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ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน 
   กระทรวงศึกษาธกิาร 



๒ 

 

ค าน า 
 
 

   ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  แทนกฎกระทรวงเดิม เพ่ือก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
   โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๔    
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความส าคัญ ของการจัด
การศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง และมองเห็นถึงความส าคัญของการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา จึงได้จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕7   ขึ้นตามแนวปฏิบัติและ
หลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะท างาน ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน   จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นล าดับต่อไป 
 
    

                                                                                 
                                                    ( นายปรีชา     ศุภกาญจนพันธุ์ ) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา   
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สารบัญสารบัญ  

    หนา้หนา้  
ค าน าค าน า                                    ๒๒  

บทบทที่ที่  ๑๑  ข้อมลูพื้นฐาน                               ๔๔  

บบททที ่ที ่๒๒  แผนปฏบิตัิการประจ าปีของสถานศึกษา                                                3377  
บทบทที ่ที ่๓๓  ผลการพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ๔๔44  
  - ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา   
  - ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
            ระดบัการศกึษาปฐมวยั  5252  
                 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   
                 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   
                 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
                   มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

                 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
  

             ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน   6677  
                 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   
                 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   
                 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
                   มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

                 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
  

   สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา   8888  
   ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 9090  
   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 9966  

บทที ่บทที ่๔๔  สรปุผลการพฒันาและการน าไปใช้ 9999  
  สรปุผลการด าเนนิการในภาพรวม   
  จดุเดน่และจดุทีค่วรพฒันา   
  แนวทางการพฒันาในอนาคต   
  ความต้องการและความชว่ยเหลือ   
ภาคผนภาคผนวกวก     
  รายชื่อ/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินรายงาน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
รายชื่อ/ค าสั่งคณะกรรมการประเมิน                                            

                      110088                  
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บทที ่๑ ขอ้มลูพื้นฐาน 
 

๑. ข้อมลูทัว่ไป 
  ๑.๑ ชื่อโรงเรียน โรงเรียนยวุฑูตศึกษาพัฒนา ที่ตั้ง ๒๒๒ หมู่ 2  ต าบลหนองผึ้ง  อ าเภอสารภี  จังหวัด
เชียงใหม่  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ (๐๕๓) ๓๐๘๙๓๖  โทรสาร (๐๕๓) ๓๐๘๙๓๕ 
e-mail abs_bilingaulschool@hotmail.com  / abs.bilingual@gmail.com   
Website  www.absbilingualschool.com    
  ๑.๒ ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ  วันที่  ๑๕  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  
  ๑.๓ เปิดสอนระดับชั้น เตรียมอนุบาล   ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 
  ๑.๔ เนื้อท่ี ๑๑ ไร่  ๑  งาน  ๔๔.๕/๑๐  ตารางวา   
  ๑.๕ เขตพ้ืนที่บริการ    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๔ 
  ๑.๖ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 
   โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาเป็นโรงเรียนที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากสถาบันสอนภาษาและคอมพิวเตอร์
เกียรติพัฒนา (CEC-E20) ซึ่งได้ถูกก่อตั้ง  และจดทะเบียนแห่งแรกตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๘         โดยอาจารย์
ชูเกียรติ  กมลโกมุท  และอาจารย์อัมพร  กมลโกมุท  ทางสถาบันได้มีการเปิดสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาส ตร์  
คอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชน  อายุตั้งแต่  ๓  ขวบขึ้นไปจนถึงระดับผู้ใหญ่  นักศึกษา  คนท างานทั่วไป  เนื่องจาก
โรงเรียน CEC ได้ผลิตผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพอย่างมากมาย  อาทิเช่น  เด็กสองภาษา  และมากกว่าสองภาษา  และ
รวมไปถึงนักศึกษาผู้ใหญ่ที่สามารถสอบผ่านในระดับ TOEFL TOEIC  IELTS  ได้จ านวนมากและรวมไปถึง  หลักสูตร
สนทนา  CONVERSATION  โดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่สอนอย่างได้ผล  ท าให้ทางโรงเรียนได้รับชื่อเสียง ในด้าน
หลักสูตร  และครูผู้สอนที่มีคุณภาพ  จนได้รับความไว้วางใจจากนักศึกษาทุกระดับ  และผู้ปกครองที่จะน าบุตรหลาน
เขา้เรียนจ านวนมากเพ่ิมข้ึนทุกปี  ทางโรงเรียนจึงได้ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง  ในปัจจุบันมีสาขาต่างๆ อยู่หลายจังหวัด
ในภาคเหนืออาทิเช่น  เชียงใหม่  เชียงราย   พิษณุโลก   ล าปางโดยอาจารย์ชูเกียรติ และอาจารย์อัมพรได้ท าการบริหารงาน
ด้านโรงเรียนเอกชนนี้มาตลอดระยะเวลารวมถึงท าการสอน  เขียน  และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับมากมายให้กับ
โรงเรียนทุกสาขา  
  ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙  อาจารย์อัมพร  กมลโกมุท  ได้เปิดสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กเล็ก  ซึ่งได้จด
ทะเบียนโดยมีชื่อว่า ลิตเติ้ลสตาร์ไบลิงกัว พรีสคูล  ตั้งอยู่ที่ ๓๑  ซ.๑๓  ถ. ศิริมังคลาจารย์  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 
๕๐๒๐๐  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองต่อความต้องการของชุมชนที่จะให้โอกาสการศึกษา  และพัฒนาแก่เยาวชนใน
ชุมชนที่ต้องการให้มีการเลี้ยงดูแลเด็กด้วยความรัก  และความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเสมอเป็นลูกหลานในสถานที่
สะดวก  ใกล้แหล่งชุมชน  และปลอดภัย  โดยรับนักเรียนอายุ ๑.๖ – ๕ ปี เป็นจ านวนกลุ่มเล็กๆ คือประมาณ  ๘ – 
๑๕   คนต่อห้อง  เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ต้องมีภารกิจมากมายที่ต้องรับผิดชอบ อีกทั้งทางโรงเรียน
ได้จัดหลักสูตร  และกิจกรรมอย่างมีระเบียบ  และสนุกสนาน  และหลากหลาย  เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาการของเด็ก
นักเรียนทุกคน  ทั้งทางด้านร่างกาย  สติปัญญา   สังคม  อารมณ์  มารยาท  ลักษณะนิสัย ความสามารถพิเศษทั้ง
ทางด้านภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  ดนตรี  ศิลปะ  และการกล้าแสดงออก  ผลที่ได้รับคือนักเรียนเด็กเล็กของเรามี
พัฒนาการที่ดีเลิศตามเป้าหมายเป็นที่พอใจของผู้ปกครอง  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง
จ านวนมาก  ซึ่งเป็นเหตุให้มีความต้องการของผู้ปกครองเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ที่ต้องการให้สถานรับเลี้ยงเด็กลิตเติ้ลสตาร์ 
ไบลิงกัว พรีสคูล  ได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนอนุบาล  และประถมศึกษาเอกชนระบบสองภาษา  เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องกับหลักสูตรโรงเรียนในระบบที่มีประสิทธิภาพ  และส่งผลดีเลิศโดยเฉพาะผู้ปกครองที่
ต้องการมุ่งเน้นด้านการพัฒนาภาษาทั้งทางภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  การกล้าแสดงออก  และลักษณะนิสัยเด็กที่
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มีคุณธรรมจริยธรรม  และปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนที่เป็นเด็กที่มีหลากหลายเชื้อชาติ  ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญของการพัฒนา
ประชากรของประเทศในยุคนวัตกรรมนี้ 
  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑  สถานรับเลี้ยงเด็กลิตเติ้ลสตาร์ ไบลิงกัว พรีสคูล  โดยนางอัมพร กมลโกมุท เป็น
ผู้รับใบอนุญาต มีนางอนันตพร บุญติง เป็นครูใหญ่ นางสาวอัญรัตน์ ไพรพนาพงศ์ เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล นางสาว
นารี พิกุลทอง  เป็นผู้จัดการฝ่ายการเงิน และนางวรพรรณ นันทวงศ์ เป็นผู้จัดการฝ่ายทะเบียนนักเรียน  มีจ านวนครู
ไทย  และครูดนตรี  และศิลปะ ๗ คน  ครูผู้ช่วย ๗ คน ครูสอนภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา  ๖  คน แม่ครัว ๑ คน  
พนักงานท าความสะอาด ๓ คน  พนักงานขับรถ ๒ คน  และจ านวนนักเรียนชาย – หญิง อายุ ๑.๖ – ๕ ป ีจ านวน 
๑๒๐ คน มีอาคาร ๑ หลัง ประกอบด้วย ห้องเรียน ๗ ห้อง  และห้องอาหาร ๑ ห้อง ห้องนอน ๓ ห้อง  และห้อง
กิจกรรม ๑ ห้อง สนามเด็กเล่น ๑ สนาม ห้องยิม ๑ ห้อง บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  ๒ งาน 
  สถานรับเลี้ยงเด็ก ลิตเติ้ลสตาร์ ไบลิงกัว พรีสคูลได้เปิดท าการรับเลี้ยงดู  และสอนเด็ก ภายใต้ค า
ขวัญของโรงเรียนว่า  “เราดูแลบุตรหลานของท่านด้วยความรัก  และความเอาใจใส่เหมือนบุตรหลานของเราเอง”  มสีี
ประจ าโรงเรียน คือ สีน้ าเงิน - สีเหลือง สัญลักษณ์ของโรงเรียนคือ รูปดาวดวงใหญ่ที่มีรูปเด็กชาย – หญิง อยู่ตรงกลาง  
และมีดวงดาวเล็ก ๓ ดวง ล้อมรอบ 
  ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ สถานรับเลี้ยงเด็กลิตเติ้ลสตาร์ ไบลิงกัว พรีสคูล ได้ท าการหาสถานที่
เพ่ือขยายชั้นเรียน  และเพ่ือเปิดเป็นโรงเรียนอนุบาล ๑ – ๓ ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  ระบบสองภาษาโดยใช้ชื่อใหม่
ว่า “โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ย.ศ.)” ที่จะเริ่มในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยจะเริ่มท าการเปิดสอนในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีที่ตั้งคือ ๒๒๒ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ – เชียงใหม่ล าปาง  ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ –๓๐๘๙๓๕-๖  ต่อมาในปี ๒๕๕๔ ได้ขอเปิดการเรียนการสอนระดับชั้น เตรียมอนุบาล  ปี
การศึกษา ๒๕๕๕  เปิดชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๓ และปีการศึกษา 2557 เปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
   ปัจจุบันได้เปิดท าการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

แผนทีโ่รงเรยีน 
 

 

  
  
 

 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ถนนวงแหวนรอบนอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 ทิศใต้  ติดต่อกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ล าปาง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ หมู่บ้านเชียงแสน ม.๒ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

โครงสรา้งการบรหิาร (แผนภมูิ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ๑.๗ ปรชัญา วสิยัทศัน ์พนัธกิจ เปา้หมาย 
 
วสิยัทัศน ์

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  เป็นโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะการใช้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นคนดี
ของสังคม  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  และสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
พันธกจิ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีทักษะการด ารงชีวิตอย่างสันติสุข 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการเสียสละ  และอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม 
5. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

 
 
 

 

 

 

 

 Mis.Yvonne  Bouma   
หัวหน้าครูต่างประเทศ 

นางกานต์มณี  เลิศมงคลธรรม 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

นางจุฬารัตน์  เขื่อนป้อ 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 

นายปรีชา  ศุภกาญจนพนัธุ์ 
ผู้อ านวยการ 

 

  
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 

น.ส.มัลลิกา  พรหมสวรรค์ 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

น.ส.กัลยานี   อินวาทย์ 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบุคลากร 

 

นางอมัพร  กมลโกมทุ 
 ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จดัการ 

โรงเรียน  ยวุฑตูศึกษาพฒันา แบง่โครงสรา้งการบริหารงานเป็น  ๔  ฝา่ย ได้แกฝ่า่ยบรหิารงานทัว่ไป  ฝา่ยวชิาการ  
ฝา่ยพฒันาบคุลากร  และฝา่ยแผนงานและงบประมาณ  ผูบ้รหิารยดึหลกัการบรหิาร/เทคนิคการบรหิารแบบ  
SBM 
  
 



๘ 

 

เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจ าวัน 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีทักษะการด ารงชีวิต 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ผู้เรียนมีความเสียสละ  และอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม 
5. ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

 
   
๑.๘ เอกลักษณ/์อตัลักษณ์ 
  

ค าขวญั 
   
  ภาษาล้ าเลิศ   เชิดชูคุณธรรม  ก้าวน าวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรมไทย  มุ่งไปสู่สากล 
 

เอกลกัษณ ์    
 
   ภาษาด ี
 

อัตลักษณ ์
  
  ภาษาดี  มีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

  ๑.๙ แผนพฒันาคณุภาพการศึกษา 
เป้าหมาย

ที ่๑ 
ยุทธศา
สตร/์

มาตรกา
ร/กล
ยุทธ ์

สภาพความส าเรจ็/ตวัชีว้ดั 

พัฒนา
คุณภาพ
การ
เรียนรู้
ของ
ผู้เรียน 
โดยยึด
หลัก
คุณธรรม
น าความรู้ 
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

พัฒนา
คุณภาพ
การ
เรียนรู้
ของ
ผู้เรียน 

-ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีระดับผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
-ร้อยละ 90 ของผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เป้าหมาย
ที ่๒ 

ยุทธศา
สตร/์

มาตรกา
ร/กล
ยุทธ ์

สภาพความส าเรจ็/ตวัชีว้ดั 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 
โดยเน้น
กระบวน
การ
ประชาธิ
ปไตย
และ
ความเป็น
ชาติไทย 

พัฒนา
คุณภาพ
การ
เรียนรู้
ของ
ผู้เรียน 

ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนเข้าใจหลักประชาธิปไตย หลักการมีส่วนร่วม มีระเบียบวินัยและ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

เป้าหมาย
ที ่๓ 

ยุทธศา
สตร/์

มาตรกา
ร/กล
ยุทธ ์

สภาพความส าเรจ็/ตวัชีว้ดั 



๑๐ 

 

ประสาน 
ส่งเสริม 
สนับสนุน
การ
บริการ
การศึกษ
าขั้น
พ้ืนฐาน
อย่าง
กว้างขวา
งโดย
ชมุชนมี
ส่วนร่วม
ในการ
พัฒนา
การศึกษ
า 

สร้าง
และ
ขยาย
โอกาส
ทาง
การศึก
ษา 

-โรงเรียนได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน 
-โรงเรียน และครู บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน  

เป้าหมาย
ที ่๔ 

ยุทธศา
สตร/์

มาตรกา
ร/กล
ยุทธ ์

สภาพความส าเรจ็/ตวัชีว้ดั 

เร่งรัด
พัฒนาสื่อ
และ
รูปแบบ
การ
ประชาสั
มพันธ์
การ
บริการ
ทาง
การศึกษ
าอย่าง
ทั่วถึง 

สร้าง
และ
ขยาย
โอกาส
ทาง
การศึก
ษา 

 -โรงเรียนมีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
-สาธารณชน/ผู้ปกครอง เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และ
สื่อดิจิตอลต่างๆ   

เป้าหมาย
ที ่๕ 

ยุทธศา
สตร/์

มาตรกา
ร/กล
ยุทธ ์

สภาพความส าเรจ็/ตวัชีว้ดั 



๑๑ 

 

เพ่ิมอัตรา
การเข้า
เรียนของ
นักเรียน
ระดับ
เตรียม
อนุบาล-
มัธยมศึก
ษา 
 

สร้าง
และ
ขยาย
โอกาส
ทาง
การศึก
ษา 

-โรงเรียนมีจ านวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น 
161  คน 

เป้าหมาย
ที ่๖ 

ยุทธศา
สตร/์

มาตรกา
ร/กล
ยุทธ ์

สภาพความส าเรจ็/ตวัชีว้ดั 

พัฒนา
หลักสูตร
และการ
เรียนการ
สอน
อย่าง
เหมาะสม
สอดคล้อ
งกับ
ความ
ต้องการ
ของ
ผู้เรียน
ท้องถิ่น
และ
ประเทศช
าติ 

พัฒนา
คุณภาพ
มาตรฐา
น
การศึก
ษา 

-โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่นตามมาตรฐาน
การศึกษา 

เป้าหมาย
ที ่๗ 

ยุทธศา
สตร/์

มาตรกา
ร/กล
ยุทธ ์

สภาพความส าเรจ็/ตวัชีว้ดั 

สนับสนุน
การวิจัย
ในชั้น

พัฒนา
คุณภาพ
มาตรฐา

-ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 ชิ้น และน าผลการวิจัยไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการเรียน
การส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้น 



๑๒ 

 

เรียนของ
ครูเพ่ือ
พัฒนา
กระบวน
การ
เรียนรู้ใน
สถานศึก
ษา 

น
การศึก
ษา 

เป้าหมาย
ที ่๘ 

ยุทธศา
สตร/์

มาตรกา
ร/กล
ยุทธ ์

สภาพความส าเรจ็/ตวัชีว้ดั 

ผลิตและ
พัฒนาสื่อ
การเรียน
การสอน
โดยความ
ร่วมมือ
ของผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

พัฒนา
คุณภาพ
มาตรฐา
น
การศึก
ษา 

นักเรียนมีสื่อการเรียนและแหล่งความรู้ทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น 

เป้าหมาย
ที ่๙ 

ยุทธศา
สตร/์

มาตรกา
ร/กล
ยุทธ ์

สภาพความส าเรจ็/ตวัชีว้ดั 

พัฒนา
ระบบ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษ
าภายใน
สถานศึก
ษา 

พัฒนา
คุณภาพ
มาตรฐา
น
การศึก
ษา 

-ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพภายในของ
โรงเรียน 
-ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในระดับดี
มาก 

เป้าหมาย
ที ่๑๐ 

ยุทธศา
สตร/์

มาตรกา
ร/กล
ยุทธ ์

สภาพความส าเรจ็/ตวัชีว้ดั 

พัฒนาครู พัฒนา -ครูร้อยละ 85 มีการพัฒนาตนเอง ใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างถูกต้องเหมาะสม 



๑๓ 

 

และผู้มี
ส่วน
เกีย่วข้อง 
สื่อการ
เรียนการ
สอน 
เทคโนโล
ยี
สารสนเท
ศและ
สถานศึก
ษาให้มี
คุณภาพ 

คุณภาพ
มาตรฐา
น
การศึก
ษา 

-สื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาปรับปรุง สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย
ที ่๑๑ 

ยุทธศา
สตร/์

มาตรกา
ร/กล
ยุทธ ์

สภาพความส าเรจ็/ตวัชีว้ดั 

สร้าง
ขวัญและ
ก าลังใจ
ให้แก่
บุคลากร
ใน
โรงเรียน
อย่าง
ทั่วถึง 

พัฒนา
คุณภาพ
มาตรฐา
น
การศึก
ษา 

-ร้อยละของครูและบุคลากรในโรงเรียนมีสวัสดิการตามที่รัฐก าหนดและตามนโยบายของ
โรงเรียน 

เป้าหมาย
ที ่๑๒ 

ยุทธศา
สตร/์

มาตรกา
ร/กล
ยุทธ ์

สภาพความส าเรจ็/ตวัชีว้ดั 

สร้าง
เครือข่าย
การ
เรียนรู้
จากภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น
ให้เป็น

พัฒนา
คุณภาพ
มาตรฐา
น
การศึก
ษา 

-โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เอ้ือต่อการเรียนรู้สามารถบริการผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง 
-ครูและนักเรียนได้ความรู้จากปราชญ์ท้องถิ่น สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น 
การเย็บกระทงใบตอง/การท าของเล่นจากกะลามะพร้าว/การจักสาน/การท าขนมพ้ืนบ้าน 
และการตัดตุง เป็นต้น 
-ครูและนักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนที่หลากหลาย สามารถน ามาพัฒนา
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 



๑๔ 

 

แหล่ง
เรียนรู้
และ
แหล่ง
ท่องเที่ยว
เชิง
อนุรักษ์ 
เป้าหมาย

ที ่๑๓ 
ยุทธศา
สตร/์

มาตรกา
ร/กล
ยุทธ ์

สภาพความส าเรจ็/ตวัชีว้ดั 

พัฒนากา
รใช้ระบบ 
ICT และ
การ
สื่อสาร 
เพ่ือการ
บริหาร
จัดการให้
ครอบคลุ
มและมี
ประสิทธิ
ภาพ 

พัฒนาก
ารใช้
ระบบ 
ICT 
และการ
สื่อสาร 

-โรงเรียนมีระบบ ICT ที่มีคุณภาพ และมปีระสิทธิภาพ เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 
-โรงเรียนมีระบบการสื่อสารที่มีคุณภาพ 
  

เป้าหมาย
ที ่๑๔ 

ยุทธศา
สตร/์

มาตรกา
ร/กล
ยุทธ ์

สภาพความส าเรจ็/ตวัชีว้ดั 

พัฒนากา
รใช้ระบบ 
ICT และ
การ
สื่อสารใน
การ
จัดการ
เรียนรู้ให้
ครอบคลุ
ม
บุคลากร

พัฒนาก
ารใช้
ระบบ 
ICT 
และการ
สื่อสาร 

-โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีครอบคลุมและทันต่อเหตุการณ์ สามารถน าไปเผยแพร่
ต่อสาธารชนได้ 
-ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนและบุคลากรมีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 



๑๕ 

 

และ
นักเรียน
ทุกคน 
เป้าหมาย

ที ่๑๕ 
ยุทธศา
สตร/์

มาตรกา
ร/กล
ยุทธ ์

สภาพความส าเรจ็/ตวัชีว้ดั 

ประสาน 
ส่งเสริม 
สนับสนุน
ให้ชุมชน 
หน่วยงา
นต่างๆ มี
ส่วนร่วม
ในการจัด
การศึกษ
า 

สร้าง
เสริม
ความ
เข้มแข็ง
ในด้าน
การ
บริหาร
และการ
จัด
การศึก
ษา 

-โรงเรียนมีการพัฒนาขึ้นในทุกด้าน 

เป้าหมาย
ที ่๑๖ 

ยุทธศา
สตร/์

มาตรกา
ร/กล
ยุทธ ์

สภาพความส าเรจ็/ตวัชีว้ดั 

ระดม
ทรัพยาก
รเข้ามา
สนับสนุน
การจัด
การศึกษ
าให้มี
คุณภาพ 

สร้าง
เสริม
ความ
เข้มแข็ง
ในด้าน
การ
บริหาร
และการ
จัด
การศึก
ษา 

-โรงเรียนมีทรัพยากร และทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

เป้าหมาย
ที ่๑๗ 

ยุทธศา
สตร/์

มาตรกา
ร/กล
ยุทธ ์

สภาพความส าเรจ็/ตวัชีว้ดั 



๑๖ 

 

ส่งเสริม
การ
บริหาร
งบประม
าณของ
สถานศึก
ษาให้มี
ประสิทธิ
ภาพ 

สร้าง
เสริม
ความ
เข้มแข็ง
ในด้าน
การ
บริหาร
และการ
จัด
การศึก
ษา 

-โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้านงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
-โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ ครบวงจร จนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ ของโรงเรียน  
-โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
 
๒. ข้อมลูผูบ้รหิาร 
  ๒.๑  ผู้รับใบอนุญาต    นางอัมพร     กมลโกมุท 
โทรศัพท ์ 081-9506659   e-mail    abs_bilingaulschool@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี   สาขา  เศรษฐศาสตร์ 
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่  วันที  ๑๕  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๒  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  6  ปี  -  เดือน 
  ๒.๒ ผู้จัดการ     นางอัมพร     กมลโกมุท 
โทรศัพท์  081-9506659   e-mail    abs_bilingaulschool@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี   สาขา  เศรษฐศาสตร์ 
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่  วันที  ๑๕  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๒  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  6 ปี  -  เดือน 
  ๒.๓ ผู้อ านวยการโรงเรียน     นายปรีชา   ศุภกาญจนพันธุ์  
โทรศัพท ์ 081-9525406   e-mail    pree406@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา   บริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่  วันที  ๑๕  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๒  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  6  ปี  -  เดือน 
   
  ๒.๔ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ๔   คน   
    ๑) ชื่อ-สกุล   นางกานต์มณี   เลิศมงคลธรรม  วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท  
โทรศัพท ์ 084-0431403    e-mail  absaa2011@gmail.com 
รับผิดชอบกลุ่มงานวิชาการ 
    ๒) ชื่อ-สกุล  นางจุฬารัตน์   เขื่อนป้อ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี 
โทรศัพท ์ 088-2616475     
รับผิดชอบกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 
    ๓) ชื่อ-สกุล   นางสาวมัลลิกา   พรหมสวรรค์    วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี  
โทรศัพท์  081-5305531       
รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
        ๔) ชื่อ-สกุล  นางสาวกัลยานี    อินวาทย์         วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาตรี 
โทรศัพท์  084-2220544       
รับผิดชอบกลุ่มงานบุคลากร 

mailto:abs_bilingaulschool@hotmail.com
mailto:abs_bilingaulschool@hotmail.com
mailto:406@hotmail.com
mailto:absaa2011@gmail.com


๑๗ 

 

   
  ๒.๕ ลักษณะผู้รับใบอนุญาต 
         
                         บุคคลธรรมดา 

 
๓. ข้อมลูนักเรยีน (ณ  วันที ่๑๐  มิถุนายน ๒๕๕7) 
 
 ๓.๑ ที่ตั้ง       
                   ภูมิภาค 
  
  ๓.๒ ลักษณะโรงเรียน 
          สามัญศึกษาและ EP        
  
 ๓.๓ ระดับท่ีเปิดสอน 
        ก่อนประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย  (เตรียมอนุบาล-ม.6) 
 
 

๓.๔ จ านวนห้องเรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการ 
 

ระดบัชัน้ 
จ านวนห้องเรยีน 

ไทย EP รวม 
เตรียมอนุบาล ๓ - ๓ 
อนุบาล     ๑4 ๑4 
ประถมศึกษา (ป.๑-๖)   ๑4 ๑4 
มัธยมศึกษา  (ม.๑-5)   5 5 

รวม ๓ 33 36 
 
๓.๕ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการและเพศ 
 

หลักสตูรโครงการ/ระดบัชัน้ 
 

จ านวนผู้เรยีน 
ไทย EP รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนุบาล 30 22 - - 30 22 52 

อนุบาล       142 91 142 91 233 

ประถมศึกษา (ป.๑-๖)     184 160 184 160 344 
มัธยมศึกษา (ม.๑-6)     44 45 44 45 89 

รวม 30 22 370 296 400 318 718 
  



๑๘ 

 

๓.6  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   696 คน คิดเป็นร้อยละ 96.93 
 ๓.7 จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  652    คน คิดเป็นร้อยละ  90.08 
 ๓.8 จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  718 คน  คิดเป็น
ร้อยละ  100 
 ๓..9 จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  718  คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 ๓.๑0 จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  718   คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ๓.๑1 จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
315   คน  คิดเป็นร้อยละ   72.74 
 ๓.๑2 จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา     
718 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 

๓.๑3 จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา 718  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
  ๓.๑4 จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   อ.๓  จ านวน    67      คน   คิดเป็นร้อยละ   100 
    ป.๖ จ านวน    37      คน   คิดเป็นร้อยละ   100 
 ๓.๑5 อัตราส่วนครู : นักเรยีน = ๑/๒๕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ข้อมลูบคุลากร 
 

 ๔.๑ จ านวนบุคลากร  จ าแนกตามหน้าที่  เพศ  ระดับการศึกษา  อายุ  และประสบการณ์   

 
ประเภทบคุลากร 

 
เพศ (คน) 

 
ระดบัการศกึษา (คน) 

 
อายเุฉลีย่ 

(ป)ี 

 
ประสบการณ ์
ในต าแหนง่  

(เฉลีย่) 
(ป)ี 

ชาย หญิง ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และ
ผู้อ านวยการ  

- - - - - - - 

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ - ๑ - ๑ - ๔๐-๔๕ - 
ผู้รับใบอนุญาตและผู้อ านวยการ - - - - - - - 



๑๙ 

 

ผู้จัดการและผู้อ านวยการ - - - - - - - 
ผู้รับใบอนุญาต - - - - - - - 
ผู้จัดการ - - - - - - - 
ผู้อ านวยการ ๑ - - - ๑ ๖๐-๖๕  
รองผู้อ านวยการ - 4 - 3 1 ๓๐-๔๕  
คร ู(บรรจุ) 6 22 - 21 7 ๓๐-๔๐  
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) 11 15 - 26 - ๓๐-๔๐  
ครูต่างประเทศ 22 17 - 37 2 ๓๐-๔๕  
พ่ีเลี้ยง - 26 - 26  ๒๕-๓๕  
บุคลากรทางการศึกษา 2 4 - 4 2 ๒๒-๔๕  
นักการภารโรง 4 - 4 - - ๓๕-๔๕  
คนขับรถ 6 - 6 - - ๓๕-๔๕  
ยามรักษาความปลอดภัย 5 - 5 - - ๓๕-๔๕  
อ่ืน ๆ แม่บ้าน แม่ครัว - 22 22 - - ๓๕-๔๕  
รวม    (168) 57 111 37 118 13   

  
          จ านวนครูที่สอนตรงวิชาเอก      51  คน คิดเป็นร้อยละ 60.71 

จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  33   คน คิดเป็นร้อยละ  39.29 
    

 
๕. ข้อมลูอาคารสถานที ่ 

อาคารเรียนจ านวน  3   หลัง   อาคารประกอบจ านวน  ๑  หลัง  
ส้วม  ๓  หลัง    สระว่ายน้ า    ๑   สระ    

 สนามเด็กเล่น  2   สนาม   สนามฟุตบอล   2   สนาม     
 สนามบาสเก็ตบอล   2  สนาม  สนามเทนนิส   ๑  สนาม 
   
 
๖. ข้อมลูงบประมาณ 
 
 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรบั บาท รายจา่ย บาท 
เงินงบประมาณลงทุน - งบด าเนินการ/เงินเดือน-

ค่าจ้าง 
32,916,๐๐๐ 

เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 50,176,000 งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

20,๐๐๐,๐๐๐ 

เงินค่าธรรมเนียมอ่ืน 16,104,500 งบอ่ืนๆ (กิจกรรมพิเศษ/
สวัสดิการ) 

10,000,000 

รวมรายรบั 66,280,500 รวมรายจา่ย 62,916,๐๐๐ 
 



๒๐ 

 

 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ  49.66  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ  30.17  ของรายรับ 
 งบอ่ืนๆ (กิจกรรมพิเศษ/สวัสดิการ)    คิดเป็นร้อยละ  05.09  ของรายรับ 
 
 
๗. ข้อมลูสภาพชมุชนโดยรวม   
 

๗.๑ อาชีพหลักของชุมชน  คือ    
 ค้าขาย รับจ้าง  
      

๗.๒ ศาสนาที่ชุมชนนับถือ  คือ    
พุทธ     
 

     ๗.๓ อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่  คือ    
 ค้าขาย     
 ธุรกิจส่วนตัว 
 

๗.๔ ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ  คือ    
พุทธ   
   

     ๗.๕ รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว  ๕๐๐,๐๐๐  บาทต่อปี 
 
 ๗.๖ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณึปี๋ใหม่เมือง  ประเพณียี่เป็ง  ประเพณี
ลอยกระทง (เป็นต้น) 
 
 
 
 
๘. โอกาสและขอ้จ ากัดของโรงเรยีน    
  
๘.๑ โอกาส /จุดแข็ง     

1) ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์  เช่น  แหล่งโบราณสถาน (เวียงกุมกาม)  
๒) ตั้งอยู่ในเขตท่ีอยู่อาศัยหนาแน่น/ แหล่งชุมชน/ใกล้ห้างสรรพสินค้า 
3) ปลอดภัยต่อยาเสพติด/แหล่งเริงรมย์/แหล่งการพนัน มอมเมาเยาวชน 
4) สภาพแวดล้อมดี/ปลอดโปร่ง/ไม่แออัด/บรรยากาศร่มรื่น 
5) ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
6) ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือบริการชุมชนด้านสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ 
7) การคมนาคมสะดวก  มีรถรับจ้าง/รถประจ าทางผ่าน 
8) มีรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
9) บุคลากรมีความรู้ความสามารถ/เอาใจใส่ ดูแลเด็กเป็นอย่างดี 
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10) ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรให้มีจรรยาบรรณครู 
11) สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร 
12) ผู้ปกครองมีศรัทธา/ทัศนคต/ิความเชื่อมั่น ที่ดีต่อโรงเรียน 
13) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
14) เน้นจุดเด่นด้าน ภาษาอังกฤษ   
15) มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
 

 ๘.๒  ข้อจ ากัด/จุดอ่อน   
1) ไม่มีห้องประชุมที่รองรับส าหรับคนจ านวนมาก 
2) อาคารไมเ่พียงพอ 
3) โรงเรียนตั้งอยู่ในสถานที่ให้เช่า การพัฒนาด้านอาคารสถานที่จึงอยู่ในวงจ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙. โครงสร้างหลักสตูรสถานศกึษา 
 

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา   จัดการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ   หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระ
การเรียนรู้และเวลาเรียนดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
หลักสตูรการศึกษาปฐมวยั   มีโครงสร้างดังนี้ 
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน (นาที / ภาคเรียน) เวลาเรียน (นาที / ปีการศึกษา) 



๒๒ 

 

กิจก
รรม 
6 
หลั
ก 
ระดั
บชั้
น
อนุ
บาล 
1-3  
ราย
ปี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สาระการเรียนรู้  K.1 K.2 K.3 K.1 K.2 K.3 

 1>เกมการศึกษา 400 600 600 800 1200 1200 

 2>กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 600 600 600 1200 1200 1200 

 3>กิจกรรมสร้างสรรค์ 400 400 400 1600 800 800 

 4> กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ 800 600 600 1600 1200 1200 

Total 2200 2200 2200 4400 4400 4400 

 5>กิจกรรมเสรี 1200 1100 1000 2400 2200 2000 

 6>กิจกรรมกลางแจ้ง 300 400 500 600 800 1000 

รวมเวลาเรียน (นาที / ภาคเรียน) 3700 3700 3700 7400 7400 7400 

รวมเวลาเรียน (ช.ม./ ปีการศึกษา) 61.66
ชั่วโมง 

61.66 
ชั่วโมง 

61.66 
ชั่วโมง 

123.33 
ชั่วโมง 

123.33 
ชั่วโมง 

123.33 
ชั่วโมง 
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หลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
โครงสรา้งเวลาเรยีน 

 

กลุม่สาระการเรยีนรู ้/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

ระดบัประถมศกึษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุม่สาระการเรยีนรู ้  
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
    ประวัติศาสตร์ 
    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
    หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม  
      และการด าเนินชีวิตในสังคม 
    ภูมิศาสตร์ 
    เศรษฐศาสตร์ 

120 
 

40 
 
 

80 

120 
 

40 
 
 

80 

120 
 

40 
 
 

80 

120 
 

40 
 
 

80 

120 
 

40 
 
 

80 

120 
 

40 
 
 

80 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรยีน (พืน้ฐาน) 840 840 840 840 840 840 
 รายวชิาเพิ่มเติม  
-ภาษาอังกฤษ 120 120 120 120 120 120 
-หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
รวมเวลาเรยีน(เพิม่เติม) 160 160 160 160 160 160 
 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรยีนทัง้หมด 1,120 ชัว่โมง/ป ี
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หลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
โครงสรา้งเวลาเรยีน 

 

กลุม่สาระการเรยีนรู ้/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

ระดบัประถมศกึษา 
ม.1 ม.2 ม.3 

 กลุม่สาระการเรยีนรู้    
ภาษาไทย 120 120 120 
คณิตศาสตร์ 120 120 120 
วิทยาศาสตร์ 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    ประวัติศาสตร์ 
    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
    หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม  
      และการด าเนินชีวิตในสังคม 
    ภูมิศาสตร์ 
    เศรษฐศาสตร์ 

160 
40 

 
 

120 

160 
40 

 
 

120 

160 
40 

 
 

120 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 80 80 
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

120 120 120 

รวมเวลาเรยีน (พืน้ฐาน) 880 880 880 
 รายวชิาเพิ่มเติม    
-ภาษาอังกฤษ 160 160 160 
-หน้าที่พลเมือง 40 40 40 
รวมเวลาเรยีน(เพิม่เติม) 200 200 200 
 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 120 120 120 
รวมเวลาเรยีนทัง้หมด 1,200 ชัว่โมง/ป ี
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โครงสรา้งเวลาเรยีน 
ระดบัมธัยมศกึษา ตอนปลาย 

 

กลุม่สาระการเรยีนรู/้กจิกรรม 
เวลาเรียน (ชัว่โมง/หนว่ยกติ) 

ม.4 – ม.6 
 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้  
ภาษาไทย 240/6.0 
คณิตศาสตร์ 240/6.0 
วิทยาศาสตร์ 240/6.0 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม  
    และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ภูมิศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์ 

320/8.0 
80/2.0 

 
 

240/6.0 

สุขศึกษาและพลศึกษา 120/3.0 
ศิลปะ 120/3.0 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 120/3.0 
ภาษาต่างประเทศ 240/6.0 

รวมเวลาเรยีน(พืน้ฐาน) 1,640/41 
 รายวชิาเพิ่มเติม 1,820/45.5 
 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
       กิจกรรมแนะแนว  
       กิจกรรมชุมนุมวิชาการ นักศึกษาวิชาทหาร 360 
       กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 360 
รวมเวลาเรยีน 3,820 ชัว่โมง 

 
 
     หมายเหต ุรายวิชาเพ่ิมเติมจ าแนกตามแผนการเรียน
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๑๐. แหลง่เรยีนรู ้ภมูปิัญญาทอ้งถิน่ 
 

๑) ห้องสมุด  จ านวน 2 ห้อง 
-ห้องสมุดอาคารประถมศึกษา มีขนาด  ๘๑.๓  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 6,000 เล่ม 

  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบโปรแกรมห้องสมุด 
  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย  330  คน ต่อ/วันคิดเป็นร้อยละ  76 ของ
นักเรียนทั้งหมด 

-ห้องสมุดอาคารมัธยมศึกษา มีขนาด  114 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 2,000 เล่ม 
    
 

๒) ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด  ๙  ห้อง  ได้แก่ 
ห้องคอมพิวเตอร์    2     ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์    ๑      ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา   ๑     ห้อง ห้องนาฏศิลป์/  ดนตรี   ๑     ห้อง  
ห้องพยาบาล    3     ห้อง      ห้องศาสนสัมพันธ์             ๑     ห้อง  
ห้องแนะแนว    ๑     ห้อง      ห้องพละ              ๑     ห้อง  
ห้องสื่อการเรียนการสอน   ๑     ห้อง 
   
 

๓) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีทั้งหมด   50  เครื่อง 
คอมพวิเตอร์ จ านวน  (เครือ่ง) 

1.  ใช้ในการเรียนการสอน 35  
2.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 39  
3.  ใช้ในการบริหาร 11  

 จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
 เฉลี่ย 150  คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  30  ของนักเรยีนทั้งหมด 

 
๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน    

แหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน 
1. สวนหย่อม/สวนสุขภาพ 

 2.  สวนเกษตร 
 3.  สนามเด็กเล่น 
 4.  ลานกิจกรรม 
 5. ป้ายนิเทศ/บอร์ด 
 6.  มุมหนังสือ 
 7. โรงอาหาร 
 8. สระว่ายน้ า 
 9. สหกรณ์ภายในโรงเรียน 
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๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
 

 
 

 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ในปีการศึกษาที่รายงาน 
   ๖.๑ นางบัวศรี   สมเที่ยง  ให้ความรู้เรื่อง การท าของเล่นพ้ืนบ้าน 
สถิติการให้ความรู้  จ านวน ๒  ครั้ง/ปี 
   ๖.๒ นางพรนารายณ์   เรือนค า   ให้ความรู้เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากไม้ไผ่ 
สถิติการให้ความรู้  จ านวน  ๒  ครั้ง/ปี 
   ๖.๓ นางบัวผัน   จันทรส์าม  ให้ความรู้เรื่อง การประดิษฐ์กระทงใบตอง 
สถิติการให้ความรู้  จ านวน  ๒  ครั้ง/ปี 
   ๖.๔ นางบุญยวง  มะโนเพียว   ให้ความรู้เรื่อง การท าช่อตุงล้านนาจากกระดาษ 
สถิติการให้ความรู้ จ านวน   ๒   ครั้ง/ปี 
    ๖.๕  นางผัน    จี้โปทา    ใหค้วามรู้เรื่อง   การประดิษฐ์กระทงใบตอง 
สถิติการให้ความรู้ จ านวน  ๒  ครั้ง/ปี 
     
      

ปราชญช์าวบา้น/  ภมูิปญัญาท้องถิน่/ ผู้ทรงคณุวฒุิทีส่ถานศึกษาเชิญมาให้ความรูแ้กค่รู/ ผูเ้รยีน 
ที ่ ประเภทความรู ้ จ านวนครัง้ 
๑  การประกอบวิชาชีพ ๑ 
 ๒ คหกรรม ๒ 
 ๓ หัตถกรรม ๒ 
๔  วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี ๒ 
 ๕ ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งเรยีนรูภ้ายนอก 
1.  เวียงกุมกาม  
2.  สวนสัตว์เชียงใหม่ , ไนช์ซาฟารีเชียงใหม่ (สวนสัตว์) 
3.  อุทยานราชพฤกษ์ เชียงใหม่ ,สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 
4.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
5.  ค่ายลูกเสือชั่วคราว เชียงใหม่แอดเวนเจอร์แลนด์ 
6.  ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อ.สันก าแพง  จ.เชียงใหม่ 
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๑๑. ผลงานดเีดน่ในรอบปทีีผ่า่นมา 
 

 ๑๑.๑ ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดบัรางวลั / ชือ่รางวลัที่ไดร้บั หนว่ยงานที่มอบรางวลั 

สถานศึกษา 
  เกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (ONET) ของ
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ปี
การศึกษา 2554-2557 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

เกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนที่มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับ
การศึกษาปฐมวัย ดีมาก ปีงบประมาณ 
2556 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

เกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนที่มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดีมาก ปีงบประมาณ 
2556 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ผูบ้รหิาร 

นางอัมพร   กมลโกมุท 

ครูผู้สอนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
การแข่งขันกิจกรรม Multi Skills 
Competition ระดับชั้น ม.1 – 3   งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 จังหวัด
แพร่  ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางอัมพร   กมลโกมุท 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
อันดับที่ 4 การแข่งขันกิจกรรม Spelling  
Bee ร ะ ดั บ ชั้ น  ป .4  – 6    ง า น
ศิ ลป หั ตถกรรมนั ก เรี ยน  ครั้ งที่  6 4 
ระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

คร ู

นายชูเกียรติ  กมลโกมุท 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมแข่งขัน ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง  ระดับชั้น ม.1-3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 
63 ประจ าปีการศึกษา 2556 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นักเรยีน 
ด.ญ. อารียา  ลักขณานันท์ 
ด.ช. ทิชากร  ชว่งฉ่ า 

เห รี ย ญ เงิ น ก า ร ส อ บ แ ข่ ง ขั น วิ ช า
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การ
แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจ าปี 2557 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



๓๐ 

 

ประเภท ระดบัรางวลั / ชือ่รางวลัที่ไดร้บั หนว่ยงานที่มอบรางวลั 

ด.ญ. ณพัฒน์  ถาวรสุขาวดี 
ด.ญ. พิชามญชุ์  ช่วงชิด 

เหรียญทองการสอบแข่งขันวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การ
แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจ าปี 2557 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ช. สิทธภิัทร์  พลาวุฑฒ์ เหรียญทอง การสอบแข่งขันวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การ
แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจ าปี 2557 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ช. พัฒนเกียรติ  พิพัฒนานันท์ 
ด.ช. ทยากร  ช่วงฉ่ า 
ด.ญ. ญาณิศา  สมการ 

เหรียญทองแดง การสอบแข่งขันวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การ
แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจ าปี 2557 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ช. นพอนนต์  ปารมีศิลป์ขจร 
ด.ช. อดิเทพ  ศรีชวาลา 

ชนะเลิศเหรียญทอง  
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN 
Quiz) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

ด.ช. พชรพล  สุขส าราญ 
ด.ช. ยูตะ โซ 

รองชนะเลิศ อันดับที่  ๒ เหรียญทอง  
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-book) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

ด.ช. ฤทธานุภาพ  ศิษย์ธนานันท์
ด.ช. หัสดิน  ตาลพัด 

เหรียญทอง การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

ด.ญ. อมันสรา  อุดมพันธุ์ 
ด.ญ. เวทิตา  บุญยืน 
ด.ญ. เอริกา  เมศิยาดล 

รองชนะเลิศ อันดับที่  ๑ เหรียญทอง  
การแ ข่ งขั น จั ด ส วน ถาด แ บ บ แห้ ง 
ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

ด.ช.สฤษพงษ์ อนุชัย ชนะเลิศเหรียญทอง  
การแข่ งขั น กิ จก รรม  Spelling Bee 
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 



๓๑ 

 

ชื่อ – นามสกลุ 
ระดบัรางวลั/ 

ชื่อรางวลัที่ไดร้ับ 
หนว่ยงานที่มอบรางวลั 

ด.ญ. ศิร์ศิรัณย์  ทองกอบเพชร ชนะเลิศเหรียญทอง  
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ระดับชั้น 
ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

ด.ญ.ฉัตรชนก จิระนันทกุล รองชนะเลิศ อันดับที่  ๒ เหรียญทอง  
ก ารแ ข่ งขั น ก าร พู ด ภ าษ า อั งก ฤ ษ 
Impromptu Speech  
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

ด.ญ.ณพัฒน์ ถาวรสุขาวดี ชนะเลิศเหรียญทอง  
การแข่ งขั น กิ จก รรม  Spelling Bee 
ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

ด.ญ.เจดวิภาพร เซเยน ชนะเลิศเหรียญทอง  
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิ ง 
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

ด.ญ.ตะวัน เจสก้า บาวม่อน เหรียญทอง 
ก ารแ ข่ ง ขั น ก าร เล่ านิ ท าน  (Story 
Telling) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

ด.ช.ภูมิพัฒน์ สันติภาพ ชนะเลิศเหรียญทอง  
การแข่งขัน Multi Skills Competition 
ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

ด.ช.ปฏิพัทน์ ทวีรเพชรัตน์ รองชนะเลิศ อันดับที่  ๑ เหรียญทอง  
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ชาย ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 



๓๒ 

 

ชื่อ – นามสกลุ 
ระดบัรางวลั/ 

ชื่อรางวลัที่ไดร้ับ 
หนว่ยงานที่มอบรางวลั 

ด.ญ. รภัสสา  ปริญญารักษ์ เหรียญทองแดง การแข่งขันเรียงความ
และคัดลายมือ ระดับชั้น ม.1 - 3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

ด.ญ. ถิรดา  รอดถาวร เหรียญทองแดง การแข่งขันการท่อง
อาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น        
ม.1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 64 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

ด.ช. ทยากร  ช่วงฉ่ า ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น        
ม.1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 64 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

ด.ญ. ญานิศา  สมการ 
ด.ญ. สิริกร  ศิวเวทพิกุล 
ด.ญ. อารัญชลี  พันธ์สวรรค ์

ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น        
ม.1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 64 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

ด.ญ. ขวัญจิรา  ค าวงค์ษา 
ด.ช. ณัฐนนท์  ยาวิละนนท ์
ด.ช. ทวชิ  ทวีประศาสน์ 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1 - 3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 64 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

ด.ช. ภูมิพัฒน์  งามวาณิชย์นนท์  
ด.ช. รชัพล  แก้ววิวัฒน์ 
นายสิรภพ  อนนท์ 

เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น        
ม.1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 64 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

ด.ช. ณัฐนนท์  ยาวิละนนท ์
ด.ช. ทวชิ  ทวีประศาสน์ 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ป ร ะ เภ ท สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  ร ะ ดั บ ชั้ น           
ม.๑ - ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

ด.ญ. ไอลีน พีเชอร์ ชนะเลิศเหรียญทอง  
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ 
Impromptu Speech ร ะ ดั บ ชั้ น        
ม.๑ - ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 



๓๓ 

 

ชื่อ – นามสกลุ 
ระดบัรางวลั/ 

ชื่อรางวลัที่ไดร้ับ 
หนว่ยงานที่มอบรางวลั 

ด.ญ. อริสา นุชนาง ชนะเลิศเหรียญทอง  
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

ด.ญ. แคนเอเชีย โคร่า รเีบ็คก้า เบียลท์ ชนะเลิศ เหรียญทอง  
ก ารแ ข่ ง ขั น ก าร เล่ านิ ท าน  (Story 
Telling) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

ด.ญ. ริซ่า ซูซูกิ ชนะเลิศ เหรียญทอง  
การแข่งขัน Multi Skills Competition 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

น.ส. คริสติน่า  วิตเท ่ ชนะเลิศ เหรียญทอง  
การแข่งขัน Multi Skills Competition 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

ด.ญ. ยัสมิน  ฮักมูน ชนะเลิศเหรียญทอง  
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท
หญิง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

ด.ญ. กิรณา  สิริภาณุพงศ์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง  
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

นายจามิกร  แก้วมณีวัตน์ 
นายสินเพิ่มพูน  ขัติยศ 
นายอาโรน  สันติชัยชาญ 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง  
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 



๓๔ 

 

ชื่อ – นามสกลุ 
ระดบัรางวลั/ 

ชื่อรางวลัที่ไดร้ับ 
หนว่ยงานที่มอบรางวลั 

ด.ช. อัครศักดิ์  พรหมมินทร์ ชนะเลิศเหรียญเงิน  
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชาย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

ด.ญ. ธัญพิชชา  สาครธัญวิทย ์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญเงิน  
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

ด.ช. นนท์วริศ  เลิศเดชาพิสุทธิ์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญเงิน  
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท
ชาย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

นายกมุท  ธรรมพิชัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญเงิน  
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท
ชาย ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

น.ส. ลาภิสรา  ปริญญารักษ ์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญเงิน  
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท
หญิง ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

ด.ญ. โปรดปราน  ศรีโกมุท รองชนะเลิศอันดับที่ ๒เหรียญเงิน  
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

นายทัชชธิติ นามวงศ์ เหรียญทองแดง 
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ 
Impromptu Speech ระดับชั้น       
ม.๔ - ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 



๓๕ 

 

ชื่อ – นามสกลุ 
ระดบัรางวลั/ 

ชื่อรางวลัที่ไดร้ับ 
หนว่ยงานที่มอบรางวลั 

ด.ช. ภูมิพัฒน์ งามวาณิชย์นนท์ เหรียญทองแดง 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

น.ส. พัฒนาพร พิพัฒนานันท์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทองแดง  
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

ด.ช. รชัพล แก้ววิวัฒน์ เหรียญทองแดง 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

ด.ญ. พรนิมิต  นิรมลมณฑล 
 

เหรียญทองแดง 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

ด.ช. กิตติพศ  เลิศจิตติคุณ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทองแดง  
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34 

ด.ญ. ณพัฒน์  ถาวรสุขาวดี ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรม 
Spelling  Bee ระดั บ ชั้ น  ป .4  – 6   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
จังหวัดแพร่  ระดับภาคเหนือ  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ญ. ริซ่า  ซูซูกิ ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรม 
Multi Skills Competition ระดั บ ชั้ น 
ม.1 – 3   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่  ระดับภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ญ. ณพัฒน์  ถาวรสุขาวดี อั น ดั บ ที่  4  ก า ร แ ข่ ง ขั น กิ จ ก ร รม 
Spelling  Bee ระดั บ ชั้ น  ป .4  – 6   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 
ระดับชาติ 
   

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



๓๖ 

 

ชื่อ – นามสกลุ 
ระดบัรางวลั/ 

ชื่อรางวลัที่ไดร้ับ 
หนว่ยงานที่มอบรางวลั 

ด.ญ. ริซ่า  ซูซูกิ อันดับที่ 6 การแข่งขันกิจกรรม Multi 
Skills Competition ร ะ ดั บ ชั้ น         
ม.1 - 3   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 64 ระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ช. อดิเทพ  ศรีชวาลา ชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันหมากรุก
สากล เชียงใหม่ ครั้งที่ 32 รุ่น 10 ปี 

สมาคมหมากรุก 
แห่งประเทศไทย 

 
 
11.2 งาน/โครงการ/กจิกรรม ทีป่ระสบผลส าเรจ็ 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วตัถปุระสงค์/เปา้หมาย 

วธิกีารด าเนินการ (โดย
ย่อ) 

ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/ร้อยละ 

1 โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

  

 -เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
แนวทาง จุดเน้น วิสัยทัศน์
ของสถานศึกษา 
-เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน
และตอบสนองแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา    

-ประชุมวิเคราะห์
หลักสูตร 
-ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรในระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา  ให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของโรงเรียน และ
ความต้องการของ
นักเรียน 
-จัดท าหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(แผน อังกฤษ-คณิต) 

-โรงเรียนมีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและ
สอดคล้องกับเป้าหมายและ
จุดเนินของโรงเรียน 

2 โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
-เพ่ือให้ครูมีและใช้สื่อการ
เรียนการสอนอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม 

-จัดอบรมการจัดท าสื่อ
การเรียนการสอนและ
การใช้สื่อการเรียนการ
สอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-ประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 

-ครูร้อยละ 80 มีสื่อการ
เรียนการสอน และใช้สื่อ
ประกอบในการการจุดการ
เรียนการสอน 
-นักเรียนร้อยละ 80 มีผล
การเรียนเพิ่มสูงขึ้น 

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูสายผู้สอน 

 -เพ่ือให้ครูผู้สอนทุกคนมี
ความรู้และเทคนิควิธีการ
ใหม่ๆ  
-เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนเป็นครู
มืออาชีพ 
 

-ประชุมเตรียมความ
พร้อมครูผู้สอน 
-ประชุม ติดตาม
ประเมินผลการ ปัญหา 
อุปสรรค ทุกสัปดาห์ 
-นิเทศ ติดตาม การ  

-ครูผู้สอนร้อยละ 85 มี
ศักยภาพในการสอน และ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



๓๗ 

 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วตัถปุระสงค์/เปา้หมาย 

วธิกีารด าเนินการ (โดย
ย่อ) 

ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/ร้อยละ 

   
สอนภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
-ประเมินผลการท างาน 

 

4 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  
 

 

  -เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านการเรียนของผู้เรียน
ให้ดียิ่งขึ้น 
-เพ่ือพัฒนา ประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

 -จัดประชุมชี้แจงและ
ก าหนดกิจกรรมเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
นักเรียน 
-ด าเนินงานกิจกรรม
ตามโครงการ 
-ประเมินผลกิจกรรม 

-นักเรียน ร้อยละ 80 มีผล
การเรียนเพิ่มสูงขึ้น 
-นักเรียน ร้อยละ 90 มี
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติเพ่ิม
สูงขึ้น 

5 โครงการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน 

-เพ่ือให้ครูมีการประเมินผล
การเรียนการสอนที
สอดคล้องกับสภาพการ
เรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิง
พัฒนาการของผู้เรียน 
-เพ่ือให้ครูน าผลการประเมิน
มาปรับเปลี่ยนการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 

-จัดประชุมชี้แจงและ
ก าหนดกิจกรรมเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
นักเรียน 
-ด าเนินงานกิจกรรม
ตามโครงการ 
-ประเมินผลกิจกรรม 

-ครูร้อยละ 100 
ด าเนินการประเมินคุณภาพ
นักเรียน 
-นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับการประเมินคุณภาพ 

6 โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

-เพ่ือให้การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  

- ประชุมจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
-ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติงาน 
-ด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานตัวบ่งชี้ 
-จัดท ารายงานคณุภาพ
การศึกษา 

-ระดับปฐมวัย มีผลคะแนน
ประเมินคุณภาพภายใน 
ร้อยละ 91.09  
อยู่ในระดับ 4 ดีมาก 
-ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
ตอนต้น) มีผลคะแนน
ประเมินคุณภาพภายใน 
ร้อยละ 92.57  
อยู่ในระดับ 4 ดีมาก 

7 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงห้องสมุด 
 

-เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
นิสัยรักการอ่าน เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ ค้นคว้าหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

-น าเสนอโครงการและ
กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
-จัดซื้อหนังสือทาง
วิชาการ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
สื่อที่ใช้ในการเรียนการ
สอน 
-จัดซื้อชั้นวางหนังสือ 
 โต๊ะ เก้าอ้ีเพ่ิมเติม 

-ห้องสมุดมีหนังสือและสื่อ
เพ่ิมข้ึนเพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน 
-นักเรียนร้อยละ 76 เข้าใช้
ห้องสมุดเพ่ิมขึ้น  35 % 



๓๘ 

 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วตัถปุระสงค์/เปา้หมาย 

วธิกีารด าเนินการ (โดย
ย่อ) 

ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/ร้อยละ 

   ซ่อมแซมหนังสือช ารุด 
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในห้องสมุด
ครอบคลุมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
-ประเมินผลโครงการ
และกิจกรรม 

 

8 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

-เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
ในการท างานจากกิจกรรม
ต่างๆ และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
-เพ่ือให้นักเรียนมีความ
ช านาญในงานที่รับผิดชอบ
และสนใจ และมีเจตคติที่ดี
ในการเรียน 
 

-ประชุมจัดท าโครงการ
และเสนอโครงการ 
-ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
-ประเมินผลโครงการ 

นักเรียน ร้อยละ 85 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิม
สูงขึ้น 

9 โครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 
 

-เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม และผ่าน
กิจกรรมของ 
โรงเรียน 
-เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
-เพ่ือให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถและกล้า
แสดงออก 
 

-ประชุมจัดท าโครงการ
และเสนอโครงการ 
-ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
-ประเมินผลโครงการ 

-นักเรียนร้อยละ 100 ได้
ร่วมกิจกรรมในโครงการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

10 โครงการส่งเสริม
สุขภาพ 
 

-เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 

-ประชุมจัดท าโครงการ
และเสนอโครงการ 
-ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
-ประเมินผลโครงการ 
 

นักเรียน ร้อยละ 100 มี
สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง 
ตามเกณฑ์ 

11 โครงการไทยอังกฤษ
สนุกคิดสนุกท า 

-เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ภาษา
ในการสื่อสารได้ถูกต้องและ
เหมาะสม 

-ประชุมจัดท าโครงการ
และเสนอโครงการ 
-ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
-ประเมินผลโครงการ 

นักเรียน ร้อยละ 90 ใช้
และสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย ได้คล่องและ
ถูกต้อง 



๓๙ 

 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วตัถปุระสงค์/เปา้หมาย 

วธิกีารด าเนินการ (โดย
ย่อ) 

ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/ร้อยละ 

12 โครงการอาเซียนศึกษา -เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ใน
ด้านต่างๆของกลุ่มประเทศ
อาเซียน-เพ่ือให้นักเรียนน า
ความรู้ในด้านต่างๆ มาปรับ
ใช้ในการเรียนและการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 

-ประชุมจัดท าโครงการ
และเสนอโครงการ 
-ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
-ประเมินผลโครงการ 

-นักเรียนร้อยละ 90 มี
ความรู้เรื่องประชาคม
อาเซียน 
 

13 โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่ 

 -เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
-เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
อาคารสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพียงพอและ
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
 

-ประชุมจัดท าโครงการ
และเสนอโครงการ 
-ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
-ประเมินผลโครงการ 

-โรงเรียนมีอาคารสถานที่ 
ห้องปฏิบัติการ สิ่งอ านวย
สะดวกต่างๆ และแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน
เพียงพอ เหมาะสม ต่อ
จ านวนนักเรียน 
-โรงเรียนสภาพแวดล้อมที่
สวยงาม เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

14 โครงการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

  -เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบ
และกลไกในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
-เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบงาน
ประชาสัมพันธ์อย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ 

-ประชุมจัดท าโครงการ
และเสนอโครงการ 
-ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
-ประเมินผลโครงการ 

-โรงเรียนเป็นที่รู้จักและ
ยอมรับของประชาชนเพิ่ม
มากขึ้น จากจ านวนนักเรียน
ที่เพ่ิมมากขึ้น 

15 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนสวัสดิการ
และพัฒนาบุคลากร 

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากร 
-เพ่ือให้ครูและบุคลากรมี
ขวัญก าลังใจการปฏิบัติ
หน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเต็มความสามารถ 
 

-ประชุมจัดท าโครงการ
และเสนอโครงการ 
-ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
-ประเมินผลโครงการ 

-ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากร ได้รับการพัฒนา
ด้านความรู้ และการท างาน 
และน าผลการพัฒนาตนเอง
ไปใช้อย่างมีประสทธิภาพ 
-โรงเรียนมีครูและบุคลากร
ที่มีคุณภาพ 
-ครูและบุคลากรมีสวัสดิการ
ตามท่ีรัฐก าหนด 

16 โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน 

  

 -เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น  

-ประชุมจัดท าโครงการ
และเสนอโครงการ 
-ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
-ประเมินผลโครงการ 

-โรงเรียนมีระบบข้อมูล
สารสนเทศและระบบไอซีที 
ที่มีประสิทธิภาพ 



๔๐ 

 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วตัถปุระสงค์/เปา้หมาย 

วธิกีารด าเนินการ (โดย
ย่อ) 

ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/ร้อยละ 

17 กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนชมรมครูและ
ผู้ปกครอง 

-เพ่ือสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา 
 
 

- จัดประชุมและจัด
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
อย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

-ผู้ปกครองและครูมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
-ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
ให้ค าแนะน า สนับสนุและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของ โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

18 กิจกรรมประชุม
กรรมการบริหาร
โรงเรียน 

-เพ่ือปรึกษาหารือแนวทาง
ในการบริหารจัดการศึกษา
และพัฒนาโรงเรียน 
 

-ประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน อย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 2 
ครั้ง 

-ผู้บริหารมีบทบาทและ
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมายที่ วางไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

๑๒. ผลการประเมนิคณุภาพภายใน ปทีีผ่่านมา  
 
 ๑๒.๑ ระดบัการศึกษาปฐมวยั       

มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  
ระดบัคณุภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ดา้นคุณภาพเด็ก      
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย      
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ           
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม      
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา      
มาตรฐานดา้นการจดัการศกึษา      
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 
     

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ  

สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
     

มาตรฐานดา้นการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู้      
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     

มาตรฐานดา้นอตัลักษณข์องสถานศึกษา      
มาตรฐานที่ ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาปรัชญา 

วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
     

มาตรฐานดา้นมาตรการสง่เสริม      
มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

๑๒.๒ ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน     
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดบัคณุภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
มาตรฐานดา้นคณุภาพผูเ้รยีน           
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ      
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์      
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

                     รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

 
 

   

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร      
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
                   ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

 
 

   

มาตรฐานดา้นการจดัการศกึษา      
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

 
 

   

มาตรฐานที่  ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 

   

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 

   

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

     

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

     

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

     

มาตรฐานดา้นการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู้      
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา 
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

     

มาตรฐานดา้นอตัลักษณข์องสถานศึกษา      
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

     

มาตรฐานดา้นมาตรการสง่เสริม      
มาตรฐานที่ ๑๕   การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

     

๑๓. ผลการประเมนิคณุภาพภายนอกทีผ่า่นมา (รอบสองหรือรอบสาม)  (ยังไม่ไดร้บัการประเมนิ) 
  

 



๔๓ 

 

บทที ่๒ 
แผนปฏบิตัิการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
๑. แนวทางการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 

  ตามท่ีกระทรงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  แทนกฎกระทรวงเดิม เพ่ือก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๔   
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัด
การศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง และมองเห็นถึงความส าคัญของการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เพ่ือรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕7  โดยตามแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์
ว่าด้วยวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา จุดเน้น ปรัชญา วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของ
โรงเรียน โดยอยู่ภายใต้การเชื่อมโยม กลยุทธ์ นโยบายการศึกษาของกระทรวง เขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง.  

 

 ๒. กลยุทธก์ารพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยทุธท์ี ่๑  พัฒนาคุณภาพการเรียนของผู้เรียน 

  กลยทุธท์ี ่๒  สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 
  กลยทุธท์ี ่๓  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
    กลยทุธ์ที ่๔  พัฒนาการใช้ระบบ ICT และการสื่อสาร 
    กลยทุธ์ที ่๕  สร้างเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

๓. การด าเนินงานตามกลยุทธข์องสถานศึกษา 
 กลยทุธท์ี ่๑   พัฒนาคุณภาพการเรียนของผู้เรียน เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
 

 โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชงิปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที ่/ตวับ่งชี)้ 

๑. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 

 

  -เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพทางด้าน
การเรียนของ
ผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 
-เพ่ือพัฒนา 
ประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับ
จุดเน้นของ
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ :  นักเรียนทุก
ระดับชั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ดีข้ึน 
 เชิงคุณภาพ :   
-นักเรียนมีความรู้และทักษะ
ทางด้านการเรียนในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 

ขั้นพ้ืนฐาน :   
มฐ.ที่ 5 ตบช.ที่ 1-5  
มฐ.ที่ 14 ตบช.ที่ 1-2  



๔๔ 

 

 โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชงิปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที ่/ตวับ่งชี)้ 

  -เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของ
สถานศึกษาให้
โดดเด่น 

 -สถานศึกษามีการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 
กลุ่มสาร 

 

2. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงห้องสมุด 
 

-เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน เป็น
บุคคลแห่งการ
เรียนรู้ ค้นคว้าหา
ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

เชิงปริมาณ :  นักเรียนระดับ
อนุบาล3- ชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา จ านวน 
370 คนเข้าใช้ห้องสมุด
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ :  นักเรียนระดับ
อนุบาล ชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา จ านวน 370 คน 
ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
สนุกกับการสื่อการเรียนรู้
ต่างๆ ของห้องสมุด 

ขั้นปฐมวัย :   
มฐ.ที่ 4 ตบช.ที่ 1-5 
มฐ.ที่ 7 ตบช.ที่ 3,5 
ขั้นพ้ืนฐาน :   
มฐ.ที่ 3 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 4 ตบช.ที่ 1-4 
 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน 

-เพ่ือให้นักเรียน
ได้ฝึกทักษะในการ
ท างานจาก
กิจกรรมต่างๆ 
และสามารถ
ท างานร่วมกับผุ้
อ่ืนไดเ้ป็นอย่างดี 
-เพ่ือให้นักเรียนมี
ความช านาญใน
งานที่รับผิดชอบ
และสนใจ และมี
เจตคติที่ดีในการ
เรียน 

เชิงปริมาณ : นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
เชิงคุณภาพ :   -นักเรียนทุก
ระดับชั้นมีทักษะในการ
ท างานในกิจกรรมที่ก าหนด 
และท่ีตนเองถนัดและสนใจ 
-นักเรียนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
-นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และมีความ
ภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

ขั้นปฐมวัย :    
มฐ.ที่ 1 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 2 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 3 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 5 ตบช.ที่ 1-5 
ขั้นพ้ืนฐาน : 
มฐ.ที่ 3 ตบช.ที่ 3-4 
มฐ.ที่ 4 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที ่6 ตบช.ที่ 1-4 

4. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 
 

-เพ่ือให้นักเรียน
ทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรม และผ่าน
กิจกรรมของ 
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ :  นักเรียนทุกคน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียน และสามารถท า
กิจกรรมร่วมกันได้อย่างมี 
ความสุข 
เชิงคุณภาพ :  -นักเรียนชั้น
เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 ได้
เข้าร่วมกิจกรรมและผ่าน  

ขั้นปฐมวัย :    
มฐ.ที่ 3 ตบช.ที่ 1-4 
ขั้นพ้ืนฐาน :   
มฐ.ที่ 2 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 10 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 13 ตบช.ที่ 1-2 
 
 



๔๕ 

 

 โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชงิปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที ่/ตวับ่งชี)้ 

   กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน
เหมาะสมกับวัย 
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 - มัธยมศึกษาปีที ่6 ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  
 

5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
 

-เพ่ือให้นักเรียนมี
สุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 
 

เชิงปริมาณ :  นักเรียนทุกคน 
ทุกระดับชั้น 
เชิงคุณภาพ :   นักเรียนร้อย
ละ 100 มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย สติปัญญา ตามวัย 

ขั้นปฐมวัย :    
มฐ.ที่ 1 ตบช.ที่ 1-4 
ขั้นพ้ืนฐาน :   
มฐ.ที่ 1 ตบช.ที่ 1-6 
มฐ.ที่ 11 ตบช.ที่ 2 

6. โครงการไทยอังกฤษสนุก
คิดสนุกท า 

-เพ่ือให้นักเรียน
สามารถใช้
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-เพ่ือให้นักเรียน
ได้ใช้ภาษาในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง
และเหมาะสม 

เชิงปริมาณ :  นักเรียน
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
ทุกคนทุกระดับชั้น 
เชิงคุณภาพ :  นักโรงเรียนยุว
ทูตศึกษาพัฒนา ร้อยละ 90 
สามารถสื่อสารและใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ได้ถูกต้องเหมาะสมตามวัย 

ขั้นปฐมวัย :    
มฐ.ที่ 4 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 10 ตบช.ที่ 1-2 
ขั้นพ้ืนฐาน :   
มฐ.ที่ 3 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 4 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 14 ตบช.ที่ 1-2 

7. โครงการอาเซียนศึกษา -เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ในด้าน
ต่างๆของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน-
เพ่ือให้นัหเรียนน า
ความรู้ในด้าน
ต่างๆ มาปรับใช้
ในการเรียนและ
การด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 

เชิงปริมาณ : นักเรียนทุกคน
ทุกระดับชั้นเข้าร่วมโครงการ
อาเซียนศึกษา 
เชิงคุณภาพ : นักเรียน ร้อย
ละ 90 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
และสามารถน ามาปรับใช้ใน
การเรียนและการด าเนินชีวิต
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ขั้นปฐมวัย :    
มฐ.ที่ 4 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 10 ตบช.ที่ 1-2 
ขั้นพ้ืนฐาน :   
มฐ.ที่ 3 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 4 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 14 ตบช.ที่ 1-2 

 
 
 
 



๔๖ 

 

กลยทุธท์ี ่๒   สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 
 

โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถปุระสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชงิปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที ่/ตวับ่งชี)้ 

๑. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่ 

  -เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มี
สภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มี
อาคารสถานที่
และสิ่งอ านวย
ความสะดวก
เพียงพอและอยู่
ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี 
 

เชิงปริมาณ :   
-มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ :    
-มีอาคารและแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนเพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียน 

ขั้นปฐมวัย :    
มฐ.ที่ 7 ตบช.ที่ 1-5 
มฐ.ที่ 9 ตบช.ที่ 1-2 
ขั้นพ้ืนฐาน :     
มฐ.ที่ 6 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 11 ตบช.ที่ 1 
มฐ.ที่ 13 ตบช.ที่ 1-2 

๒. โครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

  -เพ่ือให้
สถานศึกษามี
ระบบและกลไก
ในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับ
ชุมชนในการ
พัฒนา
สถานศึกษา 
-เพ่ือให้
สถานศึกษามี
ระบบงาน
ประชาสัมพันธ์
อย่างมีระบบและ
มีประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ :   
-นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
สาธารณชน  
-กิจกรรม/โครงการ การ
ด าเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ : 
-ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับ
ข่าวสารของโรงเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
-งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

ขั้นปฐมวัย :    
มฐ.ที่ 6 ตบช.ที่ 1-7 
มฐ.ที่ 9 ตบช.ที่ 1-2 
ขั้นพ้ืนฐาน :    
มฐ.ที่ 8 ตบช.ที่ 1-5 
มฐ.ที่ 9 ตบช.ที่ 1-3 
 

 
 
 
 
 



๔๗ 

 

กลยทุธท์ี ่๓  พฒันาคณุภาพมาตรฐานการศกึษา 

 โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชงิปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที ่/ตวับ่งชี)้ 

๑.โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

  

 -เพ่ือปรับปรุง
หลักสูตร
สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับ
แนวทาง จุดเน้น 
วิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา 
-เพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรของ
สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผู้เรียนและ
ตอบสนองแนว
ทางการปฏิรูป
การศึกษา    

เชิงปริมาณ :  หลักสูตร 
ระดับปฐมวัย 
ระดับชั้นประถมศึกษาและ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย 
เชิงคุณภาพ :   
สถานศึกษามีหลักสูตรไว้เป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

ขั้นปฐมวัย :  
มฐ.ที่ 7 ตบช.ที่ 1-5   
ขั้นพ้ืนฐาน :   
มฐ.ที่ 5 ตบช.ที่1-5 
มฐ.ที่ 10 ตบช.ที่ 1-6 

๒. โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน 

-เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการจัด
กระบวนการ
เรียนรู้ของ
ครูผู้สอนทั้ง 8 
กลุ่มสาระ 
-เพ่ือให้ครูมีและ
ใช้สื่อการเรียน
การสอนอย่าง
เพียงพอและ
เหมาะสม 

เชิงปริมาณ :  ครูผู้สอนทุกคน
มีและใช้สื่อประกอบการสอน 
เชิงคุณภาพ :   
ครูผุ้สอนทุกคนทุกกลุ่มสาระ
ใช้สื่อในกระบวนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ขั้นปฐมวัย :   
มฐ.ที่ 5 ตบช.ที่  1-10  
มฐ.ที่ 6 ตบช.ที่ 1-7 
ขั้นพ้ืนฐาน :   
มฐ.ที่ 7 ตบช.ที่ 1-9 
มฐ.ที่ 8 ตบช.ที่ 1-6 
มฐ.ที่ 10 ตบช.ที่ 1-5 

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูสายผู้สอน 

 -เพ่ือให้ครูผู้สอน
ทุกคนมีความรู้
และเทคนิค
วิธีการใหม่ๆ  
-เพ่ือพัฒนา
ครูผู้สอนเป็นครู
มืออาชีพ 
 

เชิงปริมาณ :  ครูผู้สอนและ
ครูประจ าชั้นทุกคน 
เชิงคุณภาพ :    
ครูทุกคนผฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

ขั้นปฐมวัย :   
มฐ.ที่ 5 ตบช.ที่ 1-10  
ขั้นพ้ืนฐาน :   
มฐ.ที่ 5 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 7 ตบช.ที่ 1-9 



๔๘ 

 

 

 โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชงิปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที ่/ตวับ่งชี)้ 

๔. โครงการประเมิน
คุณภาพนักเรียน 

-เพ่ือประเมิน
คุณภาพก่อน-หลัง 
การเรียนของ
ผู้เรียน 
-เพ่ือให้ครูน าผล
การประเมินมา
ปรับเปลี่ยนการ
เรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 

เชิงปริมาณ :  นักเรียนทุกคน 
ทุกระดับชั้น 
เชิงคุณภาพ :  นักเรียนทุกคน
มีผลการประเมินตามไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  

ขั้นปฐมวัย :   
มฐ.ที่ 1 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 2 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 3 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 4 ตบช.ที้ 1-5 
ขั้นพ้ืนฐาน :     
มฐ.ที่ 1 ตบช.ที่ 1-6 
มฐ.ที่ 2-6 ตบช.ที่ 1-4 
  

๕. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

 -เพ่ือให้การ
ด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ
ภายในมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

เชิงปริมาณ :   
-คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู 
บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน 
-ระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ :  สถานศึกษามี
ระบบประกันคุณภาพภายใน 
มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาและผ่านหลักเกณฑ์
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นปฐมวัย :  
มฐ.ที่8 ตบช.ที่ 1-6    
ขั้นพ้ืนฐาน :     
มฐ.ที่ 12 ตบช.ที่ 1-6 

6. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนสวัสดิการและ
พัฒนาบุคลากร 

- เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากร 
-เพ่ือให้ครูและ
บุคลากรมีขวัญ
ก าลังใจการ
ปฏิบัติหน้าที่
สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเต็ม
ความสามารถ 

เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากร
ทุกคน 
เชิงคุณภาพ :    
-เพ่ือให้ครูและบุคลากรมี
คุณภาพและศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่และท าหน้าที่ที่
รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
-เพ่ือให้ครูและบุคลากรมีขวัญ
ก าลังใจการปฏิบัติหน้าที่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เต็มความสามารถ 

ขั้นปฐมวัย :  
มฐ.ที่ 5 ตบช.ที่ 1-10 
มฐ.ที่ 6 ตบช.ที่ 2,5    
ขั้นพ้ืนฐาน :    
มฐ.ที่ 7 ตบช.ที่ 1-9 
มฐ.ที่ 8 ตบช.ที่ 1,4  



๔๙ 

 

กลยทุธท์ี ่๔  พัฒนาการใช้ระบบ ICT และการสื่อสาร 

 โครงการ/
กิจกรรม 

 
วตัถปุระสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชงิปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศกึษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที ่/ตวับ่งชี)้ 

๑.โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูล
สารสนเทศของ
โรงเรียน 

  

 -เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น  

เชิงปริมาณ : ระบบอินเทอร์เน็ต 
-ระบบเสียงตามสายในโรงเรียน 
-ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เรียน 
-ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับครู-ฝ่าย
บริหาร 
-เว็บไซด์โรงเรียน  
เชิงคุณภาพ :    
โรงเรียนมีระบบข้อมูลที่สามารถใช้
งานและเผยแพร่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขั้นปฐมวัย :  
มฐ.ที่  8 ตบช.ที่ 3  
ขัน้พื้นฐาน :    
มฐ.ที่ 12 ตบช.ที่ 3  

 
กลยทุธท์ี ่๕  สร้างเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 

โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถปุระสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชงิปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที ่/ตวับ่งชี)้ 

๑.โครงการ
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

  

  -เพ่ือให้สถานศึกษามี
ระบบและกลไกในการ
ประชาสัมพันธ์ถูกต้อง
และสมบูรณ์ 
-เพ่ือให้สถานศึกษามี
ระบบงานประชาสัมพันธ์
อย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ :   
-สถานศึกษามีเครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธ์กิจการของ
โรงเรียนอย่างครบวงจร 
เชิงคุณภาพ : 
-งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

ขั้นปฐมวัย :    
มฐ.ที่ 6 ตบช.ที่ 1-7 
มฐ.ที่ 9 ตบช.ที่ 1-2 
ขั้นพ้ืนฐาน :    
มฐ.ที่ 8 ตบช.ที่ 1-5 
มฐ.ที่ 9 ตบช.ที่ 1-3 
 

1. กิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนชมรม
ครูและผู้ปกครอง 

-เพ่ือสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา 

เชิงปริมาณ : ชมรมครูและ
ผู้ปกครองโรงเรียนยุวฑูต
ศึกษาพัฒนา 

ขั้นปฐมวัย :  
มฐ.ที่ 7 ตบช.ที่ 1-5 
มฐ.ที่ 9 ตบช.ที่ 2 
 

2. กิจกรรมประชุม
กรรมการบริหาร
โรงเรียน 

-เพ่ือปรึกษาหารือ
แนวทางในการบริหาร
จัดการศึกษาและพัฒนา
โรงเรียน 
 

เชิงปริมาณ :  คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนจ านวน11คน 
เชิงคุณภาพ :  คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ขั้นปฐมวัย :   
มฐ.ที่ 9   ตบช.ที่ 1-2 
ขั้นพ้ืนฐาน :     
มฐ.ที่ 9 ตบช.ที่ 1-3  



๕๐ 

 

บทที ่๓ 
ผลการพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

กลยทุธท์ี ่๑   พฒันาคณุภาพการเรยีนของผูเ้รยีน เพื่อสรา้งอตัลักษณข์องสถานศึกษาใหโ้ดดเดน่ 

 โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชงิปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กจิกรรม 

ผลส าเรจ็ 
เชงิปรมิาณ/คณุภาพ 

สนอง 
มาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที ่/ตวับ่งชี)้ 

 1. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  

เชิงปริมาณ : นักเรียนทุก
ระดับชั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ดีข้ึน 
เชิงคุณภาพ :  
-นักเรียนมีความรู้และทักษะ
ทางด้านการเรียนในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
-สถานศึกษามีการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 
กลุ่มสาระ 

เชิงปริมาณ : นักเรียน
ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้น   
เชิงคุณภาพ :   
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทั้ง
ในระดับโรงเรียนและ
ระดับชาติเพิ่มสูงขึ้น 

ขั้นพ้ืนฐาน :    
มฐ.ที่ 5 ตบช.ที่ 1-5 
มฐ.ที่ 14 ตบช.ที่ 1-2 

 2. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงห้องสมุด 

เชิงปริมาณ : ห้องสมุดมี
หนังสือ และอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกเพ่ิมขึ้นเพียงพ่อ
ต่อความต้องการของครูและ
นักเรียน 
เชิงคุณภาพ : นักเรียนและครู
ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
สนุกกับสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 
ของห้องสมุด  

เชิงปริมาณ : ห้องสมุดมี
หนังสือและอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก
เพียงพอต่อนักเรียนและ
คร ู 
เชิงคุณภาพ :  ครูและ
นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุด
เพ่ิมมากข้ึน  

ปฐมวัย :   
มฐ.ที่ 4 ตบช.ที่ 1-5 
มฐ.ที่ 7 ตบช.ที่ 3,5 
ขั้นพ้ืนฐาน :    
มฐ.ที่ 3 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 4 ตบช.ที่ 1-4 
 

 3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

เชิงปริมาณ : นักเรียนทุกคน 
ทุกระดับชั้น  
เชิงคุณภาพ :  
-นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นมี
ทักษะในการท างานใน 
กิจกรรมที่ก าหนดและที่
ตนเองถนัดและสนใจ 
-นักเรียนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

เชิงปริมาณ :  นักเรียน
ร้อยละ 80 มีทักษะการ
เรียนรู้ และศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ กีฬา
และนันทนาการ 
เชิงคุณภาพ :  นักเรียนมี
ความสามารถ และ
ศักยภาพเป็นไปตามวัย  
สามารถสร้างชื่อเสียง  

ปฐมวัย :   
มฐ.ที่ 1 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 2 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 3 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 4 ตบช.ที่ 1-5 



๕๑ 

 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชงิปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กจิกรรม 

 
ผลส าเรจ็ 

เชงิปรมิาณ/คณุภาพ 

สนอง 
มาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที ่/ตวับ่งชี)้ 

  -นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และมีความ
ภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
 

ให้กับตนเองและ
โรงเรียนได้ 

ขัน้พื้นฐาน :   
มฐ.ที่ 3 ตบช.ที่ 3-4 
มฐ.ที่ 4 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 6 ตบช.ที่ 1-4 

4. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

  

เชิงปริมาณ :   
นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น  
เชิงคุณภาพ : 
-นักเรียนนชั้นเตรียมอนุบาล 
ถึงอนุบาล 3 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมและผ่านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเหมาะสมกับวัย 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 

เชิงปริมาณ : นักเรียนทุก
คนทุกระดับชั้นได้ร่วม 
กิจกรรมในโครงการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
เชิงคุณภาพ :   
นักเรียนมีความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ  

ปฐมวัย :   
มฐ.ที่ 3 ตบช.ที่ 1-4 
ขั้นพ้ืนฐาน :    
มฐ.ที่ 2 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 10 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 13 ตบช.ที่ 1-2 

5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
  

เชิงปริมาณ : นักเรียนทุกคน 
ทุกระดับชั้น   
เชิงคุณภาพ :  นักเรียนร้อย
ละ 100 มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย สติปัญญาตามวัย 
  
 

เชิงปริมาณ : นักเรียน
ร้อยละ 100 มีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง   
เชิงคุณภาพ :  นักเรียน
ร้อยละ 100 มีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง มี
พัฒนาการด้านร่างกาย 
สติปัญญาตามวัย 
 

ปฐมวัย :   
มฐ.ที่ 1 ตบช.ที่ 1-4 
ขั้นพ้ืนฐาน :    
มฐ.ที่ 1ตบช.ที่ 1-6 
มฐ.ที่ 11 ตบช.ที่ 2 

 6. โครงการไทยอังกฤษ
สนุกคิดสนุกท า 

  

เชิงปริมาณ :  นักเรียน
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
ทึกคนทุกระดับชั้น  
เชิงคุณภาพ : นักเรียน
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
ร้อยละ 90 สามารถสื่อสาร
และใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
เหมาะสมตามวัย   

เชิงปริมาณ :  นักเรียน
ร้อยละ 90 ใช้และ
สื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยได้คล่องและ
ถูกต้อง  
เชิงคุณภาพ : นักเรียน
สามารถสื่อสารภาษา
อังกฤาและภาษาไทยได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามวัย  
 

ปฐมวัย :   
มฐ.ที่ 4 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 10 ตบช.ที่ 1-2 
ขั้นพ้ืนฐาน :   
มฐ.ที่ 3 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 4 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 14 ตบช.ที่ 1-2  



๕๒ 

 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชงิปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กจิกรรม 

 
ผลส าเรจ็ 

เชงิปรมิาณ/คณุภาพ 

สนอง 
มาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที ่/ตวับ่งชี)้ 

7. โครงการอาเซียนศึกษา 
  

เชิงปริมาณ : นักเรียน
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
ทุกคน ทุกระดับชั้น    
เชิงคุณภาพ :  นักเรียน ร้อย
ละ 90 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
และสามารถน ามาปรับใช้ใน
การเรียนและการด าเนินชีวิต
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
 

เชิงปริมาณ : นักเรียน
ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วม
โครงการอาเซียนศึกษา   
เชิงคุณภาพ :  นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 

ปฐมวัย :   
มฐ.ที่ 4 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 10 ตบช.ที่ 1-2 
ขั้นพ้ืนฐาน :    
มฐ.ที่ 3 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 4 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 14 ตบช.ที่ 1-2 

  
 
กลยทุธท์ี ่๒   สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชงิปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กจิกรรม 

 
ผลส าเรจ็ 

เชงิปรมิาณ/คณุภาพ 

สนอง 
มาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที ่/ตวับ่งชี)้ 

 1. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่  

  

เชิงปริมาณ :  มีอาคารเพ่ิมขึ้น
จ านวน 1 หลัง 
เชิงคุณภาพ : มีอาคารและ
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน  

เชิงปริมาณ :  โรงเรียนมี
อาคารเรียน และสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนเพ่ิมข้ึน  
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนมี
อาคารสถานที่ ห้องฏิบัติ
การ สิ่งอ านวยสะดวก
ต่างๆ เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน   

ปฐมวัย :  
มฐ.ที่ 7 ตบช.ที่ 1-5 
มฐ.ที่ 9 ตบช.ที่ 1-2 
ขั้นพ้ืนฐาน :   
มฐ.ที่ 6 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 11 ตบช.ที่ 1 
มฐ.ที่ 13 ตบช.ที่ 1-2  
 
 

2. โครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ :  สถานศึกษามี
เครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธ์กิจการของ
โรงเรียนอย่างครบวงจร 
เชิงคุณภาพ : งาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลอย่างแท้จริง  
 

เชิงปริมาณ :  โรงเรียนมี
ระบบงานประชาสัมพันธ์
ที่ครบวงจร  
เชิงคุณภาพ :  โรงเรียน
เป็นที่รู้จักและยอมรับ
ของประชาชนเพิ่มมาก
ขึ้น มีจ านวนนักเรียน
เพ่ิมข้ึน 

ปฐมวัย :  
มฐ.ที่ 6 ตบช.ที่ 1-7 
มฐ.ที่ 9 ตบช.ที่ 1-2 
ขั้นพ้ืนฐาน :   
มฐ.ที่ 8 ตบช.ที่ 1-5 
มฐ.ที่ 9 ตบช.ที่ 1-3 
  



๕๓ 

 

กลยทุธท์ี ่๓  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

 โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชงิปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กจิกรรม 

 
ผลส าเรจ็ 

เชงิปรมิาณ/คณุภาพ 

สนอง 
มาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที ่/ตวับ่งชี)้ 

 1. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

  

เชิงปริมาณ : หลักสูตรระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา   
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามี
หลักสูตรไว้เป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน   
 

เชิงปริมาณ :   
หลักสูตรปฐมวัย 
หลักสูตรระดับประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  
เชิงคุณภาพ :  โรงเรียนมี
หลักสูตรสถานศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2551 มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและ
เป้าหมาย จุดเน้นของ
โรงเรียน 

ปฐมวัย :   
มฐ.ที่ 7  ตบช.ที่ 1-5 
ขั้นพ้ืนฐาน :  
มฐ.ที่ 5 ตบช.ที่ 1-5 
มฐ.ที่ 10 ตบช.ที่ 1-6   

 2. โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน 

  

เชิงปริมาณ : ครูผู้สอนทุกคน
มีและใช้สื่อประกอบการสอน 
อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น  
เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนทุกคน
ทุกกลุ่มสาระใช้สื่อใน
กระบวนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

เชิงปริมาณ :  ครูผู้สอน 
ร้อยละ 90 มีสื่อการ
เรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ :  ครูผู้สอน
มีและใช้สื่อในการเรียน
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ปฐมวัย :   
มฐ.ที่ 5 ตบช.ที่ 1-10 
มฐ.ที่ 6 ตบช.ที่ 1-7 
ขั้นพ้ืนฐาน :    
มฐ.ที่ 7 ตบช.ที่ 1-9 
มฐ.ที่ 8 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 7 ตบช.ที่ 1-9 
 

 3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูสายผู้สอน  

เชิงปริมาณ : ครูผู้สอนและครู
ประจ าชั้นทุกคน   
เชิงคุณภาพ : ครูทุกคนปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลอย่าง
แท้จริง 
 

เชิงปริมาณ : ครูสายการ
สอนทกุคนมีความรู้ 
เทคนิค วิธีการใหม่ๆและ 
มีงานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ 
พัฒนาการรู้ของผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ :  ครูมี
ศักยภาพในการสอน 
นักเรียนได้รับความรู้ 
จากการเรียนการสอน
ของครูที่ได้รับการพัฒนา
ตนเอง 
 

ปฐมวัย 
มฐ.ที่ 5 ตบช.ที่ 1-10 
ขั้นพ้ืนฐาน :    
มฐ.ที่ 5 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 7 ตบช.ที่ 1-9 



๕๔ 

 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชงิปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กจิกรรม 

 
ผลส าเรจ็ 

เชงิปรมิาณ/คณุภาพ 

สนอง 
มาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที ่/ตวับ่งชี)้ 

 4.โครงการประเมิน
คุณภาพนักเรียน 

  

เชิงปริมาณ :  นักเรียนทุกคน
ทุกระดับชั้น  
เชิงคุณภาพ :  นักเรียนทุกคน
มีผลการประเมินเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

เชิงปริมาณ : นักเรียน
ร้อยละ 100 ได้รับการ
ประเมินความรู้ จาก
ครูผู้สอน   
เชิงคุณภาพ : ครูมีผล
การประเมินการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับ
สภาพการเรียนรู้ที่จัดให้
ผู้เรียนและอิงพัฒนาการ
ของผู้เรียน ครูน าผลการ
ประเมินมาปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนเพื่อ
เพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน  

ปฐมวัย :  
มฐ.ที่ 1 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 2 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 3 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 4 ตบช.ที่ 1-5 
ขั้นพ้ืนฐาน :  
มฐ.ที่ 1 ตบช.ที่ 1-6 
มฐ.ที่ 2 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 3 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 4 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 5 ตบช.ที่ 1-4 
มฐ.ที่ 6 ตบช.ที่ 1-4   

 5. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

  

เชิงปริมาณ : คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน ผู้บริหาร
โรงเรียน ครู บุคลากร 
นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน   
เชิงคุณภาพ :   
สถานศึกษามีระบบประกัน
ภายใน  และมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ
ดีมาก 

เชิงปริมาณ : ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกคน มีความ
เข้าใจและมีส่วนร่วมใน
ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน   
เชิงคุณภาพ :  
สถานศึกษาบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด เป็น
ที่เชื่อม่ันและพึงพอใจ
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน  

ปฐมวัย :  
มฐ.ที่ 8 ตบช.ที่ 1-6 
ขั้นพ้ืนฐาน :    
มฐ.ที่ 12 ตบช.ที่ 1-6 
 

6. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนสวัสดิการและ
พัฒนาบุคลากร 

  

เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากร
ทุกคน  
เชิงคุณภาพ :   
-เพ่ือให้ครูและบุคลากรมี
คุณภาพและศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่และท าหน้าที่ที่
รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
-เพ่ือให้ครูและบุคลากรมีขวัญ  

เชิงปริมาณ : ครแูละ
บุคลากรทุกคน มี
สวัสดิการที  ่เหมาะสม
และเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ 
ครูร้อยละ 100 มีการ
อบรมพัฒนาตัวเอง   
เชิงคุณภาพ :  โรงเรียนมี
บุคลากรที่มีคุณภาพ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี  

ปฐมวัย :   
มฐ.ที่ 5 ตบช.ที่ 1-10 
มฐ.ที่ 6 ตบช.ที่ 2,5 
ขั้นพ้ืนฐาน :   
มฐ.ที่ 7 ตบช.ที่ 1-9 
มฐ.ที่ 8 ตบช.ที่ 1,4  



๕๕ 

 

 โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชงิปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กจิกรรม 

 
ผลส าเรจ็ 

เชงิปรมิาณ/คณุภาพ 

สนอง 
มาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที ่/ตวับ่งชี)้ 

 มีก าลังใจการปฏิบัติหน้าที่ 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างต็มความสามารถ 

ประสิทธิภาพ  

 
กลยทุธท์ี ่๔  พัฒนาการใช้ระบบ ICT และการสื่อสาร 

 โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชงิปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กจิกรรม 

 
ผลส าเรจ็ 

เชงิปรมิาณ/คณุภาพ 

สนอง 
มาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที ่/ตวับ่งชี)้ 

 1. โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน 

  

 เชิงปริมาณ : ระบบข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสารทุก
ระบบ   
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีระบบ
ข้อมูลที่สามารถใช้งานและ
เผยแพร่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

เชิงปริมาณ :  บุคลากร 
ข้อมูล อุกรณ์จัดเก็บ ใน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ  
เชิงคุณภาพ :  โรงเรียนมี
ระบบข้อมูลสารสนเทศที่
มีประสิทธิภาพ  

ปฐมวัย :  
มฐ.ที่ 8 ตบช.ที่ 3  
ขั้นพ้ืนฐาน :    
มฐ.ที่ 12 ตบช.ที่ 3 

กลยทุธท์ี ่๕  สร้างเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

 โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชงิปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กจิกรรม 

 
ผลส าเรจ็ 

เชงิปรมิาณ/คณุภาพ 

สนอง 
มาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที ่/ตวับ่งชี)้ 

1. โครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

  

เชิงปริมาณ :  สถานศึกษามี
เครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธ์กิจการของ
โรงเรียนอย่างครบวงจร  
เชิงคุณภาพ :  งาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

เชิงปริมาณ : สื่อ
ประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียน   
เชิงคุณภาพ :  โรงเรียนมี
ระบบประชาสัมพันธ์
กิจการของโรงเรียนครบ
และมีประสิทธิภาพ 

ปฐมวัย :   
มฐ.ที่ 6 ตบช.ที่ 1-7 
มฐ.ที่ 9 ตบช.ที่ 1-2 
ขั้นพ้ืนฐาน :   
มฐ.ที่ 8 ตบช.ที่ 1-5 
มฐ.ที่ 9 ตบช.ที่ 1-3  

2. กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนชมรมครูและ
ผู้ปกครอง 
 

เชิงปริมาณ : ชมรมครูและ
ผู้ปกครองโรงเรียนยุวฑูต
ศึกษาพัฒนา    
เชิงคุณภาพ : โรงเรียน ครู
และผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษาและมี  

เชิงปริมาณ :  ชมรมครู
และผู้ปกครองโรงเรียน
ยุวฑูตศึกษาพัฒนา  
เชิงคุณภาพ :  ครูและ
ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน และมีส่วนร่วม  

ปฐมวัย :   
มฐ.ที่ 9 ตบช.ที่ 3  
ขั้นพ้ืนฐาน :    
มฐ.ที่ 13 ตบช.ที่  2  
 



๕๖ 

 

 โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชงิปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กจิกรรม 

 
ผลส าเรจ็ 

เชงิปรมิาณ/คณุภาพ 

สนอง 
มาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที ่/ตวับ่งชี)้ 

 ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
สามารถติดต่อสื่อสารและท า
กิจกรรมร่วมกันได้ 

ในการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

 

3. กิจกรรมประชุม
กรรมการบริหารโรงเรียน 

เชิงปริมาณ :  คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน จ านวน 7 
คน 
เชิงคุณภาพ : 
คณะกหรรมการบริหาร
โรงเรียนปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  

เชิงปริมาณ : 
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนทุกคนปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาทหน้าที ่  
เชิงคุณภาพ :  การ
บริหารจัดการศึกษาของ
ดรงเรียนประสบ
ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย จุดเน้น และ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

ปฐมวัย :  
มฐ.ที่ 9 ตบช.ที่ 1-2 
ขั้นพ้ืนฐาน :    
มฐ.ที่ 9 ตบช.ที่ 1-3 

 
 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ   

 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชงิปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเรจ็ 
( เชงิปรมิาณและคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที ่/ตวับ่งชี)้ 

งานพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 
-กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาองค์กร 
-กิจกรรมพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 -งานบุคลากร 
  

 เชิงปริมาณ : ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประกอบไปด้วย 
โครงการ 16 โครงการ และ
กิจกรรมประกอบ 
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนบริการจัด
การศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้น และมี
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
ต่อเนื่อง 
 
-เพ่ือพัฒนาและสรรหาบุคลากร
ที่มีคุณภาพ และศักยภาพตาม
งานและหน้าที่ 

เชิงปริมาณ : โรงเรียนได้
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
และได้รับคะแนนตามผลการ
ประเมินคุณภายในของโรงเรียน 
ในระดับ ๔   
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนบริการจัด
การศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้น และมี
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
ต่อเนื่อง  
- โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มี
คุณภาพ ในการสอน  และมีใบ
ประกอบวิชาชีพครู 

 ขั้นปฐมวัย : มฐ.ที่ ๑๐ 
ตบช.ที่ ๑-๒  และ มฐ.ที่ 
๑๑ ตบช.ที่ ๑-๒ 
ขั้นพ้ืนฐาน : มฐ.ที่ ๑๔ 
ตบช.ที่ ๑-๒  และ มฐ.ที่ 
๑๕ ตบช.ที่ ๑-๒ 
 
 
 
 
ขั้นปฐมวัย :  มฐ.ที่ ๘ 
ตบช.ที่ ๓ 
ขั้นพ้ืนฐาน มฐ.ที่ ๘  
ตบช.ที่ 4 



๕๗ 

 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชงิปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเรจ็ 
( เชงิปรมิาณและคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที ่/ตวับ่งชี)้ 

-งานก่อสร้างและ
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของ 
โรงเรียน 
 

-เพ่ือก่อสร้างอาคารสถานที่และ
สิ่งอ านวยความสะดวกให้
เพียงพอและรองรับนักเรียนที่มี
จ านวนเพิ่มมากข้ึน 

-โรงเรียนมีอาคารเรียน และ
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนที่เพ่ิม
มากขึ้น และมีความสะดวก 
สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย 

ขั้นปฐมวัย : มฐ.ที่ ๗ ตบช.
ที่ ๕ 
ขั้นพ้ืนฐาน : มฐ.ที่ ๑๑ 
ตบช.ที่ ๓ และมาฐ.ที่ ๑๓ 
ตบช.ที่ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศกึษาปฐมวยั 

ด้านที ่ ๑  มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รยีน 

มาตรฐานที ่๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  

ตวับ่งชี ้

จ านวน 
นร./คร ูที่
อยูใ่นระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได ้

 
น้ าหนกั 
(คะแนน) 

 

คะแนน 
ที่ได ้

๑.๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๒๓๓ ๒๓๓ ๑๐๐ ๑ ๑ 

๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๒๓๑ ๒๓๓ ๙๙.๕๗ ๑.๕ ๑.๔๙ 
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของ
ตน 

๒๒๕ ๒๓๓ ๙๖.๕๗ ๑.๕ ๑.๔๕ 

๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุ  ภัย และสิ่งเสพติด 

๒๓๐ ๒๓๓ ๙๘.๗๑ ๑ ๐.๙๙ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๑      ๕ ๔.๙๓ 
 
 ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีการเคลื่อนไหว
ร่างกายโดยให้ร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายที่ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเกี่ยวกับการใช้และประสานสัมพันธ์กันของ
กล้ามเนื้อใหญ่-กล้ามเนื้อเล็กเหมาะสมกับวัยเด็ก และดูแลสุขอนามัยของตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง เลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ  ระมัดระวังตนเองและผู้อ่ืนไม่ให้เกิดอันตรายจากการเล่น การท ากิจกรรมร่วมกันกับ
ผู้อื่นให้ปลอดภัย อีกทั้งให้ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตนให้เป็นนิจ  เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1 
โดยด าเนินกิจกรรมต่อไปนี้ 
 ๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพ - กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล  - กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี  
 - กิจกรรมกลางแจ้ง    - กิจกรรมพละศึกษา            - กิจกรรมโภชนาการส าหรับเด็ก 
 ๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑  
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการด้านร่างกายโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายที่สมบูรณ์เหมาะสมตามวัย ซึ่งได้แก่โครงการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งในโครงการ
นี้ได้แทรกให้มีกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับเด็ก ดังนี้ 
- กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมพละศึกษา โดยครูได้จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ มีจิตใจ ร่าเริง แจ่มใส รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย 
ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายที่สมบูรณ์เหมาะสมกับวัยโดยตรงตามตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่ 1 ที่ได้ก าหนด
ไว้ 
- กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี และกิจกรรมโภชนาส าหรับเด็ก โดยครูได้จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนมีความรู้ในการ
รักษาความสะอาดของร่างกายและเครื่องแต่งกาย ฝึกให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติในชีวิตประจ าวัน 
การรักษาความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากการเล่น การท ากิจกรรม การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ และ
การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่สมบูรณ์เหมาะสมตามวัย 
 



๕๙ 

 

 ผลการพฒันา 
   จากการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย ได้ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงเหมาะสมตามวัย มีน้ าหนัก – ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพของตนเอง และรู้จักหลีกเลี่ยง
ต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติดต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 1 (เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย) ในระดับดีเยี่ยม  
 แนวทางการพฒันา 

ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมที่หลากหลายและบูรณาการร่วมกันระหว่างโรงเรียนและครอบครัวโดย
เน้นการออกก าลังกาย ควบคุมการบริโภคท้ังทางบ้านและโรงเรียน รณรงค์ให้เด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพมากข้ึน เพ่ือให้เด็กได้มีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์  จิตใจ ร่าเริง แจ่มใสเหมาะสมวัย 
 
มาตรฐานที ่๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
 

ตวับ่งชี ้

จ านวน นร./
คร ูที่อยูใ่น
ระดบั 3 ขึน้

ไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

 
ร้อยละที่ได ้

 

 
น้ าหนกั 
(คะแนน) 

 

คะแนน 
ที่ได ้

๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ๒๑๗ ๒๓๓ ๙๓.๑๓ ๑ ๐.๙๓ 
๒.๒ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก ๒๒๓ ๒๓๓ ๙๕.๗๐ ๑ ๐.๙๖ 
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ๒๑๘ ๒๓๓ ๙๓.๕๖ ๑ ๐.๙๔ 
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และ

รักธรรมชาติ 
๒๒๔ ๒๓๓ ๙๖.๑๓ ๒ ๑.๙๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๒      ๕ ๔.๗๕ 
 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  - กิจกรรมเวทีคนเก่ง  
   - กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยงานศิลป์  
  - กิจกรรมหนูน้อยรักษ์ธรรมชาติ 
  - กิจกรรมเคลื่อนไหวตามจังหวะ  
  - กิจกรรมหนูท าได้ 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๒  
โรงเรียนส่งเสริมเด็กให้มีการพัฒนาด้านอารมณ์ และจิตใจ โดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริ ม

พัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจซึ่งได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก กล้าคิด 
กล้าท า ให้นักเรียนชื่นชมในงานศิลปะ ด้นตรี และการเคลื่อนไหว มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและมีความสุข 
สนุกสนาน ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกดีต่อผู้อื่น ฝึกความอดทน อดกลั้น ได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
 ผลการพฒันา 
   จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาด้านอารมณ์ และจิตใจ โดยจัดโครงการ/
กิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ ร่าเริง 
แจ่มใส มีความรู้สึกดตี่อผู้อ่ืน มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัยชื่นชม
ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ ในระดับดีเยี่ยม   



๖๐ 

 

 แนวทางการพฒันา 
โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ

ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจของเด็ก โดยให้เน้นการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย และสอดแทรก
พัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ โดยมีการติดตามนิเทศการสอนของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามผล
พัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจของเด็กโดยการประเมินผลการพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจของเด็กตามที่ก าหนดใน
หลักสูตรออกมาเป็นภาพรวม (ร้อยละ) ของโรงเรียน 
 
มาตรฐานที ่๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
 

จ านวน นร./คร ูที่อยู่ในระดบั 3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./คร ูที่

อยูใ่น
ระดบั 3 
ขึ้นไป 

 
จ านวน นร./
ครทูัง้หมด 

 

 
ร้อยละที่

ได ้
 

 
น้ าหนกั 
(คะแนน) 

 

คะแนน 
ที่ได ้

๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟัง ค าสั่งสอนของ
พ่อแม่ ครูอาจารย์ 

๒๒๐ ๒๓๓ ๙๔.๔๒ ๒ ๑.๘๙ 

๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ๒๒๕ ๒๓๓ ๙๖.๕๗ ๑ ๐.๙๗ 
๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๒๒๕ ๒๓๓ ๙๖.๕๗ ๑ ๐.๙๗ 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ

ศาสนาที่ตนนับถือ 
๒๑๘ ๒๓๓ ๙๓.๕๖ ๑ ๐.๙๔ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๓      ๕ ๔.๗๖ 
 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

๑. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

  - กิจกรรมคุณธรรม หนูน้อย 8 ประการ  
   - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
  - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
  - กิจกรรมวันไหว้ครู  
  - กิจกรรมวันเด็ก 
  

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๓ 
โรงเรียนได้มีการส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคมของเด็ก ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมี

การส่งเสริมให้นักเรียนนั้นมีระเบียบวินัย เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ
แบ่งปัน เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้โยไม่มีปัญหาทั้งหมดนี้ สามารถถ่ายทอดให้นักเรียนโดยการบอกกล่าว สร้าง
ข้อตกลงภายในห้องเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกดความตระหนักและเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมให้ดีนั้นเป็นอย่างไร 
และเม่ือสร้างให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติได้ก็จะท าให้นักเรียนทุกคนเป็นเด็กท่ีดีสังคม และสามารถอยู่ร่วมกันหมู่คณะและ
ตลอดจนไม่สร้างความเดือดร้อนหรือท าความล าบากใจให้ทั้งครอบครัว ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้ใกล้ชิดของนักเรียน 
  



๖๑ 

 

  ผลการพฒันา 
   จากการให้ความรู้และการสร้างข้อตกลงของการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ผลเป็นอย่างดีก็จะสามารถท า
ให้ โรงเรียนเกิดความเป็นระเบียบ วินัย นักเรียนมีความรักซึ่งกับและกัน มีความสามัคคี และสามารปรับตัวให้เข้ากับ
ทุกโอกาสทางสังคมได้ จึงมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับดีเยี่ยม   
 
 แนวทางการพฒันา 

โรงเรียนควรมีการก าหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจให้เด็ก
เกิดความคล้อยตามในการที่จะปฏิบัติในสิ่งต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย และสถานการณ์ทางสังคมเช่น มีการจัดการอบรม
ให้ครูพูดอย่างไรจึงจะเกิดผล โดยน านักจิตวิทยาเข้ามาเพ่ืออธิบายหลักการต่าง ๆ เกี่ยวกับการพูดเพ่ือให้คนฟังเกิด
จินตนาการและคล้อยตาม และเลือกท่ีจะปฏิบัติในสิ่งนั้นโดยไม่ได้เป็นการบังคับแก่ให้ออกมาจากจิตใต้ส านึกของเด็ก
เอง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าการพูดที่ขู่เข็ญจนท าให้เด็กปฏิบัติแบบนั้นเป็นแบบแผนต่อไปได้ในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
 
มาตรฐานที ่๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

ตวับ่งชี ้

จ านวน นร./
คร ูที่อยู่ใน
ระดบั 3 ขึน้

ไป 

จ านวน นร./
ครทูั้งหมด 

 
ร้อยละที่ได ้

 

น้ าหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ
และรักการเรียนรู้ 

๒๐๘ ๒๓๓ ๘๙.๒๗ ๑ ๐.๘๙ 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

๒๐๓ ๒๓๓ ๘๗.๑๒ ๑ ๐.๘๗ 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๒๑๘ ๒๓๓ ๙๓.๕๖ ๑ ๐.๙๔ 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 
๒๐๔ ๒๓๓ ๘๗.๕๕ ๑ ๐.๘๘ 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๒๑๔ ๒๓๓ ๙๑.๘๔ ๑ ๐.๙๒ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๔      ๕ ๔.๕๐ 

 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  - กิจกรรมทัศนศึกษา  
   - กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน  
  - กิจกรรมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
  - กิจกรรม Cooking  
  - กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๔ 
โรงเรียนส่งเสริมเด็กให้สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจาก

ประสบการณ์เรียนรู้ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดร้างสรรค์ โดย



๖๒ 

 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะและส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงเพ่ือนให้นักเรียนมีทักษะในการคิดเพ่ือแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 

 
 ผลการพฒันา 
   จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยได้จัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายนั้นท าให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา  และทักษะด้านความคิดรวบยอด สนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย รวมถึงมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งผลให้
มีการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔ ในระดับดมีาก 
 
 แนวทางการพฒันา 

โรงเรียนควรมีการก าหนดแผนพัฒนาครูให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยจัดให้มีการอบรมทั้งใน
สถานที่และนอกสถานที่ รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบเพ่ือ
ยกระดับความสามารถของครูที่จะท าให้การจัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
 

 
ด้านที ่ ๒ มาตรฐานดา้นการจดัการศกึษา   

มาตรฐานที ่ ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล 
 

ตวับ่งชี ้

จ านวน 
นร./ครู ที่
อยู่ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได ้

 

น้ าหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ 
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถ 
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

๑๖ ๑๗ ๙๔.๑๒ ๒ ๑.๘๙ 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ี 
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ 
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล 

๑๖ ๑๗ ๘๘.๒๔ ๒ ๑.๘๙ 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิง 
บวก 

๑๕ ๑๗ ๘๘.๒๔ ๒ ๑.๗๘ 

๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

๑๕ ๑๗ ๘๘.๒๔ ๒ ๑.๗๘ 

๕.๕  ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน 
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุป 
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

๑๖ ๑๗ ๙๔.๑๒ ๒ ๑.๘๙ 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน 
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด 
ประสบการณ์ 

๑๖ ๑๗ ๙๔.๑๒ ๒ ๑.๘๙ 



๖๓ 

 

ตวับ่งชี ้

จ านวน 
นร./ครู ที่
อยู่ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได ้

 

น้ าหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ 
ตลอดเวลา 

๑๖ ๑๗ ๙๔.๑๒ ๒ ๑.๘๙ 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ๑๖ ๑๗ ๙๔.๑๒ ๒ ๑.๘๙ 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน 
การศึกษาปฐมวัย 

๑๗ ๑๗ ๑๐๐ ๒ ๒.๐๐ 

๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

๑๕ ๑๗ ๘๘.๒๔ ๒ ๑.๖๗ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๕       ๒๐ ๑๘.๓๕ 
 

 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 
 วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๕ 
  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาคุณครูประจ าชั้นทุกคน โดยจัดโครงการ/กิจกรรมงานดังนี้ 

- โครงการพัฒนาบุคลากร 
- งานจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
- งานนิเทศการสอน 
- โครงการจัดหาและส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอน 
- งานวิจัยในชั้นเรียน 

  
วธิกีารพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่๕ 

โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนครูประจ าชั้นทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรม สัมมนาวิชาการ การ
อบรมเชิงปฏิบัติการตามสถานที่ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับการที่จะได้ความรู้มาพัฒนาเด็กต่อไป นอกจากนั้นยังได้
ให้ครูประจ าชั้นจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ทุกสัปดาห์ อีกทั้งมีการติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูโดยมี
การนิเทศการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีโครงการจัดหา และส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอน  และส่งเสริม
สนับสนุนคุณครูทุกคนจัดท างานวิจัยในชั้นเรียนทุก ๆ ปีการศึกษา  

 
 ผลการพฒันา  

ครูผู้สอนสามารถน าความรู้จากการได้เข้ารับการอบรมสัมมนามาปฏิบัติหน้าที่ และจัดประสบการณ์
การเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมีการพัฒนาโครงการพัฒนาบุคคลากร 
ครูผู้สอนสามารถน าความรู้ จากการได้เข้ารับการอบรมสัมมามาปฏิบัติหน้าที่ และจัดประสบการณ์ในชั้นเรียน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีการพัฒนาและปรับวิธีการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก 
และน าประสบการณ์ ความรู้มาประยุกต์ใช้ได้จริง งานจัดท าแผนจัดประสบการณ์ ครูผู้สอนได้จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ในแต่ละสัปดาห์ ท าให้ผลการจัดประสบการณ์บรรลุผลส าเร็จ ตามแผนที่วางไว้ ท าให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งานนิเทศภายใน ครูผู้สอนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน มีการแก้ไข ปรับเปลี่ยน และ
พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โครงการจัดหาและส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอน 
ครูผู้สอนได้น าสื่อการเรียนการสอนที่จัดท าและประดิษฐ์ขึ้นมา เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในการจัด



๖๔ 

 

ประสบการณ์แต่ละครั้ง ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจ ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
งานวิจัยในชั้นเรียน ครูผู้สอนได้น าประเด็กปัญหาที่พบในชั้นเรียน ในระหว่างการจัดประสบการณ์ และพบว่าในชั้น
เรียนเกิดความแตกต่างระหว่างบุคคลขึ้น จึงได้น าผลงานวิจัยมาศึกษาและพัฒนาได้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 
  แนวทางการพฒันา 

โรงเรียนควรส่งเสริมและพัฒนาครูประจ าชั้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบในทุก ๆ ด้าน ทุก ๆ เรื่อง     
เพ่ือเป็นยกระดับความสามารถของครู เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในอนาคตมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กในทุก ๆ ด้านอันได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพ่ือในเด็กมี
พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย และเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
 
 
มาตรฐานที ่๖  ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   

ตวับ่งชี ้ ระดบัที่ได ้
น้ าหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด 
การศึกษาปฐมวัย 

5 3.00 3.00 

๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ 
ความคิดรเิริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

5 3.00 3.00 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน 
ร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัย 
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

5 3 3.00 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา 
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา 

5 3.00 3.00 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

5 3.00 3.00 

๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง 
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย 
เด็กเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

4 3 2.40 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล 
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

4 2 1.60 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๖  ๒๐ 19.00 
 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 

ผู้บริหารโรงเรียนมีการจัดโครงสร้างระบบการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบชัดเจน 
มีการก าหนดวิสัยทัศน์ การจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วม โดยมีการประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะท างาน ประกอบด้วยครู กรรมการสถานศึกษา  ผู้น าชุมชน และเด็ก มี
การบริหารจัดการแบ่งโครงสร้างงานภายในองค์กรเพ่ือความคล่องตัวของการท างาน โดยมีการแบ่งงาน 4  ฝ่าย  คือ  



๖๕ 

 

ฝ่ายวิชาการ   งานบุคลากร  บริหารทั่วไป  บริหารงบประมาณ  แต่ละฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบงานในฝ่ายของตน มีการ
ปรึกษาปัญหาของแต่ละงาน ร่วมกันตรวจสอบงานภายในโรงเรียน  รายงานผลต่อผู้บริหารและหาข้อสรุปร่วมกันในที่
ประชุม  ท าให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองในการท างาน  สามารถวางแผนและตัดสินใจในงานต่าง ๆ  ที่ตนรับผิดชอบ  
เช่น  การจัดท าโครงการหรือกิจกรรม  ท าให้มีความคล่องตัว  มีประสิทธิภาพดีส่งผลให้บุคลากรเกิดประสบการณ์  มี
ความรู้  ความช านาญในการท างานตามความสามารถ และความถนัดของตนเอง  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการ
พัฒนาด้านความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดการอบรม/สัมมนาทั้งในโรงเรียน เชิญวิทยากรจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมาให้การอบรม ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนากับหน่วยงานอ่ืนที่จัดขึ้น เช่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การรับประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา   ระบบงานสารสนเทศ  อบรมเทคนิคด้านการสอนระดับอนุบาล  
เพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 6     
   
วิธีการพัฒนา  
    ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาด าเนินงานตามโครงสร้างบริหารงานโรงเรียน แบบมี
ส่วนร่วม มีหัวหน้างาน มีการมอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถและความถนัด รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 
สร้างเสริมขวัญและก าลังใจของทุกฝ่ายอย่างสม่ าเสมอ ด้านบริหารงานใช้ระบบKPI ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของการ
ท างานโดยการวัดผลตามหัวข้อต่างๆที่ก าหนดโดยจัดท ารายละเอียดของหัวข้อที่จะท าการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน 
พร้อมทั้งก าหนดคะแนนของแต่ละหัวข้อเหล่านั้น ให้ครู บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ สนับสนุน
ทรัพยากรอย่างเต็มที่ ใช้ระบบก ากับ ติดตาม ประเมินผล ประเมินความพึงพอใจของทุกฝ่าย น าผลการประเมินไป
พัฒนางานต่อไป มีวิสัยทัศน์ในการท างาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นที่รักและศรัทธาของกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง  มีความคิดริเริ่มวิธีการใหม่ ๆ มา ปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา   จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ นิเทศงานอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีสุนทรียภาพ  
 
ผลการพฒันา  
    จากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหาร  ตลอดจนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  ส่งผล
ให้ผู้ปกครองเด็กมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนในการส่งบุตร
หลานเข้ามาศึกษาในสถานศึกษา   มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  ๖ ในระดับดเียี่ยม 
 
แนวทางการพัฒนา 
    จัดการบริหารโรงเรียนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ที่ก าหนดไว้  กรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา   เห็นควรมีการประเมินผลและ
ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

มาตรฐานที ่ ๗  แนวการจัดการศึกษา 
 

ตวับ่งชี ้ ระดบัที่ได ้
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ 
สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

4 4 3.20 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
ตระหนักและเข้าใจหลักการจัดการศึกษา 
ปฐมวัย 

4 3 2.40 

๗.๓ 7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ 
และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

4 4 3.20 

๗.๔ 7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ 
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 

5 3 3.00 

๗.๕ 7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน 

5 4 4.00 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๗  ๒๐ 15.80 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 

โรงเรียนได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้โดยยึดนโยบายจากแผนพัฒนาโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง  เป็นพันธกิจด้านงานวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับอนุบาลรูปแบบหลักสูตร 2 ภาษา
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสม ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ     โดยผู้รับผิดชอบศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร
น ากิจกรรมมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตลอดจนมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีการส่งเสริมการ
จัดหลักสูตรประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาด้านความรู้ 
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดการอบรม/สัมมนาทั้งในโรงเรียน เชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้
การอบรม ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนากับหน่วยงานอ่ืนที่จัดขึ้น ตลอดปีการศึกษา บุคลากรเกิดประสบการณ์  
มีความรู้  ความช านาญ โรงเรียนจัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาตามบริบท  ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการของเด็กและชุมชน   การจัดการเรียนรู้จึงเน้นการพัฒนาภาษาต่างประเทศ  การจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับความต้องการของเด็กมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับเด็ก  มีการน าหลักสูตรอาเซียนมา
บูรณาการ โดยการส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
  
 
  วธิกีารพฒันา 
 โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และ
สติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย   ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล   โดยจัดท าโครงการพัฒนาและ
วิเคราะห์หลักสูตรของสถานศึกษาที่น าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  และจัดให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
ตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  เช่น มีการประชุมร่วมกับสมาคมครู-ผู้ปกครอง  และการส่งครูเข้ารับ
การอบรม  ศึกษาดูงาน เพ่ือน าความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิด



๖๗ 

 

ประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก นอกจากนี้โรงเรียนจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการพัฒนาการของเด็ก  เช่น อุปกรณ์ของเล่น
ของใช้  เครื่องนอน  มุมหนังสือ  สนามเด็กเล่น  มุมพยาบาล เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการของเด็กอย่างรอบด้าน 
 
    ผลการพฒันา 
  จากการที่โรงเรียนจัดกิจกรรม /โครงการที่หลากหลาย ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  ส่งผลให้แนวการจัด
การศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียน  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  ๗  ในระดับดีมาก   
 
    แนวทางการพฒันา 
  โรงเรียนควรมีการนิเทศ  ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและมีการ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบเพ่ือ พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ การ
จัดเก็บข้อมูล    มีระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน  พร้อมใช้งานได้ทันที  เพื่อให้เกิดการคล่องตัวสูงสุด 
 
 
มาตรฐานที ่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ตวับ่งชี ้ ระดบัที่ได ้
น้ าหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษา 5 1.00 1.00 

๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ 5 1.00 1.00 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบรหิารจดัการ 5 1.00 1.00 

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

5 0.50 0.50 

๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

4 0.50 0.40 

๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

5 1.00 1.00 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๘  ๕ 4.00 
  
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 
   โรงเรียนได้ให้ความส าคัญจัดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  เพื่อให้บรรลุตามตัว
บ่งชี้ของมาตรฐานที่ 8  จัดท าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
   ๑.  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   



๖๘ 

 

   ๒.  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา   
   ๓.  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
  ๔.  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
  ๕.  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  ๖.  จัดท ารายงานผลประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน   
  ๗.  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
  
  วธิกีารพฒันา 
 โรงเรียนมีการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในโดยการมีก าหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและ
ด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มีการจัดท าข้อก าหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะของเด็ก เพ่ือใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  โดย
ค านึงถึงศักยภาพของเด็ก  ศักยภาพของโรงเรียน  โรงเรียนจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ  และ
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด มีการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
และจัดท าเป็นรายงานประเมินคุณภาพประจ าปี  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  และมีการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน 
 

ผลการพฒันา 
 จากการจัดกิจกรรม/โครงการอย่างหลากหลาย  เพื่อให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง   ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภายภายใน  สามารถน าผลจากการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอก มาใช้พัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการศึกษา  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา   มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๘ ในระดับดีมาก 
 

แนวทางการพฒันา 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  
ตลอดจนศึกษามาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพ่ือจะได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน อย่างรอบด้านต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

ด้านที ่ ๓  มาตรฐานดา้นคุณภาพการสรา้งสังคมแหง่การเรยีนรู้  

มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตวับ่งชี ้ ระดบัที่ได ้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได ้
๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 

 
4 
 

๒.๕ 2 

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน 
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ 
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

 
๔ ๒.๕ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๙  ๕ 4.00 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 
 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมด้านการสนับสนุนและการใช้แหล่งเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจในวันศุกร์หรือ
วันเสาร์ในห้องประชุมระดับประถม จัดบรรยากาศส่งเสริมให้บุคคลภายนอกได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้  และให้
เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวชุมชนที่เก่ียวข้องเข้ามาเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียน  
 โรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
ของเด็ก โดยให้บุคลากรพัฒนาความรู้ความสามารถด้านต่างๆในชุมชน มาเผยแพร่ให้ความรู้แก่เด็ก โรงเรียนจัดท าสื่อ
สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เพ่ือประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเสนอความ
คิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียน โดยได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 
   - กิจกรรมวันปฐมนิเทศผู้ปกครอง  
         - กิจกรรมสื่อสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง  
                               - กิจกรรมพบปะระหว่างครูผู้สอนกับผู้ปกครอง 
  
  วธิกีารพฒันา 
 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   โดยมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีใช้วัสดุเหลือใช้มาผลิตสื่อ จัดกิจกรรม
การน าเด็กไปทัศนศึกษายังแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  ซึ่งการจัดกิจกรรมเหล่านี้ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ร่วมกันภายในโรงเรียน และชุมชน   ตลอดจนการขอความร่วมมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิทยากรภายนอก ในการ
เข้ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็ก มีกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง มีการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศ มีกิจกรรมร่วมกับสมาคมผู้ปกครองเพ่ือปรึกษาหารือในกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน 
 
  ผลการพฒันา 
 จากการที่โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการอย่างหลากหลาย มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กรักและภูมิใจในท้องถิ่นของตน ส่งผลให้เด็กได้แสดงออกถึงความเป็นไทย  ได้สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  มีความรักและภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง  และการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้ศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่มีการสานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง และชุมชน  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  ๙ ใน
ระดับดีมาก  
 



๗๐ 

 

  แนวทางการพฒันา 
 โรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ขอความ
ร่วมมือจากชุมชน  องค์กรทางศาสนา  สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐ  เอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็ก เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้
ของเด็กและบุคลากรที่เก่ียวข้องได้มีโอกาสเกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกอย่างแท้จริง   
 
 
 

ด้านที ่ ๔ มาตรฐานดา้นอตัลักษณข์องสถานศกึษา  

มาตรฐานที ่๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 
 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา จุดเน้นของการศึกษาอนุบาล  
เป้าหมาย  กลยุทธ์  กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างองค์รวม   ที่ เกิดจากการมีส่วนร่วม  
ผู้ปกครอง  ชุมชนและองค์กรภายนอก และมีผลลัพธ์การด าเนินงานที่ตอบสนองปรัชญา  วิสัยทัศน์  เป้าหมาย  และ
จุดเน้นของสถานศึกษาตามหลักสูตรการจัดการศึกษาอนุบาล  รวมทั้งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
เป็นที่ยอมรับ เพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 10 ดังนี้ 

- กิจกรรมบัณฑิตน้อย   

  วธิกีารพฒันา 
 โรงเรียนบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา   วิสัยทัศน์และจุดเน้นของโรงเรียน 
หลักสูตร 2ภาษา มาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมให้เด็กอนุบาลใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและจบหลักสูตรในระดับอนุบาล 3 โครงการบัณฑิตน้อย  ตามเป้าประสงค์ เป็น
ประสิทธิผลบรรลุตามหลักสูตรปฐมวัย  
 
   ผลการพฒันา 
 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา  ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์   
ปรัชญา  และจุดเน้นรวมทั้งสะท้อนอัตลักษณ์ของโรงเรียน  คือ ภาษาดี เด็กจบหลักสูตรในระดับอนุบาล 3 ทุกคน  

ตวับ่งชี ้ ระดบัที่ได ้
น้ าหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๑๐.๑  จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กให้
บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

 
 

5 
 

๓ 3.00 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 5 ๒ 2.00 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๑๐  ๕ 5.00 



๗๑ 

 

ส่งผลให้โรงเรียนบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นที่พึงพอใจของชุมชน และได้รับความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้า
มาเรียนที่โรงเรียน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐ ในระดับดเียี่ยม 
 

แนวทางการพฒันา 
 โรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก  ชุมชน  ผู้ปกครอง  มีความเป็นสากล  รู้จักความหมาย ของ
ปรัชญา นโยบาย วิสัยทัศน์ ค าขวัญ อัตลักษณ์ ของโรงเรียน มีการยอมรับความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้มากที่สุด  
 
 
 
ด้านที ่๕ มาตรฐานดา้นมาตรการสง่เสริม  

มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

 

ตวับ่งชี ้ ระดบัที่ได ้ น้ าหนกั (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได ้
๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

 
5 
 

๓ 3.00 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

 

5 ๒ 3.00 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๑๑  ๕ 5.00 
 
รอ่งรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 

โรงเร ียนไดจ ัดท าโครงการ เพ่ือตอบสนองนโยบาย ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับ
อนุบาล โดยมีการก าหนดมาตรการทีน่  ามาปร ับปรุง พัฒนา และด าเนินโครงการกิจกรรมอยางเปนระบบโรงเรียน
มีการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ที ่สงเสริมกิจกรรม พัฒนาเด็กอยาง หลากหลาย มี
การจัดกิจกรรมตางๆตามแผนปฏิบัติการประจ าปที่ก าหนดไว และมีการจัดกิจกรรมพิเศษ ตามโอกาส โครงการ
ที่สงเสริมคุณภาพเด็กอนุบาลอยางหลากหลายดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน 
                        2. โครงการไทยอังกฤษสนุกคิดสนุกท า 

 
       -กิจกรรม Kids Show (ภาษาอังกฤษ) 

 
  วธิกีารพฒันา 
 สถานศึกษามีแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น  เช่นการส่งเสริมให้เด็กได้ศึกษาโครงการพระราชด าริ    และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  กิจกรรม Kids 
Show การแสดงความสามารถางด้านภาษาอังกฤษ การปลูกจิตส านึกในความเป็นไทยและความรักสามัคคี 
 



๗๒ 

 

  ผลการพฒันา 
 จากการที่สถานศึกษาจัดท าโครงการ / กิจกรรมการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองนโยบาย  ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับปฐมวัย   ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย   มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่  ๑  ในระดับดีเยี่ยม 
 
  แนวทางการพฒันา 
 สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง   ผู้ปกครอง  ชุมชน  ควรมีส่วนร่วมใน
การก าหนดมาตรการส่งเสริม  นโยบายในการปฏิรูปและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

 

มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ด้านที ่๑ มาตรฐานดา้นคณุภาพผูเ้รยีน   
มาตรฐานที ่๑ ผูเ้รยีนมสีขุภาวะทีด่ีและมสีนุทรียภาพ 
 

ตวับ่งชี ้

จ านวน นร./
คร ูที่อยู่ใน
ระดบั 3 ขึน้

ไป 

จ านวน นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได ้
 

น้ าหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

 
433 

 

 
433 

 

 
๑๐๐ 

 
๐.๕ ๐.๕๐ 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

 
393 

 
433 

 
90.70 

 
๐.๕ ๐.50 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค 
ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

 
344 

 
344 

 
 100 

๑ 0.98 
85 89 95.50 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

400 433 92.30 ๑ 0.92 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 

390 433 90 ๑ 0.90 

๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 

 
430 

 
433 

 
๑๐๐ 

 
๑ ๑.00 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๑    5 4.80 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 
  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
๑.  โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
๒.  กิจกรรมกีฬาสี 
๓.  กิจกรรมแขง่ขันทักษะวิชาการ (ด้านกีฬาและนันทนาการ) 
๔.  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
5.  กิจกรรมการแปรงฟัน 
6.  กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
7.  งานบันทึกข้อมูลสุขภาพนักเรียน 
8.  งานบันทึกภาวะโภชนาการ  
 



๗๔ 

 

วธิกีารพฒันาคุณภาพมาตรฐานที ่๑ 
  โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ดูแลตนเอง รักษาสุขภาพ ออกก าลังกายอยู่เสมอ โดยได้จัดโครงการ
เกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพ  จัดให้มี  กิจกรรมตรวจสุขภาพ กิจกรรมชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง และทดสอบสมรรถภาพด้าน
ร่างกาย ให้เป็นไปตามเกณฑ์และเหมาะสมกับวัย  สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทั้งด้านกีฬา 
ดนตรี ศิลปะและนันทนาการ เพ่ือให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง สร้างมนุษยสัมพันธ์ ให้เกียรติ
ผู้อื่น เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง จัดกิจกรรมแข่งกีฬาสีภายใน และสนับสนุนให้นักเรียนเล่นกีฬาใน
เวลาว่าง เพ่ือหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะเสี่ยงจากสิ่งเสพติด ให้มีนิสัยในการดูแลตนเองและออกก าลังกายอยู่เสมอ 
นอกจากนี้ยังได้จัดหาอาหารกลางวัน เพ่ือให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ถูกหลักโภชนาการ มีคุณภาพ  
 
ผลการพฒันา   
  จากการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยชอบเล่นกีฬา และชอบออกก าลังกาย ดูแล
ตนเอง รักษาความสะอาด กล้าแสดงออกและมีความม่ันใจในตนเอง มีผลงานด้านการแข่งขันทักษะด้านศิลปะ กีฬา 
ดนตรีและนันทนาการ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  มีผลการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่ ๑      ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 
  โรงเรียนได้ก าหนดให้โครงการต่างๆ เป็นโครงการต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และ
มีสุนทรียภาพ ตามมาตรฐานที่ ๑  จะจัดให้มีการพัฒนา ปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลอย่างแท้จริง  
 
 
 
มาตรฐานที ่๒ ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม และคา่นยิมที่พงึประสงค์ 
 

ตวับ่งชี ้
จ านวน นร./ครู ที่
อยู่ในระดับ 3 ขึ้น

ไป 

จ านวน นร./ครู
ทั้งหมด 

 
ร้อยละที่ได ้

 

น้ าหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร 

398 433 89.03 ๒ 1.78 

๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญู 
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

411 433 78.07 ๑ 0.78 

๒.๓ ยอมรับความคิดและ 
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

407 433 89.70 ๑ ๐.90 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม 
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

398 433 92.38 ๑ ๐.๙๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๒    5 4.38 
 
 
 
 



๗๕ 

 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 
  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
๑.  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - กิจกรรมออมทรัพย์  
 - กิจกรรมบันทึกความดี 
- กิจกรรมวันแม่,วันพ่อ,วันไหว้ครู และวันส าคัญต่างๆ  
- กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
- กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรมวันเด็ก 
- กิจกรรมวันคริสตมาส  
- บันทึกสถิตินักเรียน 
- บันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี 
- บันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
วธิกีารพฒันาคุณภาพมาตรฐานที ่๒ 
  โรงเรียนไดด้ าน ินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยวธิีการให้นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น และเน้นกิจกรรมที่สนองตามมาตรฐานของสถานศึกษา เพ่ือให้
ผู้เรียนมีคุณะรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดังกล่าวข้างต้น โดยครูประจ าชั้น เป็นผู้เช็คและตรวจสอบการ
เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งประเมินผลเพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 
ผลการพฒันา  
  จากการที่โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือสนองมาตรฐานที่ ๒  นักเรียนมีความประพฤติเรียบร้อย มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร รู้จักการให้อภัย เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ ยอมรับ
ความคิดเห็นที่แตกต่าง อยู่ร่วมกันและยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย  ตระหนักและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด สวยงามอยู่เสมอ มีผลการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 2      
ในระดับ ดมีาก 
 
 แนวทางการพฒันาในอนาคต 
  โรงเรียนได้ก าหนดให้โครงการและกิจกรรมต่างๆ เป็นโครงการต่อเนื่องที่ต้องท าเป็นประจ าทุกปี มุ่งหวังให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น โดยให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกคน และร่วมกิจกรรมอย่างมี
ความสุข ผ่านกิจกรรมในทุกระดับชั้น ทุกคน พร้อมมีค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตร นักเรียนมีความเอ้ืออาทรและ
กตัญญูกตเวที สุภาพ อ่อนน้อม โอบอ้อมอารี เป็นคนดี รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและมีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

มาตรฐานที ่๓ ผูเ้รยีนมทีักษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรยีนรู ้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 
 

ตวับ่งชี ้
จ านวน นร./ครู 
ที่อยูใ่นระดบั 3 

ขึ้นไป 

จ านวน นร./
ครทูั้งหมด 

ร้อยละที่ได ้
น้ าหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๓.๑  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา 
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่ง 
เรียนรู ้และสื่อต่างๆ รอบตัว 

 
390 

 

 
433 

 

 
90.06 

 
๒ 1.80 

๓.๒  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหา 
ความรู้เพ่ิมเติม 

 
350 

 

 
433 

 

 
80.83 

 
๑ 0.80 

๓.๓  เรียนรู้รว่มกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ 
เรียนรู้ระหว่างกัน 

 
365 

 
433 

 
84.29 ๑ 0.84 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และน าเสนอผลงาน 

291 344 84.59 
1 0.92 

89 89 100 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๓    ๕ 4.36 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 
  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
1. โครงการรักการอ่าน 
2. กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 
3. กิจกรรมกล่องกระดาษมากความรู้ 
4. กิจกรรมความรู้คู่การเดินทาง 
5. กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 
6. กิจกรรมออมทรัพย์ทางปัญญา 
7. แบบบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน 
8. บันทึกผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการอ่าน เขียน ฟัง ดู การค้นคว้า 
9. บันทึกสถิติการใช้ห้องสารสนเทศ 
10. บันทึกสถิติการใช้ห้องสมุด กิจกรรมห้องสมุด 
 
วธิกีารพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่๓ 
  โรงเรียนไดร้ณรงค์และสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนอ่านหนังสือ และเข้าห้องสมุด เพ่ือให้มีทักษะในการฟัง 
พูด อ่าน เขียน และการคิดวิเคราะห์ โดยได้จัดกิจกรรมและโครงการ รักการอ่าน  เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
ทั้งจากแหล่งความรู้ภายในโรงเรียนและจากห้องสมุด  ฝึกนักเรียนให้รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยบูรณากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ฝึกนักเรียนให้ใช้เทคโนโลยี ทั้งจากคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ให้เป็น
ประโยชน์และน ามาปรับใช้ในการเรียนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์   
 
 



๗๗ 

 

ผลการพฒันา  
  จากการที่โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ในการแสวงหาความรู้
ทั้งจากกิจกรรมที่จัดขึ้น และจากแหล่งความรู้ต่างๆ  สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดเพ่ิมมากข้ึน ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน 
เขียน คิดวิเคราะห์ เป็นไปตามเกณฑ์ สามารถใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์กับตนเองได้อย่างแท้จริง โดยมีผล
การประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ 3  ในระดับ ดีมาก 
 
 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 
  โรงเรียนได้ก าหนดให้โครงการและกิจกรรมต่างๆ เป็นโครงการต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังจะจัดให้มีกิจกรรมเพ่ิม
มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ ด้านการอ่าน เขียน ฟัง ดู และคิดวิเคราะห์ ให้กับนักเรียน จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เพ่ิมมาก
ขึ้นและครอบคลุมความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียน  รวมถึงส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนร่วม
กิจกรรม แข่งขันทักษะความรู้ต่างๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
ตลอดถึงพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด แหล่งเรียนรู้เพ่ือการอ่าน จัดสื่อการเรียนการสอนเพิ่มและหลากหลาย จัดท า
ป้ายนิเทศ บอร์ดความรู้ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 
 
 
มาตรฐานที ่๔ ผูเ้รียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค ์ตดัสนิใจแกป้ัญหาได้อยา่งมสีตสิมเหตผุล   
 

ตวับ่งชี ้

จ านวน 
นร./ครู ที่
อยู่ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

 
ร้อยละที่

ได ้
 

น้ าหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๔.๑  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคดิของตนเอง 

398 433 
 

92 
 

๒ 1.84 

๔.๒  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

407 433 94 ๑ 0.94 

๔.๓  ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

398 433 88 ๑ 0.92 

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 

411 433 95 ๑ 0.95 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๔    ๕ ๔.65 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 
  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. กิจกรรมทดสอบความรู้ความสามารถผู้เรียน 
4. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปะ กีฬาและนันทนาการ 



๗๘ 

 

5. กิจกรรมรักการอ่าน 
6. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
7. กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
9. กิจกรรมฝึกทักษะในการท างาน 
   
วธิกีารพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่๔ 
  โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และ
คณิตย์ศาสตร์ สัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมไทย เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออก สื่อสาร  น าเสนอผลงาน ความคิด
สร้างสรรค์ ของตนเองและกลุ่มเน้นการมีส่วนร่วม ความคิดริเริ่ม และการแก้ปัญหา การท างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ  รวมถึงแข่งขันทักษะวิชาการ โดยเน้นให้นักเรียนสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย อย่างถูกต้อง
ชัดเจน บูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ทักษะความคิด อย่างหลากหลาย 
 
ผลการพฒันา  
  จากการที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมและโครางการต่างๆ เพ่ือฝึกทักษะการคิด ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถสรุปแนวความคิด และน าเสนอ ได้อย่างหลากหลาย สามารถน าเสนอผลงานของตนเองและกลุ่มได้
อย่างภาคภูมิใจ  ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  ตัดสินแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  
โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 4 ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
แนวทางการพฒันาในอนาคต  
  โรงเรียนได้ก าหนดให้โครงการและกิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดประสิทธิผล โดยเน้นให้นักเรียนน ากระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์ 
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบมากยิ่งข้ึน  รวมถึงการนิเทศการสอนของครู การจัดแผนการเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน และเป็นไปตามหลักสูตรของโรงเรียน 
 
 
 
มาตรฐานที ่๕ ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเปน็ตามหลกัสตูร 
 

ตวับ่งชี ้

 
ระดบัที่

ได ้
 

น้ าหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๕.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 4 ๑ 0.80 
๕.๒  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ๕ ๑ ๑ 
๕.๓  ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ๔ ๒ ๑.๖๐ 
๕.๔  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ๕ ๑ 1 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๕  ๕ 4.40 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 
  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 



๗๙ 

 

๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพครูสายผู้สอน 
๔. โครงการประเมินคุณภาพนักเรียน 
๕. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน 
6. โครงการรักการอ่าน  
7. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  
8. กิจกรรมท่องสูตรคูณ 
9. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
 
 
วธิกีารพฒันาคุณภาพมาตรฐาน ที ่๕ 
  โรงเรียนได้จัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น บริบทของโรงเรียน ซึ่งเป็น
โรงเรียนสองภาษา เน้นให้นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทย จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมทักษะดและ
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งเสริมจัดหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้เชิญปราชญ์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
ความรู้แก่ครูและนักเรียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับเนื้อหาในการสอน จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนต่างๆ เพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน จัดสอนซ่อมพิเศษส าหรับนักเรียนชาวต่างประเทศ ในวิชาภาษาไทย และสอน
ซ่อมพิเศษนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูท าวิจัยชั้นเรียน เพ่ือน าผลการวิจัยมาปรับใช้ในการ
เรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับโรงเรียนและระดับชาติ 
 
ผลการพฒันา  
  จากการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ท าให้ครูมีเทคนิค
วิธีการสอน ตลอดถึงการใช้สื่อการสอนที่มีคุณภาพและเกิดผมสัมฤทืที่ชัดเจน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุก
กลุ่มสาระ ผลสัมฤทฺธิ์ในระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ได้คะแนนเฉลี่ยเกิน ร้อยละ ๕๐ เพ่ิมข้ึนตามเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ และมีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มร้อย ในการทดสอบระดับชาติ ในรายวิชาภาษาอังกฤาและคณิตศาสตร์  มีผล
การประเมินคุณภาพภายใน อยู่ในระดับ 4  ดีมาก 
 
แนวทางการพฒันา  
 โรงเรียนได้ก าหนดให้กิจกรรมและโครงการต่างๆ เป็นโครงการต่อเนื่อง    เน้นกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือเพ่ิม
จุดเน้นในการจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น ให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุ
ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนในด้านภาษา รวมถึงตั้งเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น 3 % ทั้งใน
ระดับสถานศึกษาและในระดับชาติ  
 
 
 
 
มาตรฐานที ่๖ ผูเ้รยีนมทีักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรว่มกบัผู้อืน่ได ้และมีเจตคตทิี่ดตี่ออาชพี
สจุรติ 
 



๘๐ 

 

ตวับ่งชี ้
จ านวน นร./ครู 
ที่อยูใ่นระดบั 3 

ขึ้นไป 

จ านวน นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได ้
 

น้ าหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๖.๑  วางแผนการท างานและ 
ด าเนินการจนส าเร็จ 

368 433 85 ๒ ๑.70 

๖.๒  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น 
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ 
ตนเอง 

390 433 90 ๑ ๐.90 

๖.๓  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 390 433 90 ๑ ๐.๙0 
๖.๔  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ 
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
ที่ตนเองสนใจ 

368 433 85 ๑ ๐.85 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๖    ๕ ๔.35 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
๒. โครงการรักการอ่าน 
3. กิจกรรมประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราขทาน 
4. กิจกรรมอุ้ยสอนหลาน 
5. กิจกรรมทัศนศึกษา 
7. กิจกรรมกีฬาสี 
8. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 
9. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบหลักสูตร  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
10. บันทึกการท างานกระบวนการกลุ่ม 
11. บันทึกพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในด้านการปฏิบัติงาน 
12. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
 
  วธิพีฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน ที ่๖ 
  โรงเรียนได้ส่งเสริมและฝึกฝนนักเรียนในเรื่องทักษะการท างานที่ตนเองสนใจและได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 
เน้นให้นักเรียนท ากิจกรรมอย่างมีความสุข สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  สามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง จัดหาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมที่
หลากหลายให้นักเรียนได้เรียนรู้ เช่น กิจกรรมอุ้ยสอนหลาน ที่น าเอาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสอนนักเรียนให้เห็น
คุณค่าของอาชีพในท้องถิ่น หรือให้ตระหนักถึงความส าคัญของอาชีพที่ตนเองสนใจ รวมถึงจัดให้นักเรียนได้ศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี เช่น 
กิจกรรมกีฬาสี และกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเป็นต้น 
 
 
  ผลการพฒันา   
  จากการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ และให้ความส าคัญในกิจกรรมที่
มอบหมายให้ท า รวมถึงน าเสนองานที่ตนเองสนใจออกมาเป็นชิ้นงาน นักเรียนท ากิจกรรมของตนเองและร่วมกิจกรรม



๘๑ 

 

กับเพ่ือนๆ ได้อย่างมีความสุขและเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี มีเจตคติที่ดีต่อการท างานทั้งของตนเองและของ
ผู้อื่น  มีผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ ๖  ในระดับ 4  ดีมาก 
 
  แนวทางการพฒันาในอนาคต 
  โรงเรียนได้ก าหนดให้โครงการและกิจกรรมต่างๆ เป็นโครงการต่อเนื่อง และจะได้จัดกิจกรรมเพ่ิมเติม ที่
หลากหลาย เน้นผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งมีเจตคติที่ดีต่องานและ
ผลของตนเองและผู้อื่น มีความภาคภูมิใจใจผลงานนั้นๆ เช่น กิจกรรมโครงงานต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
 
 
ด้านที ่๒ มาตรฐานดา้นการจดัการศกึษา 
มาตรฐานที ่๗ ครูปฏบิตังิานตามบทบาทหนา้ที่อยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสิทธผิล 
 

ตวับ่งชี ้
จ านวน นร./ครู ที่
อยู่ในระดับ 3 ขึ้น

ไป 

จ านวน นร./
ครทูั้งหมด 

 
ร้อยละที่ได ้

 

น้ าหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๗.๑  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ 
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ 
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

38 40 95 ๑ 0.95 

๗.๒  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น 
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผน 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ของผู้เรียน 

35 40 87.50 ๑ 0.87 

๗.๓  ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง 
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา   

35 40 87.50 ๒ 1.75 

๗.๔  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ 
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ 
ภูมปิัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน 
การจัดการเรียนรู้ 

38 40 95 ๑ 0.95 

๗.๕  ครูมีการวัดและประเมินผลที่ 
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

37 40 

 
92.5 ๑ 0.92 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน าค าปรึกษาและแก้ไข 
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ 
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

38 40 

 
95 ๑ 0.95 

ตวับ่งชี ้
จ านวน นร./ครู ที่
อยู่ในระดับ 3 ขึ้น

ไป 

จ านวน นร./
ครทูั้งหมด 

 
ร้อยละที่ได ้

 

น้ าหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๗.๗ ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการ 35 40  ๑ 0.87 



๘๒ 

 

จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและ 
ใช้ผลในการปรับการสอน 

87.5 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบ 
อย่างที่ดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของ 
สถานศึกษา 

37 40 

 
92.5 ๑ 0.92 

๗.๙  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ 
ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความ 
สามารถ 

38 40 

 
95 ๑ 0.95 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๗    ๑๐ 9.13 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 
  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยจัดโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
๑. โครงการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและพัฒนาบุคลากร 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูสายผู้สอน 
3. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
4. กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน 
5. กิจกรรมอบรมการใช้สื่อ 
6. กิจกรรมงานวิจัยในชั้นเรียน 
7. กิจกรรมจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
8. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมวันศุกร์ 
8. กิจกรรมนิเทศการสอน 
9. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
10. กิจกรรมท่องสูตรคูณ 
 
 วธิกีารพฒันาคุณภาพมาตรฐานที่ ๗ 
  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนางานในบทบาทหน้าที่ของครูต่อผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ 
สมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การวางแผนกาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ตลอดจนการให้
ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
การท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือน ามาปรับปรับและพัฒนาการจัดการศึกษาในดรงเรียน ตอดถึงความประพฤติตนที่เป็น
แบบอย่างที่ดีของครุจากการรายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทุกคน มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานและ
ประเมินผลตลอดเวลา  โดยเฉพาะการปฏิบัติงานได้น าเอาระบบ KPI มาปรับใช้ในการประเมินการปฏิบัติงาน ท าให้
เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น  
 
 
 
ผลการพฒันา  
 จากการจัดโครงการและกิจกรรมดังที่กล่าวมา ท าให้โรงเรียนมีครูผู้สอนที่ศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ และพัฒนาผู้เรียนที่เน้นวิเคราะห์เป็นรายบุคคล โดยการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ส่งเสริมให้
นักเรียน ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและตรงประเด็น พร้อมทั้งได้ดูแลและแก้ไขปัญหาทั้งทางด้านการเรียนและ



๘๓ 

 

คุณภาพชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและเป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๗ 
ในระดับ 5 ดีเยี่ยม 
 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 
 โรงเรียนจะก าหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดแผนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและ
เหมาะสมต่อนักเรียน พร้อมทั้งมีการจัดอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีการอบรมจรรยาบรรณครู และ
การอบรมคุณธรรมจริยธรรมของครูเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ให้นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน และ
สังคมอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งยกระดับศักยภาพและประสิทธิภาพของครู ให้เป็นครูมืออาชีพ
ต่อไป 
 
 
มาตรฐานที ่๘ ผูบ้รหิารปฏบิตัิงานตามบทบาทหนา้ทีอ่ย่างมีประสิทธภิาพและ เกิดประสทิธผิล 
 

ตวับ่งชี ้ ระดบัที่ได ้
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่ได ้ 

๘.๑  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่ม 
ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

๕ ๑ ๑ 

๘.๒  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ 
ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน 
วิชาการและการจัดการ 

5 ๒ 2 

๘.๓  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ 
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๕ ๒ ๒ 

๘.๔  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ 
พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

5 ๒ 2 

๘.๕  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ 
บริหารการจัดการศึกษา 

4 ๑ 0.80 

๘.๖  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและ 
เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๔ ๒ ๑.๖๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๘  ๑๐ 9.40 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 
  โรงเรียนได้ด าเนินการ โดยจัดโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
๑. โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. โครงการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและพัฒนาบุคลากร 
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพครูสายผู้สอน 
๔. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
5. โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
6. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนชมรมผู้ปกครอง 
7. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
8. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน 



๘๔ 

 

9. กิจกรรมผู้ปกครองพบปะครูผู้สอน 
10.กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
11.กิจกรรมนิเทศการสอน 
 
วธิกีารพฒันาคุณภาพมาตรฐานที ่๘ 
  ผู้บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น าที่ดี มีการจัดโครงสร้างระบบการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรอย่าง
เป็นระบบชัดเจน มีการก าหนดวิสัยทัศน์ การจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการแต่งตั้งคณะท างาน
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมการบริหารและโครงการส่งเสริมงาน
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน   โดยมีการประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะท างาน ประกอบด้วยครู กรรมการสถานศึกษา  
ผู้น าชุมชน และนักเรียน มีการบริหารจัดการแบ่งโครงสร้างงานภายในองค์กรเพ่ือความคล่องตัวของการท างาน โดยมี
การแบ่งงาน ๔  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายวิชาการ   งานบุคลากร  บริหารทั่วไป  บริหารงบประมาณ  แต่ละฝ่ายร่วมกัน
รับผิดชอบงานในฝ่ายของตน มีการปรึกษาปัญหาของแต่ละงาน ร่วมกันตรวจสอบงานภายในโรงเรียน  รายงานผลต่อ
ผู้บริหารและหาข้อสรุปร่วมกันในที่ประชุม น าระบบ KPI มาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดโครงการพัฒนาบุคลากร จึงท าให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองในการท างาน  
สามารถวางแผนและตัดสินใจในงานต่าง ๆ  ที่ตนรับผิดชอบ  เช่น  การจัดท าโครงการหรือกิจกรรม  ท าให้มีความ
คล่องตัว  มีประสิทธิภาพดีส่งผลให้บุคลากรเกิดประสบการณ์  มีความรู้  ความช านาญในการท างานตาม
ความสามารถ และความถนัดของตนเอง  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้จัดการอบรม/สัมมนาทั้งในโรงเรียน เช่น โครงการจัดหาและส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอน มีการ
เชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้การอบรม ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนากับหน่วยงานอ่ืนที่จัดขึ้น 
เช่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการรับประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา   ระบบงานสารสนเทศ  อบรมเพ่ิมศักยภาพ
ครูสายผู้สอน    

 
ผลการพฒันา 
 จากการที่ผู้บริหารของโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ในด้านการบริหารงานและการพัฒนาองค์กรอย่างมีระบบ มีการ
พัฒนาและอบรมครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และยั่งยืน มี
แนวทางในการด าเนินงานอย่างมีระบบ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๘ ในระดับ 5 ดีเยี่ยม 
 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 
 เสริมบุคลากรที่มีศักยภาพในด้านต่างๆ ร่วมกันบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน ให้ผู้บริหารจัดตั้งทีมในการ
ท างานโดยคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมและมีความสามารถทางด้านต่างๆ เน้นการท างานเป็นทีมและประสานงาน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ  พร้อมทั้งจัดอบรมและฝึกฝนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะ
ทางด้านการจัดการบริหาร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป  
 
 
มาตรฐานที ่๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชมุชนปฏบิตังิานตามบทบาทหนา้ที่อยา่งมปีระสทิธภิาพ
และเกดิประสิทธผิล 
 

ตวับ่งชี ้ ระดบัที่ได ้
น้ าหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ 4 ๒ ๑.60 



๘๕ 

 

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ 
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ 
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล 
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

 
4 
 

๑ ๐.๘๐ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน 
ในการพัฒนาสถานศึกษา 

4 ๒ ๑.๖๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๙  ๕ ๔.00 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 
  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยจัดโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
๑. โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
๒. กิจกรรมสานสัมพันธ์สู่องค์กรภาครัฐและเอชน 
3. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
4. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
5. กิจกรรมผู้ปกครองพบปะครูผู้สอน 
6. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนชมรมผู้ปกครอง 
 
วธิกีารพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน ที ่๙ 
 โรงเรียนได้จัดโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ให้มีการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ปีละ ๒ ครั้ง และกิจกรรมการประชุมของชมรมผู้ปกครอง 
กิจกรรมพบปะสื่อสาร ระหว่างครูผู้สอนกับผู้ปกครอง ซึ่งเป็นการพบปะกันระหว่างผู้ปกครองและครู เพ่ือสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  อันเป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน แนะน า เสนอแนะ การจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 นอกจากนั้นโรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน ในการ
พัฒนาการศึกษาของนักเรียน จึงมีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ให้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านต่างๆในชุมชนมาเผยแพร่ให้ความรู้แก่เด็กเพ่ือเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์   เช่น การจัดกิจกรรม
ในวันส าคัญต่างๆ   

โรงเรียนจัดท าสื่อสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เพ่ือประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารต่างๆ และเปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครองเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนโดยได้ด าเนินงานจัดกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ (สารโรงเรียน)    
 
 
 
  ผลการพฒันา  
 จากการจัดกิจกรรมและโครงการดังกล่าว ท าให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ส่งผลให้การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีผล
การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๙ ในระดับ 4 ดีมาก 
  
  แนวทางการพฒันาในอนาคต 



๘๖ 

 

 โรงเรียนจะสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน หรือ ระหว่างชุมชนกับ
โรงเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ๆ เกิดทักษะทางด้านต่างๆ มากข้ึน เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่
สมบูรณ์จากแหล่งข้อมูลโดยตรง  
 
  
มาตรฐานที ่๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการเรยีนรู ้และกจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนอยา่งรอบดา้น 

ตวับ่งชี ้ ระดบัที่ได ้
น้ าหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ 
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

๔ ๒ ๑.๖๐ 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ 
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความ 
สามารถและความสนใจ 

๕ ๒ ๒ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม 
และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

5 1 1 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป 
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

5 1 1 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน 
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 

5 ๒ 2 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี 
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

๔ ๒ ๑.๖๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๑๐  ๑๐ 9.20 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 
  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพครูสายผู้สอน 
4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-กิจกรรมวันส าคัญของชาติ-ศาสนา 
-กิจกรรมชุมนุม 
-กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
-กิจกรรมนิเทศภายใน 
 
วธิกีารพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่๑๐ 
  โรงเรียนได้จัดหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร ที่เหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่น และมาตรฐานการศึกษา จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชุมนุม  เน้นให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและสนใจ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ



๘๗ 

 

เรียนรู้ที่สอดคล้องและบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ  จัดกิจกรรมนิเทศการ
เรียนการสอน เพ่ือปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ จัดระบบดูแลนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ในทุกช่วงเวลาที่อยู่ในโรงเรียน โดยเน้นครูและบุคลากรให้ดูแลนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ให้เรียนและเล่นอย่าง
มีความสุข สนุก ปลอดภัย  
 
ผลการพฒันา  
  จากการด าเนินโครางการและกิจกรรมต่างๆ โรงเรียนได้มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีกิจกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน อย่างรอบด้าน ครูผู้สอนมีศักยภาพและมีคุณภาพ นักเรียนตลอดจนถึงครู 
บุคลากร ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน มีผลการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานที่ ๑๐ ในระดับ 5 ดีเยี่ยม 
 
แนวทางการพฒันาในอนาคต  
   โรงเรียนได้ก าหนดให้โครงการและกิจกรรมต่างๆ เป็นโครงการต่อเนื่อง และเน้นเพ่ิมกิจกรรมที่จะช่วย
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลาย โดยเฉพาะเน้นผู้เรียนในด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
จัดระบบดูแลนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมนักเรียนทุกคน 
 
 
มาตรฐานที ่๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบรกิารทีส่ง่เสรมิใหผู้้เรยีนพฒันาเตม็ศักยภาพ 
 

ตวับ่งชี ้ ระดบัที่ได ้ น้ าหนกั (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได ้
๑๑.๑ ห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน 
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ 
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ 
ส าหรับผู้เรียน 

 
 

๕ 4 ๔ 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

   
5 
 

๓ 3 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ 
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 
๔ ๓ ๒.๔๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๑๑  ๑๐ 9.40 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 
  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยจัดโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
๑. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
๒. โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
๓. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน 
๔. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
5. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



๘๘ 

 

6. กิจกรรม Internet for Students (อาคารมัธยม) 
7. กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงตามสายในโรงเรียน 
   
วธิกีารพฒันาคุณภาพมาตรฐาน ที ่๑๑ 
  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาปรับปรุง และสร้าง ห้องปฏิบัติการต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก้ผู้เรียนได้
ใช้ประโยชน์อย่างเพียงพอ สร้างแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เดิมให้มีคุณภาพ ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของนักเรียน เช่น กิจกรรมออกก าลังกาย กิจกรรมตรวจสุขภาพ ตรวจสมรรถภาพทางกาย 
อาหารกลางวัน ถูกต้องตามหลักโภชนาการและเพียงพอส าหรับนักเรียนและครู พัฒนาปรับปรุงห้องสมุดและสื่อการ
เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันต่อเหตุการณ์ กิจกรรมพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต กิจกรรมพัฒนาระบบเสียบจาม
สายในโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 
 
ผลการพฒันา  
  จากการที่โรงเรียนได้จัดโครงการละกิจกรรมต่างๆ ท าให้โรงเรียนมีห้องฏิบัติการ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีคุณภาพ เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย ห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์ ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ เอ้ือต่อผู้เรียนในการเรียนรู้สามารถเพ่ิมผลสัมฤทืและทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน นักเรียนสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  ๑๑     ในระดับ 5  ดีเยี่ยม 
 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 
  โรงเรียนได้ก าหนดให้โครงการต่างๆ เป็นโครงการต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง สิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความสวยงาม ร่มรื่น และที่ส าคัญมีความปลอดภัยสูง เพ่ือให้ผู้เรียน 
ครู บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพึงพอใจ    
 
มาตรฐานที ่๑๒ สถานศึกษามีการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ตวับ่งชี ้ ระดบัที่ได ้ น้ าหนกั (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได ้
๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

๕ 
 

๑ ๑ 

๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง 
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

 
5 ๑ 1 

ตวับ่งชี ้ ระดบัที่ได ้ น้ าหนกั (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได ้
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ 
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา 
คุณภาพสถานศึกษา 

 
5 ๑ 1 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมิน 
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 

 
๔ 

๐.50 ๐.5๐ 



๘๙ 

 

สถานศึกษา 
๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้ง 
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
 

4 
๐.50 ๐.๔๐ 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

 

5 ๑ 1 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๑๒  ๕ ๔.90 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 
  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยจัดโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
๑. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน 
3. กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
4. กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติงานโรงเรียน 
5. กิจกรรมจัดท ารายงานคุณภาพประจ าปี 
6. งานสรุปกิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 
วธิกีารพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน ที ่๑๒ 
  โรงเรียนได้ก าหนดให้มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงฯ เป็นมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยก าหนด
โครงสร้างการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูง ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ มีการจัดระบบข้อมูลสารเทศอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน มีการติดตามตรวจสอบ ประชุมร่วมกับทุกฝ่ายเพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา และด าเนินการประกันคุณภาพภายในแบบมีส่วนร่วม และน าผลการประเมินคุณภาพภายในมา
พัฒนาปรับปรุง การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 
 
ผลการพฒันา 
  จากการด าเนินการดังกล่าว โรงเรียนจึงมีระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษา มีรายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๒ ในระดับ 5 ดีเยี่ยม 
 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 
  โรงเรียนก าหนดให้โครงการที่จัดท าขึ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง ที่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนา อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย จุดเน้น และอัตลักษณ์ของโรงเรียน ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา ด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน สามารถน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ได้อย่างถูกต้องแม่นย า  
ด้านที ่๓ มาตรฐานดา้นการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู้ 
มาตรฐานที ่๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง สง่เสริม สนบัสนนุ ใหส้ถานศกึษาเปน็สงัคมแหง่การเรยีนรู ้  
 

ตวับ่งชี ้ ระดบัที่ได ้
น้ าหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ 
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก 

 
 ๕ 5 



๙๐ 

 

สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ 
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5 
 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน 
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ 
องค์กรทีเ่กี่ยวข้อง 

 
4.60 ๕ 4.60 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๑๓  ๑๐ 9.60 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 
  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
๑. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
๒. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนชมรมครูและผูป้กครอง 
4. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
5. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
6. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
7. กิจกรรมผู้ปกครองพบปะครูผู้สอน 
8. กิจกรรมสานสัมพันธ์สู้องค์กรภาครัฐและเอกชน 
9. กิจกรรมอุ้ยสอนหลาน 
10.กิจกรรมทัศนศึกษา 
 
วธิกีารพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่๑๓ 
  โรงเรียนไดม้ีการก าหนดขั้นตอน วิธีด าเนินงานและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติงานประจ าปี เพ่ือให้คณะครู บุคลากร นักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
ด าเนินการจัดให้โรงเรียนแหล่งเรียนรู้ที่อ านวยความสะดวกให้แก้ผู้เรียนโดยเน้นความหลากหลาย ทั้งสิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในโรงเรียน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน ด้านแหล่งเรียนรู้ภายใน
อาคาร ได้มีการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์รวมถึงห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพ่ิม
ทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเป็นที่เผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร 
ผู้ปกครอง เช่นกิจกรรมฐานความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น การเข้าค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่มี
ความสนใจ เป็นต้น  ด้านภายนอกโรงเรียนจัดให้นักเรียนไปทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญของท้องถิ่น กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะต่างๆ หน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้น  มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการบริหารจัดการศึกษาระหว่างบุคลากรในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
  
  
ผลการพฒันา 
  จากการด าเนินการบริหารจัดการศึกษา ตามโครงการและกิจกรรมตามมารตามมาตรฐานที่ ๑๓ โรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน  มีผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานที่ ๑๓ ในระดับ 5 ดีเยี่ยม 
 
แนวทางการพฒันาในอนาคต  



๙๑ 

 

  โรงเรียนจะพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เปิดโอกาสให้องค์กร หน่วยงานที่มีความ
สนใจใช้บริการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน เพ่ือสร้างโรงเรียนเป็นโรงเรียนแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม และสังคม   
 
 
 
ด้านที ่๔ มาตรฐานดา้นอตัลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที ่๑๔ การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลเุปา้หมายตามวสิยัทัศน ์ปรชัญา และจุดเนน้ทีก่ าหนดขึน้ 
 
 

ตวับ่งชี ้ ระดบัที่ได ้ น้ าหนกั (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได ้
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ 
ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ 
สถานศึกษา 

 
5 ๓ 3 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม 
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ 
สถานศึกษา  

 
5 
 

๒ 2 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๑๔  ๕ 5 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 
  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดโครงการและกิจกรรม  ดังนี้ 
  
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา         
2. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน        
3. โครงการพัฒนาศักยภาพครูสายผู้สอน        
4. โครงการประเมินคุณภาพนักเรียน        
5. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน       
6. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
7. โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด        
8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน        
9. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน       
10. โครงการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและพัฒนาบุคลากร      
11. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         
12. โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน         
13. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่         
14. โครงการส่งเสริมสุขภาพ         
15. โครงการไทยอังกฤษสนุกคิดสนุกท า 
16. โครงการอาเซียนศึกษา 
17. กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนที่จบชั้น ป. 6 และ ม. 3 



๙๒ 

 

 
วธิกีารพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่๑๔ 
  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษา โดยเฉพาะในกลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  ทั้งหมด ๑6 โครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสนับสนุนโครงการ  เน้นพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ ทักษะวิชาการ  คุณธรรมจริยธรรม สุขภาพพลานามัย  กระบวนการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์  สนับสนุน
ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ทั้งในและนอกโรงเรียน จัดกิจกรรมตามจุดเน้นของโรงเรียนในเรื่อง
ของการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย  เตรียมความพร้อมโรงเรียน ครูบุคลากร นักเรียน เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย
ให้ครูจัดเตรียมการสอนมุ่งเน้นตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา ของโรงเรียน ทั้งด้าน ภาษา คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมไทย 
ICT สุขภาพ และความรู้ในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย  น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และจัดกิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  
 
ผลการพฒันา 
  จากการจัดโครงการและกิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการ บรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ จุดเน้นและอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีผลการประเมินคุณภาพดภายในมาตรฐานที่ ๑๔ ในระดับ 5 ดีเยี่ยม 
 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 
  โรงเรียนได้ก าหนดให้โครงการ ทุกโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง และจะก าหนดโครงการและกิจกรรมที่
สนองมาตรฐานของสถานศึกษาและส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญาและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้   
 
 
ด้านที ่๕ มาตรฐานดา้นมาตรการสง่เสริม 
มาตรฐานที ่๑๕ การจดักจิกรรมตามนโยบาย จดุเนน้ แนวทางการปฏริปูการศกึษาเพื่อพัฒนาและส่งเสรมิสถานศกึษา
ให้ยกระดบัคุณภาพสูงขึน้ 
 

ตวับ่งชี ้ ระดบัที่ได ้ น้ าหนกั (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได ้
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง

นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

 
5 ๓ ๒.3๐ 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 5 ๒ 2 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๑๕  ๕ 5 
 
 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 
  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. โครงการพัฒนาอาคารรสถานที่ 
3. โครงการอาเซียนศึกษา 
4. โครงการไทยอังกฤษสนุกคิดสนุกท า 



๙๓ 

 

5. งานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
6. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาองค์กร 
7. กิจกรรมพัฒนายุทธศาสตร์ 
8. งานก่อสร้างและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
9. งานพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
วธิกีารพฒันาคุณภาพมาตรฐานที ่๑๕ 
 โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการและกิจกรรมพิเศษ เพ่ือสนองตามนโยบาย จุดเน้น และแนวทางปฏิรูป
การศึกษาของสถานศึกษา โดยได้จัดกิจกรรมครอบคลุมทุกกลยุทธ์ของโรงเรียน ทั้ง ๕ กลยุทธ์  16 โครงการ และ
กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโนบาย จุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา อาทิ งานพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ได้กระจายอ านวจการบริหารจัดการเพ่ือให้บุคลากรและครูมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในทุกด้านของโรงเรียน งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  เพ่ือให้การ
ด าเนินการบริหารจัดการบรรลุเป้าหมาย  รวมถึงจัดโครงการไทยอังกฤษสนุกคิดสนุกท า แลบะโครงการอาเซียนศึกษา
เพ่ือสนองจุดเน้น และแนวทางการปฏิรูปศึกษา   
 
ผลการพฒันา   
  จากการด าเนินโครงการและกิจกรรมพิเศษ ตามมาตรฐานที่ ๑๕ โรงเรียนมีพัฒนาการ และศักยภาพในการ
บริการจัดการศึกษาที่สูงขึ้น เห็นได้จากจ านวนนักเรียนที่เพ่ิม อาคารสถานที่ บุคลากร ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
มีผลการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ ๑๕ ที่ระดับ 5 ดีเยี่ยม 
 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 
  โรงเรียนได้ก าหนดให้โครงการและกิจกรรมพิเศษต่างๆ เป็นกิจกรรมที่ต้องท าต่อเนื่อง จะปรับปรุงพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ จุดเน้น
ของโรงเรียน และยกระดับโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพในทุกด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕7 

 ระดบัการศกึษาปฐมวยั      

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน : ระดับการศกึษาปฐมวยั 
น้ าหนกั 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

ด้านที ่๑ มาตรฐานดา้นคณุภาพผูเ้รยีน ๒๐ 18.95 5 



๙๔ 

 

มาตรฐานที ่๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  ๕ ๔.93 ๕ 
มาตรฐานที ่๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ๕ ๔.75 ๕ 
มาตรฐานที ่๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๕ 4.77 5 
มาตรฐานที ่๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ๕ 4.50 5 
ด้านที ่๒  มาตรฐานดา้นการจดัการศกึษา   ๖๕ 58.14 ๔ 
มาตรฐานที ่ ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประ

สิทธิพล 
๒๐ 18.44 5 

มาตรฐานที ่๖  ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๒๐ 19.00 5 

มาตรฐานที ่ ๗  แนวการจัดการศึกษา ๒๐ 15.80 4 
มาตรฐานที ่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕ 4.90 5 

ด้านที ่๓ มาตรฐานดา้นคณุภาพการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู้  ๕ 4.00 4 
มาตรฐานที ่๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

๕ 4 4 

ด้านที ่๔ มาตรฐานดา้นอตัลักษณ์ของสถานศึกษา   ๕ 4.00 5 
มาตรฐานที ่๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ 5 5 

ด้านที ่๕ มาตรฐานดา้นมาตรการสง่เสริม   ๕ ๔ 5 
มาตรฐานที ่๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๕ ๔ 5 

คะแนนรวม ๑๐๐ 91.09 5 
 

  ระดบัปฐมวยั อยู่ในระดับคุณภาพ   ระดับ   5    (ดีเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน : ระดับการศกึษาประถมศกึษาและ หรือมธัยมศึกษา 
น้ าหนกั 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

ด้านที ่๑ มาตรฐานดา้นคณุภาพผูเ้รยีน   ๓๐ 26.94 ๔ 
มาตรฐานที ่๑ ผูเ้รยีนมสีขุภาวะทีด่ีและมสีนุทรียภาพ ๕ 4.80 5 



๙๕ 

 

มาตรฐานที ่๒ ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม และคา่นยิมที่พงึประสงค์ ๕ 4.38 ๔ 
มาตรฐานที ่๓ ผูเ้รยีนมทีักษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรยีนรู ้และพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

๕ 4.36 4 

มาตรฐานที ่๔ ผูเ้รียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค ์  
 ตดัสินใจแกป้ัญหาได้อยา่งมสีตสิมเหตผุล   

๕ 4.65 5 

มาตรฐานที ่๕ ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเปน็ตามหลกัสตูร ๕ ๔.40 4 
มาตรฐานที ่๖ ผูเ้รยีนมทีักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรว่มกบั
ผู้อืน่ได ้และมเีจตคตทิีด่ีตอ่อาชีพสจุรติ 

๕ 4.35 ๔ 

ด้านที ่๒ มาตรฐานดา้นการจดัการศกึษา ๕๐ 46.03 5 
มาตรฐานที ่๗ ครูปฏบิตังิานตามบทบาทหนา้ที่อยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิ
ประสทิธผิล 

๑๐ 9.13 5 

มาตรฐานที ่๘ ผูบ้รหิารปฏบิตัิงานตามบทบาทหนา้ทีอ่ย่างมีประสิทธภิาพและ 
เกดิประสทิธผิล 

๑๐ 9.40 5 

มาตรฐานที ่๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชมุชนปฏบิตังิานตาม
บทบาทหนา้ทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

๕ ๔ ๔ 

มาตรฐานที ่๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการเรยีนรู ้และกจิกรรม
พัฒนาคณุภาพผูเ้รยีนอย่างรอบด้าน 

๑๐ 9.20 5 

มาตรฐานที ่๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบรกิารทีส่ง่เสรมิให้
ผูเ้รยีนพฒันาเต็มศักยภาพ 

๑๐ 9.40 5 

มาตรฐานที ่๑๒ สถานศึกษามีการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕ 4.90 5 

ด้านที ่๓ มาตรฐานดา้นการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู้ ๑๐ 9.60 5 
มาตรฐานที ่๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง สง่เสริม สนบัสนนุ ใหส้ถานศกึษาเปน็
สงัคมแหง่การเรยีนรู ้  

๑๐ 9.60 5 

ด้านที ่๔ มาตรฐานดา้นอตัลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ 5 5 
มาตรฐานที ่๑๔ การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลเุปา้หมายตามวสิยัทัศน ์ปรชัญา 
และจดุเนน้ที่ก าหนดขึน้ 

๕ 5 5 

ด้านที ่๕ มาตรฐานดา้นมาตรการสง่เสริม ๕ 5 5 
มาตรฐานที ่๑๕ การจดักจิกรรมตามนโยบาย จดุเนน้ แนวทางการปฏริปู 
การศึกษาเพื่อพฒันาและสง่เสรมิสถานศกึษาใหย้กระดบัคณุภาพสูงขึน้ 

๕ 5 5 

คะแนนรวม ๑๐๐ 92.57 5 
 

  ระดบัขัน้พืน้ฐาน อยู่ในระดับคณุภาพ ระดับ 5  (ดีเยีย่ม) 
 
๔. ผลการจดัการเรยีนรู้ตามหลักสตูรสถานศึกษา 
 
๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย   
 
ชัน้อนบุาลปีที ่1 



๙๖ 

 

 

พัฒนาการด้าน จ านวนเดก็ทีป่ระเมนิ 
จ านวนของเด็กตามระดบัคณุภาพ 

ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 

๑.ด้านร่างกาย 81 81 - - 

๒.ด้านอารมณ-์จิตใจ 81 81 - - 

๓.ด้านสังคม 81 75 6 - 

๔.ด้านสติปัญญา 81 78 3 - 
  

 
 ชัน้อนบุาลป ีที ่2 
 

พัฒนาการด้าน จ านวนเดก็ทีป่ระเมนิ 
จ านวนของเด็กตามระดบัคณุภาพ 

ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 

๑.ด้านร่างกาย 83 82 1 - 

๒.ด้านอารมณ-์จิตใจ 83 82 1 - 

๓.ด้านสังคม 83 81 2 - 

๔.ด้านสติปัญญา 83 77 6 - 
 
 

 ชัน้อนบุาลปีที ่3 
 

พัฒนาการด้าน จ านวนเดก็ ทีป่ระเมนิ 
จ านวนของเด็กตามระดบัคณุภาพ 

ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 

๑.ด้านร่างกาย 69 69 - -  

๒.ด้านอารมณ-์จิตใจ 69 66 3 -  

๓.ด้านสังคม 69 68 1  - 

๔.ด้านสติปัญญา 69 67 2  - 
  
 

  
๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น(ป.๑-ป.๖, ม.๑-ม.๓)ปีการศึกษา ๒๕๕7 
ระดับประถมศึกษา 



๙๗ 

 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
จ านวน นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 59    2 2 9 7 29 45 91.84 
คณิตศาสตร์ 59   1  1  2 45 47 95.92 
วิทยาศาสตร์ 59  1 4  2 4 4 34 42 85.71 
สังคมศึกษา ฯ 59      1 6 42 49 100.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 59     1 4 3 41 48 97.96 
ศิลปะ 59        49 49 100.00 
การงานอาชีพฯ 59       6 43 49 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 59   1 1 1 2 3 41 46 93.88 

 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
จ านวน นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละนร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 65     1 6 9 49 64 98.46 
คณิตศาสตร์ 65     3 4 15 43 62 95.38 
วิทยาศาสตร์ 65     1 2 11 51 64 98.46 
สังคมศึกษา ฯ 65      2 5 58 65 100.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 65      2 10 53 65 100.00 
ศิลปะ 65    1   1 63 64 98.46 
การงานอาชีพฯ 65     1 1 7 56 64 98.46 
ภาษาต่างประเทศ 65   1 2 6 3 9 44 56 86.15 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
จ านวน นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 



๙๘ 

 

ภาษาไทย 55     1 8 11 35 54 98.18 
คณิตศาสตร์ 55       4 51 55 100.00 
วิทยาศาสตร์ 55   1  2 4 10 38 52 94.55 
สังคมศึกษา ฯ 55     1  9 45 54 98.18 
สุขศึกษาและพลศึกษา 55        55 55 100.00 
ศิลปะ 55        55 55 100.00 
การงานอาชีพฯ 55   1   1 8 45 54 98.18 
ภาษาต่างประเทศ 55   1 1 8 2 8 34 44 80.00 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
จ านวนนร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละนร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 61   3  4 8 15 31 54 88.52 
คณิตศาสตร์ 61  1  3 3 7 9 38 54 88.52 
วิทยาศาสตร์ 61     10 9 20 22 51 83.61 
สังคมศึกษา ฯ 61    4 8 14 19 16 49 80.33 
สุขศึกษาและพลศึกษา 61      2 1 58 61 100.00 
ศิลปะ 61       2 59 61 100.00 
การงานอาชีพฯ 61      2 3 56 61 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 61  1 2 4 8 8 8 30 46 75.41 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
จ านวน นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 64  1  1 4 10 16 32 58 9063 
คณิตศาสตร์ 64  1  4 4 13 11 31 55 85.94 
วิทยาศาสตร์ 64    5 7 14 12 26 52 81.25 
สังคมศึกษา ฯ 64     8 19 14 23 56 87.50 
สุขศึกษาและพลศึกษา 64      1 1 62 64 100.00 
ศิลปะ 64      2 11 51 64 100.00 
การงานอาชีพฯ 64       1 63 64 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 64      4 10 50 64 100.00 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
จ านวน นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่
ได้ระดับ ๓ ขึ้น

ไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 34    2 3 6 9 14 29 85.29 



๙๙ 

 

คณิตศาสตร์ 34   2 1 2 4 4 21 29 85.29 
วิทยาศาสตร์ 34   1 3 6 3 6 15 24 70.59 
สังคมศึกษา ฯ 34     2 5 7 20 32 94.12 
สุขศึกษาและพลศึกษา 34        34 34 100.00 
ศิลปะ 34     1 1 3 29 33 97.06 
การงานอาชีพฯ 34       4 30 34 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 34    1 1 4 4 24 32 94.12 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑  
จ านวนนร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 12     6 5 1  6 50.00 
คณิตศาสตร์ 12       4 8 12 100.00 
วิทยาศาสตร์ 12       1 7 8 66.67 
สังคมศึกษา ฯ 12     1 7 3 1 11 91.67 
สุขศึกษาและพลศึกษา 12        12 12 100.00 
ศิลปะ 12      1 4 7 12 100.00 
การงานอาชีพฯ 12     1 5 3 3 11 91.67 
ภาษาต่างประเทศ 12     1 2 2 7 11 91.67 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
จ านวนนร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละนร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 20    4 3 7 6  13 65.00 
คณิตศาสตร์ 20     4 4 4 8 16 80.00 
วิทยาศาสตร์ 20    3 2 5 3 7 15 75.00 
สังคมศึกษา ฯ 20     3 10 2 5 17 85.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 20       1 19 20 100.00 
ศิลปะ 20        20 20 100.00 
การงานอาชีพฯ 20       1 19 20 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 20    1 3 3 4 9 16 80.00 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑  
จ านวนนร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

รอ้ยละนร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 28    1  5 9 13 27 96.43 



๑๐๐ 

 

คณิตศาสตร์ 28      1 7 20 28 100.00 
วิทยาศาสตร์ 28    1 2 4 5 16 25 89.29 
สังคมศึกษา ฯ 28     2 4 5 17 26 92.86 
สุขศึกษาและพลศึกษา 28       1 27 28 100.00 
ศิลปะ 28   1 2 1 1 1 22 24 85.71 
การงานอาชีพฯ 28     1 7 2 18 27 96.43 
ภาษาต่างประเทศ 28    2 5 4 4 13 21 75.00 

 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒  
จ านวนนร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละนร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 29    2 3 4 6 14 24 80.00 
คณิตศาสตร์ 29     1 5 9 14 28 93.33 
วิทยาศาสตร์ 29    2 2 4 2 19 25 83.33 
สังคมศึกษา ฯ 29     1 1 4 24 29 96.67 
สุขศึกษาและพลศึกษา 29       1 28 29 96.67 
ศิลปะ 29       1 28 29 96.67 
การงานอาชีพฯ 29      1 5 23 29 96.67 
ภาษาต่างประเทศ 29    1 1 1 3 23 27 90.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ ๑  
จ านวนนร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละนร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 



๑๐๑ 

 

ภาษาไทย 15     1 5 2 7 14 82.35 
คณิตศาสตร์ 15       6 9 15 88.24 
วิทยาศาสตร์ 15  1 1 1  2 2 8 12 70.59 
สังคมศึกษา ฯ 15       3 12 15 88.24 
สุขศึกษาและพลศึกษา 15        15 15 88.24 
ศิลปะ 15     2 1 2 10 13 76.47 
การงานอาชีพฯ 15      1 2 12 15 88.24 
ภาษาต่างประเทศ 15      1 4 10 15 88.24 

 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒  
จ านวนนร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้ระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 22     1 10 8 3 21 95.45 
คณิตศาสตร์ 22      4 8 10 22 100.00 
วิทยาศาสตร์ 22    2 7 3 3 7 13 59.09 
สังคมศึกษา ฯ 22      4 6 12 22 100.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 22       1 21 22 100.00 
ศิลปะ 22      2 7 13 22 100.00 
การงานอาชีพฯ 22       4 18 22 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 22       3 19 22 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
จ านวนนร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้ระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 9         2 7 9 100.00 



๑๐๒ 

 

คณิตศาสตร์ 9        1 8 9 100.00 
วิทยาศาสตร์ 9         1 1 7 9 100.00 
สังคมศึกษา ฯ 9         9 9 100.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 9       1 8 9 100.00 
ศิลปะ 9         9 9 100.00 
การงานอาชีพฯ 9        9 9 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 9        9 9 100.00 

 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
จ านวนนร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้ระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 9     1 1 3   5 95.45 
คณิตศาสตร์ 9    1 2     2 2 40.00 
วิทยาศาสตร์ 9        1 1   3 4 80.00 
สังคมศึกษา ฯ 9          5 5 100.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 9    1  2  2 4 80.00 
ศิลปะ 9        5 5 100.00 
การงานอาชีพฯ 9        5 5 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 9       1 4 5 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕7   

ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ 
ระดับ 



๑๐๓ 

 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
ภาษาไทย ๒3 52.00 13.55 - 70.00 30.00 
คณิตศาสตร์ 23 69.50 21.39 - 61.00 39.00 
วิทยาศาสตร์ 23 46.85 16.28 8 69.00 22.00 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

23 43.20 10.92 - 48.00 52.00 

สุขศึกษาและพลศึกษา 23 66.20 16.89 - 30.00 70.00 
ศิลปะ 23 49.50 14.86 4.00 83.00 13.00 
การงานอาชีพฯ 23 56.80 15.50 - 39.00 61.00 
ภาษาอังกฤษ 23 83.75 13.66 - 9.00 91.00 

 

หมายเหต ุ๑.จ านวนคน คะแนนเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ดจูากรายงานผลการทดสอบระดบัชาติ 

  ขั้นพื้นฐาน ค่าสถติริะดับโรงเรยีนแยกตามรายวชิา 

   ๒. จ านวนร้อยละของนักเรยีนทีไ่ดร้ะดบั ปรบัปรงุ พอใช ้ด ีใหด้จูากรายงานผลการทดสอบ        
ระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน  ผลการทดสอบ O-Net รายบคุคล โดยใชเ้กณฑด์งันี้ 

  ๑. ปรบัปรุง ระดบัผลการทดสอบอยูใ่นชว่ง 0.00 – 1.00 

  ๒. พอใช ้ระดับผลการทดสอบอยูใ่นชว่ง 1.50 – 2.50 

  ๓. ด ีระดบัผลการทดสอบอยูใ่นชว่ง 3.00 – 4.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๕ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 



๑๐๔ 

 

ดเียีย่ม ด ี ผา่น ไมผ่า่น 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 49 24 25 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 65 44 21 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 55 47 8 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 61 51 10 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 64 51 13 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 34 29 5 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 12 7 5 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 20 19 1 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ 28 5 23 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ 29 6 18 5 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ 15 13 2 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ 22 14 8 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ ๑ - - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ ๒ 7 7 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ ๑ - - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ ๒ 10 10 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ ๑ - - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ ๒ - - - - - 

รวม 471 327 139 5  
เฉลี่ยร้อยละ  69.43 25.51 1.06  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๖ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 



๑๐๕ 

 

ดเียีย่ม ด ี ผา่น ไมผ่า่น 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 49 19 28 2 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 65 41 24 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 55 38 14 3 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 61 44 16 1 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 64 46 15 3 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 34 18 16 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 12 5 7 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 20 7 13 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ 28 16 12 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ 29 6 23 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ 15 8 7 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ 22 21 1 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ ๑ - - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ ๒ 9 9 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ ๑ - - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ ๒ 5 4 1 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ ๑ - - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ ๒ - - - - - 

รวม 468 282 177 9  
เฉลี่ยร้อยละ  60.26 37.82 1.92  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๗ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับชั้น จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผา่น ไมผ่า่น 



๑๐๖ 

 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ 49 49 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 65 65 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 55 55 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 61 61 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 64 64 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 34 34 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 12 12 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 20 20 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ 28 28 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ 29 29 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ 15 15 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ 22 22 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ ๑ - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ ๒ 9 9 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ ๑ - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ ๒ 5 5 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ ๑ - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ ๒ - - - 

รวม 468 468 - 
เฉลี่ยร้อยละ  100.00 - 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.๘ ผลการประเมนิสมรรถนะส าคัญของผู้เรยีน ๕ ดา้น  
   ๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร  
นักเรียนร้อยละ ๙๐  สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  นักเรียน ร้อยละ ๘๕  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
เป็นอย่างดี  มีทักษะการใช้ภาษา  



๑๐๗ 

 

   ๒) ด้านความสามารถในการคิด 
 นักเรียน ร้อยละ 100 มีทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ สามารถสรุป
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเจคคติที่ต่อตนเองและผู้อื่น 
   ๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
 นักเรยีน ร้อยละ ๘๐ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีทักษะในการแก้ปัญหา มีเหตุผล สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม  
   ๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 นักเรียน ร้อยละ 90  มีทักษะในการใช้ชีวิต ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้ อยู่และท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข มีเจคคติท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความภาคภูมิใจผลงานของตนเอง 
   ๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 นักเรียน ร้อยละ ๘๕  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มีความสนใจ สามารถใช้ สืบค้น เรียนรู้สื่อ
เทคโนโลยีได้ และน ามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตนเองเพ่ิมผลสัมฤทิ์ในการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่4 สรปุผลการพฒันา 
(นอกเหนือจากตัวชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

 
1. จดุเดน่ของสถานศึกษา   



๑๐๘ 

 

 
จดุเดน่ของสถานศึกษา   

ด้านคร ู
1. ปลูกฝังเด็กให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
2. รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษา ท าให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ 
3. วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
5. ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง 
6. ดูแล เอาใจใส่ ผู้เรียนทั่วถึง 
7. มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
8. มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ/เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
9. มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ขยัน อดทน เสียสละ 
10. มีจ านวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ์ 
11. มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน 
12. ครูมีใบประกอบวิชาชีพ 
13. ครูสอนตรงตามวิชาเอก 

ด้านผูบ้รหิาร 
1. มีความรู้เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
2. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการศึกษา 
3. ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
4. มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า ทั้งด้านวิชาการ และการบริหาร 
5. มีความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค์ 
6. มีคุณธรรม จริยธรรม 
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
8. บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
10. น าระบบ KPI  มาใช้ในการประเมินการปฏิบัติงาน 

ด้านผูเ้รยีน 
1. ทานอาหารมีประโยชน์/มีสุขลักษณะที่ดี 
2. ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านวิชาการ/กีฬา/ศิลปะ 
3. สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัย ดี ชื่นชมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
5. เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น 
7. มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
8. มีอิสระในการน าเสนองานของตนเอง/กล้าแสดงออก 
9. มีความสุขในการเรียนและอยู่ในโรงเรียน 
10. สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่งชัดเจน ตามวัย 

ด้านสถานศึกษา 



๑๐๙ 

 

จดุเดน่ของสถานศึกษา   
1. ระบบการบริหารจัดการดี/พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
2. การบริหารงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้ 
3. จัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม 
4. เปิดการเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้น 
5. มีทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน 
6. มีบริการรถรับส่งผู้เรียน 
7. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
8. มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
9. มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมปลอดภัย 
10. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
11. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม 
12. ได้รับความร่วมมือ/ยอมรับ/สนับสนุน จากผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี 
13. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 
14. การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความต้องการของผู้เรียน 
15. น ากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน 
16. ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 
17. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
18. จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 
19. ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาในระดับประถม 
20. มีทรัพยากร ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย 
21. มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
22. วางแผนและด าเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
23. มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
24. มีหลักสูตรประจ าสถานศึกษา 
25. มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนดี 
26. มีสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
27. อาคารเรียน/ห้องประกอบ/สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ/พร้อมใช้ 
28. ห้องเรียนติดตั้งเครื่องฉายภาพทุกห้อง 
29. ห้องเรียนติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกห้อง 
30. จ านวนนักเรียนต่อห้องมีความเหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 
 
 
2.   จดุควรพฒันา   
 

จดุควรพัฒนา 
ด้านคร ู



๑๑๐ 

 

จดุควรพัฒนา 
      1.   การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
      2.   จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
      3.   ใชว้ิธีสอนที่หลากหลายส่งเสริมการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห/์สร้างสรรค์ 
     4.   จัดมุมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง 
     5.   การผลิตสื่อการเรียนการสอนเอง 
     6.   ความรู้เข้าใจหลักสูตรในการเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
     7.   พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 
     8.  ปลูกฝังให้ครูรักงาน ลดการเข้า-ออกของครู 
     9.  ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการสอนใช้เอง 
ด้านผูบ้รหิาร 

1.  จัดบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียน 
2.  การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 
3.  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นระบบ/รูปแบบที่ชัดเจน 
4.  พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู 
5.  การสร้างขวัญและก าลังใจให้คร/ูยกย่องผู้มีความสามารถ มีผลงานดี ประพฤติดี 
6.  การน าข้อมูลและผลการประเมินใช้ตัดสินใจ/ปรับปรุงงาน 

ด้านผูเ้รยีน 
1. จิตส านึกในความรับผิดชอบและมีวินัย/การช่วยเหลือตนเอง 
2. มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ 
3. ตระหนักในเรื่องความประหยัด/ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต/ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
5. ทักษะในการแสวงหาความรู้/การสังเกต/ส ารวจ/เชื่อมโยง 
6. พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห์/ไตร่ตรอง/สังเคราะห์ 
7. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชาติ ให้เพ่ิมสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
ด้านสถานศึกษา 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
2. การประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
3. พัฒนาให้มีครูแกนน าและครูต้นแบบ 
4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
5. การเผยแพร่จุดเด่นของโรงเรียน/ประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ 
6. การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค์/แก้ปัญหา/ตัดสินใจ 
7. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
8. การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
9. ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจหลักสูตรการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
10. ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตสาธารณะ 
11. จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้ 
12. ให้มีวิทยากรท้องถิ่นให้มากข้ึน /ร่วมจัดแหล่งเรียนรู้ร่วมชุมชน 



๑๑๑ 

 

จดุควรพัฒนา 
13. จัดให้มีศูนย์วิทยาการที่ส่งเสริมองค์ความรู้ 
14. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน/นวัตกรรม/อุปกรณ์ปฏิบัติการวิชาต่างๆ 
15. ห้องสมุดท่ีทนัสมัย/ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/หนังสือเพียงพอและหลากหลาย สามารถให้ผู้เรียนศึกษา

ค้นคว้า 
 
3.  แนวทางการพฒันาในอนาคต   

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
ด้านคร ู

1. การเขียนแผนการเรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญ 
2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธี และนวัตกรรมที่หลากหลาย 
3. จัดท าแผนการเรียนทางภาษาที่หลากหลาย 
4. ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/เน้นสอนแบบโครงงาน/เน้นสอนแบบบูรณา 

การ/เน้นการสอนบทบาทสมมติ 
5. ส่งเสริมด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
6. ส่งเสริมให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 
7. ส่งเสริมการวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท าแผนการสอน 
8. พัฒนาปรับปรุงการจัดท าแฟ้มสะสมของผู้เรียนให้เป็นระบบ 
9. ให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
10. ครูได้รับการอบรม ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 
11. มีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาที่สอน  
12. มีใบประกอบวิชาชีพครบทุกคน 

ด้านผูบ้รหิาร 
1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการบริหารและด าเนินการอย่างมีระบบ 
2. ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
3. จัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากร ให้ได้รับการศึกษาต่อที่สูงขึ้น 
4. ให้บุคลากรมีส่วนร่วม/มีความเข้าใจ ในการบริหารงาน 
5. ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีม 

ด้านผูเ้รยีน 
1. ผู้เรียนมีระเบยีบ วินัย/รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกจิตส านึก ให้ผู้เรียน เห็นคุณค่า สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร 
3. ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี รู้จักการออมทรัพย์และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
4. ปลูกจิตส านึกผู้เรียนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5. มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค ์จิตส านึกท่ีดี 
6. รักความเป็นไทย/มีสัมมาคาราวะ/พูดจาไพเราะ/มีความสุภาพ เรียบร้อย/มีมารยาท 
7. รู้คุณค่าการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
8. ฝึกผู้เรียนให้กล้าคิด กล้าแสดงออก 
9. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้/มีความกระตือรือร้น 
10. การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน/พ่ึงพาตนเองได้ 



๑๑๒ 

 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
11. ฝึกความเป็นผู้น า/ผู้ตาม 
12.  ฝึกกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
13.  ฝึกกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 
14. ส่งเสริมความรัก สามัคคี 
15. การท าโครงงาน 
16. พัฒนาทักษะการพูด/อ่าน/เขียน 
17. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด/การแก้ปัญหา/สามารถตัดสินใจได้ 
18. สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าแข่งขันด้านวิชาการให้มากขึ้น 
19. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียนรู้ และทบทวนบทเรียนบน 

Learning Space ในวิชาต่าง ๆ 
ด้านสถานศึกษา 

1. บริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นทุกด้าน  
2. วางแผนพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน 
3. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
4. น าชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
5. มีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน/ผู้ปกครอง/ผู้เรียน/คร ูเพ่ิมมากข้ึน 
6. จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม/ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
7. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาให้ทั่วถึง 
8. ส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับครูและบุคลากร 
9. ส่งเสริมด้านจิตสาธารณะ 
10. น านวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ 
11. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
12. ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
13. จัดหาหนังสือให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรและผู้เรียน 
14. พัฒนาครู/สนับสนุนใช้สื่อ/อบรม/นิเทศ/ดูงาน 
15. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน/สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
16. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน 
17. พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/จัดหาหนังสือ/สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
18. เพ่ิมพ้ืนที่ปฏิบัติงานส าหรับกลุ่มสาระท่ีเน้นการปฏิบัติ 
19. ปรับปรุงอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม ไม่ให้ทรุดโทรม 
20. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 
4.   ความต้องการความชว่ยเหลือ   
 

ความต้องการความชว่ยเหลือ 
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ความต้องการความชว่ยเหลือ 
ด้านคร ู

1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวัดผล ประเมินผล 
2. ความช านาญด้านการจัดการศึกษา 
3. การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
4. เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. ให้ครูเข้ารับการอบรม/ศึกษา/ดูงาน/เข้าถึงข่าวสาร งานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
6. การอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

ด้านผูบ้รหิาร 
1. ส่งเสริมให้ความรู้/อบรมให้แก่ผู้บริหาร 
2. การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 
3. สวัสดิการครูและบุคลากร 

ด้านผูเ้รยีน 
1. การฝึกฝนด้านการคิดวิเคราะห์  
2. ความกล้าแสดงออก 
3. การพัฒนาเด็กพิเศษ/ดูแลเอาใจใส่เด็กที่พัฒนาการช้ากว่าผู้อื่น 
4. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แข่งขันทางวิชาการ 
6. ให้ผู้เรียนไปทัศนศึกษา/เรียนรู้นอกห้องเรียน 

ด้านสถานศึกษา 

1. การติดตามตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
2. ให้ผู้รู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
3. วิทยากรที่ให้ความรู้ ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน/ทักษะกระบวนการ 
4. ค าแนะน าจาก สมศ. ในการปฏิบัติงาน/การประเมินคุณภาพ 
5. การให้ค าปรึกษา แนะน า/นิเทศ 
6. ข่าวสารทางการศึกษา 
7. การประชาสัมพันธ์การอบรม เอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับทางโรงเรียน 
8. กระบวนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม 
9. สื่อการเรียนการสอน/เทคโนโลยี/หนังสือค้นคว้า 
10. จดัหาต าราเรียนที่เหมาะสมแก่การค้นคว้าและมีเพียงพอ 
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ประกาศ โรงเรยีนยวุฑตูศึกษาพฒันา  
 เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิรายงานคณุภาพการศึกษา 

................................................................................................ ........... 
  ด้วยตามท่ีทางโรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนาจะได้จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2557   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)       
พ.ศ.2545  ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือรายงานหน่วยงานต้นสังกัด  โรงเรียนยุวฑูต
ศึกษาพัฒนา   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล รายงานประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา  2557  ดังนี้ 
 
  1.  นายวิฑูรย์         มูลละ   ผู้ทรงคุณวุฒิ             ประธานกรรมการ   
  2.  นายทิพากร      ศิริพัฒนพงศ์         “”              กรรมการ  
     3.  นายชูเกียรติ     กมลโกมุท            “”             กรรมการ 
   4.  ผู้แทนชมรมผู้ปกครองและครู            กรรมการ 
              5.  ผู้แทนครูและบุคลากร             กรรมการ  
    6.  นายปรีชา        ศุภกาญนพันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
    7.  นายดอนพนา    เทพบุญ         หน.ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพภายใน  
                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
    
 
  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ท าการตรวจสอบและประเมินผล รายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 
2555 ใหเ้รียบร้อย เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ต่อไป. 
  
 
   สั่ง    ณ   วันที่    15   พฤษภาคม  พ.ศ.  2558 
 
 

                       อัมพร  กมลโกมุท 
                    (นางอัมพร    กมลโกมุท) 
          ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 

 
 

ค าสัง่โรงเรียนยวุฑูตศึกษาพฒันา 
ที ่ 12  / 2558 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการจดัท ารายงานประเมนิคณุภาพภายในสถานศึกษา 
...........................................................................................................  

  ด้วยทางโรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนาจะได้จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปี
การศึกษา  2557  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545      
ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือรายงานหน่วยงานต้นสังกัด  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา       
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา  2557  ดังนี้ 
  1.  นายชูเกียรต ิกมลโกมุท               ผู้ทรงคุณวุฒิ                  ที่ปรึกษา 
  2.  นางอัมพร กมลโกมุท               ผู้รับใบอนุญาต          ที่ปรึกษา 
  3.  นายปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์       ผู้อ านวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
  4.  นางกานต์มณี   เลิศมงคลธรรม      รองฯผอ.วิชาการ        กรรมการ 
  5.  น.ส.กัลยาณี  อินวาทย์       รองฯฝ่ายบุคลากร        กรรมการ 
                     6.  นางจุฬารัตน์  เขื่อนป้อ       รองฯฝ่ายแผนงานงบประมาณ      กรรมการ 
  7.  น.ส.มัลลิกา  พรหมสวรรค์       รองฯฝ่ายบริหารทั่วไป       กรรมการ 
  8.  นางมะลิวัลย์  ตั้งประดิษฐ์       หวัหน้าระดับปฐมวัย        กรรมการ 
  9.  นายสาทร  เนตรประสิทธิ์       วิชาการระดับประถมศึกษา       กรรมการ 
  10.  น.ส.สุทธิดา  นาเมืองรักษ์       ฝ่ายวัดผลประเมินผล       กรรมการ 
  11.  น.ส.นิภา  หินเดช        วิชาการระดับปฐมวัย        กรรมการ 
  12.  คณะครูและบุคลากรทุกคน           กรรมการ 
  12.  นายดอนพนา  เทพบุญ  หัวหน้าฝ่ายแผนงานประกันคณุภาพภายใน กรรมการและเลขานุการ 
  13.  น.ส.ทิพย์สุคนธ์  มณีพันธุ์         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
 
   สั่ง     ณ   วันที่    1    เมษายน  พ.ศ.  2558 
 

                                                                                      
                                                                                               (นายปรีชา  ศุภกาญจนพันธุ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 

  
 


