
 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โรงเรียนกิตติวิทยา 
เลขที่ ๖  ต าบลวังกระแจะ  อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 
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ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 
  เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมอีก  (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๔๘ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน   ๒๕๔๘  เพื่อให้สถานศึกษามีเปูาหมายในการบริหารและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้เขตพื้นท่ีการศึกษา/หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องใช้เป็นหลักในการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ตลอดจนตรวจสอบประเมินคุณภาพสถานศึกษา ดังนั้น
สถานศึกษาต้องจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน รวมท้ังเสนอต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) เพื่อรับ
การประเมินภายนอกในแต่ละรอบการประเมินนั้น 
  ในการนี้โรงเรียนจึงได้ด าเนินการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี ๒๕๕๘   เสนอ
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในส่วนของการด าเนินการจัดท ารายงานมีการประชุมผู้เกี่ยวข้อง และ
รายงานตามสภาพจริง ภายใต้กรอบแนวคิดตามมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อประเมินคุณภาพ
ภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  โรงเรียนขอขอบคุณผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือสนับสนุนในการจัดท ารายงาน
จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งจะได้น าสู่การปฏิบัติต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านจะได้
ร่วมมือกันน ารายงานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความต่อเนื่องตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต่อไป 
 
 
              โรงเรยีนกติติวทิยา  อ าเภอเมืองตราด  จังหวดัตราด  
           ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
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       ๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) ๒๒๘๘  
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       ๘. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน ๓๓๔๔  
       ๙. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ๓๓๖๖  
       ๑๐. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓๓๘๘  
       ๑๑. ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา ๔๐๔๐  
       ๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีท่ีผ่านมา ๕๕๗๗  
       ๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีผ่านมา ๕๕๙๙  
บทที่ ๒ บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ๖๖๕๕  
       ๑. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๖๖๕๕  
       ๒. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๖๖๕๕  
       ๓. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา ๖๖๕๕  
บทที่ ๓ บทที่ ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๖๖๙๙  
       ๑. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา ๖๙๖๙  
       ๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๘๒๘๒  
         มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   
                 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรยีน ๘๒๘๒  
                 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๘๖๘๖  
                 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้  ๙๔๙๔  
                   มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๙๕๙๕  
                   มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๙๖๙๖  
         มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
                 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรยีน ๙๘๙๘  
                 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๑๐๘๑๐๘  
                 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้  ๑๑๙๑๑๙  
                   มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๑๒๐๑๒๐  
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                   มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  ๑๒๑๑๒๑  
       ๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา ๑๒๓๑๒๓  
       ๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ๑๒๕๑๒๕  
บทที่ ๔ บทที่ ๔ สรุปผลการพัฒนา ๑๓๑๑๓๑  
       ๑. จุดเด่นของสถานศึกษา ๑๓๑๑๓๑  
       ๒. จุดควรพัฒนา ๑๓๔๑๓๔  
       ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต ๑๓๗๑๓๗  
       ๔. ความต้องการและความช่วยเหลือ ๑๔๐๑๔๐  
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บทที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
  ๑.๑ ช่ือโรงเรียนกิตติวิทยา  ท่ีต้ัง ๖  ถนนกิตติพัฒนา  ต าบลวังกระแจะ  อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 
        สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 
        โทร  ๐ ๓๙๕๑ ๑๑๗๐  โทรสาร  ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๑๑ 
        e-mail : kittiwittaya@hotmail.com     website : www.kittiwittaya.ac.th 
  ๑.๒ ได้รับอนุญาตจัดต้ัง เมื่อ ปีพุทธศักราช ๒๔๘๔ 
  ๑.๓ เปิดสอนระดับช้ัน อนุบาล ๑  ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
  ๑.๔ เนื้อที ่ ๑๕  ไร่  -  ตารางวา 
  ๑.๕ เขตพื้นท่ีบริการ    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
  ๑.๖ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

เมื่อวันท่ี ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๔ นายทะ  นิรันต์พานิช  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด 
คนแรก ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้จัดต้ังโรงเรียนกิตติวิทยาท่ีอาคารเรือนไม้ช้ันเดียว  ถนนธนเจริญ   จังหวัดตราด
เปิดสอนในระดับประถมศึกษามีนักเรียน ๒๐ คน  ต่อมานายทะได้โอนกิจการให้นายกิตต์   นิรันต์พานิช  ผู้เป็นบุตร
เป็นเจ้าของโรงเรียน  ในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๐๓  ขณะนั้นมีนักเรียน   ๕๘  คน  โรงเรียนได้เจริญก้าวหน้า  
เป็นล าดับ  สถานท่ีเดิมคับแคบ 

ฉะนั้นเมื่อวันท่ี  ๑๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๐๖   โรงเรียนได้ขอย้ายมาอยู่ท่ีอาคารเรือนไม้สองช้ัน 
ในบริเวณวัดไผ่ล้อม โดยได้รับอุปการะจากพระคุณเจ้า พระบุรเขตต์คณาจารย ์และพระราชเขมากร  ขณะนั้นเปิดสอน
ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๗  มีนักเรียน  ๓๙๕  คน ส่วนท่ีเดิมเปิดสอนระดับอนุบาลมีนักเรียน  ๗๕  คน  ในวันท่ี  
๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๑๙ โรงเรียนได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ย้ายโรงเรียนท้ังสองแห่งมารวมกัน  ณ อาคาร
สองช้ันครึ่งตึกครึ่งไม้สองหลัง (ราคาหนึ่งล้านบาท) บนเนื้อท่ี ๔๐ ไร่ ซึ่งซื้อไว้  ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๐๗ (ราคาหนึ่งแสนบาท)  
ในปีการศึกษาต่อมามีนักเรียน ๔๗๖ คน  สอนต้ังแต่ช้ันอนุบาลถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๗ 

ปีการศึกษา  ๒๕๒๕  มีนักเรียนอนุบาล  ๒๔๒  คน ประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ มีนักเรียน ๓๒๔ คน 
และแผนกเล้ียงเด็ก ๓๔  คน รวมมีนักเรียน  ๖๐๐ คน และมีครูบุคลากร  ๓๓ คน ในปีนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็น
โรงเรียนมาตรฐานโดยเฉพาะด้านอาคารสถานท่ี  การบริหารโรงเรียน  และการสอนอยู่ในระดับดีของประเทศไทย
และยอดเย่ียมของภาค 
  โรงเรียนกิตติวิทยา ได้ริเริ่มน าคอมพิวเตอร์มาสอนมาเรียนในโรงเรียนเป็นแห่งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
โดยให้เด็กได้สัมผัส  จับต้อง  เรียนรู้ด้วยตนเองทุกคนเพื่อเป็นรากฐานต่อไป  ในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้
ทดสอบการเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔  ผลปรากฎว่านักเรียนของโรงเรียนกิตติวิทยามีเกณฑ์สูงกว่ามาตรฐาน ของ
ภาคสูงกว่าของกรุงเทพมหานครและสูงกว่าของประเทศไทย และศิษย์เก่าได้รับทุน เอ.เอฟ.เอส ไปศึกษาต่อท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ในการแข่งขันทางวิชาการในระดับจังหวัดและภาค  นักเรียนของเรามีความสามารถสูงชนะเลิศได้รับ
รางวัลท่ี ๑ ท่ี ๒ และท่ี ๓  มาเป็นจ านวนมาก หลายประเภททุกกลุ่มวิชา 
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๒ 

 

  ทางด้านกีฬา นักเรียนของเรามีความสามารถชนะเลิศการแข่งขันระดับจังหวัดได้เหรียญทอง เหรียญเงิน  
เหรียญทองแดง  และบางคนได้เป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดและเขตเข้าแข่งขันระดับชาติ 
  นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ประกาศยกย่องนักเรียน โรงเรียนกิตติวิทยามีความประพฤติดี
และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมาถึงปีนี้เป็นปีท่ี ๔ 
  ปีการศึกษา ๒๕๓๐  มีนักเรียน ๗๔๕ คน  ครู ๓๓ คน 
  ปีการศึกษา ๒๕๓๔  มีนักเรียน ๙๑๖ คน  ครู ๔๑ คน 

ปีการศึกษา  ๒๕๓๙  มีนักเรียน  ๑,๑๒๕ คน  ครู ๔๕ คน ในปีนี้เป็นต้นไป  โรงเรียนมีนโยบาย  
รับนักเรียนจ านวนจ ากัด ท้ังนี้โรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามเอาใจใส่นักเรียนทุกคนโดยท่ัวถึงและเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง ของสังคมและประเทศชาติต่อไป 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓  มีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งส าคัญ ๆ คือ นายกิตต์  นิรันต์พานิช  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้รับใบอนุญาตหรือเจ้าของโรงเรียนกิตติวิทยาเพียงต าแหน่งเดียว  นางสุวรรณา   นิรันต์พานิช   เล่ือนต าแหน่งจาก
ครูใหญ่เป็นผู้จัดการ  นางกิตติวรรณ  นิรันต์พานิช  ผู้ช่วยครูใหญ่เล่ือนต าแหน่งเป็นครูใหญ่ 

วันท่ี ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ สร้างอาคาร ๗ (อาคารสุวรรณากิตต์) เป็นตึกสามช้ันราคา ๕ ล้านบาท 
ฉลองการตั้งโรงเรียนครบ ๖๐ ปี  นักเรียนของเรายังคงความเป็นหนึ่งในด้านวิชาการ  เมื่อไปแข่งขันในระดับจังหวัดและเขต 

ปีการศึกษา ๒๕๔๔  มีครู ๔๑ คน  บุคลากร ๓๖ คน  นักเรียน ๑,๐๘๕ คน  เรารับนักเรียน  
จ านวนจ ากัด  ห้องละ ๓๐ - ๔๐ คน  ท้ังนี้เพื่อให้การเรียนการสอนได้ผล 

ในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ให้โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนน าร่องเครือข่ายหลักสูตรใหม่  ซึ่ง  
เราสามารถท าได้เต็มร้อยและใช้ได้อย่างสมบูรณ์ 
  นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังให้โรงเรียนของเราเป็นผู้น าในด้านสารสนเทศ  ซึ่งเราได้พัฒนา
เต็มท่ี โดยใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจากห้องธุรการ  ไปยังเครือข่ายตามอาคารต่างๆ  ห้องเรียน  ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องสมุด  ซึ่งนักเรียนทุกคนสามารถเข้าอินเตอร์เน็ต  ค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกเวลาและใช้คอมพิวเตอร์เป็นประโยชน์ 
ในการเรียนเสริมภาษาอังกฤษ  โดยมีโปรแกรมเฉพาะส าหรับโรงเรียนของเรา 

อนึ่งในปีนี้เราได้จ้างครูฝรั่ง  ซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นครูอย่างถูกต้องจากกระทรวงศึกษาธิการและ 
กระทรวงแรงงาน  เป็นแห่งแรกในจังหวัดตราด  ผลประโยชน์ท่ีนักเรียนได้รับคือจะสามารถกล้าพูดกับฝรั่งได้ 
  วันท่ี ๙ พฤษภาคม  ๒๕๔๖  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทาน
ปูาย“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ”  ให้โรงเรียนกิตติวิทยา  จ.ตราด  ท่ีสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนของเราได้รับเกียรติให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  ของ
จังหวัดตราด  จันทบุรี  ระยอง  สระแก้ว 
  ปีการศึกษา  ๒๕๔๖  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
 

วิชา 
ระดับโรงเรียน

กิตติวิทยา 
ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาตราด 

ระดับชาติ 

ภาษาไทย ๖๖.๗๕ ๕๑.๕๗ ๔๕.๒๖ 
คณิตศาสตร์ ๖๕.๗๕ ๔๗.๙๗ ๔๑.๑๔ 
วิทยาศาสตร์ ๕๘.๕๑ ๔๗.๔๕ ๔๒.๔๑ 
ภาษาอังกฤษ ๖๖.๕๒ ๔๗.๗๘ ๔๑.๗๐ 



๓ 

 

พ.ศ. ๒๕๔๘  โรงเรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัยท่ีสุดในยุคปัจจุบัน (ไฮเทค)  ซึ่ง 
มีความสมบูรณ์พรั่งพร้อมท่ีจะให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้  ทุกระดับช้ันได้อย่างรวดเร็วด้วยคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
ด้วยงบประมาณหนึ่งล้านบาท 

ในปีนี้คณะครูและนักเรียนมีความมั่นใจว่าโรงเรียนกิตติวิทยาของเราจะมีมาตรฐานสูงแห่งหนึ่ง 
ของประเทศไทย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๐  โรงเรียนได้รับประกาศ ความมุ่งมั่น กระท าการพัฒนาสถานศึกษาของตนในวิถี 
ท่ีจะน าไปสู่การเป็นสถานอบรมส่ังสอนเบ็ดเสร็จ บนพื้นฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๑  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาระบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๐ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๒  เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โรงเรียนได้เอาโปรแกรมซีเอไอ การเรียนทุกช้ัน 
ทุกสาระวิชา  เข้าประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณภาพความเร็วสูง พร้อมเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ให้นักเรียน
ได้สัมผัสจับต้องเรียนรู้ด้วยตนเองทุกห้องเรียน ด้วยงบประมาณหนึ่งล้านบาท ได้รับรางวัล O-NET ๓ ปีติดต่อกัน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากกลุ่มปทุมสรไปแข่งขันทักษะด้านวิชาการ  
ระดับเขตได้ ๘  เหรียญทอง และชนะเลิศวาดภาพของ ททท. กับได้รับรางวัลทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ของ สสวท. 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เมื่อวันท่ี ๑ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๔  ได้แต่งต้ัง นายกิตต์ นิรันต์พานิชเป็น  
ผู้จัดการและผู้อ านวยการ  แทนต าแหน่งท่ีว่างลง 

คณะครูและนักเรียนมีความมั่นใจว่าโรงเรียนกิตติวิทยาของเราจะมีมาตรฐานสูงแห่งหนึ่งของ  
ประเทศไทย  โรงเรียนของเรามีนโยบายจัดการศึกษาเพื่อการศึกษามิใช่ธุรกิจ  มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
มีระบบมีระเบียบ มีการบริหารที่ฉับไว ทันโลก  ทันสมัยคู่คุณธรรม ดังปรัชญา “เรียนดี มีคุณธรรม ” เราติดตาม
เอาใจใส่นักเรียนทุกคนเหมือนลูกของเราดังค าขวัญ “เรารักลูกของท่านเหมือนลูกของเรา” 

เป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ จังหวัดชลบุรี  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ได้เหรียญทองวาดภาพระบายสีและการแข่งขันแอโรบิก ระดับจังหวัด ได้เป็นตัวแทน
ระดับภาค  และในปีเดียวกันนี้โรงเรียนกิตติวิทยา  ได้ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ฯ O-NET  วิชา
คณิตศาสตร์ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ส านักรับรับรองมาตรฐานการศึกษา 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  สมศ. ได้รับรองโรงเรียนกิตติวิทยา ได้ดีมากคะแนนถึง ๙๗.๒๘ %
และเป็นตัวแทนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราดไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ในสาระ
คณิตศาสตร์ และสาระวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศท่ีจังหวัดระยอง 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นตัวแทนของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด แข่งขันในสาระคณิตศาสตร ์
และสาระวิทยาศาสตร์ระดับประเทศท่ีจังหวัดระยอง ๒ ปีซ้อนติดต่อกัน  นักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศจาก
การสอบการประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์  ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 
 
 



๔ 

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นักเรียนได้เป็นตัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราดแข่งขันคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์  ระดับประเทศท่ีจังหวัดระยอง ๓ ปีติดต่อกัน และได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันคณิตศาสตร์ ๑ รางวัล 
และวิทยาศาสตร์ ๒ รางวัล  และนักเรียนผ่านการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-Net) ผลสัมฤทธิ์
เฉล่ียร้อยละ ๕๕.๐๗ เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา ๒๕๕๖ และมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่า ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นักเรียนได้เป็นตัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด แข่งขัน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศท่ีจังหวัดระยอง  ๔ ปีติดต่อกัน และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตราดได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ ๑ รางวัล เหรียญทองแดง ๗ รางวัล การแข่งขันวิทยาศาสตร์ 
เหรียญทอง ๔ รางวัล  เหรียญเงิน ๙ รางวัล และเหรียญทองแดง ๕ รางวัล สารานุกรมไทยระดับจังหวัด เหรียญทอง
อันดับ ๑ และนักเรียนผ่านการทดสอบ ทางการศึกษา ระดับชาติ O-NET ผลสัมฤทธิ์เฉล่ียร้อยละ ๕๖.๘๙ 
เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ และนักเรียนสอบได้
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน สาระคณิตศาสตร์ ในการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net โรงเรียนมีผลการทดสอบ
ได้คะแนนรวมในการสอบ O-Net ได้ล าดับท่ี ๓ ของจังหวัด 

โรงเรียนของเรามีนโยบายจัดการศึกษาเพื่อการศึกษามิใช่ธุรกิจ  มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
มีระบบมีระเบียบ มีการบริหารที่ทันสมัย  ทันโลก  ฉับไวตลอดเวลา  เราติดตามเอาใจใส่นักเรียนทุกคนเหมือนลูก 
ของเราดังค าขวัญ  “เรารักลูกของท่านเหมือนลูกของเรา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

แผนที่โรงเรียนกิตติวิทยาและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 


 


 






 


 


 

 

 

ร้านค้า 
 

โรงพยาบาล 
 
 

โรงเรียนกิตติวิทยา 
 

 
 

วัดโยธานิมิต, วัดชัยมงคล 
 
คลองบางพระ 
 

คาร์แคร์ 
 

ตลาดเทศบาล 
 
บ้านรักลูก 
 

 

 

 

 บ้านรักลูก 



๖ 

 

โครงสร้างการบริหาร (แผนภูมิ) 
  โรงเรียนกิตติวิทยา  อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น   ๔  ด้าน 
ได้แก่ด้านวิชาการ  ธุรการ  กิจการ  และบริหารบุคคล  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ PDSA 
๑. P คือ การวางแผน (Plan)  ๒. D คือ การลงมือท า (Do)  ๓. S คือ การเรียนรู้ (Study)  ๔. A คือ การปรับปรุง 
แก้ไขงานให้ดีขึ้น (Act) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้อ านวยการ 

ผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 

กองทุนครูกิตต์ – ครูสุวรรณา  นิรันต์พานิช 

ชมรมศิษย์เก่า 

ชมรมครูและผู้ปกครอง 

 

รอง ผอ. ฝุายบริหารบุคคล 
คณะครูใหญ ่

 

รอง ผอ. ฝุายกิจการ 
 

รอง ผอ. ฝุายธุรการ 
รอง ผอ. ฝุายวิชาการ 

คณะครูใหญ ่

๑. งานประกันคุณภาพ 
    การศึกษา 
๒. งานหลักสูตรแบบเรียน 
๓. งานทะเบียนวัดผล 
๔. งานส่งเสริมศักยภาพ 
    นักเรียน 
๕. งานนิเทศกลุ่มสาระวิชา 
๖. งานแนะแนว 
๗. งานห้องสมุด 
๘. งานสื่อการเรียน 
    (ไอที, CAI, คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) 
๙. งานจากผู้รับใบอนุญาต 
    (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน,  
    เศรษฐกิจพอเพียง) 

๑. งานบริหารบุคคล 
๒. งานบรรจุครู ถอดถอนครู 
๓. งานพัฒนาครู 
๔. งานประชาสัมพันธ์ 
๕. งานรับนักเรียน 
๖. น.ส.พ.โรงเรียน 
๗. งานจากผู้รับใบอนุญาต 

๑. งานอนามัย 
๒. งานส่งเสริมเรียนดี 
    มีคุณธรรม 
๓. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
๔. งานปูองกันยาเสพติด 
๕. งานกิจกรรมนักเรียน 
    และโรงเรียน 
๖. งานจากผู้รับใบอนุญาต 

๑. งานการเงินและบัญชี 
๒. งานอาคารสถานที่และ 
    เวรยาม 
๓. งานสารบัญและธุรการ 
๔. งานทะเบียนต่าง ๆ 
๕. งานสินทรัพย์ 
๖. งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
๗. งานสารสนเทศ 
๘. งานสวัสดิการ 
๙. งานจากผู้รับใบอนุญาต 



๗ 

 

  ๑.๗ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย  
 ปรัชญา  “ เรียนดี  มีคุณธรรม ” 
- เรียนดี  หมายถึง  การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีความรอบรู้ทันสมัย 

และรู้จักใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
- มีคุณธรรม  หมายถึง  การมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  ยึดมั่นในศีลธรรมเคารพ

กฎหมาย และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

 วิสัยทัศน์โรงเรียนกิตติวิทยา (Vision) 
   โรงเรียนกิตติวิทยาจะเป็นหนึ่งในจังหวัดตราดท่ีมีคุณภาพการศึกษา  โดยมุ่งมั่นพัฒนา  
   ให้มีจิตส านึกในการรักษ์ส่ิงแวดล้อม บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อเช่ือมโยงสู่  
   ประชาคมอาเซียน 

 พันธกิจ (Mission) 
๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   เพื่อเช่ือมโยงสู่ประชาคม
อาเซียน 

๒. น้อมน าพระราชด ารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
มาจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน 

๓. สนองพระราชด ารัสปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี  โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามเปูาหมายคุณภาพ คุณธรรม เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐาน
การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๔. พัฒนาครู บุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอนและ
การปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
๔.๑  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถให้เข้ากับสภาพการเปล่ียนแปลงตามนโยบาย  
         กระทรวงศึกษาธิการ 
๔.๒  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามภาระหน้าท่ีและ 
       สามารถปรับประยุกต์ความรู้ให้เข้ากับสภาพเปล่ียนแปลงการจัดการศึกษา  
       ของโรงเรียนและ กระทรวงศึกษาธิการ 

๕. สร้างความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างการบริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
  ๑.๘ เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 
   อัตลักษณ ์ คือ     รักษ์ส่ิงแวดล้อม 

       โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้ส าเร็จเป็นไปตาม 
       ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนกิตติวิทยา 

   เอกลักษณ ์ คือ     สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
    ซึ่งด าเนินงานรักษ์ส่ิงแวดล้อม จนเกิดผลส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่น  
    ท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนกิตติวิทยา
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๑.๙ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนกิตติวิทยา  อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 
แผนพัฒนาคุณภาพ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

กลยุทธ์ 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 
และตัวบ่งช้ี 

เกณฑ์ท่ีคาดหวัง ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียน 

วิชาการดี ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, 
๑.๔, ๑.๕, ๑.๖) 
มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, 
๒.๔) 
มาตรฐานที่ ๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, 
๓.๔) 
มาตรฐานที่ ๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, 
๔.๔) 
มาตรฐานที่ ๕ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓, 
๕.๔) 
มาตรฐานที่ ๖ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑, ๖.๒, ๖.๓, 
๖.๔) 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๓. เพื่อต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
    รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๔. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
    คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  
๕. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  
๖. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างานสามารถ 
    ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

แผนงานวิชาการ 

 
   ๘ 
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กลยุทธ์ 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 
และตัวบ่งช้ี 

เกณฑ์ท่ีคาดหวัง ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน

ระดับปฐมวัย 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, 
๑.๔) 
มาตรฐานท่ี ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, 
๒.๔) 
มาตรฐานที่ ๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, 
๓.๔) 
มาตรฐานที่ ๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, 
๔.๔, ๔.๕)มาตรฐานที่๗ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๑) 

๑. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
๒. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  
๓. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
๔. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
๕. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และประสบการณ์ 
    การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

แผนงานวิชาการ 

 
   ๙ 

 
   ๑๐ 
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กลยุทธ์ 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 
และตัวบ่งช้ี 

เกณฑ์ท่ีคาดหวัง ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

พัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน 

ระดับ
ประถมศึกษา 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๖) 
มาตรฐานที่๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑) 
มาตรฐานที่ ๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑, ๓.๒) 
มาตรฐานที่ ๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, 
๔.๔) 
มาตรฐานที่ ๕ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑ ,๕.๒, ๕.๓, 
๕.๔) 
มาตรฐานที่ ๖ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑, ๖.๒, ๖.๓, 
๖.๔) 
มาตรฐานที่๑๐ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐.๑, ๑๐.๒, 
๑๐.๓, ๑๐.๔, ๑๐.๕, ๑๐.๖) 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ  
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรัก 
    การเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  อย่างต่อเนื่อง 
๔. ผู้เรียนมีความ สามารถ ในการคิดอย่างเป็นระบบ 
    คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล  
๕. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
๖. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
    ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพที่สุจริต  
๗. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และ 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

แผนงานวิชาการ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

CAI โปรแกรม 
ช่วยสอน 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑, ๓.๓, ๓.๔) 
มาตรฐานที่ ๕ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑, ๕.๓) 

๑. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
    รักการเรียนรู้และพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๒. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  

แผนงานวิชาการ 
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กลยุทธ์ 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 
และตัวบ่งช้ี 

เกณฑ์ท่ีคาดหวัง ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

รักภาษาไทย ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑) 
มาตรฐานที่ ๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑, ๓.๒ ๓.๓) 
มาตรฐานที่ ๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๓, ๔.๔) 
มาตรฐานที่ ๕ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑, ๕.๔) 
มาตรฐานที่ ๖ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑, ๖.๒) 
 

๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๒. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
    รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง 
๓. ผู้เรียนมีความ สามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
    คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
๔. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
๕. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
    ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

แผนงานวิชาการ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

อัจฉริยภาพ 
ทางคณิตศาสตร์ 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑, ๓.๒) 
มาตรฐานที่ ๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๓) 
มาตรฐานที่ ๕ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑, ๕.๔) 

๑. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
   จากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้  และส่ือต่าง ๆ รอบตัว 
๒. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ 
    ต้ังค าถามเพื่อค้นหาความรู้เพิ่มเติม 
๓. ผู้เรียนมีก าหนดเปูาหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจ  
    แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
๔. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียแต่ละกลุ่มสาระ  
    เป็นไปตามเกณฑ์ 
๕. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
 

แผนงานวิชาการ 

   ๑๑ 
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กลยุทธ์ 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 
และตัวบ่งช้ี 

เกณฑ์ท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

ผีเส้ือแสนขยัน ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑) 
มาตรฐานที่ ๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑, ๓.๒ ๓.๓) 
มาตรฐานที่ ๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, 
๔.๔) 

๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๒. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
    รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓. ผู้เรียนมีความ สามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
    คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

แผนงานวิชาการ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

Spelling ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑) 
มาตรฐานที่ ๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, 
๓.๔) 
มาตรฐานที่ ๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, 
๔.๔) 
มาตรฐานที่ ๕ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑) 
มาตรฐานที่ ๖ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑, ๖.๒, ๖.๓) 
 
 
 

๑.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
๒.ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
   รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓.ผู้เรียนมีความ สามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
   คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  
๔.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  
๕.ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ   
   ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  

แผนงานวิชาการ 

   ๑๓ 
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กลยุทธ์ 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 
และตัวบ่งช้ี 

เกณฑ์ท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

๓๐ นาที 
มีประโยชน์ 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑) 
มาตรฐานที่ ๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, 
๓.๔) 
มาตรฐานที่ ๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, 
๔.๔) 
มาตรฐานที่ ๖ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๒) 

๑. เพื่อต้องการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และ   
    ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๒. เพื่อต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
    ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง 
    อย่างต่อเนื่อง 
๓. เพื่อต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง 
    เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง  
    มีสติสมเหตุผล 
๔. เพื่อต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ 
    ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดี   
    ต่ออาชีพสุจริต 

แผนงานวิชาการ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

เล็กพริกขี้หนู ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, 
๑.๔) 
มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๒, ๒,๓, ๒.๔) 
มาตรฐานที่ ๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๓.๔) 
มาตรฐานที่ ๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, 
๔.๔, ๔.๕) 
 

๑. เพื่อต้องการให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
๒. เพื่อต้องการให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
๓. เพื่อต้องการให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
๔. เพื่อต้องการให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

แผนงานวิชาการ 

 
   ๑๔ 
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กลยุทธ์ 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 
และตัวบ่งช้ี 

เกณฑ์ท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

รักษ์ดนตรีไทย ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๔, ๑.๕, ๑.๖) 
มาตรฐานที่ ๒  
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๓) 
มาตรฐานที่ ๓  
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑, ๓.๓) 
มาตรฐานที่ ๕ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑) 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและสุนทรียภาพ  
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์   
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอ 
    รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๔. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  

แผนงานวิชาการ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

สอนพิเศษ 
ภาคฤดูร้อน 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑) 
มาตรฐานที่ ๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๓.๔) 
มาตรฐานที่ ๕ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑, ๕.๓ ) 

๑. เพื่อต้องการผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี 
    พึงประสงค์ 
๒. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้   
    และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

แผนงานวิชาการ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

สอนพิเศษ 
หลังเลิกเรียน 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓) 
มาตรฐานที่ ๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๓.๔) 
มาตรฐานที่ ๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๔.๔) 
มาตรฐานที่ ๕ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑, ๕.๓) 

๑. เพื่อต้องการให้ผู้เรียนมี จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๒. เพื่อต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
    ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓. เพื่อต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง 
    เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา  
    ได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
๔. เพื่อต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น 
    ตามหลักสูตร 

แผนงานวิชาการ 
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กลยุทธ์ 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 
และตัวบ่งช้ี 

เกณฑ์ท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

สอนพิเศษวันหยุด ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑) 
มาตรฐานที่ ๓  
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓) 
มาตรฐานที่ ๕ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑,๕.๓) 

๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๒. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
    รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

แผนงานวิชาการ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

สอนพิเศษ
คอมพิวเตอร์ 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑) 
มาตรฐานที่ ๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, 
๓.๔) 
มาตรฐานที่ ๕ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑) 

๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
๒. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
    รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

แผนงานวิชาการ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

สอนพิเศษ
นาฏศิลป(์ร าไทย) 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๔, ๑.๖) 
มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑) 
มาตรฐานที่ ๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑, ๓.๓) 
มาตรฐานที่ ๕ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑) 
 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและสุนทรียภาพ 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์   
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
    รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๔. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

แผนงานวิชาการ 

กลยุทธ์ แผนงาน/ ตัวชี้วัด มาตรฐาน เกณฑ์ท่ีคาดหวัง งบประมาณ 

 
   ๑๕ 
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โครงการ/กิจกรรม และตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

สอนพิเศษดนตรี
สากล (กีต้าร์) 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑, ๑.๖) 
มาตรฐานที่ ๒  
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๓) 
มาตรฐานที่ ๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๒, ๓.๓) 
มาตรฐานที่ ๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๓, ๔.๔) 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและสุนทรียภาพ 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
    รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
    คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  

แผนงานวิชาการ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

สอนพิเศษมวย
ไทย 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑, ๑.๓, ๑.๔, 
๑.๕, ๑.๖) 
มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑) 
มาตรฐานที่ ๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๓) 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและสุนทรียภาพ 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
    รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

แผนงานวิชาการ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

ทัศนศึกษา 
โอเอซีส ซีเวิลด์ 
จังหวัดจันทบุรี 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓) 
มาตรฐานที่ ๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๓) 
มาตรฐานที่ ๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๔) 

๑. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
๒. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
๓. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
๔. ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
๕. ผู้เรียน เรียนรู้กันเป็นกลุ่มแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
    เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
๖. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน 
    ด้วยความภาคภูมิใจ 

แผนงานวิชาการ 
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กลยุทธ์ 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 
และตัวบ่งช้ี 

เกณฑ์ท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

ทัศนศึกษา 
องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์
แห่งชาติและ
พิพิธภัณฑ์

การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติ

พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

จังหวัดปทุมธานี 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๔, ๑.๕) 
มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๔) 

๑. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก 
    อย่างเหมาะสม 
๒. ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
๓. ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา 
    ส่ิงแวดล้อม 
๔. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
    รักการเรียนรู้และพัฒนางานตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๕. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
    คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
๖. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
    ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

แผนงานวิชาการ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

เข้าค่ายพักแรม 
ลูกเสือ เนตรนารี 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, 
๒.๔) 
มาตรฐานที่ ๕ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๒) 

๑. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน ขยัน ประหยัด  
    ซื่อสัตย์ มีวินัย สามัคคี มีน้ าใจ สุภาพ สะอาด 
    และทักษะชีวิต 
๒. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย เสียสละรู้จักอดทน อดกล้ัน 
    ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ 
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ เป็น 
    ผู้น าและผู้ตามท่ีดี ยึดหลักประชาธิปไตยและน าไป 
    ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

แผนงานวิชาการ 

กลยุทธ์ แผนงาน/ ตัวชี้วัด มาตรฐาน เกณฑ์ท่ีคาดหวัง งบประมาณ 

   ๑๗ 
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โครงการ/กิจกรรม และตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

คุณหนูเด็กดี ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, 
๑.๔) 
มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, 
๒.๔)  
มาตรฐานที่ ๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, 
๓.๔) 
มาตรฐานที่ ๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, 
๔.๔, ๔.๕) 

๑. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์  
๒. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจให้เป็น 
    ผู้ท่ีมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
๓. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมให้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับ 
    บุคคลและส่ิงแวดล้อมรอบตัว  
๔. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
    บนวิถีชีวิตของเด็ก ตามสภาพครอบครัวบริบทชุมชน  
    สังคม และวัฒนธรรมไทย 

แผนงานกิจการ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

คนดี ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๔, ๑.๕)
มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๒) 

๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๒. ผู้เรียนเป็นบุคคลท่ีมีความดีงามทางกาย ทางวาจา   
   ทางใจ 

แผนงานกิจการ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

น้องไหว้พี ่ ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๔, ๑.๕)  
มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๒,)
มาตรฐานที่ ๗ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๑, ๗.๘) 
 

๑. รุ่นน้องแสดงออกถึงการเคารพรุ่นพี ่
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในเรื่องของการแสดง 
    ความเคารพด้วยการไหว้ มีกิริยามารยาทอ่อนน้อม 

แผนงานกิจการ 

 
   ๑๘ 

 
   ๑๙ 
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กลยุทธ์ 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 
และตัวบ่งช้ี 

เกณฑ์ท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

รักและห่วงใย 
จากใจคุณครู 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๗ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๑, ๗.๒, ๗.๓, 
๗.๔, ๗.๕, ๗.๖, ๗.๗, ๗.๘, 
๗.๙) 

๑. เพื่อต้องการให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี. 
    อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๒. เพื่อต้องการให้ครู นักเรียนและผู้ปกครอง มีสัมพันธภาพ 
    ท่ีดีต่อกัน 
๓. เพื่อต้องการให้ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการพัฒนา 
    ผู้เรียน 
 

แผนงานกิจการ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

สุขภาพดีหุ่นดี ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑, ๑.๒, ๑.๕) 
มาตรฐานที่ ๗ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๖) 

๑.  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพ 
    จิตท่ีดี 
๒. เพื่อแก้ปัญหาและควบคุมเด็กอ้วนไม่ให้เกิน ๔๓ คน 
    (๕ %) ของนักเรียนในโรงเรียน (ข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๕๔  
    นักเรียน ๘๗๘ คน มีเด็กอ้วน ๑๗๘ คน ดังนั้นมีเด็กอ้วน 
    เกิน ๕%) จ านวน ๑๓๕ คน 
 

แผนงานกิจการ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

รักชีวิตไม่ติดยา ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑, ๑.๓, ๑.๔, 
๑.๕, ๑.๖) 
มาตรฐานที่ ๒  
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๓, ๒.๔) 
มาตรฐานที่ ๖ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑, ๖.๒, ๖.๓, ๖.๔) 
 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
    ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

แผนงานกิจการ 

 

 
   ๒๐ 
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กลยุทธ์ 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 
และตัวบ่งช้ี 

เกณฑ์ท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

หมากฮอส 
ฝึกปัญญา 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑, ๑.๓, ๑.๔, 
๑.๕, ๑.๖) 
มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๓, ๒.๔) 
มาตรฐานท่ี ๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๒, ๔.๓, ๔.๔) 
มาตรฐานที่ ๖ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑, ๖.๒, ๖.๓, 
๖.๔) 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี  และมีสุนทรียภาพ 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
    คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
๔. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถ 
    ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

แผนงานกิจการ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

ท าบุญตักบาตร ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔) 
มาตรฐานที่ ๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๒, ๔.๓, ๔.๔) 
มาตรฐานที่ ๖ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๒, ๖.๓) 

๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
    คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
    ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดี ต่ออาชีพสุจริต  

แผนงานกิจการ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

ร่วมใจแบ่งปัน ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๔, ๑.๕, ๑.๖) 
มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๒ ๒.๓, ๒.๓) 
มาตรฐานที่ ๖ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑, ๖.๒, ๖.๓, ๖.๔) 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี  และมีสุนทรียภาพ   
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถ 
    ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

แผนงานกิจการ 

 

 
 

   ๒๑ 
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กลยุทธ์ 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 
และตัวบ่งช้ี 

เกณฑ์ท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

ของขวัญปีใหม่ 
แด่คนไข้สามัญ 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๔, ๑.๕) 
มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓) 
มาตรฐานที่ ๖ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑, ๖.๒, ๖.๓, ๖.๔) 
 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถ 
    ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  

แผนงานกิจการ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

กิตติสัมพันธ์ ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, 
๑.๔, ๑.๕, ๑.๖) 
มาตรฐานที่ ๒  
(ตัวบ่งช้ีที ๒.๑)  
มาตรฐานที่ ๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๓.๔) 
มาตรฐานที่ ๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๔.๔) 
มาตรฐานที่ ๖ 
(ตัวบ่งช้ีที ๖.๑, ๖.๒, ๖.๓, ๖.๔) 
 
 
 
 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี  และมีสุนทรียภาพ 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
    รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
    คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   
๕. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถ 
    ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  
 
 
 

แผนงานกิจการ 

 
   ๒๒ 
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กลยุทธ์ 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 
และตัวบ่งช้ี 

เกณฑ์ท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

จัดระบบการ
บริหารจัดการ 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๗ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๑, ๗.๒) 
มาตรฐานที่ ๘ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๑, ๘.๒, ๘.๓, ๘.๔) 
มาตรฐานที่ ๑๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๓.๑, ๑๓.๒) 

๑. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่าง 
    มีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และ 
    มีความสามารถในการบริหารจัดการ 
๓. ผู้บริหารมีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  ระบบการบริหารงาน 
    และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร   
๔. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน   
๕. ผู้บริหารมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ี 
    ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ  
๖. ผู้บริหารมีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่ 
    เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๗. ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

แผนงานธุรการ 

พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

ห้องเรียนสวย 
ด้วย ๕ ส 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๑.๔) 
มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๒)
มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๔)  
มาตรฐานที่ ๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๓.๔) 
มาตรฐานที่ ๕ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑) 

๑. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี  
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมพึงประสงค์ 
๓. ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
๔. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการท างาน  
    ท างานอย่างมีความสุข พัฒนางาน และภูมิใจในการท างาน 
    ของตนเอง 
๕. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
๖. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
    ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 

แผนงานธุรการ 

 
   ๒๓ 
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กลยุทธ์ 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 
และตัวบ่งช้ี 

เกณฑ์ท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

   มาตรฐานที่ ๖ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี  ๖.๑, ๖.๒) 
มาตรฐานที่ ๗ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๑) 
มาตรฐานที่ ๑๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑.๑, ๑๑.๒) 
มาตรฐานที่ ๑๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒.๑, ๑๒.๒, 
๑๒.๓, ๑๒.๔, ๑๒.๕) 

๗. เพื่อน ากิจกรรม ๕ ส. มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของ 
    บุคลากรโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
๘. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ 
    ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ   
๙. เพื่อน ากิจกรรม ๕ ส. มาใช้ในการจัดองค์กร โครงสร้าง  
    และระบบการบริหารงานท่ีมีความคล่องตัวสูงและ 
    ปรับเปล่ียนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

 

พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

พัฒนาผู้บริหาร ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๘ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๑, ๘.๒, ๘.๓, 
๘.๔, ๘.๖) 

๑. ผู้บริหารมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่าง 
    มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

แผนงานบุคลากร 

พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

พัฒนาคร ู ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๗ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๑, ๗.๒, ,๗.๔, 
๗.๕, ๗.๖, ๗.๗, ๗.๘, ๗.๙) 
มาตรฐานที่ ๘ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๔, ๘.๖)  

๑. ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้  
    ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
๒. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ 
    วางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
๓. ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง 
    ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 
๔. ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบท 
    และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
๕. ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู ้
    ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

แผนงานบุคลากร 

 

 
 

   ๒๔ 
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กลยุทธ์ 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 
และตัวบ่งช้ี 

เกณฑ์ท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

    ๖. เพื่อต้องการให้ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา  และแก้ไข 
    ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ัง ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต 
    ด้วยความเสมอภาค 
๗. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา 
    ท่ีตนรับรู้และใช้ผลในการปรับการสอน  
๘. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิก 
    ท่ีดีของสถานศึกษา 
๙. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมาย 
    เต็มเวลา เต็มความสามารถ  
๑๐. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อม 
      รับการกระจายอ านาจ 
๑๑. ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและ 
      เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  

 

พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

อบรมโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๗ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๑, ๗.๒ ,๗.๓, ๗.๔, 
๗.๕, ๗.๖, ๗.๗, ๗.๘, ๗.๙) 

๑. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
    และเกิดประสิทธิผล 

แผนงานบุคลากร 

พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

อบรมครู
ภาษาไทย 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐาน ๗ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๑, ๗.๒, ๗.๔, 
๗.๕, ๗.๖, ๗.๗, ๗.๘, ๗.๙) 

๑. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
    และเกิดประสิทธิผล 

แผนงานบุคลากร 

พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

อบรมครู
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐาน ๗ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๑, ๗.๒, ๗.๔, 
๗.๕, ๗.๖, ๗.๗, ๗.๘, ๗.๙) 

๑. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
    และเกิดประสิทธิผล 

แผนงานบุคลากร 
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กลยุทธ์ 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 
และตัวบ่งช้ี 

เกณฑ์ท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา
ให้โดดเด่น 

บ้านพ่อ 
ศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง 
และภูมิปัญญาไทย 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๑๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๔.๑, ๑๔.๒) 

๑. ครูและนักเรียนซาบซึ้งและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเกี่ยวกับการน้อมน า 
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๒. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถด ารงชีวิต 
    แบบเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันได้อย่างยั่งยืน 
๓. นักเรียนสามารถน าความรู้ความเข้าใจแล้วสรรค์สร้าง 
    ภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์แท้แก่ตนเอง  สังคมและประเทศชาติ 

แผนงานวิชาการ 

ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา
ให้โดดเด่น 

พฤกษาบ้านพ่อ...
พอเพียง 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๕, ๑.๖) 
มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๒, ๒.๔) 
มาตรฐานที่ ๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๒) 
มาตรฐานที่ ๖ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑, ๖.๒, ๖.๓) 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
    คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  
๔. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
    ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่อ อาชีพสุจริต 

แผนงานวิชาการ 

ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา
ให้โดดเด่น 

ต้นไม้สอนธรรมะ ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, 
๒.๔) 
มาตรฐานที่ ๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑, ๓.๒) 
มาตรฐานที่ ๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๓) 

๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๒. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
    รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
    คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  

แผนงานวิชาการ 

กลยุทธ์ แผนงาน/ ตัวชี้วัด มาตรฐาน เกณฑ์ท่ีคาดหวัง งบประมาณ 

   ๒๕ 
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โครงการ/กิจกรรม และตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบ 
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา
ให้โดดเด่น 

ต้นไม้รายปักษ์ ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๔) 
มาตรฐานที่ ๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๓, ๔.๔)  
มาตรฐานที่ ๖ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑, ๖.๒, ๖.๓, ๖.๔) 

๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์   
๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
    คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
    ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

แผนงานวิชาการ 

ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา
ให้โดดเด่น 

ต้นไม้ประจ าตัว 
ต้นไม้ประจ าใจ 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔) 

๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ แผนงานวิชาการ 

ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา
ให้โดดเด่น 

ปลูกได้ เล้ียงได้ 
ขายเป็น 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๔) 
มาตรฐานที่ ๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑) 
มาตรฐานที่ ๖ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๔) 
มาตรฐานที่ ๑๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๔.๑, ๑๔.๒) 

๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
    คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
    ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
๔. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์  
    ปรัชญา และจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

แผนงานวิชาการ 

ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา
ให้โดดเด่น 

เรียน เล่น รู้ เรื่อง
แพลงก์ตอน 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๔) 
มาตรฐานที่ ๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๓.๔) 
มาตรฐานที่ ๖ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑, ๖.๒, ๖.๓) 

๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
    คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
    ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 

แผนงานวิชาการ 

 
 

   ๒๖ 
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กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 
และตัวบ่งช้ี 

เกณฑ์ท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา
ให้โดดเด่น 

ออมทรัพย์ ออมสิน ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, 
๒.๔) 
มาตรฐานที่ ๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓) 

๑. นักเรียนมีนิสัยประหยัดและอดออมตลอดจน มีวินัย 
    ในการใช้เงินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ครูและนักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ หลักแนวคิดของ 
    เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไป ประยุกต์ใช้ในชีวิต 
    ประจ าวันได้ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
    การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวเงื่อนไขความรู้เงื่อนไขคุณธรรม 

แผนงานธุรการ 

ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา
ให้โดดเด่น 

ประหยัดน้ า
ประหยัดไฟ 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, 
๒.๔) 

๑. ครู นักเรียนประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สินของส่วนตน และ 
    ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  
๒. ครู นักเรียน รู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อม และตระหนักถึง 
    ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง ส่ิงแวดล้อม 
๓. ครู นักเรียน เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการ 
    อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

แผนงานธุรการ 

ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา
ให้โดดเด่น 

คัดแยกขยะดีรีไซเคิล ร้อยละ ๗๕-๘๐ มาตรฐานที่ ๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี๑.๖) 
มาตรฐานที่ ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๔) 
มาตรฐานที่ ๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๓, ๔.๔) 
มาตรฐานที่ ๖ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑, ๖.๒, ๖.๓, 
๖.๔) 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ   
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๓. ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
    คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  
๕. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน สามารถ 
    ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

แผนงานกิจการ 

    ๒๗ 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๒.๑ ผู้รับใบอนุญาต (นาย/นาง/นางสาว) กิตต์  นิรันต์พานิช 
    โทรศัพท์ ๐ ๓๙๕๑ ๑๑๗๐   e-mail : kittiwittaya@hotmail.com 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  สาขา ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
    ด ารงต าแหน่งต้ังแต่วันท่ี ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๐๓ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๕๕ ปี ๙ เดือน 
  ๒.๒ ผู้จัดการ  (นาย/นาง/นางสาว) กิตต์  นิรันต์พานิช 
    โทรศัพท์ ๐ ๓๙๕๑ ๑๑๗๐   e-mail : kittiwittaya@hotmail.com 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  สาขา ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
    ด ารงต าแหน่งต้ังแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๔ ปี ๑๑ เดือน 
  ๒.๓ ผู้อ านวยการโรงเรียน  (นาย/นาง/นางสาว) กิตต์  นิรันต์พานิช 
    โทรศัพท์ ๐ ๓๙๕๑ ๑๑๗๐   e-mail : kittiwittaya@hotmail.com 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  สาขา ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
    ด ารงต าแหน่งต้ังแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๔ ปี ๑๑ เดือน 
  ๒. ๔ ลักษณะผู้รับใบอนุญาต 

❍  บุคคลธรรมดา 

  ❍  นิติบุคคล 

❍  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท ❍  มูลนิธิในพุทธศาสนา/ การกุศลของวัด 

❍  มูลนิธิในคริสต์ศาสนา  ❍  มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 

❍   อื่น ๆ (ระบ)ุ     
 

๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

 ๓.๑ ท่ีต้ัง   ❍  กทม.     ❍  ภูมิภาค 
๓.๒ ลักษณะโรงเรียน 

                 ❍ สามัญท่ัวไป      ❍ สามัญศึกษาและ EP      ❍ EP        ❍  อิสลามศึกษา 

                 ❍  การกุศล        ❍ การสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญของมูลนิธิ/มัสยิด 
 ๓.๓ ระดับท่ีเปิดสอน  

          ❍ ปฐมวัย   ❍ ปฐมวัย – ประถมศึกษา ❍ ปฐมวัย – ม.ต้น 

          ❍ ปฐมวัย – ม.ปลาย    ❍ ประถมศึกษา  ❍ ประถมศึกษา – ม.ต้น 

          ❍ ประถมศึกษา – ม.ปลาย ❍ ม.ต้น   ❍ ม.ต้น – ม.ปลาย 

            ❍ ม.ปลาย    ❍ อื่นๆ  
 
 

 

๒๘ 
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๓.๔ จ านวนห้องเรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการ 
 

ระดับชั้น 
จ านวนห้องเรียน 

ไทย EP อิสลาม รวม 
เตรียมอนุบาล - - - - 
อนุบาล   ๘ - -   ๘ 
ประถมศึกษา (ป.๑ - ๖) ๑๘ - - ๑๘ 
มัธยมต้น (ม.๑-๓) - - - - 
มัธยมปลาย (ม. ๔-๖) - - - - 
อื่น ๆ ........................................................ - - - - 

รวม ๒๖ - - ๒๖ 
 
 
๓.๕ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการและเพศ 
 

หลักสูตรโครงการ/
ระดับชั้น 

จ านวนผู้เรียน 
ไทย EP อิสลาม รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
เตรียมอนุบาล - - - - - - - - - 
อนุบาล ๑๓๖ ๑๐๒ - - - - ๑๓๖ ๑๐๒ ๒๓๘ 
ประถมศึกษา (ป.๑ - ๖) ๓๐๓ ๒๖๗ - - - - ๓๐๑ ๒๖๗ ๕๖๘ 
มัธยมต้น (ม.๑ - ๓) - - - - - - - -  
มัธยมปลาย (ม. ๔ - ๖) - - - - - - - -  
อื่น ๆ ........................... - - - - - - - -  

รวม ๔๓๙ ๓๖๙ - - - - ๔๓๙ ๓๖๙ ๘๐๘ 
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๓.๖ จ านวนผู้เรียนท่ีมีลักษณะพิเศษ 
 

รายการ 
จ านวน (คน) 

อนุบาล ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

๑. ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม - ๑๒ - - ๑๒ ๑.๔๙ 
๒. ผู้เรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ ๔๖ ๑๓๕ - - ๑๘๑ ๒๒.๔๐ 
๓.  ผู้เรียนปัญญาเลิศ       

    ๓.๑  คณิตศาสตร์ ๒๓ ๓๓ - - ๕๖ ๖.๙๓ 
    ๓.๒  ภาษาไทย ๓๐ ๓๒ - - ๖๒ ๗.๖๗ 
    ๓.๓  ภาษาอังกฤษ ๓๙ ๓๑ - - ๗๐ ๘.๖๖ 
     ๓.๔  ศิลปะ ๒๙ ๑๘ - - ๔๗ ๕.๘๒ 
     ๓.๕  นาฏศิลป์/ดนตรี ๔๔ ๑๐ - - ๕๔ ๖.๖๘ 
     ๓.๖  พลศึกษา ๒๓ ๒ - - ๒๕ ๓.๐๙ 
     ๓.๗  อื่น ๆ (ระบ)ุ - - - - - - 
๔. ผู้เรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ       
     ๔.๑ ยากจน - - - - - - 

     ๔.๒ ด้อยโอกาส   - - - - - - 
    ๔.๓ อื่น ๆ (ระบ.ุ...............................................) - - - - - - 

๕. ผู้เรียนซ้ าช้ัน - - - - - - 
๖. ผู้เรียนท่ีขาดเรียนมากกว่าร้อยละ ๕ 
    ของเวลาเรียน (วัน) ตลอดปีการศึกษา 

- - - - - - 

๗. ผู้เรียนลาออกกลางคัน - - - - - - 
๘. ผู้เรียนท่ีท าช่ือเสียงให้กับโรงเรียน - ๒๘ - - ๒๘ ๓.๔๗ 
๙. ผู้เรียนท่ีอยู่ในภาวะเส่ียง       

๙.๑  เอดส์ - - - - - - 
๙.๒ ยาเสพติด - - - - - - 
๙.๓ ความรุนแรง - - - - - - 
๙.๔ พฤติกรรมก้าวร้าวตามค าวินิจฉัยของแพทย์ - - - - - - 
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๓.๗  จ านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  -  คน คิดเป็นร้อยละ  - 
 ๓.๘ จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  ๖๘๔  คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๕ 
 ๓.๙ จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  ๘๐๘  คน  คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓.๑๐ จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  ๘๐๘  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓.๑ ๑ จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  ๘๐๘  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓.๑ ๒ จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกประเทศ  ๘๐๘  คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓.๑ ๓ จ านวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
๘๐๘  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓.๑ ๔ จ านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 
๘๐๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๑๕ จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา  ๘๐๘  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓.๑ ๖ จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
   อ.๓ จ านวน   ๙๔  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
    ป.๖ จ านวน  ๘๘  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
   ม.๓  จ านวน     -     คน   คิดเป็นร้อยละ      - 
   ม.๖  จ านวน     -     คน   คิดเป็นร้อยละ      - 
 ๓.๑๗ อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑ : ๓๐ 
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๔. ข้อมูลบุคลากร 
 ๔.๑ จ านวนบุคลากร  จ าแนกตามหน้าท่ี  เพศ  ระดับการศึกษา  อายุ  และประสบการณ์  

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน) ระดับการศึกษา (คน) 

อายุเฉลี่ย 
(ปี) 

ประสบการณ์ 
ในต าแหน่ง

(เฉลี่ย) 
(ปี) 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และ
ผู้อ านวยการ 

๑ - - ๑ - ๗๕.๐๐ ๒๑.๓๗ 

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ๑ - - ๑ - ๗๕.๐๐ ๓๐.๐๑ 
ผู้รับใบอนุญาตและผู้อ านวยการ ๑ - - ๑ - ๗๕.๐๐ ๓๐.๐๑ 
ผู้จัดการและผู้อ านวยการ ๑ - - ๑ - ๗๕.๐๐   ๔.๑๑ 
ผู้รับใบอนุญาต ๑ - - ๑ - ๗๕.๐๐ ๕๕.๙๐ 
ผู้จัดการ ๑ - - ๑ - ๗๕.๐๐   ๔.๑๑ 
ผู้อ านวยการ ๑ - - ๑ - ๗๕.๐๐   ๔.๑๑ 
รองผู้อ านวยการ - - - - - - - 
ครู (บรรจุ) ๑ ๒๙ ๑ ๒๙ - ๓๗.๘๖ ๘.๗๖ 
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) - ๔ - ๔ - ๓๒.๐๐ ๑.๐๐ 
ครูต่างประเทศ - - - - - - - 
พี่เล้ียง - ๕ ๕ - - ๒๖.๐๐ ๒.๔๘ 
บุคลากรทางการศึกษา ๑ ๑ - ๒ - ๓๖.๐๐ ๗.๐๕ 
นักการภารโรง - ๑ ๑ - - ๔๗.๐๐ ๖.๐๐ 
คนขับรถ - - - - - - - 
ยามรักษาความปลอดภัย ๑ - ๑ - - ๔๗.๐๐ ๔.๐๐ 
อื่น ๆ (ระบ ุเจ้าหน้าท่ี) - ๓ ๒ ๑ - ๓๑.๐๐ ๓.๓๓ 

 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก   ๒๓  คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๐ 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  ๑๐  คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๐ 

  สาขาท่ีขาดแคลนครู        ภาษาไทย      คน       คณิตศาสตร์      คน              วิทยาศาสตร์      คน 

          สังคมศึกษา      คน       สุขศึกษา      คน                  ศิลปศึกษา      คน 

          การอาชีพฯ      คน    ภาษาต่างประเทศ  ๑  คน       คอมพิวเตอร์      คน 
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๕. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
อาคารเรียนจ านวน  ๗  หลัง  อาคารประกอบจ านวน  ๕  หลัง 
ส้วม  ๕๗  หลัง    สระว่ายน้ า  -  สระ 

 สนามเด็กเล่น   ๒  สนาม    สนาม ฟุตบอล  ๑  สนาม 
 สนามบาสเก็ตบอล  -  สนาม  สนามเทนนิส  -  สนาม 
 สนาม อื่นๆ (ระบ)ุ         
๖. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) ๘,๐๕๘,๘๕๗.๓๗ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๘,๕๐๖,๐๘๐.๕๖ 
เงินนอกงบประมาณ ๒,๔๔๖,๓๘๙.๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    ๙๐๑,๔๔๗.๐๘ 
เงินอื่นๆ (ระบ)ุ    ๙๙๗,๙๐๐.๐๐ งบอื่นๆ (ระบ)ุ    ๒๗๓,๕๓๔.๗๕ 

รวมรายรับ ๑๑,๕๐๓,๑๔๖.๓๗ รวมรายจ่าย ๙,๖๘๑,๐๖๒.๓๙ 

 งบด าเนินการ/เงินเดือน  เงินค่าจ้าง  ๘,๕๐๖,๐๘๐.๕๖  คิดเป็นร้อยละ  ๗๓.๙๕  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     ๙๐๑,๔๔๗.๐๘  คิดเป็นร้อยละ   ๗.๘๔  ของรายรับ 

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
๗.๑ อาชีพหลักของชุมชน  คือ 

❍ รับราชการ   ❍ ค้าขาย   ❍ เกษตรกร 

❍ รับจ้าง   ❍ ไม่มีอาชีพ   ❍ อื่น ๆ (ระบ)ุ    คค 
๗.๒ ศาสนาท่ีชุมชนนับถือ  คือ 

❍ พุทธ   ❍ คริสต์   ❍ อิสลาม 

❍ ฮินดู   ❍ ซิกข์    ❍ อื่น ๆ     
๗.๓ อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่  คือ 

❍ รับราชการ   ❍ ค้าขาย   ❍ เกษตรกร 

❍ รับจ้าง   ❍ ไม่มีอาชีพ   ❍ อื่น ๆ (ระบ)ุ   ค 
๗.๔ ศาสนาท่ีผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ  คือ 

❍ พุทธ   ❍ คริสต์   ❍ อิสลาม 

❍ ฮินดู   ❍ ซิกข์    ❍ อื่น ๆ    
๗.๕ รายได้เฉล่ียของผู้ปกครองต่อครอบครัว  ๒๔๐,๐๐๐  บาทต่อปี 

 ๗.๖ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีการท าบุญ 
       ตักบาตร เวยีนเทียน ประเพณีการตักบาตรเทโว  
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๘. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 ๘.๑ โอกาส  /จุดแข็ง  (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพิ่มเติมได้) 

 ❍  ต้ังอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ เช่น แหล่งโบราณสถาน/โบราณวัตถุ สถานท่ีท่องเท่ียว 

 ❍  ต้ังอยู่ในเมือง อยู่ใกล้สถานท่ีราชการ/โรงพยาบาล/หน่วยงานอื่น ๆ 

 ❍  ต้ังอยู่ในเขตท่ีอยู่อาศัยหนาแน่น/ใกล้ตลาด/แหล่งชุมชน/ใกล้ห้างสรรพสินค้า 

 ❍  ปลอดภัยต่อยาเสพติด/แหล่งเริงรมย/์แหล่งการพนัน มอมเมาเยาวชน 

 ❍  สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 ❍  สภาพแวดล้อมดี/ปลอดโปร่ง/ไม่แออัด/บรรยากาศร่มรื่น 

 ❍  ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ❍  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 ❍  มีวิทยากรในท้องถิ่น/ผู้น าในท้องถิ่นที่มีความรู้ 

 ❍  ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบริการชุมชนด้านสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ 

 ❍  การคมนาคมสะดวก  มีรถรับจ้าง/รถประจ าทางผ่าน 

 ❍  มีรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 

 ❍  บุคลากรมีความรู้ความสามารถ/เอาใจใส่ ดูแลเด็กเป็นอย่างดี 

 ❍  ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรให้มีจรรยาบรรณครู 

 ❍  สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร 

 ❍  ผู้ปกครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเช่ือมั่น ท่ีดีต่อโรงเรียน 

 ❍  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ❍  สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ผู้ปกครองเอาใจใส่ 

 ❍  เน้นจุดเด่นด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส 

 ❍  มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

 ๘.๒  ข้อจ ากัด /จุดอ่อน (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพิ่มเติมได้) 

 ❍  ต้ังอยู่ในชุมชนท่ีมีโรงเรียนเอกชน/โรงเรียนเทศบาล/โรงเรียนรัฐบาล หลายโรง 

 ❍  โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งอบายมุข/แหล่งมอมเมาเยาวชน 

 ❍  ท่ีพักอาศัยของผู้เรียนห่างไกลจากโรงเรียน 
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 ❍  อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลจากความเจริญ/อ าเภอ/แหล่งชุมชน 

 ❍  ทางเข้าโรงเรียนคับแคบ ท าให้การสัญจรติดขัด 

 ❍  สถานท่ีบริเวณโรงเรียนคับแคบ เช่น พื้นท่ีการออกก าลังกาย พื้นท่ีกิจกรรม สนาม 

 ❍  ไม่มีห้องประชุมท่ีรองรับส าหรับคนจ านวนมาก 

 ❍  ผู้เรียนมีทักษะการคิด/ต้ังค าถาม/แสวงหาความรู้ น้อย 

 ❍  งบประมาณมีไม่เพียงพอ 

 ❍  จ านวนผู้เรียนลดลง 

 ❍  ไม่สามารถขยายการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นได้ 

 ❍  โรงเรียนมีขนาดเล็กจึงขาดรายได้น ามาพัฒนา 

 ❍  อาคารไม่ได้รับการปรับปรุง 

 ❍  ขาดแคลนส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ ท่ีใช้เป็นแหล่งค้นคว้าของผู้เรียน  

 ❍  ขาดแคลนบุคลากร/ครู/วุฒิทางการศึกษา 

 ❍  ครูมีภาระงานอื่นนอกจากการสอนมาก 

 ❍  มีการเปล่ียน/โยกย้ายผู้บริหารบ่อย 

 ❍  โรงเรียนไม่มีเจ้าหน้าท่ีดูแลความเรียบร้อย/อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมให้ชุมชน 

 ❍  ขาดการนิเทศติดตามจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ❍  ขาดการรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ 

 ❍  การท ากิจกรรมของโรงเรียนขึ้นอยู่กับวันหยุดของผู้ปกครอง 

 ❍  ขาดความร่วมมือจากชุมชนและผู้ปกครอง 

 ❍  ผู้ปกครองไม่เข้าใจหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม  

 ❍  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน/รายได้น้อย การบริหารจัดการไม่คล่องตัว 

 ❍  ผู้ปกครองเลือกโรงเรียนท่ีเปิดสอนหลักสูตร EP. 

 ❍  ไม่มีรถรับ-ส่งผู้เรียน 

 ❍  ครอบครัวแตกแยกมีผลกระทบด้านสุขนิสัย คุณธรรม จริยธรรม 

 ❍  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
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๙. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        แผนผังมโนทัศน์หลักสูตรสถานศึกษา (ระดับปฐมวัย) 
 

หลักสูตรสถานศึกษา 
(ระดับปฐมวัย) 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู ้

ประสบการณ์พิเศษ 
กิจกรรมตามหลักสูตร 

๔. ด้านสติปัญญา 

๓. ด้านสังคม ๒. ด้านอารมณ์ 

๑. ด้านร่างกาย 

๑.เศรษฐกิจพอเพียง ๒.สวนพฤกษศาสตร์  
โรงเรียน 

๓. ภาษาไทย 

๔. ภาษาอังกฤษ 

๕. คณิตศาสตร์ 

๖. พัฒนา EQ 
นักเรียน 

๗. ห้องศูนย์ 
การเรียน 

๘. คอมพิวเตอร์ 

๙. วิถีชีวิตไทย 

๑๐. ทฤษฎีส่ือสัมผัส 

๑. เคล่ือนไหว 

๒. กลางแจ้ง 

๓. เสริม 
ประสบการณ์ 

๔. เกมการศึกษา 

๕. สร้างสรรค์ 

๖. เสรี 

๑. เรื่องราว 
เกี่ยวกับตัวเด็ก 

๒.เรื่องราวเกี่ยวกับ 
บุคคลและสถานท่ี 
แวดล้อมตัวเด็ก 

๓. ธรรมชาติรอบตัว 

๔. ส่ิงต่าง ๆรอบตัวเด็ก 

 

๓๕ 

๓๖ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

* กลุ่มสาระการเรียนรู ้
   ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
   คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
   วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
   สังคมศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
   ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
   ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
   ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
   รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
* รายวิชาเพิ่มเติม 
   - หน้าท่ีพลเมือง 
   - คอมพิวเตอร์ 
   - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

   รวมเวลาเรียน (รายวิชาเพิ่มเติม) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
* กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กิจกรรมแนะแนว 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

  กิจกรรมนักเรียน 
- ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง 
- ชมรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- ชมรมลูกเสือ-เนตรนารี 

 
 

๓๐ 
 

๔๐ 

 
 

๓๐ 
 

๔๐ 

 
 

๓๐ 
 

๔๐ 

 
 

๓๐ 
 

๔๐ 

 
 

๓๐ 
 

๔๐ 

 
 

๓๐ 
 

๔๐ 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ ๑,๐๘๐ ๑,๐๘๐ ๑,๐๘๐ ๑,๐๘๐ ๑,๐๘๐ 

 *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ปฏิบัติในกิจกรรมนักเรียน 

 
 

๓๗ 

      หลักสูตรสถานศึกษา (ระดับประถมศึกษา) 
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๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 ๑) ห้องสมุดมีขนาด  ๗๒  ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุด  ๒๑,๗๖๑  เล่ม 
     การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ Oracle 
     จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย ๑๑๔ คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ. ๒๐.๐๗
ของนักเรียนท้ังหมด 

๒) ห้องปฏิบัติการมีท้ังหมด  ๑๒  ห้อง  ได้แก่ 
ห้องคอมพิวเตอร์    ๑  ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์    ๑  ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา    -  ห้อง ห้องศิลปะ     -  ห้อง 
ห้องนาฏศิลป์/  ดนตรี   ๑  ห้อง ห้องพยาบาล    ๑  ห้อง 
ห้องศาสนสัมพันธ์    -  ห้อง ห้องแนะแนว     -  ห้อง 
ห้องพละ     ๑  ห้อง ห้องลูกเสือ     -  ห้อง 
ห้องส่ือการเรียนการสอน    ๑  ห้อง ห้องสันทนาการ    ๑  ห้อง 
ห้องอื่นๆ ระบุ  ห้องสมุด  ๑  ห้อง  ห้องโสตทัศนศึกษา  ๑  ห้อง  ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์ 

                                        โรงเรยีน  ๑  ห้อง  ห้องศูนย์การเรียนอนุบาล  ๑  ห้อง  ห้องประชุม  ๑  ห้อง  
๓) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีท้ังหมด  ๘๗  เครื่อง 

คอมพิวเตอร์ จ านวน  (เคร่ือง) 
๑.  ใช้ในการเรียนการสอน ๗๔ 
๒.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ ๕๓ 
๓.  ใช้ในการบริหาร ๑๓ 

 จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน  
 เฉล่ีย   ๑๒๖  คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๘  ของนักเรียนท้ังหมด 

๔)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพิ่มเติมได้) 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

o สวนหย่อม/สวนสุขภาพ 
o สวนสมุนไพร 
o สวนเกษตร 
o สวนวรรณคดี 
o เรือนเพาะช า 
o สนามเด็กเล่น 
o ลานกิจกรรม 
o ปูายนิเทศ/บอร์ด 
o มุมหนังสือ 
o โรงอาหาร 
o สระว่ายน้ า 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
o สหกรณ์ภายในโรงเรียน 
o สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” 
o “บ้านพ่อ” ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย 

๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพิ่มเติมได้) 

 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
   ๖.๑ ช่ือ-สกุล  คุณแสงดาว  นิรันต์พานิช  ให้ความรู้เรื่อง  การท าขนมลูกชุบ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน  ๑  ครั้ง/ปี 
   ๖ .๒ ช่ือ-สกุล  บริษัท DKSH (Thailand) Limited เจ้าหน้าท่ีผลิตภัณฑ์เฟเบอร์ คาสเทลส์  
ให้ความรู้เรื่อง  การวาดภาพระบายสี  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน  ๑  ครั้ง/ปี 
   ๖ .๓ ช่ือ-สกุล  เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลตราด  ให้ความรู้เรื่อง  โรคไข้เลือดออกและการปูองกัน
ควบคุมโรค  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน  ๑  ครั้ง/ปี 
 

ปราชญ์ชาวบ้าน/  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ ผู้เรียน 
ท่ี ประเภทความรู้ จ านวนคร้ัง 
๑. การประกอบวิชาชีพ ๑ 
๒. การเกษตร - 
๓. คหกรรม ๑ 
๔. หัตถกรรม - 
๕. ศิลปะ/ดนตรี - 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
o โบสถ์/วัด/มัสยิด/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/พิพิธภัณฑ ์
o สถานท่ีท่องเท่ียวธรรมชาติ/สวนสาธารณะ/สวนสัตว์/อุทยาน 
o สถานท่ีราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณีย์/สถานีต ารวจ/เทศบาล 
o สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/ราชภัฎ/เทคโนโลยีราชมงคล 
o ห้องสมุด/ท้องฟูาจ าลอง/เมืองจ าลอง 
o ธนาคาร/โรงแรม/ห้างสรรพสินค้า/ตลาด/โรงงาน 
o พื้นท่ีเพาะปลูก/ไร่/สวน 
o หัตถกรรมพื้นบ้าน/สินค้าพื้นเมือง 
o ค่ายลูกเสือ 
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๖. กีฬา - 
 

ปราชญ์ชาวบ้าน/  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ ผู้เรียน 
ท่ี ประเภทความรู้ จ านวนคร้ัง 
๗. วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี - 
๘. ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ - 
๙. ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย - 

๑๐. สุขภาพ/การแพทย์/สุขอนามัย ๑ 
๑๑. ส่ิงแวดล้อม/ทรัพยากร - 
๑๒. การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน - 
๑๓. อื่นๆ (.................................................................) - 
 
๑๑. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑ ๑.๑ ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา - ผลการทดสอบทางการศึกษา 

  ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
  ระดับเหรียญทองแดง 
- โรงเรียนท่ีได้คะแนนรวมในการสอบ 
  O-Net ล าดับท่ี ๓ ของจังหวัด 

- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
  การศึกษาเอกชน 
 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ประถมศึกษาตราด 

ผู้บริหาร (ระบุช่ือ) - - 
ครู (ระบุช่ือ) 
๑. นางเพ็ญนภา  กสิพร้อง 
๒. นางสาวลัดาวรรณ  ยิสารคุณ 
๓. นางสาวชยาพร  พูลอ่อน 
๔. นางนวลพรรณ  คชรัตน์ 
๕. นางสุมาลา  สังข์ทอง 
๖. นางหรรษา  เสียงเสนาะ 
๗. นางสาววีรยา  คังคะวิสุทธิ์ 
 
 
 
 
๘. นางสาวเข็มพร  พรมลี 

 
- ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น 
- หนึ่งแสนครูดี 
- หนึ่งแสนครูดี 
- หนึ่งแสนครูดี 
- หนึ่งแสนครูดี 
- หนึ่งแสนครูดี 
- หนึ่งแสนครูดี 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้คะแนน ๑๐๐ 
  คะแนนเต็ม สาระคณิตศาสตร์ 
  ในการสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
  O-Net 
- หนึ่งแสนครูดี 

 
- คุรุสภา 
- คุรุสภา 
- คุรุสภา 
- คุรุสภา 
- คุรุสภา 
- คุรุสภา 
- คุรุสภา 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ประถมศึกษาตราด 
 
 
- คุรุสภา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน (ระบุช่ือ) 
เหรียญทอง คณิตศาสตร์ 
๑. เด็กชายปีติภัทร  หัตถแพทย์ 
 
เหรียญทองแดง คณิตศาสตร์ 
๒. เด็กชายฐิติกานต์  ฐิติกุล 
๓. เด็กหญิงณัฐธยาน์  เดชตระกูล 
๔. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศรีจันทร์อินทร ์
๕. เด็กหญิงธนัชชา  จ าลองศรี 
๖. เด็กชายรชต  ปวงนิยม 
๗. เด็กชายอธิษฐ์  ธรรมวงศ์ผล 
เหรียญทอง วิทยาศาสตร์ 
๑. เด็กชายกีฬดิษ  ผลสว่าง 
๒. เด็กหญิงขวัญธนสุฎา  สุวรรณรัตน ์
๓. เด็กชายนิติธร  สุตตสันต์ 
๔. เด็กหญิงปริยากร  ยั่งยืน 
เหรียญเงิน วิทยาศาสตร์ 
๕. เด็กหญิงชนม์ชนก  อานามวงษ์ 
๖. เด็กหญิงเบญจพร  ชนะวงศา 
๗. เด็กชายพลัฎฐ์  อารยะสัมพันธ์ 
๘. เด็กหญิงโยษิตา  พงษ์พานิช 
๙. เด็กหญิงแสนปล้ืม  พร้อมวงศ์ 
เหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์ 
๑๐. เด็กหญิงดวงนภา  บินลอย 
๑๑. เด็กหญิงปวีณ์ธิตา  ถนอมจิต 
๑๒. เด็กชายพงศธร  มุสิกรัตน์ 
๑๓. เด็กหญิงสุทธินี  ปัญญาวชิรกุล 
๑๔. เด็กหญิงสุพรรษสินี  บุญญฐี 
เหรียญทอง อันดับ ๑ 
สารานุกรมไทย 
๑. เด็กชายกีฬดิษ  ผลสว่าง 
๒. เด็กหญิงโยษิตา  พงษ์พานิช 

 
- การแข่งขันทางวิชาการ 
  สาระคณิตศาสตร์ 
  ระดับนานาชาติ 
- การแข่งขันทางวิชาการ 
  สาระคณิตศาสตร์ 
  ระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
- การแข่งขันทางวิชาการ 
  สาระวิทยาศาสตร์ 
  ระดับนานาชาติ 
 
 
- การแข่งขันทางวิชาการ 
  สาระวิทยาศาสตร์ 
  ระดับนานาชาติ 
 
 
 
- การแข่งขันทางวิชาการ 
  สาระวิทยาศาสตร์ 
  ระดับนานาชาติ 
 
 
 
- การแข่งขันตอบค าถาม 
  สารานุกรมไทย ระดับจังหวัด 
 
 

 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ประถมศึกษาตราด 
 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ประถมศึกษาตราด 
 
 
 
 
 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ประถมศึกษาตราด 
 
 
 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ประถมศึกษาตราด 
 
 
 
 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ประถมศึกษาตราด 
 
 
 
 
- สโมสรไลออนส์ จังหวัดตราด 
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๓. เด็กหญิงธนัชชา  จ าลองศรี   
 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เหรียญทอง เทควันโด 
๑. เด็กชายธัญวัฒน์  ทองสุข 
๒. เด็กชายอธิป  วงหาแทน 
เหรียญทอง  สเก็ตบอร์ด 
๑. เด็กชายพัชรพล  พชระวรางกูร 
๒. เด็กชายลภธาดา  พิริยภิญโญ 
นักเรียนที่ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม 
ในการสอบ O-Net 
๑. เด็กหญิงแสนปล้ืม  พร้อมวงศ์ 

- การแข่งขันเทควันโด 
  ระดับจังหวัด 
 
- การแข่งขันสเก็ตบอร์ด 
  ระดับจังหวัดตราด 
 
- นักเรียนท่ีได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม 
  สาระคณิตศาสตร์ 

- เมืองกาญจน์ โอเพ่น เทควันโด 
  แชมป์เปี้ยนชิพ 
 
- ชมรมกาเอ็กซ์ตรีม skate 
  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตราด 
 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ประถมศึกษาตราด 

-  

 
๑๑.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลส าเร็จ 
 

ที่ 
ช่ือ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑ วิชาการดี ๑. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีสุขภาวะ 

ที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

๒. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๓. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 

๔. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี สติสม
เหตุผล 

๕. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
๖. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน
รักการท างานสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

๑. ประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน เพ่ือก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ 
๒. จัดประชุมชี้แจงมาตรฐาน
ทางวิชาการที่ก าหนดข้ึนให้
ครูผู้สอนทุกคนทราบและ 
ถือปฏิบัติ 
๓. นิเทศ  ติดตาม การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
๔. ก าหนดปฏิทินการวัดผล
ประเมินผลย่อยตลอดปี
การศึกษา 
๕. ก าหนดปฏิทินการวัดผล
ประเมินผลปลายภาคเรียน 
ที่ ๑ ,๒ 

ร้อยละ ๘๒.๗๒ 
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สุจริต 

 
 

ที่ ช่ือ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๒ พัฒนาหลักสูตร  การเรียน

การสอน  ระดับปฐมวัย 
๑. เพ่ือต้องการให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
๒. เพ่ือต้องการให้สถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตร  และประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

๑. ประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 
๒. จัดอบรมพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน ระดับ
ปฐมวัย 
๓. นิเทศ  ติดตาม การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ร้อยละ ๘๔.๘๖ 

๓ CAI โปรแกรมช่วยสอน ๑. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  
อย่างต่อเน่ือง 

๒. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

๑. ครูใช้สื่อ CAI ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
๒. นักเรียนใช้สื่อ CAI 

รายบุคคล ๒๐ ชั่วโมงต่อ 

๑ ภาคเรียน 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๔ รักภาษาไทย ๑. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๒. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

รักการเรียนรู้   และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 
๓. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 

สมเหตุผล 

๔. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
๕. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๑. จัดค าศัพท์ภาษาไทย และ
แบบทดสอบหลักภาษาไทย
และการคิดวิเคราะห์ 
๒. แข่งขันเขียนไทยและ
แบบทดสอบหลักภาษาไทย 
การคิดวิเคราะห์ ในวันจันทร์
สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน 

๓. มอบของขวัญให้นักเรียน 

ที่ได้รับรางวัล ๑,๒,๓ 

ร้อยละ ๗๗.๓๖ 

๕ อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ์

๑. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้   
และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

๑. ด าเนินการตามแนวทางที่
ก าหนดไว้ 

๒. ออกแบบประเมินการ 

คิดเลขเร็วและวิเคราะห์โจทย์

ร้อยละ ๗๔.๑๑ 
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๒. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ 

ต้ังค าถามเพ่ือค้นหาความรู้เพ่ิมเติม 

 

ปัญหาแต่ละชั้น 

๓. ทดสอบนักเรียน ป.๑ – ป.๖ 

รายเดือน  เดือนละ ๑ ครั้ง 

 

ที่ ช่ือ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
  ๓. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนก าหนด 

เปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

๔. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

๕. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

  

๖ Spelling ๑. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

๒. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ 

ต้ังค าถามเพ่ือค้นหาความรู้เพ่ิมเติม 

๓. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนก าหนด
เปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

๔. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

๕. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

๑. ด าเนินการตามแนวทางที่
ก าหนดไว้ 

๒. ออกแบบประเมินการเขียน
ศัพท์ภาษาอังกฤษแต่ละชั้น 

๓. ทดสอบนักเรียน ป.๑ – ป.๖ 
รายเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง 

ร้อยละ ๖๙.๒๔ 

๗ ๓๐ นาที มีประโยชน์ ๑. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  
๒. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 

อย่างต่อเน่ือง 

๓. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  

๑. ฝุายวิชาการประชุมแต่งต้ัง
กรรมการ 

๒. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 

๓. จัดให้มีการชมวิดีทัศน์ในช่วง
พักกลางวัน เป็นเวลา ๓๐ นาที 
แบ่งการชมวิดีทัศน์ ดังน้ี 

 วันจันทร์  ป.๑ – ๒ 

 วันพฤหัสบดี  ป.๔ 

ร้อยละ ๗๒.๙๒ 
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ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 

สมเหตุผล 

๔. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

 วันศุกร์ ป.๓, ป.๕, ป.๖ 

 

ที่ ช่ือ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
  ๕. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะใน

การท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติ 

ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

  

๘ เล็กพริกข้ีหนู ๑. เพ่ือต้องการให้ เด็ก มีฒนาการ
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ  

ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 

๑ ประชุมครูเพ่ือชี้แจงการ
ด าเนินการตามโครงการ 

๒ จัดสถานที่และจัดเตรียม
อุปกรณ์ในแต่ละฐาน 

๓ จัดท าใบบันทึกผลรายงาน
การปฏิบัติกิจกรรม 

ร้อยละ ๙๔.๖๐ 

๙ รักษ์ดนตรีไทย ๑. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่
ดีและสุนทรียภาพ 

๒. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์   
๓ .  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง  
ต่อเน่ือง 

๔. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

๑. ประชาสัมพันธ์รับสมัคร
นักเรียนที่สนใจร่วมวงดนตรี
ไทย 

๒ ปฐมนิเทศนักเรียนก่อน
เรียน 

๓. ด าเนินการสอนระหว่าง
เปิดภาคเรียนทุกวันเสาร์ต้ังแต่
เดือนมิถุนายน ถึง เดือน
เมษายน ของทุกปีการศึกษา 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๐ สอนพิเศษหลังเลิกเรียน ๑. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่
ดีและสุนทรียภาพ 

๒. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์   
๓ .  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ 

เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง 

ต่อเน่ือง 

๔. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

๑. ประชาสัมพันธ์และเปิดรับ
สมัครครูสมาชิกโครงการ 

๒. ก าหนดปฏิทินการสอนและ
วัดผลประเมินผล 

๓. จัดเตรียมสถานที่ สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ และบุคลากร 

๔ .  ประชาสัมพันธ์แจ้งครู 
ผู้ปกครองและนักเรียน 

๕ .  รับสมัครนักเรียนตาม
โครงการและจัดท ารายชื่อ 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ ๗๙.๔๔ 
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๖. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
สอนพิเศษหลังเลิกเรียน 
๑๕.๔๐ – ๑๖.๕๐ น. 
 

 

ที่ ช่ือ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
   ๗. ใช้แบบทดสอบการวัดผล

ประเมินผลปลายภาคเรียน
ของภาคปกติ 

 

๑๑ สอนพิเศษวันหยุด ๑ เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   
๒. เพ่ือต้องการให้ผูเ้รียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 

อย่างต่อเน่ือง 

๓. เพ่ือต้องการให้ผูเ้รียนมีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

๑. ประชาสัมพันธ์และเปิดรับ
ครูสมาชิกโครงการ 
๒. ก าหนดปฏิทินการสอนและ
วัดผลประเมินผล 

๓. จัดเตรียมสถานที่ สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์และบุคลากร 

๔. ประชาสัมพันธ์แจ้งครู 
ผู้ปกครองและนักเรียน 
๕. รับสมัครนักเรียนตาม 

โครงการและจัดท ารายชื่อ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

๖. ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการสอนพิเศษ วันหยุด  
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. 
๗. ใช้แบบทดสอบการวัดผล
ประเมินผลปลายภาคเรียน
ของภาคปกติ 

ร้อยละ ๘๓.๓๕ 

๑๒ สอนพิเศษคอมพิวเตอร์ ๑. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์

๒. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 

๓. เพ่ือต้องการให้นักเรียนมีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

๑. ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่
สนใจ 
๒. ก าหนดปฏิทินการสอนและ
วัดผลประเมินผล 

๓. จัดเตรียมสถานที่ สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์และบุคลากร 

๔. รับสมัครนักเรียนตาม
โครงการและจัดท ารายชื่อ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

๕. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
สอนพิเศษ ค อมพิวเตอร์

ร้อยละ ๑๐๐ 
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แบ่งเป็น ๒ รอบ 

เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. 
และเวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
 

 

ที่ ช่ือ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
   ๖. ใช้แบบทดสอบการวัดผล

ประเมินผลปลายภาคเรียน
ของนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 

 

๑๓ สอนพิเศษมวยไทย ๑. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่
ดีและสุนทรียภาพ 

๒. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๓ .  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 

๑. ประชาสัมพันธ์รับสมัคร
นักเรียนที่สนใจเรียนมวยไทย 

๒ ปฐมนิเทศนักเรียนก่อนเรียน 
๓. ด าเนินการสอนระหว่าง
เปิดภาคเรียนทุกวันเสาร์ต้ังแต่
เดือนมิถุนายน ถึง เดือน
กุมภาพันธ์ 

ร้อยละ ๙๘.๗๓ 

๑๔ ทัศนศึกษาศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 
จังหวัดจันทบุรี 

๑. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า
ในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

๒. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

๓. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนตระหนัก 

รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๔. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
๕. เพ่ือต้องการให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
๖. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ๓ และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ 

๑. คณะกรรมการติดต่อ
สถานที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัด
จันทบุรี 
๒. ก าหนดปฏิทินการทัศนศึกษา 
๓. ประชาสัมพันธ์แจ้งครู 
ผู้ปกครอง นักเรียน 

๔. ประชุมแบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ ๙๓.๓๐ 

๑๕ ทัศนศึกษาอุทยาน
ประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา 

๑. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง จาก

๑. คณะกรรมการติดต่อสถานที่
อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด

ร้อยละ ๙๓.๕๑ 
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว 
๒. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียน เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

พระนครศรีอยุธยา 
๒. ก าหนดปฏิทินการทัศนศึกษา 
๓. ประชาสัมพันธ์แจ้งครู 
ผู้ปกครอง นักเรียน 
 

 

ที่ ช่ือ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
  ๓. เพ่ือต้องการให้ นักเรียนมี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 
๔. เพ่ือต้องการให้ นักเรียนตระหนัก 
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
๕. เพ่ือต้องการ ปลูกจิตส านึกให้
นักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ
ในชาติบ้านเมืองและอนุรักษ์
ประวัติศาสตร์ของชาติไว้ให้คนรุ่นหลัง
ต่อไป 

๖. นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ ๕ – ๖ 

๔. ประชุมแบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 

 

๑๖ ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิด
เขาเขียว จังหวัดชลบุรี 

๑. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง จากแหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 
๒. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
๓. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียน มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
๔. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักรู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์และอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ปุา 
๕. เพ่ือต้องการปลูกจิตส านึกให้
นักเรียนเกิดความรักธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเห็นคุณค่าของสัตว์ปุา 
และอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ปุา 
๖. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ – ๔ 

๑. คณะกรรมการติดต่อ
สถานที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
จังหวัดชลบุร ี
๒. ก าหนดปฏิทินการทัศน
ศึกษา 
๓. ประชาสัมพันธ์แจ้งครู 
ผู้ปกครองนักเรียน 
๔. ประชุมแบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ ๘๔.๖๒ 
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๑๗ คุณหนูเด็กดี ๑. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์  
๒. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจให้เป็นผู้ที่มี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 

๑. ประชุมครูแผนกอนุบาล  
เพ่ือชี้แจงแนวทางปฏิบัติ 

ด าเนินกิจกรรมวันพุธ สัปดาห์
ที่ ๒ และ ๔ ของเดือน 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 

ที่ ช่ือ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
  ๓. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีพัฒนาการ

ด้านสังคมให้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 

๓. บันทึกกิจกรรม โดยใช้แบบ
บันทึก  โครงการคุณหนูเด็กดี 

 

๑๘ คนดี ๑. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๒. เพ่ือต้องการใหผู้้เรียนเป็นบุคคลที่
มคีวามดีงามทางกาย ทางวาจา ทางใจ 

๑. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๙ สุขภาพดี หุ่นดี ๑. เพ่ือต้องการให้ผูเ้รียนมีสุขนิสัย 
สุขภาพร่างกายแข็งแรงและ
สุขภาพจิตที่ดี 
๒. เพ่ือแก้ปัญหาและควบคุมเด็ก
อ้วนไม่ให้เกิน ๔๓ คน (๕ %) ของ
นักเรียนในโรงเรียน 

๑. ประชุมครูที่รับผิดชอบและ
นักเรียนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐาน เพ่ือแจ้งวิธีการ
ด าเนินการ 

๒. แบ่งกลุ่มครูที่รับผิดชอบ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๒๐ รักชีวิตไม่ติดยา ๑. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีสุขภาวะ 

ที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

๒. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์   
๓. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การท างาน  รักการท างาน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๑. ประชุมครูเพ่ือชี้แจงและ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติ 

๒. แต่งต้ังคณะกรรมการปูองกัน
และแก้ไขยาเสพติดระดับชั้น / 
ห้องเรียน 
๓. เชิญวิทยากรให้ความรู้เก่ียวกับ
ยาเสพติดและการปูองกัน
อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
๔. จัดกิจกรรมเสียงตามสาย
ช่วงเวลา ๑๒.๕๐ น. ให้ความรู้
เก่ียวกับยาเสพติดทุกวันอังคาร 
๕. จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รัก
ชีวิตไม่ติดยา เช่น แต่งค าขวัญ,

วาดภาพ, เรียงความ, บทบาท
สมมุติ ฯลฯ 
๖. จัดการอบรมหลักสูตรต ารวจ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
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D.A.R.E เข้าท าการสอนนักเรียน 
ป.๖ ในวันจันทร์ของสัปดาห์ 
เวลา ๑๒.๔๐ - ๑๓.๔๐ น.  
เริ่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 

ที่ ช่ือ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๒๑ หมากฮอสฝึกปัญญา ๑. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีสุขภาวะ 

ที่ดี  และมีสุนทรียภาพ 

๒. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์

๓. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
 

๔. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การท างาน  รักการท างาน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๑. เชิญวิทยากรบรรยายให้
ความรู้ประโยชน์ของการเล่น 

หมากฮอสไทย 

๒. ครูประจ าชั้นช่วยส่งเสริม
การเล่นหมากฮอสไทย 

ในเวลาว่าง 

๓. จัดครู-นักเรียนแกนน า
ส่งเสริมแนะน าวิธีการเล่น 

หมากฮอสไทย๔. จัดการ
แข่งขันกีฬา 

หมากฮอสไทย ต้ังแต่
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๒๒ ท าบุญตักบาตร ๑. เพ่ือต้องการให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์  
๒. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 

สมเหตุผล 

๓. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะ 

ในการท างาน รักการท างานสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ
ที่ดี ต่ออาชีพสุจริต 

๑. คณะกรรมการโครงการ
ประชุมวางแผนจัดท าปฏิทินงาน 
๒. ติดต่อประสานงานกับวัด  

จัดท าหนังสือแจ้งวัดต่างๆ  ที่
ร่วมโครงการ 

๓. จัดท าหนังสือค าสั่งแจ้งครู
ทราบ 
๔. จัดท าจดหมายขออนุญาต
ผู้ปกครอง ก่อนน านักเรียน. 
ไปท าบุญตักบาตร 

ร้อยละ ๙๔.๗๓ 

๒๓ กิตติสัมพันธ์ ๑. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีสุขภาวะ 

ที่ดี  และมีสุนทรียภาพ 
๒. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์   
๓. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

๔. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถ

๑. จัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียน 
มีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๓. การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและ

ร้อยละ ๑๐๐ 
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ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
๕. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมี ทักษะใน
การท างาน  รักการท างาน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี
และกีฬา 

 

ที่ ช่ือ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๒๔ จัดระบบการบริหาร

จัดการ 
๑. เพ่ือต้องการให้ครูมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง 

มีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ 

๒. เพ่ือต้องการให้ผู้บริหารมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ
๓. เพ่ือต้องการให้สถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๔. เพ่ือต้องการให้สถานศึกษามีการ
จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

๕. เพ่ือต้องการให้สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

๖. เพ่ือต้องการให้สถานศึกษามีการ
จัดองค์กร  โครงสร้าง  ระบบการ
บริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่าง 

เป็นระบบครบวงจร 

๑. การจัดประชุม 

๒. การจัดอบรม 
๓. การประเมินโดยใช้ 
แบบประเมิน 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๒๕ ห้องเรียนสวยด้วย ๕ ส ๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี 

๒. เพ่ือใหผู้้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมพึงประสงค ์

๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๔. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการท างาน ท างาน
อย่างมีความสุข พัฒนางาน และ

๑. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
การประเมินผล 
๒. ก าหนดเกณฑ์การตัดสิน 

๓. ชี้แจงเกณฑ์การตัดสิน 

ให้ครูทราบ 

๔. คณะกรรมการตรวจ
ห้องเรียนเดือนละ ๑ ครั้ง 

๕. สรุปผลการประเมิน 

ร้อยละ ๖๑.๘๑ 
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ภูมิใจในการท างานของตนเอง 
๕. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

 

 

 

ที่ ช่ือ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
  ๖. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 

รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ 
ผู้อื่นได้และมีเจตนคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

๗. เพ่ือน ากิจกรรม ๕ ส. มาปรับปรุง
การปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ 

๘. เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ
เต็มศักยภาพ 

๙. เพ่ือน ากิจกรรม ๕ ส. มาใช้ใน
การจัดองค์กร โครงสร้าง และระบบ
การบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูง
และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

  

๒๖ พัฒนาครู ๑. เพ่ือต้องการให้ครูมีการก าหนด
เปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ ง ด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ
และคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ 
๒. เพ่ือต้องการให้ครูมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้    
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๓. เพ่ือต้องการให้ครูออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา 

๔. เพ่ือต้องการให้ครูใช้สื่อและ

๑. จัดให้มีการอบรมครูและ 

จดบันทึกเพ่ือน าไปปฏิบัติ 
๒. มีการเข้าร่วมกิจกรรม
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

๓. ครูมีการจัดท าแฟูมสะสม
ผลงานตนเอง 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 
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เทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ
น าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ิน 

มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
๕. เพ่ือต้องการให้ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

 

 

ที่ ช่ือ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
  ๖. เพ่ือต้องการให้ครูให้ค าแนะน า 

ค าปรึกษา   และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนแ ละคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๗. เพ่ือต้องการให้ครูมีการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาท่ีตนรับรู้และใช้ผลในการปรับ
การสอน 

๘. เพ่ือต้องการให้ครูประพฤติปฏิบัติ 
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิก
ที่ดีของสถานศึกษา  
๙. เพ่ือต้องการให้ครูจัดการเรียน
การสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมาย
เต็มเวลา เต็มความสามารถ 

๑๐. เพ่ือให้ผู้บริหารส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ 
การกระจายอ านาจ 

๑๑. เพ่ือให้ผู้บริหารให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ 

และเต็มเวลา 

  

๒๗ บ้านพ่อ ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง และภูมิ
ปัญญาไทย 

๑. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เปูาหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นที่ก าหนดข้ึน 

๑. ประชุมครูเพ่ือชี้แจงการ
ด าเนินการตามโครงการ 

๒. จัดท าแผนการสอนใบงาน
และอื่น ๆ 

๓. จัดท าตารางการเข้าใช้
และท ากิจกรรมการเรียนรู้

ร้อยละ ๑๐๐ 
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บ้านพ่อ  (ห้องเรียนทฤษฎีใหม่
เศรษฐกิจพอเพียง) 

๒๘ ต้นไม้รายปักษ์ ๑. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 

สมเหตุผล 

๑. ประชาสัมพันธ์โครงการ
ต้นไม้รายปักษ์ในกิจกรรม
เคารพธงชาติ (ประชาสัมพันธ์
ในวันแรกที่ปรับเปลี่ยนต้นไม้) 
๒. ครูประจ าชั้นพานักเรียน
ศึกษาและให้นักเรียนจดบันทึก 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 

ที่ ช่ือ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
  ๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 

รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ข้อมูลส่งครูประจ าชั้นเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง
โดยเฉพาะชื่อวิทยาศาสตร์ 

 

๒๙ ต้นไม้ประจ าตัว 
ต้นไม้ประจ าใจ 

๑. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๑. ปฐมนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑- ๖ ถึงแนวทางปฏิบัติ
ของนักเรียนตามโครงการ
ต้นไม้ประจ าตัว  ต้นไม้ประจ า
ใจ โดยนักเรียนทุกคน มีต้นไม้
ประจ าตัว  มีหน้าท่ีดูแลรักษา 
ศึกษา สังเกต บันทึก 

๒. จัดกิจกรรมซ่อมแซมปูาย 

ชื่อต้นไม้อย่างน้อยภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

๓. “วันแม่” และ “วันพ่อ” 
ของทุกปีจัดกิจกรรมสร้าง
จิตส านึกเพ่ือให้นักเรียนรัก 
และผูกพันกับต้นไม้ของตนเอง 
(“วันพ่อ” ของทุกปี จัดกิจกรรม
นักเรียนชั้น ป.๖ มอบต้นไม้ให้
น้อง อ. ๓ ดูแลต่อไป) 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๓๐ ออมทรัพย์ ออมสิน ๑. เพ่ือต้องการปลูกฝังให้นักเรียนมี
นิสัยประหยัดในการใช้เงินตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. เพ่ือต้องการให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ หลักแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ 

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๑. ติดต่อประสานงานผู้จัดการ
ธนาคารออมสิน  สาขาตราด  
ให้ความร่วมมือบริการรับฝากเงิน 
เดือนละ ๑ ครั้ง 

๒. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ครู  
นักเรียนทราบล่วงหน้าก่อนวัน
ฝาก ๑ วัน  ในช่วงเช้ากิจกรรม

ร้อยละ ๗๐.๔๕ 
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ได้แก่ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 

เคารพธงชาติ  และช่วงบ่าย
ก่อนเลิกเรียน 

๓. ครูประจ าชั้นประชาสัมพันธ์
ภายในชั้นเรียนของตนเองอีก
ครั้งพร้อมทั้งให้นักเรียน 

๔. จดใส่สมุดจดการบ้านเพ่ือให้
ผู้ปกครองรับทราบ  และแจก
ใบฝากเงินให้กับนักเรียน 

 

ที่ ช่ือ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
   ๕. ประสานงานเจ้าหน้าท่ี

ธนาคารออมสิน  สาขาตราด  
มาให้บริการรับฝากเงินที่โรงเรียน 

 

๓๑ ประหยัดน้ า ประหยัดไฟ ๑. เพ่ือต้องการให้ครู นักเรียน
ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สินของส่วน
ตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  
๒. เพ่ือต้องการให้ครู นักเรียน รู้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม และตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกิดจากการ 

๓. เพ่ือต้องการให้ครู นักเรียน 

เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/
โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๑. ประชาสัมพันธ์รายละเอียด
โครงการประหยัดน้ า ประหยัด
ไฟ แก่ครู นักเรียน  
๒ .ประชาสัมพันธ์รายจ่ายค่า
น้ าประปา ค่าไฟฟูา ทุกเดือน
โครงการประชาสัมพันธ์ใน             
กิจกรรมธงชาติ และติดปูาย
ประชาสัมพันธ์ 

๓. ติดสัญลักษณ์รณรงค์ปิดน้ า 
ปิดไฟ ประหยัดน้ า ประหยัด
ไฟบริเวณห้องเรียนและอาคาร 

๔. ประกวดค าขวัญมอบรางวัล 
และติดค าขวัญเชิญชวนให้ร่วมกัน
ประหยัดน้ า ประหยัดไฟ 

ร้อยละ ๖๐.๐๐ 

๓๒ ของขวัญปีใหม่แด่คนไข้
สามัญ 

๑. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีสุขภาวะ 

ที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

๒. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๓. เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะ
การท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๑. ประชุมคณะกรรมการแผนงาน 

๒. น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

๓. แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการ 

๔. ประชาสัมพันธ์ทางจุลสาร
กิตติสัมพันธ์ มีจดหมายถึง
ผู้ปกครองและประชาสัมพันธ์
ในกิจกรรมเคารพธงชาติ 

๕. เริ่มด าเนินการบริจาคสิ่งของ
ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน –
ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
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๖. รวบรวมเครื่องอุปโภคต่าง  ๆ
ลงหีบห่อ เดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
น าไปบริจาค 

๗. ตัวแทนครูและนักเรียน 

น าสิ่งของไปมอบให้กับ 

โรงพยาบาลตราด 

 

 

ที่ ช่ือ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
   ๘. สรุปสถิตินักเรียนชั้นอนุบาล

ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่น า
ของมาบริจาค 

๙. สอบถามจากคณะครูและ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

 

๓๓ น้องไหว้พ่ี ๑. เพ่ือให้รุ่นน้องแสดงออกถึงการ
เคารพรุ่นพ่ี 
๒. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ในเรื่องของการแสดงความเคารพ
ด้วยการไหว้ มีกริยามารยาทอ่อนน้อม 

๑. ประชุมคณะกรรมการ 
จัดโครงการ 
๒. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
๓. ประชุมคณะกรรมการประชุม
วางแผนการจัดกิจกรรม 
๔. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๕. ประเมินจากการสังเกต 
รุ่นน้องเคารพรุ่นพ่ีด้วย 
การไหว้ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๓๔ รักและห่วงใยจากใจ
คุณคร ู

๑. เพ่ือต้องการให้ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
๒. เพ่ือต้องการให้ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
๓. เพ่ือต้องการให้ครูมีความมุ่งมั่น
และอุทิศตนในการพัฒนาผู้เรียน 

๑. ประชุมคณะกรรมการ
แผนงานกิจการเพ่ือชี้แจงการ
ด าเนินงานของโครงการให้
รับทราบ 
๒. ขออนุมัติโครงการ 
๓. ประชุมชี้แจงให้ครูทุกท่าน
ทราบการด าเนินงานของ
โครงการ 
๔. จัดท าตารางบันทึกนักเรียน
ที่พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาล 
โดยครูอนามัยโรงเรียนเป็นผู้
บันทึกและเป็นผู้ประสานงาน
กับครู 
๕. ครูประจ าชั้น/ครูพิเศษ/ครู

ร้อยละ ๑๐๐ 
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พ่ีเลี้ยง ติดตามและเย่ียมเยือน
นักเรียนที่มีปัญหาและเจ็บปุวย 
๖. ครูออกเย่ียมเยือน กรณี
นักเรียนเจ็บปุวยหนักต้องพัก
รักษา ณ โรงพยาบาล 
๗. ประเมินความร่วมมือของ
ครูและสมุดสัมพันธ์ผู้ปกครอง 

 
 
๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีที่ผ่านมา 
 ๑๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย      
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ      
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม      
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา      
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ 
                   เกิดประสิทธิผล 

    
 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ 
                      เกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ  สถานศึกษาตามท่ี 
                  ก าหนดในกฎกระทรวง 

     

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น 
                 สังคมแห่งการเรียนรู้ 

     

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาปรัชญา วิสัยทัศน์  
                    และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

     

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป  
                    การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงข้ึน 
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๑๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ      
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์      
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา 
                 ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

     

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  
                 ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

     

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร      
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ  
                 ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

     

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล      
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ 
                  เกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม 
                 บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ 
                    และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

     

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
                    พัฒนาเต็มศักยภาพ 

     

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี 
                    ก าหนดในกฎกระทรวง 

     

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม 
                    แห่งการเรียนรู้ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา  
                    และจุดเน้นที่ก าหนดข้ึน 

     

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
                    เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

     

 
 
 
 
 
 

๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา (รอบสองหรือรอบสาม) 
      ๑๓.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 โรงเรียนกิตติวิทยา  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ.รอบสาม เมื่อวันท่ี ๑๒, ๑๓, ๑๖ เดือน
กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  ๓ กลุ่มตัวบ่งช้ี  คือ 
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตาม
มาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

๑๓.๑.๑ ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
           ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๓ – ๕ ปี) 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๓๕.๐๐ ๓๔.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๗๘ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที ่๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
               วัตถุประสงคข์องการจดัต้ังสถานศกึษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที ่๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ  ๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 
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ชื่อตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

                 สถานศกึษา 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที ่๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน  
                 และพัฒนาสู่ความเป็นเลศิท่ีสอดคลอ้งกับแนวทางการปฏริปูการศกึษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๗.๒๘ ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (๓ – ๕ ปี) 
ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง 

 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๙๗.๒๘ คะแนน 

 มีคุณภาพระดับดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป                                   ใช่           ไม่ใช่ 

 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้                  ใช่           ไม่ใช่ 

 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน             ใช่           ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย  (๓ – ๕ ปี) 
               สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

จุดเด่น 
     ด้านผลการจัดการศึกษา 
 เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านเหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 
และมีความพร้อมศึกษาต่อในช้ันสูงขึ้นไป สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์  
ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
     ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ผลการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวปฏิรูปการศึกษา 
     ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูจัดประสบการณ์เรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาเด็กด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาเต็มตามศักยภาพ 
     ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน  

จุดที่ควรพัฒนา 
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     ด้านผลการจัดการศึกษา 
 การดูแลด้านสุขอนามัย การส่งเสริมเด็กให้มีความเช่ือมั่นในตนเอง และการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
    ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 การจัดหาครูวิชาเอกปฐมวัยเพิ่มขึ้น  
     ด้านการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 การจัดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสวันส าคัญต่าง ๆ ตามระบอบประชาธิปไตย  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ๑) เด็กทุกคนควรได้รับการดูแลด้านสุขอนามัย เช่น ให้มีห้องน้ า ห้องส้วมที่สะอาด การแปรงฟัน
ให้สะอาด บริเวณท่ีแปรงฟัน ล้างมือ ควรจัดให้มีสบู่ไว้ส าหรับเด็กได้ใช้ล้างมือ ควรจัดกิจกรรมส าหรับเด็กท่ีมี
น้ าหนักเกิน เช่น ควบคุมปริมาณอาหาร และประเภทอาหาร โดยร่วมมือกับผู้ปกครองเด็ก 
  ๒) เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ควรจัด
เวทีการแสดงส าหรับเด็กปฐมวัยทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา และควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  ๓) เด็กควรได้รับการฝึกให้มีความสามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านการท างานศิลปะ เล่าเรื่อง 
เล่นเกม ภาษา และทดลองเพื่อให้เด็กสามารถท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง เล่นเลียนแบบ บทบาทสมมุติ
ร่วมกับผู้อื่น โดยเพิ่มความซับซ้อนตามวัย ซึ่งทดลองใช้ส่ิงของหรือเล่นด้วยวิธีการแตกต่างหลากหลาย 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษาควรจัดหาครูวิชาเอกปฐมวัยเพิ่มขึ้น เพื่อให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับ
เด็กปฐมวัยเป็นไปตามหลักการและหลักสูตรปฐมวัย 
 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ครูควรจัดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสวันส าคัญต่าง ๆ ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เช่น ให้ร่วมเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 ๑. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่นอนุรักษ์สรรพส่ิง 
สรรพชีวิตด้วยไวพจน์แห่งจิตส านึกของเยาวชนในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
 ๒. ได้รับเกียรติบัตรรางวัลยอดเย่ียมจากการประกวดโรงเรียนรักการอ่านระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
 ๓. ได้รับเกียรติบัตรรางวัลดีเด่น การประกวดห้องสมุดโรงเรียน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ตาม
โครงการรักการอ่าน ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
 ๔. ได้รับเกียรติบัตร มีความมุ่งมั่น การท าการพัฒนา สถานศึกษาของตนในวิถีท่ีจะน าไปสู่การเป็น
สถานศึกษาท่ีอบรมส่ังสอนเบ็ดเสร็จ เพื่อบุคลากร มีวิทยาการ ปัญญา และภูมิปัญญา เข้าถึงผลประโยชน์แท้แห่ง



62 
 

ตน บนฐานของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓.๑.๒ ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
          ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน : ประถมศึกษา 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๘.๗๖ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๓ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๖๘ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๐๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๓.๗๓ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๘๒ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที ่๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
               วัตถุประสงคข์องการจดัต้ังสถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที ่๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ  
                 สถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที ่๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน  ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
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ชื่อตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

                 และพัฒนาสู่ความเป็นเลศิท่ีสอดคลอ้งกับแนวทางการปฏริปูการศกึษา 
คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๘.๐๙ ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป                                   ใช่           ไม่ใช่ 

 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้                  ใช่           ไม่ใช่ 

 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน             ใช่           ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
               สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

จุดเด่น 
     ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุนทรียภาพด้านดนตรี ศิลปะและกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ผู้เรียนมีความใฝุรู้ รักการเรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี มีผล
การพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษาผลการ
พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ เพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
     ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ผลการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวปฏิรูปการศึกษา 
     ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
     ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน  

จุดที่ควรพัฒนา 
     ด้านผลการจัดการศึกษา 
 การดูแลผู้เรียนท่ีมีน้ าหนักเกินเกณฑ์ การฝึกการพูด การฟัง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศิลปะ การด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทสถานศึกษา 
     ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 การใช้ผลประเมินเพื่อการพัฒนางานบริหารทั่วไป  
     ด้านการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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 การประเมินแบบวัด แบบทดสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ๑)  ผู้เรียนท่ีมีน้ าหนักเกินเกณฑ์ควรได้รับการดูแลเรื่องภาวะโภชนาการ และการออกก าลังกาย
บริหารร่างกายให้มากขึ้น ควรบริหารโครงการสุขภาพดี หุ่นดี ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มท่ีน้ าหนักเกินเกณฑ์ 
เพื่อพัฒนาร่างกายให้สมส่วนขึ้น 
  ๒) ผู้เรียนควรได้รับการฝึกการพูดในห้องประชุม ในท่ีชุมชน โดยการน าเสนอผลงานด้วยวาจาให้
บ่อยครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจ กล้าแสดงออก เป็นผู้พูดและผู้ฟังท่ีดี 
  ๓) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้รู้จักรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น จากกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ช้ันเรียนทุกรายวิชาในลักษณะกลุ่มสัมพันธ์หรือกระบวนการกลุ่ม ท่ีเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
การซักถาม การน าเสนอเหตุผลในการโต้แย้ง และการลงมติให้ความเห็นชอบ 
  ๔) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และศิลปะ ซึ่งไม่มีพัฒนาการท่ีสูงขึ้น โดยสถานศึกษาจัดกิจกรรมวิชาการท่ีหลากหลาย 
เข้มข้น ต่อเนื่อง ให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม อาจจัดในรูปชมรม หรือ กิจกรรมพิเศษ 
  ๕) สถานศึกษายกระดับโครงการท่ียังไม่ประสบผลส าเร็จ มาเป็นโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทสถานศึกษา เพื่อแสดงศักยภาพในการแก้ปัญหาและสามารถขยายผลต่อชุมชนรอบสถานศึกษา 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษาควรมีการใช้ผลประเมินเพื่อการพัฒนางานบริหารทั่วไป  
 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  สถานศึกษาควรประเมินแบบวัด  ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อการประเมินการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของครูให้ได้คุณภาพตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูจัดท า และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ัน
เรียน และมีการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีหลากหลาย 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 ๑. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่นอนุรักษ์สรรพ
ส่ิง สรรพชีวิตด้วยไวพจน์แห่งจิตส านึกของเยาวชนในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
 ๒. ได้รับเกียรติบัตรรางวัลยอดเย่ียมจากการประกวดโรงเรียนรักการอ่านระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
 ๓. ได้รับเกียรติบัตรรางวัลดีเด่น การประกวดห้องสมุดโรงเรียน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ตาม
โครงการรักการอ่าน ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
 ๔. ได้รับเกียรติบัตร มีความมุ่งมั่น การท าการพัฒนา สถานศึกษาของตนในวิถีท่ีจะน าไปสู่การเป็น
สถานศึกษาท่ีอบรมส่ังสอนเบ็ดเสร็จ เพื่อบุคลากร มีวิทยาการ ปัญญา และภูมิปัญญา เข้าถึงผลประโยชน์แท้แห่งตน 
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บนฐานของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา 
 ๕. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ล าดับท่ี ๖ 
รวม ๘ กลุ่มสาระ มีการจัดการศึกษาท าให้นักเรียนได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ ๒  
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 

๑.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อเช่ือมโยงสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๒. พัฒนาครู บุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอนและการปฏิบัติงาน
เพิ่มเติม  เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
     ๒.๑ พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถให้เข้ากับสภาพการเปล่ียนแปลงตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ 
     ๒.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามภาระหน้าท่ี และสามารถปรับ
ประยุกต์ความรู้ให้เข้ากับสภาพเปล่ียนแปลงการจัดการศึกษาของโรงเรียนและ กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๓ . สร้างความเข้าใจในบทบาท  ภารกิจ  และโครงสร้างการบริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
 ๔. น้อมน าพระราชด ารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มา
จัดการเรียนรู้แก่นักเรียน 
 ๕ . สนองพระราชด ารัสปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเปูาหมายคุณภาพ
คุณธรรม เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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๒. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๑ 
 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 กลยุทธ์ที่ ๒  

 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 กลยุทธ์ที่ ๓  

 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น  

๓. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. วิชาการดี 
 
๒. พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน  
    ระดับปฐมวัย 
 

๑. นักเรียนมีคุณภาพการศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
ของส านักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ มาตรฐานท่ี ๕ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓, ๕.๔) 
มาตรฐานท่ี ๗ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑) 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน   
    ระดับประถมศึกษา 
๔. CAI โปรแกรมช่วยสอน 
 
๕. รักภาษาไทย 
 
๖. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
 
๗. Spelling 
 
๘. ๓๐ นาที มีประโยชน์ 
 
๙. เล็กพริกขี้หนู 
 
๑๐. รักษ์ดนตรีไทย 
 
๑๑. สอนพิเศษภาคฤดูร้อน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อเชื่อมโยงสู่ ประชาคมอาเซียน 
 

ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ มาตรฐานท่ี ๑๐ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑, ๑๐.๒, ๑๐.๓, ๑๐.๔) 
มาตรฐานท่ี ๓ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔) 
มาตรฐานท่ี ๓, ๔ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒, ๔.๑) 
มาตรฐานท่ี ๔ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒) 
มาตรฐานท่ี ๓ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒) 
มาตรฐานท่ี ๓, ๔ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑, ๓.๒, ๔.๑) 
มาตรฐานท่ี ๑, ๒, ๓, ๔ 
(ตัวบ่งชี้ที ่๑.๒, ๒.๑, ๒.๔, ๓.๓, ๔.๑, ๔.๕) 
มาตรฐานท่ี ๑ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔, ๑.๖) 
มาตรฐานท่ี ๕ 
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๑๒. สอนพิเศษหลังเลิกเรียน 
 
๑๓. สอนพิเศษวันหยุด 
 
๑๔. สอนพิเศษคอมพิวเตอร์ 
 
๑๖. สอนพิเศษมวยไทย 
 
๑๗. ทัศนศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
      อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 
 
๑๘ ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
๑๙. ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
จังหวัดชลบุรี 
 
๒๐. คุณหนูเด็กดี 
 
๒๑. คนดี 

 

(ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑, ๕.๓) 
มาตรฐานท่ี ๕ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑, ๕.๓) 
มาตรฐานท่ี ๕ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑, ๕.๓) 
มาตรฐานท่ี ๕ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑, ๕.๓) 
มาตรฐานท่ี ๑ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔, ๑.๖) 
มาตรฐานท่ี ๑๓ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑) 
 
มาตรฐานท่ี ๑๓ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑) 
 
 
มาตรฐานท่ี ๑๓ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑) 
 
มาตรฐานท่ี ๓, ๔ 
(ตัวบ่งชี้ที ่๓.๑, ๓.๒, ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๔.๔) 
มาตรฐานท่ี ๒ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔) 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒๒. น้องไหว้พี ่
 
๒๓. รักและห่วงใยจากใจคุณครู 
 
๒๔. สุขภาพดีหุ่นดี 
 
๒๕. รักชีวิตไม่ติดยา 
 
๒๖. หมากฮอสฝึกปัญญา 
 
๒๗. ท าบุญตักบาตร 
 
๒๘. ของขวัญปีใหม่แด่คนไข้สามัญ 
 
๒๙. กิตติสัมพันธ์ 

 

  

มาตรฐานท่ี ๒ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔) 
มาตรฐานท่ี ๒ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔) 
มาตรฐานท่ี ๑ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓) 
มาตรฐานท่ี ๑ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓) 
มาตรฐานท่ี ๑ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖) 
มาตรฐานท่ี ๒ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓) 
มาตรฐานท่ี ๒ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒) 
มาตรฐานท่ี ๑๒ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๓) 
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 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. จัดระบบการบริหารจัดการ 
 
 
๒. ห้องเรียนสวยด้วย ๕ ส. 
 
๓. พัฒนาผู้บริหาร 
 
 
๔. พัฒนาครู 
 

๑. ครู บุคลากร ได้รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาโรงเรียน เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพ
ในการสอนและการปฏิบัติงานเพิ่มเติม 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  ๑.๑  ครูได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถให้เข้ากับสภาพการ 
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย  
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๑.๒ บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ และปฏิบัติงานได้ตาม
ภาระหน้าที่สามารถปรับประยุกต์
ความรู้ให้เข้ากับสภาพเปลี่ยนแปลง
การจัดการศึกษาของโรงเรียน
และ กระทรวงศึกษาธิการ 

ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ มาตรฐานท่ี ๘ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑, ๘.๒, ๘.๓, ๘.๔, ๘.๕, 
๘.๖) 
มาตรฐานท่ี ๑๑ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑) 
มาตรฐานท่ี ๘ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑, ๘.๒, ๘.๓, ๘.๔, ๘.๕, 
๘.๖) 
มาตรฐานท่ี ๘ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑, ๘.๒, ๘.๓, ๘.๔, ๘.๕, 
๘.๖)) 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 

 โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. บ้านพ่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ   
    พอเพียง และภูมิปัญญาไทย 
๒. พฤกษาบ้านพ่อ...พอเพียง 
 
๓. ต้นไม้รายปักษ์ 
 
๔. ต้นไม้ประจ าตัว ต้นไม้ประจ าใจ 
 
๕. ปลูกได้ เลี้ยงได้ ขายเป็น 
 
๖. ออมทรัพย์  ออมสิน 
 
๗. ประหยัดน้ า  ประหยัดไฟ 
 
๘. คัดแยกขยะดีรีไซเคิล 

๑.คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมีความเข้าใจใน
บทบาท  ภารกิจ  และ
โครงสร้างการบริหาร
โรงเรียน 

ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ มาตรฐานท่ี ๑๔ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑, ๑๔.๒) 
มาตรฐานท่ี ๑๔ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑, ๑๔.๒) 
มาตรฐานท่ี ๒ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔) 
มาตรฐานท่ี ๒ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔) 
มาตมาตรฐานท่ี ๑๔ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑, ๑๔.๒) 
มาตรฐานท่ี ๒ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔) 
มาตรฐานท่ี ๒ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔) 
มาตรฐานท่ี ๒ 
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 (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. วิชาการดี ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - โรงเรียนก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 
ด้านผู้เรียน คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนโดยเฉลี่ยรายห้องและรายช้ัน  
ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ท้ัง ๙ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคณะกรรมการ 
ฝุายวิชาการเป็นผู้ติดตามตรวจสอบ
การจัดการเรียนการสอนของครู 

มาตรฐานท่ี ๕ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓, ๕.๔) 
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ทุกระดับช้ัน 

๒. พัฒนาหลักสูตรการเรียน 
    การสอน ระดับปฐมวัย 

ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  
และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี 
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
- สามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา 
และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- มีความรู้และทักษะเบ้ืองต้น 
- มีความสนใจใฝุรู้ รักการอ่าน 
และพัฒนาตนเอง 

มาตรฐานท่ี ๗ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๑) 

๓. พัฒนาหลักสูตรการเรียน 
    การสอน 
    ระดับประถมศึกษา 

ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี 
พึงประสงค์ 
- มีทักษะในการท างาน และท างาน 
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ 
คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ   
คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และ 
มีวิสัยทัศน์ 
- มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นต่อ 
หลักสูตร 
- มีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนา 

มาตรฐานท่ี ๑๐ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐.๑, ๑๐.๒, ๑๐.๓, 
๑๐.๔) 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

  ตนเองอย่างต่อเน่ือง 
- มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย 
ด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
- สถานศึกษา มีการจัดหลักสูตร 
และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

๔. CAI โปรแกรมช่วยสอน ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนทาง 
ความคิดผ่านการพูดการเขียน  
โดยใช้เทคโนโลยี ในการพัฒนา 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี ๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๔) 

๕. รักภาษาไทย ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า 
ภูมิปัญญาไทย 
- มีความตระหนักถึงความส าคัญ  
และภาคภูมิใจในภาษาไทย 

มาตรฐานท่ี ๓, ๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๒, ๔.๑) 
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- รู้จักการควบคุมอารมณ์ 
- พัฒนาความคิดอย่างมีเหตุผลและ 
ความคิดทางบวก 
- มีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วม 
กับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข 

๖. อัจฉริยภาพทาง 
    คณิตศาสตร์ 

ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - นักเรียนมีพัฒนาการด้านความคิด 
รู้จักคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นอย่างมี 
เหตุผล มีระเบียบข้ันตอนใน 
การคิด สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้  
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ท าให้ 
ผู้เรียนชอบและเห็นความส าคัญ 
ของวิชาคณิตศาสตร์ 

มาตรฐานท่ี ๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๒) 

๗. Spelling ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - มีวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้  
ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้  
และแสวงหาความรู้ จากแหล่ง 
ต่าง ๆ รอบตัว 
- นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านการ 
เขียน และการฟัง รู้จักต้ังค าถาม 
เพื่อหาเหตุผล 

มาตรฐานท่ี ๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๒) 

๘. ๓๐ นาที มีประโยชน์ 
 

ร้อยละ ๗๕-๘๐ - นักเรียนรู้จักใฝุหาความรู้ ฝึกทักษะ 
ความคิดการใช้วิจารณญาณ  
- ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการ 
ด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา  
และปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มี 
คุณธรรม จริยธรรม 

มาตรฐานท่ี ๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑, ๓.๒, ๔.๑) 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

  - มีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
- มีความสามารถในการคิด วิเคราะห ์
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ 
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
และมีวิสัยทัศน์ 

 

๙. เล็กพริกข้ีหนู ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
ท่ีพึงประสงค์ 
- การปลูกฝังให้เด็กมีจิตส านึกใน 
การอนุรักษ์และรู้จักน าเศษวัสดุ 
เหลือใช้มาสร้างสรรค์ผลงาน 

มาตรฐานท่ี ๑, ๒, ๓, ๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒, ๒.๑, ๒.๔, ๓.๓, 
๔.๑, ๔.๕) 
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- มีความกล้าแสดงออก มีความคิด 
รวบยอดคิดแก้ปัญหา คิดริเริ่ม  
สร้างสรรค์ 
- การส่งเสริมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน  
ให้เด็กมีความรู้และทักษะเบ้ืองต้น 

๑๐. รักษ์ดนตรีไทย ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - มีความซาบซึ้งเห็นความส าคัญ 
ของดนตรีไทย ภูมิใจในความเป็นไทย  
และด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
- เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย 
- เกิดการเรียนรู้ดนตรีไทยสามารถ 
บรรเลงดนตรีไทยได้อย่างถูกต้อง 
และมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เฉลี่ยตามเกณฑ์ 
- เกิดสุนทรียภาพทางด้านดนตรี 
มีความสุข เพลิดเพลินและเกิด 
ความรักในดนตรีไทย 

มาตรฐานท่ี ๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๔, ๑.๖) 

๑๑.สอนพิเศษภาคฤดูร้อน ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - การจัดการเรียนการสอนพิเศษ 
ภาคฤดูร้อนจะเป็นการร่วมส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองมากข้ึน โดย 
มุ่งปรับพื้นฐานและเสริมความรู้ให้ 
นักเรียนมีผลการเรียนท่ีดียิ่งข้ึน ซึ่ง
ในช่วงระยะเวลาท่ีปิดภาคเรียน
เดือนเมษายน เป็นช่วงเวลาท่ีนักเรียน
จะได้พักผ่อนอยู่กับครอบครัวได้อย่าง
เต็มท่ี แต่การหยุดอยู่กับบ้านเฉย ๆ  

มาตรฐานท่ี ๕ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓) 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

  อาจจะท าให้นักเรียนลืมเน้ือหาวิชา 
ท่ีครูสอนเวลาว่างในช่วงวันหยุด 
ของนักเรียนอาจจะหมดไปกับการ 
ดูโทรทัศน์ เล่นเกม หรือบางที 
อาจจะไปมั่วสุมกับยาเสพติด ทาง 
โรงเรียนจึงต้องการให้นักเรียน 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ 
ผู้ปกครอง ในระหว่างปิดภาคเรียน 

 

๑๓. สอนพิเศษหลังเลิกเรียน ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - การสอนพิเศษหลังเลิกเรียนเป็น 
โครงการหน่ึงท่ีส่งเสริมสนับสนุน 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

มาตรฐานท่ี ๕ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓) 
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ตลอดจนสามารถยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนให้สูงข้ึนได้  
นอกจากน้ียังเป็นการแบ่งเบา 
ภาระผู้ปกครองในการทบทวน 
บทเรียน ท าการบ้าน และเสริมใน 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
- การจัดการเรียนการสอนพิเศษ 
หลังเลิกเรียนน้ัน เริ่มต้ังแต่เดือน 
พฤษภาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของ 
ทุกปี การศึกษาโดยแบ่งเป็น 
๒ ภาคเรียน คือ 
   - ภาคเรียนท่ี ๑ 
     เดือน พฤษภาคม - กันยายน 
   - ภาคเรียนท่ี ๒ 
     เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 

๑๔. สอนพิเศษวันหยุด ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - การจัดการเรียนการสอนพิเศษใน 
วันหยุดจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองมากข้ึน โดย 
มุ่งปรับพื้นฐานและเสริมความรู้ให้ 
นักเรียนมีผลการเรียนท่ีดียิ่งข้ึนใน 
สาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ 
ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเปิดสอนใน 
วันเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น.  
เร่ิมด าเนินการเดือนมิถุนายน - 
กุมภาพันธ์ ในแต่ละปีการศึกษา  

มาตรฐานท่ี ๕ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓) 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

  ซึ่งในช่วงระยะเวลาวันหยุด เสาร์- 
อาทิตย์ เป็นช่วงเวลาท่ีนักเรียน 
จะได้พักผ่อนอยู่กับครอบครัวได้ 
อย่างเต็มท่ี แต่การหยุดอยู่บ้านเฉย  ๆ 
อาจจะท าให้นักเรียนลืมเน้ือหาวิชา 
ท่ีครูสอนเวลาว่าง ในช่วงวันหยุด 
ของนักเรียนอาจจะหมดไปกับการ 
ดูโทรทัศน์ เล่นเกม หรือบางที 
อาจจะไปมั่วสุมกับยาเสพติด 
ทางโรงเรียนจึงต้องการให้นักเรียน 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ 
เพื่อเป็นการแบง่เบาภาระผู้ปกครอง  
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ในระหว่างวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์  
อีกด้วย 

๑๕. สอนพิเศษคอมพิวเตอร ์ ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - การสอนพิเศษคอมพิวเตอร์เป็น 
โครงการหน่ึงท่ีส่งเสรมิความสามารถ 
พิเศษแขนงหน่ึงให้กับนักเรียน 
รวมถึงเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์ในช่วงวันหยุด  
นอกจากน้ียังเป็นการแบ่งเบา 
ภาระผู้ปกครองในการทบทวน 
บทเรียน และเสริมเพิ่มเติมเพื่อใช้ 
เป็นความสามารถพิเศษ 
- การจัดการเรียนการสอนพิเศษ 
คอมพิวเตอร์น้ัน เริ่มต้ังแต่เดือน 
มิถุนายน-เดือนกุมภาพันธ์ของ 
ทุกปี การศึกษาโดยแบ่งเป็น 
๒ ภาคเรียน คือ 
   - ภาคเรียนท่ี ๑ 
     เดือน มิถุนายน-กันยายน 
   - ภาคเรียนท่ี ๒ 
     เดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 

มาตรฐานท่ี ๕ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓) 

๑๖. สอนพิเศษดนตรไีทย ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - มีความซาบซึ้งเห็นความส าคัญ 
ของดนตรีไทย ภูมิใจในความเป็นไทย  
และด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
- เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย 
- เกิดการเรียนรู้ดนตรีไทยสามารถ 
บรรเลงดนตรีไทยได้อย่างถูกต้อง 

มาตรฐานท่ี ๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๔, ๑.๖) 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

  และมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เฉลี่ยตามเกณฑ์ 
- เกิดสุนทรียภาพทางด้านดนตรี 
มีความสุข เพลิดเพลินและเกิด 
ความรักในดนตรีไทย 

 

๑๗. สอนพิเศษมวยไทย ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย 
ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
- ได้เรียนรู้ศิลปะมวยไทย ตามหลัก 
วิชาการอย่างแท้จริง 

มาตรฐานท่ี ๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๔, ๑.๖) 
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๑๘. ทัศนศึกษาศูนย์ศึกษา 
      การพัฒนา 
      อ่าวคุ้งกระเบน 
      จังหวัดจันทบุรี 

ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ 
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา ท าให้ผู้เรียนมีการ
พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และการแลกเปลี่ยน
ความรู้กับผู้อื่น 

มาตรฐานท่ี ๑๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๓.๑) 

๑๙. ทัศนศึกษาอุทยาน 
      ประวัติศาสตร์ 
      พระนครศรีอยุธยา 
      จังหวัด 
      พระนครศรีอยุธยา 
 

ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ 
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
สถานศึกษา ท าให้ผู้เรียนมีการ 
พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง และการแลกเปลี่ยน 
ความรู้กับผู้อื่น 

มาตรฐานท่ี ๑๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๓.๑) 

๒๐. ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิด 
      เขาเขียว จังหวัดชลบุรี 

ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ 
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
สถานศึกษา ท าให้ผู้เรียนมีการ 
พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง และการแลกเปลี่ยน 
ความรู้กับผู้อื่น 

มาตรฐานท่ี ๑๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๓.๑) 

๒๑. คุณหนูเด็กดี ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - การปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียน 
มีคุณธรรม 
- การปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียน 
มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่และ 
การเสียสละ 
- การปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียน 
มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 

มาตรฐานท่ี ๓ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑, ๓.๒, ๔.๑, ๔.๒, 
๔.๓, ๔.๔) 

๒๒. คนดี ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - มีคุณธรรม จริยธรรม ตามเปูาหมาย 
ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรีใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

มาตรฐานท่ี ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔) 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 
- เป็นบุคคลท่ีเปรียบเทียบด้วยน้ า 
ท่ี 3 คือ นักเรียนมีความดีงาม 
ไม่เสื่อมประกอบด้วยความเกรงกลัว 
หรือ ละอายต่อการท าบาป 
มีความดีไม่เสื่อม 
- ผู้บริหาร ครู มีจริยธรรมและ 
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คุณธรรมประกอบด้วยความคิด  
ความอ่าน อยู่ท านองครองธรรม 
มีศรัทธาอย่างมีภูมิปัญญา ไม่หลง 
งมงาย เป็นบุคคลท่ีปราศจากตน 
ไม่ยึดตน 

๒๓.น้องไหว้พี่ ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - มีคุณธรรม จริยธรรมในเร่ืองการ
แสดงความเคารพด้วยการไหว้ 
- มีกริยามารยาทอ่อนน้อมถ่อมตน 
- นักเรียนรุ่นน้องแสดงออกถึงการ 
เคารพรุ่นพี่ 

มาตรฐานท่ี ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓) 

๒๔.รักและห่วงใยจากใจ
คุณครู 

ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล 
- ครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
มีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 
- ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตน 
ในการพัฒนาผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓) 

๒๕.สุขภาพดีหุ่นดี 
 

ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - มีสุขนิสัย สุขภาพร่างกายแข็งแรง
และสุขภาพจิตดี 
- สามารถแก้ปัญหานักเรียน และ 
ควบคุมเด็กอ้วนไม่ให้เกิน ๗% ของ 
นักเรียนในโรงเรียน มีน้ าหนัก  
ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์ 

มาตรฐานท่ี ๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓) 

๒๖.รักชีวิตไม่ติดยา 
 

ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - ได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
รู้จักปูองกันตนเองไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 
- มีจิตส านึกที่ดี และสามารถน าไป
เผยแพร่ข่าวสาร 
- มีเจตคติท่ีดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

มาตรฐานท่ี ๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓) 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๒๗.หมากฮอสฝึกปัญญา 
 

ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - สามารถฝึกทักษะกระบวนการคิด
ทางคณิตศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด
อย่างเป็นระบบและมีความคิดแบบมี
องค์รวม สามารถคาดการณ์ ก าหนด
เปูาหมายแนวทาง การตัดสินใจ 
แก้ไขปัญหา อย่างมีสติโดยยึดหลัก

มาตรฐานท่ี ๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๖) 
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ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
- น าหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้โดยยึด ความพอประมาณ 
ความประหยัดรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของ
ส่วนตัวและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
- อนุรักษ์สืบทอดการเล่นหมากฮอส 
ของไทยเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา 
ไทยและด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อ 
ตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออก 
อย่างเหมาะสม ให้เกียรติผู้อื่น  
- มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อเพื่อน ครู 
และผู้อื่น เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มีความสุข สนุกสนานกับการเรียนรู้ 

๒๘.ท าบุญตักบาตร 
 

ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 
นักเรียนโรงเรียนกิตติวิทยา 
- มีความตระหนักในหน้าท่ีของ
พุทธศาสนิกชนท่ีดีนับถือศาสนาพุทธ 
แสดงความเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี 
มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม
เพิ่มข้ึน 

มาตรฐานท่ี ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓) 

๒๙.ของขวัญปีใหม่ 
แด่คนไข้สามัญ 
 

ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - เป็นกิจกรรมท่ีควรปลูกฝังให้นักเรียน 
ช้ันอนุบาล ๑ ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
ได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์อันดีงาม 
ดังกล่าว โดยการให้พวกเขาได้ 
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชน 
โดยการบริจาคทรัพย์เพื่อรวบรวม 
ซื้อของขวัญไปมอบให้กับคนไข้ 
สามัญตามโรงพยาบาลในเทศกาล 
วันข้ึนปีใหม่ โดยก าหนดวันมอบ 
ภายในวันท่ี ๒๑ มกราคม ของทุกปี 

มาตรฐานท่ี ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒) 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๓๐.กิตติสัมพันธ์ ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - ปลูกฝังค่านิยมแก่นักเรียน 
เกี่ยวกับ สถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย ตลอดจนคุณธรรม 
จริยธรรม 
- อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย ประสานความร่วมมือ 

มาตรฐานท่ี ๑๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒.๓) 
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ระหว่างด้านชุมชน องค์กรศาสนา
สถาบันของวิชาการ องค์กรภาครัฐ 

และเอกชน เพื่อพัฒนาวิธีการเรียนรู้ 
ในชุมชนสืบไป 
- มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ 
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียนให้เป็นท่ีรับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๓๑.จัดระบบการบริหาร 
จัดการ 

ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - ครูมีความรู้ ทักษะความสามารถ  
คุณธรรมจริยธรรมและประสบการณท่ี์ 
หลากหลาย 
- ใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการ 
จัดระบบบริหารงานหรือในการ 
ปฏิบัติงานอื่น ๆ สามารถขับเคลื่อน 

มาตรฐานท่ี ๘ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๑, ๘.๒, ๘.๓, ๘.๔, 
๘.๕, ๘.๖) 
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โรงเรียนไปสู่ความส าเร็จ สู่มาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

๓๒.ห้องเรียนสวยด้วย ๕ส. ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ 
 
 
 
 
 
 

 

- การท างานโดยใช้กิจกรรม ๕ ส. 
ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด 
สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญอย่างหน่ึงในการท่ีจะ
น ามาจัดกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนา
บุคคลกรของโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพการ
จัดการบรรยากาศอาคาร สถานท่ี 
รวมท้ังห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้ มีทัศนคติท่ีดีต่อการ
จัดการเรียนการสอน และมี
ประสิทธิภาพอย่างเต็มศักยภาพ 
รวมท้ังช่วยพัฒนาจิตส านึกใน
มาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งเป็น
พื้นฐานการพัฒนา ไปสู่ระบบ
บริหารงานคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

มาตรฐานท่ี ๑๑ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑.๑) 

๓๓.พัฒนาผู้บริหาร 
 

ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถของ ผู้บริหารเป็น 
พิเศษ 
- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองอยู่ 
เสมอและส่งเข้ารับการอบรมกับ 
หน่วยงานภายนอกในหลักสูตรต่าง  ๆ 
ท่ีเหมาะสม 
- มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า  
มีความสามารถในการจัดการศึกษา 
- มีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบ 
การบริหารงาน และพัฒนาองค์กร 
อย่างเป็นระบบ 

มาตรฐานท่ี ๘ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๑, ๘.๒, ๘.๓, ๘.๔, 
๘.๕, ๘.๖) 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๓๔.พัฒนาครู ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - มีการพัฒนาศักยภาพครูให้เป็น 
มืออาชีพ 
- มีการประเมินผลการวิเคราะห์ 
ครูผู้สอนในด้าน ความสามารถ  
ความถนัด ความสนใจ ตลอดจน 

มาตรฐานท่ี ๘ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๑, ๘.๒, ๘.๓, ๘.๔, 
๘.๕, ๘.๖) 
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เจตคติ ท่ีมีผลต่อการเรียนการสอน 
- ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติ 
ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
- ครูมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน 
- ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนใน
การสอนและพัฒนาผู้เรียน 
- ครูมีการแสวงหาความรู้และ 
เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ รับฟังความ 
คิดเห็น ใจกว้าง และยอมรับการ 
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 

โครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๓๕.บ้านพ่อ ศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
และภูมิปัญญาไทย 
 

ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - มีความซาบซึ้งและส านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณเกี่ยวกับน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐานท่ี ๑๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๔.๑, ๑๔.๒) 
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- มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ 
ด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
- รู้จักสร้างสรรค์ภูมิปัญญาให้แก่ 
ตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

๓๖.พฤกษาบ้านพ่อ...
พอเพียง 
 

ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  
- มีการฝึกการส ารวจ สังเกต การคิด 
วิเคราะห์ วิจารณ์วิจัยและสรุปสิ่งท่ี 
มีอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว 
- เห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ 

มาตรฐานท่ี ๑๔ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๔.๑, ๑๔.๒) 

๓๗.ต้นไม้รายปักษ์ ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
- รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและ
ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานท่ี ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๔) 

๓๘.ต้นไม้ประจ าตัว ต้นไม้
ประจ าใจ 

ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - รู้คุณค่ามีจิตส านึกในการอนุรักษ์
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
- รักและผูกพันกับต้นไม้ของตนเอง 

มาตรฐานท่ี ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๔) 

๓๙.ออมทรัพย์  ออมสิน ร้อยละ ๗๕ - ๘๐ - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลัก 
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ได้แก่ ความพอประมาณ ความมี 
เหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัว  
เง่ือนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
- มีนิสัยประหยัดและอดออม 
ตลอดจนมีนิสัยในการใช้เงินตาม 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานท่ี ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๔) 

๔๐.ประหยัดน้ า 
ประหยัดไฟ 

ร้อยละ ๗๕ – ๘๐ - รู้จักประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์  
สิ่งของส่วนตัวและส่วนรวม 
อย่างคุ้มค่า 
 

มาตรฐานท่ี ๒ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๔) 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

  - รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและ 
ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
- มีการเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วม 
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กิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และ 
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

ด้านท่ี  ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
ตัวบ่งชี้ จ านวน จ านวน นร./ ร้อยละที่ได้ น้ าหนัก คะแนน 
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นร./ครู ท่ีอยู่
ในระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

ครูทั้งหมด (คะแนน) ที่ได้ 

๑.๑  มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 
       มาตรฐาน 

๒๐๘.๕๐ ๒๓๘ ๘๗.๖๑ ๑.๐๐ ๐.๘๘ 

๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๒๓๘ ๒๓๘ ๑๐๐.๐๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐ 
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๒๓๘ ๒๓๘ ๑๐๐.๐๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐ 
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  
      อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  

๒๓๘ ๒๓๘ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑ ๕.๐๐ ๔.๘๘ 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้  

- การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา 
- การจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
- การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง 
- โครงการเล็กพริกขี้หนู 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมการเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างอิสระ โดยใช้เสียงเพลง 
ค าคล้องจองตามจังหวะและดนตรี การออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกก าลังกาย โดยเล่นเครื่องเล่นสนาม 
การละเล่นแบบไทย และจัดท าโครงการเล็กพริกขี้หนูเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ การปลูกฝังให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และรู้จักน าเศษวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ผลงาน มีความ
กล้าแสดงออก มีความคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหาคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดท าโครงการ เพื่อฝึกทักษะพัฒนาการด้านร่างกายท้ังกล้ามเนื้อใหญ่
และเล็ก ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางร่างกายท่ีดี ผ่านเกณฑ์การประเมินผลพัฒนาการตามบัญชีเรียกช่ือ
และสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนอนุบาล ๑-๓  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑ ในระดับดีเย่ียม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ 
และมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ รวมท้ังมีการทดสอบผู้เรียนเพื่อประเมินความสามารถ
พัฒนาการของผู้เรียนออกมาเป็นภาพรวม (ร้อยละ) ของโรงเรียน 
มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นร./ครู ท่ีอยู่ 
ในระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

จ านวน นร./
ครูทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ๒๓๘ ๒๓๘ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 
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๒.๒ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ๒๓๘ ๒๓๘ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ๒๓๒ ๒๓๘ ๙๗.๔๘ ๑.๐๐ ๐.๙๗ 
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว 
      และรักธรรมชาติ 

๒๓๘ ๒๓๘ ๑๐๐.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒ ๕.๐๐ ๔.๙๗ 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี ้
 - กิจกรรมสร้างสรรค์  
 - กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
 - กิจกรรมเสรี  
 - โครงการคุณหนูเด็กดี  
 - โครงการของขวัญปีใหม่แด่คนไข้สามัญ  

 ๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร เช่น กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเสรี มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการแสดงออกทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจัดท าโครงการคุณหนูเด็กดี  โครงการของขวัญปีใหม่แด่คนไข้สามัญ เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และรู้จักการเสียสละ มีระเบียบวินัยในตนเอง 
 ๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน และจัดท าโครงการต่าง ๆ ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และ
จิตใจ มีความสุข สนุกสนาน ร่าเริง มีความกล้าแสดงออกทางด้านอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์มีความมั่นใจในตนเอง มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๒ ในระดับดีเย่ียม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
จะท าโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกและมั่นใจในตนเองในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ให้ได้ตรงตามมาตรฐาน และหลักสูตรออกมาเป็น (ร้อยละ) ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นร./ครู ท่ีอยู่ 
ในระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

จ านวน นร./
ครูทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 
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๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอน 
      ของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

๒๒๓ ๒๓๘ ๙๓.๗๐ ๒.๐๐ ๑.๘๗ 

๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ๒๓๘ ๒๓๘ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 
๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ๒๓๖ ๒๓๘ ๙๙.๑๖ ๑.๐๐ ๐.๙๙ 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ 
      ศาสนาท่ีตนนับถือ 

๒๓๘ ๒๓๘ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓ ๕.๐๐ ๔.๘๖ 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี ้

- การจัดกิจกรรมโฮมรูม 
- การจัดกิจกรรมเสรี/กิจกรรมเคารพธงชาติ 
- โครงการประหยัดน้ า - ประหยัดไฟ 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนพบครูประจ าช้ันของตนอย่างใกล้ชิดใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี เกิดความ
เข้าใจกันระหว่างครูกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน มีการเล่นอย่างอิสระ ตามมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ท่ีจัดไว้
ในห้องเรียน การท ากิจกรรมเคารพธงชาติทุกวัน โดยมีการท่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ข้อ ของนักเรียน
โรงเรียนกิตติวิทยา การประชาสัมพันธ์ โครงการประหยัดน้ า-ประหยัดไฟ เพื่อปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียน 
 ๒. ผลการพัฒนา 

จากการจัดกิจกรรมและจัดท าโครงการอย่างหลากหลายเพื่อฝึกทักษะทางสังคมให้กับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียน  
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันส่งผลให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ 
ในระดับดีเย่ียม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรก าหนดแผนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และทันข่าวทันเหตุการณ์ จัดท า
โครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกฝังจิตส านึกกับผู้เรียนให้ได้ตรงตามมาตรฐานและหลักสูตรออกมาเป็น (ร้อยละ) 
ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นร./ครู ท่ีอยู่ 
ในระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

จ านวน นร./
ครูทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 
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๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ  
      และรักการเรียนรู้ 

๒๓๗ ๒๓๘ ๙๙.๕๘ ๑.๐๐ ๐.๙๙ 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ  
      ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

๒๐๖ ๒๓๘ ๘๖.๕๕ ๑.๐๐ ๐.๘๗ 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย ๒๓๕ ๒๓๘ ๙๘.๗๔ ๑.๐๐ ๐.๙๙ 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
      และคณิตศาสตร์ 

๒๐๕ ๒๓๘ ๘๖.๑๓ ๑.๐๐ ๐.๘๖ 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๒๓๘ ๒๓๘ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔ ๕.๐๐ ๔.๗๑ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

- กิจกรรมเกมการศึกษา 
- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
- กิจกรรมทฤษฎีส่ือสัมผัส 
- โครงการเล็กพริกขี้หนู 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียน ให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา  

ได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล โดยจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด ได้แก่ กิจกรรมเกมการศึกษา 
โดยการเล่นเกมท่ีช่วยพัฒนาด้านปัญญาของผู้เรียน รู้จักสังเกต การฝึกทักษะการพูด การสังเกต การคิดแก้ปัญหา 
การส่งเสริมให้เด็กได้คิด ให้เป็นระบบมากขึ้น โดยใช้กิจกรรมทฤษฎีส่ือสัมผัสและจัดท าโครงการเล็กพริกขี้หนู เป็น
การปลูกฝังให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และรู้จักน าเศษวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ผลงาน มีความกล้าแสดงออก 
มีความคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหาและคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ – จัดโครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อผึกทักษะการคิดในทุกกิจกรรม 

ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียน สามารถ
คิดสรุปตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๔ ในระดับดีเย่ียม 

๓. แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรมีการก าหนดแผนเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรม  

การจัดท าโครงการตามแผนงานท่ีวางไว้ และมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบรวมท้ังมีการ
ทดสอบผู้เรียนตามหลักสูตรของโรงเรียน 
 
 

ด้านท่ี ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล 
ตัวบ่งชี้ จ านวน จ านวน นร./ ร้อยละที่ได้ น้ าหนัก คะแนน 
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นร./ครู ท่ีอยู่ 
ในระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

ครูทั้งหมด (คะแนน) ที่ได้ 

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ 
      ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถ 
      น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่ 
      สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
      และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
      ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง 
      ระหว่างบุคคล 

๑๐ ๑๐ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 
๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
      สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

๑๐ ๑๐ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 

๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน 
      พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย  
      และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็ก 
      แก่ผู้ปกครอง 

๑๐ ๑๐ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
      ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ 
      การจัดประสบการณ ์

๑๐ ๑๐ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ 
      ตลอดเวลา 

๑๐ ๑๐ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถ 
      ในด้านการศึกษาปฐมวัย 

๑๐ ๑๐ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 

๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง 
        เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

๑๐ ๑๐ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

- โครงการวิชาการดี 
- กิจกรรมภายในโรงเรียน 
- กิจกรรมภายนอกโรงเรียน 
- งานหลักสูตร 
- งานแผนการสอน 
 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
- ระเบียนสะสมนักเรียนระดับปฐมวัย 
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- งานติดตามตรวจสอบ ปรับปรุงงาน/กิจกรรม 
- โครงการพัฒนาครู 
- คู่มือการปฏิบัติงาน 
- งานนิเทศครู 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนส่งเสริมครู ให้มีความสามารถและพัฒนาศักยภาพครูให้เป็นมืออาชีพ ให้มีส่วนร่วมภายใน  

โรงเรียน ชุมชนหรือหน่วยงานอื่นท้ังภาครัฐและเอกชน ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความมุ่งมั่น อุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน  
มีการแสวงหาความรู้และเทคนิค วิธีการใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจกว้าง และยอมรับการเปล่ียนแปลง การจัดการศึกษา
ท่ีมุ่งประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมความสามารถและพัฒนาศักยภาพของ  

ครู เกิดทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้มุ่งมั่นท่ีจะสอนและพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๕ ในระดับดีเย่ียม 

๓. แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรมีการก าหนดแผนเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรม  

การ จัดท าโครงการตามแผนงานท่ีวางไว้ และมีการติดตามนิเทศการสอนของครูเพื่อสร้างความมีส่วนร่วม
รับผิดชอบของครูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
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๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๒.๔๐ 
๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่ม 
      ที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๔.๐๐ ๓.๐๐ ๒.๔๐ 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล 
      การประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ 
      และการจัดการ 

๔.๐๐ ๓.๐๐ ๒.๔๐ 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย 
      ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๔.๐๐ ๓.๐๐ ๒.๔๐ 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๒.๔๐ 
๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่ 
      การจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๔.๐๐ ๓.๐๐ ๒.๔๐ 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา 
      ปฐมวัย 

๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖ ๒๐.๐๐ ๑๖.๐๐ 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

- โครงการพัฒนาผู้บริหาร 
- โครงการพัฒนาครู 
- งานบริหารบุคลากร 
- งานธรรมนูญโรงเรียน 
- งานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- งานแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
- งานฝุายวิชาการ 
- งานฝุายธุรการ กาเงินและอาคารสถานท่ี 
- งานฝุายกิจการ 
- งานฝุายบริหารบุคคล 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนส่งเสริมผู้บริหาร ให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า มีความสามารถ 

ในการจัดการศึกษา มีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ การคัดสรร
ครตูามต าแหน่งท่ีต้องการพิจารณาจากความรู้ความสามารถของครูให้มีความเหมาะสมให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
สร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด าเนินงานสนองนโยบาย 
และเปูาหมายของโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จสูงสุด 
 
 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาการบริหารงานช่วยพัฒนาทักษะด้าน  
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ความสามารถ ความถนัด การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้องค์กรมี
ความก้าวหน้า และบุคลากร มีความสุขในการปฏิบัติงาน ผู้เรียน สามารถคิดสรุปตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผล ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการ มีผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพที่ ๖ ในระดับดีมาก 

๓. แนวทางการพัฒนา 
  โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาผู้บริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถและทัศนคติ
ทางการศึกษาท่ีกว้างไกล ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง เพื่อเจตคติท่ีมีผลต่อการเรียนการสอน สร้าง
ความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๗  แนวการจัดการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติ 
      ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๒๐ 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝุายตระหนักและเข้าใจ 
      หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๒๐ 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ 
      การจัดการศึกษาปฐมวัย 

๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๒๐ 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
      ชุมชน และท้องถ่ิน 

๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๒๐ 

๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๒๐ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗ ๒๐.๐๐ ๑๖.๐๐ 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

- โครงการพัฒนาครู 
- โครงการวิชาการดี 
- โครงการโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
- โครงการ “บ้านพ่อ” ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย 
- โครงการประหยัดน้ า ประหยัดไฟ 
- โครงการคัดแยกขยะดีรีไซเคิล 
- โครงการ ๓๐ นาที มีประโยชน์ 
- โครงการสุขภาพดีหุ่นดี 
- โครงการน้องไหว้พี ่
- โครงการเล็กพริกขี้หนู 
- โครงการคุณหนูเด็กดี 
- โครงการกิตติสัมพันธ์ 
- กิจกรรมการเข้าใช้ห้องสมุด 
- กิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ 
- ชมรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- งานส่งเสริมวิชาการภายในและภายนอกโรงเรียน 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
- วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
- กิจกรรมการเรียนการสอนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- กิจกรรมการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
- กิจกรรมวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
- กิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
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- แบบประเมินการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  การศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี  เพื่อเป็นประโยชน์ 

แก่ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาเด็กให้เติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เด็กได้รับการพัฒนาท้ังทางด้าน 

ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และปลูกฝังให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ มีผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพที่ ๗ ในระดับดีมาก 

๓. แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์ 

สูงสุดแก่ทุกฝุาย 
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มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ๔..๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๐ 
๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ  
      สถานศึกษา 

๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๐ 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๐ 
๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายใน  
      ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ 

๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน 
      พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

๕.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ 

๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘ ๕.๐๐ ๔.๔๐ 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

- งานธรรมนูญโรงเรียน 
- งานแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
- โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
- งานแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- โครงการจัดระบบการบริหารการจัดการ 
- คู่มือการปฏิบัติงาน 
- โครงการพัฒนาผู้บริหาร 
- โครงการพัฒนาครู 
- แต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- งานนิเทศครู 
- รายงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (SAR) 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนได้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินงานการประกัน 

คุณภาพภายในสถานศึกษา ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ก ากับติดตาม ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงาน 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  การใช้วงจร PDCA ในการ
จัดระบบ  

บริหารงาน หรือการปฏิบัติงานอื่น ๆ สามารถขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ความส าเร็จ สู่มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพที่ ๘ ในระดับดีมาก 
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๓. แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรมีการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และพัฒนา  

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลท่ีเ ป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝุาย 
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ด้านท่ี  ๓  มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร 
      ในสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๕๐ 

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง 
      สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๕.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๕๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

- โครงการ “บ้านพ่อ” ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย 
- ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง 
- ชมรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- กิจกรรมการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
- กิจกรรมการเรียนการสอนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- โครงการกิตติสัมพันธ์ 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนจัดให้มีการเรียนการสอนโดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการใน  

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ กับการจัดกิจกรรมประสบการณ์พิเศษ น้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ให้แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ การปลูกฝังค่านิยม
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรม ประเพณีไทย ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม การ
อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีไทย ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน องค์กรศาสนา สถาบันของวิชาการ 
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี บูรณาการนั้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต เห็นคุณค่า 

และมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่อบุคคล การยกย่องให้เกียรติผู้อื่น มีผลการประเมินมาตรฐาน
คุณภาพที่ ๙ ในระดับดีเย่ียม 

๓. แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรมีการด าเนินงานในการบูรณาการการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้  

นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง รู้จักใช้ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต  
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ด้านท่ี  ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษา 
                     ปฐมวัย 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

- โครงการ “บ้านพ่อ” ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย 
- ชมรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- งานส่งเสริมวิชาการภายในและภายนอกโรงเรียน 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
- กิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
- แบบประเมินการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
- สรุปผลการประเมิน EQ นักเรียน 
- วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
- กิจกรรมวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประสบการณ์ส าคัญ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ปลูกจิตส านึกให้เด็ก 

รักษ์ส่ิงแวดล้อม กิจกรรมท้ิงขยะได้ถูกท่ี ปิดน้ าหลังการใช้ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติภายในโรงเรียน 
และการจัดกิจกรรมประสบการณ์พิเศษ วิถีชีวิตไทย สืบสานวัฒนธรรม กิจกรรมทฤษฎีส่ือสัมผัสอ่างน้ าอ่างทราย 
เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการ จัดกิจกรรมนั้น ท าให้เด็กเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ การด าเนินงานบรรลุตาม 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามวัตถุประสงค์ มีผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพที่ ๑๐ ในระดับดีเย่ียม  
๓. แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรมี การด าเนินการพัฒนาสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุง  

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 

๑๐.๑ จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปูาหมาย  
        ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของ 
        สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 
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พัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยอย่างไม่หยุดยั้ง 
 
 

ด้านท่ี ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้ 
                    สูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) คะแนนที่ได้ 

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเก่ียวกับ 
         การจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

- งานธรรมนูญโรงเรียน 
- งานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- งานแผนปฏิบัติประจ าปีการศึกษา 
- โครงการพัฒนาผู้บริหาร 
- โครงการพัฒนาครู 
- โครงการวิชาการดี 
- โครงการโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
- โครงการน้องไหว้พี ่
- โครงการ “บ้านพ่อ” ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย 
- โครงการประหยัดน้ า ประหยัดไฟ 
- โครงการคัดแยกขยะดีรีไซเคิล 
- โครงการ ๓๐ นาที มีประโยชน์ 
- กิจกรรมการเข้าใช้ห้องสมุด 
- กิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ 
- ชมรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- งานส่งเสริมวิชาการภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
- วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
- กิจกรรมวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
- กิจกรรมการเรียนการสอนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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- กิจกรรมการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
- งานส่งเสริมวิชาการภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการเรียนการสอน ใช้ส่ือการ 

เรียนการสอนท่ีทันสมัย เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จสูงสุดในด้านการยกระดับคุณภาพ จัดประสบการณ์เรียนรู้นอก
ห้องเรียน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีการฝึกให้เด็กเป็นผู้น า โดยมีการเลือกหัวหน้าห้อง 
จัดโครงการส่งเสริมความประหยัดให้กับเด็ก เช่น โครงการประหยัดน้ า ประหยัดไฟ 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการด าเนินงานส่งผลให้เด็กมีความพร้อมในขั้นต่อไป กล้าแสดงความรู้ ความสามารถ มีการปรับตัว 

เพื่อเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีความสุข มีผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพที่ ๑๑ ในระดับ
ดีเย่ียม 

๓. แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรให้ความส าคัญกับการเสริมสร้าง การพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในองค์กรทุกระดับ  

เพื่อท่ีจะส่งให้บุคลากรได้น าความรู้ความสามารถมาพัฒนาองค์กรให้ประสบความส าเร็จ สูงสุด 
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มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร./ครู 
ที่อยู่ในระดับ ๓

ขึ้นไป 

จ านวน นร./
ครูทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย 
       สม่ าเสมอ 

๕๖๙ ๕๖๙ ๑๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย 
      ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๕๓๕ ๕๖๙ ๙๔.๐๒ ๐.๕๐ ๐.๔๗ 

๑.๓ ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง 
      ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 
      อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

๕๖๙ ๕๖๙ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก 
      อย่างเหมาะสม 

๕๖๙ ๕๖๙ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ๕๖๙ ๕๖๙ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
      ดนตร/ีนาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

๕๖๙ ๕๖๙ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑ ๕.๐๐ ๔.๙๗ 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
 - โครงการสุขภาพดี หุ่นดี 
 - กิจกรรมเคารพธงชาติ 
      - บริหารจิต 
      - บริหารร่างกาย 
 - งานอนามัยโรงเรียน 
      - ช่ังน้ าหนัก/วัดส่วนสูง  (สัปดาห์แรกของเดือน) 
 - โครงการรักชีวิตไม่ติดยา 
 - โครงการคนดี 
 - โครงการน้องไหว้พี ่
 - กิจกรรมโฮมรูม 
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 - โครงการรักษ์ดนตรีไทย  
 - โครงการสอนพิเศษมวยไทย 
 - โครงการหมากฮอสฝึกปัญญา 
 - กิจกรรมกีฬาสี 
 - โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี มีน้ าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์  มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านกีฬา/
นันทนาการ  มีจิตใจสงบ สะอาดผ่องใส พร้อมท่ีจะใช้ปัญญาใน การแก้ปัญหาหรือตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และ
รวดเร็ว มคีวามรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและรู้จักปูองกันตนเองไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสามารถน าไปเผยแพร่
ข่าวสาร มีเจตคติท่ีดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ตามเปูาหมายของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   มี
กิริยามารยาทอ่อนน้อมถ่อมตน รุ่นน้องแสดงออกถึงการเคารพรุ่นพี่  ครูประจ าช้ันกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ดูแลเอาใจ
ใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด สามารถหาวิธีการปูองกันหรือแก้ปัญหาได้ทันการณ์  มีความซาบซึ้งเห็นความส าคัญของ
ดนตรีไทย ภูมิใจในความเป็นไทย และด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ได้เรียนรู้ศิลปะ
มวยไทย ตามหลักวิชาการอย่างแท้จริง ฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปความคิดรวบยอด อย่างเป็นระบบและมีความคิดแบบมีองค์รวม สามารถคาดการณ์ ก าหนดเปูาหมาย
แนวทาง การตัดสินใจ แก้ไขปัญหา อย่างมีสติโดยยึดหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ  
รู้อภัย สนุกสนานและมีความสามัคคี 

 ๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรม มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกา ย
สม่ าเสมอน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  ปูองกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและ
หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศเห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑ อยู่ใน
ระดับ ดีเย่ียม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
จะท าโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี กล้าแสดงออก มีจิตใจ
สงบ ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา มีกิริยามารยาทอ่อนน้อมถ่อมตน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง มีความสุข สนุกสนาน ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้ตรงตามมาตรฐานและหลักสูตรของโรงเรียน 
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มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร./ครู 
ที่อยู่ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๕๖๙ ๕๖๙ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๕๖๙ ๕๖๙ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๕๖๙ ๕๖๙ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา 
      สิ่งแวดล้อม 

๕๖๙ ๕๖๙ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
 - โครงการคนดี 

 - โครงการท าบุญตักบาตร 

 - กิจกรรมบันทึกความดี 

 - กิจกรรมเคารพธงชาติ 

 - กิจกรรมอธิษฐานจิตแผ่เมตตาบูชาคุณ  

 - โครงการ “บ้านพ่อ” ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย 
 - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 - โครงการน้องไหว้พี ่
 - โครงการออมทรัพย์-ออมสิน  
 - โครงการประหยัดน้ า ประหยัดไฟ  
 - โครงการคัดแยกขยะดีรีไซเคิล 
 - โครงการปลูกได้ เล้ียงได้ ขายเป็น 
 - โครงการต้นไม้ประจ าตัว ต้นไม้ประจ าใจ  
 - โครงการต้นไม้รายปักษ์ 
 - ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ชมรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ 
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 - โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มคุีณธรรม จริยธรรม ตามเปูาหมายของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนกิตติวิทยา มีความตระหนักในหน้าท่ีของพุทธศาสนิกชนท่ีดี ปฏิบัติตน นั่งสมาธิ 
อธิษฐานจิต แผ่เมตตาบูชาคุณ ควบคุมและดูแลความประพฤติของตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความ
จงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักการช่วยเหลือ แบ่งปันส่ิงของท่ีมีอยู่กับผู้อื่น รู้จักใช้ทรัพย์
ส่ิงของส่วนตัวและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา ส่ิงแวดล้อม รู้จักใช้ความรู้เพื่อเป็น
พื้นฐานในการด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเอื้ออาทรผู้อื่น เห็น
คุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม   มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ  มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๒ อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
จะท าโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี กล้าแสดงออก มีจิตใจ
สงบ มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา มีกิริยามารยาทอ่อนน้อมถ่อมตน ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสุข สนุกสนาน ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้ตรงตามมาตรฐานและ
หลักสูตรของโรงเรียน 
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มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร./ครู 
ที่อยู่ในระดับ ๓

ข้ึนไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๑  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
        จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว 

๕๖๙ ๕๖๙ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 

๓.๒  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถาม 
        เพ่ือค้นคว้าหาความรูเ้พ่ิมเติม 

๕๖๙ ๕๖๙ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

๓.๓  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
         เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

๕๖๙ ๕๖๙ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

๓.๔  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ๕๖๙ ๕๖๙ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
 - โครงการ ๓๐ นาที มีประโยชน์ 
 - กิจกรรมการเข้าใช้ห้องสมุด  
 - ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง  
 - ชมรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
 - กิจกรรมเคารพธงชาติ  
 - กิจกรรมเสียงตามสาย  
 - กิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์  
 - โครงการโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 - โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนรู้จักใฝุรู้ ฝึกทักษะความคิด การใช้วิจารณญาณ พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา  
รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีนิสัยรักการอ่านเพิ่มพูนมากขึ้น ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารได้ท้ัง
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ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ส่ือความคิดผ่านการพูดหรือน าเสนอ
ด้วยวิธีต่าง ๆ มองโลกในแง่ดี มีจินตนาการ มีความรอบรู้ ทันข่าว ทันเหตุการณ์ สามารถคาดการณ์สถานการณ์ 
ก าหนดเปูาหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น ปูองกัน
ตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
 
 ๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา 
มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมและส่ิงแวดล้อม การศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
จะท าโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี กล้าแสดงออก มีจิตใจ
สงบ มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา มีกิริยามารยาทอ่อนน้อมถ่อมตน ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสุข สนุกสนาน ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้ตรงตามมาตรฐานและ
หลักสูตรของโรงเรียน 
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มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
                  สมเหตุผล 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร./ครู 
ที่อยู่ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๔.๑  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสาร 
       โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

๕๖๙ ๕๖๙ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 

๔.๒  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ 
        ตนเอง 

๕๖๙ ๕๖๙ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

๔.๓  ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจแก้ปัญหา 
       โดยมีเหตุผลประกอบ 

๕๖๙ ๕๖๙ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

๔.๔  มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วย 
       ความภาคภูมิใจ 

๕๖๙ ๕๖๙ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
 - โครงการรักภาษาไทย 
 - โครงการ Spelling 
 - โครงการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
 - แฟูมสะสมผลงานนักเรียน  
 - โครงการหมากฮอสฝึกปัญญา  
 -  โครงการ “บ้านพ่อ” ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย 
 - โครงการปลูกได้ เล้ียงได้ ขายเป็น  
 - ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง  
 - ชมรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

 ๑. วิธีการพัฒนา 
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  โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียน ให้ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย รู้จักควบคุมอารมณ์ ใช้
ความคิดอย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น รักการอ่าน การเขียน การฟัง มีไหวพริบปฏิภาณ 
รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักสร้างสรรค์ภูมิปัญญาให้แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

 ๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรม มีความภูมิใจ และเห็นคุณค่าในความเป็นไทย มี
ความสามารถทางการเรียนรู้ กระบวนการคิด การวัดและประเมินผล การรู้จักแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล สร้างผลงาน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามจินตนาการ  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานท่ี ๔ อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 
 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
จะท าโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี กล้าแสดงออก มีจิตใจ
สงบ มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา มีกิริยามารยาทอ่อนน้อมถ่อมตน ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสุข สนุกสนาน ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้ตรงตามมาตรฐานและ
หลักสูตรของโรงเรียน 
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มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) คะแนนที่ได้ 

๕.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 
๕.๒  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 
๕.๓  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ๗๖.๘๐ ๒.๐๐ ๑.๕๔ 
๕.๔  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ๓.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๖๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕ ๕.๐๐ ๔.๑๔ 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
 - โครงการวิชาการดี 
 - โครงการรักภาษาไทย  
 - โครงการ Spelling 
 - โครงการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
 - โครงการโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
 - O-Net 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉล่ียรายห้องและรายช้ัน ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 
ท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดเป็นระบบและคิดเป็นองค์รวม 
พัฒนาความคิดอย่างมีเหตุผลและความคิดทางบวก มีคุณธรรม จริยธรรม การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมี
ความสุข  มีนิสัยรักการอ่าน ฟัง เพื่อหาเหตุผล โดยแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รอบตัวทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา 

 ๒. ผลการพัฒนา 
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 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมมีความรู้ และทักษะในด้านการเรียนรู้ มีความช านาญใน
เรื่องนั้น ๆ ประเมินผลด้วยตนเอง สามารถน ามาพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดียิ่งขึ้น มีความสามารถทางการ
เรียนรู้ กระบวนการคิด การวัดและประเมินผล การรู้จักแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามจินตนาการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๕ อยู่ในระดับ 
ดีมาก 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
จะท าโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี กล้าแสดงออก มีจิตใจ
สงบ มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา มีกิริยามารยาทอ่อนน้อมถ่อมตน ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสุข สนุกสนาน ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้ตรงตามมาตรฐานและ
หลักสูตรของโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ  
                  อาชีพสุจริต 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร./ครู 
ที่อยู่ในระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๖.๑  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ๕๖๙ ๕๖๙ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 
๖.๒  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ 
        ในผลงานของตนเอง 

๕๖๙ ๕๖๙ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

๖.๓  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ๕๖๙ ๕๖๙ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 
๖.๔  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกับ 
       อาชีพที่ตนเองสนใจ 

๕๖๙ ๕๖๙ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖ ๕ ๕.๐๐ 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
 - โครงการ “บ้านพ่อ” ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย 
 - โครงการรักภาษาไทย  
 - แฟูมสะสมผลงานนักเรียน 
 - กิจกรรมการเรียนการสอนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 - กิจกรรมการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น  

 ๑. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียน ให้มีการพัฒนาความคิดอย่างมีเหตุผลและความคิดทางบวก มีทักษะในการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ท างานอย่างมีความสุข รู้จักพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง มีเจตคติท่ีดี
ต่อบุคคลแต่ละสาขาอาชีพ และการยกย่องให้เกียรติผู้อื่น การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียน โดยค านึงถึงความเหมาะสม 
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 ๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมมีความรู้ และทักษะในด้านการเรียนรู้ มีความช านาญในเรื่องนั้น ๆ 
ประเมินผลด้วยตนเอง สามารถน ามาพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดียิ่งขึ้น มีความสามารถทางการเรียนรู้ 
กระบวนการคิด การวัดและประเมินผล การรู้จักแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
ตามจินตนาการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๖ อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีการเรียนการสอนท่ีมีแบบแผนอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการของ
ผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และจะท าโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง สุขภาพจิตดี กล้าแสดงออก มีจิตใจสงบ มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา มีกิริยามารยาท
อ่อนน้อมถ่อมตน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสุข สนุกสนาน ในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ให้ได้ตรงตามมาตรฐานและหลักสูตรของโรงเรียน 
 
ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร./ครู 
ที่อยู่ในระดับ 

๓ ข้ึนไป 

จ านวน นร./
ครูทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๗.๑  ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียน 
       ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ  
       และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๒๗ ๒๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

๗.๒  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ 
       ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ 
       พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๒๗ ๒๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

๗.๓  ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ 
       ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 
       พัฒนาการทางสติปัญญา   

๒๗ ๒๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 

๗.๔  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ 
       การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมา 
       บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๒๗ ๒๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

๗.๕  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น 
       การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
       ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

๒๗ ๒๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา 
      ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต 
      ด้วยความเสมอภาค 

๒๗ ๒๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

๗.๗  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ 
       เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน 
       การปรับการสอน 

๒๗ ๒๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

๗.๘  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และ 
       เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

๒๗ ๒๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 
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๗.๙  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับ 
       มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

๒๗ ๒๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

- โครงการวิชาการดี 
- กิจกรรมภายในโรงเรียน 
- กิจกรรมภายนอกโรงเรียน 
- งานหลักสูตร 
- งานแผนการสอน 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ปพ.๖ แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
- ปพ.๘ ระเบียนสะสม 
- งานติดตามตรวจสอบ ปรับปรุงงาน/กิจกรรม 
- โครงการพัฒนาครู 
- คู่มือการปฏิบัติงาน 
- งานนิเทศครู 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนส่งเสริมครู ให้มีความสามารถและพัฒนาศักยภาพครูให้เป็นมืออาชีพ ให้มีส่วนร่วมภายใน  

โรงเรียน ชุมชนหรือหน่วยงานอื่นท้ังภาครัฐและเอกชน ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความมุ่งมั่น อุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน มี
การแสวงหาความรู้และเทคนิค วิธีการใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจกว้าง และยอมรับการเปล่ียนแปลง การ
จัดการศึกษาท่ีมุ่งประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมความสามารถและพัฒนาศักยภาพของ  

ครู เกิดทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้มุ่งมั่นท่ีจะสอนและพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๗ ในระดับดีเย่ียม 

๓. แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรมีการก าหนดแผนเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรม  

การ จัดท าโครงการตามแผนงานท่ีวางไว้ และมีการติดตามนิเทศการสอนของครูเพื่อสร้างความมีส่วนร่วม
รับผิดชอบของครูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
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มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) คะแนนที่ได้ 

๘.๑  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่ม 
       ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๐ 

๘.๒  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล 
       ผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ 
       การจัดการ 

๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ 

๘.๓  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย 
       ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ 

๘.๔  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ 
       การกระจายอ านาจ 

๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ 

๘.๕  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร 
       การจัดการศึกษา 

๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๐ 

๘.๖  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่ 
       การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

- โครงการพัฒนาผู้บริหาร 
- โครงการพัฒนาครู 
- งานบริหารบุคลากร 
- งานธรรมนูญโรงเรียน 
- งานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- งานแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
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- งานฝุายวิชาการ 
- งานฝุายธุรการ การเงินและอาคารสถานท่ี 
- งานฝุายกิจการ 
- งานฝุายบริหารบุคคล 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนส่งเสริมผู้บริหาร ให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า มีความสามารถ 

ในการจัดการศึกษา มีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ การคัดสรร
ครูตามต าแหน่งท่ีต้องพิจารณาจากความรู้ความสามารถของครูให้มีความเหมาะสมให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
สร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด าเนินงานสนองนโยบาย 
และเปูาหมายของโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จสูงสุด 
 
 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาการบริหารงานช่วยพัฒนาทักษะด้าน  

ความสามารถ ความถนัด การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้องค์กรมี
ความก้าวหน้า และบุคลากร มีความสุขในการปฏิบัติงาน ผู้เรียน สามารถคิดสรุปตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผล ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการ มีผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพที่ ๘ ในระดับดีมาก 

๓. แนวทางการพัฒนา 
  โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาผู้บริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถและทัศนคติ
ทางการศึกษาท่ีกว้างไกล ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง เพื่อเจตคติท่ีมีผลต่อการเรียนการสอน สร้าง
ความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน  
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มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง 
                 มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 

๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด ๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ 
๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน 
       การด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 

๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๐ 

๙.๓  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙ ๕.๐๐ ๔.๐๐ 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

- โครงการจัดระบบการบริหารจัดการ 
- คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
- งานธรรมนูญโรงเรียน 
- งานแผนพัฒนามาตรฐานสถานศึกษา 

๑. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีบทบาทและหน้าท่ีให้ค าแนะน าการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนในด้านต่าง ๆ ก ากับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาการบริหารงานช่วยพัฒนาทักษะด้าน  

ความสามารถ ความถนัด การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้องค์กร  
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มีความก้าวหน้า และบุคลากร มีความสุขในการปฏิบัติงาน ผู้เรียนสามารถคิดสรุปตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง  
มีเหตุผล ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการ มีผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพที่ ๙ ในระดับดีมาก 

๓. แนวทางการพัฒนา 
  โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาผู้บริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถและทัศนคติ
ทางการศึกษาท่ีกว้างไกล ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง เพื่อเจตคติท่ีมีผลต่อการเรียนการสอน สร้าง
ความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน  
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง 
                   รอบด้าน 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ิน ๓.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๒๐ 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน ตามความถนัด  
         ความสามารถและความสนใจ 

๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  
        ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๐ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
       จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๕.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน 
        การสอนอย่างสม่ าเสมอ 

๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน 
         ทุกคน 

๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐ ๑๐ ๗.๘๐ 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

- โครงการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
- งานหลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา 
- โครงการจัดระบบการบริหารจัดการ 
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- กิจกรรมการเรียนการสอนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- กิจกรรมการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
- โครงการโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
- โครงการรักภาษาไทย 
- โครงการ Spelling 
- โครงการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
- นวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
- นวัตกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- งานนิเทศครู 
- งานติดตามตรวจสอบ ปรับปรุงงาน/กิจกรรม 
- แผนการสอน ๙ สาระการเรียนรู้ 
- แบบประเมิน EQ นักเรียน 
- แบบบันทึกสุขภาพ 

๑. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและความต้องการของผู้เรียน 
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การใช้ส่ือการเรียนการสอน ทางความคิดผ่านการพูด การเขียน โดยใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู ้ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รอบตัวได้ท้ังในและนอก
สถานศึกษา ครูมีความรู้ ทักษะความสามารถและประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ในการปฏิบัติงานอื่น ๆ สามารถขับเคล่ือน
โรงเรียนไปสู่ความส าเร็จ สู่มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ผลการพัฒนา 

จากการด าเนินงานตามหลักสูตรสถานศึกษา ก่อให้เกิดความรู้และความสามารถในด้านต่าง ๆ  
แก่ครูและผู้เรียน สร้างทักษะในการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักใช้เหตุผล และน าไปใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข  มีผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพที่ ๑๐ ในระดับดีมาก 

๓. แนวทางการพัฒนา 
  โรงเรียนควรมีการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และด าเนินการให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เพื่อพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนท่ีได้ 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
        มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
        สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
        ของผู้เรียน 

๔.๐๐ ๓.๐๐ ๒.๔๐ 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน 
        เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑ ๑๐ ๙.๔๐ 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

- โครงการ “บ้านพ่อ” ศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย 
- โครงการโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
- โครงการห้องเรียนสวยด้วย ๕ ส 
- โครงการสุขภาพดี หุ่นดี 
- โครงการรักชีวิตไม่ติดยา 
- ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- ห้องวิทยาศาสตร์ 
- ห้องคอมพิวเตอร์ 
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- ห้องโสตทัศนศึกษา 
- กิจกรรมการเข้าใช้ห้องสมุด 
- กิจกรรมชมรมเศรษฐกิจพอพียง 
- กิจกรรมชมรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- กิจกรรมการเรียนการสอนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- กิจกรรมการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
- กิจกรรมเคารพธงชาติ 
- งานตรวจเครื่องเล่นสนาม 
- งานอนามัยโรงเรียน 
 
 
 
 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ โดยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
มาบูรณาการการเรียนการสอน มีห้องประกอบการเรียนท่ีทันสมัย ห้องเรียนทุกห้องเรียนมีโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมการเข้าใช้ห้องประกอบการเรียน
ต่าง  ๆเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักกระบวนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การฟัง รู้จักต้ังค าถาม
เพื่อหาเหตุผล 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายของสถานศึกษา สร้างพัฒนาการให้ผู้เรียนรู้จัก  

สังเกตแก้ปัญหา อธิบาย ทดลอง ตัดสินใจ ออกแบบ สร้างสรรค์งานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความรอบรู้ 
สนใจ ความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ มีผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพที่ ๑๑ ในระดับดีเย่ียม 

๓. แนวทางการพัฒนา 
  โรงเรียนควรการด าเนินงานตามกิจกรรมอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาได้เต็ม
ศักยภาพ  
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มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๐ 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
        ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
        ของสถานศึกษา 

๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๐ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
        เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน  
        การศึกษาของสถานศึกษา 

๔.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๔๐ 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน 
        พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

๔.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๔๐ 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๐ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๒ ๕.๐๐ ๔.๒๐ 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

- งานธรรมนูญโรงเรียน 
- งานแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
- โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
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- งานแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- โครงการจัดระบบการบริหารการจัดการ 
- คู่มือการปฏิบัติงาน 
- โครงการพัฒนาผู้บริหาร 
- โครงการพัฒนาครู 
- แต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- งานนิเทศครู 
- รายงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (SAR) 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนได้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินงานการ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ก ากับติดตาม 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
 
 
 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  การใช้วงจร PDCA ในการ
จัดระบบ  

บริหารงาน หรือการปฏิบัติงานอื่น ๆ สามารถขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ความส าเร็จ สู่มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพที่ ๘ ในระดับดีมาก 

๓. แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรมีการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และพัฒนา  

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลท่ีเ ป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝุาย 
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ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ 
        ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  
        เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา  
        รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๔.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๐๐ 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา  
        ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๔.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๓ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

- โครงการ “บ้านพ่อ” ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย 
- ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง 
- ชมรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- กิจกรรมการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
- กิจกรรมการเรียนการสอนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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- โครงการกิตติสัมพันธ์ 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนจัดให้มีการเรียนการสอนโดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการใน  

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับ ๘ สาระการเรียนรู้ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ให้แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ การปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรม ประเพณีไทย ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์สืบทอด
วัฒนธรรม ประเพณีไทย ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน องค์กรศาสนา สถาบันของวิชาการ องค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชน 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี บูรณาการนั้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต เห็นคุณค่า 

และมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่อบุคคล การยกย่องให้เกียรติผู้อื่น มีผลการประเมินมาตรฐาน
คุณภาพที่ ๙ ในระดับดีเย่ียม 

๓. แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรมีการด าเนินงานในการบูรณาการการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้  

นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง รู้จักใช้ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต  
 
 
ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย 
        วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย 
        วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๔ ๕ ๔.๖๐ 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

- โครงการ “บ้านพ่อ” ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย 
- ชมรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- งานส่งเสริมวิชาการภายในและภายนอกโรงเรียน 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
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- กิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
- แบบประเมินการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
- สรุปผลการประเมิน EQ นักเรียน 
- วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
- กิจกรรมวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียน จัดกิจกรรมและโครงการเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามเปูาหมายของงาน 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนรักส่ิงแวดล้อม กิจกรรมท้ิงขยะได้ถูกท่ี ปิดน้ าหลังการใช้  
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติภายในโรงเรียน และการจัดกิจกรรมวิถีชีวิตไทย สืบสานวัฒนธรรม มีความ  
ดีงามไม่เส่ือมลง 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการ จัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ท าให้เด็กเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ การด าเนินงาน  

บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามวัตถุประสงค์ 
๓. แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรมี การด าเนินการพัฒนาสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุง  

พัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยอย่างไม่หยุดยั้ง 
 
 
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม 
                   สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น 
        ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๔.๐๐ ๓.๐๐ ๒.๔๐ 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๕ ๕.๐๐ ๔.๐๐ 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

- งานธรรมนูญโรงเรียน 
- งานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- งานแผนปฏิบัติประจ าปีการศึกษา 
- โครงการพัฒนาผู้บริหาร 
- โครงการพัฒนาครู 



123 
 

- โครงการวิชาการดี 
- โครงการโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
- โครงการน้องไหว้พี ่
- โครงการ “บ้านพ่อ” ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย 
- โครงการประหยัดน้ า ประหยัดไฟ 
- โครงการ ๓๐ นาที มีประโยชน์ 
- กิจกรรมการเข้าใช้ห้องสมุด 
- กิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ 
- ชมรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- งานส่งเสริมวิชาการภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
- วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
- กิจกรรมวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
- กิจกรรมการเรียนการสอนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- กิจกรรมการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
- งานส่งเสริมวิชาการภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการเรียนการสอน ใช้ส่ือการ 

เรียนการสอนท่ีทันสมัย เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จสูงสุดในด้านการยกระดับคุณภาพ จัดประสบการณ์เรียนรู้นอก
ห้องเรียน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีการฝึกให้เด็กเป็นผู้น า โดยมีการเลือกหัวหน้าห้อง 
จัดโครงการส่งเสริมความประหยัดให้กับเด็ก เช่น โครงการประหยัดน้ า ประหยัดไฟ 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการ ด าเนินงานส่งผลให้เด็กมีความพร้อมในขั้นต่อไป กล้าแสดงความรู้ ความสามารถ มีการ  

ปรับตัวเพื่อเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีความสุข 
๓. แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรให้ความส าคัญกับการเสริมสร้าง การพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในองค์กรทุก  

ระดับ เพื่อท่ีจะส่งให้บุคลากรได้น าความรู้ความสามารถมาพัฒนาองค์กรให้ประสบความส าเร็จ สูงสุด 
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๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

ด้านที่ ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๒๐ ๑๙.๔๒ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  ๕ ๔.๘๘ ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ๕ ๔.๙๗ ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๕ ๔.๘๖ ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ๕ ๔.๗๑ ดีเย่ียม 
ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๖๕ ๕.๔๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ  
                  เกิดประสิทธิผล ๒๐ ๒๐.๐๐ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ  
                  เกิดประสิทธิผล ๒๐ ๑๖.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๗  แนวการจัดการศึกษา ๒๐ ๑๖.๐๐ ดีมาก 
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มาตรฐานท่ี ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี 
                  ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕ ๔.๔๐ ดีมาก 

ด้านที่ ๓  มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๕ ๕.๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา  
                  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๕ ๕.๐ ดีเย่ียม 

ด้านที่ ๔  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ ๕.๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์  
                     และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย ๕ ๕.๐ ดีเย่ียม 

ด้านที่ ๕  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป 
                     การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๕ ๕.๐๐ ดีเย่ียม 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๐.๘๒ ดีเยี่ยม 

  ระดับปฐมวัย อยู่ในระดับคุณภาพระดับ ๕  (ดีเย่ียม) 
 
 
 
 
 
 
 

 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษาและ หรือมัธยมศึกษา 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   ๓๐ ๒๙.๑๑ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๕ ๔.๙๗ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์ ๕ ๕.๐๐ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
                    อย่างต่อเน่ือง 

๕ ๕.๐๐ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา 
                 ได้อย่างมีสติสมเหตุผล ๕ ๕.๐๐ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ๕ ๔.๑๔ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
                  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ๕ ๕.๐๐ ดีเย่ียม 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐ ๔๓.๔๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๑๐ ๑๐.๐๐ ดีเย่ียม 
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มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ  
                  เกิดประสิทธิผล 

๑๐ ๘.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี 
                 อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕ ๔.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา 
                    คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ๑๐ ๗.๘๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
                    พัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐ ๙.๔๐ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด 
                    ในกฎกระทรวง ๕ ๔.๐๐ ดีมาก 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐ ๘.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม 
                    แห่งการเรียนรู้ ๑๐ ๘.๐๐ ดีเย่ียม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ ๔.๖๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 
                    ที่ก าหนดข้ึน 

๕ ๔.๖๐ ดีเย่ียม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ ๔.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
                    และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

๕ ๔.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๘๙.๑๑ ดีมาก 

  ระดับขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับคุณภาพระดับ ๔  (ดีมาก) 

 
๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ผลพัฒนาการเด็ก   ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒   (ช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ – สช.) 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก 
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
๑.ด้านร่างกาย ๙๔    
๒.ด้านอารมณ์-จิตใจ ๙๔    
๓.ด้านสังคม ๙๔    
๔.ด้านสติปัญญา ๙๔    

(ให้น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 

 ๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน (ป.๑ - ป.๖) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
จ านวน นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๙๘ - - ๔ ๑๒ ๑๓ ๑๖ ๑๖ ๓๗ ๖๙   ๗๐.๔๑ 
คณิตศาสตร ์ ๙๘ - - ๓ ๕ ๕ ๑๐ ๑๒ ๖๓ ๘๕   ๘๖.๗๓ 
วิทยาศาสตร์ ๙๘ - - - - - ๖ ๘ ๘๔ ๙๘ ๑๐๐.๐๐ 
สังคมศึกษา ๙๘ - - - ๑ ๖ ๑๓ ๒๙ ๔๙ ๙๑   ๙๒.๘๖ 
ประวัติศาสตร์ ๙๘ - - - - - ๗ ๒๐ ๗๑ ๙๘ ๑๐๐.๐๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๘ - - - - - ๑ ๓ ๙๔ ๙๘ ๑๐๐.๐๐ 
ศิลปะ ๙๘ - - - - - ๑๔ ๓๕ ๔๙ ๙๘ ๑๐๐.๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๙๘ - - - - - ๓ ๑๗ ๗๘ ๙๘ ๑๐๐.๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๙๘ - ๑ ๑ ๔ ๑๒ ๑๕ ๑๗ ๔๘ ๘๐   ๘๑.๖๓ 
หน้าท่ีพลเมือง ๙๘ - - - - ๓ ๑๔ ๒๘ ๕๓ ๙๕   ๙๖.๙๔ 
คอมพิวเตอร์ ๙๘ - - - - ๑ ๒ ๓ ๙๒ ๙๗   ๙๘.๙๘ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๙๘ - - - ๑ ๓ ๖ ๑๑ ๗๗ ๙๔   ๙๕.๙๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
จ านวน นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๙๔ - ๓ ๑๑ ๙ ๑๓ ๒๑ ๑๘ ๑๙ ๕๘ ๖๑.๗๐ 
คณิตศาสตร ์ ๙๔ - ๒ ๒ ๖ ๗ ๕ ๗ ๖๕ ๗๗ ๘๑.๙๑ 
วิทยาศาสตร์ ๙๔ - - - - ๑ ๓ ๗ ๘๓ ๙๓ ๙๘.๙๔ 
สังคมศึกษา ๙๔ - - -๑ - ๒ ๕ ๑๓ ๗๓ ๙๑ ๙๖.๘๑ 
ประวัติศาสตร์ ๙๔ - - ๑ - ๒ ๗ ๑๓ ๗๑ ๙๑ ๙๖.๘๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๔ - - - ๑ ๒ ๑ ๘ ๘๒ ๙๑ ๙๖.๘๑ 
ศิลปะ ๙๔ - - - - ๑ ๑๐ ๒๔ ๕๙ ๙๓ ๙๘.๙๔ 
การงานอาชีพฯ ๙๔ - - - - ๑ ๘ ๒๒ ๖๓ ๙๓ ๙๘.๙๔ 
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ภาษาต่างประเทศ ๙๔ - ๓ ๔ ๙ ๙ ๑๓ ๑๘ ๓๘ ๖๙ ๗๓.๔๐ 
หน้าท่ีพลเมือง ๙๔ - - - ๑ ๑ ๖ ๒๔ ๖๒ ๙๒ ๙๗.๘๗ 
คอมพิวเตอร์ ๙๔ - - - ๑ ๑ ๒ ๖ ๘๔ ๙๒ ๙๗.๘๗ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๙๔ - ๑ - - - - ๗ ๘๖ ๙๓ ๙๘.๙๔ 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
จ านวน นร.ที่
ได้ระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๑๒ - - ๓ ๗ ๓ ๗ ๑๔ ๗๘ ๙๙   ๘๘.๓๙ 
คณิตศาสตร ์ ๑๑๒ - ๒ ๔ ๑๕ ๑๓ ๑๘ ๑๓ ๔๗ ๗๘   ๖๙.๖๔ 
วิทยาศาสตร์ ๑๑๒ - - - - - ๑๐ ๒๘ ๗๔ ๑๑๒ ๑๐๐.๐๐ 
สังคมศึกษา ๑๑๒ - - - - - ๖ ๑๓ ๙๓ ๑๑๒ ๑๐๐.๐๐ 
ประวัติศาสตร์ ๑๑๒ - - - ๓ ๑๑ ๑๐ ๒๘ ๖๐ ๙๘   ๘๗.๕๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๑๒ - - - - - ๒ ๖ ๑๐๔ ๑๑๒ ๑๐๐.๐๐ 
ศิลปะ ๑๑๒ - - - - - ๑๓ ๓๐ ๖๙ ๑๑๒ ๑๐๐.๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๑๑๒ - - - - ๑ ๙ ๒๙ ๗๓ ๑๑๑   ๙๙.๑๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๑๒ - - - ๑ ๓ ๙ ๙ ๙๐ ๑๐๘   ๙๖.๔๓ 
หน้าท่ีพลเมือง ๑๑๒ - - - ๑ ๑ ๑๑ ๑๒ ๘๗ ๑๑๐   ๙๘.๒๑ 
คอมพิวเตอร์ ๑๑๒ - - - - - ๑ ๖ ๑๐๕ ๑๑๒ ๑๐๐.๐๐ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๑๑๒ - - - ๑ ๑ ๑ ๑๐ ๙๙ ๑๑๐   ๙๘.๒๑ 

 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
จ านวน นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๘๓ - ๓ ๔ ๒ ๑๐ ๖ ๑๙ ๓๙ ๖๔ ๗๗.๑๑ 
คณิตศาสตร ์ ๘๓ - ๕ ๗ ๖ ๖ ๑๖ ๑๕ ๒๘ ๕๙ ๗๑.๐๘ 
วิทยาศาสตร์ ๘๓ - - - ๓ ๑ ๖ ๑๒ ๖๑ ๗๙ ๙๕.๑๘ 
สังคมศึกษา ๘๓ - - - ๔ ๓ ๒๐ ๑๓ ๔๓ ๗๖ ๙๑.๕๗ 
ประวัติศาสตร์ ๘๓ - ๑ ๔ ๒ ๙ ๑๔ ๑๙ ๓๔ ๖๗ ๘๐.๗๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๓ - - - ๑ ๑ ๑ ๖ ๗๔ ๘๑ ๙๗.๕๙ 
ศิลปะ ๘๓ - - - - ๓ ๑๙ ๒๒ ๓๙ ๘๐ ๙๖.๓๙ 
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การงานอาชีพฯ ๘๓ - - - - ๓ ๗ ๑๒ ๖๑ ๘๐ ๙๖.๓๙ 
ภาษาต่างประเทศ ๘๓ - ๒ ๓ ๑๐ ๓ ๙ ๑๕ ๔๑ ๖๕ ๗๘.๓๑ 
หน้าท่ีพลเมือง ๘๓ - - - ๒ ๖ ๓ ๑๑ ๖๑ ๗๕ ๙๐.๓๖ 
คอมพิวเตอร์ ๘๓ - - - - ๑ ๓ ๓ ๗๖ ๘๒ ๙๘.๘๐ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๘๓ - - - - ๒ ๓ ๑๑ ๖๗ ๘๑ ๙๗.๕๙ 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
จ านวน นร.ที่
ได้ระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๙๔ - - ๑ ๑ ๔ ๖ ๑๗ ๖๕ ๘๘   ๙๓.๖๒ 
คณิตศาสตร ์ ๙๔ - ๑๑ ๑๔ ๘ ๑๑ ๑๔ ๑๓ ๒๓ ๕๐   ๕๓.๑๙ 
วิทยาศาสตร์ ๙๔ - - - ๑ ๘ ๑๔ ๑๗ ๕๔ ๘๕   ๙๐.๔๓ 
สังคมศึกษา ๙๔ - ๒ ๒ ๕ ๔ ๑๒ ๒๑ ๔๘ ๘๑   ๘๖.๑๗ 
ประวัติศาสตร์ ๙๔ - ๒ ๑๐ ๖ ๑๐ ๑๓ ๑๔ ๓๙ ๖๖   ๗๐.๒๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๔ - - - ๑ ๑ ๔ ๖ ๘๒ ๙๒   ๙๗.๘๗ 
ศิลปะ ๙๔ - - - - ๘ ๓๖ ๒๗ ๒๓ ๘๖   ๙๑.๔๙ 
การงานอาชีพฯ ๙๔ - - - - - ๑๕ ๒๒ ๕๗ ๙๔ ๑๐๐.๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๙๔ - ๑ ๓ ๑๑ ๘ ๑๒ ๙ ๕๐ ๗๑   ๗๕.๕๓ 
หน้าท่ีพลเมือง ๙๔ - - - ๑ ๔ ๑๒ ๑๓ ๖๔ ๘๙   ๙๔.๖๘ 
คอมพิวเตอร์ ๙๔ - - - - - ๑ ๘ ๘๕ ๙๔ ๑๐๐.๐๐ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๙๔ - ๑ - - - ๕ ๒๔ ๖๔ ๙๓   ๙๘.๙๔ 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
จ านวน นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๘๘ - ๒ ๑ ๑ - ๖ ๑๖ ๖๒ ๘๔   ๙๕.๔๕ 
คณิตศาสตร ์ ๘๘ - - ๒ ๒ ๔ ๑๓ ๑๒ ๕๕ ๘๐   ๙๐.๙๑ 
วิทยาศาสตร์ ๘๘ - - - - ๒ ๒ ๑๕ ๖๙ ๘๔   ๙๕.๔๕ 
สังคมศึกษา ๘๘ - ๑ ๒ ๒ ๖ ๘ ๑๖ ๕๓ ๗๗   ๘๗.๕๐ 
ประวัติศาสตร์ ๘๘ - ๑ ๑ ๒ ๘ ๑๕ ๑๔ ๔๗ ๗๖   ๘๖.๓๖ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๘ - - - - ๑ ๑ ๓ ๘๓ ๘๗   ๙๘.๘๖ 
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ศิลปะ ๘๘ - - - - ๓ ๑๕ ๒๖ ๔๔ ๘๕   ๙๖.๕๙ 
การงานอาชีพฯ ๘๘ - - - - ๒ ๗ ๒๒ ๕๗ ๘๖   ๙๗.๗๓ 
ภาษาต่างประเทศ ๘๘ - - ๔ ๕ ๖ ๖ ๙ ๕๘ ๗๓   ๘๒.๙๕ 
หน้าท่ีพลเมือง ๘๘ - - - - ๕ ๗ ๑๔ ๖๒ ๘๓   ๙๔.๒๒ 
คอมพิวเตอร์ ๘๘ - - - - - ๒ ๗ ๗๙ ๘๘ ๑๐๐.๐๐ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๘๘ - - - ๑ ๑ ๓ ๙ ๗๔ ๘๖   ๙๗.๗๓ 

 

๔.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

สาระวิชา จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ 
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

คณิตศาสตร ์ ๘๕ ๕๖.๘๘ ๑๙๒๒ ๑ ๕๑ ๓๓ 
ภาษาไทย ๘๕ ๖๑.๗๑ ๑๒.๙๓ - ๓๕ ๕๐ 
วิทยาศาสตร์ ๘๕ ๔๘.๔๔ ๑๑.๓๖ ๒ ๗๓ ๑๐ 
ภาษาอังกฤษ ๘๕ ๖๐.๑๒ ๑๖.๖๔ ๑ ๔๒ ๔๒ 
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๕ ๕๗.๒๙ ๑๑.๔๙ - ๕๘ ๒๗ 

รวมเฉลี่ย ๕๖.๘๙  
 
 
 
 
 
 
 

 ๔.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที ่๑ ๙๘ ๙๘ - - - 
ประถมศึกษาปีที ่๒ ๙๔ ๙๔ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๑๒ ๑๑๒ - - - 
ประถมศึกษาปีที ่๔ ๘๓ ๗๘ ๕ - - 
ประถมศึกษาปีที ่๕ ๙๔ ๘๒ ๑๒ - - 
ประถมศึกษาปีที ่๖ ๘๘ ๗๒ ๑๖ - - 
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รวม ๕๖๙ ๕๓๖ ๓๓ - - 
เฉลี่ยร้อยละ ๙๔.๒๐ ๕.๘๐ - - 

 

 ๔.๕ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที ่๑ ๙๘ ๒๗ ๓๒ ๓๙ - 
ประถมศึกษาปีที ่๒ ๙๔ ๖ ๒๙ ๕๙ - 
ประถมศึกษาปีที ่๓ ๑๑๒ ๘๔ ๒๐ ๘ - 
ประถมศึกษาปีที ่๔ ๘๓ ๔๐ ๒๕ ๑๘ - 
ประถมศึกษาปีที ่๕ ๙๔ ๖๐ ๓๑ ๓ - 
ประถมศึกษาปีที ่๖ ๘๘ ๗๕ ๘ ๕ - 

รวม ๕๖๙ ๒๙๒ ๑๔๕ ๑๓๒ - 
เฉลี่ยร้อยละ ๕๑.๓๒ ๒๕.๔๘ ๒๓.๒๐ - 

 ๔.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที ่๑ ๙๘ ๙๘ - 
ประถมศึกษาปีที ่๒ ๙๔ ๙๔ - 
ประถมศึกษาปีที ่๓ ๑๑๒ ๑๑๒ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๘๓ ๘๓ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๙๔ ๙๔ - 
ประถมศึกษาปีที ่๖ ๘๘ ๘๘ - 

รวม ๕๗๐ ๕๗๐ - 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ - 

 

   ๔.๗ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน 
   ๑) ด้านความสามารถในการส่ือสาร  
       นกัเรยีนสามารถใช้ภาษาถ่ายทอด ความรู ้ความเข้าใจ ความรูสึ้กและทัศนะของตนเอง เพือ่
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
   ๒) ด้านความสามารถในการคิด 
       นกัเรยีนสามารถคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเป็นระบบ และสามารถ
ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจได้ 
   ๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
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       นกัเรยีนสามารถแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
   ๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
       นกัเรยีนสามารถน ากระบวนการต่าง ๆ เช่น การเรยีนรูด้้วยตนเอง การเรยีนรูต่้อเนือ่ง การ
ท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม น าไปใช้ในชีวิติประจ าวันได้ 
   ๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
       นกัเรยีนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีด้านการเรยีนรู้
ถูกต้องเหมาะสม เช่น การใช้ Internet, การใช้ส่ือ CAI ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๔ สรุปผลการพัฒนา 
(นอกเหนือจากตัวช้ีวัดตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

 

1. จุดเด่นของสถานศึกษา  (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพิ่มเติมได้) 
 

จุดเด่นของสถานศึกษา 
ด้านครู 

 จัดกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน 
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จุดเด่นของสถานศึกษา 
 ปลูกฝังเด็กให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง 
 สามารถบูรณาการส่ือการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
 รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษา ท าให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ 
 วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
 ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง 
 จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก 
 ดูแล เอาใจใส่ ผู้เรียนท่ัวถึง 
 น ากระบวนการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ 
 พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก 
 มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
 มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ/เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
 มีความรู้เข้าใจ/ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
 มีความต้ังใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ี ขยัน อดทน เสียสละ 
 มีจ านวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ์ 
 เป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้เรียน 
 พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ 
 มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน 

ด้านผู้บริหาร 
 มีความรู้เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
 มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน 
 ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
 มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า ท้ังด้านวิชาการ และการบริหาร 
 ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น 
 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 มีความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค์ 
 มีคุณธรรม จริยธรรม 
 มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
 สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
 ตระหนักและส่งเสริมให้ครู ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถของครู 
 บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม/กระจายอ านาจ 
 บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 มีความเป็นประชาธิปไตย 
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จุดเด่นของสถานศึกษา 
 ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

ด้านผู้เรียน 
 ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
 มีความขยัน/อดทน/รอบคอบ 
 มีจิตใจเอื้ออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตัญญู 
 มีระเบียบวินัย/รับผิดชอบ/ซื่อสัตย์ 
 มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย 
 ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ประหยัด 
 ทานอาหารมีประโยชน์/มีสุขลักษณะท่ีดี 
 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ท าช่ือเสียงให้กับโรงเรียนด้านวิชาการ/กีฬา/ศิลปะ 
 สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัย ดี ช่ืนชมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 
 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากส่ิงเสพติด 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น 
 มีความรู้ทักษะเบ้ืองต้น มีทักษะในการท างาน 
 มีทักษะการวิเคราะห์/การส่ือความ 
 มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม/ท างานร่วมกับผู้อื่นได้/ท างานเป็นทีม 
 กระตือรือร้น/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน/รักการอ่าน 
 มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อ/ประสาทสัมผัส/มิติสัมพันธ์ 
 มีอิสระในการน าเสนองานของตนเอง/กล้าแสดงออก 

ด้านสถานศึกษา 
 ระบบการบริหารจัดการดี//พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
 การบริหารงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 จัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม 

o เปิดการเรียนการสอนในระดับท่ีสูงขึ้น 
 มีทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน 

o มีบริการรถรับส่งผู้เรียน 
 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมปลอดภัย 
 ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
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จุดเด่นของสถานศึกษา 
 ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม 
 ให้ความส าคัญและเข้าร่วมในกิจกรรมด้านศาสนสัมพันธ์กับทุกศาสนา  
 ได้รับความร่วมมือ/ยอมรับ/สนับสนุน จากผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี 
 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 
 การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความต้องการของผู้เรียน 
 น ากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน 
 ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 
 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
 จัดกิจกรรมท่ีสร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 
 ส่งเสริมทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการศึกษาในระดับประถม 
 มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสถาบันต่างๆ 

o เป็นแหล่งเรียนรู้และวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 
 มีทรัพยากร ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย 
 มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
 ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 วางแผนและด าเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 

o จัดหลักสูตรท้องถิ่น 
 มีหลักสูตรประจ าสถานศึกษา 
 มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนดี 
 มีส่ือเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
 มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร  
 ห้องเรียนทันสมัย มีระบบคอมพิวเตอร์ท่ีต่อ LAN และ มี LCD Projector ทุกห้องเรียน 
 อาคารเรียน/ห้องประกอบ/ส่ือการเรียนการสอนเพียงพอ/พร้อมใช้ 

 
 
 
 

2. จุดควรพัฒนา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพิ่มเติมได้) 
จุดควรพัฒนา 

ด้านครู 
o การจัดการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง  
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จุดควรพัฒนา 
o การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
o พัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการสอน ควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
o จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
o จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
o ใช้วิธีสอนท่ีหลากหลายส่งเสริมการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค์ 
o ศึกษารูปแบบ/การจัดกิจกรรม/วิธีการสอน แบบสมัยใหม่ 
o สอน/แนะน า เรื่องของบาป บุญ คุณ โทษ 
o สอนให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเสริมสุขภาพ 
o พัฒนาบันทึกหลังการสอนและน าผลการประเมินมาใช้พัฒนาผู้เรียน 
o น าผลการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติจริง 
o จัดมุมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง 
o เน้นการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
o การผลิตส่ือการเรียนการสอนเอง 
o การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียน เพื่อน ผู้ปกครอง/ตามสภาพจริง/ประเมินผล

การเรียนการสอนเป็นรายบุคคล 
o การท าวิจัยในช้ันเรียน 
o จัดหาครูที่เป็นเจ้าของภาษามาสอนผู้เรียน 
o จัดครูให้ตรงสาขาวิชา 
o ความรู้เข้าใจหลักสูตรในการเช่ือมโยงกับการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์  
o ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/ส่ือการสอน 
o ความรู้ด้านเทคนิคการสอน/อบรม/ศึกษาต่อ 
o พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 
o ปลูกฝังให้ครูรักงาน ลดการเข้า-ออกของครู 
o ไม่มีการเตรียมอุปกรณ์การสอน 
o ไม่ถนัดในการจัดท าเอกสารต่าง ๆ 
o ส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือการสอนใช้เอง 

ด้านผู้บริหาร 
o น าการประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนในการบริหารจัดการ 
o จรรยาบรรณ/คุณธรรม จริยธรรม 
o จัดบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียน 

ด้านผู้บริหาร 
o การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 
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จุดควรพัฒนา 
o บุคลากรมีจ านวนน้อย/การจัดหาบุคลากรเพิ่มข้ึน 
o ประสบการณ์ในการบริหารงาน 
o ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นระบบ/รูปแบบท่ีชัดเจน 
o พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู 
o การสร้างขวัญและก าลังใจให้ครู/ยกย่องผู้มีความสามารถ มีผลงานดี ประพฤติดี 
o บุคลากรและผู้บริหารขาดความเข้าในการปฏิรูปการศึกษา 
o การบริหารแบบมีส่วนร่วม/ให้บุคลากรมีส่วนในการบริหารด้วย 
o การน าข้อมูลและผลการประเมินใช้ตัดสินใจ/ปรับปรุงงาน 

ด้านผู้เรียน 
o จิตส านึกในความรับผิดชอบและมีวินัย/การช่วยเหลือตนเอง 
o ผู้เรียนมุ่งแข่งขันสูงฉายภาพความเห็นแก่ตัว 
o ฝึกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
o มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค์ 
o ควรมีความรักสถานศึกษา 
o ตระหนักในเรื่องความประหยัด/ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
o รู้จักคุณค่าอาหาร/ลักษณะนิสัยท่ีดี/ ถูกสุขลักษณะ  สะอาด 
o ส่วนสูง น้ าหนัก ไม่ได้มาตรฐาน 
o การรักการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
o การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต/ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
o ทักษะในการแสวงหาความรู้/การสังเกต/ส ารวจ/เช่ือมโยง 
o การท างานร่วมกับผู้อื่น 
o ความกล้าในการแสดงออก 
o ความอดทน อดกล้ัน/ท างานจนส าเร็จ 
o พัฒนาทักษะในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากกลุ่มสาระ 
o การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสร้างสรรค์/จินตนาการ 
o พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห์/ไตร่ตรอง/สังเคราะห์ 
o พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระอังกฤษ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/สังคม/

อาชีพ/คอมพิวเตอร์ 
ด้านสถานศึกษา 
o พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
o มีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

ด้านสถานศึกษา 
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จุดควรพัฒนา 
o มีรถรับส่งผู้เรียน 
o พัฒนาข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน/การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
o การประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
o การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
o ส่งเสริมให้ครูจัดท างานวิจัยในช้ันเรียน 
o พัฒนาให้มีครูแกนน าและครูต้นแบบ 
o จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน/ธรรมนูญ/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
o มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/นิเทศ 
o การตรวจสอบภายใน 
o จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
o การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการด าเนินงานของโรงเรียน 
o การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน/ผู้ปกครอง/ผู้เรียน/ครู 
o การให้ผู้ปกครองและผู้เรียนมีบทบาทในการสนับสนุนทางวิชาการ 
o การเผยแพร่จุดเด่นของโรงเรียน/ประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ 
o การจัดกิจกรรมท่ีกระตุ้นการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค์/แก้ปัญหา/ตัดสินใจ 
o การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
o การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
o ส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
o พัฒนา/ประเมิน หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
o การประเมินพัฒนาการเตรียมความพร้อม 
o ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจหลักสูตรการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
o ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตสาธารณะ 
o จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้ 
o ให้มีวิทยากรท้องถิ่น/ร่วมจัดแหล่งเรียนรู้ร่วมชุมชน 
o จัดให้มีศูนย์วิทยาการท่ีส่งเสริมองค์ความรู้ 
o ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอื้อต่อการเรียนการสอน 
o พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
o ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณของโรงเรียนให้มีความสะอาด/ปลอดภัย 
o พัฒนาส่ือการเรียนการสอน/นวัตกรรม/อุปกรณ์ปฏิบัติการวิชาต่างๆ 
o ห้องสมุดท่ีทันสมัย/ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/หนังสือเพียงพอและหลากหลาย สามารถให้ผู้เรียน

ศึกษาค้นคว้า 
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๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพิ่มเติมได้) 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ด้านครู 
o การเขียนแผนการเรียนรู้อย่างเช่ียวชาญ 
o ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน 
o ครูผู้สอนได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธี และนวัตกรรมท่ีหลากหลาย 

 จัดกิจกรรม/ชมรม ตามความสนใจของผู้เรียน 
o จัดท าแผนการเรียนทางภาษาท่ีหลากหลาย 
o จัดนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Mastery Learning ในวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงช้ันท่ี ๑ 
o น าวิถีพุทธมาฝึกสมาธิให้ผู้เรียน 
o ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/เน้นสอนแบบโครงงาน/เน้นสอนแบบบูรณา

การ/เน้นการสอนบทบาทสมมติ 
o ปรับสภาพแวดล้อมเพิ่มความหลากหลายในการเรียนรู้ 

 พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์จริง/การด ารงชีวิต/การใช้ชีวิตประจ าวัน 

o ส่งเสริมด้านการใช้ส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
o ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียน 
o ส่งเสริมให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 
o ส่งเสริมการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู 
o ส่งเสริมการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดท าแผนการสอน  
o ประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลมาใช้ 
o พัฒนาปรับปรุงการจัดท าแฟ้มสะสมของผู้เรียนให้เป็นระบบ 
o รายงานการพัฒนาการของเด็กให้ผู้ปกครองทราบ 
o วางแผนให้ครูท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม/แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

 ให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 ครูได้รับการอบรม ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 
 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเทคนิคและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

o มีคุณธรรม จริยธรรม 
o มีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาท่ีสอน  
o มีจ านวนครูเพียงพอกับผู้เรียน 
o จัดหาครูต่างชาติมาสอนภาษาต่างประเทศโดยตรง  

ด้านผู้บริหาร 
o ความเป็นผู้น า ความสามารถในการบริหารจัดการ 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
o แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการบริหารและด าเนินการอย่างมีระบบ 

ด้านผู้บริหาร 
o มีการวางระบบและระเบียนส าหรับการบริหารงานอย่างเหมาะสม 

 ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
 จัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากร ให้ได้รับการศึกษาต่อท่ีสูงขึ้น 

o การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
o ให้บุคลากรมีส่วนร่วม/มีความเข้าใจ ในการบริหารงาน 
o ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีม 

ด้านผู้เรียน 
o ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย/รับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
o จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกจิตส านึก ให้ผู้เรียน เห็นคุณค่า ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากร 
o จัดท าบันทึกความดี 
o ผู้เรียนมีสุขนิสัยท่ีดี รู้จักการออมทรัพย์และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
o รู้พิษภัยและห่างไกลจากยาเสพติด 
o ปลูกจิตส านึกผู้เรียนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
o พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมท่ีดี 
o มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ จิตส านึกท่ีดี 
o รักความเป็นไทย/มีสัมมาคาราวะ/พูดจาไพเราะ/มีความสุภาพ เรียบร้อย/มีมารยาท 
o รู้คุณค่าการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
o ฝึกผู้เรียนให้กล้าคิด กล้าแสดงออก 
o พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้/มีความกระตือรือร้น 
o การอยู่ร่วมกับผู้อื่น/พึ่งพาตนเองได้ 
o ฝึกความเป็นผู้น า/ผู้ตาม 
o ฝึกกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
o ฝึกกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 
o ส่งเสริมความรัก สามัคคี 
o การออกก าลังกาย 
o จัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนา  พฤติกรรม บุคลิกภาพ และศักยภาพของผู้เรียน 
o การท าโครงงาน 
o เข้าค่ายภาษาอังกฤษ/วิชาการ/ผู้เรียนเก่ง/ค่ายอื่นๆ 
o จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านมิติสัมพันธ์ 
o พัฒนาทักษะการพูด/อ่าน/เขียน 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
o ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด/การแก้ปัญหา/สามารถตัดสินใจได้ 
o สังเคราะห์ วิเคราะห์ อธิบายเหตุการณ์ ได้ 

ด้านผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 มีผลสัมฤทธิ์สูงตามเกณฑ์มาตรฐาน/สามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้อย่างดี 
 สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าแข่งขันด้านวิชาการให้มากขึ้น 

o ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถเรียนรู้ และทบทวนบทเรียนบน 
Learning Space ในวิชาต่าง ๆ 

o ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียน 
o พัฒนาผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา/ให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมตามความถนัด สนใจ 

ด้านสถานศึกษา 
o จัดท าโครงสร้างการบริหารชัดเจน /แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาสถานศึกษา/ธรรมนูญสถานศึกษา/

แผนภูมิองค์กร/โครงสร้างการบริหาร 
o วางแผนงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
o วางแผนพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน 
o สร้างผู้ปริวรรตเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้บริหาร 
o การบริหารโครงการ กิจกรรมท่ีมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
o ประเมินผลการปฏิบัติงานก่อน/ระหว่าง/หลัง การด าเนินงาน 
o น าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหาร 
o มีการติดตามการประเมิน/ตรวจสอบ/นิเทศ 
o พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
o น าเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
o น าชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
o มีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน/ผู้ปกครอง/ผู้เรียน/ครู 
o จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม/ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
o ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาให้ท่ัวถึง 
o ส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษา 
o ส่งเสริมด้านจิตสาธารณะ 
o ปรับการจัดการเรียนการสอน/แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
o น านวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ 
o พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
o พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
o พัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
o ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
o น าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชนต่อคุณภาพผู้เรียน 

ด้านสถานศึกษา 
o จัดหาหนังสือให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรและผู้เรียน 
o พัฒนาคร/ูสนับสนุนใช้ส่ือ/อบรม/นิเทศ/ดูงาน 
o ส่งเสริมการรักการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
o พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน/ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เอื้อต่อการเรียนรู ้
o ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน 
o พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/จัดหาหนังสือ/ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
o เพิ่มพื้นท่ีปฏิบัติงานส าหรับกลุ่มสาระท่ีเน้นการปฏิบัติ 
o ปรับปรุงอาคารสถานท่ี  สภาพแวดล้อม ไม่ให้ทรุดโทรม 
o ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
๔. ความต้องการความช่วยเหลือ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพิ่มเติมได้) 

ความต้องการความช่วยเหลือ 
ด้านครู 
o ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
o ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวัดผล ประเมินผล 
o ความช านาญด้านการจัดการศึกษา 
o ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดท าแผนการเรียนการสอนท่ีถูกต้อง 
o การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
o เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ให้ครูเข้ารับการอบรม/ศึกษา/ดูงาน/เข้าถึงข่าวสาร งานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
o การอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
o ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา 
o ครูไม่จบปริญญาตรี/ไม่ตรงสาขาท่ีสอน 
o ต้องการวิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเติม 

 การส่งเสริมให้ครูเรียนสูงขึ้น 
ด้านผู้บริหาร 
o การแนะน าแนวทางบริหารหลักสูตร/บริหารจัดการท่ีดี 
o ส่งเสริมให้ความรู้/อบรมให้แก่ผู้บริหาร 
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ความต้องการความช่วยเหลือ 
 การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 
 สวัสดิการบุคลากร 

o การลดหย่อนภาษี 
 ทุนการศึกษา 

ด้านผู้เรียน 
 อาหารกลางวัน 
 อาหารเสริม 

o การฝึกฝนด้านการคิด 
o ความกล้าแสดงออก 

 การพัฒนาเด็กพิเศษ/ดูแลเอาใจใส่เด็กท่ีพัฒนาการช้ากว่าผู้อื่น 
o การช่วยเหลือผู้อื่น/ความมีน้ าใจ 
o ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ/ใช้ของอย่างมีคุณค่า/ประหยัด 
o พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
o เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แข่งขันทางวิชาการ 
o ให้ผู้เรียนไปทัศนศึกษา/เรียนรู้นอกห้องเรียน 

ด้านสถานศึกษา 

o การจัดระบบนิเทศ การติดตามผลการสอนของครู 
o การขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ตรงตามวิชาท่ีสอน/ฝ่ายสนับสนุนการสอน 
o การติดตามตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

 ให้ผู้รู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
o วิทยากรท่ีให้ความรู้ ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน/ทักษะกระบวนการ 
o ค าแนะน าจาก สมศ. ในการปฏิบัติงาน/การประเมินคุณภาพ 
o ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
o ให้ชุมชนเข้ามาให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 การให้ค าปรึกษา แนะน า/นิเทศ 
 ข่าวสารทางการศึกษา 

o การประชาสัมพันธ์การอบรม เอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับทางโรงเรียน 
o การสนับสนุนงบประมาณการสร้างห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
o การส่งเสริมทางด้านกีฬา/อุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ 
o งบประมาณ 
o จัดแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชน 

 ทุนการศึกษา/กองทุนผู้เรียน 
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ความต้องการความช่วยเหลือ 
o กระบวนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม 
o ส่ือการเรียนการสอน/เทคโนโลยี/หนังสือค้นคว้า 
o จัดหาต าราเรียนท่ีเหมาะสมแก่การค้นคว้าและมีเพียงพอ 
o จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
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โรงเรียนกิตติวิทยา อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
กิจกรรม  ผลการด าเนินงาน  ปี ๒๕๕๘ 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
      พิธีไหว้ครู          เลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โครงการพ่ีเล้ียงน้อง     โครงการครู D.A.R.E 
 
 
 
 
 
 
 
 
      เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา  สาธารณสุขตรวจคุณภาพน้ าดื่มและโรงอาหาร  
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โรงเรียนกิตติวิทยา อ.เมืองตราด จ.ตราด 
กิจกรรม  ผลการด าเนินงาน  ปี ๒๕๕๘ 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
     กิจกรรมวันแม่      โครงการหมากฮอสฝึกปัญญา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราด ตรวจสุขภาพนักเรียน          กิจกรรมการแสดงบนเวทีอาคาร ๗  
 
 
 
 
 
 
 
 
        โครงการคุณหนเูด็กดี       โครงการคนดี 
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โรงเรียนกิตติวิทยา อ.เมืองตราด จ.ตราด 
กิจกรรม  ผลการด าเนินงาน  ปี ๒๕๕๘ 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
      โปรแกรมช่วยสอน ส่ือ CAI          กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ทึศนศึกษา    เศรษฐกิจพอเพียง สาธิตการเกี่ยวข้าว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 เศรษฐกิจพอเพียง สาธิตการด านา           สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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โรงเรียนกิตติวิทยา อ.เมืองตราด จ.ตราด 
กิจกรรม  ผลการด าเนินงาน  ปี ๒๕๕๘ 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รับรางวัลโครงการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์      รับรางวัลโครงการรักภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 

     รับรางวัลโครงการ Spelling      โครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โครงการมวยไทย        โครงการดนตรีไทย  



150 
 

 
 

โรงเรียนกิตติวิทยา อ.เมืองตราด จ.ตราด 
กิจกรรม  ผลการด าเนินงาน  ปี ๒๕๕๘ 

ฝ่ายวิชาการ 
 
  
 

            
                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชนะเลิศระดับจังหวัด สารานุกรมไทย ชนะเลิศเหรียญทอง กีฬาเยาวชน เทควันโด จ.ตราด 

ตัวแทนนักเรียนแข่งนานาชาติ คณิต – วิทย์ 
 

๒ เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จ.สุพรรณบุรี 

สอบติดห้องพิเศษ EISP EP และ ห้องวิทยาศาสตร์ 
 

คะแนน O-Net  คณิตศาสตร์ เต็ม ๑๐๐ คะแนน 
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โรงเรียนกิตติวิทยา อ.เมืองตราด จ.ตราด 
กิจกรรม  ผลการด าเนินงาน  ปี ๒๕๕๘ 

ฝ่ายบุคคล 
 
  
 

            
                             
 

            
 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

ครูรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ครูผู้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี 

อบรม สมาธิครู 
 

คณะครูร่วมกิจกรรมวันครู 

คณะครูร่วมกิจกรรมวันพ่อ คณะครูร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 
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โรงเรียนกิตติวิทยา อ.เมืองตราด จ.ตราด 
กิจกรรม  ผลการด าเนินงาน  ปี ๒๕๕๘ 
ฝ่ายธุรการ การเงิน และอาคารสถานที ่

 
 
 

            
                             
 

            
 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

รับเงินนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ภาคเรียนที่ ๑ รับเงินนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ภาคเรียนที่ ๒ 

โครงการประหยัดน้ า – ประหยัดไฟ 
 

โครงการห้องเรียนสวยด้วย ๕ ส. 

ประชุมคณะกรรมการบริหารและ 
กรรมการร่วม ๔ ฝุาย 

โครงการออมทรัพย์ – ออมสิน 
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