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คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขปรับปรุ ง (ฉบับที 2 ) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2553 ได้กาํ หนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาทีตอ้ งการ
มุ่งเน้นทังคุณภาพและมาตรฐาน ดังรายละเอียดในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึงสถานศึกษาจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพภายใน เพือเป็ นการประกันว่าสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานจริ งโดยให้สถานศึกษาดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง โดยทํารายงานผลการปฏิบตั ิงานเสนอต่อต้นสังกัดทุกปี คือรายงาน
การประเมินตนเอง เพือตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เอกสารนีเป็ นรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553 ของโรงเรี ยน
วิเชี ยรชม ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็ นการยืนยันสภาพปั จจุบนั ความสําเร็ จของโรงเรี ยน
และข้อควรปรับปรุ งในการพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยนวิเชียรชม อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาให้
มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลต่อไป

โรงเรี ยนวิเชียรชม
5 เมษายน 2553

ส่ วนที 1
ข้ อมูลพืน ฐาน
1. สภาพทัว ไป
โรงเรี ยนวิเชี ยรชม ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณี ย ์
90000 โทรศัพท์ 074-311199 โทรสาร 074 -311551 สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 เปิ ดสอนตังแต่ระดับชันอนุ บาล 2 ถึ งระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 มีเนื อที 9 ไร่ 45
ตารางวา
2. ข้ อมูลนักเรียน
ปัจจุบนั โรงเรี ยนมีขอ้ มูลเกียวกับจํานวนนักเรี ยนดังนี
1) จํานวนนักเรี ยนในเขตพืนทีบริ การทังหมด - คน
2) จํานวนนักเรี ยนจําแนกระดับชันทีเปิ ดสอน
ระดับชัน
อ.2
รวม
ป. 1
ป. 2
ป.3
ป. 4
ป. 5
ป. 6
รวม
รวมจํานวนนักเรียนทังหมด

เพศ
ชาย
79
79
142
171
155
169
147
157
941
1,020

รวม

หญิง
82
82
151
146
179
169
127
142
914
996

3) มีนกั เรี ยนทีมีความบกพร่ องเรี ยนร่ วม
4) มีนกั เรี ยนทีมีภาวะทุพโภชนาการ
5) มีนกั เรี ยนปัญญาเลิศ
6) มีนกั เรี ยนต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ
7) จํานวนนักเรี ยนต่อห้อง (เฉลีย)
44
8) อัตราส่ วนครู : นักเรี ยน
1 : 25

161
161
293
317
334
338
274
299
1,855
2,016
37
44
คน
คน

คน
คน
คน
คน

9) จํานวนนักเรี ยนทีลาออกกลางคัน
คน
10) สถิติการขาดเรี ยน / เดือน
107 คน
11) จํานวนนักเรี ยนทีทาํ ชือเสี ยงให้แก่โรงเรี ยน
(รางวัลดีเด่นทีได้รับ)
กิจกรรมทีได้รับเหรี ยญระดับต่างๆในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เหรียญทอง / ชนะเลิศ
ในปี การศึกษา 2553 นักเรี ยนวิเชียรชมได้รับรางวัล/เกียรติบตั ร ดังต่อไปนี
1. กิจกรรมแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ
หน่วยงานทีจดั
ที
ชือ-สกุล
รางวัลทีได้รับ
1 เด็กชายปวเรศ กุลถวายพร
มูลนิธิพระเทพ
รางวัลชมเชยอันดับที 19 การ
เด็กชายเปรมบุญ รัตนพรหมเมศ แข่งขันวิทยาศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ภาวนา
เด็กหญิงพรปวีณ์ ภิรมย์บูรณ์
ครังที 13 ปี การศึกษา 2553
เด็กชายกัญจน์ วงศ์งามหิรัญ

มูลนิธิพระเทพ
รางวัลชมเชยอันดับที 22 การ
แข่งขันคณิ ตศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ภาวนา
ครังที 13 ปี การศึกษา 2553

2. นักเรี ยนทีผา่ นการสอบคัดเลือกรอบที 2 โครงการพัฒนาอัจฉริ ยะภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์ ประจําปี 2553 (สสวท.)
ที
ชือ-สกุล
1 ด.ช.กัญจน์ วงศ์งามหิรัญ

รางวัลทีได้รับ
เหรี ยญทองแดง

หมายเหตุ
คณิ ตศาสตร์ ป.6

3. นักเรี ยนทีผา่ นการสอบคัดเลือกรอบที 1 โครงการพัฒนาอัจฉริ ยะภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์ ประจําปี 2553 (สสวท.)
ที
1
2
3
4
5
6

ชือ-สกุล
ด.ช.ธนภูมิ กิตติวราพงศ์
ด.ญ.พรสวรรค์ จันทร์หน
ด.ช.กัญจน์ วงศ์งามหิรัญ
ด.ช.กิติกานต์ ขุนพ่วง
ด.ช.ธนัย ลาพินี
ด.ช.ปวเรศ กุลถวายพร

รางวัลทีได้รับ
ผ่านการคัดเลือกรอบที 1
ผ่านการคัดเลือกรอบที 1
ผ่านการคัดเลือกรอบที 1
ผ่านการคัดเลือกรอบที 1
ผ่านการคัดเลือกรอบที 1
ผ่านการคัดเลือกรอบที 1

หมายเหตุ
คณิ ตศาสตร์ ป.3
คณิ ตศาสตร์ ป.3
คณิ ตศาสตร์ ป.6
คณิ ตศาสตร์ ป.6
คณิ ตศาสตร์ ป.6
คณิ ตศาสตร์ ป.6

ที
7
8
9
10
11

ชือ-สกุล
ด.ญ.จีรณา สิ งห์วงศ์
ด.ญ.กิติกานต์ ขุนพ่วง
ด.ช.ทักษ์ธิษณ์ สุ ศรี เจริ ญสุ ข
ด.ช.ปวเรศ กุลถวายพร
ด.ญ.พรปวีร์ ภิรมย์บูรณ์

รางวัลทีได้รับ
ผ่านการคัดเลือกรอบที 1
ผ่านการคัดเลือกรอบที 1
ผ่านการคัดเลือกรอบที 1
ผ่านการคัดเลือกรอบที 1
ผ่านการคัดเลือกรอบที 1

หมายเหตุ
วิทยาศาสตร์ ป.3
วิทยาศาสตร์ ป.6
วิทยาศาสตร์ ป.6
วิทยาศาสตร์ ป.6
วิทยาศาสตร์ ป.6

4. ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการรอบระดับเขตพืนทีการศึกษา ปี การศึกษา 2554
ที
ชือ-สกุล
รางวัลทีได้รับ
หมายเหตุ
1 ด.ช.ทีฆะทัสน์ อึงกุศลมงคล
เหรี ยญทอง
คณิ ตศาสตร์
2 ด.ญ.นาฏฐิพร มะลิวรรณ
เหรี ยญทอง
วิทยาศาสตร์
3 ด.ช.เปรมบุญ รัตนพรหมเมธ
เหรี ยญทอง
วิทยาศาสตร์
4 ด.ญ.พิมพ์ปภัส จันทรโชติ
เหรี ยญทอง
วิทยาศาสตร์
5 ด.ช.วรพงษ์ เกิดเนตร
เหรี ยญทอง
วิทยาศาสตร์
6 ด.ญ.อาทิตยา ชูเมือง
เหรี ยญทอง
วิทยาศาสตร์
เหรี ยญเงิน
คณิ ตศาสตร์
7 ด.ญ.ศุภวรรณ มัง มี
8 ด.ญ.บุญสิ ตา อรรถกุล
เหรี ยญเงิน
วิทยาศาสตร์
9 ด.ญ.พัลลภา จันทร์สารคาม
เหรี ยญเงิน
วิทยาศาสตร์
10 ด.ช.พัสกร พันธุ์ทอง
เหรี ยญเงิน
วิทยาศาสตร์
11 ด.ช.วชิรวิทย์ ดรุ ณพันธ์
เหรี ยญเงิน
วิทยาศาสตร์
เหรี ยญเงิน
วิทยาศาสตร์
12 ด.ญ.สุ ภสั สรา หนูฤทธิM
13 ด.ญ.อภิษฎา คงประดิษฐ์
เหรี ยญเงิน
วิทยาศาสตร์
14 ด.ช.อิทธิชยั สุ วรรณละออง
เหรี ยญเงิน
วิทยาศาสตร์
15 ด.ญ.กัลญาดา ละลิหมุด
เหรี ยญเงิน
วิทยาศาสตร์
เหรี ยญเงิน
วิทยาศาสตร์
16 ด.ช.กิตติพศ พีรฉัตรปกรณ์

5. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรี ยนงาน จ.ภ. วิชาการ 53
วันที 13 มกราคม 2554 ณ โรงเรี ยนจุฬาภรณวิทยาลัย สตูล
ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชือ-สกุล
ด.ช.ธนัย ลาพินี
ด.ญ.ศศิธร เนคะมัชชะ
ด.ญ.นัทธมน ศรี ไชย
ด.ช.ปวเรศ กุลถวายพร
ด.ช.พัสกร พันธุ์ทอง
ด.ช.พัสกร พันธุ์ทอง
ด.ช.วรพงษ์ เกิดเนตร
ด.ญ.อภิษฎา คงประดิษฐ์
ด.ช.กัญจน์ วงศ์งามหิรัญ

รางวัลทีได้รับ
เหรี ยญทอง
เหรี ยญทอง
เหรี ยญเงิน
เหรี ยญเงิน
เหรี ยญเงิน
เหรี ยญเงิน
เหรี ยญเงิน
เหรี ยญเงิน
เหรี ยญเงิน

หมายเหตุ
คณิ ตศาสตร์
คิดเลขเร็ ว
สุ ขศึกษา
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
การใช้โปรแกรม GSP
การใช้โปรแกรม GSP
ประวัติศาสตร์ไทย
Quiz

6. การแข่งขันทางวิชาการรอบระดับเขตพืนทีการศึกษา สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสงขลา เขต 1
ที
ชือ-สกุล
รางวัลทีได้รับ
หมายเหตุ
1 ด.ช.เปรมบุญ รัตนพรหมเมธ
เหรี ยญทอง
วิทยาศาสตร์
2 ด.ช.วรพงษ์ เกิดเนตร
เหรี ยญทอง
วิทยาศาสตร์
3 ด.ญ.อาทิตยา ชูเมือง
เหรี ยญทอง
วิทยาศาสตร์
4 ด.ญ.นาฏฐิพร มลิวรรณ
เหรี ยญทอง
วิทยาศาสตร์
5 ด.ญ.พิมพ์ปภัส จันทรโชติ
เหรี ยญทอง
วิทยาศาสตร์
6 ด.ช.อิทธิชยั สุ วรรณละออง
เหรี ยญเงิน
วิทยาศาสตร์
7 ด.ญ.บุญสิ ตา อรรถกุล
เหรี ยญเงิน
วิทยาศาสตร์
8 ด.ญ.พัลลภา จันทร์สารคาม
เหรี ยญเงิน
วิทยาศาสตร์
9 ด.ช.วชิรวิทย์ ดรุ ณพันธ์
เหรี ยญเงิน
วิทยาศาสตร์
10 ด.ช.พัสกร พันธ์ทอง
เหรี ยญเงิน
วิทยาศาสตร์
11 ด.ญ.อภิษฎา คงประดิษฐ์
เหรี ยญเงิน
วิทยาศาสตร์
12 ด.ญ.สุ ภสั สรา หนูฤทธิM
เหรี ยญเงิน
วิทยาศาสตร์
เหรี ยญทองแดง
วิทยาศาสตร์
13 ด.ญ.กัลญดา ละลิหมุด
14 ด.ญ.คณิ ตา โอทอง
เหรี ยญทองแดง
วิทยาศาสตร์
เหรี ยญทองแดง
วิทยาศาสตร์
15 ด.ช.กิตติพศ พีรฉัตรปกรณ์
16 ด.ช.จิระวัฒน์ ศรี วไิ ล
เหรี ยญทองแดง
วิทยาศาสตร์

ที
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชือ-สกุล
ด.ญ.ชนิสรา บัวศรี
ด.ญ.ฐิติวรดา มาสุ ข
ด.ช.ณัชพล ทองบัว
ด.ช.ธนทัต ชูติการ
ด.ช.ธนพณ ทวีชืน
ด.ช.ธณกฤต คํามณี
ด.ช.ธนัช เหลืองนาคไพศาล
ด.ช.นัทธมน ศรี ไชย
ด.ช.เอมิกา โรจนานันท์
ด.ช.ปาณัสม์ รุ่ งระวีสิริศริ กร
ด.ช.ภคฤกษ์ มณี รัตน์
ด.ญ.สุ ธิดา ฤกษ์พิบูล
ด.ช.ภคนันท์ แสงเรื อง
ด.ญ.ปิ ยะนุช วิสมิตะนันท์
ด.ช.ปัญญาวุฒิ บุญเลิศ
ด.ญ.ปานชีวา วัชรานนท์
ด.ญ.ประกายมุข แก้วไสว
ด.ญ.นันท์นภัส ไตรเรกพันธุ์

รางวัลทีได้รับ
เหรี ยญทองแดง
เหรี ยญทองแดง
เหรี ยญทองแดง
เหรี ยญทองแดง
เหรี ยญทองแดง
เหรี ยญทองแดง
เหรี ยญทองแดง
เหรี ยญทองแดง
เหรี ยญทองแดง
เหรี ยญทองแดง
เหรี ยญทองแดง
เหรี ยญทองแดง
เหรี ยญทองแดง
เหรี ยญทองแดง
เหรี ยญทองแดง
เหรี ยญทองแดง
เหรี ยญทองแดง
เหรี ยญทองแดง

หมายเหตุ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์

7. ผลการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรี ยนงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ปี การศึกษา 2553
ระดับเขตพืนทีการศึกษา ระหว่างวันที 23-24 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรี ยนอนุบาลสงขลาและ
โรงเรี ยนแจ้งวิทยา
ที
ชือ-สกุล
1 ด.ช.พัสกร พันธุ์ทอง
ด.ช.วรพงษ์ เกิดเนตร
2 ด.ญ.วันโซเฟี ย ยุสุวพันธ์
3 ด.ญ.ศานิษชา อินทร์ใหม่
4

ด.ญ.ปรี ดิยชุ วณิ ชชานนท์

กิจกรรม
การแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิ ตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชัน ป.4-6
การเขียนเรี ยงความ ระดับชัน ป.4-6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล-สากล
ระดับชัน ป.1-6 (หญิง)
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรี
สู่ ขวัญ ระดับชัน ป.4-6

ผลการแข่งขัน
เหรี ยญทอง
เหรี ยญทอง
เหรี ยญทอง
เหรี ยญทอง

ที
ชือ-สกุล
5 ด.ช.อิทธิชยั สุ วรรณละออง
ด.ช.อดิศร พุทธบัว
6 ด.ญ.บุญสิ ตา อรรถกุล
ด.ญ.นัทธมน ศรี ไชย
7 ด.ช.คลพัชร์ รัตนมณี
ด.ช.จิตธิวชั น์ นิลวรรณ
8 ด.ช.อดุลยฉัตร สิ ริวฒั น์ธนกุล
ด.ญ.สุ ธิดา ฤกษ์พิบูลย์
9 ด.ญ.กัญญานัฐ สุ วรรณสะอาด
ด.ช.ณรงค์ ช่อลําเจียก
ด.ช.อนันดา สุ ดประสงค์
10 ด.ช.เปรมบุญ รัตนพรหมเมศ
ด.ช.ปวเรศ กุลถวายพร
ด.ช.อภิษฎา คงประดิษฐ์
ด.ญ.ชนินทิพย์ ศิริกาศ
ด.ช.วรพจน์ ลอยแก้ว
ด.ญ.พิมพ์นารา โชติ
ด.ญ.นันท์นภัส ไตรเรกพันธุ์
ด.ช.กิติพงศ์ พุม่ หมอ
11 ด.ช.ธนัย ลาพินี
12 ด.ญ.เปมิกา สุ วรรณสิ งห์
13 ด.ญ.มชนก ริ มดุสิต
14 ด.ญ.ดารณี อักษรชู
ด.ญ.ชนิกานต์ ศรี อินทร์
ด.ญ.ปริ ยากรณ์ จันทร์ เส้ง
ด.ญ.อรุ ณรัตน์ ทองฤกษ์
ด.ญ.กชวรรณ สุ วรรณโณ

กิจกรรม
การแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ระดับชัน ป.4-6
การแข่งขันตอบปั ญหาด้านสุ ขภาพ
ระดับชัน ป.1-6
การแข่งขันการสร้างหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์(E-book) ระดับชัน ป.4-6
การประกวดมารยาทไทย ระดับชัน ป.4-6

ผลการแข่งขัน
เหรี ยญทอง
เหรี ยญทอง
เหรี ยญทอง
เหรี ยญทอง

การแข่งขันรวมศิลป์ สร้างสรรค์ ระดับชัน
ป.4-6

เหรี ยญทอง

กิจกรรมสภานักเรี ยน ระดับชัน ป.1-6

เหรี ยญทอง

กิจกรรมสภานักเรี ยน ระดับชัน ป.1-6

เหรี ยญทอง

การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับ
ชัน ป.4-6
การแข่งขันเล่านิทาน Story Telling
ระดับชัน ป.4-6
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Imprompt
Speech) ระดับชัน ป.4-6
กาแข่งขันท่องบทอาขยาน ระดับชัน ป.4-6

เหรี ยญทอง
เหรี ยญทอง
เหรี ยญทอง
เหรี ยญทอง

ที
ชือ-สกุล
15 ด.ญ.ชฎามาศ ทันวงษ์
16 ด.ญ.นภพรรษ โสเจยยะ
ด.ญ.เพชราภรณ์ เพ็ชรยอด
ด.ญ.ภัทร์ทิชา สมเขาใหญ่
ด.ญ.นัทรี ยา สนตอน
ด.ญ.มุฑตา ทุลินิน
ด.ญ.บุษยา จันทร์วฒั นะ
ด.ญ.อภิชญา ทองละรา
ด.ญ. วรดี ปานทอง
ด.ญ.กรรณิ การ์ หนูเพ็ชร
ด.ญ.สุ พิชชา แซ่อุย
ด.ญ.พิรญาณ์ แก้วศรี จนั ทร์
17 ด.ช.ปาณัสม์ รุ่ งระวีสิริศศิกร
ด.ญ.นันทนา ส่ งศรี
18 ด.ช.ปฏิพล ฤทธิMภทั ดิM
19 ด.ญ.รุ จาภา เข๊าะหมาน
20 ด.ญ.ณัฐณิ ชา เพิม บุญ
21 ด.ญ.ปฐมวรรณ เหมทิพย์
22 ด.ญ.ยุวลักษณ์ ละอองทอง
ด.ญ.อัญชิษฐา มหาวงศ์
ด.ญ.กัญจนพร สว่างภพ
ด.ญ.วรวีร์ อังส์
ด.ญ.นัสรัน บินต้วน
23 ด.ช.ธนภูมิ กิตติวราพงศ์

กิจกรรม
การแข่งขันภาษาอังกฤษ(Crossword)
ระดับชัน ป.4-6
นาฏศิลป์ ไทยอนุรักษ์(โนรา) ระดับชัน
ป.4-6

ผลการแข่งขัน
เหรี ยญทอง

การประดิษฐ์งานใบงานประเภทบายศรี สู่
ขวัญ ระดับชัน ป.4-6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล-สากล
ระดับชัน ป.1-6 (ชาย)
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย(เดิม)
ระดับชัน ป.4-6
การเขียนเรี ยงความ ระดับชัน ป.1-3
การคัดลายมือและอ่านออกเสี ยง ระดับชัน
ป.1-3
การแข่งขันท่องบทอาขยาน ระดับชัน
ป.1-3

เหรี ยญทอง

การแข่งขัน (Spelling Bee) ระดับชัน
ป.1-3

เหรี ยญทอง

เหรี ยญทอง
เหรี ยญทอง
เหรี ยญทอง
เหรี ยญทอง
เหรี ยญทอง

เหรี ยญทอง

ที
ชือ-สกุล
24 ด.ช.วรายุทธิM ภูพ่ ะยอม
ด.ช.กัณตภณ บ่าวแช่มช้อย
ด.ญ.พิมพ์ลภัส รักนุย้
ด.ญ.ธัญญารัตน์ ศรี สุวรรณโณ
ด.ช.พชรพล เรื องนุย้
ด.ช.ชูเกียรติ บุญชู
25 ด.ญ.คุนญ
ั ญา แก่นทอง
ด.ช.กานต์ บุญโชติ
26 ด.ช.กัญจน์ วงศ์งามหิรัญ
27 ด.ญ.พรปวีณ์ ภิรมย์บูรณ์
ด.ญ.อาทิตยา ชูเมือง
ด.ญ.บุญสิ ตา อรรถกุล
28 ด.ช.วาณิ ชย์ เซ่งขิม
ด.ช.บุญสิ น ชนะคุม้
ด.ช.นาทาน ใบตะเห
29 ด.ญ.นันทิญา หนูนนั ท์
30 ด.ญ.จาฎพัจน์ ปุยเจริ ญ
31 ด.ช.ภชิต นิมานนท์
ด.ช.กฤตพล เพชร์แก้วณา
ด.ช.นนท์พทั ธ์ โชติชวา
32 ด.ช.ทัตเทพ สื บเส้ง
ด.ช.เลิศพงษ์ จันทร์ โชคทวี
33 ด.ญ.มนชนก เย็นใจ
ด.ญ.กนกพิชญ์ สิ ทธิโชติพงศ์
34 ด.ญ.ปทิตตา พ้นภัย

กิจกรรม
กิจกรรมลูกเสื อการผูกเงือนและการเก็บ
เงือน ระดับชัน ป.1-3

ผลการแข่งขัน
เหรี ยญทอง

การประกวดมารยาทไทย ระดับชัน ป.1-3 เหรี ยญทอง
การแข่งขันอัจฉริ ยะภาพคณิ ตศาสตร์
ระดับชัน ป.4-6
การแข่งขันอัจฉริ ยะภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับชัน ป.4-6

เหรี ยญเงิน

ประติมากรรมรอยตัว ระดับชัน ป.4-6

เหรี ยญเงิน

การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุง่
ระดับชัน ป.1-6
การวาดภาพระบายสี ระดับชัน ป.4-6
ประติมากรรมรอยตัว ระดับชัน ป.1-3

เหรี ยญเงิน

การแข่งขันภาษาอังกฤษ Crossword
ระดับชัน ป.1-3
การแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์
กราฟฟิ ก ระดับชัน ป.1-3
การแข่งขันอัจฉริ ยาภาพคณิ ตศาสตร์
ระดับชัน ป.1-3

เหรี ยญเงิน

เหรี ยญเงิน

เหรี ยญเงิน
เหรี ยญเงิน

เหรี ยญเงิน
เหรี ยญเงิน

8. ผลการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ครังที 60 จังหวัดตรัง
“เสริ มปัญญาเด็กไทย ใส่ ใจคุณธรรม นําเทคโนโลยี” ระหว่างวันที 23-25 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ที
ชือ-สกุล
กิจกรรม
รางวัลทีได้รับ
เหรี ยญทอง
การแข่งขันการสร้างหนังสื ออิเลคทรอนิกส์
1 ด.ช.ณคลพัชร์ รัตนมณี
(e-book) ระดับชัน ป.4-6
ด.ช.จิตธิวธั น์ นิลวรรณ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย
2 ด.ญ.รุ จาภา เข้าะหมาน
เหรี ยญทอง
ระดับชัน ป.1-6
3 ด.ช.ธนัย ลาพินี
อันดับที 1 การแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee) เหรี ยญทอง
ระดับชัน ป.4-6
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ
4 ด.ญ.พิมชนก ริ มดุสิต
เหรี ยญเงิน
(Impromptu Speech) ระดับชันป.4-6
เหรี ยญเงิน
5 ด.ช.ธนภูมิ กิตติวราพงศ์ การแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee)
ระดับชัน ป.1-3
เหรี ยญทองแดง
การแข่งขันเขียนเรี ยงความ
6 ด.ญ.ณัฐณิ ชา เพิม บุญ
ระดับชัน ป.1-3
9. ผลการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับชาติ ประจําปี การศึกษา 2553
“สุ ดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ทีไกลกว่า”
ที
ชือ-สกุล
กิจกรรม
รางวัลทีได้รับ
การแข่งขันการสร้างหนังสื ออิเลคทรอนิกส์ เกียรติบตั ร
1 ด.ช.จิตธิวธั น์ นิลวรรณ
(e-book) ระดับชัน ป.4-6
ระดับเหรี ยญทอง
ด.ช.คลพัชร์ รัตนมณี
รางวัลชมเชย
การแข่งขันอัจฉริ ยภาพทางคณิ ตศาสตร์
2 ด.ช.กัญจน์ วงศ์งามหิรัญ
ระดับชัน ป.4-6
10. ผลจากโครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ จัดโดย ชมรมบัณฑิตแนะแนวร่ วมกับ
สนามสอบทัว ประเทศ
ที
ชือ-สกุล
ผลทีได้รับ
1 ด.ช.กัญจน์ วงศ์งามหิรัญ
อันดับที 3 ของภาคใต้ ประเภทคะแนนรวม ระดับชัน ป.6
2 ด.ช.ธนัย ลาพินี
อันดับที 1 ของภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ประเภทคะแนน
รวม ระดับชัน ป.5

11. ผลการทดสอบนักเรี ยนในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนในเขตพืนที (ม.ว.Pre test ป.4-ป.6
ปี การศึกษา 2553) วันที 15 มกราคม พ.ศ.2554 ณ โรงเรี ยนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระ
อุปถัมภ์ฯ
ที
ชือ-สกุล
ผลทีได้รับ
หมายเหตุ
1 ด.ช.ธนัย ลาพินี
คะแนนสู งสุ ดวิชาภาษาอังกฤษ อันดับที 1
2 ด.ญ.พิมชนก ริ มดุสิต
คะแนนสู งสุ ดวิชาภาษาอังกฤษ อันดับที 2
3 ด.ญ.ณาฎฐิพร มลิวรรณ
คะแนนสู งสุ ดวิชาภาษาอังกฤษ อันดับที 3
4 ด.ญ.ชฎามาศ ทันวงษ์
คะแนนสู งสุ ดวิชาภาษาอังกฤษ อันดับที 3
5 ด.ญ.พรปวีณ์ ภิรมย์บูรณ์
คะแนนสู งสุ ดวิชาภาษาอังกฤษ อันดับที 5
6 ด.ญ.อาทิตยา ชูเมือง
คะแนนสู งสุ ดวิชาภาษาอังกฤษ อันดับที 5
7 ด.ญ.รัตน์ธิดา บริ รักษ์
คะแนนสู งสุ ดวิชาภาษาอังกฤษ อันดับที 8
8 ด.ญ.ญาณิ ศา เชียรหอม
คะแนนสู งสุ ดวิชาภาษาอังกฤษ อันดับที 9
9 ด.ญ.รมิตา เก็มเส็น
คะแนนสู งสุ ดวิชาภาษาอังกฤษ อันดับที 9
คะแนนสู งสุ ดวิชาภาษาอังกฤษ อันดับที 9
10 ด.ช.กิติกานต์ ขุนพ่วง
11 ด.ช.ธนัย ลาพินี
คะแนนสู งสุ ดวิชาคณิ ตศาสตร์ อันดับที 2
12 ด.ญ.อาทิตยา ชูเมือง
คะแนนสู งสุ ดวิชาคณิ ตศาสตร์ อันดับที 7
13 ด.ช.วชิรวิทย์ ดรุ ณพันธ์
คะแนนสู งสุ ดวิชาภาษาไทย อันดับที 3
14 ด.ญ.ญาณิ ศา เชียรหอม
คะแนนสู งสุ ดวิชาภาษาไทย อันดับที 5
15 ด.ญ.บุญสิ ตา อรรถกุล
คะแนนสู งสุ ดวิชาสังคมศึกษา อันดับที 5
16 ด.ญ.ชนินทิพย์ ศิริกาศ
คะแนนสู งสุ ดวิชาสังคมศึกษา อันดับที 8
12. ผลการทดสอบนักเรี ยนในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนในเขตพืนที (ม.ว.Pre test ป.4-ป.6
ปี การศึกษา 2553)ได้ลาํ ดับที1-10
ที
ชือ-สกุล
1 ด.ญ.อาทิตยา ชูเมือง
2 ด.ช.ธนัย ลาพินี

ได้ลาํ ดับที
2
5

คะแนนรวม
362.92
349.17

หมายเหตุ

13. ผลการทดสอบนักเรี ยนในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนในเขตพืนที (ม.ว.Pre test ป.4-ป.6
ปี การศึกษา 2553) ได้ลาํ ดับที1-100
ที
ชือ-สกุล
ได้ลาํ ดับที
คะแนนรวม
หมายเหตุ
1 ด.ญ.อาทิตยา ชูเมือง
2
362.92
2 ด.ช.ธนัย ลาพินี
5
349.17
3 ด.ญ.พรปวีณ์ ภิรมย์บูรณ์
12
325.42
4 ด.ญ.ศุภวรรณ มัง มี
16
320.00
5 ด.ญ.ชนินทิพย์ ศิริกาศ
19
317.92
21
316.67
6 ด.ช.กิติกานต์ ขุนพ่วง
7 ด.ญ.ชฎามาศ ทันวงษ์
25
313.33
8 ด.ญ.ฐิติวรดา มาสุ ข
26
312.92
9 ด.ญ.พิมพ์ปภัส จันทรโชติ
31
307.92
10 ด.ญ.ญาณิ ศา เชียรหอม
32
307.92
11 ด.ญ.พิมชนก ริ มดุสิต
33
307.08
12 ด.ญ.นาฏฐิพร มลิวรรณ
36
305.83
48
296.67
13 ด.ญ.รมิตา เก็มเส็น
14 ด.ญ.บุญสิ ตา อรรถกุล
50
295.83
15 ด.ญ.ปิ ยนุช วิสมิตะนันท์
52
295.00
16 ด.ญ.ภัคจิรา สุ วรรณรัตน์
58
289.58
17 ด.ญ.อภิษฎา คงประดิษฐ์
58
289.58
18 ด.ญ.รัตน์ธิดา บริ รักษ์
64
283.75
19 ด.ช.วชิรวิทย์ ดรุ ณพันธ์
77
277.50
78
276.67
20 ด.ช.ธนพณ ทวีชืน
21 ด.ช.พัสกร พันธุ์ทอง
90
273.33
94
271.67
22 ด.ช.ปัญญาวุฒิ บุญเลิศ

3. ข้ อมูลครูและบุคลากร
เพศ
ประเภทบุคลากร ชาย
หญิง
ผูอ้ าํ นวยการ
รองผูอ้ าํ นวยการ
ครู ประจําการ
ครู อตั ราจ้าง
นักการ/ภารโรง
อืนๆบุคลากร
รวม

1
3
8
7
6
1
26

1
71
17
2
17
108
134

ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ตํากว่า ป.ตรี สู งกว่า อายุเฉลีย
ป.ตรี
ป.ตรี
1
0
8
12

3
67
21
0
3

1
1
11
3
0
3

50
44
49
30
44
34

ประสบการณ์
ปฏิบตั ิงาน
เฉลีย
30
21
25
4
5
6

21

94

19

41

15

 มีครู ทีสอนวิชาตรงตามวิชาเอก 64 คน
 มีครู ทีสอนวิชาตามความถนัด 39 คน
รายละเอียดเกียวกับผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากร มีดงั นี
1) ผูบ้ ริ หารชือ นายศิลปชัย ผลกล้า วุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด กศ.ม. สาขา การบริ หารการศึกษา
ดํารงตําแหน่งทีโรงเรี ยนนีตงั แต่ 16 ตุลาคม 2546 จนถึงปัจจุบนั
2) ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร (ทีได้รับแต่งตัง) 4 คน
1. นายสมปอง ยอดมณี รองผูอ้ าํ นวยการชํานาญการพิเศษ วุฒิ ศศ.ม.
2. นายกิตติกร อัครกันทรากร รองผูอ้ าํ นวยการชํานาญการพิเศษ วุฒิ กศ.ม.
3. นางสาวณัฐกฤตา ขวัญแก้ว รองผูอ้ าํ นวยการชํานาญการ วุฒิ กศ.ม.
4. นายฮาหรุ น เหมมาน รองผูอ้ าํ นวยการชํานาญการ วุฒิ กศ.ม.
3) จํานวนครู ผสู ้ อน (ข้าราชการ ) 79 คน มาช่วยราชการ - คน ไปช่วยราชการ 2 คน
รวม 79 คน ครู ลูกจ้างชาวไทย 18 คน ครู ลูกจ้างชาวต่างชาติ 7 คน และครู พีเลียง 4 คน
วุฒิทางการศึกษาของครู (ข้าราชการ) ตํากว่าปริ ญญาตรี 1 คน
ปริ ญญาตรี 67 คน ปริ ญญาโท 16 คน
อายุเฉลียของครู (ข้าราชการ) 49 ปี และประสบการณ์สอนเฉลีย 25 ปี

4) รางวัลและผลงานดีเด่น
โรงเรียน
โรงเรี ยนได้รับการคัดเลือกเป็ นโรงเรี ยนมาตรฐานสากล World-Class Standard
School จัดหลักสู ตรการเรี ยนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีความมุ่งหวังไว้วา่ นักเรี ยนมี
ศักยภาพเป็ นพลเมืองโลก โดยมีโรงเรี ยนในโครงการทัว ประเทศรวม 500 โรงเรี ยน ด้วยการคัดเลือกโรงเรี ยน
ที มี ศ ักยภาพในการต่อยอดให้บรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์โครงการ ใช้ระยะเวลาดําเนิ นการโครงการตัง แต่
ปี พ.ศ. 2553-2555
4. สภาพชุ มชนโดยรวม
1) สภาพชุ มชนรอบบริ เวณโรงเรี ยนมีลกั ษณะเป็ นชุมชนเมือง ตังอยูใ่ นเขตเทศบาล
เมืองสงขลา มีประชากรประมาณ 82,064 คน บริ เวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรี ยนได้แก่ ชุมชนวัด
ไทรงาม และวิทยาลัยสารพัดช่ างสงขลา อาชี พหลักของชุ มชนคือ ค้าขาย เนื องจากเป็ นชุ มชน
เมืองอยูใ่ กล้ตลาดสด ส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถินทีเป็ นทีรู้จกั
โดยทัว ไปคือ ประเพณี ตกั บาตรเทโว ลากพระ หนังตะลุง และมโนราห์
2) ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง (ปวส.) - ปริ ญญาตรี
ประกอบอาชีพประมง ค้าขาย รับจ้าง
นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 85 ศาสนาอิสลามร้อยละ13 และศาสนาอืน ๆ ร้อยละ 2
ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลียต่อปี 55,000 บาท
3) โอกาสและข้อจํากัดของโรงเรี ยน
โรงเรี ยนอยูใ่ กล้แหล่งเรี ยนรู ้ เช่น วัด พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ วิทยาลัยสารพัดช่าง
ได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงาน แหล่งเรี ยนรู ้เป็ นอย่างดี

โครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษา
โครงสร้ างเวลาเรียน หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนวิเชียรชม (ระดับปฐมวัย)

ที

1
2
3
4
5

ชันอนุบาล ปี ที 2 ( 5 ปี )
สาระตามหลักสู ตร
ปฐมนิเทศ
เรื องราวเกียวกับตัวเด็ก
เรื องราวเกียวกับบุคคลและสถานทีแวดล้อมเด็ก
ธรรมชาติรอบตัว
สิ งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก
วันสําคัญและจุดเด่นทีเป็ นความต้องการของโรงเรี ยนหรื อชุมชน
ประเมินพัฒนาการ
รวม

เวลาเรียน
( สั ปดาห์ )
2
6
9
7
6
7
2
37

โครงสร้ างเวลาเรียน หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนวิเชียรชม
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้พนื ฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่ างประเทศ
รวมเวลาเรียน ( พืน ฐาน )
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
 * ลูกเสื อ/เนตรนารี
กิจกรรมชุ มนุม
 กิจกรรมเพือ สังคม และสาธารณประโยชน์
 รายวิชาเพิม เติมคอมพิวเตอร์ /ภาษาจีน
รายวิชาเพิม เติมมาตรฐานสากล
ทฤษฎีความรู้
การเขียนความเรียงขันสู ง
สร้ างสรรค์ โครงงาน
โลกศึกษา
ภาษาอังกฤษ
รวมเวลาเรียนทังหมด

ป.1

เวลาเรียนระดับประถมศึกษา
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5

ป.6

200
200
80
80
40

200
200
80
80
40

200
200
80
80
40

160
160
80
80
40

160
160
80
80
40

160
160
80
80
40

80
80
40
40
840
120
40

80
80
40
40
840
120
40

80
80
40
40
840
120
40

80
80
80
80
840
120
40

80
80
80
80
840
120
40

80
80
80
80
840
120
40

40
40

40
40

40
40

40
40

40
40

40
40

40
1,000

40
1,000

40
1,000

40
160
20
20
40
40
40
1,160

40
160
20
20
40
40
40
1,160

40
160
20
20
40
40
40
1,160

* หมายเหตุ นักเรียนปฏิบัติกจิ กรรมเพือ สั งคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมลูกเสื อ- เนตรนารี ปี ละ 10 ชัวโมง

โครงสร้ างเวลาเรียน หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนวิเชียรชม โครงการจัดการเรี ยนการสอนตาม
หลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิการเป็ นภาษา อังกฤษ ( English Programme )
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
เวลาเรียนระดับประถมศึกษา
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
 กลุ่มสาระการเรียนรู้พนื ฐาน
240
240
240
200
200
ภาษาไทย
120
120
120
160
160
คณิตศาสตร์
80
80
80
120
120
วิทยาศาสตร์
80
80
80
40
40
สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
40
40
40
40
40
ประวัติศาสตร์
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่ างประเทศ
รวมเวลาเรียน ( พืน ฐาน )
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
 * ลูกเสื อ/เนตรนารี
 กิจกรรมเพือ สังคม และสาธารณประโยชน์
รายวิชาเพิม เติมมาตรฐานสากล
ทฤษฎีความรู้
การเขียนความเรียงขันสู ง
สร้ างสรรค์ โครงงาน
โลกศึกษา
ภาษาอังกฤษ
รวมเวลาเรียนทังหมด

ป.6
200
160
120
40
40

40
40
40
40
680
40
20

40
40
40
40
680
40
20

40
40
40
40
680
40
20

40
40
80
80
880
40
20

40
40
80
80
880
40
20

40
40
80
80
880
40
20

20

20

20

20

20

20

720

720

720

160
20
20
40
40
40
1,080

160
20
20
40
40
40
1,080

160
20
20
40
40
40
1,080

* หมายเหตุ นักเรียนปฏิบัติกจิ กรรมเพือ สั งคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมลูกเสื อ- เนตรนารี ปี ละ 10 ชัวโมง

โครงสร้ างเวลาเรียน หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนวิเชียรชม โครงการจัดการเรี ยนการสอนตาม
หลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิการเป็ นภาษา อังกฤษ ( English Programme ) (ภาคภาษาอังกฤษ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
เวลาเรียนระดับประถมศึกษา
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
 English
40
40
40
40
40
Writing
80
80
80
80
80
Grammar
40
40
40
40
40
Speech
40
40
40
40
40
Reading
English Time
Mathematics
Science
Art
Music
Physical Education
รายวิชาเพิม เติมคอมพิวเตอร์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชุ มนุม English Club
รวมเวลาเรียนทังหมด

ป.6
40
80
40
40

40
160
120
40
40
40
40
40

40
160
120
40
40
40
40
40

40
160
120
40
40
40
40
40

40
120
120
40
40
40
40
40

40
120
120
40
40
40
40
40

40
120
120
40
40
40
40
40

720

720

720

680

680

680

* หมายเหตุ นักเรียนปฏิบัติกจิ กรรมเพือ สั งคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมลูกเสื อ- เนตรนารี ปี ละ 10 ชัวโมง

6. ข้ อมูลด้ านอาคารสถานที
อาคารเรี ย นและอาคารประกอบ 7 หลัง ได้แ ก่ อ าคารเรี ย น 2 หลัง อาคาร
เอนกประสงค์ 2 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง อาคารหอสมุด 1 หลัง และอาคารสมาคมศิษย์เก่า
ผูป้ กครองและครู 1 หลัง
จํา นวนห้องเรี ย นทัง หมด 46 ห้องเรี ย น ระดับ ปฐมวัย 4 ห้องเรี ย น และระดับ
การศึกษาขันพืนฐาน ( ช่วงชัน 1 – 2 ) จํานวน 42 ห้องเรี ยน
7. ข้ อมูลด้ านงบประมาณ (รับ – จ่าย )
รายได้
เงินงบประมาณ(อุดหนุน)
เงินนอกงบประมาณ
รวม

บาท
9,158,659.57
10,037,898.48
19,196,558.05

รายจ่ าย
ค่าดําเนินการ
เงินนอกงบประมาณ
รวม

บาท
8,925,216.40
8,116,663.61
17,041,880.01

8. แหล่งการเรียนรู้และการใช้
นับแต่ก่อตังเมือปี พ.ศ. 2465 โรงเรี ยนมีการพัฒนามาโดยตลอด ปั จจุบนั โรงเรี ยนมี
อาคารเรี ยน 3 หลัง อาคารประกอบ 4 หลัง รวมจํานวนห้องเรี ยนทังหมด 46 ห้อง ห้องปฏิบตั ิการ 3 ห้อง
ห้องปฏิบตั ิการพิเศษต่าง ๆ 19 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ จาํ นวน 3 ห้อง ห้องศูนย์สือ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องดนตรี ไทย ห้องดนตรี วงโยธวาธิ ต ห้องนาฎศิลป์ ห้องปฏิ บตั ิการ
วิทยาศาสตร์ จํานวน 2 ห้อง ห้องเรี ยนสี เขียว ห้องจริ ยศึกษา ห้องสหกรณ์ร้านค้า ห้องพิพิธภัณฑ์
ภูมิปัญญาท้องถิน ห้องแนะแนว ห้องประชาธิ ปไตย ห้องพยาบาล ห้องศิลปะ และห้องปฏิบตั ิการ
การงานอาชี พ และเทคโนโลยี และมี แ หล่ ง เรี ย นรู ้ น อกห้ อ งเรี ย น เช่ น สวนวรรณคดี สวน
วิทยาศาสตร์ สวนหย่อม และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ส่ วนห้องสมุ ดมีข นาด 360 ตารางเมตร (คิดเป็ นประมาณ 9 ห้องเรี ยน) มีหนังสื อ
ทังหมด 23,477 เล่ม จําแนกเป็ น 7 ประเภท คือ หนังสื อทัว ไป หนังสื อเยาวชน หนังสื อนิทาน เรื อง
สัน นวนิ ยาย หนังสื ออ้างอิง และคู่มือครู สถิ ติการใช้ห้องสมุดของนักเรี ยนสู งสุ ด เมือเดื อน
ธันวาคม พ.ศ. 2553 คิดเป็ นร้อยละ 76.77 ของจํานวนนักเรี ยนทังหมด ตําสุ ดเมือเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2553 คิดเป็ นร้อยละ 44.45 ของจํานวนนักเรี ยนทังหมด
โรงเรี ยนมีการติดตังอินเทอร์ เน็ตเพือการค้นคว้าของนักเรี ยน จํานวน 135 เครื อง มี
นักเรี ยนมาใช้บริ การอินเทอร์ เน็ต 200 คน ต่อวัน และโรงเรี ยนมีคอมพิวเตอร์ ใช้ในการเรี ยนการ
สอน 135 เครื อง คิดเป็ นสัดส่ วนจํานวนนักเรี ยนต่อเครื อง เท่ากับ 1 เครื อง ต่อนักเรี ยน 1 คน และ
มีคอมพิวเตอร์ทีใช้ในการบริ หารจัดการจํานวน 25 เครื อง

นอกจากห้ องสมุดแล้วโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนดังนี
ที
1
2
3
4

แหล่งเรียนรู้ภายใน
ชือแหล่งเรี ยนรู ้
ห้องเรี ยน E-Learning
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ห้ อ งศู น ย์ สื อเทคโนโลยี ท าง
การศึกษา
ห้องนาฎศิลป์

5 ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
6 ห้องเรี ยนสี เขียว
7
8
9
10

ห้องดนตรี ไทย
ห้องกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า
ห้องพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิน
ห้องแนะแนว

สถิติการใช้/
จํานวนครัง / ปี
1,840
1,840
1,000

แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ชือแหล่งเรี ยนรู ้
1. วัดแหลมทราย
2. วัดไทรงาม
3. วัดแจ้ง

1,200

4. วิทยาลัยสารพัดช่าง
สงขลา
5.พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติสงขลา
6. สวนสองทะเล/
แหลมสมิหลา
7.สวนสัตว์สงขลา
8. มหาลัยราชภัฏสงขลา
9. มหาวิทยาลัยทักษิณ
10. สวนประวัติศาสตร์

1,200
1,200
300
200
200
200

11 ห้องประชาธิปไตย

55

12 ห้องพยาบาล

100

13
14
15
16.
17.

ห้องประชุมวิเชียรคีรี
สวนหย่อม
สวนวรรณคดี
สวนวิทยาศาสตร์
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

200
เรี ยนรู ้ตลอดทังวัน
เรี ยนรู ้ตลอดทังวัน
เรี ยนรู ้ตลอดทังวัน
เรี ยนรู ้ตลอดทังวัน

11. สถาบันทักษิณคดี
ศึกษา
12. อุทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
13. ถําสุ มะโน จ.พัทลุง
14. โรงไฟฟ้ าจะนะ
15. จ.พระนครศรี อยุธยา
16. ประเทศมาเลเซีย
17. ประเทศลาว
18. ประเทศสิ งคโปร์
19. ประเทศออสเตรเลีย

สถิติการใช้
จํานวนครัง/ ปี
12
12
12

50
12
12
12
3
3
6
2
1
1
1
1
7
1
1
1

9. รูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรี ยนวิเชี ยรชม แบ่งโครงสร้ างการบริ หารงานเป็ น 6 กลุ่มบริ หาร ได้แก่ กลุ่ม
บริ หารวิชาการ กลุ่มบริ หารทัว ไป กลุ่มบริ หารบุคคล กลุ่มบริ หารงบประมาณและสิ นทรัพย์ กลุ่ม
เทคโนโลยีและสารสนเทศ กลุ่มสํานักงานผูอ้ าํ นวยการ และกลุ่มสํานักงานโครงการพิเศษ โดย
กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายการพัฒนาไว้ดงั นี
วิสัยทัศน์
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของคนรุ่ นใหม่ ทีมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศทางภาษา คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับมาตรฐานสากล รวมทังเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม
จิตสํานึกรักประชาธิปไตยและความเป็ นไทย ให้สามารถอยูใ่ นสังคมโลกได้อย่างมีความสุ ข
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของชาติ
2. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีระเบียบวินยั พร้อมด้วยคุณธรรม จริ ยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสู ตรสถานศึกษา
3. ส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่าง
ต่อเนืองมีความเป็ นประชาธิปไตย อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนอย่างมีความสุ ข
4. ส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความเป็ นเลิศทางภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
มีทกั ษะในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเป็ นเครื องมือในการสื อสาร
และสื บค้นอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษตามศักยภาพของ
ตน
6. ส่ งเสริ มพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการ
บริ หารงานการจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และมีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพชีวิตทีดี มีขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิหน้าที
8. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการศึกษาและการจัดการเรี ยนการรู ้ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
9. พัฒนาทรัพยากรด้านการศึกษา แหล่งการเรี ยนรู ้ให้เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ ม
การอนุรักษ์สิ งแวดล้อมและพลังงาน
10. ส่ งเสริ มการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิน
11. ส่ งเสริ มสัมพันธภาพทีดีและการมีส่วนร่ วม ระหว่างบ้าน โรงเรี ยน ศิษย์เก่าและชุมชน

กลยุทธ์ ในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ หลัก 1 ปลูกฝังคุณธรรม สํานึ กในความเป็ นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นกั เรี ยนทุกคน
กลยุทธ์ หลัก 2 พัฒนาหลักสู ตรและกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีความหลากหลาย
ให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาความรู ้ความสามารถ มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และทักษะการดํารงชีวติ
กลยุทธ์ หลัก 3 เปิ ดโอกาสการเข้าเรี ยนทุกระดับชันอย่างกว้างขวาง โดยผ่านเกณฑ์ที
สถานศึกษากําหนด
กลยุทธ์ หลัก 4 พัฒนาและส่ งเสริ มการใช้สือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ เครื อข่าย
ครอบคลุมทุกกลุ่มชัน/กลุ่มงานเพือจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การบริ หารจัดการ
กลยุทธ์ หลัก 5 สร้างความเข้มแข็งและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนในการ
บริ หารและการจัด การศึ ก ษา เพื อ รองรั บ การกระจายอํา นาจอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบนหลัก
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์
1. มีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ใช้ ICT เพือการเรี ยนรู ้มีนิสัยใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน มี
ความสามารถคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์
2. มีทกั ษะการดํารงชีวติ มีคุณธรรม มัน ใจในตนเอง และกล้าแสดงออก
3. มีความเป็ นไทย มีจิตสํานึ กในการอนุ รักษ์สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิน
4. มีระบบบริ หารจัดการทีดีมีเอกลักษณ์โดดเด่นโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒนา
5. สามารถให้บริ การได้ทวั ถึง ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมาย
6. พัฒนาคุณภาพนักเรี ยนตามศักยภาพโดยจัดหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนการสอน
ทียดื หยุน่ เน้นการบูรณาการการเรี ยนรู ้และการดํารงชีวติ
7. ดูแล ช่วยเหลือ พัฒนานักเรี ยนตามศักยภาพอย่างทัว ถึง
8. เพิ ม ระดับ คุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษาสู ง ขึ น เป็ นที ย อมรั บ ของชุ ม ชนและผู ้ที
เกียวข้อง
9. ครู ผูบ้ ริ หาร กรรมการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ กียวข้องมีความรู ้
ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10. เพิม ศักยภาพในการใช้ ICT เพือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
11. มีระบบเครื อข่ายผูอ้ ุปถัมภ์ทีมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริ งจัง
12. มีทรัพยากรทีเหมาะสมและใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

10. ผลการดําเนินงานทีผ ่านมา
จากการประเมินคุณภาพนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขันพืนฐาน (รอบสอง
พ.ศ 2550 ) มีผลการประเมินดังนี
มาตรฐานทีม ีผลการดําเนินงานทีน ่ าพอใจ
1. มาตรฐานด้ านผู้เรียน
จากการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ทําให้นกั เรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีวินยั
ความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิตนตามระเบียบ และดําเนินชีวติ ตามหลักธรรมทางศาสนา กล้าแสดงออก มี
ความร่ าเริ งแจ่มใส มีมนุ ษย์สัมพันธ์ทีดีต่อครู เพือนนักเรี ยน และบุคคลทัว ไป มีนิสัยรักการอ่าน
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรี ยนรู ้และสิ งต่าง ๆ ทังในและนอกห้องเรี ยน มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
จิ น ตนาการ สามารถคาดการณ์ และกํา หนดเป้ าหมายได้ ทํา งานเป็ นลํา ดับ ขัน ตอน อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ สามารถจําแนกประเภทของข้อมูล เปรี ยบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์เกิดความคิดรวบยอด
สรุ ปประเด็นจากการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์ได้ถูกต้องด้วยตนเอง มีผลสัมฤทธิM ทางการเรี ยนใน
ทุกกลุ่มสาระอยูใ่ นระดับดี
2. มาตรฐานด้ านการเรียนการสอน
โรงเรี ย นมี ห ลัก สู ต ร กระบวนการพัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา ใช้ ห ลัก สู ต ร
เหมาะสม สอดคล้องกับ เป้ าหมายการศึก ษา ประเมิ นผลการใช้หลัก สู ตร นําผลการประเมินมา
ปรับปรุ งการใช้หลักสู ตร ให้ครู ผูส้ อนได้จดั ทําแผนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ครู สามารถ
จัดการเรี ย นรู ้ ไ ด้ตามเป้ าหมายของการจัดการศึ ก ษา พร้ อมทังจัดหาสื อและสิ ง แวดล้อมใกล้ตวั
สํารวจภูมิปั ญญาท้องถิ น เทคโนโลยี ได้อย่างเหมาะสม เพือกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนรู ้ จกั คิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ กล้าแสดงออกเกิดความคิดรวบยอด เกิดทักษะด้านต่าง ๆ และมีการประเมินผลนําผล
มาปรับปรุ งการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนต่อไป
3. มาตรฐานด้ านการบริหารและการจัดการ
ผูบ้ ริ ห ารมี ก ารจัด ทํา แผนงานต่า ง ๆ มี ก ารปฏิ บ ตั ิ ต ามแผนปฏิ บ ตั ิ ก าร มี ป รั ช ญา
แผนพัฒนา ธรรมนู ญสถานศึ กษา แผนดํา เนิ นการ เพือพัฒนาร่ วมกัน มีก ารบริ หารงานเป็ นที ม
กระจายอํานาจ ให้คนส่ วนใหญ่ได้มีส่วนร่ วม เปิ ดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิM เสนอแนะ แสดงความ
คิดเห็น ประเมินผลการทํางาน นิเทศ ติดตาม บันทึกผลการปฏิบตั ิงาน รายงานผล จัดเก็บข้อมูลการ
เรี ยนการสอน การเงินและงบประมาณ ข้อมูลบุคลากร ผูเ้ รี ยน พัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ ชุ มชน อย่างมีระบบ
เพือปรับปรุ ง พัฒนาทีมงานและเผยแพร่ ให้บุคลากรได้ทราบ พร้อมทังให้ผปู ้ กครองชุ มชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมและรับรู ้ขอ้ มูลต่าง ๆ ตลอดเวลา

4. มาตรฐานด้ านการพัฒนาชุ มชนแห่ งการเรียนรู้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถินจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ทุกคน เช่น ภูมิปัญญา
ด้านมโนราห์ หนังตะลุง การนวดแผนไทย พร้อมทังผูป้ กครององค์กรหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่ วม
ในการแลกเปลียนเรี ยนรู ้และส่ งเสริ มการศึกษา
มาตรฐานทีม ีผลการดําเนินงานไม่ เป็ นทีน ่ าพอใจ
1. มาตรฐานด้ านผู้เรียน
1.1 นักเรี ยนมีคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมยังอยูใ่ นเกณฑ์ไม่
น่าพึงพอใจ
1.2 นัก เรี ย นมี ค วามรู ้ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ คิ ด วิเ คราะห์ ย งั อยู่ใ นเกณฑ์ไ ม่ น่ า
พึงพอใจ
1.3 นัก เรี ย นมี ค วามรู ้ ความเข้า ใจเรื อ งภูมิ ปั ญญาไทย ภูมิ ปั ญ ญาท้องถิ น อยู่ใ น
เกณฑ์ไม่น่าพึงพอใจ
2. มาตรฐานด้ านกระบวนการ
2.1 การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศไม่ครอบคลุมทุกฝ่ ายงาน
2.2 การศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์ เน็ตไม่ทวั ถึ ง เนื องจากมีขอ้ จํากัดเรื องจํานวน
เครื องคอมพิวเตอร์
3. มาตรฐานด้ านปัจจัย
3.1 ผูบ้ ริ หารและครู ยงั สร้างความสัมพันธ์อย่างเป็ นกันเองไม่ทวั ถึง เนืองจากครู มี
จํานวนมาก
3.2 การนิเทศติดตามงานยังดําเนินการไม่ตอ่ เนืองและสมําเสมอ เนืองจากมีภารกิจ
หลายด้าน
11. จุดแข็งและจุดอ่อนของโรงเรียน
จุดแข็งของโรงเรียน
1. ครู – อาจารย์และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ได้รับการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ ทุกฝ่ ายมีการ
ทํางานแบบร่ วมมือร่ วมใจ สามารถเปลียนพฤติกรรมไปตามแนวปฏิรูป
2. โรงเรี ยนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ใช้เทคนิคการประเมินผล
ทีหลากหลาย
3. โรงเรี ย นจัดกิ จกรรมต่า ง ๆ ประสบผลสํา เร็ จ เนื องจากได้รับ ความร่ วมมื อและ
สนับสนุนจากผูป้ กครอง และชุมชนเป็ นอย่างดี
4. มีผลสัมฤทธิMทางการเรี ยนกลุ่มทักษะในภาพรวม อยูใ่ นระดับดี

5. โรงเรี ยนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ครังที 2 ปี การศึกษา 2549
อยูใ่ นระดับดีมากจํานวน 13 มาตรฐาน และระดับดีจาํ นวน 2 มาตรฐานคือมาตรฐานที 4 และ
มาตรฐานที 4
จุดอ่อนของโรงเรียน
1. การดําเนินงานด้านระเบียบวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ยังไม่บรรลุเป้ าหมายทีวางไว้
2. นัก เรี ยนโดยเฉลี ย ต่ อ ห้ อ งเรี ยนมี ม ากเกิ น ไป ทํา ให้ เ ป็ นอุ ป สรรคต่ อ การจัด
กิจกรรม การเรี ยนการสอน
3. บุคลากรนักการภารโรงยังไม่เพียงพอกับนักเรี ยน

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐาน ที 1 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที 1 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่ านิยมทีพ งึ ประสงค์
ตัวบ่ งชี
ดีมาก
ร้อยละ 95.75
ร้อยละ 85.00
1.1 มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลงร่ วมกัน
ดีมาก
ร้อยละ 96.20
ร้อยละ 85.00
1.2 มีความซือสัตย์สุจริ ต
ร้อยละ 85.00
1.3 มีความกตัญyูกตเวที
ดีมาก
ร้อยละ 95.75
ร้อยละ 85.00
1.4 มีความเมตตากรุ ณา มีความรู ้สึกทีดี
ต่อตนเองและผูอ้ ืน
ดีมาก
ร้อยละ 96.40
ร้อยละ 85.00
1.5 มีความประหยัด รู ้จกั ใช้และรักษา
ดีมาก
ร้อยละ 93.40
ทรัพยากร และสิ งแวดล้อม
1.6 มีมารยาทและปฏิบตั ิตนตาม
ดีมาก
ร้อยละ 94.50
ร้อยละ 85.00
วัฒนธรรมไทย
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐาน ที 2 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที 2 เด็กมีจิตสํ านึกในการ
อนุรักษ์ และพัฒนาสิ งแวดล้อม
ตัวบ่ งชี
ดีมาก
ร้อยล 95.00
ร้อยละ85.00
2.1 รับรู ้คุณค่าของสิ งแวดล้อมและ
ผลกระทบทีเกิดจากการเปลียนแปลง
สิ งแวดล้อม
2.2 เข้าร่ วมหรื อมีส่วนร่ วมกิจกรรม/
ดีมาก
ร้อยละ91.00
ร้อยละ85.00
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐาน ที 3 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที 3 เด็กสามารถทํางานจนสํ าเร็จ
ทํางานร่ วมกับผู้อนื ได้ และมีความรู้สึกทีด ี
ต่ ออาชีพสุ จริต
ตัวบ่ งชี
ร้อยละ85.00
ร้อยละ94.00
ดีมาก
3.1 สนใจและกระตือรื อร้นในการทํางาน
ร้อยละ85.00
ร้อยละ98.33
ดีมาก
3.2 ทํางานจนสําเร็ จและภูมิใจในผลงาน
ร้อยละ85.00
ดีมาก
ร้อยละ97.33
3.3 เล่นและทํากิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ืนได้
ร้อยละ85.00
ดีมาก
ร้อยละ98.00
3.4 มีความรู ้สึกทีดีต่ออาซีพสุ จริ ต

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐาน ที 4 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที 4 เด็กสามารถคิดรวบยอด คิด
ริเริมสร้ างสรรค์
ตัวบ่ งชี
ร้อยละ85.00
ร้อยละ97.00
ดีมาก
4.1 มีความคิดรวบยอดเกียวกับสิ งต่างที
เกิดจากการเรี ยนรู ้
ร้อยละ85.00
ร้อยละ97.50
ดีมาก
4.2 แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
4.3 มีจิตนาการและมีความคิดริ เริ ม
ร้อยละ85.00
ร้อยละ94.42
ดีมาก
สร้างสรรค์

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐาน ที 5 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที 5 เด็กมีความรู้และทักษะเบือ งต้ น
ตัวบ่ งชี
ดีมาก
ร้อยละ100
ร้อยละ85.00
5.1 มีทกั ษะในการใช้กล้ามเนือใหญ่ - เล็ก
ดีมาก
ร้อยละ97.50
ร้อยละ85.00
5.2 มีทกั ษะการใช้ประสาทสัมผัสทัง5
ดีมาก
ร้อยละ97.00
ร้อยละ85.00
5.3 มีทกั ษะในการสื อสาร
ดีมาก
ร้อยละ96.67
ร้อยละ85.00
5.4 มีทกั ษะในการสังเกตและสํารวจ
ดีมาก
ร้อยละ96.67
ร้อยละ85.00
5.5 มีทกั ษะในเรื องมิติสัมพันธ์
5.6 มีทกั ษะในเรื องจํานวน จํานวน ปริ มาณ
ดีมาก
ร้อยละ97.00
ร้อยละ85.00
นําหนัก และการกะประมาณ
ดีมาก
ร้อยละ96.00
ร้อยละ85.00
5.7 เชือมโยงความรู ้และทักษะต่างๆ
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐาน ที 6 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที 6 เด็กมีความสนใจใฝ่ รู้ รักการ
อ่านและพัฒนาตนเอง
ตัวบ่ งชี
ร้อยละ85.00
ร้อยละ92.20
ดีมาก
6.1 เด็กรู ้จกั ตังคําถามเพือหาเหตุผล และมี
ความสนใจใฝ่ รู ้
ร้อยละ85.00
ร้อยละ96.75
ดีมาก
6.2 เด็กมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้สิ ง
ต่างๆ รอบตัวและสนุกกับการเรี ยนรู ้

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐาน ที 7 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที 7 เด็กมีความรู้และทักษะเบือ งต้ น
ตัวบ่ งชี
ร้อยละ85.00
ร้อยละ95.60
ดีมาก
7.1 รักการออกกําลังกาย ดูแลสุ ขภาพ และ
ช่วยเหลือตนเองได้
7.2 มีน าํ หนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพ
ร้อยละ85.00
ร้อยละ99.50
ดีมาก
ทางกายตามเกณฑ์
ร้อยละ85.00
ร้อยละ98.50
ดีมาก
7.3 เห็นโทษของสิ งเสพติดให้โทษและสิ งมอมเมา
ร้อยละ85.00
ร้อยละ97.00
ดีมาก
7.4 มีความมัน ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
7.5 ร่ าเริ งแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีตอ่ เพือน ครู
ร้อยละ85.00
ร้อยละ99.34
ดีมาก
และผูอ้ ืน

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐาน ที 8 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที 8 เด็กมีความรู้และทักษะเบือ งต้ น
ตัวบ่ งชี
8.1 มีความสนใจและร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ
8.2 มีความสนใจและร่ วมกิจกรรมด้านดนตรี
8.3 มีความสนใจและร่ วมกิจกรรมการ
เคลือนไหว

ร้อยละ85.00
ร้อยละ85.00

ร้อยละ97.80
ร้อยละ97.25

ดีมาก
ดีมาก

ร้อยละ85.00

ร้อยละ97.00

ดีมาก

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐาน ที
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
มาตรฐานที 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรมมีวฒ
ุ ิ/
ความรู้ความสามารถตรงกับงานทีรับผิดชอบ
หมันพัฒนาตนเอง เข้ ากับชุ มชนได้ ดี และมี
ครูพอเพียง
ตัวบ่ งชี
9.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรม และปฏิบตั ิตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
9.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ทีดีกบั เด็ก ผูป้ กครอง
และชุมชน
9.3 มีความมุง่ มัน และอุทิศตนในการสอนและ
พัฒนาเด็ก
9.4 มีแสวงหาความรู ้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ
รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและยอมรับการ
เปลียนแปลง
9.5 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทาง
การศึกษาหรื อเทียบเท่าขึนไป
9.6 สอนตรงตามวิชาเอก- โท หรื อตรงตาม
ความถนัด
9.7 มีจาํ นวนเพียงพอ ( หมายถึงรวมทังครู และ
บุคลากรสนับสนุน

9 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
เป้าหมาย

ผลทีเ กิดขึน

ระดับคุณภาพ

ร้อยละ85.00

ร้อยละ99.60

ดีมาก

ร้อยละ85.00

ร้อยละ99.00

ดีมาก

ร้อยละ85.00

ร้อยละ100

ดีมาก

ร้อยละ85.00

ร้อยละ97.50

ดีมาก

ร้อยละ85.00

ร้อยละ100

ดีมาก

ร้อยละ100
ดีมาก

ร้อยละ85.00
ร้อยละ85.00

ร้อยละ100

ดีมาก

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐาน ที
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
มาตรฐานที 10 ครูมีความสามารถในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ได้ อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเน้ นเด็กเป็ นสํ าคัญ
ตัวบ่ งชี
10.1 มีความรู ้ความเข้าใจเป้ าหมายการจัด
การศึกษาและหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
10.2 มีการวิเคราะห์เด็กเป็ นรายบุคคล
10.3 มีความสามารถในการจัดประสบการณ์
ทีเน้นเด็กเป็ นสําคัญ
10.4 มีความสามารถในการใช้สือทีเหมาะสม
และสอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ของเด็ก
10.5 มีการประเมินพัฒนาการของเด็กตาม
สภาพจริ งโดยคํานึงถึงพัฒนาการตามวัย
10.6 มีการนําผลการประเมินพัฒนาการ
มาปรับเปลียนการจัดประสบการณ์เพือพัฒนา
เด็กให้เป็ นไปตามศักยภาพ
10.7 มีการวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเด็ก
และนําผลไปใช้พฒั นาเด็ก

10 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
เป้าหมาย

ผลทีเ กิดขึน

ระดับคุณภาพ

ร้อยละ85.00

ร้อยละ100

ดีมาก

ร้อยละ85.00
ร้อยละ85.00

ร้อยละ100
ร้อยละ100

ดีมาก
ดีมาก

ร้อยละ85.00

ร้อยละ100

ดีมาก

ร้อยละ85.00

ร้อยละ100

ดีมาก

ร้อยละ85.00

ร้อยละ100

ดีมาก

ร้อยละ85.00

ร้อยละ96.00

ดีมาก

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐาน ที
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
มาตรฐานที 10 ครูมีความสามารถในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ได้ อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเน้ นเด็กเป็ นสํ าคัญ
ตัวบ่ งชี
10.1 มีความรู ้ความเข้าใจเป้ าหมายการจัด
การศึกษาและหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
10.2 มีการวิเคราะห์เด็กเป็ นรายบุคคล
10.3 มีความสามารถในการจัดประสบการณ์
ทีเน้นเด็กเป็ นสําคัญ
10.4 มีความสามารถในการใช้สือทีเหมาะสม
และสอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ของเด็ก
10.5 มีการประเมินพัฒนาการของเด็กตาม
สภาพจริ งโดยคํานึงถึงพัฒนาการตามวัย
10.6 มีการนําผลการประเมินพัฒนาการ
มาปรับเปลียนการจัดประสบการณ์เพือพัฒนา
เด็กให้เป็ นไปตามศักยภาพ
10.7 มีการวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเด็ก
และนําผลไปใช้พฒั นาเด็ก

10 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
เป้าหมาย

ผลทีเ กิดขึน

ระดับคุณภาพ

ร้อยละ85.00

ร้อยละ100

ดีมาก

ร้อยละ85.00
ร้อยละ85.00

ร้อยละ100
ร้อยละ100

ดีมาก
ดีมาก

ร้อยละ85.00

ร้อยละ100

ดีมาก

ร้อยละ85.00

ร้อยละ100

ดีมาก

ร้อยละ85.00

ร้อยละ100

ดีมาก

ร้อยละ85.00

ร้อยละ96.00

ดีมาก

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐาน ที
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
มาตรฐานที 11 เด็กมีความรู้ และทักษะ
เบือ งต้ น
ตัวบ่ งชี
11.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรมและปฏิบตั ิตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
11.2 มีความคิดริ เริ ม มีวสิ ัยทัศน์ และเป็ นผูน้ าํ
ทางวิชาการ
11.3 มีความสามารถในการบริ หาร
งานวิชาการและการจัดการ

11 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
เป้าหมาย

ผลทีเ กิดขึน

ระดับคุณภาพ

ร้อยละ 90.00

ร้อยละ 91.25

ดีมาก

ร้อยละ 90.00

ร้อยละ 95.25

ดีมาก

ร้อยละ 90.00

ร้อยละ 95.11

ดีมาก

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐาน ที 12 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที 5 สถานศึกษามีการจัดองค์ กร
โครงสร้ าง ระบบการบริหาร
ตัวบ่ งชี
ดีมาก
ร้อยละ99.00
ร้อยละ85.00
12.1 มีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบ
การบริ หารงานทีมีความคล่องตัวสู งและ
ดีมาก
ร้อยละ96.00
ปรับเปลียนได้เหมาะสมตามสถานการณ์
ร้อยละ85.00
12.2 มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็ น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน
ดีมาก
ร้อยละ99.50
ร้อยละ85.00
12.3 มีระบบการประกันคุณภาพภายในที
ดําเนินงานอย่างต่อเนือง
12.4 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็ นระบบและ
ดีมาก
ร้อยละ100
ร้อยละ85.00
ต่อเนือง
12.5 ผูร้ ับบริ การและผูเ้ กียวข้องพึงพอใจผล
ดีมาก
ร้อยละ100
ร้อยละ85.00
การบริ หารงานและการพัฒนาเด็ก

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรที1 3 เทียบเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับคุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
มาตรฐานที1 3 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาเป็ นฐาน
ตัวบ่ งชี
99.33
85
13.1 มีการกระจายอํานาจการบริ การและการจัดการศึกษา
99.50
85
13.2 มีการบริ หารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่ วม
85
100
13.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่ วมพัฒนาสถานศึกษา
85
100
13.4 มีการบริ หารทีมุง่ ผลสัมฤทธิMของงาน
85
100
13.5 มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรที1 4 เทียบเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับคุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
มาตรฐานที14 สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตรและประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ทีเน้นเด็กเป็ นสําคัญ
ตัวบ่ งชี
100
85
14.1 มีหลักสู ตรทีเหมาะสมกับเด็กและท้องถิน
100
85
14.2 มีการส่ งเสริ มให้ครู จดั ทําแผนจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที
ตอบสนองสนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็ก
100
85
14.3 มีการส่ งเสริ มและพัฒนาวัฒนากรรมการจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้และสื ออุปกรณ์การเรี ยนรู ้
98.33
85
14.4 มีการจัดการเรี ยนรู ้โดยบุราณการผ่านการเล่นและเด็กได้เรี ยนรู ้
จากประสบการณ์
100
85
14.5 มีการบันทึกการรายงานผลและการส่ งต่อข้อมูลของเด็กอย่าง
เป็ นระบบ
96.00
85
14.6 มีการนิเทศและนําผลไปปรับปรุ งการจัดกิจกรรม/ประสบการณ์
อย่างสมําเสมอ
93.00
85
14.7 มีการนําแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถินมาใช้ในการจัด
ประสบการณ์

ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรที1 5 เทียบเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับคุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
มาตรฐานที1 5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่ งเสริมคุณภาพเด็กอย่าง
หลากหลาย
ตัวบ่ งชี
98.00
85
15.1 มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างทัว ถึง
97.00
85
15.2 มีการจัดกิจกรรม กระตุน้ พัฒนาการทางสมองตอบสนองความ
สนใจและส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
98.25
85
15.3 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มค่านิยมทีดีงาม
97.50
85
15.4 มีการจักกิจกรรมส่ งเสริ มด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลือนไหว
98.00
85
15.5 มีการจัดกิจกรรมสื บสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาไทย
98.00
85
15.6 มีการจัดกิจกรรมสื บสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรมประเพณี
และภูปัญญาไทย
98.00
85
15.7 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิปไตย
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรที 16 เทียบเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับคุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
มาตรฐานที1 6 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที
ส่ งเสริมให้ เด็ก
ตัวบ่ งชี
98.00
85
15.1 มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างทัว ถึง
97.00
85
15.2 มีการจัดกิจกรรม กระตุน้ พัฒนาการทางสมองตอบสนองความ
สนใจและส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
98.25
85
15.3 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มค่านิยมทีดีงาม
97.50
85
15.4 มีการจักกิจกรรมส่ งเสริ มด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลือนไหว
98.00
85
15.5 มีการจัดกิจกรรมสื บสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาไทย
98.00
85
15.6 มีการจัดกิจกรรมสื บสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรมประเพณี
98.00
85.00
และภูปัญญาไทย
15.7 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิปไตย

ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐานที 17 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที 17 สถานศึกษามีการสนับสนุน
และใช้ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิน
ตัวบ่ งชี
17.1 มีการเชือมโยงและแลกเปลียนข้อมูล
ดีมาก
ร้อยละ95.75
ร้อยละ85.00
กับแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาในท้องถิน
17.2 สนับสนุนให้แหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญา
ดีมาก
ร้อยละ99.33
ร้อยละ85.00
และชุมชน เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทํา
หลักสู ตรระดับสถานศึกษา
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐานที 18 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที 18 สถานศึกษามีการร่ วมมือกัน
ระหว่างบ้ าน องค์ กรทางศาสนา สถาบันทาง
วิชาการและองค์ กรภาครัฐและเอกชน เพือ
พัฒนาวิถีการเรียนรู้ ในชุ มชน
ตัวบ่ งชี
ร้อยละ85.00
ร้อยละ96.00
ดีมาก
18.1 เป็ นแหล่งวิทยาการในการแสวงหา
ความรู ้และบริ การชุมชน
ร้อยละ85.00
ร้อยละ96.00
ดีมาก
18.2 มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ร่วมกัน

ส่ วนที 2
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
 เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวิเชียรชม ปี การศึกษา 2553
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขันพืน ฐาน
รอบที 2

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เป้ าหมาย
ด้ านวิชาการ/คุณภาพนักเรียน
1. มีหลักสู ตรสถานศึกษาที
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและท้องถิน
พัฒนาตามการเปลียนแปลงและ
ความเจริ ญก้าวหน้าทาง
วิทยาการต่าง ๆ และสอดคล้อง
กับการศึกษาของชาติ

ยุทธศาสตร์
1.1 มีแผนและ
กระบวนการพัฒนา
หลักสู ตรและเนือหาสาระ
การเรี ยนรู ้
1.2 ผูม้ ีส่วนเกียวข้องมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนา
หลักสู ตรทีเหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยนและท้องถิน
2.1 พัฒนาระบบการ
2. ผูเ้ รี ยนระดับประถมศึกษา
จัดการเรี ยนการสอน และ
ร้อยละ80
ร้อยละ70 มีผลสัมฤทธิMทางการ พัฒนาการวัดผลและ
เรี ยนทุกกลุ่มสาระการ เรี ยนรู ้ ฯ ประเมินผล
2.2 ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้เป็ น
อยูใ่ นระดับ 3-4
บุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ มี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ตัดสิ นใจและ
แก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
3.1 ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มี
3. ผูเ้ รี ยนประพฤติปฏิบตั ิตน
วินยั มีความรับผิดชอบ
เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม
คุณลักษณะทีพึงประสงค์และ ประพฤติปฏิบตั ิตนตาม
หลักธรรมเบืองต้นของแต่
ค่านิยมทีดีงาม
ละศาสนาและมี
คุณลักษณะทีพึงประสงค์
ตามหลักสู ตรสถานศึกษา
ของมูลนิธิฯ (BSG)
3.2 พัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือผูเ้ รี ยน

ตัวชีวดั ความสําเร็ จ
1.1 ร้อยละ 80 ของ
ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง
บุคลากรและชุมชนมี
ความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยน

2.1 ผูเ้ รี ยนระดับประถม
ศึกษาร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิMทางการเรี ยน
เฉลียทุกกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ฯ
อยูใ่ นระดับดี

3.1 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 95
ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นผู ้
มีคุณธรรม จริ ยธรรม
คุณลักษณะทีพึงประสงค์
และค่านิยมทีดีงาม
3.2 โรงเรี ยนมีระบบการ
ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ
ผูเ้ รี ยนอย่างทัว ถึง

ตัวชีวดั ความสําเร็ จ
4.1 ผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถ
วิเคราะห์และกําหนด
เป้ าหมายของชีวิตได้
4.2 ผูเ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วม
กิจกรรมศิลปะดนตรี และ
กีฬาตามความถนัดและ
ความ
สนใจ ด้วยความชืนชม
และเต็มใจ
5. ผูเ้ รี ยนสามารถใช้
5.1 ผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถ
5.1 ส่ งเสริ มการใช้
ใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยีเพือการศึกษา เทคโนโลยีใน การ
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จัดการเรี ยนการสอนและ เพือการศึกษาและมีผลงาน
ทีสร้างสรรค์
การจัด
กิจกรรมในทางที
สร้างสรรค์
6.1 ร้อยละ 80 ของผูเ้ รี ยน
6.1 พัฒนาระบบการ
6. ผูเ้ รี ยนสามารถใช้
จัดการเรี ยนการสอนด้าน ป.3 ป.6 สามารถใช้
ภาษาไทยและภาษา
ภาษาไทยและ
ภาษาและการสื อสาร
ต่างประเทศในการ
6.2 ส่ งเสริ มการใช้ภาษา ภาษาต่างประเทศในการ
สื อสารได้อย่างมี
สื อสารได้อย่างมี
ทีถูกต้องและเป็ นสาก
ประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิภาพ
เป้ าหมาย
4. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะทีจาํ เป็ น
ในการดําเนินชีวิต มี
สุ ขภาพ และบุคลิกภาพที
ดี มีสุนทรี ยภาพสามารถ
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมี
ความสุ ข

ยุทธศาสตร์
4.1. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนให้
มีทกั ษะในการดําเนิน
ชีวติ มีสุขภาพและ
บุคลิกภาพทีดี
4.2 ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนเข้า
ร่ วมกิจกรรมศิลปะ
ดนตรี และกีฬาด้วยความ
ชืนชมและเต็มใจ

7. ผูเ้ รี ยนสร้างสรรค์
ผลงานอย่างหลากหลาย
เต็มตามศักยภาพตาม
ความถนัดและความ
สนใจ

7.1 ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนมี
ผลงานอย่างหลากหลาย
ตามความถนัดและความ
สนใจ

7.1 ผูเ้ รี ยนทุกคนมีแฟ้ ม
สะสมผลงานตามความ
สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
อย่างหลากหลายทังใน
ด้านวิชาการ ด้านการกีฬา
และด้านสุ นทรี ยภาพ เต็ม
ตามศักยภาพ ตามความ
ถนัดและความสนใจ

ตัวชีวดั ความสําเร็ จ
8.1 ผูเ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วม
กิจกรรมประเพณี ไทยภูมิ
ปัญญาไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิน
8.2 ผูเ้ รี ยนทุกคนมีผลงาน
ทีแสดงออกถึงความ
ภาคภูมิใจใขนบธรรม
เนียมประเพณี ไทย ภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิ
ปัญญาท้องถิน
9. ผูเ้ รี ยนเห็นคุณค่าและ 9.1 จัดโครงการส่ งเสริ ม 9.1 ผูเ้ รี ยนทุกคนมีส่วน
ร่ วม
ผูเ้ รี ยนประหยัดพลังงาน ร่ วมในการอนุรักษ์
อนุรักษ์
รักษาธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ งแวดล้อม
พลังงานและสิ งแวดล้อม
พลังงานและสิ งแวดล้อม 9.2 สร้างเครื อข่าย หา
9.2 ผูเ้ รี ยนทุกคนได้เข้า
ความร่ วมมือกับองค์กร ร่ วมในการจัดกิจกรรมอนุ
ภายนอก ในการประหยัด รักษทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงาน ร่ วมอนุรักษ์
พลังงานและสิ งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทังภายในหรื อหน่วยงาน
ภายนอก
10.1 ส่ งเสริ มและพัฒนา 10.1 ผูเ้ รี ยนทุกคน
10. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะและ
สามารถสร้างผลงานอย่าง
ผูเ้ รี ยนในการจัดทํา
ความ
โครงงาน/ชินงานโดยใช้ น้อย 1 ชิน
สามารถในการทํางาน
ทักษะกระบวนการทาง 10.2 ผูเ้ รี ยนในระดับชัน
โดยใช้
ประถมศึกษาทุกคนมี
วิทยาศาสตร์
กระบวนการทาง
10.2 ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมี นวัตกรรม หรื อสื อโดยใช้
วิทยาศาสตร์
การสร้างนวัตกรรม สื อ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 1 ชิน
โดยใช้ทกั ษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
เป้ าหมาย
8. ผูเ้ รี ยนเห็นคุณค่าและ
ภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยภูมิปัญญาไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิน

ยุทธศาสตร์
8.1 ส่ งเสริ มและพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้เห็นคุณค่าและ
ภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยภูมิปัญญาไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิน

เป้ าหมาย
ด้ านบุคลากร
11. บุคลากรมีความรู ้
ความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีคุณธรรมจริ ยธรรม
มีจรรยาบรรณ และมีทกั ษะ
ในการใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
12. บุคลากรมีขวัญกําลังใจ
และมีคุณภาพชีวติ ทีดี

ด้ านการบริหารจัดการและ
คุณภาพศึกษา
13. โรงเรี ยนมีการบริ หารจัด
การศึกษาอย่างเป็ นระบบ มี
คุณภาพและสามารถ
ตรวจสอบได้

ยุทธศาสตร์
11.1 ส่ งเสริ มและพัฒนา
บุคลากรตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
11.2 ส่ งเสริ มและพัฒนา
บุคลากรในการใช้
เทคโนโลยี ในการทํางาน
และการเรี ยนการสอนอย่าง
ต่อเนือง
12.1 พัฒนาและส่ งเสริ ม การ
ใช้ระบบการเสริ มแรงจูงใจ
จากผลการปฏิบตั ิงาน
12.2 ประสานความร่ วมมือ
เพือการจัดตังกองทุน
สวัสดิการบุคลากร
12.3 ส่ งเสริ มให้มีการบริ หาร
จัดการเพือให้บุคลากรมีขวัญ
กําลังใจและมีคุณภาพชีวติ ที
ดี
13.1 พัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการศึกษาทีเป็ นระบบ
โปร่ งใสและตรวจสอบได้
13.2 ส่ งเสริ มและพัฒนา
บุคลากร ให้มีความรู ้
ความสามารถเกียวกับระบบ
บริ หารจัดการศึกษา และ
ภาระงานทีรับผิดชอบ

ตัวชีวดั ความสําเร็ จ
11.1 บุคลากรทุกคนได้รับ
การพัฒนาตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
11.2 บุคลากรร้อยละ 90
สามารถปรับใช้เทคโนโลยี
ให้เกิดประโยชน์ในการ
ทํางานของตนเอง
12.1 มีระบบการประเมินผล
การปฏิบตั ิ
งานทีชดั เจน
12.2 บุคลากรร้อยละ 90
ได้รับการสร้างแรงจูงใจจาก
ผลการปฏิบตั ิงาน
12.3 บุคลากรร้อยละ 95 มี
ความพึงพอใจ และมี
ความสุ ขในการทํางาน
13.1โรงเรี ยนมีโครงสร้างใน
การบริ หารมีบทพรรณนา
งาน คูม่ ือและแนวทางใน
การปฏิบตั ิทีชดั เจน
13.2 บุคลากรร้อยละ 95 มี
ความรู ้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที และมี
ทักษะในการทํางานตาม
กระบวนการP D C A
13.3 มีการกํากับติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการ
ปฏิบตั ิงานตามแผน

เป้ าหมาย
14. โรงเรี ยนมีการพัฒนา
ระบบเครื อข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสามารถนําไปใช้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

ยุทธศาสตร์
14.1 จัดทําแผนแม่บท
และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
14.2 ส่ งเสริ ม และพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู ้
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

15.โรงเรี ยน ผูป้ กครอง
และชุมชนมี
ความสัมพันธ์ทีดีและมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรี ยน

15.1 ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการมีส่วนร่ วม
และสร้างความสัมพันธ์ที
ดีของผูป้ กครอง ชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา

16. โรงเรี ยนมีการบริ หาร
จัดการตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษามีระบบ
การประกันคุณภาพ
ภายในทีมีประสิ ทธิภาพ

16.1 ส่ งเสริ มและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา
16.2 ส่ งเสริ มการวิจยั เพือ
การบริ หารจัดการศึกษา
ของโรงเรี ยน

ตัวชีวดั ความสําเร็ จ
14.1 โรงเรี ยนมีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศทีเป็ น
ปัจจุบนั สามารถนําผลไป
ใช้ในการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
14.2 บุคลากรร้อยละ 95
ได้รับการพัฒนา อบรม
ทางด้านการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
15.1 โรงเรี ยนมีเครื อข่าย
ผูป้ กครองชุมชน ศิษย์เก่า
ในรู ปแบบของคณะ
กรรมการฯ
15.2 ผูป้ กครอง ชุมชน
ศิษย์เก่าให้ความร่ วมมือ
และมีความสัมพันธ์ทีดี
กับ
โรงเรี ยน
16.1 โรงเรี ยนผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา ในระดับดี
หรื อดีมาก
16.2 โรงเรี ยนมีงานวิจยั ที
มีคุณภาพและสามารถ
นําไปใช้ในการพัฒนา
โรงเรี ยนและการเรี ยน
การสอน

เป้ าหมาย
ด้ านทรัพยากรเพือ
การศึกษา
17. โรงเรี ยนมีอาคาร
สถานที
แหล่งเรี ยนรู ้และ
ทรัพยากร
ทางการศึกษาอย่าง
เพียงพอและใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด

ยุทธศาสตร์
17.1 จัดสรรงบประมาณ
การก่อสร้างและการ
ปรับปรุ งอาคารสถานที
และทรัพยากรทางการ
ศึกษา
17.2 ส่ งเสริ มและพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู ้ให้เป็ นแหล่ง
วิทยบริ การในการ
แสวงหาความรู ้

ตัวชีวดั ความสําเร็ จ
17.1 โรงเรี ยนมีอาคาร
สถานที แหล่งเรี ยนรู ้และ
ทรัพยากรทางการศึกษา
อย่าง
เพียงพอเหมาะสมตาม
เกณฑ์มาตรฐานทีกาํ หนด
17.2 โรงเรี ยนมีสถิติการ
ใช้และการให้บริ การด้าน
อาคารสถานทีแหล่งการ
เรี ยนรู ้และทรัพยากร
ทางการศึกษาอย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ
และอยูใ่ นสภาพทีใช้งาน
ได้ดี

เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวิเชียรชม ปี การศึกษา 2553
ตามมาตรฐานสํ านักงานคณะกรรมการศึกษาขันพืน ฐาน
ประเด็นพัฒนาทีก าํ หนด
สอดคล้อง กับมาตรฐาน สพฐ.
เป้าหมายที
โรงเรียนกําหนด
1. มีหลักสู ตรสถานศึกษาที มาตรฐานที 10 ครู มีความสามารถในการจัด
ร้ อยละ 90
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและ
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ท้องถินพัฒนาตามการ
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
มาตรฐานที 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตรและ
เปลียนแปลงและความ
เจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง กระบวนการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ๆ และสอดคล้องกับการศึกษา
ของชาติ
2. ผูเ้ รี ยนระดับประถมศึกษา มาตรฐานที 4 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิด
ร้ อยละ 80
ร้อยละ80 มีผลสัมฤทธิMทางการ วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
เรี ยนทุกกลุ่มสาระการ เรี ยนรู ้ สร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง และมีวสิ ัยทัศน์
มาตรฐานที 5 มีความรู ้และทักษะทีจาํ เป็ นตาม
ฯอยูใ่ นระดับ 3-4
หลักสู ตร
3. ผูเ้ รี ยนประพฤติปฏิบตั ิตน มาตรฐานที 1 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
ร้ อยละ 95
เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยมทีพึงประสงค์
คุณลักษณะทีพึงประสงค์และ
ค่านิยมทีดีงาม
มาตรฐานที 1 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
4. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะทีจาํ เป็ นใน
ร้ อยละ 100
การดําเนินชีวติ มีสุขภาพ และ ค่านิยมทีพึงประสงค์
บุคลิกภาพทีดี มีสุนทรี ยภาพ มาตรฐานที 2 ผูเ้ รี ยนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ งแวดล้อม
สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้
มาตรฐานที 3 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทํางาน รักการ
อย่างมีความสุ ข
ทํางาน สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนและมีเจตคติทีดี
ต่ออาชีพสุ จริ ต
มาตรฐานที 4 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง และมีวสิ ัยทัศน์
มาตรฐานที 5 มีความรู ้และทักษะทีจาํ เป็ นตาม
หลักสู ตร

ประเด็นพัฒนาทีก าํ หนด

สอดคล้อง กับมาตรฐาน สพฐ.

มาตรฐานที 6 มีทกั ษะในการแสวงหา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยน และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง
มาตรฐานที 7 ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสัย สุ ขภาพ
กาย และสุ ขภาพจิตทีดี
มาตรฐานที 8 ผูเ้ รี ยนมีสุนทรี ยภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
มาตรฐานที 5 มีความรู ้และทักษะที
5. ผูเ้ รี ยนสามารถใช้
เทคโนโลยีเพือการศึกษาได้ จําเป็ นตามหลักสู ตร
มาตรฐานที 6 มีทกั ษะในการแสวงหา
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยน และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง
มาตรฐานที 7 ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสัย สุ ขภาพ
กาย และสุ ขภาพจิตทีดี
มาตรฐานที 10 ครู มีความสามารถในการ
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
6. ผูเ้ รี ยนสามารถใช้
มาตรฐานที 5 มีความรู ้และทักษะที
ภาษาไทยและภาษา
จําเป็ นตามหลักสู ตร
ต่างประเทศในการสื อสารได้ มาตรฐานที 6 มีทกั ษะในการแสวงหา
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยน และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง
7. ผูเ้ รี ยนสร้างสรรค์ผลงาน มาตรฐานที 4 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถใน
อย่างหลากหลาย เต็มตาม
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
ศักยภาพตามความถนัดและ วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ความสนใจ
ไตร่ ตรอง และมีวสิ ัยทัศน์
มาตรฐานที 6 มีทกั ษะในการแสวงหา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยน และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง

เป้าหมายทีโ รงเรียน
กําหนด

ร้ อยละ 90

ร้ อยละ 80

ร้ อยละ 82

ประเด็นพัฒนาทีก าํ หนด

สอดคล้อง กับมาตรฐาน สพฐ.

มาตรฐานที 8 ผูเ้ รี ยนมีสุนทรี ยภาพ
และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี
และกีฬา
มาตรฐานที 15 สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่าง
หลากหลาย
มาตรฐานที 1 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม
8. ผูเ้ รี ยนเห็นคุณค่าและ
จริ ยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์
ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณี ไทยภูมิปัญญาไทยและ มาตรฐานที 2 ผูเ้ รี ยนมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิน
มาตรฐานที 17 สถานศึกษามีการ
สนับสนุนและใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิ
ปัญญาในท้องถิน
มาตรฐานที 2 ผูเ้ รี ยนมีจิตสํานึกในการ
9. ผูเ้ รี ยนเห็นคุณค่าและร่ วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานและสิ งแวดล้อม
มาตรฐานที 3 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการ
10. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะและความ
ทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
สามารถในการทํางานโดยใช้
ร่ วมกับผูอ้ ืนและมีเจตคติทีดีตอ่ อาชีพ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สุ จริ ต
มาตรฐานที 4 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิด
มาตรฐานที 9 ครู มีคุณธรรม จริ ยธรรม
11. บุคลากรมีความรู ้
มีวฒ
ุ ิ / ความรู ้ความสามารถตรงกับงานที
ความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีคุณธรรมจริ ยธรรมมี รับผิดชอบ หมัน พัฒนาตนเองเข้ากับ
ชุมชนได้ดีและมีครู พอเพียง
จรรยาบรรณ และมีทกั ษะ
มาตรฐานที 10 ครู มีความสามารถในการ
ในการใช้เทคโนโลยีอย่างมี
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

เป้าหมายทีโ รงเรียน
กําหนด

ร้ อยละ 90

ร้ อยละ 90

ร้ อยละ 85

ร้ อยละ 90

ประสิ ทธิ ภาพและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
12. บุคลากรมีขวัญกําลังใจและมี มาตรฐานที 12 สถานศึกษามีการจัด
องค์กร โครงสร้าง ระบบการ
คุณภาพชีวติ ทีดี
บริ หารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็ น
ระบบครบวงจร

ประเด็นพัฒนาทีก าํ หนด

สอดคล้อง กับมาตรฐาน สพฐ.

13. โรงเรี ยนมีการบริ หารจัด
การศึกษาอย่างเป็ นระบบ มี
คุณภาพและสามารถตรวจสอบ
ได้

มาตรฐานที 11 ผูบ้ ริ หารมีคุณธรรม
จริ ยธรรม มีภาวะผูน้ าํ และมี
ความสามารถในการบริ หารจัดการศึกษา
มาตรฐานที 12 สถานศึกษามีการจัด
องค์กร โครงสร้าง ระบบการบริ หารงาน
และพัฒนาองค์กรอย่างเป็ นระบบครบ
วงจร
มาตรฐานที 13 สถานศึกษามีการบริ หาร
และจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็ น
ฐาน
มาตรฐานที 14 สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู ้ทีเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
มาตรฐานที 15 สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่าง
หลากหลาย
มาตรฐานที 16 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริ การทีส่งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ
มาตรฐานที 17 สถานศึกษามีการ
สนับสนุนและใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิ
ปัญญาในท้องถิน
มาตรฐานที 18 สถานศึกษามีการร่ วมมือ

ร้ อยละ 95

เป้าหมายทีโ รงเรียน
กําหนด
ร้ อยละ 95

กันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา
สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐ
และเอกชน เพือพัฒนาวิถีการเรี ยนรู ้ใน
ชุมชน

14. โรงเรี ยนมีการพัฒนาระบบ
เครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสามารถนําไปใช้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

มาตรฐานที 14 สถานศึกษามีการจัด
หลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนรู ้ทีเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
มาตรฐานที 16 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริ การที
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตามธรรมชาติ
เต็มศักยภาพ
15.โรงเรี ยน ผูป้ กครอง และ
มาตรฐานที 17 สถานศึกษามีการ
ชุมชนมีความสัมพันธ์ทีดีและมี สนับสนุนและใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิ
ปัญญาในท้องถิน
ส่ วนร่ วมในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรี ยน
มาตรฐานที 18 สถานศึกษามีการ
ร่ วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทาง
ศาสนา สถาบันทางวิชาการ และ
องค์กรภาครัฐและเอกชน เพือพัฒนา
วิถีการเรี ยนรู ้ในชุมชน

ประเด็นพัฒนาทีก าํ หนด
16. โรงเรี ยนมีการบริ หาร
จัดการตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในทีมี
ประสิ ทธิภาพ

สอดคล้อง กับมาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที 12 สถานศึกษามีการจัด
องค์กร โครงสร้าง ระบบการ
บริ หารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็ น
ระบบครบวงจร
มาตรฐานที 13 สถานศึกษามีการ
บริ หารและจัดการศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาเป็ นฐาน

ร้ อยละ 95

ร้ อยละ 100

เป้าหมายทีโ รงเรียน
กําหนด
ร้ อยละ 100

17. โรงเรี ยนมีอาคารสถานที
แหล่งเรี ยนรู ้และทรัพยากร
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอและ
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด

มาตรฐานที 16 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริ การที
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตามธรรมชาติ
เต็มศักยภาพ
มาตรฐานที 17 สถานศึกษามีการ
สนับสนุนและใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิ
ปัญญาในท้องถิน

ร้ อยละ 100

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขันพืน ฐานรอบที2
การศึกษาขันพืนฐาน : การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขันพืนฐาน : การศึกษาปฐมวัย

ผลประเมิน
ผลประเมิน
อิงเกณฑ์
อิงสถานศึกษา
ค่าเฉลีย ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ

ค่า
เฉลีย

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ

ด้ านผู้เรียน
มาตรฐานที 1 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม
จริ ยธรรมและค่านิยมทีพ งึ ประสงค์
มาตรฐานที 2 ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสยั สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตทีดี
มาตรฐานที 3 ผูเ้ รี ยนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะ
นิสยั ด้านศอลปะ ดนตรี และกีฬา
มาตรฐานที 4 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐานที 5 ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะทีจาํ เป็ น
ตามหลักสูตร
มาตรฐานที 6 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง
มาตรฐานที 7 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถทํางานร่ วมกับผูอ่ ืน
ได้และมีเจตคติทีดีตอ่ อาชีพสุจริ ต

3.70

ดีมาก

4

ดีมาก

3.85

ได้มาตรฐาน

3.58

ดีมาก

4

ดีมาก

3.79

ได้มาตรฐาน

3.44

ดี

4

ดี

3.72

ได้มาตรฐาน

3.22

ดี

3

ดีมาก

3.11

ได้มาตรฐาน

3.36

ดี

4

ดีมาก

3.68

ได้มาตรฐาน

3.35

ดี

4

ดีมาก

3.68

ได้มาตรฐาน

3.41

ดี

4

ดีมาก

3.71

ได้มาตรฐาน

3.28

ดี

4

ดีมาก

3.64

ได้มาตรฐาน

3.20

ดี

4

ดีมาก

3.60

ได้มาตรฐาน

4.00

ดีมาก

4

ดีมาก

4.00

ได้มาตรฐาน

3.80

ดีมาก

4

ดีมาก

4.00

ได้มาตรฐาน

ด้ านครู
มาตรฐานที 8 ครู มีคุณวุฒิ / ความรู ้ความสามารถ
ตรงกับงานทีรับผิดชอบและมีครู
เพียงพอ
มาตรฐานที 9 ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยน
การสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพและเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

ด้ านผู้บริหาร
มาตรฐานที1 0 ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าํ และมี
ความสามารถในการบริ หารจัดการ
มาตรฐานที1 1 สถานศึกษามีการจัดองค์กร /
โครงสร้างและบริ หารงานอย่างเป็ น

ระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้ าหมาย
การศึกษา
การศึกษาขันพืนฐาน : การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและ
การเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ
มาตรฐานที 13 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยนและท้องถิน มีสือการเรี ยน
การสอนทีเอือต่อการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที 14 สถานศึกษาส่งเสริ มความสัมพันธ์
และความร่ วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา

ผลประเมิน
ผลประเมิน
อิงเกณฑ์
อิงสถานศึกษา
ค่าเฉลีย ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ

ค่า
เฉลีย

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ

4.00

ดีมาก

4

ดีมาก

4.00

ได้มาตรฐาน

4.00

ดีมาก

4

ดีมาก

4.00

ได้มาตรฐาน

4.00

ดีมาก

4

ดี

4.00

ได้มาตรฐาน

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้ มาตรฐานคุณภาพ สมศ.  ได้  ไม่ ได้

การศึกษาขันพืนฐาน : ประถมศึกษา
การศึกษาขันพืนฐาน : การศึกษาประถมศึกษา

ผลประเมิน
ผลประเมิน
อิงเกณฑ์
อิงสถานศึกษา
ค่าเฉลีย ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ

ค่า
เฉลีย

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ

ด้ านผู้เรียน
มาตรฐานที 1 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม
จริ ยธรรมและค่านิยมทีพ งึ ประสงค์
มาตรฐานที 2 ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสยั สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตทีดี
มาตรฐานที 3 ผูเ้ รี ยนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะ
นิสยั ด้านศอลปะ ดนตรี และกีฬา
มาตรฐานที 4 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐานที 5 ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะทีจาํ เป็ น
ตามหลักสูตร
มาตรฐานที 6 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง

3.60

ดีมาก

4

ดีมาก

3.80

ได้มาตรฐาน

3.60

ดีมาก

4

ดีมาก

3.80

ได้มาตรฐาน

3.46

ดี

4

ดี

3.73

ได้มาตรฐาน

3.32

ดี

3

ดีมาก

3.16

ได้มาตรฐาน

3.04

ดี

4

ดีมาก

3.52

ได้มาตรฐาน

3.21

ดี

4

ดีมาก

3.61

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที 7 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถทํางานร่ วมกับผูอ่ ืน
ได้และมีเจตคติทีดีตอ่ อาชีพสุจริ ต
การศึกษาขันพืนฐาน : การศึกษาประถมศึกษา

3.41

ดี

4

ดีมาก

ผลประเมิน
ผลประเมิน
อิงเกณฑ์
อิงสถานศึกษา
ค่าเฉลีย ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ

3.71

ได้มาตรฐาน

ค่า
เฉลีย

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ

ด้ านครู
มาตรฐานที 8 ครู มีคุณวุฒิ / ความรู ้ความสามารถ
ตรงกับงานทีรับผิดชอบและมีครู
เพียงพอ
มาตรฐานที 9 ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยน
การสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพและเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

3.22

ดี

4

ดีมาก

3.61

ได้มาตรฐาน

2.93

ดี

4

ดีมาก

3.47

ได้มาตรฐาน

4.00

ดีมาก

4

ดีมาก

4.00

ได้มาตรฐาน

3.80

ดีมาก

4

ดีมาก

3.90

ได้มาตรฐาน

4.00

ดีมาก

4

ดีมาก

4.00

ได้มาตรฐาน

4.00

ดีมาก

4

ดีมาก

4.00

ได้มาตรฐาน

4.00

ดีมาก

4

ดี

4.00

ได้มาตรฐาน

ด้ านผู้บริหาร
มาตรฐานที1 0 ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าํ และมี
ความสามารถในการบริ หารจัดการ
มาตรฐานที1 1 สถานศึกษามีการจัดองค์กร /
โครงสร้างและบริ หารงานอย่างเป็ น
ระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้ าหมาย
การศึกษา
มาตรฐานที 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและ
การเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ
มาตรฐานที 13 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยนและท้องถิน มีสือการเรี ยน
การสอนทีเอือต่อการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที 14 สถานศึกษาส่งเสริ มความสัมพันธ์
และความร่ วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้ มาตรฐานคุณภาพ สมศ.  ได้  ไม่ ได้

ส่ วนที 3
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขันพืน ฐาน
 มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
 มาตรฐานด้ านการเรียนการสอน
 มาตรฐานด้ านการบริหารและการจัดการศึกษา
 มาตรฐานด้ านการพัฒนาชุ มชนแห่ งการเรียนรู้

ที 1 เด็กมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีพงึ ประสงค์
ตัวบ่ งชี 1.1
มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิตนตามข้อตกลงร่ วมกัน
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
1. กิจกรรมส่ งเสริ มระเบียบวินยั

- ร้อยละ 97.00 ของเด็กรู ้จกั จัดเก็บของ
ใช้หรื อของเล่นเข้าทีได้เรี ยบร้อย
- ร้อยละ 95.00 ของเด็กรู ้จกั เข้าแถวหรื อ
รอคอยตามลําดับก่อนหลัง
- ร้อยละ 93.00 ของเด็กรู ้จกั ทํางานที
ได้รับมอบหมายจนสําเร็ จ
- ร้อยละ 96.00 ของเด็กรู ้จกั การปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลงร่ วมกันของห้องเรี ยน
ร้ อยละ 95.75 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 1.1 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 1.2 มีความซือสัตย์สุจริ ต
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน

เอกสาร / หลักฐาน / ชินงาน
1. แบบบันทึกการทําความดี
2. แฟ้ มจัดประสบการณ์ประจํา
ห้องเรี ยน
3. แบบสรุ ประเมินพัฒนา

เอกสาร / หลักฐาน / ชินงาน

- ร้อยละ100 ของเด็กมีความสามารถ 1. แฟ้ มจัดประสบการณ์หอ้ งเรี ยน
2. แบบบันทึกการทําความดี
บอกได้วา่ ของสิ งใดเป็ นของตนเอง
3. แบบสรุ ปการประเมินพัฒนา
และสิ งไหนเป็ นของคนอืน
- ร้อยละ 98.00 ของเด็กรู ้จกั การไม่
แย่งของผูอ้ ืนมาเป็ นของตนเอง
- ร้อยละ 92.00 ของเด็กรู ้จกั การไม่
พูดปด
- ร้อยละ 91 ของเด็กรู ้จกั การยอมรับ
เมือตนเองกระทําความผิด
- ร้อยละ 100 ของเด็กทีคืนของทีเก็บ
ได้ให้เจ้าของหรื อมอบให้ครู
ร้ อยละ 96.20 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 1.2 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

1. กิจกรรมส่ งเสริ มระเบียบวินยั

ตัวบ่ งชีที 1.3 มีความกตัญyูกตเวที
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
1. กิจกรรมเด็กดีศรี วเิ ชียรชม

ผลทีเ กิดขึน

- ร้อยละ 9.60 ของเด็กรู ้จกั การกล่าว
ขอบคุณผูท้ ีทาํ ผความดีให้กบั ตน
- ร้อยละ 92.00 ของเด็กรู ้จกั การเชือฟัง
และปฏิบตั ิตามคําสอนของพ่อแม่
ผูป้ กครองและครู
- ร้อยละ98.00 ของเด็กรู ้จกั การแสดง
สัมมาคารวะต่อพ่อแม่ผปู ้ กครองและครู
- ร้อยละ97.00 ของเด็กทีปฏิบตั ิตนและ
แสดงออกซึงความรักชาติได้ตามวัย
เช่นยืนตรงเมือได้ยนิ เพลงชาติหรื อเพลง
สรรเสริ ญพระบารมี

เอกสาร / หลักฐาน / ชินงาน
- แฟ้ มจัดประสบการณ์
ห้องเรี ยน
- แบบสรุ ปการประเมิน
พัฒนาการ

ร้ อยละ 95.75 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 1.3 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 1.4 มีเมตตา กรุ ณา มีความรู ้สึกทีดี ต่อตนเองและผูอ้ ืน
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน / ชินงาน
1. กิจกรรมเด็กดีศรี วเิ ชียรชม

- ร้อยละ 99.00 ของเด็กรู ้จกั การแสดง 1. แฟ้ มจัดประสบการณ์
ความมีน าํ ใจ เอือเฟื อและแบ่งปัน
ห้องเรี ยน
-ร้อยละ 96.00 ของเด็กรู ้จกั การแสดง
2. แบบบันทึกการทําความดี
ความสงสารเห็นใจ และให้ความ
3. แบบบันทึกการบริ จาคและ
ช่วยเหลือผูอ้ ืนและสิ งมีชีวติ
ช่วยเหลือของกลุ่มชัน
-ร้อยละ97.00 ของเด็กรู ้จกั การชืนชม
4. แบบสรุ ปการประเมินพัฒนา
ความสามารถและผลงานของตนเอง
-ร้อยละ90.00 ของเด็กทีไม่รังแกเพือน
สัตว์และไม่ทาํ ลายต้นไม้
ร้ อยละ 69.40 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 1.4 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

ตัวบ่ งชีที 1.5 มีความประหยัด รู ้จกั ใช้ และรักษาทรัพยากร และสิ งแวดล้อม
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน

เอกสาร / หลักฐาน / ชินงาน

1. กิจกรรมส่ งเสริ มระเบียบวินยั
2. กิจกรรมห้องเรี ยนสี เขียว

-ร้อยละ 99.00 ของเด็กจัดการทิง ขยะถูกที 1. แบบบันทึกการดืมนมและ
ช่วยดูแลรักษาความสะอาดบริ เวณโรงเรี ยน แบบบันทึกเพิม เติม
-ร้อยละ 90.00 ของเด็กรู ้จกั การใช้สิ งของ 2.แบบสรุ ปการประเมิน
เครื องใช้อย่างถูกวิธี ไม่ทิง ขว้าง ไม่ทาํ ลาย พัฒนาการ
-ร้อยละ98.00 ของเด็กทีรับประทานอาหาร
และดืมนมไม่เหลือทิง
-ร้อยละ93 ของเด็กทีเห็นคุณค่าของเงินและ
การออม
ร้ อยละ 93.40 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 1.5 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 1.6 มีมารยาทและปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมไทย
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน / ชินงาน
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
1 .กิจกรรมเด็กดีศรี วเิ ชียรชม
2. กิจกรรมส่ งเสริ มระเบียบวินยั

-ร้อยละ97.00 ของเด็กรู ้มารยาทในการรู ้
เช่นพูดสุ ภาพรู ้จกั การกล่าวคําสวัสดีขอ
โทษ ขอบคุณ เป็ นต้น
-ร้อยละ92 ของเด็กรู ้จกั มีมารยาทในการฟัง
เมือมีผอู ้ ืนพูด สนใจเมือผูอ้ ืนพูด
-ร้อยละ91.00 ของเด็กรู ้จกั มีมารยาทในการ
รับประทานอาหาร เช่น ไม่พูดขณะอาหาร
อยูใ่ นปาก ไม่เคียวเสี ยงดัง ไม่ตกั อาหาร
หกเลอะเทอะ ไม่เล่นขณะรับประทาน
อาหาร
-ร้อยละ98.00 ของเด็กรู ้จกั มีมารยาทในการ
ไหว้หรื อแสดงความเคารพต่อผูอ้ ืนได้อย่าง
เสมอ

1.แบบบันทึกการอบรม
จริ ยธรรม
2. แบบสรุ ปการประเมิน
พัฒนาการ

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐาน ที 1 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที 1 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่ านิยมทีพ งึ ประสงค์
ตัวบ่ งชี
ดีมาก
ร้อยละ 95.75
ร้อยละ 85.00
1.1 มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลงร่ วมกัน
ดีมาก
ร้อยละ 96.20
ร้อยละ 85.00
1.2 มีความซือสัตย์สุจริ ต
ร้อยละ 85.00
1.3 มีความกตัญyูกตเวที
ดีมาก
ร้อยละ 95.75
ร้อยละ 85.00
1.4 มีความเมตตากรุ ณา มีความรู ้สึกทีดี
ต่อตนเองและผูอ้ ืน
ดีมาก
ร้อยละ 96.40
ร้อยละ 85.00
1.5 มีความประหยัด รู ้จกั ใช้และรักษา
ดีมาก
ร้อยละ 93.40
ทรัพยากร และสิ งแวดล้อม
1.6 มีมารยาทและปฏิบตั ิตนตาม
ดีมาก
ร้อยละ 94.50
ร้อยละ 85.00
วัฒนธรรมไทย
มาตรฐานที 2 เด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม
ตัวบ่ งชีที 2.1 รับรู ้คุณค่าของสิ งแวดล้อม และผลกระทบ ทีเกิดการเปลียนแปลง
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน

เอกสาร / หลักฐาน
/ ชินงาน
1. กิจกรรมห้องเรี ยนสี เขียว
-ร้อยละ100 ของเด็กมีความสนใจธรรมชาติและ 1. โครงการแบบ
ฝึ กหน่วยการเรี ยน
2. กิจกรรมต้นไม้ของฉัน
สิ งแวดล้อมรอบตัว
-ร้อยละ96.00 ของเด็กสามารถบอกประโยชน์ (หน่วย
สิ งแวดล้อม)
ของสิ งแวดล้อมรอบตัวได้
-ร้อยละ91.00 ของเด็กรู ้จกั ไม่ทาํ ลายสิ งแวดล้อม 2. โครงการต้นไม้
ของฉัน
รอบตัว
-ร้อยละ93.00 ของเด็กรู ้การช่วยดูแลรักษา
สิ งแวดล้อมรอบตัว
ร้ อยละ 95.00 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 2.1 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

ตัวบ่ งชีที 2.2 เข้าร่ วมหรื อมีส่วนร่ วมกิจกรรม /โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร /
หลักฐาน /
ชินงาน
1. โครงการ
1. กิจกรรมห้องเรี ยนสี เขียว
- ร้อยละ 91.00 ของเด็กมีความสนใจเข้าร่ วมหรื อมี
แบบฝึ กหน่วย
2. กิจกรรมต้นไม้ของฉัน
ส่ วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรม / โครงการอนุรักษ์
การเรี ยน 36
และพัฒนาสิ งแวดล้อม
หน่วย
(หน่วย
สิ งแวดล้อม)
ร้ อยละ 91.00 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 2.2 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐาน ที 2 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที 2 เด็กมีจิตสํ านึกในการ
อนุรักษ์ และพัฒนาสิ งแวดล้อม
ตัวบ่ งชี
ดีมาก
ร้อยล 95.00
ร้อยละ85.00
2.1 รับรู ้คุณค่าของสิ งแวดล้อมและ
ผลกระทบทีเกิดจากการเปลียนแปลง
สิ งแวดล้อม
2.2 เข้าร่ วมหรื อมีส่วนร่ วมกิจกรรม/
ดีมาก
ร้อยละ91.00
ร้อยละ85.00
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม

มาตรฐานที 3 เด็กสามารถทํางานจนสําเร็ จ ทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้ และมีความรู ้สึกทีดีต่ออาชีพ
สุ จริ ตตัวบ่ งชีที 3.1
สนใจและกระตือรื อร้นในการทํางาน
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน / ชินงาน
1.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
(พิพิธภัณฑ์สัตว์น าํ )
2.โครงการจัดทําแบบฝึ กหน่วย
การเรี ยน 36 หน่วย

-ร้อยละ 95.00 ของเด็กมีความสนใจเข้า
ร่ วมกิจกรรม
-ร้อยละ93.00 ของเด็กมีการปฏิบตั ิ
กิจกรรมด้วยความเต็มใจ

1. แบบสรุ ปประเมินพัฒนาการ
2. แฟ้ มสะสมผลงาน

ร้ อยละ 94.00 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 3.1 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 3.2 ทํางานจนสําเร็ จและภูมิใจ ในผลงาน
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน / ชินงาน
1.โครงการจัดทําแบบฝึ กหน่วย
การเรี ยน 36 หน่วย

-ร้อยละ 98.00 ของเด็กสามารถทํางานหรื อ 1.แบบสรุ ปการประเมิน
พัฒนาการ
สร้างผลงานได้ตามลําดับขันตอน
-ร้อยละ 97.00 ของเด็กสามารถทํางานหรื อ 2. แฟ้ มสะสมผลงาน
สร้างผลงานได้สาํ เร็ จ
- ร้อยละ100 ของเด็กมีความภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง

ร้ อยละ98.33 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 3.2 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

ตัวบ่ งชีที 3.3 เล่นและทํากิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ืนได้
ผลทีเ กิดขึน
โครงการ/ กิจกรรมที
ดําเนินการ
1. กิจกรรมประจําวันตาม
หลักสู ตรปฐมวัย

เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน

-ร้อยละ 100 ของเด็กสามารถเล่นและทํา
1.แบบสรุ ปการประเมิน
กิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ืนได้
พัฒนาการ
-ร้อยละ94.00 ของเด็กรู ้จกั การยอมรับฟังความ 2. แฟ้ มจัดประสบการณ์
คิดเห็นของผุอ้ ืนได้
ประจําห้องเรี ยน
-ร้อยละ 98.00 ของเด็กมีความเป็ นผูน้ าํ และ
ตามทีดีผนู ้ าํ และผูต้ ามทีด
ร้ อยละ 97.33 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 3.3 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 3.4 มีความรู ้สึกทีดีต่ออาชีพสุ จริ ต
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
-ร้อยละ99.00 ของเด็กสามารถบอกความ 1. ใบกิจกรรมเสริ ม
1. โครงการแบบฝึ กหน่วยการ
แตกต่างๆของอาชีพสุ จริ ตและไม่สุจริ ต ประสบการณ์หน่วยอาชีพใน
เรี ยน
ได้
36 หน่วย
ชุมชน
-ร้อยละ98.00 ของสามารถแสดงความ
2. แผนการจัดประสบการณ์
คิดเห็นต่ออาชีพสุ จริ ตและไม่สุจริ ตได้
3. แบบสรุ ปประเมินพัฒนาการ
-ร้อยละ97.00 ของเด็กยอมรับและ
ชืนชมอาชีพสุ จริ ต
ร้ อยละ 98.00 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 3.4 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐาน ที 3 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดใน
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
แผนพัฒนา
มาตรฐานที 3 เด็กสามารถทํางานจน
สํ าเร็จ ทํางานร่ วมกับผู้อนื ได้ และมี
ความรู้สึกทีด ีต่ออาชีพสุ จริต
ตัวบ่ งชี
ดีมาก
ร้อยละ94.00
ร้อยละ85.00
3.1 สนใจและกระตือรื อร้นในการ
ทํางาน
ดีมาก
ร้อยละ98.33
ร้อยละ85.00
3.2 ทํางานจนสําเร็ จและภูมิใจใน
ผลงาน
ดีมาก
ร้อยละ97.33
ร้อยละ85.00
3.3 เล่นและทํากิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ืนได้
ดีมาก
ร้อยละ98.00
ร้อยละ85.00
3.4 มีความรู ้สึกทีดีต่ออาซีพสุ จริ ต

มาตรฐานที 4 เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหาและคิดริ เริ มสร้างสรรค์ตัวบ่ งชีที 4.1 มี
ความคิดรวบยอดเกียวกับสิ งต่างๆ ทีเกิดจากการเรี ยนรู ้
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน
/ ชินงาน
1. กิจกรรมโครงการงานสนุก -ร้อยละ 94.00 ของเด็กสามารถบอกลักษณะ คุณสมบัติ 1. แผนกการจัด
ของสิ งต่างๆ ทีเกิดจากการเรี ยนรู ้ได้
กับวิทยาศาสตร์
ประสบการณ์
2. กิจกรรมโครงงานทีมาของสี -ร้อยละ 98.00 ของเด็กสามารถบอกความเหมือน ความ
แตกต่างของสิ งต่างๆทีเกิดจากการเรี ยนรู ้ได้
-ร้อยละ 99.00 ของเด็กสามารถจําแนกประเภท จัด
หมวดหมูข่ องสิ งต่างๆ ทีเกิดจากการเรี ยนรู ้ได้
-ร้อยละ 97.00 ของเด็กบอกความสัมพันธ์ของสิ งต่างๆ
ทีเกิดจากการเรี ยนรู ้ได้

ร้ อยละ 97.00 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 4.1 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

ตัวบ่ งชีที 4.2 แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
1. กิจกรรมประจําวันตาม
หลักสู ตรปฐมวัย

ผลทีเ กิดขึน

เอกสาร / หลักฐาน / ชินงาน

-ร้อยละ 98.00 ของเด็กสามารถตักสิ นใจในเรื อง 1. แบบสรุ ปประเมิน
พัฒนาการ
ง่ายๆเกียวกับการเล่นหรื อทํากิจกรรมได้
-ร้อยละ 97.00 ของเด็กสามารถแก้ปัญหา
เกียวกับการเล่นหรื อทํากิจกรรมได้

ร้ อยละ 97.50 มีคุณลักษณะ / พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 4.2 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 4.3 มีจินตนาการและมีความคิดริเริมสร้ างสรรค์
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. โครงการแบบฝึ กหน่วยการเรี ยน -ร้อยละ 98.00 ของเด็กสามารถถ่าย จินตนาการได้
1. แฟ้ มสะสมผลงาน
-ร้อยละ 96.00 ของเด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานทีมี 2. แบบสรุ ปประเมิน
36 หน่วย
รายละเอียด
พัฒนาการ
-ร้อยละ 93.00 เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานทีแปลก
ใหม่ได้
-ร้อยละ 92.00 ของเด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานที
หลากหลาย

ร้ อยละ 94.75 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 4.3 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐาน ที 4 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดใน
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
แผนพัฒนา
มาตรฐานที 4 เด็กสามารถคิดรวบ
ยอด คิดริเริมสร้ างสรรค์
ตัวบ่ งชี
ดีมาก
ร้อยละ97.00
ร้อยละ85.00
4.1 มีความคิดรวบยอดเกียวกับสิ ง
ต่างทีเกิดจากการเรี ยนรู ้
ดีมาก
ร้อยละ97.50
ร้อยละ85.00
4.2 แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
4.3 มีจิตนาการและมีความคิดริ เริ ม
ดีมาก
ร้อยละ94.42
ร้อยละ85.00
สร้างสรรค์

มาตรฐานที 5 เด็กมีความรู ้และทักษะเบืองต้น
ตัวบ่ งชีที 5.1 มีทกั ษะในการใช้กล้ามเนือใหญ่ เล็ก
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ

ผลทีเ กิดขึน

เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. โครงการจัดทําแบบฝึ กหน่วการ -ร้อยละ 100 ของเด็กมีการเคลือนไหวร่ างกายและปฏิบตั ิ 1. แฟ้ มสะสมผลงาน
เรี ยน 36 หน่วย
กิจวัตรประจําวันทีตอ้ งใช้กล้ามเนือใหญ่ –กล้ามเนือเล็ก 2. แบบสรุ ปการ
2. กิจกรรมประจําวันตามหลักสู ตร - ร้อยละ100 ของเด็กมีการเคลือนไหวร่ างกายและ
ประเมินพัฒนาการ
ปฐมวัย
ปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันทีตอ้ งการประสานสัมพันธ์ของ 3. แบบฝึ กหน่วยการ
กล้ามเนือใหญ่ –กล้ามเนือเล็ก เช่น กล้ามเนือเท้า-ตา
เรี ยน
เป็ นต้น
ร้ อยละ 100 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 5.1 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

ตัวบ่ งชีที 5.2 มีทกั ษะในการใช้ประสาทสัมผัสทัง 5
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ

ผลทีเ กิดขึน

เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. กิจกรรมประจําวันตามหลักสู ตร - ร้อยละ97 ของเด็กสามารถใช้ประสาทสัมผัสทัง 5 1. แผนการจัด
ประสบการณ์
ปฐมวัย
เพือบอกลักษณะและคุณสมบัติของสิ งต่างๆ
-ร้อยละ98 ของเด็กทีสังเกตและจําแนก สิ งต่างๆด้วย -แบบสรุ ปประเมิน
พัฒนาการ
ประสาทสัมผัสทัง 5ได้

ร้ อยละ 97.50 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 5.2 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 5.3 มีทกั ษะในการสื อสาร
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. โครงการแบบฝึ กหน่วยการเรี ยน -ร้อยละ 98.00 ของเด็กสามารถ / เล่า/ถ่ายทอดความ 1. แผนการจัด
ประสบการณ์
36 หน่วย
ต้องการ ความรู ้สึกของตนเองได้
-ร้อยละ 96.00 ของเด็กสามารถถ่ายทอดเรื องราวให้ 2. แบบสรุ ปประเมิน
ผูอ้ ืนรับรู ้และเข้าใจ ออกมาเป็ นคําพูด ท่าทางและ พัฒนาการ
ผลงานได้
ร้ อยละ 97.00 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 5.3 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 5.4 มีทกั ษะในการสังเกตและสํารวจ
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
- ร้อยละ97 ของเด็กสามารถบอกลักษณะ คุณสมบัติ 1. แฟ้ มสะสมผลงาน
1. กิจกรรม ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
ของสิ งต่างๆทีเกิดจากการเรี ยนรู ้ จากการสังเกตุและ 2. แบบสรุ ปการ
(พิพิธภัณฑ์สัตว์น าํ )
สํารวจได้
2. กิจกรรมโครงงาน
ประเมินพัฒนาการ
(โครงงานวิทยาศาสตร์ , โครงงาน -ร้อยละ98 ของเด็กทีบอกสภาพภายในโรงเรี ยน
เกียวกับสิ งแวดล้อม บุคคลและสิ งของต่างๆ ได้
ประดิษฐ์)
ร้อยละ95 ของเด็กทีบอกสภาพภายนอกโรงเรี ยน
เกียวกับสิ งแวดล้อม บุคคลและสิ งของต่างๆได้
ร้ อยละ 96.67 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 5.4 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

ตัวบ่ งชีที 5.5 มีทกั ษณะในเรืองมิติสัมพันธ์
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ

ผลทีเ กิดขึน

เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. แผนการจัด
ประสบการณ์
2. แฟ้ มสะสมผลงาน

-ร้อยละ 97 ของเด็กสามารถบอกรู ปทรง ขนาด
ตําแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของสิ งต่างๆได้
- ร้อยละ96 ของเด็กอธิบาย เปรี ยบเทียบ
ความสัมพันธ์ของต่างๆเกียวกับรู ปทรง ขนาด
ตําแหน่ง ทิศทางและระยะทางได้
-ร้อยละ 97.00 ของเด็กสื อความหมายของ
ความสัมพันธ์ของสิ งต่างๆ เกียวกับรู ปทรง ขนาด
ตําแหน่ง ทิศทาง และระยะทางได้ เช่น วาดภาพ ปัน
ต่อบล๊อก ฯลฯ
ร้ อยละ 96.67 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 5.5 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 5.6 มีทกั ษะในเรื องจํานวน ปริ มาณ นําหนัก และการกะประมาณ
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
- โครงการจัดทําแบบฝึ กหน่วยการเรี ยน -ร้อยละ98.00เด็กสามารถบอก อิธิบาย
1.แฟ้ มสะสมผลงาน
เปรี ยบเทียบเกียวกับจํานวน ปริ มาณ นําหนัก 2. แบบฝึ กหน่วยการเรี ยน
36 หน่วย
ความยาว พืนทีและเวลา โดยใช้ หน่วยทีเป็ น 3. แบบประเมินความ
-โครงการแบบประเมินความพร้อม
พร้อม
มาตรฐานหรื อไม่เป็ นมาตรฐานได้
ปลายภาคเรี ยนที 2
-ร้อยละ96.00ของเด็กสามารถคาดคะเน/กะ 4. แบบสรุ ปประเมิน
พัฒนาการ
ประมาณกียวกับจํานวน ปริ มาณ นําหนัก
ความยาว พืนที และเวลา โดยใช้ หน่วยทีเป็ น
มาตรฐานหรื อไม่เป็ นมาตฐานได้
ร้ อยละ 97.00 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 5.6 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
1. โครงการแบบฝึ กหน่วยการเรี ยน
36 หน่วย
2. โครงการแบบประเมินความ
พร้อมปลายภาคเรี ยนที 2

ตัวบ่ งชีที 5.7 เชือมโยงความรู้และทักษะต่ างๆ
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ

ผลทีเ กิดขึน

เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. แผนการจัด
-ร้อยละ96 ของเด็กสามารถนําความรู ้และ
1. โครงการจัดทําแบบฝึ กหน่วยการ
ทักษะต่างๆไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้เหมาะ ประสบการณ์
เรี ยน 36 หน่วย
2. แบบฝึ กหน่วยการ
สมวัย
เรี ยน
3. แฟ้ มสะสมผลงาน
4. แบบสรุ ปประเมิน
พัฒนาการ
ร้ อยละ 96.00 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 5.7 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐาน ที 5 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที 5 เด็กมีความรู้และทักษะ
เบือ งต้ น
ร้อยละ100
ดีมาก
ร้อยละ85.00
ตัวบ่ งชี
ดีมาก
ร้อยละ97.50
ร้อยละ85.00
5.1 มีทกั ษะในการใช้กล้ามเนือใหญ่ - เล็ก
ดีมาก
ร้อยละ97.00
ร้อยละ85.00
5.2 มีทกั ษะการใช้ประสาทสัมผัสทัง5
ดีมาก
ร้อยละ96.67
ร้อยละ85.00
5.3 มีทกั ษะในการสื อสาร
ดีมาก
ร้อยละ85.00
ร้อยละ96.67
5.4 มีทกั ษะในการสังเกตและสํารวจ
5.5 มีทกั ษะในเรื องมิติสัมพันธ์
ดีมาก
ร้อยละ97.00
ร้อยละ85.00
5.6 มีทกั ษะในเรื องจํานวน จํานวน
ดีมาก
ร้อยละ96.00
ร้อยละ85.00
ปริ มาณ นําหนัก และการกะประมาณ
5.7 เชือมโยงความรู ้และทักษะต่างๆ

มาตรฐานที 6 เด็กมีความสนใจใฝ่ รู ้ รักการอ่านและพัฒนาตนเอง
ตัวบ่ งชีที 6.1 รู ้จกั ตังคําถามเพือหาเหตุผล และมีความสนใจใฝ่ รู ้
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน

เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
-ร้อยละ 96.00 ของเด็กรู ้จกั ตังคําถามสิ งทีอยาก 1. แฟ้ มสะสมผลงาน
2. ชินงาน
( พิพิธภัณฑ์สัตว์น าํ )
รู ้ได้
2. กิจกรรมวันสําคัญ
-ร้อยละ92.00 ของเด็กรู ้จกั แสวงคําตอบด้วยวิธี 3. แบบบันทึกการใช้มุม
หนังสื อ
ต่างๆได้
3. กิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้นอก
-ร้อยละ 90 ของเด็กมีการเข้าร่ วมกิจกรรม
ห้องเรี ยนรู ้นอกเรี ยน(ห้องเรี ยนสี
ส่ งเสริ มการอ่าน
เขียว)
- ร้อยละ 91.00 ของเด็กทีสนใจเรี ยนรู ้ผา่ น
4. โครงการวันวิชาการ
กิจกรรมและสื อทีหลากหลาย
-ร้อยละ92.00เด้กทีใช้เวลาว่างในการอ่าน
หนังสื อ
ร้ อยละ 92.20 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 6.1 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 6.2 มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้สิ งต่างๆรอบตัวและสนุกกับการเรี ยนรู ้
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
-ร้อยละ 96.00 ของเด็กสนใจเรี ยนรู ้ตา่ งๆ
1. โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
1. ชินงาน
รอบตัว
( พิพิธภัณฑ์สัตว์น าํ )
2.แฟ้ มสะสมผลงาน
-ร้อยละ98.00 ของเด็กมีการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. กิจกรรมวันสําคัญ
การเรี ยนรู ้สิ งต่างๆ รอบตัว
3. กิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้นอก
ห้องเรี ยนรู ้นอกเรี ยน(ห้องเรี ยนสี เขียว, -ร้อยละ 97.00 ของเด็กปฏิบตั ิกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้สิ งต่างๆรอบตัวด้วยความเต็มใจ
ห้องคอมพิวเตอร์)
- ร้อยละ 96.00ของเด็กสนุกกับการเรี ยนรู ้สิ ง
4.โครงการวันวิชาการ
ต่างๆ รอบตัว
ร้ อยละ 96.75 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 6.2 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐาน ที 6 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
มาตรฐานที 6 เด็กมีความสนใจใฝ่ รู้ รัก
การอ่านและพัฒนาตนเอง
ตัวบ่ งชี
ร้อยละ85.00
ร้อยละ92.20
6.1 เด็กรู ้จกั ตังคําถามเพือหาเหตุผล และ
มีความสนใจใฝ่ รู ้
ร้อยละ85.00
ร้อยละ96.75
6.2 เด็กมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้
สิ งต่างๆ รอบตัวและสนุกกับการเรี ยนรู ้

มาตรฐานที 7 เด็กมีสุขนิสัย สุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิตทีดี
ตัวบ่ งชีที 7.1 รักการออกกําลังดูแลสุ ขภาพและช่วยตนเองได้
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
1. กิจกรรมประจําวันวันตาม
หลักสู ตรปฐมวัย

-ร้อยละ 97.00 ของเด็กสนใจการเล่นร่ วมกิจกรรม
การออกกําลังกาย
-ร้อยละ91.00 ของเด็กรู ้จกั การดูแลรักษาสุ ขอนามัย
-ร้อยละ 92.00 ของด็กรับประทานอาหารทีมี
ประโยชน์
- ร้อยละ 98.00 ของเด็กระมัดระวังตนเองใม่ให้เกิด
อันตรายจากการเล่นการทํากิจกรรมและการปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจําวัน
-ร้อยละ100 ของเด็กทีมีการพัฒนาการตามวัย

ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดีมาก

เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. แผนการจัด
ประสบการณ์
2. แบบสรุ ปประเมิน
พัฒนาการ

ร้ อยละ 95.60 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 7.1 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

ตัวบ่ งชีที 7.2 มีน าํ หนัก ส่ วนสู่ งและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน

เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. กิจกรรมอนามัยโรงเรี ยน
-ร้อยละ 99.00 ของเด็กมีน าํ หนักส่ วนร่ วมสู งตาม 1. แบบเฝ้ าระวังภาวะ
เกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ
โภชนาการ
-ร้อยละ 100.00 เด็กมีการเคลือนไหวร่ างกายทีตอ้ ง 2. แบบสรุ ปการ
ใช้กล้ามเนือใหญ่เหมาะสมกับวัย เช่น การเดิน การ ประเมินพัฒนาการ
วิง การกระโดด เป็ นต้น
ร้ อยละ 99.50 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 7.2 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 7.3 เห็นโทษของสิ งเสพติดให้โทษและสิ งมอมเมา
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
-ร้อยละ100ของเด็กสามารถบอกความไม่ดีของสิ ง 1. ชินงานกิจกรรมวัน
1. กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
2. โครงการจัดทําแบบฝึ กหน่วยการ เสพติดและสิ งมอมเมา
งดสู บบุหรี โลก
เรี ยน 36 หน่วย
-ร้อยละ97.00 ของเด็กรู ้จกั การปฏิบตั ิตนในการ
หลีกเลียงสิ งเสพติดและสิ งมอมเมา
ร้ อยละ 98.50 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 7.4 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 7.4 มีความมัน ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. แฟ้ มจัดประสบการณ์
1. กิจกรรมประจําวันตามหลักสู ตร -ร้อยละ 97.00 ของเด็กมีความมัน ใจในตนเอง
ปฐมวัย
-ร้อยละ98.00ของเด็กกล้าแสดงออก เช่น กล้าพูด ห้องเรี ยน
2. แบบสรุ ปประเมิน
2. โครงการวันวิเชียรวิชาการ
กล้าแสดงความคิดเห็น
พัฒนาการ
-ร้อยละ97.00 ของเด็กทีแสดงความชืนชม
แฟ้ มกิจกรรมกลุ่มชัน
ความสามารถของผูอ้ ืน
-ร้อยละ96. 00ของเด็กรู ้จกั วิธีปฏิบตั ิตอ่ ตนเองและ
ผูอ้ ืนอย่างเหมาะสมตามวัยคิดเห็นเป็ น
ร้ อยละ 97.00 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 7.4 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

ตัวบ่ งชีที 7.5 ร่ าเริ ง แจ่มใสมีมนุษย์สัมพันธ์ทีดีตอ่ เพือน ครู และผูอ้ ืน
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
1. โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้

-ร้อยละ100ของเด็กมีความร่ าเริ ง แจ่มใส่
-ร้อยละ98.00ของเด็กปฏิสัมพันธ์ทีดีตอ่ เพือน ครู
และ ผูอ้ ืน เช่นการพูด การควบคุมเป็ นต้น
-ร้อยละ100 ของเด็กทีมีความสุ ขในการเล่นและทํา
กิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ืน

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐาน ที 7 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
มาตรฐานที 7 เด็กมีความรู้และทักษะเบือ งต้ น
ตัวบ่ งชี
ร้อยละ85.00
ร้อยละ95.60
7.1 รักการออกกําลังกาย ดูแลสุ ขภาพ และ
ช่วยเหลือตนเองได้
7.2 มีน าํ หนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพ
ร้อยละ85.00
ร้อยละ99.50
ทางกายตามเกณฑ์
ร้อยละ85.00
ร้อยละ98.50
7.3 เห็นโทษของสิ งเสพติดให้โทษและสิ งมอม
ร้อยละ85.00
ร้อยละ97.00
เมา
7.4 มีความมัน ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ร้อยละ85.00
ร้อยละ99.34
7.5 ร่ าเริ งแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีตอ่ เพือน
ครู และผูอ้ ืน

เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. ชินงาน
2. แบบสรุ ปประเมิน
พัฒนาการ

ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

มาตรฐานที 8 เด็กมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลือนไหว
ตัวบ่ งชีที 8.1 มีความสนใจและร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ
โครงการ/ กิจกรรมที
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน / ชินงาน
ดําเนินการ
1. ชินงาน
1. โครงการแบบฝึ กหน่วย -ร้อลละ 98.00 ของเด็กมีความสนใจด้านศิลปะ
2. แฟ้ มสะสมผลงาน
การเรี ยนรู ้ 36 หน่วย
-ร้อยละ 95.00 ของเด็กเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ
3. แผนการจัดประสบการณ์
2. กิจกรรมประจําวันตาม -ร้อบละ99.00 ของเด็กสามารถสร้างผลงานศิลปะ
-ร้อยละ100 ของเด็กทีสนใจธรรมชาติและสิ งสวยงาม 4. แบบสรุ ปประเมินพัฒนาการ
หลักสู ตรปฐมวัย
ต่างๆ
ร้ อยละ 97.80 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 8.1 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 8.2 มีความสนใจและร่ วมกิจกรรมการเคลือนไหว
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1 กิจกรรมประจําวันตามหลักสู ตรปฐมวัย -ร้อยละ100 ของเด็กมีความสนใจกิจกรรมด้าน
1.แผนการจัด
ดนตรี
ประสบการณ์
-ร้อยละ95 ของเด็กมีเข้าร่ วมกิจกรรมด้านดนตรี
2. แบบสรุ ปประเมิน
-ร้อยละ98.00เด็กแสดงออกตามกิจกรรมด้านดนตรี พัฒนาการ
เช่น ทําท่าทางประกอบเพลง ร้องเพลงเคาะจังหวะ 3. แฟ้ มกิจกรรมกลุ่ม
ฯลฯ
ชัน
-ร้อยละ96.00 ของเด็กมีความชืนชมด้านดนตรี
ร้ อยละ 97.25 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 8.2 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

ตัวบ่ งชีที 8.3 มีความสนใจและร่ วมกิจกรรมการเคลือนไหว
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
1. กิจกรรมประจําวันตามหลักสู ตร -ร้อยละ98.00 ของเด็กมีความสนใจกิจกรรม
ปฐมวัย
เคลือนไหว
-ร้อยละ97.00 ของเด็กมีการเข้าร่ วมกิจกรรมการ
เคลือนไหว
ร้อยละ100 ของเด็กปฏิบตั ิกิจกรรมการเคลือนไหว
ร่ างกายได้ เช่น กายบริ หาร การละเล่น ฯลฯ
-ร้อยละ94.00ของเด็กมีความชืนชมความสามารถ
ด้านการเคลือนไหว
ร้อยละ 96.00 ของเด็กทีสร้างข้อตกลงวิธีเล่น
ใหม่ๆๆได้ตามวัย

เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. แผนการจัด
ประสบการณ์
2. แฟ้ มกิจกรรมกลุ่ม
ชัน

ร้ อยละ 97.00 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 8.3 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐาน ที 8 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดใน
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
แผนพัฒนา
มาตรฐานที 8 เด็กมีความรู้และทักษะ
เบือ งต้ น
8.1 มีความสนใจและร่ วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ
8.2 มีความสนใจและร่ วมกิจกรรม
ด้านดนตรี
8.3 มีความสนใจและร่ วมกิจกรรมการ
เคลือนไหว

ร้อยละ85.00

ร้อยละ97.80

ดีมาก

ร้อยละ85.00

ร้อยละ97.25

ดีมาก

ร้อยละ85.00

ร้อยละ97.00

ดีมาก

มาตรฐานที 9 ครู มีคุณธรรม มีวฒ
ุ ิ/ ความรู ้ความสามารถตรงกับงานทีรับผิดชอบ หมัน พัฒนาตนเอง
เข้ากับชุมชนได้ดีและครู พอเพียง
ตัวบ่ งชีที 9.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรม และปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
-ร้อยละ100 ของครู เป็ นผูม้ ีวินยั ในตนเอง พัฒนา
1. ใบประกอบ
ตนเอง มีบุคลิกภาพดีและมีวิสัยทัศน์ในการทํางาน วิชาชีพ
( จรรยาบรรณของตนเอง)
2. เกียรติบตั ร
-ร้อยละ100 ของครู มีความรัก เมตตาเอาใจใส่
3. แฟ้ มบุคลากรกลุ่ม
ช่วยเหลือ ส่ งเสริ มให้กาํ ลังใจศิษย์เสมอหน้า
ชัน
(จรรยาบรรณาต่อวิชาชีพ)
-ร้อยละ100 ของครู มีความรัก ศรัทธาซือสัตย์สุจริ ต
และรับผิดชอบวิชาชีพ เป็ นสมาชิกทีดีขององค์กร
วิชาชีพ
(จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ)
-ร้อยละ100 ของครู มีความสามัคคีและช่วยเหลือ
เกือกูลกัน ร่ วมผนึกกําลังในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
( จรรยาบรรณต่อเพือน )
-ร้อยละ98.00 ของครู เป็ นแบบอย่างในการดําเนิน
ชีวติ แบบเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมเชิดชูภูปัญญาท้องถิน รักษา
ประโยชน์ส่วนร่ วม และยึดมัน ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข (จรรยาบรรณต่อสังคม)
ร้ อยละ 99.60 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 9.1 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

ตัวบ่ งชีที 9.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ทีดีกบั เด็ก ผูป้ กครองและชุมชน
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
-1.โครงการพัฒนาบุคลากร

เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
-ร้อยละ 98.00 ของครู แสดงความรู ้สึกทีดี และ 1. รายงานการประชุม
ผูป้ กครอง
มีปฏิสัมพันธ์ทีดี
-ร้อยละ100 ของครู ให้บริ การด้วยความจริ งใจ 2. แบบประเมินความ
พึงพอใจ
แลเสมอภาค

ร้ อยละ 92.00 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 9.2 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 9.3 มีความมุง่ มัน และอุทิศตนในการสอนและพัฒนาเด็ก
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. กิจกรรมแนะแนว
-ร้อยละ 100 ของครู มีความรับผิดชอบในการ 1. ระบบดูแลนักเรี ยน
สอน และการปฏิบตั ิงาน
2. บันทึกกิจกรรมโฮมรู ม
-ร้อยละ100ของครู ทุม่ เทเพือส่ งเสริ มและ
3. รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานประจําเดือน
พัฒนาเด็ก
-ร้อยละ100 ของครู เอาใจใส่ ดูแลเด็กเป็ นราย
คน
ร้ อยละ100 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 9.3 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 9.4 มีการแสวงหาความรู ้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและ
ยอมรับการเปลียนแปลง
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. เกียรติบตั ร
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
-ร้อยละ 95.00 ของครู มีการแสวงหาความรู ้
และเทคนิควิธีการสอน / การจัดการเรี ยนรู ้
ใหม่ๆ
-ร้อยละ100 ของครู รับฟังความคิดเห็น ใจกว้าง
และยอมรับการเปลียนแปลง
ร้ อยละ 97.50 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 9.4 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

ตัวบ่ งชีที 9.5 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางการศึกษาหรื อเทียบเท่าขึนไป
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
1. โครงการพัฒนาบุคลากร

เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
-ร้อยละ100 ของครู จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทาง 1.แฟ้ มบุคลากรกลุ่มชัน
การศึกษา
-ร้อยละ100 ของครู จบการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาอืน
แต่ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับวุฒิทางการศึกษา

ร้ อยละ 100 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 9.5 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 9.6 สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรื อ ตรงตามความถนัด
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1.โครงการพัฒนาบุคลากร
-ร้อยละ100 ของครู ได้รับมอบหมายภาระงานตรง
1. เกียรติบตั ร
คุณวุฒิหรื อตามความถนัด
2. ใบประกอบวิชาชีพ
ร้ อยละ100 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 9.6 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 9.7 มีจาํ นวนเพียงพอ (หมายรวมทังครู และบุคลากรสนับสนุน )
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีครู ครบทุกชัน
1. เอกสารมอบหมาย
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีสัดส่ วนครู ต่อจํานวน
การปฏิบตั ิงานของ
นักเรี ยนตามเกณฑ์ทีก.ค.ศ.กําหนด(มีสัดส่ วน ระหว่าง1 : บุคลากร
22ถึง 1: 28
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีสัดส่ วนจํานวนนักเรี ยน
ต่อห้อง (มีสัดส่ วน 27: 1 ถึง 33: 1)
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีจาํ นวนคาบการสอนเฉลีย
ตามเกณฑ์ที ก.ค.ศ.กําหนด (มีจาํ นวน ระหว่าง 18ชัว โมง
ต่อสัปดาห์ ถึง 22ชัว โมงต่อสัปดาห์)
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีครู ทีได้รับการพัฒนาใน
วิชาทีสอนตามทีคุรุสภากําหนด
(ไม่ตาํ กว่า 20 ชม/ปี )
ร้ อยละ 100 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 9.7 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐาน ที 9 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
มาตรฐานที 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรมมีวฒ
ุ ิ/
ความรู้ความสามารถตรงกับงานทีรับผิดชอบ
หมันพัฒนาตนเอง เข้ ากับชุ มชนได้ ดี และมีครู
พอเพียง
ร้อยละ99.60
ร้อยละ85.00
9.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรม และปฏิบตั ิตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ร้อยละ99.00
ร้อยละ85.00
9.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ทีดีกบั เด็ก ผูป้ กครอง และ
ชุมชน
ร้อยละ100
ร้อยละ85.00
9.3 มีความมุง่ มัน และอุทิศตนในการสอนและ
พัฒนาเด็ก
ร้อยละ97.50
ร้อยละ85.00
9.4 มีแสวงหาความรู ้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับ
ฟังความคิดเห็น ใจกว้างและยอมรับการ
เปลียนแปลง
ร้อยละ100
ร้อยละ85.00
9.5 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางการศึกษา
หรื อเทียบเท่าขึนไป
ร้อยละ100
9.6 สอนตรงตามวิชาเอก- โท หรื อตรงตามความ
ร้อยละ85.00
ถนัด
9.7 มีจาํ นวนเพียงพอ ( หมายถึงรวมทังครู และ
ร้อยละ100
ร้อยละ85.00
บุคลากรสนับสนุน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก

มาตรฐานที 10 ครู มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรี ยนให้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
เน้นเด็กเป็ นสําคัญ
ตัวบ่ งชีที 10.1 มีความรู ้ความเข้าใจเป้ าหมายการจัดการศึกษาและหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
- ร้อยละ100 ของครู มีความรู้และเข้าใจอุดมการณ์
1. เกียรติบตั ร
หลักการและจุดหมายของหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย 2. วุฒิการศึกษา
- ร้อยละ100 ของครู มีความรู ้ความเข้าใจพัฒนาการ 3. แฟ้ มบุคลากรกลุ่ม
ชัน
ของเด็กด้านร่ างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม
สติปัญญา
-ร้อยละ100 ของครู มีความรู ้และเข้าใจแนวทางการจัด
ประสบการณ์และกิจกรรมประจําวันทีพฒั นา
ศักยภาพทางสมอง
-ร้อยละ100 ของครู มีความรู ้เข้าใจวิธีการประเมิน
พัฒนาการของเด็กและนําผลไปพัฒนาเด็ก
ร้ อยละ 100 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 10.1 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 10.2 มีการวิเคราะห์เด็กเป็ นรายบุคคล
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. ระบบดูแลนักเรี ยน
1. กิจกรรมแนะแนว
-ร้อยละ100 ของครู มีการจัดทําแฟ้ มข้อมูลเด็กเป็ น
2. แบบสรุ ปประเมิน
รายบุคคล
พัฒนาการ
-ร้อยละ100 ของครู มีแฟ้ มข้อมูลเด็กระบุขอ้ มูล
3. บันทึกกิจกรรมโฮม
พัฒนาการทุกด้าน
รู ม
-ร้อยละ100 ของครู มีการสรุ ปข้อมูลเด็กเป็ นปัจจุบนั
-ร้อยละ100 ของครู มีการจัดข้อมูลเด็กเป็ นปั จจุบนั
และการใช้ขอ้ มูลในการพัฒนาเด็ก
ร้ อยละ 100 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 10.2 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

ตัวบ่ งชีที 10.3 มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ทีเน้นเด็กเป็ นสําคัญ
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน

เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
-แผนการจัด
ประสบการณ์
-รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานตาม
โครงการ

-ร้อยละ100 ของครู มีการจัดบรรยาศและสิ งแวดล้อม
ทีจูงใจหรื อเสริ มแรงให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้
-ร้อยละ100 ของครู มีการจัดประสบการณ์และ
กิจกรรมประจําวันส่ งเสริ มให้เด็กฝึ กทักษะการคิด
การใช้ภาษาการสังเกตเปรี ยบเทียบการมองเห็น
ความสัมพันธ์
-ร้อยละ100 ของครู มีการจัดประสบการณ์และ
กิจกรรมประจําวันส่ งเสริ มให้เด็กมีนิสัยทางสังคมทีดี
มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
-ร้อยละ100 ของครู มีเด็กเรี ยนรู ้ผา่ นการเล่นอย่างมี
ความสุ ข ได้ใช้สัมผัสทัง5 และได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์
-ร้อยละ100 ของครู มีการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนฝึ กคิดฝึ ก
แก้ปัญหา และปรับปรุ งตนเอง
ร้ อยละ 100 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 10.3 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

-กิจกรรมประจําวันตามหลักสู ตร
ปฐมวัย
-กิจกรรมปรับปรุ งภูมิทศั น์

ตัวบ่ งชีที 10.4 มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ทีเน้นเด็กเป็ นสําคัญ
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน

เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. ชินงาน
2. แฟ้ มสะสมผลงาน

-ร้อยละ100 ของครู มีการจัดเตรี ยมสื อรวมทังแหล่ง
เรี ยนรู ้ให้เหมาะกับประสบการณ์การเรี ยนรู ้
-ร้อยละ100ของครู มีการเลือกใช้สือและแหล่งเรี ยนรู ้
ได้เหมาะสมและสอดกับการเรี ยนรู ้ของเด็ก
ร้ อยละ 100 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 10.4 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

1. โครงการกรศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
(พิพิธภัณฑ์สัตว์น าํ )
2.กิจกรรมวันสําคัญ

ตัวบ่ งชีที 10.5 มีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริ งโดยคํานึงถึงพัฒนาการตามวัย
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
-ร้อยละ100 ของครู มีการบันทึกพัฒนาการของเด็ก 1. แฟ้ มวิจยั ในชันเรี ยน
1. กิจกรรมวินยั ในชันเรี ยน
2. โครงการประเมินความพร้อม -ร้อยละ100 ของครู มีการใช้วิธีการประเมินหลายวิธี 2. แบบสรุ ปประเมิน
พัฒนาการ
เช่น สังเกตพฤติกรรม สนทนา สัมภาษณ์ ดูผลงาน
ปลาย
3. แบบประเมินความ
ภาคเรี ยนที 2
ฯลฯจากแหล่งข้อมูลทีหลากหลายเช่น พ่อ แม่
พร้อม
ผูป้ กครองเพือนของเด็ก ครู ฯลฯ
-ร้อยละ100 ของครู มีการจัดเก็บข้อมูลทําระบบ
ข้อมูลเป็ นปัจจุบนั
-ร้อยละ100 ของครู มีการนําผลการประเมินมาแก้ไข
ปรับปรุ งส่ งเสริ มผูเ้ รี ยน
ร้ อยละ 100 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 10.5 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 10.6 มีการนําผลประเมินพัฒนาการมาปรับเปลียนการจัดประสบกาณ์เพือพัฒนาเด็กให้
เต็มตามศักยภาพ
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. โครงการจัดทําแบบฝึ กหน่วย -ร้อยละ100 ของครู มีการนําผลการประเมินพัฒนาการ 1. แบบหน่วยการ
มาปรับปรุ งหรื อเปลียนวิธีการจัดประสบการณ์
การเรี ยน 36 หน่วย
เรี ยน
2. กิจกรรมประจําวันตามหลักสู ตร -ร้อยละ100ของครู มีการกระตุน้ และส่ งเสริ มให้เด็กเกิด 2. แผนการจัด
การเรี ยนรู ้และมีพฒั นาการเหมาะสม
ปฐมวัย
ประสบการณ์
-ร้อยละ100ของครู มีการพัฒนาและปรับการจัด
ประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการตามวัย
-ร้อยละ100ของครู มีการนําผลการประเมินไปวางแผน
ร่ วมกับผูป้ กครองในกสรพัฒนาผูเ้ รี ยน
ร้ อยละ 100 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 10.6 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

ตัวบ่ งชีที 10.7 มีการวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเด็กและนําผลไปใช้พฒั นาเด็ก
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมวิจยั ในชันเรี ยน

- ร้อยละ 100 ของครู มีการศึกษาเด็กเป็ นรายกรณี
-ร้อยละ100 ของครู มีผลการวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนรู ้
-ร้อยละ100ของครู มีการนําผลการวิจยั ไปใช้เพือการ
พัฒนาเด็ก

เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน
2. แบบบันทึก
กิจกรรมโฮมรู ม
3. แฟ้ มวิจยั ในชัน
เรี ยน

ร้ อยละ 100 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 10.7 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐาน ที 10 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที 10 ครูมีความสามารถในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ได้ อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเน้ นเด็กเป็ นสํ าคัญ
ตัวบ่ งชี
ดีมาก
ร้อยละ100
ร้อยละ85.00
10.1 มีความรู ้ความเข้าใจเป้ าหมายการจัด
การศึกษาและหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
ดีมาก
ร้อยละ100
ร้อยละ85.00
10.2 มีการวิเคราะห์เด็กเป็ นรายบุคคล
10.3 มีความสามารถในการจัดประสบการณ์
ดีมาก
ร้อยละ100
ร้อยละ85.00
ทีเน้นเด็กเป็ นสําคัญ
10.4 มีความสามารถในการใช้สือที
ดีมาก
ร้อยละ100
ร้อยละ85.00
เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ของ
เด็ก
ดีมาก
ร้อยละ100
ร้อยละ85.00
10.5 มีการประเมินพัฒนาการของเด็กตาม
สภาพจริ งโดยคํานึงถึงพัฒนาการตามวัย
10.6 มีการนําผลการประเมินพัฒนาการ
ดีมาก
ร้อยละ100
ร้อยละ85.00
มาปรับเปลียนการจัดประสบการณ์เพือ
พัฒนาเด็กให้เป็ นไปตามศักยภาพ
ดีมาก
ร้อยละ96.00
10.7 มีการวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเด็ก ร้อยละ85.00
และนําผลไปใช้พฒั นาเด็ก

มาตรฐานที 11 ผูบ้ ริ หารมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีภาวะผูน้ าํ และมีความสามารถในการบริ หารจัด
การศึกษา ตัวบ่ งชีที 11.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรมและปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน / ชินงาน
1. รายงานโครงการที
1. โครงการพีช่วยน้อง
- ร้อยละ 90.00 ของพฤติกรรมผูบ้ ริ การมที
เกียวข้อง
2. โครงการพัฒนาคุณธรรม
ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดี
2. บันทึกการประชุม
จริ ยธรรมและศักยภาพของผูเ้ รี ยน -ร้อยละ90.00 ของพฤติกรรมของผูบ้ ิการทียดึ
3. ภาพถ่ายกิจกรรม
3. โครงการสร้างขวัญกําลังใจ
หลักธรรมมาภิบาลในการบริ หาร (สุ จริ ต
4. Web Side โรงเรี ยน
ยุติธรรมการใช้ระบบคุณธรรม การรับฟัง
4. โครงการพัฒนาบุคลากร
ปัญหา การระดมการมีส่วนร่ วมในการบริ หาร 5. ภาพจาก Web Side
5. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
6. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
และการปฏิบตั ิจรรยาบรรณวิชาชีพ )
สารสนเทศ
-ร้อยละ95.00 ของการปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หารเพือ 7. รายงานผลการประชุม
ผูป้ กครอง
ประโยชน์ของผูเ้ รี ยนรู ้เป็ นสําคัญ
-ร้อยละ90.00 ของพฤติกรรมของผูบ้ ริ หาร มี
การอุทิศเวลาให้กบั การทํางาน
ร้ อยละ 91.25 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 11.1 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 11.2 มีความคิดริเริม มีวสิ ั ยทัศน์ และเป็ นผู้นําทางวิชาการ
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน / ชินงาน
1. วิสัยทัศน์การเรี ยน
-ร้อยละ95.00 ทีผบู ้ ริ การสามารถแสดงทิศ
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกาทีควร 2. รายงานโครงการ EP ,SM
2. แผนปฏิบตั ิการประจําปี
จะเป็ นในอนาคต 3-5 ปี ข้างหน้าอย่างชัดเจน 3. แผนพัฒนาคุณภาพ
3. แผนกลยุทธ์ การบริ หาร
การศึกษา
และเหมาะสมกับบริ หารของท้องถิน
การศึกษา
4. แผนกลยุทธ์
-ร้อยละ96.00 ทีผบู ้ ริ หารปฏิบตั ิการริ เริ ม
4. คําสัง การมอบหมายงานของ
5. แผนปฏิบตั ิการประจําปี
แนวทางในการบริ การทีทา้ ทายกับการ
บุคลากร
6. คําสัง โรงเรี ยนทีเกียวข้อง
เปลียนแปลงและความเป็ นนิติบุคคล ของ
5. การสารประชาสัมพันธ์
7. ภาพถ่ายกิจกรรม
สถานศึกษา
6. โครงการศึกษาเรี ยนรู ้ ค่าย
8. รายงานการวิจยั โครงการ
-ร้อยละ 92.00 ทีผบู ้ ริ หารปฏิบตั ิการริ เริ ม
ภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ
วิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
7. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
- ร้อยละ98.00 ทีผบู ้ ริ หารมีพฤติกรรม
สารสนเทศ
8. โครงการโรงเรี ยนมาตฐานสากล ปฏิบตั ิการตุน้ ให้ทุกคนร่ วมกันพัฒนาคุณภาพ
9.โครงการประกันคุณภาพภายใน การศึกษา
ร้ อยละ 95.25 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 11.2 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

ตัวบ่ งชีที 11.3 มีความคิดริ เริ ม มีวสิ ัยทัศน์ และเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน / ชินงาน
1. โครงการพัฒนาอัจฉริ ยาภาพทาง - ร้อยละ95.00 ของผูบ้ ริ หารมีความรู ้เกียวกับ 1. รายงานผลจัดกิจกรรม
หลักสู ตรการเรี ยนการสอนและวัดประเมินผล โครงการ
วิชาการชันประถมศึกษาปี ที 6
การเรี ยนการสอน
2. สรุ ปผลวัดความก้าวหน้า
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิM
-ร้อยละ95.00 ของผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญ
ทางวิชาการ
ทางการเรี ยนกลุ่มสาระ
3. ค่ายการเรี ยนรู ้โครงการเรี ยนฟรี บทบาทประธาน การแต่งตังกรรมการและการ 3. รายงานโครงการยกระดับ
ประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรของ
ผลสัมฤทธิMทางการเรี ยนกลุ่ม
15 ปี อย่างมีคุณภาพ
สถานศึกษา
สาระ
4. การลงนาม MOCกับมาเลเชีย
5. โครงการประชุมทางไกลผ่านสื อ -ร้อยละ94.00 ของพฤติกรรมผูบ้ ริ หารทีมีการ 4. กิจกรรมค่ายการเรี ยนรู ้
ส่ งเสริ มสนุนการพัฒนา สาระการเรี ยนรู ้
โครงการเรี ยนรู ้ฟรี 15ปี
โทรทัศน์ทอ้ งถิน
ท้องถินของสถานศึกษา
5. รายงานโครงการมาตรฐาน
6. โครการพัฒนาปรับปรุ งการ
-ร้อยละ 94.00 ของการปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หารทีมี วิเชียรชม
บริ หารทัว ไป
การส่ งเสริ มและพัฒนาครู ในการผลิตสื ออย่าง 6.รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ
หลากหลายและเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
7.เกียรติบตั รและภาพ
- ร้อยละ96.00 ของพฤติกรรมของผูบ้ ริ หาร
กิจกรรมการลงนาม MOC
ทีมความเป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนาวิชาการของ
กับต่างประเทศ
โรงเรี ยน /กลุ่มโรงเรี ยน
-ร้อยละ 95.00 ของการปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หารใน 8. ภาพกิจกรรม
9. ภาพจาก Web Side
การสนับสนุนการพัฒนาและประเมินครู ให้
เป็ นวิชาชีพชันสู งอย่างเป็ นระบบและต่อเนือง
- ร้อยละ 97.00 ของการปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หารทีมี
การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอยูเ่ สมอ
-ร้อยละ95.00 ของการปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หารทีมี
การของกลไกลทีดีในการประกันคุรภาพ
ภายใน
ร้ อยละ 95.11 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 11.3 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐาน ที 11 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที 11 เด็กมีความรู้ และทักษะ
เบือ งต้ น
ตัวบ่ งชี
ดีมาก
ร้อยละ 90.00
ร้อยละ 91.25
11.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรมและปฏิบตั ิตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ดีมาก
ร้อยละ 90.00
ร้อยละ 95.25
11.2 มีความคิดริ เริ ม มีวสิ ัยทัศน์ และเป็ น
ผูน้ าํ ทางวิชาการ
ดีมาก
ร้อยละ 90.00
ร้อยละ 95.11
11.3 มีความสามารถในการบริ หาร
งานวิชาการและการจัดการ

มาตรฐานที 12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบบริ หารงานและพัฒนาองค์กรอย่าง
เป็ นระบบครบวงจร
ตัวบ่ งชีที 12.1 มีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการบริ หารงานทีมีความคล่องตัวสู งและ
ปรับเปลียนได้เหมาะสมตามสถานการณ์
โครงการ/ กิจกรรมที
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ดําเนินการ
ชินงาน
1. แผนปฏิบตั ิงานของกลุ่ม -ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีแผนภูมิการจัดองค์กรและ -แผนปฏิบตั ิงาน
โครงสร้างการบริ หารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรวมทังมีคาํ สัง
งาน
ประจําปี งบประมาณ
2. กลุ่มสํานักผูอ้ าํ นวยการ มอบหมายงานและผูร้ ับผิดชอบอย่างชัดเจน
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีคณะกรรมการบริ หาร
3. กลุ่มบริ หารทัว ไป
หลักสู ตรและดําเนินการอย่างเป็ นระบบ
4. กลุ่มบริ หารบุคคล
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีคณะกรรมการบริ หาร
5. กลุ่มบริ การวิชาการ
หลักสู ตรและดําเนินการอย่างเป็ นระบบ
6. กลุ่มงบประมาณและ
-ร้อยละ 97.00 ของสถานศึกษามีระบบบริ หารงานบุคคลที
สิ นทรัพย์
7. กลุ่มงานเทคโนโลยีและ มีคุณภาพ
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีระบบการบริ การ
สารสนเทศ
8. กลุ่มสํานักงานโครงการ งบประมาณทรัพย์สินและรายได้ทีมีคุณภาพ
-ร้อยละ97.00 ของสถานศึกษามีระบบการบริ หารงาน
พิเศษ
ทัว ไปทีมีคุณภาพ
ร้ อยละ 99.00 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 12.1 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 12.2 มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน
โครงการ/ กิจกรรมที
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร /
ดําเนินการ
หลักฐาน / ชินงาน
1. โครงการระบบข้อมูล -ร้อยละ96.00 มีการจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเป็ นปั จจุบนั
1. รายงานผลการ
สารสนเทศ
เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมต่อการใช้ประโยชน์
ปฏิบตั ิงานตาม
โครงการ
-ร้อยละ95.00 มีการจัดเก็บเป็ นระบบและการใช้บริ การอย่าง
สะดวก รวดเร็ ว ทันต่อการใช้งาน
-ร้อยละ96.00 มีการพัฒนาปรับปรุ งระบบข้อมูลสมําเสมอ นํา
ข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ตดั สิ นใจและปรับปรุ งงาน
ร้ อยละ 96.00 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 12.2 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

ตัวบ่ งชีที 12.3 มีระบบการประกันคุณภาพภายในทีดาํ เนินงานอย่างต่อเนือง
โครงการ/ กิจกรรมที
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน
ดําเนินการ
/ ชินงาน
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีระบบกลไกและมีการพัฒนา 1. รายงานผล
1. โครงการการประกัน
การปฏิบติงานตาม
คุณภาพภายในสถานศึกษา
คุณภาพศึกษาตามกฎกระทรวง
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีระบบ กลไก และมีการตรวจ โครงการ
ติดตามคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษาได้รับประเมินทังภายในและ
ภายนอกตามกฎกระทรวงและเผยแพร่ ผลประเมินอย่าง
กว้างขวาง
-ร้อยละ98.00 ของสถานศึกษานําผลตรวจติดตามและการ
ประเมินภายในและภายนอกไปปรับปรุ งการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างต่อเนือง
ร้ อยละ 99.50 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 12.3 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 12.4 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็ นระบบและต่อเนือง
โครงการ/ กิจกรรมที
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ดําเนินการ
ชินงาน
1. โครงการพัฒนา
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีนโยบาย/แผนการพัฒนาครู
1. รายงานผลการ
บุคลากร
และบุคคลกรทางการศึกษา
ปฏิบตั ิงานตามโครงการ
-ร้อยละ97.00 ของสถานศึกษามีการดําเนินงานพัฒนาครู
2. ใบประกอบวิชาชีพ
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็ นระบบทัว ถึงตรงกับ
ปัญหา
-ร้อยละ95.00 ของสถานศึกษามีกิจกรรมทีเสริ มแรงจูงใจให้
ครู และบุคคลมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืองมีการติดตาม
ประเมินผลและนําผลไปใช้ปรับปรุ งพัฒนาเองอย่างต่อเนือง
มีการ ติดตาม ประเมินผล และนําผลไปใช้ปรับปรุ งพัฒนา
ร้อยละ100 ของครู ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพทีสอนตามคุรุ
สภากําหนดไม่ตาํ กว่า 20 ชม./ปี
ร้ อยละ 98.00 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 12.4 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

ตัวบ่ งชีที 12.5 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็ นระบบและต่อเนือง
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน

เอกสาร /
หลักฐาน / ชินงาน
1. โครงการรับสมัครนักเรี ยนเข้าเรี ยน -ร้อยละ100 ของผูร้ ับบริ การและผูเ้ กียวข้องพึง
1. รายงานผลการ
พอใจผลการบริ หารงานลารพัฒนาเด็ก
(ชัน อ.2 ป.1)
ปฎิบัติงานตาม
โครงการ
ร้ อยละ 100 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 12.5 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐาน ที 12 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
มาตรฐานที 5 สถานศึกษามีการจัดองค์ กร
โครงสร้ าง ระบบการบริหาร
ตัวบ่ งชี
ร้อยละ85.00
ร้อยละ99.00
12.1 มีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบ
การบริ หารงานทีมีความคล่องตัวสู งและ
ปรับเปลียนได้เหมาะสมตามสถานการณ์
ร้อยละ85.00
ร้อยละ96.00
12.2 มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็ น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน
ร้อยละ85.00
ร้อยละ99.50
12.3 มีระบบการประกันคุณภาพภายในที
ดําเนินงานอย่างต่อเนือง
12.4 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็ นระบบและ
ร้อยละ85.00
ร้อยละ100
ต่อเนือง
12.5 ผูร้ ับบริ การและผูเ้ กียวข้องพึงพอใจผล
ร้อยละ85.00
ร้อยละ100
การบริ หารงานและการพัฒนาเด็ก

ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก

มาตรฐานที 13 สถานศึกษามีการบริ หารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็ นฐาน
ตัวบ่ งชีที 13.1 มีการกระจายอํานาจการบริ การและการจัดการศึกษา
โครงการ/ กิจกรรมที
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ดําเนินการ
ชินงาน
1. โครงการพัฒนา
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีการกระจายอํานาจการตัดสิ นใจ 1. เอกสารการ
บุคลากร
และความรับผิดชอบงานด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร มอบหมายการ
และการบริ หารทัว ไปเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร
-ร้อยละ98.00 ของสถานศึกษามีผลการดําเนินงานบรรลุ
เป้ าหมาย
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีการรายงานผลการดําเนินงาน
อย่างเป็ นระบบสมําเสมอ
ร้ อยละ 99.33 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 13.1 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 13.2 มีการบริ หารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่ วม
โครงการ/ กิจกรรมที
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ดําเนินการ
ชินงาน
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ มีตวั บ่งชี
1. โครงการกลุ่มงาน
1. แผนปฏิบตั ิการ
ต่างๆ
ความสําเร็ จ มีแผนปฏิบตั ิการประจําปี ทีสอคคล้องกับ
ประจําปี งบประมาณ
2. รายงานผลการ
อุดมการณ์และหลักการการจัดศึกษาของชาติ
ปฏิบตั ิงานตาม
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีการปฏิบตั ิตามแผน
โครงการ
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล เปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายตามแผนอย่างต่อเนือง
-ร้อยละ98.00 ของสถานศึกษามีการนําข้อมูลและผลการ
ประเมินไปใช้ในการตัดสิ นใจและปรับปรุ งงาน
ร้ อยละ 99.50 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 13.2 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

ตัวบ่ งชีที 13.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่ วมพัฒนาสถานศึกษา
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
1. โครงการร้อยละพลังเครื อข่าย -ร้อยละ100 ของผูบ้ ริ หาร ครู ชุมชน นักเรี ยนและ
สู่ เป้ าหมายคุณภาพ
กรรมการสถานศึกษา ร่ วมกันทํางานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา(เช่นการทําแผนกลยุทธ์ การจัดการทํา
หลักสู ตรท้องถินร่ วมกันเป็ นต้น)
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีคณะกรรมการ
สถานศึกษา และการได้มาซึงคณะกรรมการเป็ นไป
ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.2542 และกฏกระทรวงว่า
ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
-ร้อยละ100 ของคณะกรรมการสถานศึกษามีการ
ประชุมอย่างสมําเสมออย่างน้อยสองเดือนต่อครังและ
นําผลการประชุมไปปฏิบตั ิ
-ร้อยละ100 ของคณะการสถานศึกษามีบทบาทในการ
กําหนดทิศทางและการบริ หารโรงเรี ยน

เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานตาม
โครงการ

ร้ อยละ 100 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 13.3 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 13.5 มีการบริหารทีม ่ ุงผลสั มฤทธิj
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
1. แผนปฏิบตั ิการประจําปี
งบประมาณทุกโครงการ

ผลทีเ กิดขึน

เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีการกําหนดนโยบายและ 1. รายงานผลการ
ระบบกลไกการตรวจสอบผลการดําเนินงานทีได้รับ
ปฏิบตั ิตามโครงการ
การยอมรับจากทุกฝ่ ายทีเกียวข้อง
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานทีมีชดั เจน โปร่ งใส่ และทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานทีมีความชัดเจน

ร้ อยละ 100 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 13.5 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรที1 3 เทียบเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับคุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย ผลทีเ กิดขึน
มาตรฐานที1 3 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาเป็ น
ฐาน
99.33
85
13.1 มีการกระจายอํานาจการบริ การและการจัดการศึกษา
99.50
85
13.2 มีการบริ หารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่ วม
85
100
13.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่ วมพัฒนาสถานศึกษา
85
100
13.4 มีการบริ หารทีมุง่ ผลสัมฤทธิMของงาน
85
100
13.5 มีการตรวจสอบและถ่วงดุล

ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

มาตรฐานที 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตรและประสบการณ์การเรี ยนรู ้ทีเน้นเด็กเป็ นสําคัญ
ตัวบ่ งชีที 14.1 มีหลักสู ตรทีเหมาะสมกับเด็กและท้องถิน
โครงการ/ กิจกรรมที
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ดําเนินการ
ชินงาน
1. ชินงาน
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีสาระการเรี ยนรู ้ทีมีการจัด
1. กิจกรรมส่ งเสริ มการ
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ทีเหมาะสม
เรี ยนนอกห้องเรี ยนและ
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีสาระการเรี ยนรู ้ทีสอดคล้อง
นอกโรงเรี ยน
กับมาตรฐานและเป้ าหมายการศึกษา ครอบคลุมกับความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนชุมชน
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีการนําสาระการเรี ยนรู ้ทีมี
ขันตอนการดําเนินงานทีถูกต้อง
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีการประเมินผลการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ โดยการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายที
เกียวข้อง
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีการปรับปรุ งการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้โดยการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายที
เกียวข้อง
-ร้อยละ100 ของสถานมีการปรับปรุ งการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ทีเหมาะสมกับท้องถินให้ทนั สมัยกับบริ บทของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนือง
ร้ อยละ 100 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 14.1 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

ตัวบ่ งชีที 14.2 มีการส่ งเสริ มให้ครู จดั ทําแผนการจัด ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ทีตอบสอนอง ความ
สนใจและความเหมาะสมกับวัยของเด็ก
โครงการ/ กิจกรรมที
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ดําเนินการ
ชินงาน
1. ชินงาน
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีการส่ งเสริ มการจัดทํา
1. โครงการศึกษาแหล่ง
2. แฟ้ มสะสมงาน
เรี ยนรู ้
แผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
(พิพิธภัณฑ์สัตว์น าํ )
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีแผนการจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ทีเหมาะสม ตอบสนองความสนใจและพัฒนาได้เต็ม
ศักยภาพ
ร้ อยละ 100 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 14.2 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 14.3 มีการส่ งเสริ มและพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้และสื ออุปกรณ์
ทีเอือต่อการเรี ยนรู ้
โครงการ/ กิจกรรมที
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ดําเนินการ
ชินงาน
1. โครงการจัดซื อวัสดุ
-ร้อยละ10 ของสถานศึกษามีการจัดหาและส่ งเสริ มการผลิต 1.รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานตาม
คุรุภณั ฑ์ ประจําห้องเรี ยน
การใช้และพัฒนาสื อนวัตกรรม
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีอุปกรณ์การเรี ยนทีเอือต่อการ โครงการ
เรี ยนรู ้
ร้ อยละ 100 มีคุณลักษณะ / พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 14.3 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 14.4 มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยบูรณาการผ่านการเล่นและเด็กได้เรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์ตรง
โครงการ/ กิจกรรมที
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ดําเนินการ
ชินงาน
-ร้อยละ98.00 ของสถานศึกษามีแผนการจัดประสบการณ์ก 1. แผนการจัด
1. กิจกรรมประจําวันตาม
หลักสู ตรปฐมวัย
ให้เด็ก ได้ปฏิบตั ิจริ งมุง่ เน้นให้ได้รับประสบการณ์ตรง
ประสบการณ์
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมทีสอดคล้อง
กับแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
-ร้อยละ97.00 ของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมทีมุง่ เน้นให้
เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการสังเกต สํารวจ เล่น
ค้นคว้าทดลองและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ร้ อยละ 98.33 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 14.4 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

ตัวบ่ งชีที 14.5 มีการบันทึกรายงานผลและการส่ งต่อข้อมูลของเด็กอย่างเป็ นระบบ
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
1. กิจกรรมการประเมินพัฒนา
ความพร้อม

เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
-ร้อยละ100ของสถานศึกษามีระบบการบันทึก การ
1. แบบสรุ ปผลการ
รายงานผลการประเมินพัฒนาการและมีการส่ งต่อข้อมูล ประเมินพัฒนา

ร้ อยละ 100 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 14.5 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 14.6 มีการนิเทศและนําผลไปปรับปรุ งการจัดกิจกรรม/ประสบการณ์อย่างสมําเสมอ
โครงการ/ กิจกรรมที
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ดําเนินการ
ชินงาน
1. แบบรายงานผลการ
-ร้อยละของสถานศึกษามีระบบนิเทศ ซึงประกอบด้วย
1. กิจกรรมการนิเทศ
ภายใน
แผนการนิเทศ การดําเนินการนิเทศแบบมีส่วนร่ วมมีการ ปฏิบตั ิงานประจําเดือน
2. บันทึกการรับการนิเทศ
ติดตาม
ประเมินและรายงานผลการนิเทศและการนําผลการนิเทศ ภายใน
มาปรับปรุ ง/แก้ไข/พัฒนาอย่างสมําเสมอ
ร้ อยละ 96.00 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 14.6 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 14.7 มีการนําแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญาท้องถินมาใช้ในการจัดประสบการณ์
โครงการ/ กิจกรรมที
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ดําเนินการ
ชินงาน
-ร้อยละ95.00ของสถานศึกษามีขอ้ มูลสารสนและ
1. โครงการศึกษาแหล่ง
1. รายผลการปฏิบตั ิงาน
ทะเบียนเกียวกับแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญาญาท้องถิน ตามโครงการ
เรี ยนรู ้
( พิพิธฑภัณฑ์สัตว์น าํ ) -ร้อยละ91.00ของสถานศึกษามีแผนการจัด
2. ชินงาน
ประสบการณ์เรี ยนรู ้หรื อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที
ใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิน
ร้ อยละ 93.00 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 14.7 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรที 14 เทียบเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับคุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย ผลทีเ กิดขึน ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที14 สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตรและประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ทีเน้นเด็กเป็ นสําคัญ
14.1 มีหลักสู ตรทีเหมาะสมกับเด็กและท้องถิน
ดีมาก
100
85
14.2 มีการส่ งเสริ มให้ครู จดั ทําแผนจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที
ดีมาก
100
85
ตอบสนองสนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็ก
14.3 มีการส่ งเสริ มและพัฒนาวัฒนากรรมการจัดประสบการณ์
ดีมาก
100
85
การเรี ยนรู ้และสื ออุปกรณ์การเรี ยนรู ้
14.4 มีการจัดการเรี ยนรู ้โดยบุราณการผ่านการเล่นและเด็กได้
ดีมาก
98.33
85
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์
14.5 มีการบันทึกการรายงานผลและการส่ งต่อข้อมูลของเด็ก
ดีมาก
100
85
อย่างเป็ นระบบ
14.6 มีการนิเทศและนําผลไปปรับปรุ งการจัดกิจกรรม/
ดีมาก
96.00
85
ประสบการณ์อย่างสมําเสมอ
14.7 มีการนําแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถินมาใช้ในการจัด
ดีมาก
93.00
85
ประสบการณ์

มาตรฐานที 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย
ตัวบ่ งชีที 15.1 มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างทัว ถึง
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
1. กิจกรรมประจําวันตาม
หลักสู ตรปฐมวัย
2. กิจกรรมโฮมรู ม

-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีการสํารวจและจัดทํา
ข้อมูลเด็กเป็ นรายบุคคลด้วยวิธีการทีหลากหลาย
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษาคัดกรองและจําแนกเป็ น
กลุ่มตามสภาพของเด็ก
-ร้อยละ98.00 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมป้ องกัน
แก้ไข และพัฒนาเด็กตามสภาพอย่างเหมาะสม
-ร้อยละ96.00 ของสถานศึกษาประสานและส่ งต่อการ
แก้ไขและพัฒนาเด็กกับเกียวข้องทังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา

เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. ระบบดูแลนักเรี ยน
2. บันทึกกิจกรรมโฮม
รู ม

ร้ อยละ 98.50 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 15.1 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 15.2 มีการจัดกิจกรรม กระตุน้ พัฒนาการทางสมอง ตอบสนองความสนใจและส่ งเสริ ม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. กิจกรรมตารางประจําวันตาม -ร้อยละ96.00 ของสถานศึกษามีแผนงาน /นโยบายการ 1.-แผนการจัด
ประสบการณ์
หลักสู ตรปฐมวัย
จัดกิจกรรม กระตุน้ พัฒนาการทางสมอง ตอบสนอง
ความสนใจและส่ งเสริ ม ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
-ร้อยละ97.00 ของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมฯตาม
แผนอย่างหลากหลายและทัว ถึงตามความต้องการของ
เด็ก
-ร้อยละ95.00 ของสถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล
อย่างเป็ นระบบจากผูเ้ กียวข้อง และนําไปสุ่ การแก้ไข /
พัฒนา
-ร้อยละ100ของงสถานศึกษาผูป้ กครองและชุมชน มี
ส่ วนร่ วมในการส่ งเสริ ม สนับสนุนการดําเนินงาน
ร้ อยละ 97.00 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 15.7 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

ตัวบ่ งชีที 15.3 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มค่านิยม
โครงการ/ กิจกรรมทีดาํ เนินการ

ผลทีเกิดขึน

เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. กิจกรรมวันสําคัญ
-ร้อยละ98.00 ของสถานศึกษามีแผนงาน /นโยบายการ 1.ชินงาน
จัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ /ค่านิยม
ทีดีงาม
-ร้อยละ 99.00 ของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมฯ ตาม
แผนอย่างเป็ นระบบจากผูเ้ กียวข้อง และนําไปสู่ การ
ปรับปรุ งแก้ไข /พัฒนา
-ร้อยละ99.00 ของผูป้ กครองและชุมชนมีส่วนร่ วมใน
การส่ งเสริ มสนับสนุนดําเนินงาน
ร้ อยละ 98.25 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีท1ี 5.3 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 15.4 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลือนไหว
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
โครงการ/ กิจกรรมที
ดําเนินการ
ชินงาน
1. แผนการจัด
-ร้อยละ98.00ของสถานศึกษามีแผน/นโยบาย/การจัด
1. กิจกรรมประจําวันตาม
หลักสู ตรปฐมวัย
กิจกรรมส่ งเสริ มด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลือนไหว ประสบการณ์
2. โครงการวิเชียรชมวิชาการ -ร้อยละ 97.00ของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมฯตาม 2. รายงานผลการ
แผนอย่างหลากหลายและทัว ถึงตามความต้องการของ ปฏิบตั ิงานตาม
เด็ก
โครงการ
-ร้อยละ96.00ของสถานศึกษามีการติดตามประเมิน ผล 3. แฟ้ มกิจกรรมกลุ่ม
อย่างเป็ นระบบจากผูเ้ กียวข้อง และนําไปสู่ การปรับปรุ ง ชัน
แก้ไข/ พัฒนา
-ร้อยละ99.00ของผูป้ กครอง และชุมชนมีส่วนร่ วมใน
การส่ งเสริ มสนับสนุนการดําเนินงาน
ร้ อยละ 97.50 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 15.4 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

ตัวบ่ งชีที 15.5 มีการจัดกิจกรรมสื บสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. กิจกรรมวันสําคัญ
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีแผนงาน/ นโยบาย-การ 1. ชินงาน
จัดกิจกรรมสื บสานและสร้างสรรค์วฒั นาธรรม
2. แฟ้ มกิจกรรมกลุ่ม
ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
ชัน
-ร้อยละ97.00 ของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมฯตาม
แผนอย่างหลากหลายและทัว ถึงตามความต้องการของ
เด็ก
-ร้อยละ96.00 ของสถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล
อย่างเป็ นระบบจากผุเ้ กียวข้อง และนําไปสู่ การปรับปรุ ง
แก้ไข/พัฒนา
-ร้อยละ99.00 ของผูป้ กครองและชุมชน มีส่วนร่ วมใน
ส่ งเสริ มสนับสนุนการดําเนินงาน
ร้ อยละ 98.00 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 15.6 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

ตัวบ่ งชีที 15.5 มีการจัดกิจกรรมสื บสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. ชินงาน
1. กิจกรรมวันสําคัญ
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีแผนงาน/ นโยบาย-การจัด
กิจกรรมสื บสานและสร้างสรรค์วฒั นธรรม ประเพณี และภมิ 2. แฟ้ มกิจกรรมกลุ่ม
ชัน
ปัญญาไทย
-ร้อยละ97.00 ของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมตามแผน
อย่างหลากหลายและทัว ถึงตามความต้องการของเด็ก
-ร้อยละ96.00 ของสถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล
อย่างเป็ นระบบจากผูเ้ กียวข้อง และนําไปสู่ การปรับปรุ ง
แก้ไข/พัฒนา
-ร้อยละ99.00 ของผุป้ กครองและชุมชน มีส่วนร่ วมใน
ส่ งเสริ มสนับสนุนการดําเนินงาน
ร้ อยละ 98.00 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 15.6 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 15.6 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มความเป้ นประชาธิปไตย
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน

เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1.เกียรบัตรเด็กดีศรี
วิเชียรชม
2. เข็มเด็กดีศรี วิเชียร
ชม

1. กิจกรรมการเลือกผูน้ าํ กลุ่ม /ห้องเรี ยน -ร้อยละ100ของสถานศึกษามีแผนงาน /นโยบาย /
2. กิจกรรมเด็กดีศรี วเิ ชียรชม
การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิปไตย
-ร้อยละ97.00ของสถานมีการจัดกิจกรรมฯตาม
แผนอย่างหลากหลายและทัว ถึงตามความต้องการ
ของเด็ก
- ร้อยละ96.00ของสถานศึกษามีการติดตาม
ประเมินผล อย่างเป็ นระบบจากผุเ้ กียวข้อง และ
นําไปสู่ การปรับปรุ่ งแก้ไข /พัมนา
-ร้อยละ 99.00 ของผูป้ กครองและชุมชนมีส่วนร่ วม
ในการส่ งเสริ มสนับสนุนการดําเนินงาน
ร้ อยละ 98.00 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 15.6 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรที1 5 เทียบเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับคุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย ผลทีเ กิดขึน ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที1 5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่ งเสริมคุณภาพเด็ก
อย่างหลากหลาย
ตัวบ่ งชี
ดีมาก
98.00
85
15.1 มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างทัว ถึง
ดีมาก
97.00
85
15.2 มีการจัดกิจกรรม กระตุน้ พัฒนาการทางสมองตอบสนอง
ความสนใจและส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ดีมาก
98.25
85
15.3 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มค่านิยมทีดีงาม
ดีมาก
97.50
85
15.4 มีการจักกิจกรรมส่ งเสริ มด้านศิลปะ ดนตรี และการ
ดีมาก
98.00
85
เคลือนไหว
15.5 มีการจัดกิจกรรมสื บสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
ดีมาก
98.00
85
ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
15.6 มีการจัดกิจกรรมสื บสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
ดีมาก
98.00
85
ประเพณี และภูปัญญาไทย
15.7 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิปไตย
มาตรฐานที1 6 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การทีส่งเสริ มให้เด็กพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ
ตัวบ่ งชีที 16.1 มีสภาพแวดล้อมทีเอือต่อการเรี ยนรู ้ มีอาคารสถานทีเหมาะสม
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. โครงการ ปรับปรุ งซ่อมแซม -ร้อยละ100 ของสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและภูมิ 1. รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานตาม
และจัดซือ วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ภายใน ทัศน์ร่มรื น สวยงาม
โครงการ
-ร้อยละ100ของสถานศึกษามีอาคารสถานทีมนั คง
และรายนอกห้อง
(กิจกรรมปรับปรุ งภูมิทศั น์หน้า ถาวรและปลอดภัย
-ร้อยละ100ของสถานศึกษามีการใช้ประโยชน์และ
อาคารเรี ยน)
การป้ องกันอันตราย
-ร้อยละ96.00 ของสถานศึกษาจัดสิ งอํานวยความ
สะดวกสําหรับทีมีความบกพร่ องทางร่ างกายเรี ยนร่ วม
ร้ อยละ 99.00 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 16.1 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

ตัวบ่ งชีที 16.2 มีการส่ งเสริ มสุ ขภาพอานามัยและความปลอดภัยของเด็ก
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
1. โครงการฝ่ ายบุคลากร
( กิจกรรมประกันอุบตั ิเหตุ )

-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีแผนการจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ อานามัยและสวัสดิการของเด็กที
ชัดเจน
-ร้อยละ98.00 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
สุ ขภาพอานมัยและความปลอดภัยของเด็ก
-ร้อยละ96.00 ของสถานศึกษาตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลและนําผลไปปรับปรุ ง/แก้ไข/พัฒนา

ตัวบ่ งชีที 16.3 มีการส่ งเสริ มสุ ขภาพอานามัยและความปลอดภัยของเด็ก
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
1. กิจกรรมรายการเช้าวันนี

1. ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีแผนงาน/นโยบาย/
ให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรู ปแบบทีเอือต่อ
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและ การเรี ยนรู ้แบบส่ วนร่ วม
2.ร้อยละ95.00 ของสถานศึกษามีเทคโนโลยีและ
ให้บริ การสารสนเทศตามแผนฯอย่างหลากหลาย
เหมาะสมและเอือต่อการเรี ยนรู ้
3. ร้อยละ97.00 ของสถานศึกษามีการตรวจ ติดตาม
ประเมินผลและนําผลไปปรับปรุ ง/แก้ไข/พัฒนา

เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
-รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานตาม
โครงการ

เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
-รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานตาม
โครงการ

ตัวบ่ งชีที 16.4 มีหอ้ งเรี ยน ห้องสมุด สนามเด็ก พืนทีสีเขียว และสิ งอํานวยความสะดวกพอเพียง
และอยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
-โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีแผนงาน/นโยบาย/ -รายงานผลการ
(พิพิธภัณฑ์สัตว์น าํ )
การจัดและใช้แหล่งเรี ยนรู ้จากธรรมชาติ ภูปัญญา ปฏิบตั ิงานตาม
-กิจกรรมวันสําคัญ
โครงการ
และแหล่งเรี ยนรู ้อืนทีชดั เจนและต่อเนือง
-กิจกรรมนอกห้องเรี ยน
-ร้อยละ100 ของศึกษาสถานมีแผนการใช้เด็กศึกษา
(กิจกรรมห้องเรี ยนสี เขียว,ห้อง
เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ธรรมชาติ ภูปัญญาทังใน
คอมพิวเตอร์
และนอกสถานศึกษามาร่ วมสอน/จัดกิจกรรมให้
ห้องสมุด,ห้องประชุม, เวที
ผูเ้ รี ยนทีหลากหลายต่อเนือง
กลางแจ้ง)
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีการตรวจ ติดตาม
ประเมินผลและนําผลไปปรับปรุ ง/แก้ไข/พัฒนา
ร้ อยละ 95.00 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 16.4 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรที 16 เทียบเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับคุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
มาตรฐานที1 6 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการทีส ่ งเสริมให้ เด็ก
85
98.00
15.1 มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างทัว ถึง
97.00
85
15.2 มีการจัดกิจกรรม กระตุน้ พัฒนาการทางสมองตอบสนอง
ความสนใจและส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
98.25
85
15.3 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มค่านิยมทีดีงาม
97.50
85
15.4 มีการจักกิจกรรมส่ งเสริ มด้านศิลปะ ดนตรี และการ
เคลือนไหว
98.00
85
15.5 มีการจัดกิจกรรมสื บสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
98.00
85
15.6 มีการจัดกิจกรรมสื บสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
ประเพณี และภูปัญญาไทย
98.00
85.00
15.7 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิปไตย

ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

มาตรฐานที 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาในท้องถิน
ตัวบ่ งชีที 17.1 มีการเชือมโยงและแลกเปลียนข้อมูลกับแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาในท้องถิน
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
-ร้อยละ96.00 ของเดือนศึกษามีการรวบรวมข้อมูล 1. ชินงาน
1. กิจกรรมวันสําคัญ
ความรู ้ของภูมิปัญญาและความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้
(วันสารทเดือน10)
ต่างๆให้เป็ นปัจจุบนั จัดทําทะเบียนแหล่งเรี ยนรู ้
และภูมิปัญญาท้องถิน
-ร้อยละ97.00 ของสถานมีการแลกเปลียนหรื อ
เชือมโยงสื อการเรี ยนการสอนจากแหล่งเรี ยนรู ้และ
ภูมิปัญญาท้องถิน
-ร้อยละ95.00 ของสถานศึกษามีการใช้และ
ให้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถินแก่ครู
ผูเ้ รี ยน และชุมชนอย่างสมําเสมอ
-ร้อยละ 95.00 ของสถานศึกษามีการตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผลนําผลไปปรับปรุ ง/แก้ไข/พัฒนา
ร้ อยละ 95.75 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 17.1 ระดับคุณภาพ= ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 17.2 สนับสนุนให้แหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาและชุมชน เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทํา
หลักสู ตรระดับสถานศึกษา
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. กิจกรรมการจัดทําหลักสู ตร -ร้อยละ98.00 ของสถานศึกษามีการสํารวจข้อมูล 1. หลักสู ตรการศึกาปฐมวัย
2. รายงานผลการ
สภาพปัญหา ความต้องการ ความคิดเห็นของ
2. แผนปฏิบตั ิการประจําปี
ปฏิบตั ิงานตามโครงการ
ชุมชน ผูป้ กครอง
งบประมาณ
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีคณะกรรมการจัดทํา
หลักสู ตรสถานศึกษาทีมาจากชุมชน ผูป้ กครอง ภูมิ
ปัญญาท้องถินและผูแ้ ทนองค์กรแหล่งเรี ยนรู ้
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีหลักสู ตรสถานศึกษา
ตอบสนองสภาพปัยญาความต้องการ ผูป้ กครอง
ร้ อยละ 99.33 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 17.2 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐานที 17 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที 17 สถานศึกษามีการ
สนับสนุนและใช้ แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาในท้องถิน
ตัวบ่ งชี
ร้อยละ85.00
ร้อยละ95.75
ดีมาก
17.1 มีการเชือมโยงและแลกเปลียน
ข้อมูล
ร้อยละ85.00
ร้อยละ99.33
ดีมาก
กับแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาในท้องถิน
17.2 สนับสนุนให้แหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิ
ปัญญา
และชุมชน เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทํา
หลักสู ตรระดับสถานศึกษา
มาตรฐานที 18 สถานศึกษามีการร่ วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ
และองค์กรภาครัฐเพือพัฒนาวิถีการเรี ยนรู ้ในชุมชน
ตัวบ่ งชีที 18.1 เป็ นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู ้และบริ การชุมชน
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. แบบบันทึกการเยีย ม
1.กิจกรรมเผยแพร่ ดา้ นวิชาการ -ร้อยละ95.00 ของสถานศึกษาให้บริ การสถานที
ชมห้องเรี ยน
แหล่งเรี ยนรู ้ให้กบั ชุมชน
-ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีผรู ้ ับผิดชอบให้บริ การ
ความรู ้ดา้ นวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะ
-ร้อยละ93.00 ของชุมชนใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้ของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนือง
ร้ อยละ 96.00 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชี18.1 ระดับคุณภาพ: ดีมาก

ตัวบ่ งชีที 18.2 มีการแลกเปลีย นเรียนรู้ ร่วมกัน
โครงการ/ กิจกรรมทีด ําเนินการ

ผลทีเ กิดขึน

เอกสาร / หลักฐาน /
ชินงาน
1. รายงานผล
การปฏิบตั ิงานโครงการ

-ร้อยละ97.00 ของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมหรื อ
เวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างบ้าน องค์กร
ทางศาสนา
-ร้อยละ96.00 ของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและมี
การบันทึกการเรี ยนรู ้จากการแลกเปลียน
-ร้อยละ94.00 ของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรม ด้วย
วิธีการทีหลากหลายต่อเนืองและมีการบันทึกการ
เรี ยนรู ้จากการแลกเปลียน
-ร้อยละ97.00 ของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรม ด้วย
วิธีการทีหลากหลายต่อเนือง และมีการบันทึกเรี ยนรู ้
จากการแลกเปลียนและมีการรายงานเผยแพร่
กิจกรรมจากการแลกเปลียนสู่ สาธารณชน
ร้ อยละ 96.00 มีคุณลักษณะ /พฤติกรรม ตามบ่ งชีที 18.2 ระดับคุณภาพ= ดีมาก

1. โครงการวันวิเชียรชม
วิชาการ

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐานที 18 เทียบกับเป้ าหมายของสถานศึกษาและระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
มาตรฐานที 18 สถานศึกษามีการร่ วมมือกัน
ระหว่างบ้ าน องค์ กรทางศาสนา สถาบันทาง
วิชาการและองค์ กรภาครัฐและเอกชน เพือ
พัฒนาวิถีการเรียนรู้ ในชุ มชน
18.1 เป็ นแหล่งวิทยาการในการแสวงหา
ความรู ้และบริ การชุมชน
18.2 มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ร่วมกัน

ระดับคุณภาพ

ร้อยละ85.00

ร้อยละ96.00

ดีมาก

ร้อยละ85.00

ร้อยละ96.00

ดีมาก

มาตรฐานที 1 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์
ตัวบ่ งชี 1.1 ผูเ้ รี ยนมีวนิ ยั มีความรับผิดชอบและปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมเบืองต้นของศาสนาทีตน
นับถือ
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
1. กิจกรรมบันทึกสถิตินกั เรี ยนมาสาย
2. กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ
3. กิจกรรม คณะกรรมการห้องเรี ยน
- การเลือกคณะกรรมการห้องเรี ยน
- การแบ่งหน้าทีรับผิดชอบ
4. กิจกรรมประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 8 ประการ
5. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม
ประจําสัปดาห์
6. กิจกรรมโฮมรู ม
7. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา

ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. บันทึกสถิตินกั เรี ยนมาสาย
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98.00 มาโรงเรี ยน
2. บันทึกรายงานผลการ
ทันเวลา
ปฏิบตั ิงานของเวรสวัสดิการ
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 99.00 ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบของสถานศึกษาโดยเฉพาะ 3. โครงสร้างคณะกรรมการ
ห้องเรี ยน
การเข้าแถวเคารพธงชาติ การ
4. แบบเสริ มสร้างระเบียบวินยั
ปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 95.00 สนใจกิจกรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การเรี ยน รับผิดชอบงานทีครู
5. แบบบันทึกการอบรม
มอบหมาย
คุณธรรม จริ ยธรรม ประจํา
4. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 99.00 แต่งกาย
สัปดาห์
เรี ยบร้อยในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
6. บันทึกกิจกรรมโฮมรู ม
5.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 95.00 เดินผ่านครู และ 7. หนังสื อของอนุญาตผูป้ กครอง
ผูใ้ หญ่อย่างสุ ภาพเรี ยบร้อยและมี
- ภาพถ่ายกิจกรรม
สัมมาคารวะ
- ชินงาน
6.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 96.00 มีมารยาทใน
การรับประทานอาหาร
7.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 99.00 ปฏิบตั ิตาม
หลักธรรมของศาสนาทีตนนับถือ
ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ตวั บ่งชีที 1.1 ร้อยละ 97.29 ระดับคุณภาพ : ดีมาก
ตัวบ่ งชี 1.2 ผูเ้ รี ยนมีความซือสัตย์สุจริ ต
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90 ปฏิบตั ิตาม
1. กิจกรรมประเมินคุณลักษณะอัน
1. แบบเสริ มสร้างระเบียบวินยั
ระเบียบการสอนและไม่ลอก การบ้าน และคุณลักษณะอันพึง
พึงประสงค์ 8 ประการ
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90 ไม่มีทรัพย์สิน
ประสงค์
สู ญหาย
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 95 พูดแต่ความจริ ง
ไม่พดู โกหก

ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ตวั บ่งชีที 1.2 ร้อยละ 91.67 ระดับคุณภาพ : ดีมาก
ตัวบ่ งชี 1.3 ผูเ้ รี ยนมีความกตัญyูกตเวที
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 99.00 รัก เคารพพ่อ
1. โครงการประสานใจเพือลูกรัก
แม่ ผูป้ กครองและแสดงออกซึง
2. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม
การตอบแทนพระคุณอย่าง
ประจําสัปดาห์
เหมาะสม
3. โครงการมุง่ มัน พัฒนา สร้างสรรค์
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 99.00 ระลึกถึง
เยาวชนไทย
- กิจกรรมวันแม่
พระคุณของครู บาอาจารย์และ
- กิจกรรมวันไหว้ครู
แสดงออกซึงการตอบแทน
4. โครงการรักศรัทธา บูชาพระคุณแม่
พระคุณอย่างเหมาะสม
5. โครงการบ้านสร้าง ครู เสริ ม แต่งเติม 3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98.00เป็ นสมาชิกที
ลูกรัก
ดีของครอบครัว ชุมชนและ
6. โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรี ยนชัน ป.6
สังคม

เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. รายงานโครงการประสานใจ
เพือลูกรัก
2. แบบบันทึกการอบรม
คุณธรรมจริ ยธรรม
3. รายงานโครงการมุง่ มัน
พัฒนา สร้างสรรค์เยาวชน
ไทย
4. ผลงานนักเรี ยน
5. รายงานโครงการรัก ศรัทธา
บูชาพระคุณแม่
6. รายงานโครงการบ้านสร้าง
ครู เสริ ม แต่งเติมลูกรัก
7. รายงานโครงการปั จฉิม
นิเทศนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 6
ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ตวั บ่งชีที 1.3 ร้อยละ 98.67 ระดับคุณภาพ : ดีมาก
ตัวบ่ งชี 1.4 มีเมตตากรุ ณา เอือเฟื อเผือ แผ่และเสี ยสละเพือส่ วนรวม
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
1. โครงการพีช่วยน้อง
2. กิจกรรมประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 8 ประการ
3. กิจกรรมช่วยเหลือนักเรี ยนประสบ
อุทกภัย อัคคีภยั
4. กิจกรรมสมทบทุนทอดผ้าป่ าสร้าง
อาคารเรี ยน

ผลทีเ กิดขึน
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 99.00 รู ้จกั การให้
เพือส่ วนรวมและเพือผูอ้ ืน
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 99.00 มีพฤติกรรม
ทีแสดงออกถึงการมีน าํ ใจหรื อให้
การช่วยเหลือผูอ้ ืน
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ99.00 รู ้จกั การ
แบ่งปันทรัพย์สินหรื อสิ งของเพือ
ผูอ้ ืน

เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. รายงานโครงการพีช่วยน้อง
2. แบบเสริ มสร้างระเบียบวินยั
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
3. บัญชีรับบริ จาคเงินจากทุก
กลุ่มชัน
4. บัญชีสรุ ปรายนามผูบ้ ริ จาค
เงินสมทบทุนทอดผ้าป่ า
สร้างอาคารเรี ยน
ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ตวั บ่งชีที 1.4 ร้อยละ 99.00 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ตัวบ่ งชี 1.5

ประหยัด รู ้จกั ใช้ทรัพย์สิ งของส่ วนตนและส่ วนรวมอย่างคุม้ ค่า

โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
1. โครงการสร้างจิตสํานึกตรึ กตรองรักษ์
พิทกั ษ์โลก
2. โครงการห้องเรี ยนสี เขียว
3. โครงการการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
โดยใช้สาระ-เนือหา ห้องเรี ยนสี เขียว
เป็ นสื อ
4. กิจกรรม ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ
5. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม
ประจําสัปดาห์

ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 95.00 ใช้ทรัพย์สิน 1. รายงานโครงการสร้างจิต
และสิ งของของโรงเรี ยน
สํานึกตรึ กตรองรักษ์พิทกั ษ์
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 94.00 ใช้อุปกรณ์
โลก
การเรี ยนอย่างประหยัดและรู ้
2. รายงานโครงการห้องเรี ยน
สี เขียว
คุณค่า
3. รายงานโครงการเรี ยนรู ้แบบ
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 99.00 มาเข้าร่ วม
บูรณาการ (ห้องเรี ยนสี เขียว)
กิจกรรมการประหยัดเช่น
4. แบบเสริ มสร้างระเบียบวินยั
กิจกรรมการรี ไซเคิลขยะ/การรี
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ไซเคิลสิ งของทีใช้แล้ว
5. แบบบันทึกการอบรม
4. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 95.00 ใช้น าํ ไฟ
คุณธรรมจริ ยธรรมประจํา
และสาธารณูปโภคอืน ๆ ทังของ
สัปดาห์
ตนเองและของส่ วนรวมอย่าง
ประหยัดและคุม้ ค่า
ผูเ้ รี ยนทีมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ตวั บ่งชีที 1.5 ร้อยละ 95.75 ระดับคุณภาพ : ดีมาก
ตัวบ่ งชี 1.6 นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในความเป็ นไทย และรักษาวัฒนธรรม
ไทย
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
1. โครงการขนบธรรมเนียมประเพณี น่า
ปฏิบตั ิ
2. โครงการวันวิเชียรชมวิชาการ
3. กิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ
- การละเล่นของไทย
- ภาษาไทยถินใต้
- เพลงกล่อมเด็ก
- ปริ ศนาคําทายฯลฯ
4. โครงการมุง่ มัน พัฒนาสร้างสรรค์
เยาวชนไทย
- กิจกรรมวันสําคัญชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์

ผลทีเ กิดขึน
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 99.00 สนใจ
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมแลประ
เพณี ทีดีงามของท้องถินและของไทย
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98.00 เข้าร่ วม
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประ
เพณี เป็ นประจําอย่างน้อย1ประเภท
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ99.00 มีผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ทีดี
งามของท้องถินและของไทย
4. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 95 สามารถนํา
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี มา
พัฒนาเอกลักษณ์ความเป็ นไทยได้

เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. รายงานโครงการขนมธรรม
เนียมประเพณี น่าปฏิบตั ิ
2. รายงานโครงการวันวิเชียร
ชมวิชาการ
3. ภาพถ่ายกิจกรรม
4. รายงานโครงการมุง่ มัน
พัฒนาสร้างสรรค์เยาวชน
ไทย
5. ผลงานนักเรี ยน ภาพวาด /
ชินงาน

ผูเ้ รี ยนทีมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ตวั บ่งชีที 1.6 ร้อยละ 97.75 ระดับคุณภาพ : ดีมาก
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐานที 1 เทียบกับเป้าหมายของสถานศึกษาและระบดัคุณ
ภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดใน
เป้าหมาย ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
แผนพัฒนา
1.1 ผูเ้ รี ยนมีวินยั มีความรับผิดชอบ
และปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม
95.00
เบืองต้นของศาสนาทีตนนับถือ
97.29
ดีมาก
95.00
1.2 ผูเ้ รี ยนมีความซือสัตย์สุจริ ต
91.67
ดีมาก
95.00
1.3 ผูเ้ รี ยนมีความกตัญyูกตเวที
98.67
ดีมาก
1.4 ผูเ้ รี ยนมีความเมตตากรุ ณา
เอือเฟื อเผือ แผ่และเสี ยสละ เพือ
ส่ วนรวม
95.00
99.00
ดีมาก
1.5 ผูเ้ รี ยนมีความประหยัด รู ้จกั ใช้
ทรัพย์สินของตนเองและส่ วนรวม
95.00
95.75
ดีมาก
อย่างคุม้ ค่า
1.6 ผูเ้ รี ยนมีความภูมิใจในความเป็ น
ไทย เห็นคุณค่า ภูมิปัญญาไทย นิยม
ไทย และดํารงไว้ซ ึงความเป็ นไทย
95.00
97.75
ดีมาก

มาตรฐานที 2 ผูเ้ รี ยนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม
ตัวบ่ งชี 2.1 รู ้คุณค่าของสิ งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบทีเกิดจากการเปลียนแปลง
สิ งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 95.00 รู ้คุณค่าของ
1. โครงการโรงเรี ยนสวยสภาพ
แวดล้อมดี
สิ งแวดล้อมและตระหนักถึง
2. โครงการกลุ่มชันสวยด้วยสิ งแวดล้อม
ผลกระทบทีเกิดจากการ
สดใส
เปลียนแปลงสิ งแวดล้อม
3. โครงการปรับปรุ งสร้างสรรค์กลุ่มชัน
สดใส
4. โครงการสร้างจิตสํานึกตรึ กตรองรักษ์
พิทกั ษ์โลก
5. กิจกรรมการเรี ยนรู ้หอ้ งเรี ยนสี เขียว
6. การเรี ยนรู ้แบบบูรณาการโดยใช้สาระเนือหาห้องเรี ยนสี เขียวเป็ นสื อ

เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. รายงานโรงเรี ยนสวย
สภาพแวดล้อมดี
- กิจกรรมต้นไม้ของฉัน
- ห้องเรี ยนสี เขียว
2. รายงานโครงการกลุ่มชัน
สวยด้วยสิ งแวดล้อมสดใส
3. รายงานโครงการปรับปรุ ง
สร้างสรรค์กลุ่มชันสดใส
4. รายงานโครงการสร้างจิต
สํานึกตรึ กตรองรักษ์พิทกั ษ์โลก
5. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ห้อง
เรี ยนสี เขียว
6. ผลงานนักเรี ยน
7. รายงานโครงการการเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการโดยใช้สาระเนือหาห้องเรี ยนสี เขียวเป็ นสื อ
ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ตวั บ่งชีที 2.1 ร้อยละ 95.00 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ตัวบ่ งชี 2.2 เข้าร่ วมหรื อมีส่วนร่ วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
1. โครงการห้องเรี ยนสี เขียว
2. กิจกรรมร่ วมพัฒนาสิ งแวดล้อม

ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 เข้าร่ วม
1. รายงานโครงการห้องเรี ยน
กิจกรรมอนุรักษ์สิ งแวดล้อม
สี เขียว
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 95.00 เข้าร่ วม
2. ภาพถ่ายในการเข้าร่ วม
กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาและ
กิจกรรม
ท้องถิน
- กิจกรรมต้นไม้ของฉัน
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98.00 ทีชกั ชวน
- กิจกรรมปลูกป่ าชายเลน
ผูอ้ ืนให้เข้าร่ วมกิจกรรมการ
- กิจกรรมแยกขยะ
อนุรักษ์ พัฒนาสถานศึกษาและ
- กิจกรรมร่ วมพัฒนา
ท้องถิน
สิ งแวดล้อม
ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ตวั บ่งชีที 2.2 ร้อยละ 97.67 ระดับคุณภาพ : ดีมาก
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐานที 2 เทียบกับเป้าหมายของสถานศึกษาและระดับ
คุณภาพ
เป้ าหมาย ผลทีเกิดขึน ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชีทีกาํ หนดในแผนพัฒนา
2.1 รู ้คุณค่าของสิ งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที
90.00
95.00
ดีมาก
เกิดจากการเปลียนแปลงสิ งแวดล้อม
2.2 เข้าร่ วมหรื อมีส่วนร่ วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และ
97.67
ดีมาก
90.00
พัฒนาสิ งแวดล้อม

มาตรฐานที 3 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้ และมีเจต
คติทีดีต่ออาชีพสุ จริ ต
ตัวบ่ งชี 3.1 มีทกั ษะในการจัดการและทํางานให้สาํ เร็ จ
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. โครงการวิทยาศาสตร์ และโครงงาน 1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90.00 รู ้จกั วางแผน 1. โครงงานผูเ้ รี ยน
2. รายงานโครงการทีเกียวข้อง
ทํางานตามขันตอนสามารถ
จากการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระอืนๆ
2. โครงการเสริ มสร้างคุณภาพการเรี ยนรู ้ ปรับปรุ งงาน และมีผลงานบรรลุ 3. ภาพถ่ายกิจกรรม
4. ผลการดําเนินกิจกรรม
เป้ าหมาย
และทักษะชีวติ
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90.00สามารถ
3. โครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนด้วย
อธิบายขันตอนการทํางานและ
กิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี
นําเสนอผลงานทีเกิดขึนใน
4. โครงการพัฒนาอัจฉริ ยภาพสู่ ความ
ลักษณะของ การวิพากษ์วจิ ารณ์
เป็ นเลิศ
5. โครงการสร้างจิตสํานึกตริ กตรองรักษ์ ได้
พิทกั ษ์โลก
6. กิจกรรมกีฬาสี
กิจกรรมสร้างเสริ มประชาธิปไตย
กิจกรรมส่ งเสริ มระเบียบวินยั
กิจกรรมชุมนุม
ผูเ้ รี ยนทีมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชีที 3.1 ร้อยละ 90.00 ระดับคุณภาพ : ดีมาก
ตัวบ่ งชี 3.2 เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. โครงงานวิทยาศาสตร์และโครงงาน 1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87.00 มีความมุง่ มัน 1. โครงงานผูเ้ รี ยน
ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ในการทํางานทีได้รับมอบหมาย 2. รายงานโครงการทีเกียวข้อง
2. โครงการเสริ มสร้างคุณภาพการเรี ยนรู ้
ให้บรรลุผลสําเร็ จ
3. ผลงาน/ชินงานผูเ้ รี ยน
และทักษะชีวติ
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 86.00 ปรับปรุ ง
4. สมุดบันทึกของผูเ้ รี ยน
3. โครงการเสริ มสร้างคุณธรรม
พัฒนางานและมีความละเอียด
5. ข้อมูลบันทึกการอบรม
จริ ยธรรม
รอบคอบในการปฏิบตั ิงาน
ผูเ้ รี ยน
4. โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้นอก
สถานที
ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชีที 3.2 ร้อยละ 86.50 ระดับคุณภาพ : ดี

ตัวบ่ งชี 3.3 ทํางานอย่างมีความสุ ข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. รายงานโครงการ
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิMทางการ 1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 93.00 รักการ
2. ผลงานด้านศิลปะและด้าน
ทํางานและมีเจตคติทีดีตอ่ การ
เรี ยนกลุ่มสาระศิลปะ
อืน ๆ
ทํางาน
2. โครงการเสริ มสร้างทักษะในการ
3. ผลการศึกษานอกสถานที
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 81.00 มีการ
ทํางาน
4. ผลการจัดกิจกรรมในแหล่ง
ปรับปรุ งพัฒนาอย่างเต็ม
3. ผลงานด้านศิลปะของผูเ้ รี ยน
เรี ยนรู ้
ความสามารถเพือให้งานมี
4. การศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้นอกสถานที
5. ภาพกิจกรรม
ประสิ ทธิภาพ
5. กิจกรรมเปิ ดห้องท่องทางไกล
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98.00 มีการชืนชม
6. โครงการวาดฝันวันโลกสวย
7. โครงการบูรณาการส่ งานประดิษฐ์
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
หรื อส่ วนรวม
ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชีที 3.3 ร้อยละ 91.00 ระดับคุณภาพ : ดีมาก
ตัวบ่ งชี 3.4 ทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. โครงการเสริ มสร้างทักษะในการ
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 92.00 สามารถใช้ 1. รายงานโครงการ
ทํางาน
กระบวนการกลุ่มและร่ วมมือกัน 2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ของ
2. การจัดกระบวนการกลุ่มในห้องเรี ยน
ทํางานเป็ นทีม
ครู
3. การอภิปรายผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม 2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88.00 รับผิดชอบ 3. ผลงานกลุ่ม
4. โครงการกีฬาสี
งานทีกลุ่มมอบหมายและขจัด
4. ภาพกิจกรรมกลุ่ม
ความขัดแย้งในการทํางานได้
5. ภาพกิจกรรมกีฬาสี ประเภท
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90.00 สามารถ
ทีม
แสดงความชืนชม หรื อตัง
ข้อสังเกตเกียวกับทํางานในกลุ่ม
ได้อย่างชัดเจน
ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชีที 3.4 ร้อยละ 90.00 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ตัวบ่ งชี 3.5 มีความรู ้สึกทีดีตอ่ อาชีพสุ จริ ต และหาความรู ้เกียวกับอาชีพทีตนสนใจ
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. ผลงานการแสดงความคิดเห็น
1. โครงการเสริ มสร้างทักษะในการ 1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 95.00 จําแนกอาชีพ
ทีสุจริ ตและไม่สุจริ ตได้
ทีมีตอ่ อาชีพของผูเ้ รี ยน
ทํางาน
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90.00 มีความรู ้สึก
2. เรี ยงความเรื องอาชีพทีฉนั
2. โครงการเสริ มสร้างคุณธรรม
ทีดีตอ่ าชีพสุ จริ ต
ชอบของผูเ้ รี ยนชัน
จริ ยธรรม
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 95.00 สามารถ
ประถมศึกษาปี ที 4-6
บอกอาชีพทีตนสนใจ พร้อมให้
เหตุผลประกอบได้
ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชีที 3.5 ร้อยละ 93.33 ระดับคุณภาพ : ดีมาก
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐานที 3เทียบกับเป้าหมายของสถานศึกษา และระดับคุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับ
คุณภาพ
3.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยน มีทกั ษะในการจัดการและทํางาน
85.00
90.00
ดีมาก
ให้สาํ เร็ จ
3.2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนทีมีความ เพียรพยายาม ขยัน อดทน
85.00
86.50
ดี
ละเอียดรอบคอบในการทํางาน
3.3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที ทํางานอย่างมีความสุ ข
ดีมาก
85.00
91.00
พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
3.4 ร้อยละของผูเ้ รี ยนทีทาํ งานร่ งมกับผูอ้ ืนได้
ดีมาก
85.00
90.00
3.5 มีความรู ้สึกทีดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้เกียวกับ
ดีมาก
85.00
93.33
อาชีพทีตนสนใจ

มาตรฐานที 4 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง และมีวสิ ัยทัศน์
ตัวบ่ งชี 4.1 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็ นระบบ และมี
ความคิดแบบ องค์รวม
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. โครงการพัฒนาหลักสู ตร
1. รายงานโครงการพัฒนา
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90.00 สามารถจําแนก
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิM องค์ประกอบของสิ งใดสิ งหนึง หรื อเรื อง
หลักสู ตรขอสถานศึกษา
ทางการเรี ยนทุกกลุ่มสาระการ ใดเรื องหนึงได้อย่างถูกต้อง
2. รายงานโครงการ
เรี ยนรู ้
ยกระดับผลสัมฤทธิM
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90.00 สามารถจัดลําดับ
3. โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
ทางการเรี ยน
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เพือรองรับนโยบายเรี ยนฟรี 15 3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 93.00 สามารถ
3. รายงานโครงการศึกษา
แหล่ง เรี ยนรู ้เพือรองรับ
ปี
เปรี ยบเทียบข้อมูลระหว่างหมวดหมูไ่ ด้
นโยบาย เรี ยนฟรี 15 ปี
อย่างถูกต้อง
4. โครงการวันวิเชียรชมวัน
4. รายงานโครงการวัน
4. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85.00 สามารถจัดกลุ่ม
วิชาการ
วิเชียรชมวันวิชาการ
ความคิดตามวัตถุประสงค์ทีกาํ หนดได้
5. ค่ายวิชาการสนองงานเรี ยน
5. รายงานโครงการ
อย่างถูกต้อง เช่น การพูดหน้าชันตามที
ฟรี
เสริ มสร้างคุณภาพการ
กําหนด เป็ นต้น
6. โครงการเสริ มสร้างคุณภาพ
เรี ยนรู ้และ ทักษะชีวติ
5. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 93.00 สามารถตรวจสอบ
การเรี ยนรู ้และทักษะชีวติ
6. แผนการจัดกิจกรรม
ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรง
ชุมนุม
ประเด็น เช่น การตรวจคําบรรยายภาพ
7. ผลงานนักเรี ยนทุกกลุ่ม
ตามหลักเกณฑ์ทีกาํ หนดให้ เป็ นต้น
สาระ เช่น ชินงาน /
6. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 86.00 สามารถสรุ ปสาระ
โครงงาน / แบบฝึ กทักษะ
และเชือมโยง เพือนํามาวางแผนงาน
โครงการได้ เช่น การเขียนโครงการหรื อ
รายงาน เป็ นต้น
7. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87.00 สามารถสรุ ป
เหตุผลเชิงตรรกะ และสร้างสิ งใหม่ได้
เช่น การเขียนเรี ยงความ การเขียนเรื อง
สัน เป็ นต้น
ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิ ตามตัวบ่งชีที 4.1 ร้อยละ 89.14 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ตัวบ่ งชี 4.2

สามารถคาดการณ์ กําหนดเป้ าหมาย และแนวทางการตัดสิ นใจได้

โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
1. โครงการเสริ มสร้างคุณภาพ 1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88.00 สามารถวิจารณ์สิง
การเรี ยนรู ้และทักษะชีวติ
ทีได้เรี ยนรู ้ โดยผ่านการไตร่ ตรองอย่าง
2. โครงการการเรี ยนรู ้ภาคสนาม
มีเหตุผล
กิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87.00 สามารถ
3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิM
เชือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ทางการเรี ยนทุกกลุ่มสาระการ ความคิดต่างๆได้อย่างถูกต้อง มีเหตุผล
เรี ยนรู ้
5. โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
เพือรองรับนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี

ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิ ตามตัวบ่งชีที 4.2 ร้อยละ 87.50 ระดับคุณภาพ : ดี

เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. รายงานโครงการเสริ มสร้าง
คุณภาพการเรี ยนรู ้และทักษะ
ชีวติ
2. แผนการจัดกิจกรรมชุมนุม
3. รายงานโครงการการเรี ยนรู ้
ภาคสนามกิจกรรมลูกเสื อเนตรนารี
4. รายงานโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิMทางการเรี ยนทุก
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
5. รายงานโครงการศึกษาแหล่ง
เรี ยนรู ้เพือรองรับนโยบาย
เรี ยนฟรี 15 ปี
6. ผลงานนักเรี ยนทุกกลุ่มสาระ
เช่น ชินงาน / โครงงาน / แบบ
ฝึ กทักษะ

ตัวบ่ งชี 4.3 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาอย่างมีสติ
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิM 1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 89.00 สามารถ
ประเมินความน่าเชือถือของข้อมูล
ทางการเรี ยนทุกกลุ่มสาระการ
และเลือกความคิดหรื อทางเลือกที
เรี ยนรู ้
เหมาะสม
2. โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
เพือรองรับนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี 2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 95.00 สามารถ
ตัดสิ นใจและเลือกทางเลือกที
3. โครงการวันวิเชียรชมวัน
เหมาะสมภายใต้ขอ้ มูลสารสนเทศ
วิชาการ
ทีเชือถือได้
4. โครงการค่ายวิชาการสนอง
งานเรี ยนฟรี
5. โครงการเสริ มสร้างคุณภาพ
การ เรี ยนรู ้และทักษะชีวติ

เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. รายงานโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิMทางการเรี ยนทุก
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
2. รายงานโครงการศึกษาแหล่ง
เรี ยนรู ้เพือรองรับนโยบาย
เรี ยนฟรี 15 ปี
3. รายงานโครงการ
วันวิเชียรชมวิชาการ
4. รายงานโครงการค่าย
วิชาการสนองงานเรี ยนฟรี
5. รายงานโครงการเสริ มสร้าง
คุณภาพการเรี ยนรู ้และทักษะ
ชีวติ
6. ผลงานนักเรี ยนทุกกลุ่มสาระ
เช่น ชินงาน / โครงงาน /
แบบฝึ กทักษะ
ผูเ้ รี ยนทีมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชีที 4.3 ร้อยละ 92.00 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ตัวบ่ งชี 4.4 มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
1. โครงการเสริ มสร้างคุณภาพ 1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 95.00 สามารถ
รวบรวมข้อมูล ความคิดเดิมแล้ว
การเรี ยนรู ้และทักษะชีวติ
สร้างเป็ นความรู ้ใหม่ตามความคิด
2. โครงการพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู ้กลุ่มสาระการงานอาชีพ 2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 94.00 สามารถ คิด
นอกกรอบได้
และเทคโนโลยี
3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิM 3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 97.00 มีผลงาน
การเรี ยนรู ้กลุ่มสาระศิลปะ
เขียน/งานศิลปะ/งานสร้างสรรค์
4. โครงการวาดฝันวันโลกสวย 4. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 92.00 สามารถพัฒนา
5. โครงการบูรณาการสู่ งาน
และริ เริ มสิ งใหม่ได้
ประดิษฐ์
5. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 93.00 สามารถ
คาดการณ์และกําหนดเป้ าหมายใน
อนาคตได้อย่างมีเหตุผล

เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. รายงานโครงการเสริ มสร้าง
คุณภาพการเรี ยนรู ้และทักษะ
ชีวติ โครงการ
2. รายงานโครงการพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู ้กลุ่ม
สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
3. รายงานโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิMการเรี ยนรู ้กลุ่ม
สาระศิลปะ
4. รายงานโครงการวาดฝันวัน
โลกสวย
5. รายงานโครงการบูรณาการสู่
งานประดิษฐ์
6. ผลงานนักเรี ยนทุกกลุ่มสาระ
เช่น ชินงาน / โครงงาน /
แบบฝึ กทักษะ
ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิ ตามตัวบ่งชีที 4.4 ร้อยละ 94. 20 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐานที 4 เทียบกับเป้าหมายของสถานศึกษา และระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
4.1 ผูเ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ปความคิด
80.00
89.14
ดีมาก
รวบยอด คิดอย่างเป็ นระบบ และมีความคิดแบบองค์
รวม
4.2 ผูเ้ รี ยนสามารถคาดการณ์ กําหนดเป้ าหมาย และ
80.00
87.50
ดี
แนวทางการตัดสิ นใจได้
4.3 ผูเ้ รี ยนประเมินและเลือกแนวทางการตัดสิ นใจ และ
80.00
92.00
ดีมาก
แก้ปัญหาอย่างมีสติ
4.4 ผูเ้ รี ยนมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี
80.00
94.20
ดีมาก
และมีจินตนาการ
มาตรฐานที 5 มีความรู ้และทักษะทีจาํ เป็ นตามหลักสู ตร
ตัวบ่ งชี 5.1 มีระดับผลสัมฤทธิMทางการเรี ยนเฉลียตามเกณฑ์
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิM 1. ผูเ้ รี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 มีผลสัมฤทธิM
ทางการเรี ยน 8 กลุ่มสาระ
ทางการเรี ยน 8 กลุ่มสาระ อยูใ่ นระดับ
1) การเรี ยนรู ้บูรณาการวัน
ดีข ึนไป ร้อยละ 96.44
สําคัญ
2. ผูเ้ รี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 มีผลสัมฤทธิM
2) จัดทําแบบฝึ กและ
ทางการเรี ยน 8 กลุ่มสาระอยูใ่ น
แบบทดสอบชัน ป.3-6
ระดับดีข ึนไป ร้อยละ 95.65
3) จัดกิจกรรมเข้าค่าย
2. โครงการการพัฒนาผล
สัมฤทธิM กลุม่ สาระการ
เรี ยนรู ้หลักกลุ่มชัน ป.3
1) จัดทําแบบฝึ กทักษะ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
2) จัดทําแบบทดสอบ

เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. ผลสัมฤทธิMทางการเรี ยน
เฉลีย 8 กลุ่มสาระ
2. รายงานผลโครงการ
- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิMทางการเรี ยน
- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิM
สาระการเรี ยนรู ้หลักกลุ่ม
ชันประถมศึกษาปี ที 3
- โครงการจัดหาวิทยากร
สอนเสริ มชันประถม
ศึกษาปี ที 6

ประเมินตัวชีวดั
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
3. โครงการจัดหาวิทยากรสอน
เสริ มให้นกั เรี ยน
1) กิจกรรมสอนเสริ มนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 6
ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชีที 5.1 ร้อยละ 96.05 ระดับคุณภาพ : ดีมาก
ตัวบ่ งชี 5.2 มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลียตามเกณฑ์
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. ผูเ้ รี ยนชัน ป. 3 มีผลการทดสอบรวบ 1. รายงานผลการสอบ
1. โครงการพัฒนาหลักสู ตร
O-NET
ยอด
1) ประชุมปฏิบตั ิการ
ระดับชาติ 8 กลุ่มสาระอยูใ่ นระดับ ดี 2. รายงานผลการสอบ NT
ประเมินการใช้หลักสู ตร
3. รายงานโครงการ
ขึนไป
2) การจัดทําหลักสู ตรอิง
- พัฒนาอัจฉริ ยภาพสู่
ร้อยละ72.13
มาตรฐาน
ความเป็ นเลิศ
2. ผูเ้ รี ยนชัน ป. 6 มีผลการทดสอบรวบ
3) การจัดทําหลักสู ตรท้องถิน
- จัดหาวิทยากรสอนเสริ ม
ยอด
4) นิเทศติดตามการใช้หลักสู ตร
ป.6
ระดับชาติ 8 กลุ่มสาระอยูใ่ นระดับ ดี
2. โครงการพัฒนาอัจฉริ ยภาพสู่
ขึนไป
ความเป็ นเลิศ
ร้อยละ63.29
1) คัดเลือกอัจฉริ ยภาพระดับ
โรงเรี ยนและพัฒนา
อัจฉริ ยภาพตามกลุ่มสาระ
2) เข้าร่ วมการประกวดการ
แข่งขันโครงการต่างๆ
3) เตรี ยมสอบระดับชาติและ
เตรี ยมสอบเข้าเรี ยนต่อ ม.1
4) เตรี ยมสอบ NT ป.3
3. โครงการจัดหาวิทยากรสอน
เสริ มให้นกั เรี ยน
1) กิจกรรมสอนเสริ ม
นักเรี ยนชัน ป.6
ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชีที 5.2 ร้อยละ 67.71 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ตัวบ่ งชี 5.3 สามารถสื อความคิดผ่านการพูด เขียนหรื อนําเสนอด้วยวิธีตา่ ง ๆ
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. ผูเ้ รี ยนทีนาํ เสนอความคิดผ่านการพูด การ 1. แบบบันทึกการอ่าน
1. โครงการวันวิเชียรชม
1) ประชุมคณะกรรมการ
เขียนและการสื อความหมายด้วยวิธีการ
2. แบบประเมินการอ่าน คิด
เครื อข่ายผูป้ กครอง
หลากหลาย ร้อยละ 91.00
วิเคราะห์
2) จัดกิจกรรมงานวัน
2. ผูเ้ รี ยนทีมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
3. แบบบันทึกผลการพัฒนา
ประกอบการนําเสนองานในรู ปแบบที
คุณภาพผูเ้ รี ยน
วิเชียรชมวิชาการ
4. รายงานโครงการ
2. โครงการเรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมี เหมาะสมชัดเจนน่าสนใจ และตรงตาม
วัตถุประสงค์ของงานร้อยละ 93.00
- ทัศนศึกษาต่างประเทศ
คุณภาพกิจกรรม ICT
(EP)
1) จัดทําคูม่ ือการอบรมและ
- พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนโดย
จัดทําตารางอบรม
ใช้คอมพิวเตอร์พกพา
2) ประชาสัมพันธ์นกั เรี ยน
- ภาพถ่าย / VDO นําเสนอ
เข้ารับการอบรม
โรงเรี ยน
3) ดําเนินการอบรม
4) รายงานผล
3. โครงการเสริ มสร้างความคิด
พิชิตสนามแข่งขัน(Smart
Brain)
1) คัดเลือกนักเรี ยนทีมี
ความสามารถโดดเด่นใน
แต่ละกลุ่มสาระ
2) เข้าร่ วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ
4. โครงการทัศนศึกษาเรี ยนรู ้
ต่างประเทศ
1) เข้าร่ วมกิจกรรมค่ายการ
เรี ยนรู ้ประเทศมาเลเซี ย
ของนักเรี ยนชัน ป.3 และ
ประเทศนิวซีแลนด์ของ
นักเรี ยนชัน ป.6
2) ทัศนศึกษาประเทศสิ งค์โปร์
ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชีที 5.3 ร้อยละ 92.00 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ตัวบ่ งชี 5.4 สามารถใช้ภาษาเพือการสื อสารได้ทงั ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. แบบบันทึกการอ่าน
1. โครงการแข่งขันทักษะทาง 1. ผูเ้ รี ยนทีสามารถแสดงความคิดเห็นและ
วิชาการ(EP Open House)
2. ชินงาน(นักเรี ยน EP )
ทรรศนะเพิม เติมจากเรื องทีฟัง ร้อยละ
1) แข่งขันทักษะเพือ
- Writting
92.00
คัดเลือกผูท้ ีมีความสามารถ 2. ผูเ้ รี ยนทีสามารถพูดแลกเปลียนความ
- Speech
คิดเห็น/ความรู ้สึก/ชีแจงเหตุผลได้เหมาะสม 3. ชินงานความเรี ยงขันสู ง
โดดเด่นและฝึ กซ้อม
4. รายงานโครงการ
ร้อยละ 95.00
2) นํานักเรี ยนไปร่ วม
- แข่งขันทักษะทาง
3. ผูเ้ รี ยนทีสามารถวิเคราะห์วจิ ารณ์จากเรื องที
กิจกรรม
วิชาการ EP Open House
อ่าน ร้อยละ 91.00
2. โครงการInternational
- International Speech
( Speech Contest)
4. ผูเ้ รี ยนทีสามารถเขียนบรรยายเรื องราว มี
Contest (วิชาการ,EP,มฐ
1) ฝึ กซ้อมการแสดงของ
การเชือมโยงเหตุการณ์ร้อยละ 93.00
สากล)
นักเรี ยนและการกล่าว
- ทัศนศึกษาต่างประเทศ
สุ นทรพจน์
(EP) ป. 3,6
2) ร่ วมแสดงทักษะการใช้
- ห้องสมุด 3 ดี
ภาษาเพือการสื อสาร
- ยกระดับผลสัมฤทธิM
ภาษาไทยและ
ทางการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
การเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ภายในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ
3. โครงการโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล
1) จัดทัศนศึกษาประเทศจีน
2) จัดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ(จีน)
4. โครงการห้องสมุด 3 ดี
1) บริ การยืม คืน หนังสื อ
2) กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน

โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิM
ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาไทย
1) การเรี ยนรู ้บูรณาการวัน
สําคัญต่าง ๆ
2) ค่ายรักการอ่าน
3) สัปดาห์วนั สุ นทรภู่
4) สัปดาห์วนั ภาษาไทย
5) เพชรภาษาไทย
ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชีที 5.4 ร้อยละ 92.75 ระดับคุณภาพ : ดีมาก
ตัวบ่ งชี 5.5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการพัฒนาการเรี ยนรู ้
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. แบบบันทึกการใช้งาน
1. โครงการเรี ยนฟรี 15 ปี อย่าง 1. ผูเ้ รี ยนใช้สือเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ค้นหาข้อมูลและการติดต่อสื อสาร ร้อยละ
คอมพิวเตอร์
มีคุณภาพกิจกรรม ICT
2. แบบบันทึกการใช้งาน
95.00
1) อบรมการสร้างเว็ปไซต์
ห้องเรี ยนสี เขียว
2. ผูเ้ รี ยนนําเสนอข้อมูลโดยใช้สือเทคโนโลยี
ให้นกั เรี ยนชัน ป.6
3. ชินงานจากการใช้
(คอมพิวเตอร์) ร้อยละ 93.00
2. โครงการห้องเรี ยนคุณภาพ
คอมพิวเตอร์พกพา
3. ผูเ้ รี ยนทีสร้างชินงาน/โครงงานโดยใช้สือ
1) จัดทําวัสดุประจํา
คณิ ต วิทย์ ไทย อังกฤษ
เทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์ ) ร้อยละ 90.00
ห้องเรี ยนเป้ าหมาย
4. แผนการสอนทีมีการใช้
4. ผูเ้ รี ยนทีใช้สือเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
2) พัฒนาครู และนักเรี ยน
คอมพิวเตอร์พกพา
ช่วยในการประมวลผล ร้อยละ 85.00
ใช้สือ ICT และผลิตสื อ
คณิ ต วิทย์ ไทย อังกฤษ
ICT
5. ชินงานนักเรี ยน มฐ.สากล
3. โครงการจัดซื อ/จัดหาอุปกรณ์
6. หลักสู ตรมฐ.สากล
และครุ ภณั ฑ์ทางด้าน
7. รายงานโครงการ
เทคโนโลยี
- อบรมคอมพิวเตอร์ (ครู ,
4. โครงการผลิตสื อการเรี ยน
นักเรี ยน)
การสอนอิเลคทรอนิกส์
ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชีที 5.5 ร้อยละ 90.75 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐานที 5 เทียบกับเป้าหมายของสถานศึกษา และระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
5.1 มีระดับผลสัมฤทธิMทางการเรี ยนเฉลียตามเกณฑ์
80.00
96.05
ดีมาก
5.2 มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลียตามเกณฑ์
80.00
67.71
ดีมาก*
5.3 สามารถสื อความคิดผ่านการพูด เขียนหรื อนําเสนอ
80.00
91.00
ดีมาก
ด้วยวิธีตา่ งๆ
5.4 สามารถใช้ภาษาเพือการสื อสารได้ทงั ภาษาไทยและ
80.00
92.75
ดีมาก
ภาษาต่างประเทศ
5.5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการพัฒนาการ
80.00
90.75
ดีมาก
เรี ยนรู ้
หมายเหตุ
* ตัวบ่งชีที 5.2 จํานวนผูเ้ รี ยนขึนไป ได้ผลการทดสอบรวบยอดเฉลียระดับชาติสูงกว่าเกณฑ์ของ
สถานศึกษาและเขตพืนทีการศึกษา
มาตรฐานที 6 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือง
ตัวบ่ งชี 6.1 มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง รู ้จกั ตังคําถามเพือหาเหตุผล
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 97.00 อ่านหนังสื อ 1. รายงานโครงการห้องสมุด 3
1. โครงการห้องสมุด 3 ดี
2. โครงการพัฒนาเสริ มทักษะการอ่าน
นอกหลักสู ตรอย่างน้อยเดือนละ
ดี
1 เล่ม
และการเขียน
2. บันทึกการยืม-คืนหนังสื อ
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98.00 อ่านวารสาร 3. บันทึกการอ่าน
และหนังสื อพิมพ์เป็ นประจํา
4. ห้องสมุดเคลือนที(เพิม เติม)
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 99 สามารถสรุ ป 5. รายงานผลโครงการค่าย
วิชาการ สนองงานเรี ยนฟรี
ประเด็นและจดบันทึกข้อมูล
15 ปี
ความรู ้ทีได้จากการอ่านอยูเ่ สมอ
4. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 96.00 สามารถตัง 6. บันทึกรายการเช้าวันนี
7. กิจกรรมครอบครัวรักการ
คําถามเพือค้นคว้าหาความรู ้
อ่าน
เพิม เติมจากการอ่านได้

โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ

ผลทีเ กิดขึน
5. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98.00 แสวงหา
ข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ตา่ งๆทังใน
และภายนอกสถานศึกษา

เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
8. บันทึกการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
นอกสถานที
9. บันทึกการเข้าใช้ห้องพิเศษ
ต่าง ๆ
ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชีที 6.1 ร้อยละ 97.60 ระดับคุณภาพ : ดีมาก
ตัวบ่ งชี 6.2 มีวธิ ีการเรี ยนรู ้ของตนเอง สามารถเรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ืน และสนุกกับการเรี ยนรู ้
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. โครงการห้องสมุด 3 ดี
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87.00 สามารถ
1. บันทึกการยืม-คืน หนังสื อ
2. โครงการค่ายวิชาการสนองงาน
สังเคราะห์/วิเคราะห์ และสรุ ป
2. สถิติการใช้หอ้ งสมุด
เรี ยนฟรี
ความรู ้/ประสบการณ์ได้อย่างมี 3. บันทึกการเรี ยนรู ้นอก
3. โครงการจัดซื อ/จัดหาอุปกรณ์และ
เหตุผล
สถานที
ครุ ภณั ฑ์ทางด้านเทคโนโลยี
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85.00 สามารถจด 4. บันทึกการใช้หอ้ งพิเศษ
บันทึกความรู ้ และประสบการณ์
ต่างๆ
ได้อย่างเป็ นระบบ
5. กิจกรรมท่องโลก
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 91.00 รู ้จกั ตนเอง
อินเตอร์เน็ต
และสามารถบอกจุดเด่น และจุด 6. หนึงเล่มในดวงใจหนึง
ด้อยของตนเองได้
เว็บไซต์ทีฉนั รัก
4. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87.00 มีวธิ ีการ
7. บันทึกการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
พัฒนาตนอย่างสร้างสรรค์ และ
นอกสถานที
เป็ นรู ปธรรม
5. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85.00 สามารถใช้
ผลการประเมินมาพัฒนาตนเอง
และสามารถบอกผลงานการ
พัฒนาตนเองได้
ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชีที 6.2 ร้อยละ 87.00 ระดับคุณภาพ : ดี

ตัวบ่ งชี 6.3 วิธีการเรี ยนรู ้ของตนเอง เรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ืนได้ สนุกกับการเรี ยนรู ้และชอบมา
โรงเรี ยน
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. โครงการพัฒนาเสริ มทักษะการอ่าน 1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85.00 รู ้จกั ค้นคว้า 1. รายงานผลโครงการพัฒนา
เสริ มทักษะการอ่านและการ
หาความรู ้ในห้องสมุดและใช้
และการเขียน
เขียน
2. โครงการพันาสื อการเรี ยนรู ้สู่ ผเู ้ รี ยน
ห้องสมุดไม่ตาํ กว่า สัปดาห์ละ 3
2. รายงานผลโครงการสื อการ
วัน
เรี ยนรู ้สู่ผเู ้ รี ยน
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87.00 มีโอกาส
เข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้ทงั ในและนอก 3. บันทึกการอ่าน
4. บันทึกรายการเช้าวันนี
โรงเรี ยน
5. บันทึกการศึกษาแหล่ง
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 95.00 สามารถ
เรี ยนรู ้นอกสถานที
ค้นคว้าหาความรู ้จากอินเตอร์ เน็ต
6. จัดทําแบบประเมินและ
หรื อสื อเทคโนโลยีตา่ งๆได้
แผนพัฒนาตนเอง
4. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90.00 แสวงหา
ข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ตา่ งๆทัง
ภายในและภายนอกโรงเรี ยน
ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชีที 6.3 ร้อยละ 91.75 ระดับคุณภาพ : ดีมาก
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐานที 6 เทียบกับเป้าหมายของสถานศึกษา และระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
97.60
6.1 ผูเ้ รี ยน มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง
90.00
รู ้จกั ตังคําถามเพือหาเหตุผล
ดี
87.00
6.2 ผูเ้ รี ยนทีสนใจแสวงหาความรู ้จากแหล่งต่างๆได้
90.00
ทังในและนอกสถานศึกษา
ดีมาก
91.75
6.3 ผูเ้ รี ยนมีวธิ ีการเรี ยนรู ้ของตนเอง เรี ยนรู ้ร่วมกับ
90.00
ผูอ้ ืนได้ สนุกกับการเรี ยนรู ้และชอบมาโรงเรี ยน

มาตรฐานที 7 ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสัย สุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิตทีดี
ตัวบ่ งชี 7.1 มีนิสัยในการดูแลสุ ขภาพ และออกกําลังกายสมําเสมอ
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. โครงการยิม แย้มแจ่มใสเต็มใจ
1. รายงานกิจกรรมอนามัย
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 97.00 มีนิสัยทีดี
บริ การ
โรงเรี ยน
ปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันได้เอง
- กิจกรรมอนามัยโรงเรี ยน
2. รายงานกิจกรรมอาหาร
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย
- กิจกรรมอาหารกลางวัน
กลางวัน
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 97.33 รู ้จกั เลือก
รับประทานอาหารทีมีคุณค่า
2. โครงการมุง่ มัน พัฒนาสร้างสรรค์
3. รายงานกิจกรรมกีฬาสี
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100.00 ออกกําลัง
เยาวชนไทย
กายอย่างสมําเสมอ
- กิจกรรมกีฬาสี กีฬาอืนๆ
ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชีที 7.1 ร้อยละ 98.11 ระดับคุณภาพ : ดีมาก
ตัวบ่ งชี 7.2 มีน าํ หนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. รายงานกิจกรรมอนามัย
1. โครงการยิม แย้มแจ่มใสเต็มใจบริ การ 1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98.63 มีน าํ หนัก
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
- กิจกรรมอนามัยโรงเรี ยน
โรงเรี ยน
อนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
- กิจกรรมอาหารกลางวัน
2. รายงานกิจกรรมอาหาร
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98.63 มีส่วนสู ง
2. โครงการมุง่ มัน พัฒนาสร้างสรรค์
กลางวัน
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
3. รายงานกิจกรรมกีฬาสี
เยาวชนไทย
อนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
4. แฟ้ มถ่ายภาพ
- กิจกรรมกีฬาสี กีฬาอืนๆ
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 99.00 มี
5. แบบบันทึกภาวะโภชนาการ
- กิจกรรมส่ งเสริ มสมรรถภาพ
สมรรถภาพ/ร่ างกายแข็งแรงตาม 6. แบบบันทึกการดืมนม
ทางกาย
เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทาง
กายของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุ ข
ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชีที 7.2 ร้อยละ 98.75 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ตัวบ่ งชี 7.3 ป้ องกันตนเองจากสิ งเสพติดให้โทษและหลีกเลียงสภาวะทีเสี ยงต่อความรุ นแรง
โรคภัยอุบตั ิเหตุ
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. โครงการมุง่ มัน พัฒนาสร้างสรรค์
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100.00 มีความรู ้
1. รายงานกิจกรรมต่อต้าน
เยาวชนไทย
ยาเสพติด
ความเข้าใจเกียวกับโทษของ
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
2. รายงานโครงการเสริ มสร้าง
ยาเสพติดและสิ งมอมเมา
คุณธรรม จริ ยธรรม
2. โครงการเสริ มสร้างคุณธรรม
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100.00 ไม่เสพ
3. บันทึกโฮมรู ม
จริ ยธรรม
ยาเสพติดจากสิ งมอมเมา
3. กิจกรรมโฮมรู ม
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98.33 มีทกั ษะการ 4. แฟ้ มภาพถ่าย
ปฏิเสธ หลีกเลียงการถูกชักชวน
ให้ไปยุง่ เกียวกับยาเสพติด
4. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 91.66 มีจิตสํานึก
แห่งความปลอดภัยและการปฏิบตั ิ
อย่างถูกต้อง การระมัดระวังตนใน
การใช้ชีวติ ประจําวัน การป้ องกัน
ทรัพย์สินของตนเองและส่ วนรวม
ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชีที 7.3 ร้อยละ 97.50 ระดับคุณภาพ : ดีมาก
ตัวบ่ งชี 7.4 มีความมัน ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผอู ้ ืน
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 91.50 มีความมัน ใจ 1. รายงานกิจกรรมกีฬาสี กีฬา
1. โครงการมุง่ มัน พัฒนาสร้างสรรค์
และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม อืนๆ
เยาวชนไทย
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 92.50 รู ้จกั ให้
- กิจกรรมกีฬาสี กีฬาอืนๆ
2. รายงานโครงการขนบ
เกียรติผอู ้ ืน
2. โครงการขนบธรรมเนียมประเพณี น่า
ธรรมเนียมประเพณี น่า
ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
- กิจกรรมการแสดงมโนราห์
3. สมุดบันทึกชุมนุม
- กิจกรรมดนตรี ไทย
4. แฟ้ มภาพถ่าย
3. กิจกรรมวงโยธวาธิต
5. รายงานโครงการเดิน
4. กิจกรรมชุมนุม
ทางไกลลูกเสื อ – เนตรนารี
5. กิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี
ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชีที 7.4 ร้อยละ 92.00 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ตัวบ่ งชี 7.5 มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีตอ่ เพือน ครู และชอบมาโรงเรี ยน
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. รายงานกิจกรรมกีฬาสี
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 99.33 มีหน้าตายิม
1. โครงการมุง่ มัน พัฒนาสร้างสรรค์
แย้มแจ่มใส
เยาวชนไทย
2. รายงานกิจกรรมค่ายเฉลิม
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 99.16 มีกิจกรรม
- กิจกรรมกีฬาสี กีฬาอืนๆ
พระเกียรติ
นันทนาการกับเพือนตามวัยและ 3. รายงานโครงการ
- กิจกรรมค่ายเฉลิมพระเกียรติ
ความสนใจ
2. โครงการขนบธรรมเนียมประเพณี น่า
ขนบธรรมเนียมประเพณี น่า
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98.33 ยิม แย้ม
ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
พูดคุย ทักทาย เพือน ครู และผูอ้ ืน 4. รายงานกิจกรรมเด็กดี
- กิจกรรมวันสําคัญตามประเพณี
4. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98.00 เข้ากับเพือน
- กิจกรรมการแสดงมโนราห์
ศรี วเิ ชียรชม
ได้ดี และเป็ นทีรักของเพือนๆ
- กิจกรรมดนตรี ไทย
5. รายงานโครงการศึกษาแหล่ง
และครู
3. กิจกรรมเด็กดีศรี วเิ ชียรชม
เรี ยนรู ้นอกสถานที
4. โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้นอก
6. รายงานกิจกรรมเยีย มบ้าน
สถานที
ประสานใจ
5. โครงการบ้านสร้างครู เสริ มแต่งเติม
7. รายงานประสานสัมพันธ์
ลูกรัก
เพือลูกรัก
- กิจกรรมเยีย มบ้านประสานใจ
8. รายงานโครงการเดินทาง
6. โครงการประสานสัมพันธ์เพือลูกรัก
ไกลลูกเสื อ – เนตรนารี
7. โครงการเดินทางไกลลูกเสื อ9. แฟ้ มภาพถ่าย
เนตรนารี
10. สมุดบันทึกชุมนุม
8. กิจกรรมชุมนุม
ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชีที 7.5 ร้อยละ 98.71 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐานที 7 เทียบกับเป้าหมายของสถานศึกษา และระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
98.11
100.00
7.1 มีนิสัยในการดูแลสุ ขภาพ และออกกําลังกาย
สมําเสมอ
ดีมาก
98.75
100.00
7.2 มีน าํ หนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพ ทางกายตาม
เกณฑ์
ดีมาก
97.50
100.00
7.3 ป้ องกันตนเองจากสิ งเสพติดให้โทษและหลีกเลียง
สภาวะทีเสี ยงต่อความรุ นแรงโรคภัยอุบตั ิเหตุ
ดีมาก
92.00
100.00
7.4 มีความมัน ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้
เกียรติผอู ้ ืน
ดีมาก
98.71
100.00
7.5 มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีตอ่ เพือน ครู และชอบมา
โรงเรี ยน
มาตรฐานที 8 ผูเ้ รี ยนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
ตัวบ่ งชี 8.1 ชืนชม ร่ วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิMทางการ 1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 92.00 มีความรัก
เรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปศึกษา
และสนใจงานศิลปะและการวาด
- กิจกรรมค่ายศิลปะ ป.1-ป.6
ภาพ
2. โครงการเปิ ดห้องท่องทางไกล ป.1
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 เข้าร่ วม
3. โครงการค่ายวาดฝันวันโลกสวย ป.2
กิจกรรมศิลปะเป็ นประจํา
4. โครงการบูรณาการสู่ การประดิษบ์ ป.3 3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 92.00 มีผลงานด้าน
ศิลปะและวาดภาพทีภาคภูมิใจ
5. โครงการเรี ยนรู ้นอกสถานที ป.4
6. โครงการประสานใจสายใยเพือลูกรัก 4. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90.00 สามารถ
วิพากษ์วจิ ารณ์งานศิลปะได้
ป.5

เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
- ชินงานศิลปะของผูเ้ รี ยน
- ชินงานด้านศิลปะประดิษฐ์
- การแสดงนิทรรศการผลงาน
ทางศิลปะ
- ห้องปฎิบตั ิการศิลปะ
- ใบสมัครเข้าชุมนุมศิลปะ
- รายงานโครงการ
- ภาพถ่าย

ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชีที 8.1 ร้อยละ 94.75 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ตัวบ่ งชี 8.2 ชืนชมร่ วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรี /นาฎศิลป์
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
- ชุมนุมดนตรี / นาฏศิลป์
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิMทางการ 1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98.00 สนใจ
- ชุมนุม
กิจกรรมด้านดนตรี / นาฏศิลป์
เรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปศึกษา
- ภาพถ่ายการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. โครงการเสริ มสร้างคุณภาพการเรี ยนรู ้ หรื อการร้องเพลง
ดนตรี
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87.00เข้าร่ วม
และทักษะชีวติ
- รายงานโครงการเสริ มสร้าง
3. กิจกรรมวงโยธวาธิตนักเรี ยน
กิจกรรมศิลปะเป็ นประจําอย่าง
คุณภาพการเรี ยนรู ้และทักษะ
4. ชุมนุมมโนราห์
น้อย 1 อย่าง
5. กิจกรรมการแสดงดนตรี สติง
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ80.00 มีผลงานด้าน ชีวติ
- รายงานโครงการขนบธรรม
6. ชุมนุมดนตรี ไทย/ดนตรี สากล
ดนตรี / นาฏศิลป์ หรื อการร้อง
เนียมประเพณี น่าปฏิบตั ิ
7. ชุมนุมนาฏศิลป์
เพลง
4. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85.00 สามารถ
วิพากษ์วจิ ารณ์งานด้านดนตรี /
นาฏศิลป์ ได้
ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชีที 8.2 ร้อยละ 86.25 ระดับคุณภาพ : ดี
ตัวบ่ งชี 8.3 ชืนชมร่ วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิMทางการ 1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 ชอบดูกีฬาและดู 1. รายงานโครงการ
เรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปศึกษา
กีฬาเป็ น
2. รายงานกิจกรรมกีฬาสี
2. โครงการเสริ มสร้างคุณภาพการเรี ยนรู ้ 2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 เข้าร่ วม
3. รายงานกิจกรรมกีฬา
และทักษะชีวติ
กิจกรรมกีฬา/นันทนาการเป็ น
เทศบาลนครสงขลาและ
3. โครงการชุมนุมกีฬา
ประจําอย่างน้อย 1 ประเภท
กิจกรรมกีฬาจังหวัด
4. โครงการมุง่ มัน พัฒนา สร้างสรรค์
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 มีผลงานด้าน - รายงานผลการดําเนินการ
เยาวชนไทย
กีฬา/นันทนาการ
ชุมนุมกีฬา
- กิจกรรมกีฬาสี
4. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90 ทีรู้แพ้รู้ชนะ มี
- กิจกรรมกีฬาเทศบาล
นําใจนักกีฬา
- กิจกรรมกีฬาจังหวัด
ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชีที 8.3 ร้อยละ 94.25 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐานที 8 เทียบกับเป้าหมายของสถานศึกษา และระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
8.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยน ชืนชม ร่ วมกิจกรรมและมีผลงาน
100.00
93.50
ดีมาก
ด้านศิลปะ
8.2 ร้อยละของผูเ้ รี ยน ชืนชม ร่ วมกิจกรรม และมีผลงาน
100.00
86.25
ดี
ด้าน ดนตรี /นาฏศิลป์
8.3 ร้อยละของผูเ้ รี ยน ชืนชม ร่ วมกิจกรรม และมีผลงาน
100.00
94.25
ดีมาก
ด้าน กีฬา/นันทนาการ

มาตรฐานที 9 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาในท้องถิน
ตัวบ่ งชีที 9.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรม และปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณาวิชาชีพ
โครงการ / กิจกรรมทีด ําเนินการ ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /ชินงาน
1. ครู ผสู ้ อนร้อย 99. 44 มีคุณธรรม - ภาพถ่ายร่ วมงานสวด
1. โครงการสร้างขวัญและ
จริ ยธรรม และปฏิบตั ิตนตาม
กําลังใจ
พระอภิธรรมศพ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
- การเยีย มไข้
- ทะเบียนข้อมูลขวัญกําลังใจ
- ร่ วมบําเพ็ญกุศล
- ทะเบียนขออนุญาติไปราชการ
- อวยพรวันเกิด
- รายงานการอบรมสัมมนา
- เกษียนอายุราชการ
- เกียรติบตั รการอบรม
- ศึกษาดูงาน
- ภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ
- ส่ งเสริ มเรี ยนต่อ
- ภาพถ่ายการประชุมของคณะครู
- ส่ งเสริ มพัฒนา วิทยาฐานะ
ในการทํางานกิจกรรมกลุ่มชัน
ของครู
- ภาพถ่ายบําเพ็ญประโยชน์
- เกียรติบตั ร ครู ดีเด่น ครู ดีศรี
สงขลา
ครู ผสู ้ อนมีคุณลักษณะและพฤติกรรมตามตัวบ่งชีที 9.1 ร้อยละ 99.40 ระดับคุณภาพ : ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 9.2 มีปฏิสัมพันธ์ทีดีกบั ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และชุมชน
โครงการ / กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
1. โครงการครอบครัวสัมพันธ์
1. ครู ผสู ้ อนร้อยละ 98 มีปฏิสมั พันธ์
2. บริ จาคร่ วมกับผูป้ กครองลุมชน ดีกบั ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และชุมชน
ทอดผ้าป่ าเพือสร้างอาคารเรี ยน
3. โครงการพีช่วยน้อง
4. โครงการสานสัมพันธ์ ครู
ผูป้ กครองในชันเรี ยน

เอกสาร / หลักฐาน /ชินงาน
1. รายงานการประชุมผูป้ กครอง
2. รายงานกิจกรรมสานสัมพันธ์
เพือลูกรัก
3. กิจกรรมโฮมรู ม การสอน
ซ่อมเสริ ม
5. เว็บไซต์โรงเรี ยนแบบอนุญาติ
6. แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการประชุมทางไกล
7. หนังสื อตอบขอบคุณในการเข้า
ร่ วมกิจกรรม

ครู ผสู ้ อนมีคุณลักษณะและพฤติกรรมตามตัวบ่งชีที 9.2 ร้อยละ 98.00 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ตัวบ่ งชีที 9.3 มีความมุง่ มัน และอุทิศตนในการสอน และพัฒนาผูเ้ รี ยน
โครงการ / กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
1.พัฒนาบุคลากร
1. ครู ผสู ้ อนร้อยละ 98 มีปฏิสมั พันธ์
- การศึกษาดูงาน ภายในและ
ทีดีกบั ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และชุมชน
ต่างประเทศ
2. โครงการวันวิชาการ
- กิจกรรมฐานการเรี ยนรู ้สู่
ผูเ้ รี ยน แต่ละกลุ่มสาระ
3. โครงการพัฒนาสื อการเรี ยนรู ้สู้
ผูเ้ รี ยน
- จัดซือสื อเทคโนโลยีเพือการ
สอน
4. โครงการยกระดับผล

เอกสาร / หลักฐาน /ชินงาน
1. การประชุมผูป้ กครองการเยีย ม
บ้าน
2. กิจกรรมสานสัมพันธ์เพือลูกรัก
3. กิจกรรมโฮมรู ม การสอนซ่อม
เสริ ม
4. บันทึกการประชุมผูป้ กครองใน
แต่ละห้อง
5. เว็บไซต์โรงเรี ยนแบบขอ
อนุญาตินกั เรี ยน
6. แบบประเมินความพึงพอใจใน
การประชุมทางไกล
7. หนังสื อขอความอนุเคราะห์และ
หนังสื อขอบคุณในการเข้าร่ วม
กิจกรรมวงโยทวาธิต นาฎศิลป์
และดนตรี ไทย
8. รายงานโครงการสารสัมพันธ์
ผูป้ กครอง
ครู ผสู ้ อนมีคุณลักษณะและพฤติกรรมตามตัวบ่งชีที 9.3 ร้อยละ 98.00 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ตัวบ่ งชีที 9.4 มีการแสวงหาความรู ้และเทคนิควิธีการใหม่เป็ นประจํา รับฟังความคิดเห็น ใจกว้าง
และยอมรับการเปลียนแปลง
โครงการ / กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /ชินงาน
1. เกียรติบตั รคุณครู จากการอบรม
1.พัฒนาบุคลากร/การศึกษาดูงาน 1. ครู ผสู ้ อนร้อยละ 90.5 มีการ
ภายในและต่างประเทศ
แสวงหาความรู ้และเทคนิควิธีการ
พัฒนาตนเอง
2. โรงการพัฒนาครู สู่
ใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจกว้าง 2. บันทึกการขออนุญาตไปอบรม
อิเล็คทรอนิกส์
ยอมรับการเปลียนแปลง
สัมมนา
3. โครงการส่ งเสริ มพัฒนาสื อ
3. รายงานผลการอบรมสัมมนา
4. ภาพถ่าย
การเรี ยนการสอนอิเล็คทรอนิกส์
ครู ผสู ้ อนมีคุณลักษณะและพฤติกรรมตามตัวบ่งชีที 9.4 ร้อยละ 90.50 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ตัวบ่ งชีที 9.5 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางการศึกษา หรื อเทียบเท่าขึนไป
โครงการ / กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /ชินงาน
1.ส่ งเสริ มสนับสนุนให้บุคลากร 1. ครู ผสู ้ อนร้อยละ 96 จบการศึกษา 1. ข้อมูลสารสนเทศของฝ่ าย
บุคลากร
ในระดับปริ ญญาตรี ทางการศึกษา
ศึกษาต่อ
หรื อเทียบเท่าขึนไป
2. โครงการพัฒนาบุคลากร
- ประชุมสัมมนา พัฒนาบุคลากร
- การศึกษาดูงานภายในและ
ต่างประเทศ
ครู ผสู ้ อนมีคุณลักษณะและพฤติกรรมตามตัวบ่งชีที 9.5 ร้อยละ 96.00 ระดับคุณภาพ : ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 9.6 สอนตรงวิชาเอก-โท หรื อตรงตามความถนัด
โครงการ / กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /ชินงาน
1. ครู ผสู ้ อนร้อยละ 85 สอนตรง
1. ข้อมูลสารสนเทศของฝ่ าย
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
วิชาเอก-โท หรื อตรงตามความถนัด
บุคลากร
- ประชุมสัมมนา พัฒนาบุคลากร
- การศึกษาดูงานภายในและ
ต่างประเทศ
ครู ผสู ้ อนมีคุณลักษณะและพฤติกรรมตามตัวบ่งชีที 9.6 ร้อยละ 85.00 ระดับคุณภาพ : ดีมาก
ตัวบ่ งชีที 9.7 มีจาํ นวนเพียงพอ (หมายรวมทังครู และบุคลากรสนับสนุน)
โครงการ / กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
1. กิจกรรมการจัดชันเรี ยน
1. สถานศึกษามีจาํ นวนครู ครบชัน
2. คําสัง มอบหมายงานบุคลากร
2. สถานศึกษามีสัดส่ วนครู ต่อ
3. การจ้างครู โครงการพิเศษ
นักเรี ยนเท่ากับ 1:24
3. สถานศึกษามีสัดส่ วนจํานวน
นักเรี ยนต่อห้อง 1:45
4. ครู ผสู ้ อนมีจาํ นวนชัว โมงการสอน
เฉลีย 1:18 ต่อสัปดาห์

เอกสาร / หลักฐาน /ชินงาน
1. ข้อมูลสารสนเทศของฝ่ าย
บุคลากร
2. เอกสารการมอบหมายงาน
3. ข้อมูลบุคลากร

ครู ผสู ้ อนมีคุณลักษณะและพฤติกรรมตามตัวบ่งชีที 9.7 ร้อยละ 95.00 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐานที 9 เทียบกับเป้าหมายของสถานศึกษา และระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
9.1 ครู ผสู ้ อนมีคุณธรรมจริ ยธรรมและปฏิบตั ิตนตาม
90.00
99.40
ดีมาก
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
9.2 ครู ผสู ้ อนมีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกบั ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง
90.00
98.00
ดีมาก
และชุมชน
9.3 ครู ผสู ้ อนมีความมุง่ มัน และอุทิศตนในการสอนและ
90.00
100.00
ดีมาก
พัฒนาผูเ้ รี ยน
9.4 ครู ผสู ้ อนมีการแสวงหาความรู ้และเทคนิควิธีการ
90.00
90.50
ดีมาก
ใหม่ๆ รับฟังข้อคิดเห็นใจกว้างและยอมรับการ
เปลียนแปลง
90.00
96.00
ดีมาก
9.5 ครู ผสู ้ อนจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทาง
การศึกษาหรื อเทียบเท่าขึนไป
90.00
85.00
ดีมาก
9.6 ครู ผสู ้ อนสอนตรงตามวิชาเอก/โท หรื อตรงตามถนัด
9.7 สถานศึกษามีจาํ นวนครู เพียงพอ
90.00
100.00
ดีมาก

มาตรฐานที 10 ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพและเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ
ตัวบ่ งชี 10.1 มีความรู ้ความเข้าใจเป้ าหมายการจัดการศึกษาและหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
1. โครงการพัฒนาหลักสู ตร

ผลทีเ กิดขึน
1. ครู ผสู ้ อนร้อยละ 97.50 มีความรู ้
ความเข้าใจเป้ าหมายการจัด
การศึกษา
2. ครู ผสู ้ อนร้อยละ 97.50 มีความรู ้
ความข้าใจหลักสู ตรการศึกษาขัน
พืนฐาน

เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. หลักสู ตรสถานศึกษา
2. หลักสู ตรท้องถิน
3. แบบประเมินผลการใช้
หลักสู ตร
4. หลักสู ตรกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้
5. รายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรี ยน
6. หลักฐานการเผยแพร่
หลักสู ตร
7. ปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
8. ภาพถ่าย/บัญชีลงเวลาการ
จัดทําและพัฒนาหลักสู ตร

ร้อยละของครู ทีมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชีที 10.1 = 97.50 ระดับคุณภาพ : ดีมาก
ตัวบ่ งชี 10.2 มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. ครู ผสู ้ อนร้อยละ 98.00 มีการ 1. รายงานโครงการเสริ มสร้าง
1. โครงการเสริ มสร้างคุณภาพการ
คุณภาพการเรี ยนรู ้และทักษะชีวติ
วิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยน
เรี ยนรู ้และทักษะชีวติ (กิจกรรม
2. รายงานผลโครงการร้อยพลัง
รายบุคคล
ชุมนุม)
เครื อข่ายสู่ เป้ าหมายคุณภาพ
2.ครู ผสู ้ อนร้อยละ 98.00 เข้าใจ
2. โครงการร้อยพลังเครื อข่าย สู่
3. รายงานโครงการวัดผลและ
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
เป้ าหมายคุณภาพ(ระบบดูแล
ประเมินผล
ช่วยเหลือนักเรี ยน)
4. แบบรายงานผลสัมฤทธิMเป็ นราย
3. โครงการวัดผลและประเมินผล
บุคคล
5. ระเบียนสะสม
6. แฟ้ มข้อมูลผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
ร้อยละของครู ทีมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชีที 10.2 = 98.00 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ตัวบ่ งชี 10.3 มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
1. ครู ผสู ้ อนร้อยละ 96.67 มี
1. โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้เพือ
ความสามารถในการจัด
รองรับนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิMทางการ กิจกรรมการเรี ยนการสอนที
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
เรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระ
3. โครงการเสริ มสร้างคุณภาพการ
เรี ยนรู ้และทักษะชีวติ (กิจกรรม
ชุมนุม)
4. โครงการห้องเรี ยนสี เขียว

เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. รายงานโครงการศึกษาแหล่ง
เรี ยนรู ้เพือรองรับนโยบาย
เรี ยนฟรี 15 ปี
2. รายงานโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิMทางการเรี ยนรู ้ทุก
กลุ่มสาระ
3. รายงานโครงการเสริ มสร้าง
คุณภาพการเรี ยนรู ้และ
ทักษะชีวติ (กิจกรรมชุมนุม)
4. รายงานโครงการห้องเรี ยนสี
เขียว
5. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
6. แผนบูรณาการ
7. ภาพกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ร้อยละของครู ทีมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชีที 10.3 = 96.67 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ตัวบ่ งชี 10.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองและผูเ้ รี ยน
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
1. ครู ผสู ้ อนร้อยละ 95.00 มี
1. โครงการพัฒนาครู สู่
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน
อิเลคทรอนิกส์
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองและ
2. โครงการเรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมี
ผูเ้ รี ยน
คุณภาพ(กิจกรรม ICT)
3. โครงการจัดซื อ/จัดหาอุปกรณ์และ
ครุ ภณั ฑ์ทางด้านเทคโนโลยี
4. โครงการพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยอาศัย
คอมพิวเตอร์พกพา
5. โครงการห้องเรี ยนคุณภาพ

ร้อยละของครู ทีมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชีที 10.4 = 95.00 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. รายงานโครงการเกียรติบตั ร/
ภาพถ่าย
2. รายงานโครงการเรี ยนฟรี 15
ปี อย่างมีคุณภาพ(กิจกรรม
ICT)
3. รายงานโครงการจัดซือ/
จัดหาอุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์
ทางด้านเทคโนโลยี
4. แผนกลยุทธ์การพัฒนา
ผูเ้ รี ยนโดยอาศัย
คอมพิวเตอร์พกพา
5. ห้องเรี ยนคุณภาพ
6. ผลงานครู (สื อ E-Learning)
7. ผลงานนักเรี ยน(หนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์)
8. เกียรติบตั ร อบรม
คอมพิวเตอร์ของครู /
ภาพถ่าย

ตัวบ่ งชี 10.5 มีการประเมนผลการเรี ยนการสอนทีสอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ทีจดั ให้ผเู ้ รี ยน
และอิงพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. เครื องมือวัดผลของครู
1. ครู ผสู ้ อนร้อยละ 97.00 มีการ
1. โครงการวัดผลและประเมินผล
สําหรับนักเรี ยนปกติและเด็ก
ประเมินผลการเรี ยนการสอนที
1.1 สร้างแบบทดสอบวัด
พิเศษ
ความก้าวหน้าและปลายภาคเรี ยน สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ที
- แบบทดสอบวัด
1.2 ทดสอบและประเมินผลตัดสิ นผล จัดให้กบั ผูเ้ รี ยน
ความก้าวหน้า
2. ครู ผสู ้ อนร้อยละ 97.00 มีการ
การเรี ยน
- แบบทดสอบปฏิบตั ิ
ประเมินผลการเรี ยนการสอนที
- แบบทดสอบอัตนัย
สอดคล้องกับพัฒนาการของ
- แบบทดสอบปรนัย
ผูเ้ รี ยน
- แฟ้ มสะสมผลงานนักเรี ยน
2. รายงานผลการประเมิน
- ระดับห้องเรี ยน
- ระดับกลุ่มชัน
- ระดับโรงเรี ยน
- ระดับเขตพืนที
- ระดับชาติ
3. แบบบันทึกผลการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน
ร้อยละของครู ทีมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชีที 10.5 = 97.00 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ตัวบ่ งชี 10.6 มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลียนการเรี ยนการสอนเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มตาม
ศักยภาพ
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
1. โครงการเสริ มทักษะการอ่านและ
การเขียน
2. กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพนักเรี ยนที
มีปัญหาด้านการอ่านภาษาไทย
3. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิMกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้หลัก กลุ่มชัน ป.3
4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิMทางการ
เรี ยนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
5. โครงการพัฒนศักยภาพผูเ้ รี ยนทีมี
ความสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์

ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. ครู ผสู ้ อนร้อยละ 91.00 มีการนํา 1. รายงานโครงการเสริ มทักษะ
ผลการประเมินมาปรับเปลียนการ การอ่านและการเขียน
เรี ยนการสอน เพือพัฒนาผูเ้ รี ยน 2. เอกสารการพัฒนา/ภาพ
งานวิจยั กิจกรรมพัฒนา
ให้เต็มตามศักยภาพ
สมรรถภาพนักเรี ยนทีมี
ปัญหาด้านการอ่าน
ภาษาไทย
3. รายงานโครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิMกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้หลัก กลุ่มชัน ป.3
4.รายงานผลโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิMทางการเรี ยนทุก
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
5. รายงานผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ
6. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ร้อยละของครู ทีมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชีที 10.6 = 91.00 ระดับคุณภาพ : ดีมาก
ตัวบ่ งชี 10.7 มีการวิจยั เพือพัฒนาสื อและการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและนําผลไปใช้พฒั นาผูเ้ รี ยน
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
1. งานวิจยั และการพัฒนานวัตกรรม
ของครู

ผลทีเ กิดขึน
1. ครู ผสู ้ อนร้อยละ 85.00 มีการ
วิจยั เพือพัฒนาสื อและการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน และนําผลไปใช้ใน
การพัฒนาผูเ้ รี ยน
ร้อยละของครู ทีมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชีที 10.7 = 85.00 ระดับคุณภาพ : ดี

เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. รายงานการวิจยั
2. นวัตกรรมทีครู ผสู ้ อน
พัฒนาขึน เพือแก้ปัญหา
3. วิจยั ในชันเรี ยน

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐานที 10 เทียบกับเป้าหมายของสถานศึกษาและระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย ผลทีเ กิดขึน ระดับคุณภาพ
ดีมาก
97.50
90.00
10.1. ครู ผสู ้ อนมีความรู ้ความเข้าใจเป้ าหมายการจัด
การศึกษาและหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน
ดีมาก
98.00
90.00
10.2. ครู ผสู ้ อนมีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจ
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
ดีมาก
96.67
90.00
10.3. ครู ผสู ้ อนมีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนที
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ดีมาก
95.00
90.00
10.4. ครู ผสู ้ อนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองและผูเ้ รี ยน
ดีมาก
97.00
90.00
10.5. ครู ผสู ้ อนมีการประเมนผลการเรี ยนการสอนที
สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ทีจดั ให้ผเู ้ รี ยนและอิง
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน
ดีมาก
91.00
90.00
10.6. ครู ผสู ้ อนมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลียนการ
เรี ยนการสอนเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ
ดี
85.00
90.00
10.7. ครู ผสู ้ อนมีการวิจยั เพือพัฒนาสื อและการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนและนําผลไปใช้พฒั นาผูเ้ รี ยน

มาตรฐานที 11 ผูบ้ ริ หารมีคุณธรรมจริ ยธรรมมีภาวะผูน้ าํ และมีความสามารถในการบริ หารจัด
การศึกษา
ตัวบ่ งชี 11.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรม และปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. ร้อยละ 90.00 ของพฤติกรรมของ 1. รายงานโครงการทีเกียวข้อง
1. โครงการพีช่วยน้อง
ผูบ้ ริ หารทีประพฤติตนเป็ น
2. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
2. บันทึกการประชุม
แบบอย่างทีดี
และศักยภาพของผูเ้ รี ยน
3. ภาพถ่ายกิจกรรม
3. โครงการสร้างขวัญกําลังใจ
2. ร้อยละ 90.00 ของพฤติกรรมของ 4. web site โรงเรี ยน
4. โครงการพัฒนาบุคลากร
ผูบ้ ริ หารทียดึ หลักธรรมาภิบาลใน 5. ภาพจาก web site
5. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
การบริ หาร(สุ จริ ต ยุติธรรม การ 6. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
สารสนเทศ
ใช้ระบบคุณธรรม การรับฟัง
7. รายงานผลการประชุม
ปัญหา การระดมการมีส่วนร่ วม
ผูป้ กครอง
ในการบริ หาร และการปฎิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ)
3. ร้อยละ 95.00 ของการปฏิบตั ิของ
ผูบ้ ริ หารทีมีความมุง่ มัน ในการ
บริ หารเพือผลประโยชน์ของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
4. ร้อยละ 90.00 ของพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ หารมีการอุทิศเวลาให้กบั การ
ทํางาน
ร้อยละของพฤติกรรมของผูบ้ ริ หารทีมี การปฏิบตั ิตามตัวบ่งชี ที 11.1 เท่ากับ 91.25 ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบ่ งชี 11.2 มีความคิดริ เริ ม มีวสิ ัยทัศน์ และเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 95.00 ทีผบู ้ ริ หาร 1. วิสัยทัศน์โรงเรี ยน
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สามารถแสดงทิศทางการพัฒนา 2. รายงานโครงการ EP SM
2. แผนปฏิบตั ิการประจําปี
การศึกษาของสถานศึกษาทีควร 3. แผนพัฒนาคุณภาพ
3. แผนกลยุทธ์การบริ หารการศึกษา
จะเป็ นในอนาคต 3-5 ปี ข้างหน้า
4. คําสัง การมอบหมายงานของบุคลากร
การศึกษา
อย่างชัดเจน และเหมาะสมกับ
5. วารสารประชาสัมพันธ์
4. แผนกลยุทธ์
บริ บทของท้องถิน
6. โครงการศึกษาเรี ยนรู ้ ค่าย
5. แผนปฏิบตั ิการประจําปี
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 96.00 ทีผบู ้ ริ หาร 6. คําสัง โรงเรี ยนทีเกียวข้อง
ภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ
ปฏิบตั ิการริ เริ มแนวทางในการ 7. ภาพถ่ายกิจกรรม
7. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
บริ หารทีทา้ ทายกับการ
สารสนเทศ
8. รายงานการวิจยั โครงการ
เปลียนแปลงและความเป็ นนิติ
8. โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
9. โครงการประกันคุณภาพภายใน
บุคคลของสถานศึกษา
3. ร้อยละ 92.00 ทีผบู ้ ริ หาร
ปฏิบตั ิการริ เร่ มวิธีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง
4. ร้อยละ 98.00 ทีผบู ้ ริ หารมี
พฤติกรรมปฏิบตั ิการกระตุน้ ให้
ทุกคนร่ วมกันพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ร้อยละของพฤติกรรมของผูบ้ ริ หารทีมี ตามตัวบ่งชี ที 11.2 เท่ากับ 95.25 ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบ่ งชี 11.3 มีความสามารถในการบริ หารงานวิชาการ และการจัดการ
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
1. โครงการพัฒนาอัจฉริ ยภาพทาง
1. ร้อยละ 95.00 ของผูบ้ ริ หารด้าน
วิชาการชันประถมศึกษาปี ที 6
ความรอบรู ้เกียวกับหลักสู ตรการ
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิMทางการ เรี ยนการสอนและการวัดผล
เรี ยนกลุ่มสาระ
ประเมินผลการเรี ยนการสอน
3. ค่ายการเรี ยนรู ้ โครงการเรี ยนฟรี 15 2. ร้อยละ 95.00 ของผูบ้ ริ หารใน
การให้ความสําคัญกับบทบาท
ปี อย่างมีคุณภาพ
ประธาน การแต่งตังกรรมการ
4. กิจกรรมการลงนาม MOC กับ
และการประชุมคณะกรรมการ
ประเทศมาเลเซีย
บริ หารหลักสู ตรของสถานศึกษา
5. โครงการประชุมทางไกล ผ่านสื อ
3. ร้อยละ 94.00 ของพฤติกรรม
โทรทัศน์ทอ้ งถิน
ผูบ้ ริ หารทีมีการส่ งเสริ ม
6. โครงการพัฒนาปรับปรุ งการบริ หาร
สนับสนุนการพัฒนา สาระการ
ทัว ไป
เรี ยนรู ้ทอ้ งถินของสถานศึกษา
4. ร้อยละ 95.00 ของการปฏิบตั ิของ
ผูบ้ ริ หารทีมีการส่ งเสริ มสนับสนุน
การพัฒนาการเรี ยนการสอนอย่าง
ต่อเนือง
5. ร้อยละ 94.00 ของการปฏิบตั ิของ
ผูบ้ ริ หารทีมีการส่ งเสริ มและ
พัฒนาครู ในการผลิตใช้สือ อย่าง
หลากหลายและเหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยน
6. ร้อยละ 96.00 ของพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ หารทีมีความเป็ นผูน้ าํ ในการ
พัฒนาวิชาการของโรงเรี ยน/กลุ่ม
โรงเรี ยน
7. ร้อยละ 95.00 ของการปฏิบตั ิของ
ผูบ้ ริ หารในการสนับสนุนการ
พัฒนาและการประเมินครู ให้เป็ น
วิชาชีพชันสู งอย่างเป็ นระบบ

เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. รายงานผลการจัดกิจกรรม
โครงการพัฒนาอัจฉริ ยภาพ
ทางวิชาการชันประถมศึกษาปี ที 6
2. สรุ ปผลวัดความก้าวหน้า
ทางวิชาการ
3. รายงานโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิMทางการเรี ยนทุก
กลุ่มสาระ
4. กิจกรรมค่ายการเรี ยนรู ้
โครงการเรี ยนฟรี 15 ปี
5. รายงานโครงการมาตรฐาน
วิเชียรชม
6. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ
7. เกียรติบตั รและภาพกิจกรรม
การลงนาม MOC กับ
ต่างประเทศ
8. ภาพถ่ายกิจกรรม
9. ภาพจาก web site

โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ

ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
อย่างต่อเนือง
8. ร้อยละ 97.00 ของการปฏิบตั ิของ
ผูบ้ ริ หารทีมีการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอยูเ่ สมอ
9. ร้อยละ 95.00 ของการปฏิบตั ิของ
ผูบ้ ริ หารทีมีการวางระบบกลไกทีดี
ในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยร่ วมมือกับชุมชน
และได้รับการสนับสนุนจากต้น
สังกัด
ร้อยละของพฤติกรรมของผูบ้ ริ หารทีมี ตามตัวบ่งชี ที 11.3 เท่ากับ 95.11 ระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่ งชี 11.4 มีการบริ หารทีมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ผูเ้ กียวข้องพึงพอใจ
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
1. โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน
2. โครงการพีช่วยน้อง
3. โครงการค่ายภาษาอังกฤษใน
ต่างประเทศ
4. กิจกรรมการประชุมสภานักเรี ยน
5. กิจกรรมประชุมผูป้ กครอง
6. กิจกรรมปั จฉิมนิเทศผูเ้ รี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที ๖
7. บันทึกการเยีย มชม
8. บันทึกการตรวจเยีย ม

ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. ร้อยละ 100 ของการปฏิบตั ิงานของ 1. รายงานโครงการ
สถานศึกษาเป็ นไปตามเป้ าหมาย/ 2. ภาพกิจกรรมทีเกียวข้อง
มาตรฐานทีกาํ หนดไว้ไม่นอ้ ยกว่า 3. ข้อมูลสายตรงผูอ้ าํ นวยการ
4. ภาพข้อมูลจาก Web site
ร้อยละ 75 ของแผน
5. คําสัง ต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
2. ร้อยละ 100 ของการปฏิบตั ิของ
ผูบ้ ริ หารในการสร้างความตระหนัก 6. บันทึกการเยีย มชม
และมีความพยายามในการปฏิบตั ิ 7.บันทึกการตรวจเยีย ม
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน ครู และการจัด 8. ข้อมูลสํารวจความพึงพอใจ
โอกาสต่าง ๆ
การศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุ
ตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน
3. ร้อยละ 100 ของการปฏิบตั ิของ
ผูบ้ ริ หารในการนําผลการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุ งการบริ หาร
อย่างต่อเนือง
4. ร้อยละ 90.00 ของผูเ้ กียวข้อง พึง
พอใจในผลงานของสถานศึกษา
ร้อยละของพฤติกรรมของผูบ้ ริ หารทีมี ตามตัวบ่งชีที 11.4 = 97.50 ระดับคุณภาพ = ดีมาก

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐานที 11 เทียบกับเป้าหมายของสถานศึกษาและระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย ผลทีเ กิดขึน ระดับคุณภาพ
11.1. ร้อยละของพฤติกรรมของผูบ้ ริ หาร มีคุณธรรม
95.00
91.25
ดีมาก
จริ ยธรรมและปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
11.2. ร้อยละของพฤติกรรมของผูบ้ ริ หารมีความคิดริ เริ ม
95.00
95.25
ดีมาก
สร้างสรรค์ มีวสิ ัยทัศน์และเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ
11.3. ร้อยละของการปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หารมีความสามารถใน
95.00
95.11
ดีมาก
การบริ หารงานวิชาการและการจัดการ
11.4. ร้อยละของการปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หารมีการบริ หารทีมี
95.00
97.50
ดีมาก
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ผูเ้ กียวข้องมีความพึง
พอใจ

มาตรฐานที 12 สถานศึกษามีการจัดการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริ หารงาน และพัฒนา
องค์กรอย่างเป็ นระบบครบวงจร
ตัวบ่ งชี 12.1 มีการจัดองค์กรโครงสร้าง และระบบการบริ หารงานทีมีความคล่องตัวสู งและ
ปรับเปลียนได้เหมาะสมตามสถานการณ์
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. โครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยน
1. สถานศึกษามีโครงสร้างการ
- แผนภูมิโครงสร้างการบริ หาร
2. การจัดองค์กร โดยแบ่งกลุ่มบริ หาร
บริ หารงานทีมีประสิ ทธิภาพมี
- คําสัง มอบหมายงาน
ออกเป็ น 6 กลุ่ม
คําสัง มอบหมายงานทีมีความ
- คําสัง กลุ่มบริ หาร
3. การจัดระบบโครงสร้างการบริ หารที
ชัดเจน
- คําสัง กลุ่มชัน
เน้นการกระจายอํานาจ
2. มีการกําหนดระเบียบรองรับการ - ระเบียบสถานศึกษา
4. การบริ หารงานกลุ่มชันทีมีโครงสร้าง
บริ หารจัดการทีมีความคล่องตัว - รายงานโครงการตาม
สอดคล้องกับการบริ หารสถานศึกษา 3. มีการกําหนดบทบาทหน้าทีความ แผนปฏิบตั ิงาน
รับผิดชอบและมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน
4. มีการจัดครู บุคลากรรับผิดชอบ
เหมาะสมตามโครงสร้าง
5. มีการบริ หารด้วยระบบคุณภาพ
ประกอบด้วย การวางแผน(P) การ
นําแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ (D) การ
ควบคุม กํากับ นิเทศ ติดตามผล
ประเมิน(C) และปรับปรุ งพัฒนา
(A)
สถานศึกษามีคุณลักษณะ ตามตัวบ่งชีที 12.1 ร้อยละ 90.00 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ตัวบ่ งชี 12.2 มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. สถานศึกษามีการบริ หารระบบ
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- สถิติขอ้ มูลนักเรี ยน
ข้อมูลสารสนเทศและบุคลากร
2. สถิติขอ้ มูลผูเ้ รี ยน
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
3. โปรแกรมบริ หารข้อมูลผูเ้ รี ยน(SMIS) อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ โปรแกรม และ - โปรแกรมการบริ หารงาน
สิ งอํานวยสะดวกเพียงพอ
4. โปรแกรมบริ หารงานพัสดุ (School)
- (SMIS)
5. โปรแกรมบริ หารงบประมาณ
- (School)
2. สถานศึกษามีการจัดเก็บและ
6. ข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศครอบ
7. ข้อมูลสารสนเทศด้านการวัดและ
คลุมงานวิชาการ งบประมาณ
ประเมินผล
บุคลากร และบริ หารงานทัว ไป
รวมทังมีขอ้ มูลสนับสนุน
สถานศึกษามีคุณลักษณะ ตามตัวบ่งชีที 12.2 ร้อยละ 90.00 ระดับคุณภาพ : ดีมาก
ตัวบ่ งชี 12.3 มีระบบการประกันคุณภาพภายในทีดาํ เนินงานอย่างต่อเนือง
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. โรงเรี ยนมีระบบประกันคุณภาพ - รายงานโครงการประกัน
1. โครงการประกันคุณภาพภายใน
2. แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน มีกิจกรรมพัฒนาระบบ
คุณภาพภายใน
การจัดการศึกษาประจําปี (SAR)
ประกันคุณภาพอย่างต่อเนืองและ - แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นอกสถานศึกษา
มีผรู ้ ับผิดชอบชัดเจน
4. แผนกลยุทธ์โรงเรี ยนวิเชียรชม
2. มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ - คําสัง
5. แผนปฏิบตั ิการประจําปี
ภายในและมีการรายงานผลการ - บันทึกการประชุม
- แผนปฏิบตั ิงานประจําปี
ประเมินต่อผูเ้ กียวข้องและสา
ธารณอย่างเปิ ดเผย
3. มีกระบวนการบริ หารจัดระบบ
คุณภาพภายในเพือส่ งเสริ มให้เกิด
การพัฒนาอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนือง
4. มีการแต่งตังคณะทํางานวาง
แผนการดําเนินงาน
สถานศึกษามีคุณลักษณะ ตามตัวบ่งชีที 12.3 ร้อยละ 92.00 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ตัวบ่ งชี 12.4 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็ นระบบและต่อเนือง
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
สถานศึกษามีแผนงานโครงการ 1. รายงานโครงการ
1. โครงการพัฒนาครู บุคลากร
กิ จ กรรม พัฒ นาครุ และบุ ค ลากร 2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
2. แผนปฏิบตั ิการประจําปี
ทางการศึ ก ษา มี ก ารดํ า เนิ น การ สถานศึกษา
3. บันทึกการนิเทศประจํากลุ่มชัน
พัฒนาครู และบุคลากรตามแผนงาน 3. รายงานผลการไปประชุม
4. โครงการพัฒนาบุคลากรผูส้ อน
โครงการ มี ก ารนิ เ ทศติ ด ตามการ อบรม สัมมนา
รายวิชาทีเน้นความเป็ น
พัฒนาอย่างเป็ นระบบมีการรายงาน 4. รายงานผลการทัศนศึกษา
มาตรฐานสากล
ผล และมี ข ้อ มู ล สารสนเทศด้ า น 5. ข้อมูลพัฒนาครู -บุคลากร
5. โครงการพัฒนาประสิ ทธิภาพการ
บุ ค ล า ก ร เ พื อ พั ฒ น า แ ล ะ ส ร้ า ง 6. คําสัง
จัดการเรี ยนรู ้
6. กิจกรรมประชุมบุคลากรประจําเดือน แรงจู ง ใจ มี ก ารส่ ง เสริ ม ความก้า ว 7. ภาพกิจกรรม
7. โครงการทัศนศึกษาดูงานทังในและ หน้าในวิชาชีพ และจัดสวัสดิการ
ต่างประเทศ
8. การสนับสนุนให้ครู ศึกษาต่อ อบรม
ประชุมสัมนา ทางวิชาการ เพิม
วิทยะฐานะ และการใช้สือ ICT ในการ
จัดการเรี ยนรู ้
9. สวัสดิการโรงเรี ยน
- สวัสดิการร้านค้า
- สวัสดิการออมทรัพย์
สถานศึกษามีการปฏิบตั ิ ตามตัวบ่งชีที 12.4 ร้อยละ 94.50 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ตัวบ่ งชี 12.5 ผูร้ ับผิดชอบ ผูเ้ กียวข้อง พึงพอใจผลการบริ หารและการพัฒนาผูเ้ รี ยน
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
- รายงานโครงการ ทีเกียวกับ
1. โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน/การ 1. ผูร้ ับบริ การทุกฝ่ ายมีความพึง
พอใจต่อผลการดําเนินงานของ
ประชุมทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์
การพัฒนานักเรี ยน
โรงเรี ยนร้อยละ 95.00
ท้องถินช่อง 11
- แบบตอบรับผลการ
2. บันทึกการเข้าเยีย มชมของโรงเรี ยนใน 2. ผูป้ กครองร้อยละ 90.00 มีความ
ประเมินผลการเรี ยน
พึงพอใจต่อผลการดําเนินการจัด - บันทึกการเยีย มชม
ประเทศและต่างประเทศ
การศึกษาและผลสัมฤทธิM
3. กิจกรรมการประชุมผูป้ กครอง
- ผลการประชุมผูป้ กครอง
ทางการศึกเรี ยน
4. การสํารวจความพึงพอใจด้านการจัด
- ข้อมูลจาก web site ของ
การศึกษา
โรงเรี ยน
5. ข้อมูลจาก web site โรงเรี ยน
ผูร้ ับบริ การ ผูเ้ กียวข้อง มีความพึงพอใจต่อการบริ การและการพัฒนา ตามตัวบ่งชีที 12.5ร้อยละ 92.20
ระดับคุณภาพ : ดีมาก
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐานที 12 เทียบกับเป้าหมายของสถานศึกษา และระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
12.1. ร้อยละของการปฏิบตั ิดา้ นการจัดองค์กรโครงสร้าง
และระบบการบริ หารงานทีมีความคล่องตัวสู งและ
ปรับเปลียนได้เหมาะสมตามสถานการณ์
12.2. ร้อยละของการปฏิบตั ิดา้ นการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน
12.3. ร้อยละของการปฏิบตั ิดา้ นการจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายในทีดาํ เนินงานอย่างต่อเนือง
12.4. ร้อยละของการปฏิบตั ิดา้ นการพัฒนาบุคลากรอย่าง
เป็ นระบบและต่อเนือง
12.5. ร้อยละของผูร้ ับบริ การ ผูเ้ กียวข้อง พึงพอใจผลการ
บริ หารและการพัฒนาผูเ้ รี ยน

95.00

90.00

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก

95.00

90.00

ดีมาก

95.00

92.00

ดีมาก

95.00

94.00

ดีมาก

95.00

94.00

ดีมาก

มาตรฐานที 13 สถานศึกษามีการบริ หารและการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็ นฐาน
ตัวบ่ งชี 13.1 มีการกระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. สถานศึกษามีภูมิการจัดองค์กร
1. คําสัง มอบหมายงาน
- คูม่ ือการมอบหมายงาน
และโครงสร้างการบริ หารเป็ น
2. โครงการจัดทําแผนปฏิบตั ิการ
- แผนปฏิบตั ิการประจําปี
ประจําปี
ลายลักษณ์อกั ษร รวมทังมีคาํ สัง
- บันทึกการนิเทศกลุ่มชัน
3. รู ปแบบ/โครงสร้างการบริ หารกลุ่มชัน มอบหมายงานและผูร้ ับผิดชอบ
- ประชุมผูป้ กครองทางไกล
อย่างชัดเจน
ผ่านสื อสถานีโทรทัศน์แห่ง
2. สถานศึกษามีการวางระบบ
ประเทศไทยช่อง 11
ระเบียบรองรับการบริ หารทีมี
- รายงานผลการดําเนินงานของ
ความคล่องตัวสามารถปรับ
รองผูอ้ าํ นวยการหัวหน้างาน
เปลียนได้ตามความเหมาะสม
หัวหน้ากลุ่มชัน ตามภาระ
3. สถานศึกษามีคณะกรรมการ
งานทีได้รับมอบหมาย
บริ หารงานหลักสู ตรและ
ดําเนินการอย่างเป็ นระบบ
4. สถานศึกษามีระบบการบริ หาร
งานบุคคลทีมีคุณภาพ
5. สถานศึกษามีระบบการบริ หาร
งบประมาณ ทรัพย์สินและรายได้
ทีมีคุณภาพ
6. สถานศึกษามีระบบการบริ หาร
งานทัว ไปทีมีคุณภาพ
สถานศึกษามีคุณลักษณะ ตามตัวบ่งชีที 13.1 ร้อยละ 97.66 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ตัวบ่ งชี 13.2 มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. สถานศึกษามีแผนกลยุท์ มีตวั บ่งชี - แผนกลยุทธ์
1. โครงสร้างการบริ หารงาน
- แผนปฏิบตั ิงานประจําปี
2. แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาการศึกษา/
ความสําเร็ จ มีแผนปฏิบตั ิการ
แผนปฏิบตั ิการประจําปี
ประจําปี ทีสอดคล้องกับ
- รายงานระบบต้นทุนผลผลิตฯ
3. แผนภูมิคณะกรรมการสถานศึกษาขัน
- คูม่ ือการมอบหมายงาน
อุดมการณ์และหลักการจัด
พืนฐาน
- รายงานการประชุม
การศึกษาของชาติ
4. รายนามคณะกรรมการมูลนิธิ
2. สถานศึกษามีการปฏิบตั ิตามแผน คณะกรรมการสถานศึกษา
5. แบบเครื องมือการนิเทศ
- รายงานการประชุม
3. สถานศึกษามีระบบข้อมูล
กรรมการเครื อข่าย
สารสนเทศ เพือการบริ หารที
ผูป้ กครอง
ถูกต้อง และครบถ้วน ทันต่อการ
- รายงานการผลการดําเนินงาน
ใช้งาน
ตามแผนปฏิบตั ิงานประจําปี
4. สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลเปรี ยบเทียบกับ - รายงานการนิเทศภายใน
เป้ าหมายตามแผนอย่างต่อเนือง
5. สถานศึกษานําข้อมูล และผลการ
ประเมินไปใช้ในการตัดสิ นใจ
และปรับปรุ งงาน
6. ผูบ้ ริ หาร คณะครู ชุมชน นักเรี ยน
และคณะกรรมการ สถานศึกษา
ร่ วมกันทํางานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เช่น การจัดทําแผน
กลยุทธ์ การจัดทําหลักสู ตร
ท้องถินร่ วมกัน เป็ นต้น
สถานศึกษามีคุณลักษณะ ตามตัวบ่งชีที 13.2 ร้อยละ 96.25 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ตัวบ่ งชี 13.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่ วมพัฒนาสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
- ประกาศแต่งตังคณะกรรม
1. แผนภูมิแสดงคณะกรรมการสถาน
1. สถานศึกษามีคณะกรรมการ
ศึกษาขันพืนฐาน
การสถานศึกษาฯ
สถานศึกษาและการได้มาซึง
2. แผนภูมิคณะกรรมการเครื อข่าย
- คูม่ ือกําหนดบทบาทหน้าที
คณะกรรมการเป็ นไปตาม
เจตนารมณ์ พระราชบัญญัติ
ประจํากลุ่มชัน
ของคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
สถานศึกษา
และกฎกระทรวงฯ ว่าด้วย
4. บันทึกการประชุมคณะกรรมการชุด
- รายงานการประชุมคณะคณะกรรมการสถานศึกษาขัน
ต่างๆ
กรรมการสถานศึกษาฯ
พืนฐาน(องค์ประกอบของ
- แบบประเมินประสิ ทธิภาพ
คณะกรรมการประกอบด้วย
ประสิ ทธิผลความร่ วมมือ
ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนองค์กร - รายงานผลประสิ ทธิภาพ
ชุมชน ผูแ้ ทนองค์กรปกครอง
ประสิ ทธิผล ของความ
ส่ วนท้องถิน ผูแ้ ทนศิษย์เก่าของ
ร่ วมมือ
สถานศึกษา ผูท้ รงคุณวุฒิ โดยมี
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ น
กรรมการและเลขานุการ)
2. คณะกรรมการสถานศึกษามีการ
ประชุมอย่างสมําเสมออย่างน้อย
สองเดือนต่อครัง และมีการนําผล
การประชุมไปปฏิบตั ิ
3. คณะกรรมการสถานศึกษามี
บทบาทกําหนดทิศทาง และการ
บริ หารโรงเรี ยน
สถานศึกษามีคุณลักษณะ ตามตัวบ่งชีที 13.3 ร้อยละ 98.25 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ตัวบ่ งชี 13.4 มีรูปแบบการบริ หารทีมุง่ ผลสัมฤทธิMของงาน
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
1. สถานศึกษามีระบบการ
1. โครงสร้างการบริ หารงาน
บริ หารงานวิชาการทีมีคุณภาพ
2. กระบวนการ PDCA ในแต่ละงานที
2. สถานศึกษามีระบบการ
ได้รับมอบหมาย
3. การบริ หารงานโดยใช้สถานศึกษาเป็ น บริ หารงานบุคคลทีมีคุณภาพ
3. สถานศึกษามีระบบการบริ หาร
ฐาน
งบประมาณ ทรัพย์สินและรายได้
4. โครงการในความรับผิดชอบของแต่
ทีมีคุณภาพ
ละกลุ่มบริ หาร
4. สถานศึกษามีระบบการบริ หาร
5. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ทัว ไปทีมีคุณภาพ
6. แผนกลยุทธ์
7. แผนการปฏิบตั ิการประจําปี
8. รายงานการวิจยั ทีเกียวข้อง

เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
- แผนการปฏิบตั ิการประจําปี
- รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
- รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
- รายงานการควบคุมภายใน
สถานศึกษา
- ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน
งบประมาณ
- รายงานโครงการตามแผน
ปฏิบตั ิการประจําปี
- รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ประจําเดือนของรอง
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หาร
วิชาการและกลุ่มบริ หารอืนๆ

สถานศึกษามีการปฏิบตั ิ ตามตัวบ่งชีที 13.4 ร้อยละ 98.00 ระดับคุณภาพ : ดีมาก
ตัวบ่ งชี 13.5 มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
1. สถานศึกษามีระบบและกลไก
- แผนปฏิบตั ิการประจําปี
2. แผนปฏิบตั ิการประจําปี
ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามแผน
- รายงานผลการปฏิบตั ิงานตาม
3. แผนกลยุทธ์
และการใช้ทรัพยากรของโรงเรี ยน แผนฯ
4. ระบบการรายงานผลการดําเนินงาน 2. สถานศึกษามีระบบการตรวจ
- SAR
ตามโครงการในและนอกแผนปฏิบตั ิ
สอบภายในทีชดั เจน และโปร่ งใส - ระบบควบคุมภายใน
การประจําปี
3. สถานศึกษามีการจัดทํารายงาน
สถานศึกษา
5. รายงานต้นทุนผลผลิต
ประจําปี ทีเป็ นรายงานการ
- รายงานโครงการ
ประเมินตนเอง ทีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสถานศึกษา และมีการ
รายงานต่อต้นสังกัด และเผยแพร่
ต่อสาธารณชน
สถานศึกษามีคุณลักษณะ ตามตัวบ่งชีที 13.5ร้อยละ 92.50 ระดับคุณภาพ : ดีมาก

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐานที 13 เทียบกับเป้าหมายของสถานศึกษา และระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
13.1. สถานศึกษามีการกระจายอํานาจการบริ หารและ
95.00
97.66
ดีมาก
การจัดการศึกษา
13.2. สถานศึกษามีการบริ หารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลัก95.00
96.25
ดีมาก
การมีส่วนร่ วม
13.3. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามี
95.00
98.25
ดีมาก
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา
95.00
13.4. สถานศึกษามีรูปแบบการบริ หารงานทีมุง่
98.00
ดีมาก
ผลสัมฤทธ์ของงาน
13.5. สถานศึกษามีระบบการตรวจสอบ และถ่วงดุล
95.00
92.50
ดีมาก
มาตรฐานที 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ตัวบ่ งชี 14.1 มีหลักสู ตรทีเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและท้องถิน
โครงการ/กิจกรรมที
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/
ดําเนินการ
ชินงาน
1. โครงการพัฒนา
1. สถานศึกษามีสาระการเรี ยนรู ้ทีบูรณาการการเรี ยนรู ้ระดับ - รายงานโครงการ
หลักสู ตร
สากล ระดับชาติ และระดับท้องถินอย่างเหมาะสม ร้อยละ พัฒนา
- หลักสู ตรท้องถิน
หลักสู ตร
93.00
- หลักสู ตรสถานศึกษา 2. สถานศึกษามีสาระการเรี ยนรู ้ทีเหมาะสมกับท้องถินที
- ประเมินผลการใช้
หลักสู ตร
- หลักสู ตรกลุ่มสาระ เป็ นมาตรฐาน สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลาง ความ
- หลักสู ตรท้องถิน
- หลักสู ตร EP
ต้องการของผูเ้ รี ยน ชุมชนและสังคม ร้อยละ 92.00
- หลักสู ตร
- หลักสู ตร
3. สถานศึกษานําสาระการเรี ยนรู ้ทีเหมาะสม
กับท้องถินไปใช้อย่างเป็ นระบบ และมีขนั ตอนดําเนินงานที สถานศึกษา
มาตรฐานสากล
- หลักสู ตร EP
- แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ถูกต้อง ร้อยละ 93.00
4. สถานศึกษาดําเนินการประเมินผลการใช้หลักสู ตร โดย - หลักสู ตร
ทุกกลุ่มสาระ
มาตรฐานสากล
การมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายทีเกียวข้องร้อยละ 90.00
- ข้อมูลการนิเทศ
5. สถานศึกษาปรับปรุ งสาระการเรี ยนรู ้ที
ภายใน
เหมาะสมกับท้องถิน ให้ทนั สมัยและเหมาะสมกับบริ บท
ของสถานศึกษาอย่างต่อเนืองร้อยละ 94.00
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์พิจารณา ตามตัวบ่งชีที 14.1 ร้อยละ 92.40

ตัวบ่ งชี 14.2 มีรายวิชา / กิจกรรมทีหลากหลายให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความสนใจ
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1.โครงการพัฒนาการเรี ยนรู ้ทุก 1. สถานศึกษามีสาระการเรี ยนรู ้ทีเหมาะสมกับ 1. รายงานโครงการพัฒนา
การเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ท้องถินทีเป็ นมาตรฐาน สอดคล้องกับ
การเรี ยนรู ้
2.โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
หลักสู ตรแกนกลาง ความต้องการของ
2. รายงานโครงการศึกษา
เพือรองรับนโยบายเรี ยนฟรี
ผูเ้ รี ยน ชุมชนและสังคม ร้อยละ 95.00
แหล่งเรี ยนรู ้เพือรองรับ
2. สถานศึกษามีการจัดสาระ/ประสบการณ์
15 ปี
นโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี
การเรี ยนรู ้ทีเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนร้อยละ 95.00
3. โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
3. รายงานโครงการศึกษา
3. สถานศึกษาจัดรายวิชา/ กิจกรรมที
นอกสถานที
แหล่งเรี ยนรู ้นอกสถานที
หลากหลาย เพือให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกเรี ยนตาม
4. โครงการเสริ มส้รางคุณภาพ
4. รายงานโครงการเสริ ม
ความสนใจ ร้อยละ 95.00
การเรี ยนรู ้ และทักษะชีวติ
สร้างคุณภาพการเรี ยนรู ้
และทักษะชีวติ
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์พิจารณา ตามตัวบ่งชีที 14.2 ร้อยละ 95.00
ตัวบ่ งชี 14.3 มีการส่ งเสริ มให้ครู จดั ทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. หน่วยการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่ม
1. กิจกรรมวิเคราะห์หลักสู ตร 1. สถานศึกษาส่ งเสริ มให้ครู จดั ทําแผนการ
เพือสร้างหน่วยการเรี ยนรู ้สู่
เรี ยนรู ้ทีตอบสนองความต้องการ ความ
สาระ
การจัดทําแผนการจัดการ
ถนัดและความสามารถของผูเ้ รี ยนร้อยละ
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้(เน้น
เรี ยนรู ้
88.33
ทักษะการคิด)
2. กิจกรรมพัฒนาครู การจัดทํา
3. รายงานโครงการพัฒนาครู
แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยเน้น
สู่ อิเล็กทรอนิกส์
ทักษะการคิด
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์พจิ ารณา ตามตัวบ่งชีที 14.3 ร้อยละ 88.33

ตัวบ่ งชี 14.4 มีการส่ งเสริ มและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้และสื ออุปกรณ์ให้เอือต่อการ
เรี ยนรู ้
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. โครงการพัฒนาสื อการเรี ยนรู ้ 1. สถานศึกษามีสือธรรมชาติเช่นพืช สัตว์
1. รายงานโครงการพัฒนาสื อ
สู่ ผเู ้ รี ยน
สิ งของ ฯลฯทีเหมาะสมและเอือต่อการ
การเรี ยนรู ้สู่ผเู ้ รี ยน
2. โครงการพัฒนาคุณภาพ
เรี ยนรู ้ ร้อยละ 93.00
2. รายงานโครงการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนโดยใช้คอมพิวเตอร์
2. สถานศึกษามีสือเทคโนโลยี สารสนเทศที
คุณภาพผูเ้ รี ยนโดยใช้
พกพา
เหมาะสมและเอือต่อการเรี ยนรู ้ ร้อยละ 94.00
คอมพิวเตอร์พกพา
3. สถานศึกษามีการแลกเปลียน/เชือมโยงสื อ 3. รายงานโครงการจัดซือสื อ
2. โครงการจัดซื อสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกกลุ่มสาระ
การเรี ยนการสอนจากแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกกลุ่ม
3. โครงการส่ งเสริ มการผลิตสื อ
ปัญญาในท้องถิน ร้อยละ 98.00
สาระ
การเรี ยนการสอน
4. สถานศึกษามีสือภูมิปัญญาท้องถินที
4. การอบรมสื อ ICT
อิเลคทรอนิกส์
เหมาะสม และเอือต่อการเรี ยนรู ้ ร้อยละ93.00 5. การอบรม Adobe
Captivate
6. ห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ เช่น
ห้องเรี ยนสี เขียว,ห้อง
วิทยาศาสตร์,ห้องสมุด
ห้องภูมิปัญญาท้องถิน
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์พิจารณา ตามตัวบ่งชีที 14.4 ร้อยละ 93.25
ตัวบ่ งชี 14.5 มีการจัดระบบการบันทึกการรายงานผลและการส่ งต่อข้อมูลของผูเ้ รี ยน
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. โครงการร้อยพลังเครื อข่ายสู่ 1. สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทึกการ - รายงานระบบดูแลช่วยเหลือ
รายงานผลและการส่ งต่อข้อมูลของผูเ้ รี ยน
เป้ าหมายคุณภาพ
นักเรี ยน
ร้อยละ 97.00
- โปรแกรม Smis
- โปรแกรม Student
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์พิจารณา ตามตัวบ่งชีที 14.5 ร้อยละ 97.00

ตัวบ่ งชี 14.6 มีระบบการนิเทศการเรี ยนการสอน
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
1. โครงการกัลยาลนมิตรพิชิต 1. สถานศึกษามีการดําเนินการนิเทศการเรี ยน
คุณภาพ
การสอนอย่างเป็ นระบบและนําผลการ
นิเทศไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
ร้อยละ 87.00

เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
- รายงานโครงการกัลยาลนมิตรพิชิตคุณภาพ
- รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ประจําเดือน
- บันทึกผลหลังสอนใน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
- การจัดทําวิจยั ชันเรี ยน

สถานศึกษามีคุณลักษณะ ตามตัวบ่งชีที 14.6 ร้อยละ 87.00
ตัวบ่ งชี 14.7 มีการนําแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถินมาใช้ในการเรี ยนการสอน
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. สถานศึกษานําแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิ 1.รายงานโครงการขนบธรรมเนียม
1. โครงการขนบธรรมเนียม
ประเพณี น่าปฏิบตั ิ
ปัญญาในท้องถินมาใช้ในการจัด
ประเพณี น่าปฏิบตั ิ
2. โครงการศึกษานอกสถานที
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
2. รายงานโครงการศึกษานอกสถานที
ของกลุ่มชัน
ร้อยละ 90.75
ของกลุ่มชัน
3. โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
3. รายงานโครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
เพือรองรับนโยบายเรี ยนฟรี
ของหลักสู ตรพิเศษ(EP,วิทย์-คณิ ต)
15 ปี
4. รายงานโครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
4. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญา
เพือรองรับนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี
ท้องถิน
5. ห้องภูมิปัญญาท้องถิน
5. หลักสู ตรท้องถิน
6. หลักสู ตรท้องถิน
7. หนังสื อเชิญวิทยากรภายนอก
สถานศึกษามีคุณลักษณะ ตามตัวบ่งชีที 14.7 ร้อยละ 90.75

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐานที 14 เทียบกับเป้าหมายของสถานศึกษา และระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
92.25
14.1. สถานศึกษามีหลักสู ตรทีเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและ
95.00
ท้องถิน
ดีมาก
95.00
14.2. สถานศึกษามีรายวิชา/กิจกรรมทีหลากหลายให้
95.00
ผูเ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความสนใจ
ดี
88.33
14.3. สถานศึกษามีการส่ งเสริ มให้ครู จดั ทําแผนการ
95.00
จัดการเรี ยนรู ้ทีตอบสนองความถนัดและ
ความสามารถของผูเ้ รี ยน
ดีมาก
93.50
14.4. สถานศึกษามีการส่ งเสริ มและพัฒนานวัตกรรมการ
95.00
จัดการเรี ยนรู ้และสื ออุปกรณ์ให้เอือต่อการเรี ยนรู ้
ดีมาก
97.00
14.5. สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทึกการรายงาน
95.00
ผลและการส่ งต่อข้อมูลของผูเ้ รี ยน
ดี
87.00
14.6. สถานศึกษามีระบบการนิเทศการเรี ยนการสอน
95.00
และนําไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนือง
สมําเสมอ
ดีมาก
90.75
95.00
14.7. สถานศึกษามีการนําแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญา
ท้องถินมาใช้ในการเรี ยนการสอน
มาตรฐานที 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลาย
ตัวบ่ งชี 15.1 มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนทีเข้มแข็งและทัว ถึง
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. โครงการร้อยพลังเครื อข่ายสู่ เป้ าหมาย 1. สถานศึกษามีการจัด/พัฒนาระบบ รายงานโครงการร้อยพลัง
คุณภาพ
ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนทีเข้มแข็งและ
เครื อข่ายสู่ เป้ าหมายคุณภาพ
- การรู ้จกั นักเรี ยนรายบุคคล
ทัว ถึง
- การคัดกรองและสรุ ปรายงานผล
- การส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยน
- การป้ องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
- การส่ งต่อนักเรี ยนทียากต่อการ
ช่วยเหลือ
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์พิจารณา ตามตัวบ่งชีที 15.1 ร้อยละ 94.00

ตัวบ่ งชี 15.2 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิด
สร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. โครงการพัฒนาอัจฉริ ยภาพสู่ ความ
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม - รายงานโครงการพัฒนา
อัจฉริ ยภาพสู่ ความเป็ นเลิศ
เป็ นเลิศ
และตอบสนองทางวิชาการและ
- รายงานโครงการเสริ มสร้าง
- คัดเลือกอัจฉริ ยภาพระดับโรงเรี ยน
ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน
คุณภาพการเรี ยนรู ้และทักษะ
และพัฒนา
ชีวติ (กิจกรรมชุมนุม)
- เจ้าร่ วมการประกวดแข่งขัน
- รายงานโครงการพัฒนาเสริ ม
โครงการต่าง ๆ
ทักษะการอ่านและการเขียน
- เตรี ยมสอบระดับชาติและเตรี ยม
- รายงานโครงการเสริ มสร้าง
สอบเรี ยนต่อ ม.1
ความคิดพิชิตสนามแข่งขัน
2. โครงการเสริ มสร้างคุณภาพการเรี ยนรู ้
และทักษะชีวติ
- กิจกรรมชุมนุม
3. โครงการพัฒนาเสริ มทักษะการอ่าน
และการเขียน
4. โครงการเสริ มสร้างความคิดพิชิต
สนามแข่งขัน
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์พิจารณา ตามตัวบ่งชีที 15.2 ร้อยละ 90.00
ตัวบ่ งชี 15.3 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของ
ผูเ้ รี ยนให้เต็มศักยภาพ
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. โครงการเสริ มสร้างคุณภาพการเรี ยนรู ้ 1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม - รายงานโครงการพัฒนา
และทักษะชีวติ
อัจฉริ ยภาพสู่ ความเป็ นเลิศ
และตอบสนองความสามารถ
- กิจกรรมชุมนุม
พิเศษและความถนัดของผูเ้ รี ยน - รายงานโครงการเสริ มสร้าง
คุณภาพการเรี ยนรู ้และทักษะ
2. โครงการพัฒนาอัจฉริ ยภาพสู่ ความ
ให้เต็มตามศักยภาพ
ชีวติ
เป็ นเลิศ
- รายงานโครงการพัฒนาเสริ ม
3. โครงการเสริ มสร้างความคิดพิชิต
สนามแข่งขัน
ทักษะการอ่านและการเขียน
- รายงานโครงการเสริ มสร้าง
ความคิดพิชิตสนามแข่งขัน
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์พิจารณา ตามตัวบ่งชีที 15.3 ร้อยละ 84.00

ตัวบ่ งชี 15.4 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มค่านิยมทีดีงาม
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
1.โครงการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
2.โครงการปลูกฝังคุณธรรม ความรักชาติ ค่านิยมทีดีงาม
และวิถีความพอเพียง
3.โครงการสร้างจิตสํานึกตรึ กตรองรักษ์
พิทกั ษ์โลก
4.โครงการประสานใจเพือลูกรัก
5.โครงการห้องเรี ยนสี เขียว
6.โครงการพัฒนาส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม
7.โครงการรักศรัทธาบูชาพระคุณแม่
8.โครงการเข้าวัดปฏิบตั ิธรรม
9. โครงการมุง่ มัน พัฒนา สร้างสรรค์
เยาวชนไทย

เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
- รายงานเสริ มสร้างวินยั
นักเรี ยน
- รายงานโครงการปลูกฝัง
คุณธรรมความรักชาติและวิถี
ความพอเพียง
- รายงานโครงการสร้าง
จิตสํานึกตรึ กตรองรักษ์
พิทกั ษ์โลก
- รายงานโครงการประสานใจ
เพือลูกรัก
- รายงานโครงการห้องเรี ยน
สี เขียว
- รายงานโครงการพัฒนา
ส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
- รายงานโครงการศรัทธาบูชา
พระคุณแม่
- รายงานโครงการเข้าวัดปฏิบตั ิ
ธรรม
- รายงานโครงการมุง่ มัน พัฒนา
สร้างสรรค์เยาวชนไทย

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์พิจารณา ตามตัวบ่งชีที 15.4 ร้อยละ 94.00
ตัวบ่ งชี 15.5 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มด้านศิลปะ /นาฏศิลป์ และกีฬา/นันทนาการ
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
- รายงานโครงการเสริ มสร้าง
1. โครงการเสริ มสร้างคุณภาพการเรี ยนรู ้ 1. สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรม
คุณภาพการเรี ยนรู ้และทักษะ
และทักษะชีวติ
ส่ งเสริ มด้านศิลปะ/ดนตรี /
ชีวติ
- กิจกรรมชุมนุมศิลปะ
นาฏศิลป์ และกีฬา/นันทนาการ
- กิจกรรมชุมนุมศิลปะ
- กิจกรรมชุมนุมดนตรี ไทย
ดนตรี ไทย กีฬา มโนราห์
- กิจกรรมชุมนุมกีฬา
- กิจกรรมชุมนุมมโนราห์
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์พิจารณา ตามตัวบ่งชีที 15.5 ร้อยละ 94.00

ตัวบ่ งชี 15.6 มีการจัดกิจกรรมสื บสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
- รายงานโครงการศรัทธาบูชา
1. โครงการรักศรัทธาบูชาพระคุณแม่
1. สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรม
พระคุณแม่
2. สื บสานวัฒนธรรมไทยฝักใฝ่ คุณธรรม สื บสานและสร้างสรรค์ควัฒน
3. มุง่ มัน พัฒนาสร้างสรรค์เยาวชนไทย
ธรรมประเพณี และภูมิปัญญาไทย - รายงานโครงการสื บสาน
วัฒนธรรมไทยฝักใฝ่
- กิจกรรมวันสําคัญชาติ ศาสนา
คุณธรรม
พระมหากษัตริ ย ์
- รายงานโครงการมุง่ มัน
4. โครงการขนบธรรมเนียน ประเพณี น่า
พัฒนาสร้างสรรค์เยาวชน
ปฏิบตั ิ
ไทย(กิจกรรมวันสําคัญชาติ
- กิจกรรมการแสดงมโนราห์
ศาสนา พระมหากษัตริ ย)์
- กิจกรรมดนตรี ไทย
- รายงานโครงการขนบธรรม
- กิจกรรมวันสําคัญตามประเพณี
เนียม ประเพณี น่าปฏิบตั ิ
5. โครงการประสานใจเพือลูกรัก
- กิจกรรมการแสดงมโนราห์
- กิจกรรมดนตรี ไทย
- กิจกรรมวันสําคัญตาม
ประเพณี
- รายงานโครงการประสานใจ
เพือลูกรัก
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์พิจารณา ตามตัวบ่งชีที 15.6 ร้อยละ 92.00
ตัวบ่ งชี 15.7 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิปไตย
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม - รายงานโครงการมุง่ มัน พัฒนา
1. โครงการมุง่ มัน พัฒนา สร้างสรรค์
สร้างสรรค์พฒั นาเยาวชนไทย
พัฒนาเยาวชนไทย
ความเป็ นประชาธิปไตยเช่น
- กิจกรรมส่ งเสริ ม
- กิจกรรมส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย
กิจกรรมส่ งเสริ มประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย
- กิจกรรมส่ งเสริ มระเบียบวินยั
กิจกรรมส่ งเสริ มระเบียบวินยั
- กิจกรรมส่ งเสริ มระเบียบ
วินยั
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์พิจารณา ตามตัวบ่งชีที 15.7 ร้อยละ 96.00

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐานที 15 เทียบกับเป้าหมายของสถานศึกษา และระดับ
คุณภาพ
เป้าหมายของมาตรฐานนีท ีกําหนดในแผน
เป้าหมาย ผลทีเ กิดขึน ระดับคุณภาพ
15.1. สถานศึกษาจัดกิจกรรม และพัฒนาระบบดูแล
95.00
94.00
ดีมาก
ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนทีเข้มแข็งและทัว ถึง
15.2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่ งเสริ มและตอบสนอง
95.00
90.00
ดีมาก
ความสามารถทางวิชาการ และความคิด
สร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน
15.3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่ งเสริ มและตอบสนอง
95.00
84.00
ดี
ความสามารถพิเศษ และความถนัดของผูเ้ รี ยนให้
เต็มตามศักยภาพ
15.4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่ งเสริ มค่านิยมทีดีงาม
95.00
94.00
ดีมาก
15.5. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่ งเสริ มด้านศิลปะ
95.00
94.00
ดีมาก
ดนตรี /นาฏศิลป์ และกีฬา/นันทนาการ
15.6. สถานศึกษาจัดกิจกรรมสื บสานและสร้างสรรค์
95.00
92.00
ดีมาก
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาไทย
15.7. สถานศึกษาจัดกิจกรรมทีส่งเสริ มประชาธิปไตย
95.00
96.00
ดีมาก
มาตรฐานที 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การทีส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ
ตัวบ่ งชี 16.1 มีสภาพแวดล้อมทีเอือต่อการเรี ยนรู ้ มีอาคารสถานทีเหมาะสม
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. โครงการอาคารเรี ยน อาคารประกอบ 1. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที
1. รายงานโครงการอาคารเรี ยน
น่าอยู่
เอือต่อการเรี ยนรู ้ และมีอาคาร
อาคารประกอบน่าอยู่
2. โครงการโรงเรี ยนสวยสภาพแวดล้อม
สถานทีทีเหมาะสม
2. รายงานโครงการโรงเรี ยน
สวยสภาพแวดล้อมดี
ดี
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ตามตัวบ่ช ีที 16.1 ร้อยละ 95.25

ตัวบ่ งชี 16.2 มีการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
1. โครงการยิม แย้มแจ่มใส เต็มใจบริ การ 1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
สุ ขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผูเ้ รี ยน

เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. โครงการยิม แย้มแจ่มใสเต็ม
ใจบริ การ
- กิจกรรมอาหารกลางวัน
- กิจกรรมอนามัยโรงเรี ยน
- กิจกรรมอาหารเสริ ม (นม)
- กิจกรรมสวัสดิการร้านค้า
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
- กิจกรรมวินยั จราจร
- กิจกรรมกีฬา

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ตามตัวบ่ช ีที 16.2 ร้อยละ 81.25
ตัวบ่ งชี 16.3 มีการให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรู ปแบบทีเอือต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและ
การ
เรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. สถานศึกษาให้บริ การเทคโนโลยี - ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
1. โครงการจัดซื อ/จัดหาอุปกณ์และ
สารสนเทศทุกรู ปแบบทีเอือต่อ - โทรทัศน์วงจรปิ ด
ครุ ภณั ฑ์ทางด้านเทคโนโลยี
- ศูนย์สือและเทคโนโลยี
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และการ
2. โครงการส่ งเสริ ม การผลิตสื อการ
ทางการศึกษา
เรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
เรี ยนการสอนอิเล็คทรอนิคส์
- ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์-คณิ ต
3. โครงการพัฒนาศูนย์สือ และ
- บริ การอินเตอร์ เน็ตครอบคลุม
เทคโนโลยีทางการศึกษา
พืนที
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ตามตัวบ่ช ีที 16.3 ร้อยละ 94.50

ตัวบ่ งชี 16.4 มีหอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ห้องสมุด พืนทีสีเขียว และสิ งอํานวยความสะดวก
พอเพียงและอยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ห้ อ ง เ รี ย น - รายงานโครงการโรงเรี ยน
1. โครงการห้องสมุด 3 ดี
ห้องปฏิบตั ิการ ห้องสมุด พืนทีสีเขียว สวยสภาพแวดล้อมดี
2. โครงการห้องเรี ยนสี ขาว
และสิ ง อํานวยความสะดวกเพีย งพอ - กิจกรรมต้นไม้ของฉัน
- โครงการพัฒนาสื อสู่ การ
และอยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
- ห้องปฏิบตั ิคอมพิวเตอร์
- โทรทัศน์วงจรปิ ด
- ศูนย์สือและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
- ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์-คณิ ต
- บริ การอินเตอร์ เน็ตครอบคลุม
พืนที
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ตามตัวบ่ช ีที 16.4 ร้อยละ 96.67
ตัวบ่ งชี 16.5 มีการจัดและให้แหล่งเรี ยนรู ้ทงั ในและนอกสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
1. สถานศึกษามี การจัดและใช้แหล่ง - โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
2. โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้นอก
เรี ยนรู ้ทงั ในและนอกสถานศึกษา
ทังภายในโรงเรี ยน นอก
สถานที
โรงเรี ยน และต่างประเทศ
3. โครงการเรี ยนรู ้นอกสถานที
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ตามตัวบ่ช ีที 16.5 ร้อยละ 95.67

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐานที 16 เทียบกับเป้าหมายของสถานศึกษา และ ระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน ระดับคุณภาพ
16.1. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทีเอือต่อการเรี ยนรู ้
100.00
95.25
ดีมาก
มีอาคารสถานทีเหมาะสม
16.2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย
100.00
76.75
ดี
และความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
16.3. สถานศึกษาจัดให้มีบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ
100.00
94.50
ดีมาก
ทุกรู ปแบบ ทีเอือต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและการ
เรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
16.4. สถานศึกษามีหอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการห้องสมุด
100.00
96.67
ดีมาก
พืนทีสีเขียว และสิ งอํานวย ความสะดวกเพียงพอ
และอยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี
16.5. สถานศึกษาจัดและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ทงั ภายในและ
100.00
95.67
ดีมาก
ภายนอกสถานศึกษา

มาตฐานที 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาในท้องถิน
ตัวบ่ งชีที 17.1 มีการเชือมโยงและแลกเปลียนข้อมูลกับแหล่งเรี ยนรู ้และภูปัญญาในท้องถิน
โครงการ / กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /ชินงาน
1. สถานศึกษามีการเชือมโยงและ - รายงานโครงการขนบธรรมเนียม
1. โครงการขนบธรรมเนียม
แลกเปลียนข้อมูลกับแหล่งเรี ยนรู ้ ประเพณี น่าปฏิบตั ิ
ประเพณี น่าปฏิบตั ิ
- รายงานการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
- กิจกรรมวันสําคัญตามประเพณี ภูมิปัญญาในท้องถินเพือ
- รายงานการจัดกิจกรรมแสดง
พัฒนาการศึกษา
- กิจกรรมการแสดงมโนราห์
มโนราห์
- กิจกรรมดนตรี ไทย
- รายงานจัดกิจกรรมดนตรี ไทย
- กิจกรรมเข้าวัดทําบุญวันพระ
- รายงานโครงการพัฒนาสื อการ
2. โครงการพัฒนาสื อการเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้สาระสังคมศึกษา ศาสนา
สาระสังคมศึกษาศาสนาและ
และวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
- รายงานโครงการห้องเรี ยนสี เขียว
- กิจกรรมขึนเขาตังกวนหาคําตอบ
- รายงานโครงการค่ายวิชาการ
สงขลาเมืองสองทะเล
สนองงานเรี ยนฟรี 15ปี
3. โครงการห้องเรี ยนสี เขียว
- รายงานมุง่ มัน พัฒนาสร้างสรรค์
- กิจกรรมค่ายประหยัดพลังงาน
เยาวชนไทย กิจกรรมค่ายเฉลิม
ร่ วมกับ กฝผ.
พระเกียรติ
4. โครงการค่ายวิชาการสนองงาน
- รายงานโครงการศึกษาแหล่ง
เรี ยนฟรี 15 ปี
เรี ยนรู ้นอกสถานที
5.โครงการมุง่ มัน พัฒนาสร้างสรรค์
- รายงานโครงการเรี ยนรู ้นอก
เยาวชนไทย
ห้องเรี ยนพัฒนา ป.2 สู่ สากล
- กิจกรรมเข้าค่ายเฉลิมพระเกียรติ
- รายงานโครงการบูรณาการสู่ งาน
6. โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
ประดิษฐ์
7. โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
- รายงานโครงการ เรี ยนรู ้นอก
นอกสถานที
สถานที เข้าวัดปฏิบตั ิธรรม
8. โครงการเรี ยนรู ้นอกห้องพัฒนา
ป.2 สู่ สากล
9. โครงการบูรณาการสู่ งาน
ประดิษฐ์
10. โครงการเรี ยนรู ้นอกสถานที
เข้าวัดปฏิบตั ิธรรม
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ตามตัวบ่งชีที17.1 ร้อยละ 90.00

ตัวบ่ งชีที 17. 2 สนับสนุนให้แหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาและ ชุมชน เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทํา
หลักสู ตรระดับสถานศึกษา
โครงการ / กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร / หลักฐาน /ชินงาน
1. โครงการร้อยพลังเครื อข่ายสู่
สถานศึกษาสนับสนุนให้แหล่งเรี ยนรู ้
1. รายงานโครงการร้อยพลัง
เป้ าหมายคุณภาพ
ภูมิปัญญาและชุมชน เข้ามามีส่วนร่ วม
เครื อข่ายสู่ เป้ าหมายคุณภาพ
2. โครงการประกันคุณภาพภายใน ในการพัฒนา/ ปรับปรุ งหลักสู ตรสถาน 2. รายงานโครงการประกัน
สถานศึกษา
ศึกษา
คุณภาพภายในสถานศึกษา
3.โครงการประชุมบุคลากรและ
3. รายงานการประชุมบุคลากร
ผูเ้ กียวข้อง
และผูเ้ กียวข้อง
- ประชุมคณะกรรมการ
- ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน
สถานศึกษาขันพืนฐาน
- ประชุมคณะกรรมการ
- ประชุมคณะกรรมการเคือ
เครื อข่ายผูป้ กครอง
ข่ายผูป้ กครอง
- ประชุมคณะกรรมการ
- ประชุมคณะกรรมการ
สมาคมศิษย์เก่า ผูป้ กครอง
สมาคม ศิษย์เก่า ผูป้ กครอง
และครู
และครู
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ตามตัวบ่งชี 17.2 ร้อยละ 97.60
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐานที 17 เทียบกับเป้าหมายของสถานศึกษา และระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
90.00
ดีมาก
100.00
17.1. สถานศึกษามีการเชือมโยงและแลกเปลียนข้อมูล
กับแหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาในท้องถินเพือพัฒนา
การศึกษา
100.00
97.60
ดีมาก
17.2. สถานศึกษาสนับสนุนให้แหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญา
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนา/
ปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษา

มาตรฐานที 18 สถานศึกษามีการร่ วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการและ
องค์กรภาครัฐและเอกชน เพือพัฒนาวิถีการเรี ยนในชุมชน
ตัวบ่ งชี 18.1 เป็ นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู ้และบริ การชุมชน
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. เป็ นแหล่งศึกษาดูงานด้านการบริ หาร 1. สถานศึกษาเป็ นแหล่งวิทยาการ 1. แฟ้ มเอกสารฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
จัดการ/ผูบ้ ริ หารทังในประเทศและ
ในการแสวงหาความรู ้และบริ การ
2. หนังสื อขอความร่ วมมือ
ต่างประเทศ
ชุมชนร้อยละ 95.00
2. เป็ นแหล่งฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู 2. สถานศึกษามีผรู ้ ับผิดชอบในการ 3. หนังสื อตอบขอบคุณ
บริ การให้ความรู ้ดา้ นวิชาการและ 4. ภาพถ่ายกิจกรรมศึกษาดูงาน
ของนิสิต/นักศึกษา หลักสู ตรปริ ญญา
วิชาชีพโดยเฉพาะร้อยละ 95.00 5. ข้อมูลจากเวปไซต์
ตรี ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ/มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ 3. ชุมชนให้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้อย่าง
ต่อเนืองร้อยละ 95.00
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรี วิชยั
3. เป็ นแหล่งฝึ กประสบการณ์ของ
ผูบ้ ริ หารและครู บรรจุใหม่
4. เป็ นแหล่งศึกษาเรี ยนรู ้เฉพาะด้านของ
ครู /นักเรี ยนโรงเรี ยนต่างๆเกียวกับ
- ห้องเรี ยนสี เขียว
- ห้องเรี ยนพิเศษ
- ศูนย์สือ
สถานศึกษามีคุณลักษณะและปฏิบตั ิ ตามตัวบ่งชีที 18.1 ร้อยละ 95.00 ระดับคุณภาพ ดีมาก

ตัวบ่ งชี 18.2 มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
โครงการ/กิจกรรมทีด ําเนินการ
ผลทีเ กิดขึน
เอกสาร/หลักฐาน/ชินงาน
1. โครงการประชาสัมพันธ์ การประชุม 1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเวที 1. รายงานโครงการวันวิเชียร ชม
ทางไกล ผ่านสถานีโทรทัศน์แห่ง
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
วิชาการ กิจกรรมทีเกียวข้อง
ประเทศไทย ช่อง 11
องค์กรศาสนา มีการจัดกิจกรรม 2. ภาพ และเอกสารทีเกียวข้อง
2. โครงการวันวิเชียรชมวิชาการ
และบันทึกการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
กับโครงการ
- กิจกรรมนิทรรศการ
ด้วยวิธีการทีหลากหลาย และมี 3. บันทึกการประชุม
- กิจกรรมจากพืนฐานสู่ การอาชีพ
การเผยแพร่ กิจกรรมจากการ
4. รายงานผลการประชุม
- กิจกรรม The Internationl Academic แลกเปลียนเรี ยนรู ้สู่ สาธารณชน
ทางไกล
Speech and Cultural Festival
3. การประชุมสัมมนา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน
สถานศึกษามีคุณลักษณะและปฏิบตั ิ ตามตัวบ่งชีที 18.2 ร้อยละ 94.75 ระดับคุณภาพ ดีมาก
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐานที 18 เทียบกับเป้าหมายของสถานศึกษา และระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีทกี าํ หนดในแผนพัฒนา
เป้าหมาย
ผลทีเ กิดขึน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
95.00
100.00
18.1. เป็ นแหล่งวิทยากรในการแสวงหาความรู ้และ
บริ การชุมชน
ดีมาก
94.75
100.00
18.2. มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ร่วมกัน

ส่ วนที 4
สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ผลการดําเนินงานในภาพรวม
 ผลสํ าเร็จทีเ ป็ นจุดเด่ นและจุดควรพัฒนา
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต
 ความต้ องการการช่ วยเหลือจากต้ นสั งกัด

ส่ วนที 4
สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม
1.1 มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน
จากการจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนโครงการกิ จกรรมต่า ง ๆ ทํา ให้นัก เรี ย นมี
คุณธรรม จริ ยธรรม ความประพฤติทีดีงาม มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบปฏิ บตั ิตนได้ตาม
ระเบียบของโรงเรี ยน ปฏิ บตั ิตนตามหลักธรรมคําสอนของศาสนา สามารถดํารงชี วิตได้อย่างมี
ความสุ ข กล้าคิด กล้าแสดงออก มีจิตใจร่ าเริ งแจ่มใส มีมนุ ษยสัมพันธ์ต่อผูอ้ ืน สามารถแก้ไข
ปั ญหาต่า ง ๆ ได้ด้วยตนเอง มี ค วามคิ ดริ เริ มสร้ า งสรรค์รู้จกั การเปรี ย บเที ย บ จํา แนก วิเคราะห์
สังเคราะห์ สรุ ปประเด็นต่าง ๆ มีนิสัยรักการอ่าน การศึกษา ค้นคว้าจากแหล่งเรี ยนรู ้ แหล่งข้อมูล
ทังในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยนมีผลสัมฤทธิMทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับดี
2.2 มาตรฐานด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
โรงเรี ยนมี หลัก สู ตร กระบวนการพัฒนา หลักสู ตรสถานศึ กษา ครู ส ามารถใช้
หลักสู ตรได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเป้ าหมายทางการศึกษา ครู สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ทีส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ ทังใน
หลักสู ตรและนอกหลักสู ตรได้เป็ นอย่างดี ครู ได้จดั หาสื อ – อุปกรณ์ เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิน
แหล่งเรี ยนรู ้ เพือเป็ นการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ อย่างมีความสุ ข รู ้ จกั การคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ เกิดทักษะ ประสบการณ์ สามารถนําองค์ความรู ้ ไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวันได้
พร้ อมทังครู ได้ ดําเนิ นการวัดผลประเมินผลได้อย่างมีมาตรฐาน นําผลการประเมินมาปรับปรุ ง
พัฒนาแก้ไขในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนต่อไป
3.3 มาตรฐานด้านการบริ หารและการจัดการศึกษา
ผูบ้ ริ ห ารมี ก ารจัดทํา แผนงานต่า ง ๆ มี ก ารปฏิ บ ตั ิ ต ามแผนปฏิ บ ตั ิ ก าร มี ป รั ช ญา
แผนพัฒนา ธรรมนู ญสถานศึกษา แผนดําเนิ นการ เพือพัฒนาร่ วมกัน มีการบริ หารงานเป็ นทีม
กระจายอํานาจให้บุคลากรทุกฝ่ ายได้มีส่วนร่ วมเปิ ดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ ายแสดงความคิดเห็ น
ข้อเสนอแนะ ประเมินผลการทํางาน นิเทศ ติดตาม บันทึกผลการปฏิบตั ิงาน รายงานผล จัดเก็บ
ข้อมูลการเรี ยนการสอน การเงิน และงบประมาณ ข้อมูลบุคลากร ผูเ้ รี ยน พัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ ชุ มชน
อย่างมีระบบ เพือปรับปรุ งพัฒนาทีมงานและสามารถเผยแพร่ ต่อสาธารณชน บุคลากรทุกฝ่ าย
ได้รับทราบ มีส่วนร่ วมและรับรู ้ขอ้ มูลต่าง ๆ อยูต่ ลอดเวลา
1.4 มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้

โรงเรี ยนมีแหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถินทังภายในและภายนอกโรงเรี ยน เช่น
ภูมิปัญญา ด้านมโนราห์ หนังตะลุ ง การนวดแผนไทย พร้ อมทังผูป้ กครอง องค์กร หน่ วยงาน
ภายนอกมีส่วนร่ วมในการแลกเปลียนเรี ยนรู ้และส่ งเสริ มการศึกษา
2. ผลสํ าเร็จทีเ ป็ นจุดเด่ น และจุดทีค วรพัฒนา
จุดเด่ น
1. ครู อาจารย์และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ได้รับการพัฒนาตนเอง ประชุม อบรม
สัมมนา อยู่เสมอ ทุ กฝ่ ายมีก ารทํา งานเป็ นทีม ร่ วมมือร่ วมใจกัน มี ความรัก ความสามัคคี เห็ น
ความสําคัญของนักเรี ยน
2. โรงเรี ยนสามารถจัดกิจกรรม / โครงการ การเรี ยนรู ้ทีหลากหลาย ใช้เทคนิ ค
วิธีการ การดําเนิ นงาน แบบมีส่วนร่ วม ประชุ มปรึ กษา หารื อมีขอ้ เสนอแนะ ความเห็ นชอบจาก
คณะทํางาน เป็ นมติของทีประชุม มีการปรับปรุ ง แก้ไข พัฒนา ให้ดียงิ ขึนอยูต่ ลอดเวลา
3. โรงเรี ยนได้รับความร่ วมมือ จากทุกฝ่ าย ไม่วา่ จะเป็ นนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง
และชุมชน ด้วยดีเสมอมา
4. โรงเรี ยนจัดได้วา่ เป็ นโรงเรี ยนยอดนิยม มีวสั ดุ – อุปกรณ์ ความพร้อมทางด้าน
เทคโนโลยี มีกิจกรรม / โครงการ ทีเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ ทีทนั ต่อเหตุการณ์ ทันสมัย ทันต่อการ
เปลียนแปลงของโลกยุคโลกาภิวฒั น์ได้เป็ นอย่างดี
จุดทีค วรพัฒนา
1. นักเรี ยนยังมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยมทีดีงาม
ความเป็ นประชาธิ ปไตย เกิดความภาคภูมิใจในความเป็ นชาติไทย รัก หวงแหน เห็นความสําคัญ
ของภูมิปัญญาท้องถินและภูมิปัญญาไทย มีจิตทีเป็ นสาธารณะ อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. กระบวนการจัดเก็บข้อมูล ระบบสารสนเทศของโรงเรี ยน ของทุกฝ่ ายงานยังไม่
สามารถจัดเก็บได้อย่างครอบคลุม เนืองจากโรงเรี ยนเป็ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่ การจัดเก็บข้อมูลจึง
เป็ นไปด้วยความยุง่ ยากล่าช้า
3. ผูบ้ ริ หารกับครู ยังมีความสัมพันธ์อย่างเป็ นกันเองไม่ทวั ถึง เนืองจากครู มีจาํ นวนมาก
และเป็ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่
4. การนิ เทศ ติดตามการดําเนิ นงานยังไม่สามารถทําได้อย่างต่อเนื องสมําเสมอ
เนืองจากโรงเรี ยนมีภารกิจ กิจกรรมต่าง ๆ หลายด้าน
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
จากผลการดําเนินงานทังหมดมีขอ้ ค้นพบทีจะต้องพัฒนาต่อไป ดังนี

ด้ านการบริหารจัดการ
1) บริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School Base Management : SBM) คือใช้
ทรัพยากรภายใต้ขอบเขตอํานาจของสถานศึกษา กําหนดผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างชัดเจน
2) บริ หารงานตามหลัก การกระจายอํา นาจ โดยการวางแผนการบริ หารให้
ครอบคลุมภารกิจสถานศึกษาทีเป็ นนิติบุคคล
3) พัฒนากระบวนการบริ หารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่ วมทีเข้มข้นของผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย
4) ใช้กลยุทธ์ในการบริ หารงาน สนองเป้ าหมายพันธกิจและภารกิจ
ด้ านผู้เรียน
1) จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ทีสนองความต้องการ ความถนัด ความพร้อมและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมอย่างเหมาะสม
2 ) ให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสและได้เข้าร่ วมกิจกรรมอย่างทัว ถึง
3) พัฒนาให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สื อความ ภายใต้เงื อนไขและ
หลักเกณฑ์ทีสอดคล้องกับความสามารถและพัฒนาการแต่ละช่วงชัน
4) เป็ นผูเ้ รี ย นที มี คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ ได้รั บ การปลู ก ฝั ง จิ ต สํา นึ ก ด้า น
คุณธรรมจริ ยธรรมอย่างต่อเนือง
ด้ านครู
1) จัดกิจกรรมพัฒนาครู ให้มีทกั ษะในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญอย่างแท้จริ ง
2) พัฒนาการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
3) พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลทีเน้นการประเมินผลตามสภาพจริ งมากขึน
4) พัฒนาวิชาชี พและการเลื อนตําแหน่งวิทยฐานะของครู ให้เพิมมากขึนทังด้าน
ปริ มาณและคุณภาพ
4. ความต้ องการการช่ วยเหลือจากหน่ วยงานต้ นสั งกัด
1) การนิ เทศ ติ ดตามและให้ก ารช่ วยเหลื อด้า นวิช าการและการพัฒนาครู จาก
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
2) การสนับสนุนทรัพยากรการจัดการศึกษาจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถินและ
องค์กรอืน ๆ
3) การมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนทีมีส่วนได้ส่วนเสี ยในการจัดการศึกษา

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานด้านการเรียนการสอน

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่ งการเรียนรู้

ภาคผนวก

