดผล ประเมินผล ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั ตรงกับความต้องการ
ของเด็ก ผูป้ กครอง ท้องถิน และปรับโครงสร้ างหลักสู ตร เพือพัฒนาหลักสูตรให้มีคณ
ุ ภาพ มีความ
เหมาะสมตรงตามทีกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การกําหนด
๒)โครงการพัฒนาการบริ หารจัดการศึกษาใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานเป็ นโครงการทีส่ งเสริ ม
คณะกรรมการสถานศึ กษาขันพืนฐานได้รู้และปฏิ บตั ิหน้าทีตามทีระเบียบกําหนดส่ งเสริ มคณะกรรมการสถานศึกษา
กํากับติดตาม ดูแล และขับเคลือนการดําเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย และส่ งเสริ มผูป้ กครอง
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา
๓)โครงการระดับทรัพยากรและการลงทุนเพือการศึกษา เป็ นโครงการทีมุ่งประสาน
ความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยน กับองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน และชุมชนในการร่ วมพัฒนาและจัดการศึกษา
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมตามโครงการมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีเยียมเพราะมีร่องรอย
หลักฐานปรากฏชัดเจนในเรืองการตรวจสอบหลักสูตรนําข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงโรงเรี ยนจึงมีหลักสู ตร
สถานศึกษาทีเหมาะสมตรงตามสถานการณ์ และเนืองจากโรงเรี ยนได้รับความร่ วมมืออย่างดีของผูป้ กครอง
๑๑๖

คณะกรรมการสถานศึ กษา องค์กรปกครองส่ วนท้องถินสนับสนุนสิ งอํานวยความสะดวกเพือพัฒนาเด็กอย่าง
รอบด้าน ส่ งผลให้เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู ้ ความสามารถสมวัย และมีความสุ ขในการเรี ยนรู ้
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูเพือยกระดับความสามารถในการจัดทําพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและ
มีการติดตามนิ เทศการสอนของครูอย่างเป็ นระบบรวมทังมีกิจกรรมต่างๆของนักเรียนตามทีกําหนดใน
หลักสูตรออกมาเป็ นภาพรวม(ร้อยละ)ของโรงเรียน
มาตรฐานที ๘สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
ที

ตัวบ่งชี

๘.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา
๘.๒ จัดทําและดําเนิ นการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาทีมุ่งพัฒนาคุ ณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ
๘.๔ ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนิ นงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๘.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทัง
ภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื อง
๘.๖ จัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน

ได้ระดับ
๕
๕

๕

๕

๕

๕

๑๑๗

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ปฐมวัย

๑. วิธีการพัฒนา
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ปฐมวัยเป็ นโครงการทีสถานศึกษาได้กาํ หนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาทีเกิดจากการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชีตามที
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้มาตรฐานและตัวบ่งชีสะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของ
สถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษารวมทังมีการประกาศค่าเป้าหมาย
ของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชีให้กลุ่มผูเ้ กียวข้องทังภายในและภายนอกรับทราบทัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
สถานศึกษามีการดําเนิ นการครบทุกรายการโดยทุกข้อรายการมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบได้สถานศึกษากําหนดผูร้ บั ผิดชอบและจัดทาระบบสารสนเทศให้เป็ นหมวดหมู่ถกู ต้องครอบคลุ ม
ทันสมัยและพร้อมใช้สถานศึกษากําหนดผูร้ บั ผิดชอบและดําเนิ นการติ ดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัยทังระดับบุคคลครบทุกคนและระดับสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบอย่างน้อยภาคเรียนละ๑ครัง
สถานศึกษานําผลการติดตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึกษาและผลการประเมิน คุณภาพภายในมาวิเคราะห์
สังเคราะห์และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาครอบคลุ มภาระงานของ
สถานศึกษาทัง๔ด้านมีการจัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที
สะท้อนคุณภาพเด็กและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึ กษาอย่างชัดเจนตามรูปแบบทีหน่ วยงานต้นสังกัด
กําหนดเป็ นแบบอย่างทีดีสาระสําคัญทุกส่วนของรายงานครอบคลุมการดําเนิ นงานของสถานศึกษาและ
สะท้อนความสําเร็จชือเสียงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโดยทุกฝ่ ายที เกียวข้องมีส่วนร่วมในการ
ดําเนิ นการ
๒. ผลการพัฒนา
จากการดําเนิ นงานตามมาตรฐานที๘สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามทีกําหนดในกฎกระทรวงโรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายส่งผลให้โรงเรียนร่วมกับ
ครูคณะกรรมการสถานศึ กษาขันพืนฐานร่วมกันสถานศึกษามีการดําเนิ นการครบทุกรายการโดยทุกข้อ
รายการมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนสามารถตรวจสอบได้สถานศึกษากําหนดผูร้ บั ผิดชอบและจัดทา
ระบบสารสนเทศให้เป็ นหมวดหมูถ่ กู ต้องครอบคลุมทันสมัยและพร้อมใช้สถานศึกษากําหนดผูร้ บั ผิดชอบ
และดําเนิ นการติ ดตามตรวจสอบคุณภาพการศึ กษาปฐมวัยทังระดับบุคคลครบทุกคนและระดับสถานศึกษา
อย่างเป็ นระบบอย่างน้อยภาคเรียนละ๑ครังสถานศึกษานําผลการติ ดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัยมาวิเคราะห์สงั เคราะห์และเลือกสรรข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาครอบคลุ มภาระงานของสถานศึ กษาทัง๔ด้านได้อย่าง
มีเหตุ ผลมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที๘ในระดับดีเยียม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูเพือยกระดับความสามารถในการจัดทํามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึ กษาตามทีกําหนดในกฎกระทรวงปฐมวัยและมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่าง
เป็ นระบบรวมทังมีกิจกรรมต่ างๆของนักเรียนตามทีกําหนดในมาตรฐานต่างๆออกมาเป็ นภาพรวม(ร้อยละ)
ของโรงเรียน

๑๑๘

ด้านที ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
มาตรฐานที ๙ สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุ น ให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู ้
ที

ตัวบ่งชี

๙.๑ เป็ นแหล่งเรียนรูเ้ พือพัฒนาการ
เรียนรูข้ องเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา
๙.๒ มีการแลกเปลียนเรียนรูร้ ่วมกัน
ภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุ มชน
และองค์กรทีเกียวข้อง

ได้ระดับ
๕

๕

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)
๑.โครงการจัดสภาพแวดล้อมเพือการ
เรียนรูส้ ่คู ุณภาพ
๒.โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรูส้ ่สู ถานศึกษา
๓.โครงการพัฒนาบุคลากร

๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีการดาเนิ นการครบ๕ข้อมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบได้ ผ่านโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพือการเรียนรูส้ ่คู ุณภาพโครงการเสริมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรูส้ ่สู ถานศึกษาและโครงการพัฒนาบุคลากร ซึงมีการดําเนิ นการ ดังนี
๑)มีขนตอนการดํ
ั
าเนิ นงานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในสถานศึกษาโดยศึกษา
วิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศแหล่งเรียนรูภ้ ายในและภายนอกสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาและดําเนิ นการ
ตามขันตอนตามทีกําหนด มีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนิ นงานและนําผลไปปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื อง
๒) มีการดําเนิ นงานในการส่งเสริมและสนับสนุ นให้ผเู ้ รียนบุคลากรในสถานศึกษาและ
ผูท้ ี มีส่วนเกียวข้องเกิดกระบวนการเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรูภ้ ายในและภายนอกสถานศึกษาโดยศึกษาอย่างมี
ขันตอนวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศแหล่งเรียนรูภ้ ายนอกสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยและดําเนิ นการตามขันตอนตามทีกําหนดดําเนิ นการกํากับติดตามและประเมินผลการ
ดําเนิ นงานและนําผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื องมีการสรุปรายงานผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู ้
ทังภายในและภายนอก
๓) กําหนดแนวทางการส่งเสริมสนั บสนุ นให้มีการแลกเปลียนเรีย นรูร้ ะหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมสือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรูต้ ่างๆภายในสถานศึ กษาและ
ดําเนิ นการตามแนวทางทีกําหนดมีการระบุความรูท้ ีจาํ เป็ น (Knowledge Mapping) กลันกรองความรูท้ ีได้
จากการแลกเปลียนเรียนรูม้ าแบ่งปั นความรูใ้ ห้กบั ครอบครัวชุมชนและองค์กรทีเกียวข้องสร้างเครือข่ายการ
เรียนรูท้ งภายในและภายนอกสถานศึ
ั
กษามีการเผยแพร่ความรูแ้ ละนําความรูไ้ ปใช้ประโยชน์

๑๑๙

๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูม้ าตรฐานที๙สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนั บสนุ นให้
สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรียนรูจ้ ดั โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพือสถานศึกษามีการ
ดําเนิ นการครบมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนสามารถตรวจสอบส่งผลให้สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม
สนับสนุ นให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรียนรูม้ ีแหล่งเรียนรูท้ ี เอือต่อการจัดกิจกรรมส่งผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที๙ในระดับดีเยียม
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูเพือยกระดับความสามารถในการจัดทํามีการส่งเสริมสนั บสนุ น
ให้สถานศึ กษาเป็ นสังคมแห่งการเรียนรูป้ ฐมวัยและมีการติดตามนิ เทศการสอนของครูอย่างเป็ นระบบ
รวมทังมีกิจกรรมต่างๆของนักเรียนตามทีกําหนดในมาตรฐานต่างๆออกมาเป็ นภาพรวม(ร้อยละ)ของ
โรงเรียน
ด้านที ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที ๑๐การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา
การศึกษาปฐมวัย
ที

ตัวบ่งชี

วิสยั ทัศน์และจุดเน้นของ

ได้
ระดับ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)

๕

๑.โครงการส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน การเขียน
๒.โครงการโรงเรี ยนธรรมจารี
๓.โครงการอนุรกั ษ์พลังงานและสิ งแวดล้อม
๔.โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือ
เตรี ยมพร้ อมสู่ ประชาคมอาเซี ยน
๕.โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๑๐.๑ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้
บรรลุ ตามเป้าหมายปรัชญา
วิสยั ทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๑๐.๒ ผลการดําเนิ นงานบรรลุตาม
เป้าหมาย

๕

๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีการดาเนิ นการครบ๕ข้อมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
การจัดโครงการกิจกรรมในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแผนปฏิบตั ิ การประจําปี ของสถานศึกษาทีจัดทําขึน
จากการมีส่วนร่วมของผูบ้ ริหารครูบคุ ลากรชุ มชนและองค์กรภายนอกโครงการกิจกรรมสอดคล้อง
กับปรัชญาวิสยั ทัศน์จุดเน้นเป้าหมายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและได้รบั การเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึ กษาบุคลากรผูเ้ กียวข้องและผูเ้ รียนได้ปฏิบตั ิ ตามกลยุทธ์โครงการกิจกรรมที
สถานศึกษากําหนดอย่างครบถ้วนดําเนิ นงานตามกลยุทธ์โครงการกิจกรรมและจุดเน้นของสถานศึ กษา
ปฐมวัยทีได้รบั การกํากับติดตามและนิ เทศอย่างสมําเสมอมีรายงานสรุปผลการดําเนิ นงานโครงการกิจกรรม
ทีสนั บสนุ นส่ งเสริมเด็กที บรรลุตามปรัชญาเป้าหมายวิสยั ทัศน์และจุดเน้นของสถานศึกษาระดับปฐมวัยเด็ก
๑๒๐

ร้อยละ๙๐ ดังนี (วิสยั ทัศน์ : ผูเ้ รี ยนใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม รวมใจอนุ รักษ์สิงแวดล้อม รักษ์ความ
เป็ นไทย เรี ยนรู ้สู่สากล และ ปฏิบตั ิตามแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียง)
๑)โครงการส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน การเขียนเป็ นโครงการทีมีกิจกรรม สร้ างความพร้อมของ
ทักษะการอ่านการเขียน ปลูกฝั งนิสัยรักการอ่าน การเขียน โดยเด็กจะได้แสดงความสามารถตามศักยภาพของ
ตนเอง ให้เด็กได้เห็นความสําคัญ รักและภูมิใจในภาษาไทย
๒)โครงการโรงเรี ยนธรรมจารี เป็ นโครงการทีมีกิจกรรมทีปลูกฝั งคุณธรรมจริ ยธรรมอันดีงาม
ให้เด็กได้ประพฤติและปฏิบตั ิ และปฏิบตั กิ ิ จกรรมอันเป็ นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูม้ าตรฐานที ๑๐จัดทําโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตาม
เป้าหมายปรัชญาวิสยั ทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึ กษาปฐมวัยมีการมีความคิดริเริมสร้างสรรค์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุ ผลมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที๑๐ในระดับดีเยียม
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูจดั ทําโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุ ตามเป้าหมายปรัชญา
วิสยั ทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมเพือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูแ้ ละมีการติดตาม
นิ เทศการสอนของครูอย่างเป็ นระบบรวมทังมีกิจกรรมต่างๆของเด็กตามทีกําหนดในมาตรฐานต่างๆออกมา
เป็ นภาพรวม(ร้อยละ)ของโรงเรียน
ด้านที ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรู ปการศึกษาเพือยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึน
ที
๑๑.๑

ตัวบ่งชี

จัดโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุ นตาม
นโยบาย เกียวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๑๑.๒ ผลการดําเนิ นงานบรรลุตาม
เป้าหมาย

ได้
ระดับ
๕

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)
๑.โครงการวันสําคัญ
๒.โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๓.โครงการคืนคลองสวย นําใส ให้คลอง
สําโรง

๕

๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาดาเนิ นการได้เด่นชัดมีร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้และทุกโครงการ
กิจกรรมพิเศษปฐมวัยมีพฒ
ั นาการเมือเปรียบเทียบกับปี ทีผ่านมา โดยได้ศึกษาวิเคราะห์และใช้ขอ้ มูล
สารสนเทศด้านนโยบายของต้นสังกัดในการจัดทําแผนงานโครงการมีขอ้ ตกลงร่วมกัน ระหว่างสถานศึ กษา
และหน่ วยงานต้นสังกัดตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรปู การศึกษา ๓ โครงการ
๑๒๑

ดําเนิ นงานโครงการกิจกรรมพิเศษปฐมวัยเป็ นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ย้อนหลัง๓ปี โดย ทุก
ฝ่ ายมีส่วนร่วม มีการนิ เทศติดตามการดําเนิ นงานตามโครงการมีการสรุปโครงการบรรลุ เป้าหมายร้อยละ
๙๐
๑)โครงการวันสําคัญ เป็ นโครงการทีจัดกิจกรรม เพือให้เด็กได้เรี ยนรู ้ วิธีปฏิ บตั ติ น
ในการประกอบพิธีกรรมทางด้านศาสนา ประเพณี วฒั นธรรม ทีดีงามของคนไทยและเพือปลูกฝั งให้เด็กเคารพ
รัก หวงแหน เทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์
๒)โครงการโรงเรี ยนธรรมจารี เป็ นโครงการทีปลูกฝั งคุณธรรมจริ ยธรรมอันดีงามให้เด็กได้ประพฤติ
และปฏิบตั ิตลอดจนปฏิบตั ิกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์แก่ ตนเองและสังคม มีการอบรมคุ ณธรรมประจําวัน และ
กิจกรรมออมทรัพย์ฝากเงินออมทุกวันศุกร์ กิจกรรมอบรมคุณธรรม มีการเล่ านิทานและอบรมคุณธรรม
ประจําวัน เรือง ความมีนําใจ การเสียสละและการแบ่งปั น การทําความเคารพ มารยาทในการรับประทาน
อาหาร ความกตัญ กู ตเวที ความประหยัดและความพอเพียงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มี
ความอดทน การพูดจาด้วยถ้อยคําทีสุ ภาพ ความมีวนิ ัยและการรอคอย มารยาท
ในการฟั งและการพูด ความซือสัตย์ ความขยันหมันเพียร โดยเน้นยําซําทวนด้วยการร้องเพลงและท่องคํา
คล้องจองอย่างสมําเสมอ
๓)โครงการคืนคลองสวย นําใส ให้คลองสําโรงเป็ นโครงการเพือให้เด็ก ครู และชุมชน มี
จิตสํานึก ตระหนักและรู ้คุณค่าของการอนุรักษ์และพัฒนาสิงแวดล้อม มีกิจกรรมเพือฟื นฟูคุณภาพนําในคูคลอง
จัดการนําเสี ยและของเสี ยในชุมชน
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ ถานศึกษามีการดําเนิ นการโครงการกิจกรรมพิเศษระดับปฐมวัย
บรรลุ เป้าหมายร้อยละ๘๐อีกทังจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายตามมาตรฐานที๑๑การจัดกิจกรรม
ตามนโยบายแนวทางการปฏิรปู การศึกษาเพือยกระดับคุณภาพให้สูงขึนเพือให้โรงเรียนฝึ กทักษะในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรูแ้ ละทุกชันช่วยพัฒนาทักษะอย่างเป็ นระบบส่งผลให้ผเู้ รียนโรงเรียนมีมาตรฐานสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุ ผลมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที ๑๑ในระดับดีเยียม
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูเพือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูต้ ามนโยบาย
แนวทางการปฏิรปู การศึกษาเพื อยกระดับคุ ณภาพให้สูงขึนทีเน้นทักษะเพือพัฒนานักเรียนและมีการติดตาม
นิ เทศการสอนของครูอย่างเป็ นระบบรวมทังมีการทดสอบผูเ้ รียนด้านการคิดเพือประเมินความสามารถด้าน
การคิดของเด็กตามทีกําหนดในหลักสูตรออกมาเป็ นภาพรวม(ร้อยละ)ของโรงเรียน

๑๒๒

ระดับการศึกษาขันพืนฐาน
ด้านที ๑ มาตรฐานคุณภาพผูเ้ รียน
มาตรฐานที ๑ ผูเ้ รียนมีสขุ ภาวะทีดี และมีสุนทรียภาพ
ที

ตัวบ่งชี

๑.๑ มีสุ ขนิ สยั ในการดูแลสุขภาพและ
ออกกําลังกาย สมําเสมอ
๑.๒ มีนําหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิงเสพติดให้
โทษและหลีกเลียงตนเองจาก
สภาวะที เสียงต่อความรุนแรง
โรค ภัย อุบตั ิเหตุ และปั ญหา
ทางเพศ
๑.๔ เห็นคุ ณค่าในตนเอง มีความ
มันใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
๑.๕ มีมนุ ษยสัมพันธ์ทีดีและให้
เกียรติ ผอู ้ ืน
๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์
กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการ

ระดับ๓
ร่องรอยความพยายาม
ขึนไป
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)
ร้อยละ
๙๗.๑๐ ๑.โครงการศิ ลปะ ดนตรี นาฏศิ ลป์ กีฬาต้านยาเสพติด
๒.โครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรี ยน
๗๘.๕๘ ๓.โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
๔.โครงการแข่งขันกีฬา กรี ฑานักเรี ยน
๕.โครงการแนะแนวในโรงเรี ยน
๑๐๐
๖.โครงการโภชนาการทีดีเพือคุณภาพชี วติ
๗.โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน

๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

๑. วิธีการพัฒนา
จัดกิจกรรมตามโครงการทัง ๗ โครงการเพือส่งเสริมสุขนิ สยั การดูแลสุขภาพการออกกําลังกายการ
มีนําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ป้องกันหลีกเลียงสิงเสพติดภาวะเสี ยงและความรุนแรงป้องกันภัยอุบตั ิเหตุและ
ปั ญหาทางเพศการเห็นคุณค่าในตนเองสร้างความมันใจกล้าแสดงออกมีมนุ ษยสัมพันธ์ทีดีให้เกียรติผอู ้ ืน
เห็นคุ ณค่าทางศิลปะร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ กีฬานันทนาการได้เหมาะสมตามวัย

๑๒๓

๒. ผลการพัฒนา
ผูเ้ รียนมีสุขนิ สยั ทีดีมีนําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ห่างไกลปลอดสิงเสพติดไม่มีความรุนแรงโรคภัย
อุบตั ิเหตุและปั ญหาทางเพศเห็นคุณค่าในตนเองมีความมันใจกล้าแสดงออกรูจ้ กั ให้เกียรติผอู ้ ืนเห็นคุณค่า
ศิลปะได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬานันทนาการ
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนานักเรียนให้ผเู ้ รียนมีสุขภาวะทีดี และมีสุนทรียภาพเพือยกระดับ
ความสามารถในการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีมาตรฐานตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุ ขภาพอย่างต่ อเนื อง
และมีการติดตามนิ เทศการสอนของครูอย่างเป็ นระบบรวมทังมีการทดสอบผูเ้ รียนให้มสี มรรถภาพทีดีเพือ
ประเมินความสามารถด้านสุ ขภาพของนักเรียนตามทีกําหนดในหลักสูตรออกมาเป็ นภาพรวม(ร้อยละ)ของ
โรงเรียน
มาตรฐานที ๒ ผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์
ที

ตัวบ่งชี

๒.๑ มีคุณลักษณะทีพึ งประสงค์
ตามหลักสูตร
๒.๒ เอืออาทรผูอ้ นและกตั
ื
ญ ู
กตเวที ต่อผูม้ ีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมทีแตกต่ าง
๒.๔ ตระหนัก รูค้ ุณค่า ร่วม
อนุ รกั ษ์และพัฒนา
สิงแวดล้อม

ระดับ๓
ร่องรอยความพยายาม
ขึนไป
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)
ร้อยละ
๑๐๐ ๑.โครงการวันสําคัญ
๒.โครงการพัฒนากิ จการลูกเสื อ – เนตรนารี
๑๐๐ ๓.โครงการโรงเรี ยนธรรมจารี
๔.โครงการส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน การเขียน
๑๐๐
๕.โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ ปรัชญาของ
๑๐๐ เศรษฐกิจพอเพียง
๖.โครงการพัฒนาทักษะการทํางานสู่ อาชีพทีสนใจ
๗.โครงการพัฒนาประชาธิ ปไตยในโรงเรี ยน
๘.โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ งแวดล้อม
๙.โครงการคืนคลองสวย นําใส ให้คลองสําโรง

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดให้มีโครงการทีส่งเสริมให้ผเู ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิ ยมทีพึงประสงค์ดงั นี
๑) โครงการวันสําคัญ จัดกิจกรรมเพือให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ วธิ ี ปฏิบตั ิตน ในการ
ประกอบพิธีกรรมทางด้านศาสนา ประเพณีวฒั นธรรม ทีดีงามของคนไทยและปลูกฝั งให้นกั เรี ยนเคารพรัก หวง
แหน เทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ยป์ ระกอบด้วย กิ จกรรม
วันวิสาขบูชาวันไหว้ครู วนั สุ นทรภู่วนั ต่อต้านยาเสพติดวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา ( หล่อเทียนพรรษา แห่
เทียนพรรษา)วันแม่วนั ออกพรรษาวันพ่อวันลอยกระทงวันขึนปี ใหม่ วันเด็ก และวันมาฆบูชา
๑๒๔

๒)โครงการพัฒนากิ จการลูกเสื อ – เนตรนารี มีกิจกรรมในโครงการเพือให้นกั เรี ยนมี
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ตามหลักสู ตร มีความเอืออาทรและกตัญ กู ตเวทีตอ่ ผูม้ ีพระคุณ ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมทีแตกต่าง ตระหนัก รู ้ คณ
ุ ค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม และพัฒนากิ จการลูกสื อเนตรนารี
ของโรงเรี ยน อย่างเป็ นระบบเข้าร่ วมประกวดและแข่งขันกิจกรรมลูกเสื อ และได้เป็ นตัวแทนเขตโรงเรี ยน
ต้นแบบลูกเสื อ
๓)โครงการโรงเรี ยนธรรมจารี เป็ นโครงการทีมีกิจกรรมเพือปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรม
อันดีงามให้นกั เรี ยนได้ประพฤติและปฏิบตั ิ และเพือให้นกั เรี ยนได้ปฏิ บตั กิ ิ จกรรมอันเป็ นประโยชน์แก่ตนเอง
และสังคมมีกิจกรรมได้แก่นงสมาธิ
ั
ทุกวัน กําหนดวันศุ กร์ เป็ นวันพระประจําโรงเรี ยน นักเรี ยน/ครู สวมเสื อวิถี
พุทธ ถือศีล๕ สร้ างสิ งแวดล้อมทีเอือต่อการจัดกิจกรรม กิจกรรมออมทรัพย์ ประชุ ม สวดมนต์ตอนเย็น
นักเรี ยน ครู ผูป้ กครองตักบาตรอาหารแห้งทุกวันศุกร์ ตน้ เดือน ถวายจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ ๕รู ป รับศีล กรวดนํา
นังสมาธิ ตัวแทนนักเรี ยนพูดเรื องธรรมะครู นักเรี ยนพูดแต่สิงดีๆพูดจาไพเราะร้องเพลงสรรเสริ ญพระบารมี
เชิญธงชาติลงในตอนเย็นทุกวัน ได้รับรางวัลโรงเรี ยนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม ระดับภาคและโรงเรี ยน
วิถีพุทธพระราชทานระดับประเทศ
๔)โครงการส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน การเขียนเป็ นโครงการ ทีกําหนดกิจกรรมเพือให้
นักเรียนมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ตามหลักสูตรดังนี กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน กิ จกรรมสายสัมพันธ์บา้ น
กับโรงเรี ยน ส่ งเสริ มการอ่านผ่านวันสําคัญ หนังสื อเล่มโปรด ห้องสมุดเคลือนที มุมรักการอ่าน กิจกรรมเสี ยง
ตามสาย สัปดาห์ห้องสมุด วันสุ นทรภู่ กิ จกรรมแข่งขันวิชาการเนืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ
๕)โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงเป็ นโครงการทีมีมุ่งให้
โรงเรี ยนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหลักการบริ หารสถานศึกษาจัดการศึกษาและดําเนิน
กิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชน/สังคม ซึ งนักเรี ยน ผูอ้ าํ นวนการโรงเรี ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะมี
ความรู ้ ความเข้าใจและปฏิบตั ิงานเป็ นแบบอย่างตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ งมีกิจกรรม ดังนี คือจัด
สภาพแวดล้อมทีเอือต่อการเรี ยนรู ้อยูอ่ ย่างต่อเนืองสร้ างวัฒนธรรมองค์กร “อยูอ่ ย่างพอเพียง” เช่ น การประหยัด
ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง เช่น การประหยัดนํา การประหยัดไฟฟ้ าปลูกฝังให้เป็ นวิถี
ชีวติ เช่น การออมทรัพย์นกั เรี ยนทุกวันศุกร์ ตลาดนัดนักเรี ยน การทําสวนเกษตรพอเพียง
๖)โครงการพัฒนาทักษะการทํางานสู่ อาชีพทีสนใจ จัดกิ จกรรมเพือให้นกั เรี ยนวางแผนการ
ทํางานและดําเนินการจนสําเร็ จทํางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมันพัฒนางาน และภูมิใจในงานของตนทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ืนได้ และมีความรู้ สึกทีดีตอ่ อาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้เกียวกับอาชีพทีตนสนใจโดยจัดทําปฏิทนิ ปฏิบตั ิงาน
ของโครงการ จัดทําผังมโนทัศน์การทํางาน เชิญวิทยากรท้องถิ นทีมีความรูค้ วามสามารถด้านการประดิษฐ์
ดอกไม้หลากหลายรู ปแบบ จัดทําโครงการหารายได้ในระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน โดยแบ่งแผนงานย่อย เช่น
แผนงานประดิษฐ์ดอกไม้ มาคาเม แหนมเห็ด
๗)โครงการพัฒนาประชาธิ ปไตยในโรงเรี ยนเพือให้นกั เรี ยนมีพฒั นาการทางด้าน
ประชาธิปไตย กิ จกรรมส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย เป็ นส่ วนหนึงของการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
๑๒๕

หลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2551 โดยมุ่งหมายเน้นให้นกั เรี ยน รู้ จกั ทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้ ร่ วมคิด
ร่ วมทํา ร่ วมแก้ปัญหา และประเมินผลรวมกัน การดําเนินการพัฒนากิจกรรมประชาธิ ปไตย เน้นให้นกั เรี ยนมี
ความเป็ นประชาธิ ปไตยด้านคาราวะธรรม สามัคคี และปั ญญาธรรม เพือเป็ นการสนับสนุนประชาธิ ปไตย
โรงเรี ยน โดยจัดให้นกั เรี ยนทุกคนได้ปฏิบตั ิจริ ง และบูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอนทุกกลุ่มประสบการณ์
เพือปลูกฝั งความมีระเบียบวินยั รู ้จกั สิ ทธิ และหน้าที มีความเสี ยสละ มีจติ สาธารณะในการปฏิบตั ิกิจวัตร
ประจําวัน เป็ นนิจ จะทําให้นกั เรี ยนสามารถดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
๘)โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ งแวดล้อมเป็ นโครงการทีมีกิ จกรรมเพือให้ครู และนักเรี ยน
ได้รู้วธิ ี การอนุรักษ์พลังงานและสิ งแวดล้อมอย่างถูกต้องการเพิ มขึนของประชากรและเทคโนโลยี ทําให้มีความ
ต้องการใช้พลังงานมากขึน ประกอบกับพลังงานทีใช้อ ยูใ่ นปั จจุบนั จําเป็ นต้องนําทรัพยากรต่าง ๆมาผลิต ซึ ง
ส่ งผลให้เกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็ ว ทรัพยากรบางชนิ ดใช้แ ล้วหมดไป บางชนิดสามารถ
ทดแทนขึนได้ แต่ตอ้ งอาศัยระยะเวลาทียาวนาน เพือเป็ นการช่วยส่ งเสริ มและรณรงค์การใช้พลังงานอย่าง
ถูกต้อง และทราบถึงวิธีการประหยัดพลังงานอย่างถูกวิธี เราจึงคิดทีจะปลูกฝั งเยาวชนของเราให้มคี วาม
ตระหนักในการอนุ รกั ษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ จึงจัดให้มีโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ งแวดล้อม
ขึนเป็ นการปฏิบตั เิ รื องการอนุรักษ์พลังงานและสิ งแวดล้อมสู่ ชุมชน ให้ความรู ้ ในเรื องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ งแวดล้อม
๙)โครงการพัฒนาสิ งแวดล้อมร่ วมกับชุมชนเป็ นโครงการที เพิมจากคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร ๘ ประการ คือประการที ๙ สํานึกรักบ้านเกิดปัจจุบนั ชุมชนโดยรอบโรงเรี ยนมีสภาพเป็ น
ชุมชนเมือง ประชากรอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่ นก่อ ให้เกิดปั ญหาเกียวกับสภาพแวดล้อม มีผลกระทบต่อชีวติ ความ
เป็ นอยู่ขอคนในชุมชน เช่น ปั ญหาขยะทีไม่สามารถกําจัดได้ทนั เวลา ปัญหานําในคูคลองเน่าเสี ยไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ ปัญหาขาดสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ สิ งต่าง ๆ ทีเกิ ดขึน ทําให้สูญเสี ยทัศนียภาพความสวยงาม
ความสะอาดและความร่ มรื น การให้ความรู ้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสํานึกรักษ์สิ งแวดล้อมและร่ วมมือร่ วมใจ
กันปฏิบตั ิจริ งเพือทําให้สภาพแวดล้อมในชุ มชนดีขึน
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามโครงการทีหลากหลายทําให้นักเรียนมีคุณลักษณะอัน พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรครบ๘ประการอันได้แก่๑.รักชาติศาสน์กษัตริย๒์ .ซือสัตย์สุจริต๓.มีวินัย๔.ใฝ่ เรียนรู๕้ .
อยู่อย่างพอเพี ยง๖.มุ่งมันในการทํางาน๗.รักความเป็ นไทย๘.มีจิตสาธารณะและเพิ มอีก ๑ ประการ คือ ๙.
สํานึกรักบ้านเกิด มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที๒อยู่ในระดับดีเยียม

๑๒๖

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรกําหนดแผนการพัฒนาครูเพือยกระดับความสามารถในด้านต่างๆเพือนํามาพัฒนา
นักเรียนในอยู่ในระบบอย่างต่ อเนื องและมีประสิทธิภาพสามารถอยู่ในสังคมและดํารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
และทันต่อการเปลี ยนแปลงพัฒนาของสังคมนั กเรียนควรมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เต็ มร้อยเปอร์เซ็นต์
มาตรฐานที ๓ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง รักการเรียนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื อง
ที

ตัวบ่งชี

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรูด้ ว้ ย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู ้ และสื อต่าง
ๆ รอบตัว
๓.๒ มีทกั ษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน
และตังคําถามเพือค้นคว้าหาความรูเ้ พิมเติม
๓.๓ เรียนรูร้ ่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลียน
ความคิดเห็นเพือการเรียนรูร้ ะหว่างกัน
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรูแ้ ละนํานําเสนอ
ผลงาน

ระดับ๓
ร่องรอยความพยายาม
ขึนไป
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)
ร้อยละ
๑๐๐ ๑.โครงการห้องสมุดมีชีวติ
๒.โครงการส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน
การเขียน
๑๐๐
๓.โครงการเสริ มสร้างสังคมแห่งการ
เรี ยนรู ้สู่สถานศึกษา
๑๐๐
๑๐๐

๑. วิธีการพัฒนา
ผูส้ อนได้ส่งเสริมผูเ้ รียนให้มีทกั ษะการแสวหาความรูด้ ว้ ยตนเองรักการอ่านและการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื องโดยการบูรณาการกิจกรรมมีเทคนิ คการสอนทีทําให้เด็ก แสวงหาความรูร้ กั การอ่านเช่นพาเด็ก
ไปทัศนศึกษานอกสถานทีตามนโยบายเรียนฟรี๑๕ปี ก ารใช้แหล่งเรียนรูก้ ิจกรรมห้องสมุดพาเด็กเรียนรูจ้ าก
การปฏิบตั ิจริงการเรียนรูแ้ บบโครงงานการเล่ านิ ทานการเล่าข่าวประจําวันทําให้เด็กเกิดการเรียนรูอ้ ย่าง
แท้จริงซึงมีโครงการทีดําเนิ นงาน ดังนี
๑)โครงการห้องสมุดมีชีวติ เป็ นโครงการทีมีกิจกรรมเพือให้นกั เรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยน
มาใช้บริ การและร่ วมกิจกรรมในห้องสมุดนักเรี ยนมีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรี ยนรู ้ และสื อต่าง ๆ รอบตัวมีทกั ษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียนและตังคําถาม เพือค้นคว้าหาความรู ้
เพิ มเติม และสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู ้ และนําเสนอผลงานโดยมีกิจกรรม ดังนี ครอบครัวรัก
การอ่านห้องสมุดเคลือนทีแนะนําหนังสื อใหม่ตอบปัญหาจากสารานุกรมทัศนศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ ค่ายวิชาการเกม
ตกปลาไข่หรรษาเกมเซี ยมซี ทีรักเกมจับคู่คาํ กับภาพเกมจับคู่คาํ ศัพท์องั กฤษ–ไทย

๑๒๗

๒)โครงการส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน การเขียนเป็ นโครงการ ทีกําหนดกิจกรรมเพือให้
นักเรียนมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ตามหลักสูตรดังนี กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน กิ จกรรมสายสัมพันธ์บา้ น
กับโรงเรี ยน ส่ งเสริ มการอ่านผ่านวันสําคัญ หนังสื อเล่มโปรด ห้องสมุดเคลือนที มุมรักการอ่าน กิจกรรมเสี ยง
ตามสาย สัปดาห์ห้องสมุด วันสุ นทรภู่ กิ จกรรมแข่งขันวิชาการเนืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ และเข้าค่าย
ภาษาไทย
๓) โครงการเสริ มสร้ างสังคมแห่ งการเรี ยนรู้ สู่สถานศึกษา เป็ นโครงการเพือส่ งเสริ ม
ผูเ้ รี ยนนิสยั รักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้และสื อต่าง ๆ รอบตัว
เพือให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน และ ตังคําถาม ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม เพือค้นคว้าหาความรู้ เพิ มเติม
แลกเปลียนความคิดเห็นเพือการเรี ยนรู ้ระหว่างกันใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และนําเสนอผลงาน โดยมีกิจกรรม
ส่ งเสริ มการอ่าน จัดเรี ยนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกโรงเรี ยนเป็ นต้น
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมเด็กมีความสนใจใฝ่ รรู ้ กั การอ่านและพัฒนาตนเองอย่างต่ อเนื องพบว่าเด็กมี
ทักษะในการแสวงหาความรูม้ ีพฤติกรรมทีแสดงออกถึงความเป็ นผูอ้ ยากรูอ้ ยากเห็นกระตื อรือร้นมีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที ๓ในระดับดีเยียม
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูเพือส่งเสริมให้ผเู ้ รียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรูด้ ้วยตนเองรัก
เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื องยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูท้ ีเน้นทักษะการอ่านเพือ
พัฒนานักเรียนให้มีนิสยั รักการอ่าน
มาตรฐานที ๔ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล
ที

ตัวบ่งชี

๔.๑ สรุปความคิดจากเรืองทีอ่าน
ฟั ง และดู และสือสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง
๔.๒ นําเสนอวิธีคดิ วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง
๔.๓ กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
๔.๔ ความคิดริเริม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
๑๒๘

ระดับ๓
ร่องรอยความพยายาม
ขึนไป
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)
ร้อยละ
๑๐๐ ๑.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรี ยน
การสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๒.โครงการพัฒนานักเรี ยนด้านการคิด
๑๐๐
๓.โครงการห้องสมุดมีชีวติ
๑๐๐

๑๐๐

๑. วิธีการพัฒนา
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนให้คิดจากเรืองทีอ่านฟังและดูผ่านกิจกรรมในหลักสูตรและนอก
หลักสูตรครูทําการวัดประเมินผลตามสภาพจริงนําข้อมูลมาพัฒนาผูเ้ รียนให้บรรลุเป้าหมายของการเรีย น
สถานศึกษาสนับสนุ นให้ผเู ้ รียนคิดเป็ นทําเป็ นโดยการจัดทําโครงการพัฒนาการศึกษาทีมุ่งยึดผูเ้ รียนเป็ น
สําคัญดังนี
๑)โครงการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นโครงการทีมี
กิจกรรมเพือให้ครู เปลียนพฤติกรรมการสอนให้หลากหลายยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญโดยส่ งเสริ มให้มีการพัฒนา
กระบวนการคิด เช่น กิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมศึกษานอกสถานที ตลอดจนมีการพัฒนาสื อ จัดหาแหล่ง
เรี ยนรู ้ และพัฒนาการมีวจิ ยั ในชันเรี ยนให้มีคณ
ุ ภาพ
๒)โครงการพัฒนานักเรี ยนด้านการคิดเป็ นโครงการทีให้นกั เรี ยนมีความสามารถใน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดไตร่ ตรองโดยจัดกิจกรรม ดังนี
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีเกียวกับความคิด ผังความคิด โครงงาน กิจกรรมส่ งเสริ มรักการอ่าน
กิจกรรมแข่งขันวิชาการ กิจกรรมชุมนุมเป็ นต้น
๓)โครงการห้องสมุดมีชีวติ เป็ นโครงการทีมีกิจกรรมเพือให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุ ผล โดยมีกิจกรรม ดังนี ครอบครัว
รักการอ่านห้องสมุดเคลือนทีแนะนําหนังสื อใหม่ตอบปั ญหาจากสารานุกรมทัศนศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ ค่ายวิชาการ
เกมตกปลาไข่หรรษาเกมเซี ยมซี ทีรักเกมจับคู่คาํ กับภาพเกมจับคู่คาํ ศัพท์องั กฤษ – ไทย
๒. ผลการพัฒนา
นักเรียนสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและสรุปความคิดจากเรืองทีได้อ่านฟั งและดูได้สามารถ
เปรียบเทียบข้อมูลจัดกลุ่มความคิดเชือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดนํ าความรูค้ วามเข้าใจสรุปเป็ น
ความรูใ้ หม่และนําเสนอความคิดจากการอ่านฟั งและดูได้หลายรูปแบบตามความคิดของตนเองได้อย่าง
สมเหตุสมผล
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูเพือยกระดับการสอนและส่งเสริมให้ครูจดั กิจกรรมทียึดผูเ้ รียนเป็ น
สําคัญเพือให้ผเู ้ รียนได้เรียนรูต้ ามศักยภาพของแต่ ละคนทังส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้ใช้ทักษะทางการคิดของตน
ปฏิบตั ิงานเดี ยวงานกลุ่มและการปรับตัวเข้ากับสังคมและพัฒนาทักษะการทํางานของตนให้เหมาะสมกับวัย
ได้อย่างดี

๑๒๙

มาตรฐานที ๕ ผูเ้ รียนมีความรู แ้ ละทักษะทีจําเป็ นตามหลักสูตร
ที

ระดับ๓
ร่องรอยความพยายาม
ขึนไป
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)
ร้อยละ
๑๐๐ ๑.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ ทาง
การเรี ยน ๘ กลุ่มสาระ
๑๐๐ ๒.กิจกรรมจ้างครูต่างชาติเพิ มความรู ้
นักเรียน
๑๐๐

ตัวบ่งชี

๕.๑

ผลสัมฤทธิทางการเรียนเฉลียแต่ละกลุ่ ม
สาระ เป็ นไปตามเกณฑ์
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตร เป็ นไปตามเกณฑ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน เป็ นไปตามเกณฑ์
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เป็ นไปตามเกณฑ์ ๖๘.๗๔
๑.วิธีการพัฒนา
๑)โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ๘ กลุ่มสาระ เป็ นโครงการทีดําเนินการให้
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระเป็ นไปตามเกณฑ์โดจจัดกิ จกรรม ดังนี๑ การเข้าค่ายวิชาการ
กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการกิ จกรรมชุ มนุมการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้นอกสถานศึกษากิ จกรรมส่ วนซ่อมเสริ ม
ติวเข้มนอกเวลาเรี ยน
๒) กิจกรรมจ้างครูต่างชาติเพือพัฒนาผูเ้ รียนและครูให้มีความมันใจในการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียนปลูกฝั งให้ครูตระหนักในหน้าที และให้ความสําคัญในการเพิมผลสัมฤทธิทางการเรียนให้
สูงขึน
๒. ผลการพัฒนา
นักเรียนได้ผลสัมฤทธิทางการเรียนรูส้ งู ขึน
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ครูประจําชันจัดหาแบบฝึ กต่างๆสอนนักเรียนเพือให้นักเรียนได้เรียนรูอ้ ย่างหลากหลายจัดให้มี
แบบทดสอบมาตรฐานทีหลากหลาย

๑๓๐

มาตรฐานที ๖ ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ นได้
ื
และมีเจต
คติทดีี ต่ออาชีพสุจริต
ที
๖.๑

ตัวบ่งชี

วางแผนการทํางาน
และดําเนิ นการจนสําเร็จ
๖.๒ ทํางานอย่างมีความสุข
มุ่งมันพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง
๖.๓ ทํางานร่วมกับผูอ้ ืนได้
๖.๔ มีความรูส้ ึกที ดีต่อ
อาชีพสุ จริตและหา
ความรูเ้ กียวกับอาชีพที
ตนเองสนใจ

ระดับ๓
ขึนไป
ร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)
๑.โครงการพัฒนาทักษะการทํางานสู่ อาชีพทีสนใจ
๒.กิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มการงานและ
เทคโนโลยี

๑๐๐
๑๐๐

๑. วิธีการพัฒนา
๑)โครงการพัฒนาทักษะการทํางานสู่ อาชีพทีสนใจ เป็ นโครงการทีจัดกิจกรรมเพือให้
นักเรี ยนรู้ จกั การวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จทํางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมันพัฒนางาน และภูมิใจ
ในงานของตนทํางานร่ วมกับผูอ้ นได้
ื ตลอดจนมีค วามรู ้สึกทีดีต่ออาชี พสุ จริ ตและหาความรู ้เกี ยวกับอาชีพทีตน
สนใจ
๒)กิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่ มการงานและเทคโนโลยี
โรงเรียนได้จดั กิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริมให้ผเู ้ รียนมีทกั ษะการทํางานทํางาน
จนสําเร็จและทํางานร่วมกับผูอ้ ืนได้มีเจตคติทีดีต่อชีพสุจริตโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตาราง
เรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่ มสาระเป็ นกระบวนการทํางานกลุ่มและทํางานร่วมกันมีการระดมความคิดก่อน
ตัดสินใจเลือกและวางแผนการทํางานร่วมกันฝึ กทักษะการทํางานเป็ นขันตอนเพือให้เด็กมีเจตคติทีดี ต่อการ
ทํางานและต่ออาชีพต่างๆจัดกิจกรรมตามโครงการโดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญโดยใช้เพลงนิ ทานการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรูแ้ ละภูมิปัญญาท้องถิ นเป็ นสือผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเช่นการทําบุญตาม
ประเพณีร่วมกับชุ มชนการเดินรณรงค์จดั เวรประจําวันทําความสะอาดห้องเรียนและบริเวณทีรับผิดชอบตาม
เขตของตนเอง

๑๓๑

๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมตามโครงการ และกิจกรรมการเรียนรูท้ ี หลากหลายนั กเรียนสามารถทํางานจน
สําเร็จทํางานร่วมกับผูอ้ นได้
ื และมีความรูส้ ึกดี ต่ออาชี พทีสุจริตผูส้ อนได้ประเมินจากการทํางานกลุ่มของ
นักเรียนขณะทํางานร่วมกันนักเรียนสามารถทํางานร่วมกันได้โดยการตังกระทูค้ าํ ถามและบอกเหตุผล
ประกอบได้ทาํ ให้นักเรียนมีทกั ษะการทํางานร่วมกันและมีเจตคติทีดีต่อการทํางานในระดับดี
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูเพือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูท้ ีเน้นให้ผเู้ รียนมี
ทักษะในการทํางานรักการทํางานสามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ืนได้และมีเจตคติทดีี ต่ออาชีพสุจริตเพือพัฒนา
นักเรียนมีความรักในการทํางานอย่างเป็ นระบบสร้างสรรค์ตดั สินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลได้แก่
การจัดกิจกรรมการสอนทีสอดแทรกกระบวนการการสอนแบบโครงงานฯลฯและมีการติดตามนิ เทศการ
สอนของครูอย่างเป็ นระบบรวมทังมีการทดสอบผูเ้ รียนให้มีโอกาสทํางานร่วมกับผูอ้ ืนได้เพือประเมิน
ความสามารถเจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริตของนักเรียนตามทีกําหนดในหลักสูตรออกมาเป็ นภาพรวม(ร้อยละ)
ของโรงเรียน
ด้านที ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที ๗ ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ที

ตัวบ่งชี

๗.๑ ครูมีการกําหนดเป้าหมายคุ ณภาพ
ผูเ้ รียนทังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะทีพึงประสงค์
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็ นรายบุคคล
และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรูเ้ พือพัฒนาศักยภาพของ
ผูเ้ รียน
๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท้ ี
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติ ปัญญา
๗.๔ ครูใช้สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสมผนวก
กับการนําบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู ้

ระดับ๓
ขึนไป
ร้อยละ
๑๐๐

๑๓๒

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)
๑.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการ
สอนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
๒.โครงการพัฒนากระบวนการวิจยั ในการ
เรี ยนรู ้ในชันเรี ยน
๓.โครงการแนะแนวในโรงเรี ยน
๔.โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นัก เรี ยน
๕.โครงการนิเทศภายใน

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลทีมุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ด้วยวิธีการ
ทีหลากหลาย
๗.๖ ครูให้คาํ แนะนํา คําปรึกษา และแก้ไข
ปั ญหาให้แก่ผเู ้ รียนทังด้านการเรียน
และคุ ณภาพชี วติ ด้วยความเสมอภาค
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการ
จัดการเรียนรูใ้ นวิชาทีตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที
ดี และเป็ นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา
๗.๙ ครูจดั การเรียนการสอนตามวิชาที
ได้รบั มอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

๑. วิธีการพัฒนา
๑) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ งมีกิจกรรม เพือให้ครู
เปลียนพฤติกรรมการสอนให้หลากหลายมากยิ งขึน โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เช่น กิจกรรมค่ายวิชาการ การสอน
แบบโครงงาน การสอนแบบบูรณาการ กิ จกรรมศึกษานอกสถานที มีการพัฒนาสื อ จัดหาแหล่งเรี ยนรู ้ และ
พัฒนาการมีวจิ ยั ในชันเรี ยนให้มีคุณภาพยิ งขึนโดยส่งเสริมให้ครูมีความรูค้ วามเข้าใจในเป้าหมายคุ ณภาพ
ผูเ้ รียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอีกทังครูวิเคราะห์ผเู ้ รียนเป็ นรายบุคคลและจัดทําสารสนเทศอย่างเป็ น
ระบบพัฒนาครูวางแผนการจัดการเรียนรูท้ สอดคล้
ี
องกับมาตรฐานการเรียนรูต้ วั ชี วดั สมรรถนะสําคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยเลือกใช้วิธีสอนเทคนิ คการสอนสือ/แหล่งเรียนรูท้ ีหลากหลายสอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยให้ครูสํารวจและรวบรวมข้อมูลเกียวกับสือนวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิปัญญา
ท้องถิ นและบริบทของท้องถิ นทีเป็ นปั จจุบนั เพือวางแผนจัดทําจัดหาพัฒนาสื อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรูแ้ ละนํ าสือนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมี
ประสิทธิภาพอีกทังให้ครูพฒ
ั นาเครืองมือวัดและประเมินผลการเรียนทีมีคุณภาพตามหลักการวัดและ
ประเมินผลสอดคล้องกับทุกมาตรฐานและตัวชีวดั ตามกิจกรรมครูเองต้องจัดการจัดการเรียนรูพ้ ร้อมทัง
จัดเก็บเครืองมืออย่างเป็ นระบบศึ กษาผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคลมีการช่ วยเหลือผูเ้ รียนรายบุคคลโดยให้
คําแนะนําคําปรึกษาและแก้ไขปั ญหาของผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบเป็ นแบบอย่างทีดีรวมทังให้คาํ แนะนําชีแนะ
แก่ผอู ้ ืนได้ สนับสนุ นให้ครูมีการศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรูแ้ ละมีความรูเ้ กียวกับการวิจยั ในชันเรียนครูมี
คุณลักษณะและดําเนิ นการครบ๘ข้อและมีร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ครูปฏิบตั ิ งานสอน
ตามกลุ่ มสาระทีได้รบั มอบหมายครบตามเวลาทีกําหนดร้อยละ๑๐๐ซึงมีโครงการที ดําเนิ นงาน ดังนี

๑๓๓

๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมตามมาตรฐานที ๗ครูปฏิบตั ิ งานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิ ทธิผลโรงเรียนมีการกําหนดนโยบายและดําเนิ นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
ครูและพัฒนาครูในวิชาทีรับผิดชอบอย่างต่อเนื องรวมทังให้คาํ แนะนําชีแนะแก่ผอู ้ นได้
ื ให้ครูมีการศึกษา
ค้นคว้าแสวงหาความรูแ้ ละมีความรูเ้ กียวกับการวิจยั ในชันเรียนการเรียนรูต้ ามจัดโครงการกิจกรรมอย่าง
หลากหลายเพือฝึ กทักษะในทุกกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละทุกชันช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆอย่างเป็ นระบบ
ส่งผลให้ครูสามารถคิดสรุปความมีความคิดริเริมสร้างสรรค์ตดั สิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลมีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที๗ในระดับดีเยียม
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูจดั การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ e – Training เพือยกระดับ
ความสามารถในการจัดการเรียนรูท้ ีเน้นทักษะการคิดเพือพัฒนานักเรียนการคิดอย่างเป็ นระบบ
คิดสร้างสรรค์ตดั สินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุ ผลได้แก่การจัดกิจกรรมการสอนทีสอดแทรก
กระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind map , การสอนแบบโครงงานฯลฯและมีการติดตามนิ เทศการสอนของ
ครูอย่างเป็ นระบบรวมทังมีการทดสอบครูเพือพัฒนาด้านการคิดเพือประเมินความสามารถด้านการคิดของ
นักเรียนตามทีกําหนดในหลักสูตรออกมาเป็ นภาพรวม(ร้อยละ)ของโรงเรียนโดยจัดให้ครูมีโอกาสเผยแพร่
แลกเปลียนเรียนรูใ้ นเวปไซต์http://www.watnamdangschool.ac.thเพือให้สถานศึกษาอืนนําไปใช้เป็ น
ต้นแบบทีดี เพือปรับปรุงพัฒนาต่ อไป
มาตรฐานที ๘ ผูบ้ ริหารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ที

ตัวบ่งชี

๘.๑

ผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์ ภาวะผูน้ ํา และ
ความคิดริเริมทีเน้นการพัฒนา
ผูเ้ รียน
ผูบ้ ริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ขอ้ มูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจยั เป็ นฐาน
คิดทังด้านวิชาการและการ
จัดการ
ผูบ้ ริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตามที
กําหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการ
ผูบ้ ริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอํานาจ

๘.๒

๘.๓

๘.๔

ได้
ระดับ
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๓๔

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)
๑.โครงการพัฒนาบุคลากร
๒.โครงการนิ เทศภายใน
๓.โครงการพัฒนาจัดองค์กร ระบบ
การบริ หารอย่างมีประสิ ทธิภาพเกิด
ประสิ ทธิผล
๔.โครงการพัฒนาการบริ หารจัด
การศึกษาใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน

๘.๕

นักเรียน ผูป้ กครอง และชุ มชนพึง
๑๐๐
พอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา
๘.๖ ผูบ้ ริหารให้คาํ แนะนํา คําปรึกษา
๑๐๐
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา
๑. วิธีการพัฒนา
ผูบ้ ริหารใช้โครงการพัฒนาบุคลากรโครงการนิ เทศภายในโครงการพัฒนาจัดองค์กร ระบบการ
บริ หารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเกิ ดประสิ ทธิผลและโครงการพัฒนาการบริ หารจัดการศึกษาใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐานโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กียวข้องทุกฝ่ ายประกอบด้วยครูผเู ้ รียน
ผูป้ กครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและหน่ วยงานอืนได้รบั รูแ้ ละให้ขอ้ มูลสารสนเทศให้ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะสร้างเครือข่ายเป็ นระบบกลุ่ มโรงเรียน เพือร่วมปรึกษาทางวิชาการชีแนะ ในการ
บริหารงานการจัดการศึกษา
๒. ผลการพัฒนา
จากมาตรฐานที ๘ผูบ้ ริหารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรูจ้ ดั โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพือฝึ กทักษะการคิดในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรูแ้ ละทุกชันช่ วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดสร้างสรรค์คิดอย่างเป็ นระบบส่งผล
ให้ผเู ้ รียนสามารถคิดสรุปความมีความคิดริเริมสร้างสรรค์ตดั สิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลมีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที ๘ในระดับดีเยียม
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูและผูบ้ ริหารมีโอกาสพัฒนาร่วมกันในสิงใหม่ๆเป็ นผูน้ ําการ
เปลี ยนแปลงเพือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูท้ ีเน้นทักษะการคิดเพือพัฒนานักเรียนการคิด
อย่างเป็ นระบบคิดสร้างสรรค์ตดั สิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลได้แก่การจัดกิจกรรมการสอนที
สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind map การสอนแบบโครงงานฯลฯและมีการติดตามนิ เทศการ
สอนของครูอย่างเป็ นระบบรวมทังมีการทดสอบผูเ้ รียนด้านการคิดเพือประเมินความสามารถด้านการคิด
ของนักเรียนตามที กําหนดในหลักสูตรออกมาเป็ นภาพรวม(ร้อยละ)ของโรงเรียนโดยจัดให้ครูมีโอกาส
เผยแพร่แลกเปลียนเรียนรูใ้ นเวปไซต์http://www.watnamdangschool.ac.thเพือให้สถานศึกษาอืนนําไปใช้
เป็ นต้นแบบทีดีเพือปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๑๓๕

มาตรฐานที ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชน ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ที

ตัวบ่งชี

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึ กษารู ้
และปฏิบตั ิหน้าทีตามที
ระเบียบกําหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึ กษา
กํากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลือนการดําเนิ นงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุผล
สําเร็จตามเป้าหมาย
๙.๓ ผูป้ กครองและชุ มชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)

ได้ระดับ
๑๐๐

๑๐๐

๑.โครงการพัฒนาการบริ หารจัดการศึกษาใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐาน
๒.โครงการระดมทรัพยากรเพือการลงทุนทาง
การศึกษา
-

๑๐๐

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนได้จดั โครงการเพือให้บรรลุตวั ชีวดั ดังนี
๑) เป็ นโครงการทีมีกิจกรรมในการกําหนดโครงสร้างระบบการบริ หารงานให้เป็ นระบบให้
ผูบ้ ริ หารใช้หลักบริ หารแบบมีส่วนร่ วมโดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึ กษาขันพืนฐานของโรงเรียนทีจะช่ วย
กํากับติดตาม ดูแล และขับเคลือนการดําเนิ นงานของสถานศึก ษาให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายใช้ขอ้ มูล
ผลการประเมินหรื อผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทังด้านวิชาการและการจัดการ สามารถบริ หารจัดการศึ กษาให้บรรลุ
เป้ าหมายตามทีกําหนดไว้ในแผนปฏิ บตั กิ าร นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารจัดการศึกษาโดย
มีกิจกรรมต่างๆ เช่นจัดทําโครงสร้างการบริ หารงาน จัดทําคําสั งโรงเรี ยน พัฒนาข้อมูลสารสนเทศพัฒนา
งานวิจยั ของผูบ้ ริ หารและครู จดั ทําแผนปฏิบตั ิการจัดทํารายงานโครงการในแผนปฏิ บตั กิ ารสํารวจความพึงพอใจ
ของผูม้ สี ่ วนได้ส่วนเสี ยในการบริ หารจัดการศึกษา
๒)โครงการระดมทรัพยากรเพือการลงทุนทางการศึกษา เป็ นโครงการจะได้ ประสานความ
ร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยน กับผูป้ กครอง องค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน และชุมชนในการร่ วมพัฒนาและจัด
การศึกษา โดยร่ วมมือด้านเสนอความดิดเห็น เสนอแนวทางในการพัฒนา ตลอดจนช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ และ
งบประมาณต่าง ๆ

๑๓๖

๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมดําเนิ นงานตามมาตรฐานที๙คณะกรรมการสถานศึ กษาและผูป้ กครองชุมชน
ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีอย่างประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีส่วนร่วมในการดําเนิ นงาน
ในโครงการกิจกรรมของโรงเรียน ให้การช่วยเหลือโดยระดมทรัพยากรในชุมชนและทุกภาคส่วนมาช่ วย
พัฒนาโรงเรียนส่งผลให้ผเู ้ รียนและโรงเรียนพัฒนาอย่างต่อเนื องทุกปี สามารถเป็ นแบบอย่างและเป็ น
ต้นแบบของโรงเรียนในสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ส่งผลให้มผี ลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที๙ในระดับดีเยียม
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาเพือยกระดับความสามารถในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาผูป้ กครองชุมชนให้ปฏิบตั ิ งานตามบทบาทหน้าทีอย่างประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกเน้น
การมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนมีการติ ดต่อสื อสารกันเป็ นประจําสมําเสมอ ร่วมวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย
ปั ญหาโอกาสอุปสรรค์ทุกปี เพือพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื อง
มาตรฐานที ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียนอย่างรอบด้าน
ที
๑๐.๑

ตัวบ่งชี

หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิมเติมที
หลากหลายให้ผเู ้ รียนเลือก
เรียนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนที
ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผูเ้ รียน
๑๐.๔ สนับสนุ นให้ครูจดั กระบวนการ
เรียนรูท้ ีให้ผเู ้ รียนได้ลงมือ
ปฏิบตั ิจริงจนสรุปความรูไ้ ด้
ด้วยตนเอง

ได้
ระดับ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)

๑๐๐

๑.โครงการพัฒนาหลักสู ตร
๒.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ
๓.โครงการนิ เทศภายใน
๔.โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
๕.กิจกรรมชุมนุ ม

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๓๗

๑๐.๕ นิ เทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสมําเสมอ
๑๐.๖ จัด ระบบดูแลช่ วยเหลื อผูเ้ รี ยน
ที มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ครอบคลุมถึงผูเ้ รียนทุกคน

๑๐๐

๑๐๐

๑. วิธีการพัฒนา
กําหนดโครงการเพือพัฒนามาตรฐานที ๑๐ ดังนี
๑)โครงการพัฒนาหลักสู ตรเพือพัฒนาหลักสู ตรให้มีคุณภาพ มีความเหมาะสม ตรงตามที
กรมวิชาการ กระทรวงศึ กษาธิ การกําหนด และพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ น การวัดผล ประเมินผล ให้มีคุณภาพ
เหมาะสมกับความต้องการของนักเรี ยน ผูป้ กครอง ท้องถิน โดยศึกษาผลการดําเนินงานในปี การศึกษาทีผ่านมา
ศึกษาความต้องการ ความจําเป็ นในการพัฒนาหลักสู ตร และดําเนินการปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตรเช่ นปรับ
โครงสร้างหลักสู ตรตามทีกรมวิชาการกําหนด ให้มีชวโมงเรี
ั
ยนไม่ตากว่
ํ า ๑,๐๐๐ ชัวโมง ซึ งเดิมกรมวิชาการ
กําหนด ไม่เกิ น ๑,๐๐๐ ชัวโมง ปรับกิจกรรมชุมนุมให้มีชุมนุมทีหลากหลายตรงตามความต้องการ ความสนใจ
ของนักเรี ยน เป็ นต้น
๒)โครงการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นโครงการเพือให้
ครู เปลียนพฤติกรรมการสอนให้หลากหลายมากยิ งขึน โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญให้ครู พฒั นาสื อ จัดหาแหล่ง
เรี ยนรู ้ และพัฒนาการมีวจิ ยั ในชันเรี ยนให้มีคณ
ุ ภาพยิ งขึนโดยได้พฒั นาแหล่งเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยน
จัดหาวัสดุ สื อการเรี ยนการสอนเพิ มเติมจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีกิจกรรมค่าย
วิชาการการสอนแบบโครงการการสอนแบบบูรณาการกิจกรรมศึกษานอกสถานที มีการพัฒนานักเรี ยนตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยเฉพาะนักเรี ยนทีมีความต้องการพิเศษเรี ยนร่ วม
๓) โครงการนิ เทศภายในเป็ นโครงการทีคณะกรรมการนิเทศภายในให้การแนะนํา นิเทศให้ครู
ได้ปฏิบตั ิงานตามทีตนรับผิดชอบ ตามขอบข่ายของกลุ่มงานในโรงเรี ยนทัง ๔ งานให้มีประสิ ทธิ ภาพ เกิ ด
ประสิ ทธิผลต่อนักเรี ยนเป็ นสําคัญ
๔)โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นโครงการทีส่ งเสริ มให้ครู ได้ตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้ครอบคลุม
ขอบข่ายและภารกิจตามนโยบายทีให้นกั เรี ยนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่ งเสริ มป้ องกันและแก้ปัญหาให้สามารถ
ศึกษา จนสําเร็ จหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐานโดยจัดกิ จกรรม รู ้ จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุค คลคัดกรองนักเรี ยน
รายบุคคลวิเคราะห์กลุ่มผูเ้ รี ยนการประชุมผูป้ กครองและคณะกรรมการเครื อข่ายการเยียมบ้านการจัดกิ จกรรม
โฮมรู มการให้คาํ ปรึ กษาการให้ความช่วยเหลือ
และการส่ งต่อ
๑๓๘

๕.กิจกรรมชุมนุ ม เป็ นกิจกรรมทีสนองความต้องการ ความสนใจทีจะเรี ยนรู ้ เพือ
นักเรี ยนจะได้คน้ พบความสามารถของตนเอง และได้พฒั นาได้เต็มตามศักยภาพ โดยการจัดตังชุมนุม มีครู ที
มีความรู ้ความสามารถเหมาะสมเป็ นผูส้ อนในแต่ละชุมนุม กําหนดตารางเข้าชุ มนุมทีอยู่ในตารางสอนของ
โรงเรี ยน นักเรี ยนเข้าเรี ยนตามตารางสอน มีการวัดผล ประเมินผล นําผลมารายงานในแบบรายงานผลการเรี ยน
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมมาตรฐานที ๑๐สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรูแ้ ละกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนอย่างรอบด้านจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเป็ นโรงเรียนต้นแบบการใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษที๒โดยยึดผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ จัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียนทีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รียน
นักเรียนได้เรียนรูด้ ว้ ยการปฏิบตั ิตจริง จัดระบบดูแลช่ วยเหลือผูเ้ รียนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผูเ้ รียนทุกคนมีระบบนิ เทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สมําเสมอมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที๑๐ในระดับดีเยียม
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับประชาคมอาเชียนเพือยกระดับ
ความสามารถในการจัดการเรียนรูท้ ีเน้นสมรรถนะผูเ้ รียนเพือพัฒนานักเรียนอย่างเป็ นระบบสามารถพัฒนา
ผูเ้ รียนตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลได้แก่การจัดกิจกรรมการสอนทีสอดแทรกกระบวนการคิด
วิเคราะห์แบบ Mind map การสอนแบบโครงงานฯลฯและมีการติดตามนิ เทศการสอนของครูอย่างเป็ นระบบ
รวมทังมีการทดสอบผูเ้ รียนเพือประเมินความสามารถของนักเรียนตามทีกําหนดในหลักสูต รออกมาเป็ น
ภาพรวม(ร้อยละ)ของโรงเรียนให้เที ยบเท่ามาตรฐานสากลโดยจัดให้ครูมีโอกาสเผยแพร่แลกเปลียนเรียนรู ้
ในเวปไซต์http://www.watnamdangschool.ac.thเพือให้สถานศึกษาอืนนําไปใช้เป็ นต้นแบบทีดีเพือ
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๑๓๙

มาตรฐานที ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่งเสริมให้ผเู ้ รียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ
ที

ตัวบ่งชี

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิ การ
อาคารเรียนมันคง สะอาด
และปลอดภัย มีสิง
อํานวยความสะดวก พอเพียง
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรืน และมี
แหล่งเรียนรูส้ าํ หรับผูเ้ รียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที
ส่งเสริมสุ ขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผูเ้ รียน
๑๑.๓ จัดห้องสมุดทีให้บริการสื อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีเอือให้ผเู ้ รียนเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองและหรือเรียนรูแ้ บบ
มีส่วนร่วม

ได้ระดับ

๑๐๐

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)

๑.โครงการจัดสภาพแวดล้อมเพือการเรี ยนรู ้สู่
คุณภาพ
๒.โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
๓.โครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรี ยน
๔. โครงการห้องสมุดมีชีวติ

๑๐๐

๑๐๐

๑. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้กาํ หนดโครงการเพือพัฒนามาตรฐานที ๑๐ ดังนี
๑)โครงการจัดสภาพแวดล้อมเพือการเรี ยนรู ้สู่คุณภาพเพือให้อาคารสถานที บริ เวณโรงเรี ยน
สะอาด ร่ มรื น สวยงามนักเรี ยนมีแหล่งเรี ยนรู้เพิ มขึน จัดกิจกรรมดูแลด้านความสะอาดโดยสภานักเรี ยน มีการ
แบ่งหน้าทีความรับผิดชอบ ปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ ประสานงานของบประมาณจากองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ นเพือของบประมาณซ่อมแซมอาคารสถานทีและจัดให้มีแหล่งเรี ยนรู้ เพิ มเติม
๒) โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพเป็ นโครงการทีมีกิจกรรมเพือให้นกั เรี ยนได้รับการบริ การ
ทางด้านสุ ขอนามัยให้มีสุขภาพทีดีสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมทีจะเรี ยนรู ้ โดยการจัดทําข้อมูล สารสนเทศในเรื อง
การดูแลสุ ขภาพนักเรี ยนประสานงานสาธารสุ ขตําบล อําเภอ และจังหวัด มีการจัดอบรมผูน้ าํ นักเรี ยนทําหน้าที
ช่วยเหลืองานอนามัยโรงเรี ยนจัดห้องพยาบาลช่วยเหลือดูแลนักเรี ยนทีเจ็บป่ วยเบืองต้น ให้วคั ซี นป้ องกันโรค
ต่าง ๆ เฝ้ าระวัง ดูแลรักษาอนามัยในช่องปากดูแลรักษาเรื องเหา เป็ นต้น
๓)โครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรียน เป็ นโครงการทีมีกิจกรรมเพือให้นกั เรี ยน
๑๔๐

ปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุทงขณะอยู
ั
่ในโรงเรี ยนและระหว่างเดินทางไปกลับ ปลอดภัยจากการถูกทําร้ายทางด้าน
ร่ างกาย จิตใจ และสังคม และปลอดจากยาเสพติดทุกชนิด โดยสํารวจอาคารสถานทีทีจะทําให้เ กิดอุบตั เิ หตุ ขอ
งบประมาณซ่ อมแซมและซ่อมแซมอาคารสถานที อุปกรณ์ นักเรี ยนประกันอุบตั ิเหตุ
จัดทํา ทําเนียบรถรับส่ งนักเรี ยน ประสานงานกับผูป้ กครอง ชุมชน หน่วยงานทีเกี ยวข้องเกียวกับเรื องความ
ปลอดภัยทังด้านร่ างกาย จิตใจ และ สิ งเสพติด สอดแทรกในเรื องความปลอดภัยในกิ จกรรม การเรี ยนการ
สอน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน้าเสาธงเกียวกับเรื องความปลอดภัยอย่างสมําเสมอ
๔)โครงการห้องสมุดมีชีวติ เป็ นโครงการทีมีกิจกรรมอย่างหลากหลายเพือให้นกั เรี ยน
และบุคลากรในโรงเรี ยนมาใช้บริ การและร่ วมกิจกรรมในห้องสมุดนักเรี ยนมีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด นักเรี ยนมีทกั ษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียนและตังคําถาม เพือค้นคว้าหาความรู ้
เพิ มเติมนักเรี ยนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู ้ และนําเสนอผลงานโดย จัดซือจัดหาหนังสื อและ
วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในห้องสมุด มีการลงทะเบียนหนังสื อตามหมวดหมู่ เพือให้บริ การแก่นกั เรี ยน บุคลากรของ
โรงเรี ยนตลอดชุมชนใกล้เคียงจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวติ ซึงมีกิจกรรมอย่างต่อเนื อง และหลากหลาย เช่น
ห้องสมุดเคลือนทีแนะนําหนังสื อใหม่เกมตกปลาเกมจับคูค่ าํ กับภาพ
เป็ นต้น
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมตามโครงการ ดังกล่ าว สถานศึกษาจึงมีหอ้ งเรียน ห้องปฏิบตั ิ การ อาคารเรียน
มันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิงอํานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมและการ
บริการที ส่งเสริมให้ผเู ้ รียนพัฒนาเต็มศักยภาพโรงเรียนได้จดั โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายด้าน
สุขภาพ จนได้รบั รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุ ขภาพระดับทองและได้รบั รางวัลโรงเรียนสีเขียวจากมหาวิทยาลัย
ราชมงคลพระจอมเกล้า บางมด จัดห้องสมุดทีให้บริการสือและเทคโนโลยีสารสนเทศทีเอือให้ผเู ้ รียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วม มีมาตรฐานที๑๑ในระดับดีเยียม
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนกําหนดงบประมาณพัฒนาครูนักเรียนเพือยกระดับความสามารถในการจัดการ
เรียนรูท้ ีเน้นความสะอาดแบบยังยืนเพือพัฒนาอย่างเป็ นระบบการสอนแบบโครงงานฯลฯและมีการติดตาม
นิ เทศการดําเนิ นงานอย่างเป็ นระบบรวมทังมีระบบเทคโนโลยีทีทันสมัยจัดทําห้องสมุดอีเลคทรอนิ คส์เพือ
เป็ นแหล่งค้นคว้าเพือเพิมความสามารถของนักเรียนตามทีกําหนดในหลักสูตร

๑๔๑

มาตรฐานที ๑๒สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
ที

ตัวบ่งชี

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทําและดําเนิ นการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพ
ทังภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื อง
๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปี ที
เป็ นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)

ได้ระดับ
๕

โครงการประกันคุณภาพภายใน
๕

๕

๕

๕

๕

๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึกษาที_เกิดจากการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัว
บ่งชีตามทีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้มาตรฐานและตัวบ่งชีสะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของ
สถานศึกษาทีเด่นชัดโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษารวมทังมีการประกาศค่า
เป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชีให้กลุ่มผูเ้ กียวข้องทังภายในและภายนอกรับทราบทัวถึงทุก
กลุ่มเป้าหมายสถานศึกษามีการดําเนิ นการครบทัง๑๐ข้อรายการโดยทุกข้อรายการมีร่องรอหลักฐาน
ปรากฏชัดเจนสามารถตรวจสอบได้สถานศึกษากําหนดผูร้ บั ผิดชอบและจัดทําระบบสารสนเทศให้เป็ น
หมวดหมู่ถูกต้องครอบคลุ มทันสมัยและพร้อมใช้สถานศึกษากําหนดผูร้ บั ผิดชอบและดําเนิ นการติดตาม
๑๔๒

ตรวจสอบคุณภาพการศึ กษาทังระดับบุคคลครบทุกคนและระดับสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบอย่างน้อยภาค
เรียนละ๑ครังสถานศึกษานําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึ กษาและผลการประเมินคุ ณภาพภายใน
และภายนอกสถานศึกษามาวิเคราะห์สงั เคราะห์และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาครอบคลุ มภาระงานของสถานศึ กษาทัง๔ด้านสถานศึ กษาจัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ น
รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาทีสะท้อนคุ ณภาพผูเ้ รียนและผลสําเร็จของการบริหารจัด
การศึกษาอย่างชัดเจนตามรูปแบบทีหน่ วยงานต้นสังกัดกําหนดเป็ นแบบอย่างทีดีสาระสําคัญทุกส่วนของ
รายงานครอบคลุมการดําเนิ นงานของสถานศึกษาและสะท้อนความสําเร็จชือเสียงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของสถานศึกษาโดยทุกฝ่ ายทีเกียวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนิ นการ
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูม้ าตรฐานที๑๒สถานศึกษามีการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา
ตามทีกาํ หนดในกฎกระทรวงจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพือพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนอย่างมี
มาตรฐานการประกันคุ ณภาพมาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รียนด้านการจัดการศึกษาด้านการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรูด้ า้ นอัตลักษณ์ของสถานศึกษาด้านมาตรการส่งเสริมส่งผลให้มีผลการประเมินรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ปี ๒๕๔๙ได้รบั การรับรองจากสมศ.รอบทีสองทุกตัวบ่งชี มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที๑๒ในระดับดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนอย่างมีมาตรฐานการประกันคุณภาพมาตรฐาน
ด้านคุณภาพผูเ้ รียนด้านการจัดการศึ กษาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรูด้ า้ นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ด้านมาตรการส่ งเสริมศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาขันพืนฐานเพือประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูเ้ พือพัฒนานักเรียนที
กําหนดในหลักสูตรออกมาเป็ นภาพรวมของโรงเรียน

๑๔๓

ด้านที ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
มาตรฐานที ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุ น ให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู ้
ที

ตัวบ่งชี

ได้ระดับ

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ ทังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพือพัฒนา
การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทังผูท้ ีเกียวข้อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลียนเรียนรูร้ ะหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชนและองค์กรทีเกียวข้อง

๕

๕

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)
๑.โครงการจัดสภาพแวดล้อมเพือการเรี ยนรู ้
สู่ คุณภาพ
๒.โครงการเสริ มสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
สู่ สถานศึกษา
๓.โครงการพัฒนาบุคลากร
๔.โครงการนิ เทศภายใน

๑. วิธีการพัฒนา
๑)โครงการจัดสภาพแวดล้อมเพือการเรี ยนรู ้สู่คุณภาพเป็ นโครงการทีกําหนดกิจกรรม
เพือให้อาคารสถานที บริ เวณโรงเรี ยนสะอาด ร่ มรื น สวยงามนักเรี ยนมีแหล่งเรี ยนรู ้ เพิมขึน โดยจัดกิจกรรมแบ่ง
หน้าทีความรับผิดชอบดูแลด้านความสะอาดโดยสภานักเรี ยน ประสานงานของบประมาณจากองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ นจัดให้มีแหล่งเรี ยนรู ้เพิ มเติม ปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ กิจกรรมซ่อมแซมอาคารสถานที
๒) โครงการเสริ มสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้สู่สถานศึกษาเป็ นโครงการทีมีกิจกรรม
เพือส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ ดว้ ยตนเองจากห้อ งสมุด แหล่งเรี ยนรู้และสื อต่าง ๆ
รอบตัว เพือให้ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน และ ตังคําถามเพือค้นคว้าหาความรู ้ เพิ มเติม มีการ
สร้ างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึ กษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้ทงภายในและภายนอก
ั
สถานศึกษาเพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทังผูเ้ กี ยวข้อง
มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุ มชน และ
องค์กรทีเกียวข้อง

๑๔๔

๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามมาตรฐานที๑๓สถานศึ กษามีการสร้างส่งเสริมสนั บสนุ นให้
สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรียนรูโ้ ดยการมีส่วนร่วมของผูร้ ิหารคณะครูบุคลากรทุกฝ่ ายชุ มชนและ
องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนปฏิบตั ิงานใช้แผนเป็ นเครืองมือในการดําเนิ นงานควบคุ ม
กํากับติดตามทุกภาระงานให้สอดคล้องกับปรัชญาปณิธานพันธกิจจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย
เพือฝึ กทักษะการคิดในทุกกลุ่ มสาระการเรียนรูแ้ ละทุกชันช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์คิด
สังเคราะห์คิดสร้างสรรค์คิดอย่างเป็ นระบบส่งผลให้ผเู ้ รียนสามารถคิดสรุปความมีความคิดริเริมสร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที ๑๓ในระดับดีเยียม
๒. แนวทางการพัฒนาในอนาคตในอนาคต โรงเรียนควรมีการแลกเปลียนเรียนรูร้ ะหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรทีเกียวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื อง
ด้านที ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที ๑๔การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
ทีกําหนดขึน
ที

ตัวบ่งชี

ได้ระดับ

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมทีส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนบรรลุตามเป้าหมายวิสยั ทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดําเนิ นงานส่งเสริม ให้ผเู ้ รียน
บรรลุ ตามเป้าหมาย วิสยั ทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

๕

๕

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)

๑.โครงการส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน
การเขียน
๒.โครงการโรงเรี ยนธรรมจารี
๓.โครงการอนุรกั ษ์พลังงานและ
สิ งแวดล้อม
๔.โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพือเตรี ยมพร้ อมสู่
ประชาคมอาเซี ยน
๕.โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง

๑. วิธีการพัฒนา
วิสัยทัศน์ โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
ผูเ้ รี ยนใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม รวมใจอนุรักษ์สิ งแวดล้อม รักษ์ความเป็ นไทย เรี ยนรู ้สู่
สากล และ ปฏิบตั ิตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

๑๔๕

ปรั ชญาโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริ ยธรรม
โรงเรียนมีการดําเนิ นการโดยกําหนดโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญา ดังนี
๑) โครงการส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน การเขียนเป็ นโครงการทีจะสามารถพัฒนาสถานศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นทีกําหนดขึนโดยปลูกฝั งนิสยั รักการอ่าน การเขียนผ่าน
กิจกรรมทีหลากหลาย เช่น ห้องสมุดเคลือนที กิจกรรมเสี ยงตามสาย เข้าค่ายวิชาการ
๒)โครงการโรงเรี ยนธรรมจารี เป็ นโครงการทีจะพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญา คุณธรรม จริยธรรม โดยมีการร้ องเพลงสรรเสริ ญพระบารมี เชิญธงชาติลงในตอนเย็น
กําหนดวันศุกร์ ทุกวันเป็ นวันพระประจําโรงเรี ยนจัดกิจกรรมวันพระ มีการสวดมนต์และนังสมาธินกั เรี ยน ครู
ผูป้ กครองตักบาตรอาหารแห้งทุกวันศุกร์ต น้ เดือน ถวายจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ ๕รู ป รับศีล กรวดนําครู นักเรี ยน
พูดแต่สิ งดีๆ พูดจาไพเราะ นอกจากนั นการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนายังมีส่วนช่ วยในเรืองการปลูกฝั ง
คุณธรรมได้เป็ นอย่างดี
๓)โครงการอนุรกั ษ์พลังงานและสิ งแวดล้อม เป็ นโครงการจะพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุ เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาเรื องการอนุรักษ์สิ งแวดล้อม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้ครู และนักเรี ยน
ได้รู้วธิ ี การอนุรักษ์พลังงานและสิ งแวดล้อมอย่างถูกต้องเป็ นต้นแบบในการปฏิบตั ิเรื องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ งแวดล้อมสู่ ชุมชนโดยมีกิจกรรม ประชุมชีแจงผ่านสภานักเรี ยน ให้ความรู ้
ในเรื องการอนุรักษ์
พลังงานและสิ งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ งแวดล้อม
เป็ นต้น
๔)โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือเตรี ยมพร้อมสู่ ประชาคมอาเชี ยนเป็ น
โครงการจะพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญาเรื องการเรี ยนรู ้สู่สากล เป็ นโครงการ
ทีมีกิจกรรมเพือให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ส่ งเสริ มความมันใจและเกิดทัศนคติ
ทีดีในการใช้ภาษาอังกฤษ รู ้จกั แสวงหาความรู้ เพือเป็ นพืนฐานการศึกษาในระดับทีสู งขึน
กระตุน้ นักเรี ยนให้เห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางในประเทศ
๕)โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง เป็ นโครงการจะพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญาเรื องปฏิบตั ิตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึงมีกิจกรรม
การจัดสภาพแวดล้อมทีเอือต่อการเรี ยนรู ้ สร้างวัฒนธรรมองค์กร “อยูอ่ ย่างพอเพียง” เช่น การประหยัดใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า การประหยัดนํา การประหยัดไฟฟ้ า ปลูกฝั งให้เป็ นวิถีชีวติ
เช่น การออมทรัพย์นกั เรี ยนทุกวันศุกร์ ตลาดนัดนักเรี ยนในวันศุ กร์ มีการจัดหลักสู ตรการเรี ยนการสอนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรี ยน มีการกําหนดมาตรฐานโรงเรี ยนโดยบูรณาการลงในแต่ละสาระการ
เรี ยนรู ้จดั ทําหน่ วย/แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ จัดทําสื อ แหล่งเรี ยนรู ้ ตลอดจนจัดทําเครื องมือ
วัด/ประเมินผล
๑๔๖

๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมตามมาตรฐานที๑๔การพัฒนาสถานศึ กษาให้บรรลุ เป้าหมายตามวิสยั ทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นทีกําหนดขึนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายโดยการมีส่วนร่วมของผูบ้ ริหาร
คณะครูบุคลากรทุกฝ่ ายชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนปฏิบตั ิงานใช้แผนเป็ น
เครืองมือในการดําเนิ นงานควบคุมกํากับติดตามทุกภาระงานให้สอดคล้องกับปรัชญาปณิธานพันธกิจการ
ดําเนิ นงานตามกลยุทธ์โครงการกิจกรรมและจุดเน้นได้รบั การกํากับติดตามและนิ เทศอย่างสมําเสมอฝึ ก
ทักษะในทุกกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละทุกชันช่วยพัฒนาทักษะริเริมสร้างสรรค์ตดั สินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุ ผลมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที๔ในระดับดีเยียม
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนสร้างความตระหนักในการดําเนิ นการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นทีกําหนดขึนโดยกําหนดโครงการทีมีกิจกรรมทีหลากหลาย น่าสนใจ และปฏิบตั ิได้
จริง
ด้านที ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน
ที

ตัวบ่งชี

ได้ระดับ

๑๕.๑

จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพือ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น
ตามแนวทางการปฏิรปู
การศึกษา
ผลการดําเนิ นงานบรรลุ ตาม
เป้าหมายและพัฒนาดีขึนกว่าที
ผ่านมา

๕

๑๕.๒

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมทีทํา)

๑.โครงการวันสําคัญ
๒.โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๓.โครงการคืนคลองสวย นําใส ให้คลอง
สําโรง

๕

๑. วิธีการพัฒนา
ทุกโครงการกิจกรรมพิเศษมีพฒ
ั นาการดีขึนเมือเปรียบเทียบกับปี ทีผ่านมา
๑) โครงการวันสําคัญตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ซึ งได้
กําหนดความมุ่งหมายและหลักการไว้วา่ “การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพือพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที
สมบูรณ์ทงร่
ั างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี จริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ อย่างมี
ความสุ ข” ตลอดปี การศึกษา มีวนั สําคัญหลายวันทีเกียวข้องกับนักเรี ยน โรงเรี ยนจึงนําวันสําคัญต่าง ๆเหล่านัน
มาบูรณาการกับกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ซึ งแบ่งเป็ นวันสําคัญทางศาสนา วันสําคัญทางประเพณีของไทย วัน
๑๔๗

สําคัญของชาติ เช่ น วันวิสาขบูชา วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา เป็ นต้น ทางโรงเรี ยนได้ตระหนักถึงความสําคัญ
ของวันสําคัญดังกล่าว จึงได้จดั ให้มโี ครงการวันสําคัญขึน เพือเป็ นการส่ งเสริ มให้น ักเรี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมวัน
สําคัญ สามารถปฏิบตั ิตนในการประกอบพิธีกรรมทางด้านศาสนา ประเพณี วฒั นธรรม ทีดีงามของคนไทยและมี
ความเคารพรัก หวงแหน เทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ยโ์ ดยจัดกิจกรรมเนืองในวันสําคัญ
ดังนีวันวิสาขบูชาวันไหว้ครู วนั อาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา วันแม่วนั ออกพรรษาวันพ่อวันลอยกระทงวันขึนปี ใหม่วนั เด็ก และวันมาฆบูชา
๒)โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็ น
ปรัชญาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชดํารัสแนะแนวทางการดําเนินชี วติ แก่พสกนิกรชาวไทยมา
โดยตลอดนานกว่า๓๐ ปี ตังแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และภายหลังได้ทรงเน้นยําแนวทางการแก้ไข
เพือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยูไ่ ด้อย่างมันคงและยังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวฒั น์และการเปลียนแปลงต่าง
ๆ บนหลักแนวคิดพึงตนเอง เพือให้เกิดความพอมีพอกิน พอใช้และมีความสุ ข โดยใช้หลักความพอประมาณ
การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสร้ างภูมิคมุ ้ กันทีดี และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนัก
ถึงการพัฒนาทีสมดุล ก้าวหน้าไปอย่างสมดุล ในแต่ละขันตอนใช้ความรู ้ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาและการมี
คุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นกรอบการคิดและการกระทํา สามารถประยุกต์ใช้ในทุกมิตชิ ี วติ ทุกภาคส่ วนและทุก
ด้านของการพัฒนา เพือสังคมส่ วนรวมจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเจริ ญก้าวหน้าไปพร้ อมกันอย่างมันคง
และยังยืน โรงเรี ยนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหลักการบริ หารสถานศึกษา จัดการศึกษาและ
ดําเนินกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชน/สังคมผูอ้ าํ นวนการโรงเรี ยน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรี ยนมี
ความรู ้ ความเข้าใจมีทกั ษะ ปฏิ บตั ิตน ปฏิ บตั ิงาน และดําเนินชี วติ ตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ตลอดจนเป็ น
แบบอย่างแก่ชุมชนและสังคมได้ โดยการจัดสภาพแวดล้อมทีเอือต่อการเรี ยนรู ้ “อย่างต่อเนือง”สร้ างวัฒนธรรม
องค์กร “อยู่อย่างพอเพียง” เช่น การประหยัดใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ประหยัดนํา ประหยัดไฟฟ้ าปลูกฝังให้
เป็ นวิถีชีวติ เช่น การออมทรัพย์นกั เรี ยนทุกวันศุกร์ ตลาดนัดนักเรี ยน วันพระในวันศุกร์ ชุมชนสัมพันธ์ คือ
การให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน การจัดหลักสู ตรการเรี ยนการสอนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีการกําหนดมาตรฐานโรงเรี ยนโดยบูรณาการลงในแต่ละสาระการเรี ยนรู ้จดั ทําหน่วย/
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ จดั ทําสื อแหล่งเรี ยนรู ้ จดั ทําเครื องมือวัดผล ประเมินผลมีการเสนอชือ
เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง โดยผ่านขันต้นระดับสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
ซึ งจะได้ดาํ เนินการต่อไป
๓)โครงการคืนคลองสวย นําใส ให้คลองสําโรงความเสื อมโทรมของคุณภาพนํา
ในคลองสําโรง ซึ งเป็ นทีอยูใ่ นเขตชุ มชนหนาแน่น ทีเป็ นปั ญหาสะสมมานานทําให้ไม่สามารถนํานํามาใช้
ประโยชน์อุปโภคและบริ โภคได้ ทังยังทําให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของริ มฝั งลําคลอง ปัญหาของ
คุณภาพนําในคลอง เกิดจากคลองเป็ นทีรองรับนําเสี ยจากแหล่งกําเนิดทีมาจากบ้านเรื อนอาคารสถาน
ประกอบการต่างๆทีทิ งลงมาโดยไม่ได้รับการบําบัด จึงมีผลทําให้ไม่สามารถนํานําในคลองไปใช้ประโยชน์อืน
ใดนอกจากการคมนาคมสัญจรทางนําเท่านัน คูคลองช่วงจะตืนเขิน เมือถึงฤดูฝนก็ไม่สามารถระบายนําได้ทนั
๑๔๘

จึงเกิดปั ญหานําท่วมก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ชุมชนและบ้านเรื อนทีอยู่ในบริ เวณลําคลองเพือให้นกั เรี ยน ครู
และชุ มชน มีจิตสํานึก ตระหนักและรู ้คณ
ุ ค่าของการอนุรักษ์และพัฒนาคลองสําจึงร่ วมกับชุมชน ฟื นฟูคณ
ุ ภาพ
นําจัดการนําเสี ยและของเสี ยในชุมชนมาโดยตลอดโดยการสร้ างความเข้าใจ ด้วยการประชุมครู และนักเรี ยน
เชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู ้ ครู และนักเรี ยน ประชาสัมพันธ์ชกั ชวนคนในชุมชน องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลบางแก้ว วัด ผูน้ าํ ท้องถิ นจัดกิจกรรมรณรงค์เกียวกับการฟื นฟูคุณภาพนําในคลองสําโรงอย่างต่อเนือง
๒. ผลการพัฒนา
โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรปู
การศึกษาผลการดําเนิ นงานบรรลุ ตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึนกว่าทีผ่านมา
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนศึกษาวิเคราะห์นําผลการดําเนิ นงานในปี ทีผ่านมาปรับปรุง พัฒนา ใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
ด้านนโยบายของต้นสังกัดจุดเน้นตามแนวทางปฏิรปู การศึกษาในการจัดทําแผนงานโครงการดําเนิ นการ
อย่างต่อเนื องเป็ นรูปธรรม ให้มีผลการดําเนิ นงานบรรลุ ตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึนกว่าทีผ่านมา
,๓. สรุ ปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปี การศึกษา ๒๕๕๘
ระดับการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี

จํานวน
นักเรียน
/ครู ทีอยู่
ในระดับ
๓ ขึนไป

จํานวน
เทียบ
ร้อยละ/
นักเรียน/
ค่า คะแน ระดับ ความ
ระดับที
จํานวนครู
นําหนัก นทีได้ คุณภา หมาย
ได้
ทังหมด
พ
๒๐.๐๐ ๑๙.๙
๗
๕.๐๐ ๔.๙๗

๕

๑๒๔/๗ ๑๓๕/๗ ๙๒.๒๕

๑.๐๐ ๐.๙๗

๕

๑๓๕/
๗
๑๓๕/
๗
๑๓๕/
๗

ด้านที ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
มาตรฐานที ๑เด็กมีพฒ
ั นาการด้าน
ร่างกาย
๑.๑ มีนําหนักส่วนสูงเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน
๑.๒ มีทกั ษะการเคลือนไหวตามวัย
๑.๓มีสุขนิ สัยในการดูแลสุขภาพของตน
๑.๔ หลีกเลียงต่ อสภาวะที เสียงต่อโรค
อุบตั ิเหตุ ภัย และสิงเสพติด

๕

๑๓๕/๗

๑๐๐

๑.๕๐ ๑.๕๐

๕

๑๓๕/๗

๑๐๐

๑.๕๐ ๑.๕๐

๕

๑๓๕/๗

๑๐๐

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

๑๔๙

ดี
เยียม
ดี
เยียม
ดี
เยียม
ดี
เยียม
ดี
เยียม

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี

จํานวน
นักเรียน
/ครู ทีอยู่
ในระดับ
๓ ขึนไป

มาตรฐานที ๒เด็กมีพฒ
ั นาการด้าน
อารมณ์และจิตใจ
๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรูส้ ึกที ดีต่อ
ตนเอง
๒.๒ มีความมันใจและกล้าแสดงออก

จํานวน
เทียบ
ร้อยละ/
นักเรียน/
ค่า คะแน ระดับ ความ
ระดับที
จํานวนครู
นําหนัก นทีได้ คุณภา หมาย
ได้
ทังหมด
พ
๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

๑๓๕/
๗
๑๓๕/
๗
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสม ๑๓๕/
กับวัย
๗
๒.๔ ชืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลือนไหว ๑๓๕/
และรักธรรมชาติ
๗
มาตรฐานที ๓เด็กมีพฒ
ั นาการด้าน
สังคม
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื อฟั งคําสังสอน ๑๓๕/๗
ของพ่อ แม่ ครูอาจารย์
๓.๒ มีความซือสัตย์สุจริต ช่วยเหลื อแบ่งปั น ๑๓๕/๗

๑๓๕/๗

๑๐๐

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

๑๓๕/๗

๑๐๐

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

๑๓๕/๗

๙๗.๐๒

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

๑๓๕/๗

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

๓.๓ เล่นและทํางานร่วมกับผูอ้ ืนได้

๑๓๕/๗

๑๓๕/๗

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

๑๓๕/๗

๑๐๐

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

๑๓๕/๗

๙๘.๘๒

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

๓.๔ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ ๑๓๕/๗ ๑๓๕/๗ ๑๐๐
ศาสนาทีตนนับถือ
มาตรฐานที ๔เด็กมีพฒ
ั นาการด้าน
สติปัญญา
๔.๑ สนใจเรียนรูส้ ิงรอบตัว ซักถามอย่าง ๑๓๕/๗ ๑๓๕/๗ ๑๐๐
ตังใจ และรักการเรียนรู้
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกียวกับสิงต่าง
ๆ ทีเกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู ้
๔.๓ มีทกั ษะภาษาทีเหมาะสมกับวัย

๑๓๕/๗

๑๓๕/๗ ๙๕.๐๔

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

๑๓๕/๗

๑๓๕/๗ ๑๐๐

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

๑๕๐

ดี
เยียม
ดี
เยียม
ดี
เยียม
ดี
เยียม
ดี
เยียม
ดี
เยียม
ดี
เยียม
ดี
เยียม
ดี
เยียม
ดี
เยียม
ดี
เยียม
ดี
เยียม
ดี
เยียม
ดี

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี

จํานวน
นักเรียน
/ครู ทีอยู่
ในระดับ
๓ ขึนไป

จํานวน
เทียบ
ร้อยละ/
นักเรียน/
ค่า คะแน ระดับ ความ
ระดับที
จํานวนครู
นําหนัก นทีได้ คุณภา หมาย
ได้
ทังหมด
พ

๑๓๕/๗ ๑๓๕/๗ ๑๐๐
๔.๔ มีทกั ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๑๓๕/๗ ๑๓๕/๗ ๑๐๐
๔.๕ มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
ด้านที ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที ๕ ครู ปฏิบตั ิงานตาม
บทบาทหน้าทีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
๕.๒ ครูจดั ทําแผนการจัดประสบการณ์ที
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณ์ดีเยียมการเรียนรูท้ ี
หลากหลาย สอดคล้อง กับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
๕.๓ครูบริหารจัดการชันเรียนทีสร้างวินัยเชิง
บวก
๕.๔ ครูใช้สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสม
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
๕.๕ครูใช้เครืองมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผล
การพัฒนาการของเด็ กแก่
ผูป้ กครอง

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

๖๕.๐๐ ๖๕.๐
๐
๒๐.๐๐ ๒๐.๐
๐

๕
๕

เยียม
ดี
เยียม
ดี
เยียม
ดี
เยียม
ดี
เยียม

๗

๗

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดี
เยียม

๗

๗

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดี
เยียม

๗

๗

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

๗

๗

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

๗

๗

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดี
เยียม
ดี
เยียม
ดี
เยียม

๑๕๑

จํานวน
นักเรียน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี
/ครู ทีอยู่
ในระดับ
๓ ขึนไป
๕.๖ครูวิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ ี
๗
ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ
การจัดประสบการณ์
๕.๗ ครูจดั สิงแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู ้
๗
ได้ตลอดเวลา
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ทีดีกบั เด็ก และ
๗
ผูป้ กครอง
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรูค้ วามสามารถใน ๗
ด้านการศึกษาปฐมวัย
๕.๑๐ ครูจดั ทําสารนิ ทศั น์และนํามา
๗
ไตร่ตรองเพือใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก
มาตรฐานที ๖ ผูบ้ ริหารปฏิบตั ิงานตาม
บทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
๖.๑ ผูบ้ ริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการ
จัดการศึ กษาปฐมวัย
๖.๒ ผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์ ภาวะผูน้ ํา และ
ความคิดริเริมทีเน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
๖.๓ ผูบ้ ริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ขอ้ มูลการ
ประเมินผลหรือการวิจยั เป็ นฐานคิด
ทังด้านวิชาการและการจัดการ
๖.๔ ผูบ้ ริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุ ณภาพสถานศึกษา
๖.๕ ผูบ้ ริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มี

จํานวน
เทียบ
ร้อยละ/
นักเรียน/
ค่า คะแน ระดับ ความ
ระดับที
จํานวนครู
นําหนัก นทีได้ คุณภา หมาย
ได้
ทังหมด
พ

๑๕๒

๗

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดี
เยียม

๗

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

๗

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

๗

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

๗

๑๐๐

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

ดี
เยียม
ดี
เยียม
ดี
เยียม
ดี
เยียม

๒๐.๐๐ ๒๐.๐
๐

๕

ดี
เยียม

๑๐๐

๓.๐๐ ๓.๐๐

๕

๑๐๐

๓.๐๐ ๓.๐๐

๕

ดี
เยียม
ดี
เยียม

๑๐๐

๓.๐๐ ๓.๐๐

๕

ดี
เยียม

๑๐๐

๓.๐๐ ๓.๐๐

๕

ดี
เยียม

๑๐๐

๓.๐๐ ๓.๐๐

๕

ดี
เยียม

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี

จํานวน
นักเรียน
/ครู ทีอยู่
ในระดับ
๓ ขึนไป

จํานวน
เทียบ
ร้อยละ/
นักเรียน/
ค่า คะแน ระดับ ความ
ระดับที
จํานวนครู
นําหนัก นทีได้ คุณภา หมาย
ได้
ทังหมด
พ

ประสิทธิภาพ
๖.๖ผูบ้ ริหารให้คาํ แนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการและใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
๖.๗ เด็ก ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที ๗ แนวการจัดการศึกษา

๑๐๐

๓.๐๐ ๓.๐๐

๕

ดี
เยียม

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕
๕

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนําสู่การปฏิบตั ิ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๗.๒ มีระบบกลไกให้ผมู ้ สี ่ วนร่วมทุกฝ่ าย
ตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
ตระหนักรู ้ และความเข้าใจหลักการ
จัดการศึ กษาปฐมวัย
๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหา
ความร่วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชน
และท้องถิน
๗.๕ จัดสิงอํานวยความสะดวกเพือ
พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที ๘สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
๘.๑ กําหนดมาตรฐานการศึก ษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา

๑๐๐

๒๐.๐๐ ๒๐.๐
๐
๔.๐๐ ๔.๐๐

ดี
เยียม
ดี
เยียม
ดี
เยียม

๑๐๐

๔.๐๐ ๔.๐๐

๕

ดี
เยียม

๑๐๐

๔.๐๐ ๔.๐๐

๕

ดี
เยียม

๑๐๐

๔.๐๐ ๔.๐๐

๕

ดี
เยียม

๑๐๐

๔.๐๐ ๔.๐๐

๕

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

ดี
เยียม
ดี
เยียม

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

๑๐๐

๑๕๓

๕

ดี
เยียม

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี

จํานวน
นักเรียน
/ครู ทีอยู่
ในระดับ
๓ ขึนไป

จํานวน
เทียบ
ร้อยละ/
นักเรียน/
ค่า คะแน ระดับ ความ
ระดับที
จํานวนครู
นําหนัก นทีได้ คุณภา หมาย
ได้
ทังหมด
พ

๘.๒จัดทําและดําเนิ นการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที
มุ่งพัฒนาคุ ณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๘.๓จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
๘.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การดําเนิ นงานคุ ณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๘.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทังภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื อง
๘.๖ จัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน
ด้านที ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

๑๐๐

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

ดี
เยียม
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๕

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

มาตรฐานที ๙ สถานศึกษามีการสร้าง
ส่งเสริม สนับสนุ น ให้
สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการ
เรียนรู ้
๙.๑เป็ นแหล่งเรียนรูเ้ พือพัฒนาการเรียนรู ้
ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
๙.๒ มีการแลกเปลียนเรียนรูร้ ่วมกัน
ภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรทีเกียวข้อง
ด้านที ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

๑๐๐

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕
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เยียม
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เยียม
ดี
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๕

๑๕๔
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เยียม
ดี
เยียม
ดี
เยียม

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี

จํานวน
นักเรียน
/ครู ทีอยู่
ในระดับ
๓ ขึนไป

จํานวน
เทียบ
ร้อยละ/
นักเรียน/
ค่า คะแน ระดับ ความ
ระดับที
จํานวนครู
นําหนัก นทีได้ คุณภา หมาย
ได้
ทังหมด
พ

มาตรฐานที ๑๐การพัฒนาสถานศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา
วิสยั ทัศน์และจุด เน้นของการศึกษา
ปฐมวัย
๑๐.๑ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้
บรรลุ ตามเป้าหมายปรัชญา
วิสยั ทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๑๐.๒ ผลการดําเนิ นงานบรรลุ ตาม
เป้าหมาย
ด้านที ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที ๑๑ การพัฒนา
สถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพือ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึน
๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุ นตามนโยบาย เกียวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย
๑๑.๒ ผลการดําเนิ นงานบรรลุ ตาม
เป้าหมาย
ค่าเฉลียรวม
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ดี
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๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

๑๐๐.๐ ๙๙.๙
๐
๗

๕

ดี
เยียม
ดี
เยียม

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษาคะแนนทีได้๙๙.๙๗
ระดับคุณภาพ ระดับ ๑  ระดับ ๒  ระดับ ๓  ระดับ ๔
(ปรับปรุง)
(พอใช้)
(ดี)
(ดีมาก)

๑๕๕

๕

ระดับ ๕
(ดีเยียม)

 ระดับการศึ กษาขันพืนฐาน

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี

จํานวน
นักเรีย
น/ครู ที
อยู่ใน
ระดับ ๓
ขึนไป

ด้านที ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
มาตรฐานที ๑ ผูเ้ รียนมีสขุ ภาวะทีดี
และมีสนุ ทรียภาพ
๑.๑ มีสุขนิ สยั ในการดูแลสุขภาพและ ๘๖๒/
ออกกําลังกาย สมําเสมอ
๔๓
๑.๒ มีนําหนัก ส่วนสูง และมี
๗๖๕/
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ๔๓
มาตรฐาน
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิงเสพติ ดให้ ๘๖๒/
โทษและหลีกเลียงตนเองจาก
๔๓
สภาวะที เสียงต่อความรุนแรง
โรค ภัย อุบตั ิเหตุ และปั ญหา
ทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
๘๖๒/
มันใจ กล้าแสดงออกอย่าง
๔๓
เหมาะสม
๑.๕ มีมนุ ษยสัมพันธ์ทีดีและให้เกียรติ ๘๖๒/
ผูอ้ ืน
๔๓
๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม ๘๖๒/
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์
๔๓
กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการ
มาตรฐานที ๒ ผูเ้ รียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมทีพึง
ประสงค์
๒.๑ มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ตาม ๘๖๒/

จํานวน
นักเรีย
น/ ร้อยละ/
ค่า
จํานวน ระดับที
นําหนัก
ครู
ได้
ทังหม
ด
๓๐.๐๐
๕.๐๐

เทียบ
คะแน ระดับ ความ
นทีได้ คุณภ หมาย
าพ
๕
๕

ดีเยียม
ดีเยียม

๘๖๒/ ๑๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐
๔๓
๘๖๒/ ๘๘.๗๕ ๐.๕๐ ๐.๔
๔๓

๕

ดีเยียม

๔

ดี

๘๖๒/ ๑๐๐
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๕
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๔๓
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๕

ดีเยียม
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๕

ดีเยียม
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๕

ดีเยียม

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยียม

๘๖๒/ ๑๐๐
๑๕๖

๒๙.๙๕

๔.๙๕

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี

หลักสูตร
๒.๒ เอืออาทรผูอ้ นและกตั
ื
ญ ูกตเวที
ต่อผูม้ พี ระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที
แตกต่าง
๒.๔ ตระหนัก รูค้ ุณค่า ร่วมอนุ รกั ษ์
และพัฒนาสิงแวดล้อม
มาตรฐานที ๓ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการ
แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง รักการ
เรียนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื อง
๓.๑ มีนิสยั รักการอ่านและแสวงหา
ความรูด้ ว้ ยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู ้ และสื อต่างๆ
รอบตัว
๓.๒ มีทกั ษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด
เขียน
และตังคําถามเพือค้นคว้าหาความรู ้
เพิมเติ ม
๓.๓ เรียนรูร้ ่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลียน
ความคิดเห็นเพือการเรียนรู ้
ระหว่างกัน
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรูแ้ ละนํา
นําเสนอผลงาน

จํานวน
นักเรีย
น/ครู ที
อยู่ใน
ระดับ ๓
ขึนไป
๔๓

จํานวน
นักเรีย
เทียบ
น/ ร้อยละ/
ค่า คะแน ระดับ ความ
จํานวน ระดับที
นําหนัก นทีได้ คุณภ หมาย
ครู
ได้
าพ
ทังหม
ด
๔๓
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๔๓
๔๓
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๕

ดีเยียม

๑๕๗

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี

มาตรฐานที ๔ผูเ้ รียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็ น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล
๔.๑ สรุปความคิดจากเรืองทีอ่าน
ฟั ง และดู และสือสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง
๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง
๔.๓ กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
๔.๔ ความคิดริเริม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที ๕ ผูเ้ รียนมีความรู แ้ ละ
ทักษะทีจําเป็ นตามหลักสูตร
๕.๑ ผลสัมฤทธิทางการเรียนเฉลียแต่
ละกลุ่มสาระ เป็ นไปตามเกณฑ์
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตร เป็ นไปตามเกณฑ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน เป็ นไปตาม
เกณฑ์
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เป็ นไป
ตามเกณฑ์

จํานวน
นักเรีย
น/ครู ที
อยู่ใน
ระดับ ๓
ขึนไป

จํานวน
นักเรีย
เทียบ
น/ ร้อยละ/
ค่า คะแน ระดับ ความ
จํานวน ระดับที
นําหนัก นทีได้ คุณภ หมาย
ครู
ได้
าพ
ทังหม
ด
๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยียม

๘๖๒/ ๘๖๒/
๔๓
๔๓

๑๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ดีเยียม

๘๖๒/ ๘๖๒/
๔๓
๔๓
๘๖๒/ ๘๖๒/
๔๓
๔๓

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยียม

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยียม

๘๖๒/ ๘๖๒/
๔๓
๔๓

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยียม

๕.๐๐

๔.๐๕

๔

ดีเยียม

๕

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยียม

๕

๑.๐๐

๑.๐๐

๔

ดีเยียม

๕

๒.๐๐

๒.๐๐

๔

ดีเยียม

๔

๑.๐๐ ๐.๓๕

๒

ปรับปรุ
ง

๑๕๘

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี

จํานวน
นักเรีย
น/ครู ที
อยู่ใน
ระดับ ๓
ขึนไป

จํานวน
นักเรีย
เทียบ
น/ ร้อยละ/
ค่า คะแน ระดับ ความ
จํานวน ระดับที
นําหนัก นทีได้ คุณภ หมาย
ครู
ได้
าพ
ทังหม
ด
๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยียม

มาตรฐานที ๖ ผูเ้ รียนมีทกั ษะใน
การทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถทํางานร่วมกับ
ผูอ้ ืนได้ และมีเจตคติทีดีต่อ
อาชีพสุจริต
๖.๑ วางแผนการทํางานและ
๘๖๒/ ๘๖๒/ ๑๐๐
ดําเนิ นการจนสําเร็จ
๔๓
๔๓
๖.๒ ทํางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน
๘๖๒/ ๘๖๒/ ๑๐๐๐
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
๔๓
๔๓
ของตนเอง
๖.๓ ทํางานร่วมกับผูอ้ ืนได้
๘๖๒/ ๘๖๒/ ๑๐๐
๔๓
๔๓
๖.๔ มีความรูส้ ึกทีดีต่ออาชีพสุจริต
๘๖๒/ ๘๖๒/ ๑๐๐
และหาความรูเ้ กียวกับอาชีพที
๔๓
๔๓
ตนเองสนใจ
ด้านที ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที ๗ ครูปฏิบตั ิงานตาม
บทบาทหน้าทีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๗.๑ ครูมีการกําหนดเป้าหมาย
คุณภาพผูเ้ รียนทังด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุ ณลักษณะทีพึง
ประสงค์
๗.๒ ครูมกี ารวิเคราะห์ผเู ้ รียนเป็ น
รายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการ

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยียม

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

ดีเยียม

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

ดีเยียม

๑.๐๐ ๐.๙๘

๕

ดีเยียม

๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕

ดีเยียม

๑๐.๐๐ ๑๐.๐
๐

๕

ดีเยียม

๘๖๒/ ๘๖๒/ ๑๐๐
๔๓
๔๓

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

ดีเยียม

๘๖๒/ ๘๖๒/ ๑๐๐
๔๓
๔๓

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

ดีเยียม

๑๕๙

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี

วางแผนการจัดการเรียนรูเ้ พือ
พัฒนาศักยภาพของ
ผูเ้ รียน
๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท้ ี
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทาง
สติ ปัญญา
๗.๔ ครูใช้สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสม
ผนวกกับการนําบริบทและภูมิ
ปั ญญาของท้องถินมาบูรณาการใน
การจัด
การเรียนรู้
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที
มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ด้วยวิธีการทีหลากหลาย
๗.๖ ครูให้คาํ แนะนํา คําปรึกษา และ
แก้ไขปั ญหาให้แก่ผเู ้ รียนทังด้าน
การเรียนและคุ ณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค
๗.๗ ครูมกี ารศึกษา วิจยั และ
พัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ นวิชาที
ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ น
แบบอย่างทีดี และเป็ นสมาชิกที
ดีของสถานศึกษา

จํานวน
นักเรีย
น/ครู ที
อยู่ใน
ระดับ ๓
ขึนไป

จํานวน
นักเรีย
เทียบ
น/ ร้อยละ/
ค่า คะแน ระดับ ความ
จํานวน ระดับที
นําหนัก นทีได้ คุณภ หมาย
ครู
ได้
าพ
ทังหม
ด

๘๖๒/ ๘๖๒/ ๑๐๐
๔๓
๔๓

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยียม

๘๖๒/ ๘๖๒/ ๑๐๐
๔๓
๔๓

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

ดีเยียม

๘๖๒/ ๘๖๒/ ๑๐๐
๔๓
๔๓

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

ดีเยียม

๘๖๒/ ๘๖๒/ ๑๐๐
๔๓
๔๓

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

ดีเยียม

๘๖๒/ ๘๖๒/ ๑๐๐
๔๓
๔๓

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

ดีเยียม

๘๖๒/ ๘๖๒/ ๑๐๐
๔๓
๔๓

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

ดีเยียม

๑๖๐

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี

จํานวน
นักเรีย
เทียบ
น/ ร้อยละ/
ค่า คะแน ระดับ ความ
จํานวน ระดับที
นําหนัก นทีได้ คุณภ หมาย
ครู
ได้
าพ
ทังหม
ด
๘๖๒/ ๘๖๒/ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยียม
๔๓
๔๓

จํานวน
นักเรีย
น/ครู ที
อยู่ใน
ระดับ ๓
ขึนไป

๗.๙ ครูจดั การเรียนการสอนตามวิชา
ทีได้รบั มอบหมายเต็ มเวลา เต็ม
ความสามารถ
มาตรฐานที ๘ ผูบ้ ริหารปฏิบตั ิงานตาม
บทบาทหน้าทีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๘.๑ ผูบ้ ริหารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะ
ผูน้ ํ า และความคิดริเริมทีเน้น
การพัฒนาผูเ้ รียน
๘.๒ ผูบ้ ริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ขอ้ มูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจยั เป็ น
ฐานคิดทังด้านวิชาการและการ
จัดการ
๘.๓ ผูบ้ ริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุ เป้าหมาย
ตามทีกําหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิ
การ
๘.๔ ผูบ้ ริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอํานาจ
๘.๕ นักเรียน ผูป้ กครอง และชุ มชน
พึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา
๘.๖ ผูบ้ ริหารให้คาํ แนะนํา คําปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา

๑๖๑

๑๐.๐๐ ๑๐.๐
๐

๕

ดีเยียม

๑๐๐

๑.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยียม

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยียม

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยียม

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยียม

๑๐๐

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

ดีเยียม

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยียม

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี

มาตรฐานที ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผูป้ กครอง
ชุมชน ปฏิบตั ิงานตามบทบาท
หน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึ กษารูแ้ ละ
ปฏิบตั ิหน้าทีตามทีระเบียบ
กําหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษา
กํากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลือนการดําเนิ นงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุ ผลสําเร็จ
ตามเป้าหมาย
๙.๓ ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา
มาตรฐานที ๑๐ สถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู ้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียนอย่างรอบด้าน
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึ กษาเหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิน
๑๐.๒ จัดรายวิช าเพิมเติมที
หลากหลายให้ผเู ้ รียนเลือก
เรียนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ

จํานวน
นักเรีย
น/ครู ที
อยู่ใน
ระดับ ๓
ขึนไป

จํานวน
นักเรีย
เทียบ
น/ ร้อยละ/
ค่า คะแน ระดับ ความ
จํานวน ระดับที
นําหนัก นทีได้ คุณภ หมาย
ครู
ได้
าพ
ทังหม
ด
๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยียม

๑๖๒

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยียม

๑๐๐

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

ดีเยียม

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยียม

๑๐.๐๐ ๑.๐๐

๕

ดีเยียม

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยียม

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยียม

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนที
ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และ
ความสนใจของผูเ้ รียน
๑๐.๔ สนับสนุ นให้ครูจดั กระบวนการ
เรียนรูท้ ีให้ผเู ้ รียนได้ลงมือ
ปฏิบตั ิจริงจนสรุปความรูไ้ ด้
ด้วยตนเอง
๑๐.๕ นิ เทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสมําเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลื อผูเ้ รียนที
มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผูเ้ รียนทุกคน
มาตรฐานที ๑๑ สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที
ส่งเสริมให้ผเู ้ รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิ การ
อาคารเรียนมันคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ ง
อํานวยความสะดวก พอเพียง อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรืน และมี
แหล่งเรียนรูส้ าํ หรับผูเ้ รียน

จํานวน
นักเรีย
น/ครู ที
อยู่ใน
ระดับ ๓
ขึนไป

จํานวน
นักเรีย
เทียบ
น/ ร้อยละ/
ค่า คะแน ระดับ ความ
จํานวน ระดับที
นําหนัก นทีได้ คุณภ หมาย
ครู
ได้
าพ
ทังหม
ด
๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยียม

๑๐๐

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

ดีเยียม

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยียม

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยียม

๑๐.๐๐ ๑๐.๐
๐

๕

ดีเยียม

๔.๐๐ ๔.๐๐

๕

ดีเยียม

๑๐๐

๑๖๓

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมทีส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผูเ้ รียน
๑๑.๓ จัดห้องสมุดทีให้บริการสื อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเอือให้
ผูเ้ รียนเรียนรูด้ ว้ ยตนเองและ
หรือเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วม
มาตรฐานที ๑๒ สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามทีกําหนดใน
กฎกระทรวง
๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทําและดําเนิ นการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาทีมุ่งพัฒนาคุ ณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื อพัฒนาคุ ณภาพ
สถานศึกษา
๑๒.๔ ติด ตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึ กษาของ
สถานศึกษา

จํานวน
นักเรีย
น/ครู ที
อยู่ใน
ระดับ ๓
ขึนไป

จํานวน
นักเรีย
เทียบ
น/ ร้อยละ/
ค่า คะแน ระดับ ความ
จํานวน ระดับที
นําหนัก นทีได้ คุณภ หมาย
ครู
ได้
าพ
ทังหม
ด
๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยียม

๑๖๔

๑๐๐

๓.๐๐ ๓.๐๐

๕

ดีเยียม

๑๐๐

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

ดีเยียม

๑๐๐

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

ดีเยียม

๑๐๐

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

ดีเยียม

๑๐๐

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

ดีเยียม

๑๐๐

๐.๕๐ ๐.๕๐

๕

ดีเยียม

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี

จํานวน
นักเรีย
น/ครู ที
อยู่ใน
ระดับ ๓
ขึนไป

จํานวน
นักเรีย
เทียบ
น/ ร้อยละ/
ค่า คะแน ระดับ ความ
จํานวน ระดับที
นําหนัก นทีได้ คุณภ หมาย
ครู
ได้
าพ
ทังหม
ด
๑๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยียม

๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทัง
ภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื อง
๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ น
๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน
๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕
ด้านที ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
มาตรฐานที ๑๓ สถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริม สนับสนุ น ให้
สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการ
เรียนรู ้
๑๓.๑ มีก ารสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรูภ้ ายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู ้ ทัง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพือพัฒนา การ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทังผูท้ ี
เกียวข้อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลียนเรียนรู ้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชนและองค์กรทีเกียวข้อง
ด้านที ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

๑๖๕

๑๐๐

๑๐.๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๕

ดีเยียม

ดีเยียม

๕

ดีเยียม

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

ดีเยียม

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

ดีเยียม

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี

จํานวน
นักเรีย
น/ครู ที
อยู่ใน
ระดับ ๓
ขึนไป

มาตรฐานที ๑๔การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสยั ทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นทีกําหนด
ขึน
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมทีส่งเสริม
ให้ผเู ้ รียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสยั ทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดําเนิ นงานส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสยั ทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา
ด้านที ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

จํานวน
นักเรีย
เทียบ
น/ ร้อยละ/
ค่า คะแน ระดับ ความ
จํานวน ระดับที
นําหนัก นทีได้ คุณภ หมาย
ครู
ได้
าพ
ทังหม
ด
๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยียม

มาตรฐานที ๑๕ การจัดกิจกรรม
ตามนโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ
พัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ น
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพือ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น
ตามแนวทางการปฏิรปู
การศึกษา
๑๕.๒ ผลการดําเนิ นงานบรรลุ ตาม
เป้าหมายและพัฒนาดีขึนกว่าที
ผ่านมา
๑๖๖

๑๐๐

๓.๐๐ ๓.๐๐

๕

ดีเยียม

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยียม

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

ดีเยียม

๑๐๐

๓.๐๐ ๓.๐๐

๕

ดีเยียม

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยียม

จํานวน
นักเรีย
เทียบ
น/ ร้อยละ/
ค่า คะแน ระดับ ความ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี
จํานวน ระดับที
นําหนัก นทีได้ คุณภ หมาย
ครู
ได้
าพ
ทังหม
ด
๙๙.๙
ค่าเฉลียรวม
๑๐๐
๕
๕
 สรุ ปผลภาพรวมของสถานศึกษาคะแนนทีได้๙๙.๙๕
 ระดับคุณภาพ ระดับ ๑  ระดับ ๒  ระดับ ๓  ระดับ ๔  ระดับ ๕
(ปรับปรุง)
(พอใช้)
(ดี)
(ดีมาก)
(ดีเยียม)
จํานวน
นักเรีย
น/ครู ที
อยู่ใน
ระดับ ๓
ขึนไป

๑๖๗

๔. ผลการจัดการเรียนรูต้ ามหลัก สูตรสถานศึกษา
๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
ผลพัฒนาการเด็ก ชันอนุ บาลปี ที ๒(ชันอนุ บาลปี ที ๓ –สช.)
จํานวนเด็ก
ทีประเมิน

พัฒนาการด้าน

จํานวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

๖๘
๖๘

๖๘

พอใช้
-

๖๘

-

-

๓.ด้านสังคม

๖๘

๖๘

-

-

๔.ด้านสติ ปัญญา

๖๘

๖๘

-

-

๑.ด้านร่างกาย
๒.ด้านอารมณ์-จิตใจ

ดี

ปรับปรุง
-

(ให้นําเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย)

๔.๒ ระดับการศึกษาขันพืนฐาน
ผลสัมฤทธิทางการเรียน ๘กลุ่มสาระการเรียนรูท้ ุกระดับชัน(ป.๑-ป.๖, ม.๑-ม.๓)ปี การศึกษา ๒๕๕๘

กลุม่ สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิมเติมหน้าที
พลเมือง

ชันประถมศึกษาปี ที ๑ - ๖
จํานวนนั กเรียนทีมีผลการเรีย นรู้

จํานวน
ทีเข้า
สอบ
๗๒๓
๗๒๓
๗๒๓
๗๒๓
๗๒๓
๗๒๓
๗๒๓
๗๒๓
๗๒๓
๗๒๓

๐
๒
๒
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑
๑
๑
๐
๓
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑.๕
๑๒
๑๕
๔
๒
๕
๒
๐
๒
๓
๐

๒
๓๙
๓๓
๑๒
๑๕
๒๑
๑๖
๓
๑๒
๙
๐

๑๖๘

๒.๕
๕๗
๘๐
๔๒
๔๗
๕๖
๔๙
๑๐
๒๖
๔๑
๙

๓
๑๑๕
๑๓๖
๘๖
๑๓๓
๑๕๑
๙๒
๔๗
๕๑
๑๓๐
๓๒

จํานวน ร้อยละ
นร.ทีได้ นร.ทีได้
ระดับ ๓ ระดับ ๓
ขึนไป
ขึนไป
๓.๕
๑๒๑
๑๕๕
๑๗๒
๑๕๘
๑๕๔
๑๓๒
๑๐๔
๙๔
๒๓๕
๗๗

๔
๓๗๖
๓๐๑
๔๐๗
๓๖๕
๓๓๖
๔๓๒
๕๕๙
๕๓๘
๓๐๕
๖๐๕

๖๑๒
๕๙๒
๖๖๕
๖๕๖
๖๔๑
๖๕๖
๖๔๖
๖๘๓
๖๗๐
๗๑๔

๘๗.๖๕
๘๑.๘๘
๙๑.๙๘
๙๐.๗๓
๘๘.๖๖
๙๐.๙๓
๙๘.๒๐
๙๔.๔๗
๙๒.๖๗
๙๘.๗๖

ชันประถมศึกษาปี ที ๑
กลุม่ สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิมเติมหน้าที
พลเมือง

จํานวน
ทีเข้า
สอบ
๑๐๗
๑๐๗
๑๐๗
๑๐๗
๑๐๗
๑๐๗
๑๐๗
๑๐๗
๑๐๗
๑๐๗

จํานวนนั กเรียนทีมีผลการเรียนรู้
๐
๒
๒
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑
๑
๐
๐
๓
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑.๕
๑
๑
๐
๑
๔
๐
๐
๐
๐
๐

๒
๙
๔
๑
๗
๙
๒
๐
๐
๑
๐

๒.๕
๑๑
๑๒
๓
๑๐
๑๕
๔
๐
๐
๗
๔

๓
๒๐
๑๔
๑๑
๑๙
๑๘
๑๔
๐
๐
๑๕
๑๑

๓.๕
๑๓
๑๘
๒๔
๒๑
๑๗
๑๕
๓
๐
๒๐
๒๐

๔
๕๐
๕๖
๖๘
๔๖
๔๔
๗๒
๑๐๔
๑๐๗
๖๔
๗๒

ชันประถมศึกษาปี ที ๒
กลุม่ สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิมเติมหน้าที
พลเมือง

จํานวน
ทีเข้า
สอบ
๙๗
๙๗
๙๗
๙๗
๙๗
๙๗
๙๗
๙๗
๙๗
๙๗

๑
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑.๕
๓
๓
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๒
๔
๒
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑๖๙

๒.๕
๑
๔
๐
๐
๐
๖
๐
๐
๔
๐

๓
๑๔
๑๕
๐
๖
๗
๑๔
๐
๐
๗
๑

ร้อยละ
นร.ทีได้
ระดับ ๓
ขึนไป

๘๓
๘๘
๑๐๓
๘๖
๗๙
๑๐๑
๑๐๗
๑๐๗
๙๙
๑๐๓

๘๒.๒๔
๘๒.๒๔
๙๖.๒๖
๘๐.๓๗
๗๓.๘๓
๙๔.๓๙
๑๐๐
๑๐๐
๙๒.๕๒
๙๖.๒๖

จํานวน ร้อยละ
นร.ทีได้ นร.ทีได้
ระดับ ๓ ระดับ ๓
ขึนไป
ขึนไป

จํานวนนั กเรียนทีมีผลการเรียนรู้
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

จํานวน
นร.ทีได้
ระดับ ๓
ขึนไป

๓.๕
๑๗
๒๕
๓
๑๖
๑๘
๑๕
๒
๑๔
๓๒
๙

๔
๕๘
๔๗
๙๔
๗๕
๗๒
๖๒
๘๓
๘๓
๕๔
๘๗

๘๙
๘๗
๙๗
๙๗
๙๗
๙๑
๙๗
๙๗
๙๓
๙๗

๙๑.๗๕
๘๙.๖๙
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๓.๘๑
๑๐๐
๑๐๐
๙๕.๘๘
๑๐๐

ชันประถมศึกษาปี ที ๓
กลุม่ สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิมเติมหน้าที
พลเมือง

จํานวน
ทีเข้า
สอบ
๑๔๑
๑๔๑
๑๔๑
๑๔๑
๑๔๑
๑๔๑
๑๔๑
๑๔๑
๑๔๑
๑๔๑

จํานวน ร้อยละ
นร.ทีได้ นร.ทีได้
ระดับ ๓ ระดับ ๓
ขึนไป
ขึนไป

จํานวนนั กเรียนทีมีผลการเรียนรู้
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑.๕
๓
๕
๓
๐
๐
๒
๐
๐
๐
๐

๒
๖
๕
๑
๑
๑
๗
๐
๐
๐
๐

๒.๕
๗
๙
๑๑
๓
๑
๑๙
๐
๒
๔
๐

๓
๑๖
๒๘
๑๖
๑๔
๑๖
๒๓
๐
๙
๑๔
๕

๓.๕
๒๑
๓๗
๓๙
๒๔
๒๘
๒๖
๑๔
๒๐
๕๗
๑๕

๔
๘๘
๕๗
๗๑
๙๙
๙๕
๖๔
๑๒๗
๑๑๐
๖๖
๑๒๑

ชันประถมศึกษาปี ที ๔
กลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิมเติมหน้าที
พลเมือง

จํานวน
ทีเข้า
สอบ
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘

๑
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑.๕
๔
๐
๑
๑
๑
๐
๐
๐
๑
๐

๒
๖
๒
๗
๐
๒
๐
๐
๒
๔
๐

๑๗๐

๒.๕
๒๑
๒๐
๑๓
๑๒
๑๒
๗
๒
๑
๑๓
๕

๓
๒๖
๓๕
๒๔
๔๘
๔๔
๑๓
๒๖
๙
๒๘
๑๕

๘๘.๖๕
๘๖.๕๒
๘๙.๓๖
๙๗.๑๖
๙๘.๕๘
๘๐.๑๔
๑๐๐
๙๘.๕๘
๙๗.๑๗
๑๐๐

จํานวน ร้อยละ
นร.ทีได้ นร.ทีได้
ระดับ ๓ ระดับ ๓
ขึนไป
ขึนไป

จํานวนนั กเรียนทีมีผลการเรียนรู้
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑๒๕
๑๒๒
๑๒๖
๑๓๗
๑๓๙
๑๑๓
๑๔๑
๑๓๙
๑๓๗
๑๔๑

๓.๕
๒๕
๒๓
๒๘
๓๘
๓๕
๓๒
๓๓
๒๓
๔๓
๒๓

๔
๔๖
๔๘
๕๕
๓๒
๓๔
๗๖
๖๗
๙๓
๓๙
๘๕

๙๗
๑๐๖
๑๐๗
๑๑๕
๑๑๓
๑๒๑
๑๒๖
๑๒๕
๑๑๐
๑๒๓

๗๕.๗๘
๘๒.๘๑
๘๓.๕๙
๘๙.๘๔
๘๘.๒๘
๙๔.๕๓
๙๘.๔๓
๙๗.๖๖
๘๕.๙๓
๙๖.๐๙

ชันประถมศึกษาปี ที ๕
กลุม่ สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิมเติมหน้าที
พลเมือง

จํานวน
ทีเข้า
สอบ
๑๑๔
๑๑๔
๑๑๔
๑๑๔
๑๑๔
๑๑๔
๑๑๔
๑๑๔
๑๑๔
๑๑๔

จํานวน ร้อยละ
นร.ทีได้ นร.ทีได้
ระดับ ๓ ระดับ ๓
ขึนไป
ขึนไป

จํานวนนั กเรียนทีมีผลการเรียนรู้
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑.๕
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๐
๑
๐
๐

๒
๕
๑
๐
๑
๐
๔
๒
๖
๑
๐

๒.๕
๒
๕
๓
๗
๗
๗
๕
๑๓
๙
๐

๓
๑๒
๑๔
๑๑
๒๓
๒๑
๑๐
๑๐
๒๑
๒๘
๐

๓.๕
๒๒
๓๑
๓๒
๓๕
๓๕
๒๒
๒๘
๒๔
๓๖
๑๐

๔
๗๓
๖๒
๖๘
๔๘
๕๑
๙๖
๖๐
๔๙
๔๐
๑๐๔

ชันประถมศึกษาปี ที ๖
กลุม่ สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิมเติมหน้าที
พลเมือง

จํานวน
ทีเข้า
สอบ
๑๓๖
๑๓๖
๑๓๖
๑๓๖
๑๓๖
๑๓๖
๑๓๖
๑๓๖
๑๓๖
๑๓๖

๑
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑.๕ ๒ ๒.๕
๑
๙ ๑๕
๕ ๑๙ ๓๐
๐
๓ ๑๒
๐
๖ ๑๕
๐
๙ ๒๑
๐
๓
๖
๐
๑
๓
๑
๔ ๑๐
๒
๓
๔
๐
๐
๐

๑๗๑

๓
๒๗
๓๐
๒๔
๒๖
๔๕
๑๘
๑๑
๑๒
๓๘
๐

๙๓.๘๖
๙๓.๘๖
๙๗.๓๗
๙๒.๙๘
๙๓.๘๖
๘๘.๖๐
๘๕.๙๖
๘๒.๔๖
๙๑.๒๓
๑๐๐

จํานวน ร้อยละ
นร.ทีได้ นร.ทีได้
ระดับ ๓ ระดับ ๓
ขึนไป
ขึนไป

จํานวนนั กเรียนทีมีผลการเรียนรู้
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑๐๗
๑๐๗
๑๑๑
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๑
๙๘
๙๔
๑๐๔
๑๑๔

๓.๕
๒๓
๒๑
๔๖
๒๔
๒๑
๒๒
๒๔
๑๓
๔๗
๐

๔
๖๑
๓๑
๕๑
๖๐
๔๐
๘๗
๙๗
๙๖
๔๒
๑๓๖

๑๑๑
๘๒
๑๒๑
๑๑๕
๑๐๖
๑๒๗
๑๓๒
๑๒๑
๑๒๗
๑๓๖

๘๑.๖๒
๖๐.๒๙
๘๘.๙๗
๘๔.๕๖
๗๗.๙๔
๙๓.๓๘
๙๗.๐๖
๘๘.๙๗
๙๓.๓๘
๑๐๐

๔.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ
ชันประถมศึกษาปี ที ๓
สาระวิชา
ความสามารถด้านภาษา
ความสามารถด้านคํานวณ
ความสามารถด้านเหตุผล
รวาม๓ ด้าน

จํานว
นคน

คะแนน
เฉลีย

๑๖๐
๑๖๐
๑๖๐

๕๑.๒๐
๓๔.๗๗
๕๖.๒๖
๔๗.๔๑

คะแนน
ค่าเบียงเบน
เฉลียร้อยละ มาตรฐาน

ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน
คะแนนเฉลีย

ชันประถมศึกษาปี ที ๖

สาระวิชา

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ภาษาต่ างประเทศ

จํานวน
คน

๑๓๖
๑๓๖
๑๓๖
๑๓๖
๑๓๖

คะแนน
เฉลีย

๕๑.๙๖
๓๕.๙๙
๓๙.๑๔
๔๗.๓๙
๓๐.๔๔
๔๐.๙๘

๑๗๒

จํานวนละร้อย
ส่วน
เฉลียร้อย ของนักเรียนที มี
เบียงเบน
ละ
คะแนนสูงกว่า
มาตรฐาน
ขีดจํากัดล่าง
๑๓.๐๑
๑๕.๗๓
๑๐.๒๐
๑๒.๔๒
๑๐.๘๗

๕๑.๙๖
๓๕.๙๙
๓๙.๑๔
๔๗.๓๙
๓๐.๔๔
๔๐.๙๘

๖๔
๓๗
๕๗
๗๒
๗๖

๔.๔ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับชัน
ประถมศึกษาปี ที๑
ประถมศึกษาปี ที๒
ประถมศึกษาปี ที ๓
ประถมศึกษาปี ที๔
ประถมศึกษาปี ที๕
ประถมศึกษาปี ที๖
รวม
เฉลียร้อยละ

จํานวน
นร.
ทังหมด
๑๐๗
๙๗
๑๔๑
๑๒๘
๑๑๔
๑๓๖
๗๒๓

จํานวน/ร้อยละของนัก เรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ดีเยียม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๑๐๗
๙๗
๑๔๑
๑๒๘
๑๑๔
๑๓๖
๗๒๓
๑๐๐

๔.๕ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
ระดับชัน
ประถมศึกษาปี ที๑
ประถมศึกษาปี ที๒
ประถมศึกษาปี ที๓
ประถมศึกษาปี ที๔
ประถมศึกษาปี ที๕
ประถมศึกษาปี ที๖
รวม
เฉลียร้อยละ

จํานวน
นร.
ทังหมด
๑๐๗
๙๗
๑๔๑
๑๒๘
๑๑๔
๑๓๖
๗๒๓

จํานวน/ร้อยละของนัก เรียนตามระดับคุณภาพ
(การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน)
ดีเยียม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๙๙
๘
๗๘
๑๙
๑๑๒
๒๙
๙๘
๓๐
๙๖
๑๘
๑๒๑
๑๕
๖๐๔
๑๑๙
๘๓.๕๔
๑๖.๔๖
-

๑๗๓

๔.๖ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
จํานวน
ระดับชัน
นร.
ทังหมด
ประถมศึกษาปี ที๑
๑๐๗
ประถมศึกษาปี ที๒
๙๗
ประถมศึกษาปี ที๓
๑๔๑
ประถมศึกษาปี ที ๔
๑๒๘
ประถมศึกษาปี ที ๕
๑๑๔
ประถมศึกษาปี ที๖
๑๓๖
รวม
๗๒๓
เฉลียร้อยละ

จํานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน)
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๑๐๗
๙๗
๑๔๑
๑๒๘
๑๑๔
๑๓๖
๗๒๓
๑๐๐
-

๔.๗ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน ๕ ด้าน
๑) ด้านความสามารถในการสือสาร
ข้อ

รายการประเมิน

๑.๑
๑.๒

มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร
มีความสามารถในการถ่ ายทอดความรูค้ วามคิด
ความเข้าใจของตนเองโดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
๑.๓ ใช้วิธีการสือสารทีเหมาะสม
๑.๔ วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
๑.๕ เขียนบันทึกเหตุการณ์ประจําวันแล้วเล่าให้เพือนฟั ง
ได้

ดีเยียม
(๓)
√

ดี(๒)

ผ่าน
(๑)

ไม่ผ่าน
(๐)

√
√
√
√

๒) ด้านความสามารถในการคิด
ข้อ
๒.๑
๒.๒

รายการประเมิน

ดีเยียม
(๓)

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สงั เคราะห์
มีทกั ษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์

๒.๓ สามารถคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
๒.๔ มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
๒.๕ ตัดสินใจแก้ปัญหาเกียวกับตนเองได้

ดี(๒)
√
√
√
√
√

๑๗๔

ผ่าน
(๑)

ไม่ผ่าน
(๐)

๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ข้อ
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕

รายการประเมิน

ดีเยียม
(๓)

สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆทีเผชิ ญได้
ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลียนแปลงในสังคม
แสวงหาความรูป้ ระยุก ต์ความรูม้ าใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปั ญหา
สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

ดี(๒)

ผ่าน
(๑)

ไม่ผ่าน
(๐)

√
√
√
√
√

๔) ด้านความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
ข้อ

รายการประเมิน

๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕

เรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้เหมาะสมตามวัย
สามารถทํางานกลุ่ มร่วมกับผูอ้ ืนได้
นําความรูท้ ีได้ไปใช้ประโยชน์ในชี วติ ประจําวัน
จัดการปั ญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม
หลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทีส่งผลกระทบต่ อ
ตนเอง

ดีเยียม
(๓)
√
√
√
√
√

ดี(๒)

ผ่าน
(๑)

ไม่ผ่าน
(๐)

ดีเยียม
(๓)
√
√
√
√
√

ดี(๒)

ผ่าน
(๑)

ไม่ผ่าน
(๐)

๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ข้อ
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕

รายการประเมิน
เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย
มีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
สามารถนําเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง
ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
มีคุณธรรมจริย ธรรมในการใช้เทคโนโลยี

๑๗๕

ตอนที ๔
สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช้
๑. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม
ปี การศึกษา๒๕๕ชโรงเรียนได้วางแผนและดําเนิ นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานตรงตามวิสยั ทัศน์ และเป้าหมายของโรงเรียนโดยอาศัยการบริหารอย่างเป็ นระบบและมี
ประสิทธิภาพยึดหลักการกระจายอํานาจการมีส่วนร่วม ร่วมคิดร่วมทําทังภายในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของชุ มชนในการจัดการศึกษามีการดําเนิ นโครงการและกิจกรรมต่างๆเพือส่ งเสริมพัฒนา
ครูให้เป็ นครูมอื อาชีพโดยการให้ความรูแ้ ละส่งเสริมการทําวิจยั การสร้างสือการสอนการวัดและการ
ประเมินผลตลอดจนการใช้ระบบนิ เทศภายในเพือช่วยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
ครูสําหรับนักเรียนมีการจัดกิจกรรมเพือส่ งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนและแสดง
ความสามารถตามศักยภาพและความสนใจการจัดสภาพแวดล้อมให้เอือต่อการเรีย นรูก้ ารปลูกฝั ง
คุณลักษณะการใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรียนให้แก่ผเู ้ รียนตลอดจนการเปิ ดโอกาสให้ผปู้ กครองและชุมชนเข้ามา
สนับสนุ นทางด้านวิชาการและการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนในรูปแบบของเครือข่ายผูป้ กครอง
การดําเนิ นงานเหล่านี ส่งผลต่ อผูเ้ รียนโดยตรงและปรากฏผลการประเมินทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก
ถึงดีเยียม ซึงสามารถแสดงให้เห็นเป็ นรูปธรรมอาทิทางด้านวิชาการเห็นได้จากผลสัมฤทธิทางการ
เรียนและผลจากการทดสอบทางการเรียนระดับชาติและรางวัลจํานวนมากมายจากการแข่งขัน
ทักษะความรูท้ างด้านวิชาการกีฬาผลงานทางด้านปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปรากฏให้เห็น
จากประกาศเกียรติคุณทางด้านคุ ณธรรมจริยธรรมที นักเรียนได้รบั และโรงเรียนได้รบั เน้นจิตอาสา
และผลการประเมินคุณภายภายในจากสํานั กงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต ๒แสดงผลการปฏิบตั ิงานในการปลูกจิตสํานึ กทางด้านการอนุ รกั ษ์พลังงานและรักษา
สิงแวดล้อมเป็ นต้น สิงเหล่านี ลว้ นเป็ นหลักฐานยืนยันจากองค์กรภายนอกทังในระดับประเทศและ
ระดับเขตพืนทีการศึกษานอกจากนันผลจากการดําเนิ นงานดังกล่าวทําให้โรงเรียนได้รบั รางวัลโล่
รางวัลโรงรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุ ณธรรมและจริยธรรมสํานักนักงาคณะกรรมการรางวัล
เกียรติ บตั รเหรียญทองการแข่งขัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู ้ ไม่จาํ กัดช่ วงชัน การแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค และระดับประเทศ ครังที ๖๖ ประจําปี การศึ กษา

๒๕๕๙

และปี การศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนได้รบั รางวัลวัลโรงเรี ยนวิถีพุทธ
พระราชทานรุ่ นที ๑
โครงการ/กิจกรรมทีประสบผลสําเร็จ
ชือโครงการ/กิจกรรม

ปั จจัยสนับสนุ น
๑๗๖

๑.โครงการอ่อนน้อมถ่อมตน
นําใจงามตามแบบไทย

๒.กิจกรรมการส่ งเสริมนิ สยั รักการ
อ่าน
การเขียน

๓.โครงการพัฒนาสถานสถานศึ กษา
สู่ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน และ
หัวหน้างานบริหารทัง ๔ งาน มีความมุ่งมันทีจะพัฒนา
ปรับปรุงระบบงานทีดีให้การสนับสนุ นอย่างจริงจังต่ อเนื อง
๒. ครูทุกคน ได้เรียนรูเ้ ข้าใจอย่างแท้จริงเกียวกับโครงการ
การปฏิบตั ิงานทีรับมอบหมายในการดูแลนักเรียนให้มี
มารยาทงามตามแบบไทย
๓.ผูป้ กครองและเครือข่ายผูป้ กครองเข้าใจตรงกันและ
ดําเนิ นการเป็ นแนวเดียวกันกับโรงเรียนในการดูแลนักเรียน
เรืองการมีมารยาทงามตามแบบไทย
๔.มีกิจกรรมจัดประกวดมารยาทในระดับสายชันโดยรับ
ความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน
๑.ผูอ้ ํานวยการโรงเรียน รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน หัวหน้า
งานบริหารทัง ๔ งาน และหัวหน้าสายชันมีความมุ่งมันทีจะ
พัฒนาและให้การสนับสนุ น ส่งเสริมเรืองนิ สยั รักการอ่านของ
นักเรียนอย่างจริงจัง
๒.ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือและสนับสนุ นอย่างจริงจัง
นักเรียนอ่านหนังสือตอนเช้าทุกคน ทุกวัน มีการประเมินการ
อ่านเทอมละ ๒ ครัง และแจ้งผลการประเมินนักเรียนทีไม่
ผ่านเกณฑ์ไปยังผูป้ กครองเพือแก้ไขร่วมกัน
๓.ห้องสมุดมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลากหลายกิจกรรม
๑.ผูบ้ ริหารระดับสูงมีความมุ่งมันทีจะทําการพัฒนาและให้
การสนับสนุ นอย่างจริงจัง
๒.ได้รับความร่วมมือจากผูป้ กครองนักเรียน ในการออม
ทรัพย์
โดยนักเรียนทุกคนรูจ้ กั สะสมเงินไว้ใช้ในเวลาจําเป็ นจนเหลือ
เก็บออม ๑๐๐%

ชือโครงการ/กิจกรรม
ปั จจัยสนับสนุ น
๔.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการ ๑. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน หัวหน้า
งานบริหารทัง ๔ งาน และหัวหน้าสายชันมีความมุ่งมันทีจะ
สอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
พัฒนาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน โดย
ยึดผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
๒. ครูทุกคนเข้าใจอย่างแท้จริงเกียวกับหน้าทีในการจัด
๑๗๗

๕. โครงการวันสําคํญ

กิจกรรมการเรียนการสอน ตังใจปฏิบตั ิงาน ทํางานเป็ นทีม
โดยเฉพาะที มงานของสายชัน
๓.ผูป้ กครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นให้การสนับสนุ น
โรงเรียนเป็ นอย่างดี
๔.มีกิจกรรมการเรียนการสอนทีนักเรียนได้เรียนรูด้ ว้ ยการ
ปฏิบตั ิจริง และสนับสนุ น ส่งเสริมด้านการคิดของนักเรียน
๑. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน และครูทุกคนมีความมุ่งมันทีจะ
พัฒนาให้เป็ นแบบอย่างทีถูกต้องในการปฏิบตั ิตนในการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ปลูกฝั งให้เคารพรัก หวงแหน
เทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์ เป็ น
ตัวอย่างทีดีของชุมชน สังคมในเรืองการอนุ รกั ษ์วฒ
ั ธธรรม
การเสริมคุณธรรม จริยธรรมทีดี
๒.ผูป้ กครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นให้การสนับสนุ น
โรงเรียนเป็ นอย่างดี

๖.โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพือเตรี ยมพร้ อมสู่
ประชาคมอาเซี ยน

๑.นักเรี ยนทุกคนมีทกั ษะในการฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ
ดีขึน
๒.นักเรี ยนทุกคนมีความมันใจ ในการใช้ภาษาอังกฤษ กล้าคิด
กล้าทํา กล้าแสดงออก
๓.นัก เรี ยนทุกคนรู ้ จกั แสวงหาความรู ้ เพือเป็ นพืนฐานการศึกษา
ในระดับทีสู งขึน
๔.นัก เรี ยนทุกคนเล็งเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษเพือ
พัฒนาความพร้อมและศักยภาพของตนเองให้เข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยนได้

ชือโครงการ/กิจกรรม
๗.โครงการพัฒนากิ จกรรมลูกเสื อ
เนตรนารี

ปั จจัยสนับสนุ น
๑.นักเรี ยนทุกคนมีคณ
ุ ลักษณะทีพึงประสงค์ตามหลักสู ตร
๒.นักเรี ยนทีทุกคนมีความ เอืออาทรและกตัญ กู ตเวที
ต่อผูม้ ีพระคุณ
๓.นัก เรี ยนทุกคนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมทีแตกต่าง
๔.นัก เรี ยนทุกคนตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ งแวดล้อม
๑๗๘

๕.ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ กิจการลูกเสื อของโรงเรี ยนมีการ
พัฒนาขึน สามารถเป็ นแบบอย่างในการจัดกิ จกรรมของ
โรงเรี ยนในกลุ่มบางพลี ๑หลังจากได้เป็ นโรงเรียนต้นแบบ
ลูกเสือ จากสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ประจําปี การศึ กษา ๒๕๕๗
๘.โครงการโรงเรี ยน
ธรรมจารี

๑.นัก เรี ยนทุกคนได้รับการปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรม
๒.นักเรี ยนทุกคนได้ปฏิ บตั กิ ิ จกรรมอันเป็ นประโยชน์แก่ตนเอง
และสังคม

๙.โครงการพัฒนาการจัดการเรี ยนการ
สอนเด็กทีมีความต้องการพิเศษ

๓.๑ เพือจัดอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางด้านการศึกษาของ
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมให้มีความรู ้ ความสามารถใน
การจัดกระบวนการเรี ยนการสอน สําหรับนักเรี ยนพิเศษเรี ยน
ร่ วม
๓.๒เพือจัดอบรมให้ความรู ้ผปู ้ กครองให้ดแู ลช่ วยเหลือนักเรี ยน
พิเศษเรี ยนร่ วมให้มีพฒั นาการ
ทีดีขึน
๓.๓ เพือจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการนักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วมให้
มีพฒั นาการทีพึงประสงค์ ตามศักยภาพ
๓.๔ เพือส่ งเสริ มความสามารถของนักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วม ให้
มีโอกาสแสดงศักยภาพด้วยการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการและการร่ วมจัดเวทีวชิ าการแลกเปลียนเรี ยนรู้
๓.๕ เพือส่ งเสริ มนักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วมทีมีความสามารถเป็ น
ตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค
และในระดับชาติ
ปั จจัยสนับสนุ น
๑.เพือให้นกั เรี ยนปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุทงขณะอยู
ั
่ในโรงเรี ยน
และระหว่างเดินทางไปกลับ
๒.เพือให้นกั เรี ยนปลอดภัยจากการถูกร้ายทางด้านร่ างกาย
จิตใจ และสังคม
๓. เพือให้นกั เรี ยนปลอดจากยาเสพติดทุกชนิด

ชือโครงการ/กิจกรรม
๑๐.โครงการยุวชนประกันภัยใน
โรงเรี ยน

๑๑.โครงการพัฒนาทักษะการทํางานสู่ ๓.๑ เพือให้นกั เรี ยนวางแผนการทํางานและดําเนินการจน
๑๗๙

อาชี พทีสนใจ

สําเร็ จ
๓.๒เพือให้นกั เรี ยนทํางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมันพัฒนางาน
และภูมิใจในงานของตน
๓.๓ เพือให้นกั เรี ยนทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้
๓.๔ เพือให้นกั เรี ยนมีความรู ้ สึกทีดีต่ออาชี พสุ จริ ตและหา
ความรู้ เกียวกับอาชีพทีตนสนใจ

๑๒.โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน

๓.๑ เพือส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนได้ตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยน
๓.๒ เพือจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้ครอบคลุม
ขอบข่ายและภารกิจตามนโยบาย
๓.๓ เพือให้นกั เรี ยนได้รับการดูแลช่วยเหลือ แนะแนวให้
คําปรึ กษา ป้ องกันและแก้ปัญหา ให้สามารถศึกษา จนสําเร็ จ
หลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน

โครงการ/กิจกรรมทีไม่ประสบผลสําเร็จ
ชือโครงการ/กิจกรรม
-

สาเหตุ
-

๒. จุดเด่นและจุดทีควรพัฒนา
๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
๑) ด้านคุณภาพเด็ก
จุดเด่น
เด็กปฐมวัยมีความพร้อมในด้านทักษะพืนฐานตามพัฒนาการทางร่างกายอารมณ์จิตใจสังคม
สติ ปัญญาและมีความรูพ้ ืนฐานตามหลักสูตรกําหนดเด็กมีความพร้อมในการศึกษาต่อในขันต่อไป
สถานศึกษามีการดําเนิ นงานตามโครงการพิ เศษเพือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาทีส่งผลกระทบต่ อ
ผูเ้ กียวข้องและชุมชนรอบสถานศึกษานอกจากนี เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกายอารมณ์จติ ใจสังคมและ
๑๘๐

สติ ปัญญาสมวัยและการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ ตามปรัชญาปณิธานวิสยั ทัศน์พนั ธกิจและวัตถุประสงค์
ของการจัดตังสถานศึ กษาตามจุดเน้นจุดเด่นทีส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
จุดทีควรพัฒนา
ครูยงั ขาดความสามารถในการส่งเสริมให้ผปู ้ กครองเข้ามามีบทบาทร่วมวางแผนนําผลประเมินไป
พัฒนาเด็ก
๒) ด้านการจัดการศึกษา
จุดเด่น
ผูบ้ ริหารส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาดีมากจัด
สิงแวดล้อมและบรรยากาศสะอาดปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะและสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเพือ
รักษามาตรฐานตามทีตกลงกับต้นสังกัดโดยเฉพาะการจัดทําแผนงานโครงการทีมุง่ เน้นแนวทางปฏิรปู ใน
ทศวรรษทีสองเด็กปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเหมาะสม
จุดทีควรพัฒนา
สถานศึกษายังขาดการจัดให้มีระบบเฝ้ าระวังและวิเคราะห์ความเสียงด้านความปลอดภัยและ
บาดเจ็บในเด็กมีการบันทึกข้อมูลการบาดเจ็บในเด็ กอย่างสมําเสมอต่อเนื อง
๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
จุดเด่น
ผูบ้ ริหาร คณะครู ร่วมมือกันจัดโครงการเสริ มสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้สู่สถานศึกษาเพือส่ งเสริ ม
ผูเ้ รี ยนนิสยั รักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้และสื อต่าง ๆ รอบตัว เพือให้
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน และ ตังคําถามเพือค้นคว้าหาความรู ้เพิ มเติม ให้เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ น
กลุ่ม มีการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์ จัดครู ชาวต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษ มีการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ทงภายใน
ั
และภายนอก มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ระหว่างครู ในโรงเรี ยนระหว่างโรงเรี ยนกับครอบครัว ชุ มชน และ องค์กร
ทีเกี ยวข้อง
จุดทีควรพัฒนา
ครูยงั ขาดความสามารถในการส่งเสริมให้ผปู ้ กครองครอบครัว ชุมชน และ องค์กรทีเกียวข้องเข้ามา
มีบทบาทร่วมวางแผนร่วมดําเนิ นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
จุดเด่น
วิสยั ทัศน์พนั ธกิจเป้าหมายอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ สอดคล้องกัน มีความชัดเจนทุกฝ่ ายเข้าใจ
ตรงกันมีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุ นอย่างหลากหลายทีเอือต่อการเรียนรูส้ ู่อตั ลักษณ์
จุดทีควรพัฒนา
ความต่อเนื องในกิจกรรมที เอือต่ อการสร้างอัตลักษณ์
๕) ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น
๑๘๑

โรงเรียนเป็ นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรปฐมวัย
จุดทีควรพัฒนา
การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็ นเลิ ศในด้านวิชาการ
๒.๒ระดับการศึกษาขันพืนฐาน
๑) ด้านผลการจัดการศึกษา
จุดเด่น
ผูเ้ รียนมีนําหนักส่ วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานรูจ้ กั ดูแลตนเองให้มีความ
ปลอดภัยไม่มีปัญหาทางเพศยาเสพติดและสิงมอมเมามีสุนทรียภาพกล้าแสดงออกด้านศิลปะดนตรี
นาฏศิลป์ กีฬานันทนาการเป็ นลูกทีดีของพ่อแม่ผปู ้ กครองเป็ นนักเรียนทีดีของโรงเรียนมีจติ สาธารณะรูจ้ กั
บําเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคมมีความใฝ่ เรียนใฝ่ รรู ้ จู ้ กั แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองมีความสามารถใน
การคิดทีหลากหลายสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้มีผลสัมฤทธิทางการเรียนตามเกณฑ์สอดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์ของโรงเรียนอันเป็ นจุดเน้นจุดเด่ นทีเป็ นเอกลักษณ์และสอดคล้องกับปรัชญาปณิธานพันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตังสถานศึกษานอกจากนี โครงการพิ เศษทีสถานศึกษากําหนดยังส่ งเสริมให้ผเู ้ รียน
และชุมชนเกิดผลกระทบทีดีเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนชัดเจน
จุดทีควรพัฒนา
พัฒนาผลการสอบ O-net, NT และข้อสอบกลาง

๒)ด้านการบริหารจัดการศึกษา
จุดเด่น
ผูบ้ ริหารมีความรูค้ วามสามารถมีภาวะผูน้ ํา สามารถบริหารภารกิจงานทัง๔งานได้แก่บริหารงาน
วิชาการบริหารงานงบประมาณบริหารงานบุคคลและบริหารงานทัวไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวงจร
คุณภาพ คือ การวางแผน (P)นําแผนไปใช้ (D) ติดตามความคืบหน้า (C) แก้ไขพัฒนางานอย่างต่ อเนื อง
(A) คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานมีส่วนร่วมภารกิจงานรวมทังร่วมกับผูม้ สี ่ วนเกียวข้องทุกฝ่ าย มี
การสร้างทีมงานทีมีคุณภาพ เสริมแรงอย่างสมําเสมอ ครูจึงมีความตังใจ ในการปฏิบตั ิงาน
จุดทีควรพัฒนา
นําผลการดําเนิ นการมาพัฒนาอย่างต่อเนื อง
๓)ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
จุดเด่น
มีโครงการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รองรับ ครูจดั กิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างหลากหลาย ครูได้รบั การพัฒนาในรายวิชาทีรับผิดชอบอย่างสมําเสมอตามเกณฑ์ทคุี รุสภา
กําหนดนิ เทศติดตามผลการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นกัลยาณมิตรประเมินแผนการจัดการเรียนรูป้ ระเมินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและประเมินแบบวัดผลการทดสอบของครูสมําเสมอทุกภาคเรียนครูจดั
๑๘๒

กระบวนการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญโดยกําหนดเป้าหมายทีต้องการให้เกิดกับผูเ้ รียนวิเคราะห์
ผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคลสร้างบรรยากาศทีเอือต่อการเรียนรูใ้ ช้สือทีเหมาะสมกับกิจกรรมและเนื อหาสาระ
ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รียนอย่างหลากหลายนําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื อปรับปรุงการสอนและ
การสอนซ่อมเสริมมีการจัดทํางานวิจยั เพือพัฒนาสือและกระบวนการจัดการเรียนรู้
จุดทีควรพัฒนา
พัฒนาวิธีสอนทีสามารถยกระดับผลการสอบ O-net , NT , ข้อสอบกลาง
๔)ด้านการประกันคุณภาพภายใน
จุดเด่น
จัดระบบประกันคุ ณภาพภายใน โดยจัดทําโครงการประกันคุณภาพภายในประสิทธิผลทีเกิดจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมและได้รบั การสนั บสนุ นจากต้นสังกัดและมีพัฒนาการของผลการประเมินตาม
มาตรฐานการประกันคุ ณภาพภายในสูงขึนตามลําดับมีการดําเนิ นการประกันคุณภาพทีเป็ นระบบครบวงจร
มีความต่อเนื องและยังยืน
จุดทีควรพัฒนา
พัฒนาการบริหารและการจัดการอย่างเป็ นระบบเน้นการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศในการบริหารงาน

๕) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
จุดเด่น
ชุมชนมีทรัพยากรและแหล่งเรียนรูท้ หลากหลายสามารถนามาใช้
ี
จดั การเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียนได้
อย่างเหมาะสม
จุดทีควรพัฒนา
ควรสนับสนุ นให้มกี ารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานของโรงเรียน ทีทําให้เกิดชุมชนแห่ง
การเรียนรู ้
๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
จุดเด่น
วิสยั ทัศน์พนั ธกิจเป้าหมายอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ สอดคล้องกัน มีความชัดเจนทุกฝ่ ายเข้าใจ
ตรงกันมีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุ นอย่างหลากหลายทีเอือต่อการเรียนรูส้ ู่อตั ลักษณ์
จุดทีควรพัฒนา
ความต่อเนื องในกิจกรรมที เอือต่ อการสร้างอัตลักษณ์
๕) ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น
โรงเรียนเป็ นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
โรงเรียนเป็ นโรงเรียนต้นแบบการเรียนร่วม
จุดทีควรพัฒนา
๑๘๓

การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็ นเลิ ศในทุกๆด้าน

๓. แนวทางพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
ระดับปฐมวัย
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยพัฒนาเด็กได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและเด็กทุกคน
ได้รบั การพัฒนาอย่างสูงสุ ดเต็มศักยภาพแนวทางการจัดการศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
โรงเรียนเป็ นทียอมรับของผูป้ กครองบุคคลทัวไปโรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตดังนี
๑. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมแต่ละปี เพือเติมเต็ มให้มีความสมบูรณ์เพือนํ าไปพัฒนาเด็ก
๒. ศึกษาและจัดทํานวัตกรรมเพือให้สือ / กระบวนการสอนมีกระบวนการที สมบูรณ์
๓. พัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเด็กในระบบสารสนเทศของชันเรียนด้วยระบบเทคโนโลยี
๔. ขยายแนวคิดการพัฒนาเด็กตามรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยปฏิบตั ิส่สู าธารณชนโดย
วิธีการต่างๆเป็ นแหล่ งเรียนรูศ้ ึ กษาดูงานฝึ กปฏิบตั ิงานครูนําความรูเ้ ผยแพร่ดว้ ยการเป็ นวิทยากร

ระดับการศึกษาขันพืนฐาน
โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตดังนี
๑. พัฒนาผูเ้ รียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานของส่ วนรวมรูจ้ กั ประหยัดมีทกั ษะความคิด
สร้างสรรค์กล้าแสดงออกมีวินัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี
๒. พัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรียนด้วยวิธีการสอนทีหลากหลาย แบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ มอ่อน ปาน
กลาง และเก่ง จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการแบ่งกลุ่ มนักเรียน
๓. ศึกษาและจัดทํานวัตกรรมเพือให้สือ / กระบวนการสอนมีกระบวนการทีสมบูรณ์
๔. มีการจัดโครงการกิจกรรมหลากหลายส่ งเสริมให้ผเู ้ รียนทีมีความสามารถพิเศษเป็ นรายบุคคล
และดูแลนั กเรียนทีประสบปั ญหาทังด้านการเรียนและพฤติกรรม
๗. คณะกรรมการสถานศึ กษาผูบ้ ริหารครูผปู ้ กครองและชุ มชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพือ
พัฒนาผูเ้ รียนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆทีเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รียนและสถานศึกษา
๘. พัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึน
๙. ทางด้านครูส่งเสริมให้ครูได้ปรับหลักสูตรจัดทําแผนการสอนและสือทีสอดคล้องกับความสนใจ
และศักยภาพของผูเ้ รียนทันต่อวิทยาการและความเปลียนแปลงของโลกส่งเสริมให้ครูได้ปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างเป็ นระบบด้วยวิธีวิจยั และนําผลการวิจยั มาใช้อย่างจริงจัง
๑๐. ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ฝังลึกลงทีตัวนักเรียน ตลอดจนดึงพลังบ้าน วัด โรงเรียน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

๔. ความต้องการช่วยเหลือ
การพัฒนาสือเทคโนโลยีสาํ หรับครูและนักเรียนให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรูก้ ารค้นคว้าอีกทังการ
นําไปใช้ในการเรียนรู ้
๑๘๔

ภาคผนวก
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจําปี ของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
 คําสังแต่ งตังคณะทํางาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 หลักฐาน ข้อมูลสําคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมสําคัญ ทีแสดง
ผลงานดีเด่ นของสถานศึกษา

๑๘๕

การให้ความเห็นชอบเอกสาร
รายงานประจําปี ของสถานศึกษา ปี การศึกษา๒๕๕๘
ของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ )
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๒
..........................................
มติทีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ )
ครังที ๑ / ๒๕๕๘เมือวันที๑๘เดือนเมษายนพ.ศ. ๒๕๕๘ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประจําปี ของ
สถานศึกษา ปี การศึกษา๒๕๕๘ของโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ )แล้วเห็นชอบในการรายงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปี ปี การศึกษา๒๕๕๘ด้วยมติเป็ นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่ วยงานต้นสังกัด
และสาธารณชนได้

(ลงชือ)
(นายชอบใจ เศรษฐวัชราวนิช)
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ )

(ลงชือ)
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ )

๑๘๖

คณะผูจ้ ดั ทําเอกสารรายงานประจําปี
ทีปรึกษา
นายวิฑรู ย์ ชังโต
นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม

ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ มนิ เทศฯ
ศึกษานิ เทศก์ชํานาญการพิเศษ

สพป.สป๒
สพป.สป๒

ผูจ้ ดั ทํา
๑. นางพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ตําแหน่ งผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน
๒. นายชลอ มันฤทธิ
ตําแหน่ งรองผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน
๓. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
๔. นางนาฏยา บรรจงอักษร ตําแหน่ งครูคศ. ๓
๕. นายเสมา นุ ชพันธุ ์
ตําแหน่ งผูช้ ่วย
๖. นางสาวฉวีวรรณ จันทร์นาง ตําแหน่ งครูคศ. ๒
๗. นางสาวภัทรพร ประมาตร ตําแหน่ งผูช้ ่วย
*********************************

๑๘๗

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุ การ
ผูช้ ่ วยกรรมการและเลขานุ การ
ผูช้ ่ วยกรรมการและเลขานุ การ
ผูช้ ่ วยกรรมการและเลขานุ การ

๑๘๘

เอกสารลําดับที ๑๓ โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทศิ )

๑๘๙

