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โรงเรียนวัดบางเตยนอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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คานา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา 256๒ ของโรงเรียนวัดบางเตยนอกที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ซึ่งเป็นผลสาเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกัน
คุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการ
พัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา
ให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ต่อไป
ขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะทางานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมกันดาเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาและจัดทารายงานฉบับนี้ขึ้นจนสาเร็จด้วยดี

โรงเรียนวัดบางเตยนอก

๓

สารบัญ
ส่วนที่

๑
๒
๓
๔
๕

หน้า
คานา…………………………………………………………………………........................................
บทสรุปของผู้บริหาร....................................................................................................
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา.....................................................................................
แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา.....................................................................
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา.............................................
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา........................................................................
สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ..........................................
ภาคผนวก....................................................................................................................

2
4
5
23
47
66
107
110

๔

บทสรุปของผู้บริหาร
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 25๖๒ โรงเรียนวัดบางเตยนอก
 ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนได้
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปญ
ั ญาสื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่ การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีสว่ นร่วม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก
รวม

กาลัง
พัฒนา

ระดับคุณภาพ
ปาน ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
กลาง
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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มคี วามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

กาลัง
พัฒนา

ระดับคุณภาพ
ปาน ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
กลาง








1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด



2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย




3) การยอมรับที่จะอยู่รว่ มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิ ริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
รวม
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รายงานประจาปีของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 25๖๒
ส่วนที1่
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดบางเตยนอก ตั้งอยู่เลขที่ 231/9 หมู่ที่ 9 ถนนปทุม – เสนา
ตาบลบางเตย อ าเภอสามโคก จั งหวั ดปทุม ธานี รหั ส ไปรษณีย์ 12160 โทรศั พท์ 02 –
5 9 3 1 9 6 6 โ ท ร ส า ร 0 2 – 5 9 3 1 9 6 6 e-mailBTNschool@hotmail.comWebsite
http://www.btnschool.ac.thสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีเขตพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 9 ตาบลบางเตย
โรงเรียน

ร.ร.วัดบางเตยใน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
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โรงเรียนวัดบางเตยนอก ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2467 เป็นโรงเรียนประเภท
นายอาเภอจัดตั้งขึ้นสมัย หลวงชานาญ รักษาราษฎร์ เป็นนายอาเภอ ราชบุรุษเลื่อน ขจรศิลป์ เป็นธรรม
การอาเภอ นายเติม นิลอ่อน เป็นครูใหญ่ โดยอาศัยศาลาการเปรียญวั ดจันทน์กะพ้อเป็นสถานที่เรียน
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 พระอธิการแต้มเป็นผู้อุปการะโรงเรียน
ครั้น พ.ศ. 2470 ทางราชการเห็นว่าโรงเรียนนี้อยู่ใกล้กับโรงเรียนประชาบาล ตาบลคลองควาย
1จึงได้ย้ายมาตั้งที่วัดบางเตยนอก มีชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตาบลบางเตย 1” (วัดบางเตยนอก )ได้
อาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียนตลอดมา
ปี พ.ศ. 2510 สมัยนายสินธุ์ แสวงสุข ดารงตาแหน่งครูใหญ่ นายเสถียร และนางพวงทองตามร
ภาค เจ้าของบริษัท ตามรภาคพิมพ์สัมผัส ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร โดยการชักนาของ ท่านพระครูปทุม
ศีลโสภณ เจ้าอาวาสวัดบางเตยนอก ได้มาสร้างอาคารเรียนเป็นแบบตึกพิเศษใต้ถุนโล่ง 1 หลัง ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 40.50 เมตร จานวน 4 ห้องเรียน สิ้นเงิน 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่น
บาทถ้วน) พร้อมทั้งสร้างโต๊ะเก้าอี้นักเรียนและโต๊ะเก้าอี้ครู เป็นเงิน 34,000 บาท (สามหมื่นสี่พันบาท
ถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 354,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมิได้ใช้เงินงบประมาณ
ของทางราชการเลย และได้เปิดเป็นสถานที่เรียนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 นายสนิท วิไล
จิตต์ อธิบดีกรมการปกครองมาเป็นประธานในพิธีเปิดและใช้เป็นสถานที่เรียนตลอดมา
ปีการศึกษา 2518 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ห้องเรียน
ไม่พอสอน จึงของงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างอีก 4ห้องเรียน เป็นตึกพิเศษเต็มรูปทาสีใหม่ทั้ง
อาคาร สิ้นงบประมาณ 95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ปีการศึกษา 2520 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 จานวน 1 หลัง
4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 40 เมตร สิ้นงบประมาณ 1,000,000 บาท
ปี การศึกษา 2521 ได้รั บ งบประมาณต่ อเติ มอาคาร 107 ชั้ นล่ า งเพื่ อให้ เ ต็มรู ปแบบ
สิ้นงบประมาณ 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
ปีการศึกษา 2526 ได้รับงบประมาณ 230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) สร้างโรง
ฝึกงานเอนกประสงค์ แบบ สปช. 202 / 2526เริ่มสร้างเมื่อ 8 สิงหาคม พ.ศ.2526 เสร็จเมื่อ
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526
ปีการศึกษา 2533 นายเสถียร นางพวงทอง ตามรภาค บริจาคเงินให้ 20,000 บาท
(สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อทาสีอาคารที่ตนได้สร้างขึ้น เพื่อให้สวยงามแก่ผู้พบเห็น
ปีการศึกษา 2539 ได้งบประมาณตามโครงการปฏิรูปการศึกษา ปรับปรุงโรงเรียนให้เป็น
ปัจจุบัน จานวน 78,000 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงและทาสีอาคารเรียนแบบ 017
ปีการศึกษา 2540 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนบานประตู
ชั้นล่างทั้ง 2 อาคาร พร้อมทาสีชั้นล่างเปลี่ยนประตูส้วมพร้อมทาสี
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 ได้จัดทาที่ทิ้งขยะของโรงเรียนโดยมิได้ใช้งบประมาณทางราชการ
เป็นจานวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
2 เมษายน พ.ศ. 2541 ได้จัดสร้างที่ล้างมือและแปรงฟันจานวน 40 ที่ โดยได้รับการบริจาค
จากประชาชน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) คุณสนธิ สมชีวิตา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทบุญรอด
บริวเวอรี่ จากัด จานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 50,000 บาท
(หมืน่ บาทถ้วน)

๘
15 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสุขาภิบาลตาบลบางเตย เพื่อให้
สร้างสนามลานกีฬาเอนกประสงค์ จานวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) คณะกรรมการโรงเรียน
ครู ผู้ปกครองช่วยกันสบทบอีก 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 110,000
บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สร้างเสร็จเมื่อ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
14กันยายน 2541 ได้รับการอนุญาตจากสานักงานศูนย์ส่งเสริมการศึกษาศิลป และ วัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานีให้ดาเนินการเปิดสอนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบ และได้รับงบประมาณค่าซ่อมแซม
อาคารเรียนโดยให้ทาสีอาคารเรียน 1 ห้องเรียนจานวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน-บาทถ้วน) และ
ได้รับงบประมาณเพื่อปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าทั้งหมดจานวน 82,700 บาท (แปดหมื่น-เจ็ดพันสองร้อย
บาทถ้วน)
2 เมษายนพ.ศ. 2542 ได้มีการจัดงานครบรอบ 75 ปี ของโรงเรียนเพื่อให้ศิษย์เก่าได้มา
ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตกับครู – อาจารย์และนายอาเภอสามโคก เป็นประธานในการจัดงาน มีเงินรายได้
จากการจัดงาน23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนต่อไป
17 สิงหาคม พ.ศ. 2543 บริษัทอาหารยอดคุณจากัด ได้มอบสนามบาสเก็ตบอลพร้อม
อุปกรณ์ จานวน 350,000 บาท ให้กับโรงเรียน โดยมีนายแสนยา สามชัยเป็นผู้รับมอบ
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มาจัดสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์
เพื่อเป็นสนามกีฬาของตาบลบางเตย ใช้เป็นที่ออกกาลังกายและเล่นกีฬา
12 กันยายน พ.ศ. 2549 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทาสัญญาจ้างกับ บ.สิทธิเดช
คอนสตรัคชั่น ปลูกสร้างอาคารเรียนแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ปีงบประมาณ 2549) จานวน
6 ห้องเรียน ความกว้าง 8 เมตร ความกว้าง 7 เมตร โดยใช้งบประมาณ 4,493,000 บาท
2 เมษายน 2550 เทศบาลตาบลบางเตย ทาสัญญาจ้างกับ หจก.พิษณุโลก เทคโนโลยี ลูก
สร้ างอาคารเรี ย นแบบเทศบาลตาบลบางเตย พ.ศ. 2550 (ปีงบประมาณ 2550) ใช้งบประมาณ
4,420,900 บาท จานวน 9 ห้องเรียน
17 พฤษภาคม 2551 บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จากัด นาโดยคุณณรงค์ อิงค์ธเนศ ได้บริจาค
เงินจานวน 1,000,000 สร้างห้องสมุด “โลกนิทานของหนู”พร้อมกับหนังสือนิทานและหนังสือวิชาการ
จานวน 4,000 เล่ม คอมพิวเตอร์ 3 ชุด ให้แก่โรงเรียนวัดบางเตยนอก
วัน ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ มูล นิธิดาวเทียมวังไกลกังวลหั ว หิน มอบอุปกรณ์ติดตั้งรับสั ญญาณ
ดาวเทียม โดยขอความอนุเคราะห์ทหารจากกองพันทหารสื่อสารที่ ๒๑ ดาเนินการติดตั้ง ดังนี้
- จานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ จานวน ๑ ชุด
- เครื่องรับและแปลสัญญาณดาวเทียม(IRD) จานวน ๖ ชุด
- สมาร์การ์ด
จานวน ๖ ชุด
- เครื่องรับโทรทัศน์สีขนาด ๒๑นิ้วยี่ห้อชาร์ป จานวน ๑๒ ชุด
- สายสัญญาณ RG ๖
จานวน ๒ ชุด
- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง
จานวน ๑ ชุด
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนจัดทอดผ้าป่าการศึกษาสร้างห้องประชุมสรุปยอดรายรับ รายจ่าย ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ รายรับ ๒๖๘,๕๒๙ บาท /รายจ่าย ๒๖๗,๖๒๙ บาท คงเหลือ
๙๐๐ บาท
ปัจจุบัน นายสถาพรเพ็ญสุริยะเป็นผู้อานวยการโรงเรียน มีครูผู้สอน 11 คน ครูอบจ.ปทุมธานี
1 คน จานวนนักเรียนทั้งหมด 359 คน

๙
2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
1)จานวนบุคลากร
บุคลากร

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

ปีการศึกษา
25๖๒

1

1๕

พนักงาน
ราชการ
1

ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่อื่น ๆ

1

-

1) ผู้อานวยการโรงเรียน นายสถาพร เพ็ญสุริยะ
โทรศัพท์ 0612822955 e-mail…………………………………………….………………………..
วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโทสาขานโยบายและการวางแผนศศ.ม
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 7 ปี 6 เดือน
2) รองผู้อานวยการโรงเรียน….................. คน
ชื่อ-สกุล .................................................วุฒิการศึกษาสูงสุด …………………………….............
โทรศัพท์.........................................e-mail…………………………………………….…………..…………………...
รับผิดชอบกลุ่ม(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) ........................................................................
2) ข้อมูลครูและบุคลากร
ครูประจาการ
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

ศศ.ม.

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

1 นายสถาพร เพ็ญสุรยิ ะ

60

39/10

ผอ. คศ.2
ชานาญการ

2 น.ส.ประพัสศร ตรีวีร์

42

9/8

ครู คศ.2
ชานาญการ

คบ.
คม.

3 น.ส.วิชญาดา มีเค้า

51

4

ครู คศ.1

คบ.

นโยบายและ
ลูกเสือเนตร
การวางแผน
นารี
สังคม
ปฐมวัย
การบริหาร
ปฐมวัย
การศึกษา
ปฐมวัย
ปฐมวัย

๔ น.ส.ธัญญกร จันทะโมคา

41
29
30
28

5
3/2
6/2
2/9

ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย

บธ.บ.
คบ.
วท.ม.
คบ.

คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
สุขศึกษา
ปฐมวัย

๕ นายอรุณสิทธิ ตราปัญญา
๖ น.ส.เสาวภาคย์ พฤกษ์ไพบูลย์
๗ น.ส.ปิยาภรณ์ ทองพลอย

ทุกรายวิชา
ทุกรายวิชา
ทุกรายวิชา
ปฐมวัย

ภาระงานสอน
เฉลี่ยของครู ๑
คน ในแต่ละ
สาขาวิชา (ชม./
สัปดาห์)

ป.4-6
อ.3/2
อ.2/1
ป.2/1
ป.4/1
ป.1/1
อ.3/1

จานวน
ครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ปี

๑๐

ครูประจาการ
อายุ

อายุ ตาแหน่ง/
ราชการ วิทยฐานะ

28
24

1/11
1/4

10 น.ส.พรสุดา หมั่นนอก
11 น.ส.นฤชยา ศรีนธิ ี

25
42

1/4
1/4

12 น.ส.พัชรินทร์ สุนทวงษ์
13 น.ส.สุจติ รา ทองไพจิตร
14 น.ส.อรุโณชา เปีย่ มบุญ

28
33
25

10 ด. ครูผู้ช่วย
10 ด. ครูผู้ช่วย
10 ด. ครูผู้ชว่ ย

อายุ

ประสบการณ์
การสอน (ปี)

วุฒิ

วิชาเอก

27

2/2

ศษ.บ.

ภาษาไทย

ที่
8
9

ชื่อ – ชื่อสกุล
น.ส.ทิพย์เกสร คิดเข้ม
น.ส.ศิริอาภา ธรรมรักษา

วุฒิ

วิชาเอก

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

คบ.
กศ.บ.

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

คบ.
ศศ.บ.

คณิตศาสตร์
การสอนสุข
ศึกษาและ
พละศึกษา
ภาษาอังกฤษ
บรรณารักษ์
และสารนิเทศ
ศาสตร์
ภาษาไทย
นิเทศศาสตร์
การศึกษา
ปฐมวัย

ค.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.

สอนวิชา/
ชั้น

ภาระงานสอน
เฉลี่ยของครู ๑
คน ในแต่ละ
สาขาวิชา (ชม./
สัปดาห์)

ทุกรายวิชา
ทุกรายวิชา

ป.2/1
ป.4/2

ทุกรายวิชา
ทุกรายวิชา

ป.6
ป.3/๑

ทุกรายวิชา
ทุกรายวิชา

ป.5/๑
ป.5/2

ปฐมวัย

อ.3/๑

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี

ครูอัตราจ้าง
ที่
1

ชื่อ – ชื่อสกุล
น.ส.นงนภา นาคาจันทร์

สอนวิชา/ชั้น

ภาระงานสอนเฉลี่ย
ของครู ๑ คน
ในแต่ละสาขาวิชา
(ชม./สัปดาห์)

จ้างด้วย
งบประมาณ

ทุกรายวิชา

ป.1/2

อบจ.

จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ............17............... คน คิดเป็นร้อยละ .......100........
จานวนครูที่สอนตรงความถนัด ...........-................ คน คิดเป็นร้อยละ ........-.......

๑๑

วุฒก
ิ ารศึกษาสู งสุด
0%
25%
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

75%

3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา

จานวน (คน)

๑.นโยบายและการวางแผนสังคม
๒.ปฐมวัย
๓.ภาษาไทย
4.ภาษาอังกฤษ
5.คอมพิวเตอร์
6.คณิตศาสตร์
7.สุขศึกษา
8.การสอนสุขศึกษาและพละศึกษา
9.บรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์
10.นิเทศศาสตร์
รวม

1
4
2
1
1
2
1
1
1
1
15

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)
25
30
30
30
30
30
30
30
30
370

๑๒
3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ของปีการศึกษา 2562)
1) จานวนนักเรียนรวม 370 คน
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

อ.2
อ.3

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

32
48

16
24

2
2

ชาย
16
27

หญิง
16
21

รวม

4

43

37

80

ป.1

2

29

26

55

27

ป. 2

2

25

29

54

27

ป.3

2

22

19

41

20

ป.4

2

24

23

47

23

ป.5

2

27

16

43

21

ป.6

1

20

19

39

39

รวม

11

147

132

279

รวมทั้งหมด

15

190

169

359

อัตราครู : นักเรียน 1 : 24
2) จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม………….....คน คิดเป็นร้อยละ………..…...
3) จานวนนักเรียนปัญญาเลิศ……………………………..คน คิดเป็นร้อยละ………..…..
4) จานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ………คน คิดเป็นร้อยละ……..…......
5) จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ……….……..คนคิดเป็นร้อยละ……...........
6) จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น
....................... คน คิดเป็นร้อยละ……...........
7) จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
อ.3
จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ป.6
จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 89.74
4. ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียน จานวน 3 หลัง จานวน 17 ห้องเรียน
อาคารประกอบ จานวน ........ หลัง ได้แก่ .................................................................
.....................................................................................................................................................

๑๓
๕. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
5.1 สภาพชุมชนบริเวณโดยรอบมีลักษณะ เป็นชุมชนเล็ก ๆ ล้ อมรอบด้วยอู่ต่อเรือเหล็ก โรงทา
น้าดื่ม โรงงานไข่เค็ม โรงทาเต้าหู้ บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ ตลาดสามโคก อาชีพหลักของ
ชุมชนคือรับจ้างเนื่องจากย้ายมาจากท้องถิ่นอื่น ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิน่ ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ รามอญ ข้าวแช่สงกรานต์ ฯลฯ
5.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาภาคบังคับ
ประกอบอาชีพรับจ้าง (คิดเป็นร้อยละ) 70
นับถือศาสนาพุทธ (คิดเป็นร้อยละ) 95
ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 60,000 บาท
จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน
5.3 โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โอกาส
โรงเรียนวัดบางเตยนอกอยู่ในบริเวณวัดบางเตยนอก มีแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญคือ โบสถ์ เจดีย์
ทรงรามัญในบริเวณวัด ได้รับการสนับสนุนจากท่านพระครูโสภณศาสนคุณเจ้าอาวาสวัดบางเตยนอกเป็น
อย่างดียิ่ง นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตาบลบางเตยด้านงบประมาณเพื่อปรับปรุง
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนนักเรียนทุกคน
ข้อจากัด
บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่น้อย สภาพของอาคารอเนกประสงค์ไม่เพียงพอต่อการให้เด็กนักเรียน
เข้าไปร่วมรับประทานอาหารในเวลาเดียวกันต้องแก้ไขปัญหาโดยแบ่งช่วงเวลาการพักรับประทานอาหาร
กลางวัน
- เวลา 10.30 น. นักเรียนชัน้ อนุบาล 2 – 3
- เวลา 11.30 น. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
๖. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕60)
กาหนดกรอบโครงสร้าง เวลาเรียน ดังนี้
โรงเรียนวัดบางเตยนอก จัดสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา สาหรับหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕60) โรงเรียนได้จัด
สัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียนดังแสดงในตารางต่อไปนี้

๑๔

โครงสร้างเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา

ป. 1

ป. 2

เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา
ป. 3
ป. 4

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

200
200
80

200
200
80

200
200
80

160
160
80

160
160
80

160
160
80

120

120

120

120

120

120

o ประวัติศาสตร์
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
o หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดาเนินชีวิตในสังคม
o เศรษฐศาสตร์
o ภูมิศาสตร์

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(80)

(80)

(80)

(80)

(80)

(80)

สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
รายวิชา / กิจกรรม
ที่สถานศึกษาจัดเพิม่ เติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
o กิจกรรมแนะแนว
o กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือยุวกาชาด
- ชุมนุม
o กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

40
40

40
40

40
40

40
40

40
40

40
40

840

840

840

840

840

840

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

ป. 5

ป. 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้

รวมเวลาทั้งหมด

ปีละ 40 ชั่วโมง

120

120

120

120

120

120

120

120

ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง

120

120
ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง

๗. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑) แหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุดมีขนาด 54 ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด 5,500 เล่ม

120

120

๑๕
การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน ใช้ระบบดิวอี้
จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้ คิดเป็น …25….. คน/วัน
- แหล่งเรียนรูภ้ ายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนพร้อมทั้งสถิติการใช้
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
-

ร้านค้าสหกรณ์
ห้องดนตรี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
วัดบางเตยนอก
ห้องวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดโลกนิทานของหนู
- โรงอาหาร
- ห้องประชุม

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี
200
200
200
100
200
200

แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้
-

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี

ศูนย์วิทยาศาสตร์
วัดสิงห์
ค่ายลูกเสือ
วัดบางเตยนอก
วัดบางเตยกลาง

1
1

1
1
1

200
200

๒) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู
นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน
- ห้องสมุดมีขนาด 54 ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด 5,500 เล่ม
การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน ใช้ระบบดิวอี้
จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้ คิดเป็น …25….. คน/วัน

- ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/นักเรียนในปีการศึกษานี้
1. พระครูโสภณศาสนคุณ ให้ความรู้เรื่อง พระพุทธศาสนา
2. ตารวจ สภ.อ. สามโคก ให้ความรู้เรื่อง จราจร ยาเสพติด
3. สถานีอนามัย
ให้ความรู้เรื่อง สุขภาพ
4. เทศบาลตาบลบางเตย ให้ความรู้เรื่อง
การดับเพลิง

ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 25๖1
1) สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
ชื่อแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด
30
ห้องน้า
10
อ่างล้างมือ
10
โรงอาหาร
5

๑๖
2) สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้
บ้านครูธานี
สวนสนุกดรีมเวิลด์
วัดบางเตยนอก

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี
1
1
4

จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 25๖2
35
30
25
20
15
10

5
0
ห้องสมุด

ห้องน้า

อ่างล้างมือ

โรงอาหาร

จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 25๖2

๑๗
25
20
15
10
5
0

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

๘. ผลการประเมินคุณภาพภายในในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕61)

ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาด้านสติปัญญา
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
ด้านที่ 5 มาตรฐานมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
รวม

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม













โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย มีค่าเฉลี่ย 88.78 ในระดับคุณภาพ ดีมาก

๑๘
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้
ดี

ดีเยี่ยม




มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายใน




โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับคุณภาพ ระดับดี

๙. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ประเมินเมื่อ วันที่ ๒๘ – ๓๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
๙.๑ การศึกษาระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก










กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศทีส่ อดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา






ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๙๕.๒๗
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไม่รับรอง
กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก ..............................................................................................

ดีเยี่ยม

๑๙
๙.๒ การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพภายและสุขภาพจิตทีด่ ี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและต้นสังกัด

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก







ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก





กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศทีส่ อดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ดีเยี่ยม






ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย ๘๖.๙๖
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไม่รับรอง
กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก ............................................................................................

ดีเยี่ยม

๒๐
๑๐. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
จุดเด่น /จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการจากการประเมินภายนอกรอบสาม โดย สมศ.
ระดับการศึกษาปฐมวัย
จุดเด่น
ด้านผลการจัดการศึกษา
1. เด็กมีสุขภาพกายสมวัย ได้รับการดูแลด้านร่างกายเป็นอย่างดี และส่งเสริมให้มีสุข
นิสัยที่ดี
2. เด็กมีสุขภาพจิตสมวัยดีมาก รู้เรื่องราวของตนเองและครอบครัว บอกความต้องการของ
ตนเองได้
3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ช่วยเหลือตนเอง มีความอดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด
และเมตตาสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี เป็นผู้นา- ผู้ตามที่ดี
4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย มีความใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เด็ก
สามารถใช้ ภ าษาพู ดได้เ หมาะสมตามวัย เข้ าใจภาษาท่ า ทางและสั ญ ญาณต่า งๆ ได้ถู ก ต้อ ง สามารถ
ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านการทางานทางศิลปะ
5. เด็กมีความพร้อมศึกษาในขั้นต่อไป มีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน และมี
ความรู้พื้นฐานสมวัย
6. ผลการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ซึ่งกาหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ “การ
ไหว้ การกราบ ถูกวิธี และสวยงาม”
7. จุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “การศึกษาดี มีวินัย
กายใจสมบรูณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม”
8. ผลของการดาเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทสถานศึกษา คือ โครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือการลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองในเรื่องเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน และ
ทุนการศึกษา
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษามีคุณภาพระดับดีมาก
2. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ: ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญมีคุณภาพระดับดีมาก
ด้านการประกันคุณภาพภายใน: ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา
ด้านผลการจัดการศึกษา
1. การขาดเครื่องเล่นสนามในการทากิจกรรมกลางแจ้ง
2. เด็กควรได้รับการส่งเสริมด้านสุนทรียภาพ ด้านดนตรี
3. เด็กควรได้รับการพัฒนาในเรื่องการคิดวิเคราะห์ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการ
แก้ปัญหา

๒๑
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1. การจัดตั้งที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มากขึ้น
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กกล้าพูด
กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น
ด้านการประกันคุณภาพภายใน: ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ด้านผลการจัดการศึกษา
1. เด็กยังขาดเครื่องเล่นสนามในการทากิจกรรมกลางแจ้ง ปัจจุบันเด็กต้องไปเล่นรวมกัน
กับเด็กเล็ก เพราะเป็นสนามเด็กเล่นขององค์การบริหารส่วนตาบลจัดให้ศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งอยู่ไกลจากอาคาร
เรียน สถานศึกษาควรจัดหางบประมาณการดาเนินการจัดสนามเด็กเล่นให้เด็กด้วย
2. เด็กควรได้รับการส่งเสริมด้านสุนทรียภาพด้านดนตรี และการเคลื่อนไหว ให้เด็กได้
ออกกาลัง โดยใช้กิจกรรมวงกลม เล่นเกมเพลงอย่างจริงจังโดยเฉพาะการเล่นเกมการศึกษา ซึ่งเป็นการฝึก
ให้เด็กแก้ปัญหา ฝึกกล้ามเนื้อและมีความสนุกสนาน
3. เด็กได้ทากิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็นผู้นาและผู้ตามแต่ควรให้เด็กนาเสนอผลงานหน้า
ห้องเรียนให้เพื่อน ๆ ฟัง ฝึกการพูดโดยให้เล่านิทาน และวิจารณ์งานของเพื่อน อย่างต่อเนื่อง มีการทางาน
เป็นกลุ่ม ให้เด็กเลือกหัวหน้าและให้หัวหน้าปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง
4. เด็ ก ควรได้ รั บ การพั ฒ นาในเรื่ อ งการคิ ด วิ เ คราะห์ การคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ และ
แก้ปัญหา มีกิจกรรมที่ฝึกกระบวนการคิดเพิ่มยิ่งขึ้น เช่น การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)
การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน การจัดเป็นห้องเรียนธรรมชาติ
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1. ผู้บริหารควรเสนอแนะให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือ
อนุกรรมการที่มีประสบการณ์ทางวิชาการที่เข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือ
2. สถานศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่าถึงสิ่งที่ทา การสืบค้นข้อมูลโดยระดมสมองของเด็กใน
สิ่งที่เด็กสนใจร่วมกัน และใช้กระบวนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) หรือการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์
2. ครูควรส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน โดยปรับปรุงมุมหนังสือในห้องเรียน
ให้น่าสนใจเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกอ่านอย่างอิสระ มีหนังสือนิทานที่เหมาะสม ครูเล่านิทานให้เด็กฟัง
เด็กเล่านิทานให้เพื่อนฟัง หรือครูเล่านิทานเพียงครึ่งเดียว และให้เด็กได้ลองคิดตอนจบต่อเพื่อกระตุ้นเรื่อง
ความคิดสร้างสรรค์
ด้านการประกันคุณภาพภายใน:การประกันคุณภาพภายในมีความสาคัญต่อผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้รับรู้เรื่องระบบ หลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างชัดเจน
นวัตกรรม :ไม่มี

๒๒

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา
ด้านผลการจัดการศึกษา
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ร่างกายสมส่วน สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ มีผลงานทางด้านศิลปะ ดนตรี และวรรณศิลป์
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ นักเรียน
ที่ดีของโรงเรียนมีการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
3. ผู้เรียนใฝ่รู้ ค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง มีความสามารถในการคิด และปรับตัวเข้ากับสังคม
4. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ ตามอัตลักษณ์ ที่กาหนดไว้ คือ
“การไหว้ การกราบ ถูกวิธี และสวยงาม”
5. ผลการพัฒ นาจุ ดเน้นและจุดเด่นที่ส ะท้อนเป็นเอกลั กษณ์ของสถานศึกษา คือ
“การศึกษาดี มีวินัย กายใจสมบรูณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม”
6. ผลของการดาเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา คือ โครงการ
พัฒ นาคุณธรรม จริย ธรรม ความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ เป็นโครงการที่ช่ว ยแก้ปัญหาผู้เรียนขาด
ระเบียบวินัยโครงการบรรลุเป้าหมายร้อยละ 91.37
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถานศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบรรยากาศ/สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษามีคุณภาพระดับดีมาก
2. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2561)
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ประสิทธิผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
2. กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ครูผ่านเกณฑ์การพัฒนาครบ 8 ข้อ รวม 6 คน
จากจานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71
ด้านการประกันคุณภาพภายใน: พัฒนาการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด
จุดที่ควรพัฒนา
ด้านผลการจัดการศึกษา
1. การพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้มีความยั่งยืนและเป็นแบบอย่างที่ดี
2. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น
3. ผู้เรียนควรได้รับการเรียนรู้ที่ฝึกกระบวนการคิด
4. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ให้ชัดเจน
5. การพัฒนาตามจุดเน้นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
6. การดาเนินงานโครงการพิเศษ

๒๓
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1. การส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
2. การขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องมาช่วยส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ: การพัฒนากระบวนการสอนและการ
ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพภายใน : ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ด้านผลการจัดการศึกษา
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สถานศึกษาได้ดาเนินการ
มาดีแล้ว แต่ควรให้เกิดความยั่งยืนและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ให้นาผลการประเมินโครงการทุกโครงการมา
ศึกษาข้อบกพร่องรวมถึงผลสาเร็จเพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานก่อนจะนาไปใช้ ในปีต่อไป
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น
2. ผู้เรียนควรได้รับการสอดส่องดูแลและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมให้ดียิ่งขึ้น โดย
สถานศึกษาประสานขอความร่วมมือจากชุมชนและผู้ปกครองให้ร่วมกันดูแลอย่างใกล้ชิด
3. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีค วามใฝ่รู้ และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
โดยสถานศึกษาจัดกิจกรรมและโครงการทุกโครงการ ควรจะได้มีการประเมินผลที่ชัดเจนและนาผลจาก
การประเมินมาเป็นแนวทางปรับปรุงการดาเนินงานปีต่อไป เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น
4. ผู้เรียนควรได้รับการเรียนรู้ที่ฝึกกระบวนการคิด ให้คิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาเป็น
โดยครูส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมมากขึ้น
5. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้เรียนซ่อมเสริมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุงให้สูงยิ่งขึ้น โดยครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยผ่านการทากิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติ การวิเคราะห์ข้อสอบร่วมกันโดยคณะ
ครู ผู้ปกครองต้องร่วมมือกันกวดขันอย่างจริงจัง
6. ผู้เรียนควรได้เรียนรู้ โดยการเข้าค่ายตามกลุ่มสาระการเรีย นรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงพื้นฐานของผู้เรียนเพื่อรับการซ่อมเสริมต่อไปอย่างต่อเนื่อง
7. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ให้ชัดเจน ถูกต้อง เพื่อผู้ปกครองจะได้
มีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียนไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
8. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
คือ “การศึกษาดี มีวินั ย กายใจสมบรูณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม”ผู้ บริห ารควรทาความเข้าใจและปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกัน
9. การดาเนินงานในการแก้ปัญหาควรได้หารือผู้เกี่ยวข้องและยกรูปแบบที่ดี ที่น่าสนใจ
จากสถานศึกษาอื่นที่ประสบผลสาเร็จมาแล้วผนวกเข้ามาในแนวทางดาเนินการจะช่วยให้แก้ปัญหาได้ถูก
ทางและมีผลดียิ่งขึ้น

๒๔
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเข้มแข็งใน
ด้านงานวิชาการด้วยการพัฒนาให้ความรู้และพาไปศึกษาดูงาน
2. การดาเนินงานที่ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาควรได้รับความร่วมมือและขอความ
สนับสนุนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนสนใจในการเรียน และสนุกสนานกับการเรียนรู้ โดยเสริมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนามี
ความรู้ทางวิชาการมากยิ่งขึ้น
2. ครูทุกคนควรให้ความสาคัญกับการค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อ และการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
การประกั น คุ ณ ภาพภายในมี ค วามส าคั ญ ต่ อ ผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
สถานศึกษาควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับรู้เรื่องระบบ หลักเกณฑ์
ของการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างชัดเจน
นวัตกรรม
เป็น โรงเรีย นต้น แบบตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
เรื่องการเพาะเห็ดการปลูกพืชไร้ดิน (Hydoponic)

๒๕

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
๑. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนวัดบางเตยนอก แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้านได้แก่
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านการบริหารทั่วไป
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดบางเตยนอก
ผู้อานวยการโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา

ด้านการบริหารวิชาการ

ด้านการบริหารงบประมาณ

ด้านการบริหารงานบุคคล

ด้านการบริหารทั่วไป

แผนภาพโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
- วิสัยทัศน์
นักเรียนโรงเรียนวัดบางเตยนอกเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ใส่ใจด้านวิชาการ ก้าวทัน
เทคโนโลยี ภายใต้การสนับสนุนของชุมชนและองค์กรท้องถิ่น
- พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๒. จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. จัดหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมในชุมชน
๔. จัดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๒๖
๕. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน
๗. สืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณี ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
๘. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๙. ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน
- เป้าหมาย
๑. ผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างมีคุณภาพ
๒. ผู้เรียนระดับการศึกษาช่วงชั้นที่ ๑ – ๒ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๓. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน
๔. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
๕. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงาน
๖. มีแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างพอเพียง
๗. มีสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- อัตลักษณ์
การไหว้ การกราบถูกวิธี และสวยงาม
- เอกลักษณ์
การศึกษาดี มีวินัย กายใจสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม
๓. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

๒๗

๔. การดาเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม (ระดับปฐมวัย)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเครื่องเล่น
สนาม

1. เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ให้เจริญเติบโต
2. เพื่อให้นักเรียนได้เล่น
เครื่องเล่นสนามอย่าง
สนุกสนานและปลอดภัย

1. นักเรียนปฐมวัยทุกคนได้
เล่นเครื่องเล่นที่มีมาตรฐาน
2. นักเรียนปฐมวัยทุกคนได้
ออกกาลังกายทุกวัน
3. นักเรียนโรงเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงขึ้น
4. นักเรียนโรงเรียนมีความสุข
สนุกสนาน

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็น
การพิจารณา)
มฐ. 1/1.1
มฐ. 1/1.2

๒๘

กลยุทธ์ที่ ๒

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ระดับปฐมวัย)
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กิจกรรมประกันคุณภาพ 1. เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
และผลการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน ตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
2. เพื่อรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพ การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด
3. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มี
คุณภาพ และเตรียมความ
พร้อมในการรับการประเมิน
ภายนอกจาก
สมศ. ในรอบสาม
กิจกรรมจัดทา
1. เพื่อเป็นการวางแผนใน
แผนพัฒนาการศึกษา
การบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในปีการศึกษา
2562
2. เพื่อให้การบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนใช้
หลักการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร
3. เพื่อกาหนดรูปแบบ
วิธีการดาเนินงาน และ
งบประมาณในการบริหาร
โครงการ
4. เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ
ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
โรงเรียนมีระบบประกัน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
ส ถ า น ศึ ก ษ า ที่ มี
ประสิ ทธิภ าพ สามารถ
รายงานผลต่อต้นสังกัด
ได้ทุกปีการศึกษา และ
พ ร้ อ ม ส า ห รั บ ก า ร
ประเมิ น ภายนอกจาก
สมศ.

1. โรงเรียนจัดทา
แผนปฏิบัติงานประจาปี
การศึกษา 2562 เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ดาเนินงาน
2. โรงเรียนมีการ
จัดสรรงบประมาณที่
ตอบสนองต่อ
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็น
การพิจารณา)
มฐ. 2/2.1
มฐ. 2/2.2
มฐ. 2/2.3
มฐ. 2/2.4
มฐ. 2/2.5
มฐ. 2/2.6
มฐ. 3/3.1
มฐ. 3/3.2
มฐ. 3/3.3
มฐ. 3/3.4

มฐ. 2/2.1
มฐ. 2/2.3
มฐ. 2/2.6

๒๙
กลยุทธ์ที่ ๒

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ระดับปฐมวัย)
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหนูทาได้
1. ฝึกเด็กปฐมวัยให้เกิดความตระหนัก เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2
ถึงความสาคัญของการช่วยเหลือ
และอนุบาล 3 มี
ตนเอง
ความสามารถในการ
2. ฝึกให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแล
ช่วยเหลือตนเอง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต
กิจกรรมหนูเป็นเด็กดี 1. เด็กมีวินัยในการแต่งกาย การใช้
เด็กปฐมวัยทุกคนมี
คาพูด มีมารยาทดี
คุณธรรม จริยธรรมและ
2. เด็กมีความซื่อสัตย์
พฤติกรรมอันพึงประสงค์
3. เด็กมีความกตัญญู
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. เด็กมีความเมตตา กรุณา
กิจกรรมหนูเก่งนะ
1. เด็กปฐมวัยมีทักษะในการใช้
1. เด็กปฐมวัยร้อยละ
กล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่
90 มีพัฒนาการของ
2. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในการคิด กล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่ ตาม
และจินตนาการในงานกิจกรรม
เกณฑ์
สร้างสรรค์
2. เด็กปฐมวัยร่วม
3. เด็กปฐมวัยมีความสามารถในด้าน ปฏิบัติกิจกรรมงาน
กีฬา
ศิลปะและกีฬาด้วยความ
4. เด็กปฐมวัยชื่นชมและยอมรับใน
ตั้งใจ
ความสามารถของตนเองและผู้อื่น
กิจกรรมหนูอยากเล่า 1. ฝึกให้เด็กมีทักษะในการใช้ภาษา
เด็กปฐมวัยร้อยละ 85
ให้ฟัง
2. ฝึกให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง
มีความมั่นใจ กล้า
กล้าแสดงออก
แสดงออก มีทักษะใน
3. ฝึกให้เด็กดูข่าวทางทีวี
การใช้ภาษาใน
ชีวิตประจาวัน
กิจกรรมโครงงาน
1. เพื่อตอบสนองความสนใจ ความ
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2
ปฐมวัย
ต้องการของเด็ก
และอนุบาล 3 เรียนรู้
2. ฝึกทักษะการศึกษาหาความรู้ จาก โดยการทาโครงงานปีละ
แหล่งเรียนรู้หรือแหล่งความรู้
2 เรื่อง
3. เด็กปฐมวัยมีความอดทน ความ
พยายามทาโครงงานร่วมกับเพื่อน ๆ
จนสาเร็จ

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็น
การพิจารณา)
มฐ. 1/1.1

มฐ. 1/1.1
มฐ. 1/1.3

มฐ. 1/1.1
มฐ. 1/1.2
มฐ. 3/3.1

มฐ. 1/1.2
มฐ. 1/1.4
มฐ. 3/3.1
มฐ. 1/1.4
มฐ. 3/3.1

๓๐
กลยุทธ์ที่ ๒

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ระดับปฐมวัย)
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหนูน้อยนัก
สารวจ

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เด็กปฐมวัยร้อยละ 90
สามารถเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน
อย่างมีความสุข

1. เด็กปฐมวัยศึกษาหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนและ
ภายนอกห้องเรียน
2. ฝึกทักษะการสังเกต สารวจ
3. เด็กปฐมวัยรู้จักแบะบอกชื่อสิ่งที่อยู่
รอบๆ ต้นไม้ได้มากขึ้น
4. เด็กมีความสุขสนุกสนานกับการ
เรียนรู้
กิจกรรมตรวจ
1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพแข็งแรง 1. เด็กปฐมวัยร้อยละ
สุขภาพเด็กปฐมวัย 2. เพื่อให้เด็กปฐมวัยรู้จักการดูแลเพื่อ 90 มีสุขภาพแข็งแรง
รักษาสุขภาพตนเอง
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานสาธารณสุข
2. เด็กปฐมวัยร้อยละ
80 ปฏิบัติตนเพื่อรักษา
สุขภาพได้
โครงการเพื่อสุขภาพ 1. เด็กปฐมวัยมีอาหารกลางวัน
1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้
รับประทานครบ 5 หมู่ และมีอาหาร รับประทานอาหารกลาง
เสริม(นม)ดื่มทุกวัน
วันที่มีประโยชน์ตามหลัก
2. ฝึกให้เด็กมีสุขนิสัย และมารยาทที่ดี โภชนาการ
ในการรับประทานอาหารการดื่มนม
2. เด็กปฐมวัยทุกคน
การออกกาลังกาย
ได้รับอาหารเสริม(นม)
3.ฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบ
และออกกาลังกายเป็น
ประจา
กิจกรรมวิเคราะห์
1. เพื่อให้ครูผู้สอนรู้จักเด็กเป็น
ครูประจาชั้นอนุบาล 2
ผู้เรียน
รายบุคคล
และ 3 ทาการวิเคราะห์
2. เพื่อจัดกลุ่มเด็กตามลักษณะนิสัยที่ ผู้เรียนทุกคน
ชอบวิธีการเรียนรู้แบบเดียวกัน
3. เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็น
การพิจารณา)
มฐ. 1/1.4
มฐ. 2/2.4
มฐ. 3/3.1
มฐ. 3/3.2

มฐ. 1/1.1

มฐ. 1/1.1
มฐ. 3/3.1
มฐ. 3/3.2

มฐ. 3/3.1
มฐ. 3/3.2
มฐ. 3/3.4

๓๑
กลยุทธ์ที่ ๒

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ระดับปฐมวัย)
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
กิจกรรมห้องสมุด
สาหรับเด็กปฐมวัย
กิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน

กิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานบุคลากร
ทาการศึกษา

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
1. เพื่อให้เด็กได้รับการประเมิน
เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับ
พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน
การประเมินพัฒนาการ
2. ครูนาผลการประเมินไปพัฒนาและ ครบ 4 ด้านจากครูและ
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์
ผู้ปกครอง
1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีหนังสือ สื่อ ใช้ ห้องสมุดเด็กปฐมวัยมี
เป็นการเฉพาะ
หนังสือ และสื่อเพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยมีแหล่ง 50 ชิ้น
ค้นคว้าหาความรู้
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ ครู และ นักเรียน
แสดงออกถึงความสามารถในด้าน
ระดับชั้น อนุบาล – ชั้น
วิชาการ สุนทรียภาพด้านดนตรี
ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้า
สิ่งประดิษฐ์ และทักษะทางวิชาชีพ
ร่วมประกวด และ
2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แข่งขันในงาน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ศิลปหัตถกรรมฯ
3. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
สนุกสนานเพลิดเพลิน
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ ครูและ
ครูและบุคลากรทางการ
บุคลากรทางการศึกษาเกิดสมรรถนะ ศึกษาของโรงเรียนทุกคน
และนาความรู้ความสามารถตลอดจน
ประสบการณ์ไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา
2. เพื่อให้โรงเรียน ได้พัฒนาระดับ
คุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาให้สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็น
การพิจารณา)
มฐ. 3/3.4

มฐ. 2/2.5
มฐ. 3/3.3
มฐ. 1/1.2
มฐ. 3/3.1
มฐ. 3/3.2

มฐ. 2/2.3
มฐ. 2/2.6
มฐ. 3/3.4

๓๒
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา (ระดับปฐมวัย)

วัตถุประสงค์
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา
จัดทาให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับการศึกษา
ปฐมวัยเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช
2551
2. ติดตาม กากับ ดูแล
การใช้หลักสูตร
สถานศึกษา
โครงการอาหารกลางวัน 1. เพื่อแก้ปัญหาทุพ
นักเรียน
โภชนาการของนักเรียน
2. เพื่อช่วยเหลือนักเรียน
ที่ขาดแคลน
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวันที่
ดีมีคุณภาพ ครบ 5 หมู่
ทุกคน
กิจกรรมจัดทา
สารสนเทศการศึกษา
ปฐมวัย

1. เพื่อให้การศึกษา
ปฐมวัยมีข้อมูล และ
สารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน
2. เพื่อให้บริการ
สารสนเทศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. หลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรกลุ่มสาระฯ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ตัวชี้วัดที่ 1 มีหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่ม
สาระฯ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็น
การพิจารณา)
มฐ. 2/2.1
มฐ. 3/3.1
มฐ. 3/3.2
มฐ. 3/3.3
มฐ. 3/3.4

1. นักเรียน โรงเรียนวัดบางเตย
นอกทุกคน ได้รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีคุณภาพ
2. นักเรียนจะไม่มีปัญหาด้านทุพ
โภชนาการ
3. ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน
ค่าอาหารกลางวัน
4. นักเรียนได้รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีคุณภาพ ครบ 5 หมู่

มฐ. 1/1.1

1. จัดทาเอกสารข้อมูลและ
สารสนเทศระดับการศึกษา
ปฐมวัย ที่เป็นปัจจุบัน ในปี
การศึกษา 2562

มฐ. 2/2.5
มฐ. 2/2.6
มฐ. 3/3.3

๓๓
กลยุทธ์ที่ 3

พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา (ระดับปฐมวัย)

สนอง
เป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษา
วัตถุประสงค์
ของสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(มฐ.ที่ /ประเด็น
ของโครงการ/กิจกรรม
การพิจารณา)
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 1. เพื่อสนับสนุนครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ที่มีความ
มฐ. 2/2.3
และบุคลากรที่มีความ
เกี่ยวข้องกับเด็กทุกคน เข้ารับ
มฐ. 2/2.6
เกี่ยวข้องกับเด็กรับรู้ รับทราบ การอบรม ศึกษาดูงาน มี
วิทยาการใหม่ ทันสมัย ทัน
ความรู้ ความสามารถทันสมัย
เหตุการณ์ เพื่อนามาพัฒนา ทันเหตุการณ์และนาความรู้
เด็ก
ความสามารถที่มีรว่ มกัน
2. เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและ
พัฒนาเด็กให้เต็มตาม
สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของ ศักยภาพของแต่ละบุคคล
ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ
กิจกรรมบัณฑิตน้อย
1. เพื่อเป็นเกียรติ และขวัญ 1. เด็กปฐมวัยทุกคนร่วมงาน
มฐ. 2/2.6
กาลังใจให้แก่เด็กปฐมวัยที่จบ วันสาเร็จการศึกษา
มฐ. 3/3.1
การศึกษาระดับปฐมวัย
2. เด็ก และ ผู้ปกครอง
มฐ. 3/3.2
2. เพื่อสร้างความตระหนักให้ ชุมชน ร่วมงานและชมผลงาน
ผู้ปกครองและชุมชนเห็น
ความสาคัญของการศึกษา
3. เพื่อแสดงผลงานของเด็ก
ปฐมวัย และครู ต่อชุมชน

๓๔
กลยุทธ์ที่ 4 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัด
การศึกษา (ระดับปฐมวัย)
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมประชุม
1. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
1. ผู้ปกครองให้ความ
ผู้ปกครอง
คิดเห็นเสนอแนวทางการปรับปรุง ร่วมมือมาประชุมร้อยละ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
90
2. เพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษา
2. ผู้ปกครองแสดงความ
ของโรงเรียน
คิดเห็นเสนอแนะแนว
3. เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ทางการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
3. ผู้ปกครองพึงพอใจใน
การจัดประชุม
กิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็ก 1. เพื่อให้ครูประจาชั้นรับทราบ
1. ครูปฐมวัยเยี่ยมบ้าน
ปฐมวัย
ข้อมูลส่วนตัวของเด็กและได้เห็น
เด็กปฐมวัยในชั้นที่
สภาพจริงของความเป็นอยู่
รับผิดชอบครบทุกคน
2. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง 2. ครูปฐมวัยทราบสภาพ
ครู ผู้ปกครอง เด็ก และชุมชน
ความเป็นอยู่และปัญหา
ของเด็ก
กิจกรรมปฐมนิเทศ
1. เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจถึง
1. จัดปฐมนิเทศและ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
ปัจฉิมผู้ปกครองเด็ก
2. เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าบทบาท
ปฐมวัยจานวน 1 ครั้ง
หน้าที่ของตนเองในการสนับสนุน 2. จัดประชุมผู้ปกครอง
การศึกษาปฐมวัย
เด็กปฐมวัยจานวน 2 ครั้ง
กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน

1. เด็กมีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย
ภายในโรงเรียน
2. สถานศึกษามีความร่มรื่น
สวยงาม ปลอดภัย

1. สถานศึกษามีแหล่ง
เรียนรู้เพียงพอต่อการจัด
การศึกษาปฐมวัย
2. เด็กปฐมวัย ร้อยละ 90
ใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็น
การพิจารณา)
มฐ. 2/2.6
มฐ. 3/3.4

มฐ. 2/2.6
มฐ. 3/3.4

มฐ. 2/2.6
มฐ. 3/3.4

มฐ. 2/2.4
มฐ. 3/3.1
มฐ. 3/3.2

๓๕
กลยุทธ์ที่ 5

โครงการ/กิจกรรม

สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (ระดับปฐมวัย)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการลงทุน
เพื่อการศึกษา

1. เพื่อพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการงาน
ในฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
2. เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการ
3. เพื่อพัฒนางาน
ระบบสารสนเทศ การ
บริหารงานที่ถูกต้อง
ครบถ้วนทันต่อการใช้
งาน
กิจกรรมทัศนศึกษา
1. เพื่อให้นักเรียนได้
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
สถานที่นั้น ๆ
2. ทาให้เกิดการมี
ระเบียบวินัยในหมู่
คณะ
3. เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้อย่าง
สนุกสนานเพลิดเพลิน

1. ระบบการบริหารจัดการ
งานฝ่ายบริหารงานทั่วไปมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 85 ขึ้น
ไป
2. มีการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการงานฝ่าย
บริหารงานทั่วไปให้ถูกต้องทัน
ต่อเหตุการณ์และเป็นที่พึง
พอใจต่อผู้รับบริการ

1. นักเรียนทุกชั้น ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย
2. นักเรียนสามารถนาความรู้
มาใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับ
ความรู้และมีผลการเรียนรู้ที่
สูงขึ้น
4. นักเรียนสามารถนาความรู้
ที่ได้รับมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็น
การพิจารณา)
มฐ. 2/2.4
มฐ. 2/2.5

มฐ. 2/2.4
มฐ. 3/3.1
มฐ. 3/3.2

๓๖
กลยุทธ์ที่ ๑

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม (ระดับประถมศึกษา)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมปรับสภาพภูมิ 1. เพื่อจัดสภาพแวดล้อม
ทัศน์ภายในเป็นแหล่ง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
เรียนรู้
ผู้เรียน
2. เพื่อให้โรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้เพียงพอกับ
นักเรียน
3. เพื่อให้สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนปลอดภัย
น่าอยู่ และสวยงาม
4. เพื่อให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมดูแล รักษาแหล่ง
เรียนรู้ภูมิทัศน์ของ
โรงเรียน
โครงการพัฒนาอาคาร 1. เพื่อจัดสร้าง ปรับปรุง
สถานที่ และ
พัฒนา อาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อมให้
ทันสมัยและเอื้อต่อการ
เรียนรู้

1. สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนร้อยละ 85 ถูก
ปรับปรุงให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่
ปลอดภัยน่าอยู่ น่าเรียน
น่าชื่นชม/สวยงาม

1. จัดสร้าง ปรับปรุง พัฒนา
อาคารสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อม ทั่วบริเวณ
โรงเรียน
2. อาคารสถานที่มีความ
ทันสมัย มั่นคง แข็งแรง และ
เอื้อต่อการเรียนรู้
3. ลักษณะอาคารสถานที่
สะอาด ห้องเรียนเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน
4. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในอาคารสถานที่
อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็น
การพิจารณา)
มฐ. 2/2.2
มฐ. 2/2.5

มฐ. 2/2.2
มฐ. 2/2.5

๓๗
กลยุทธ์ที่ ๑

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม (ระดับประถมศึกษา)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเครื่องเล่น
สนาม

1. เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้
เจริญเติบโต
2. เพื่อให้นักเรียนได้เล่น
เครื่องเล่นสนามอย่าง
สนุกสนานและปลอดภัย

1.นักเรียนปฐมวัยทุกคนได้
เล่นเครื่องเล่นที่มีมาตรฐาน
2. นักเรียนปฐมวัยทุกคนได้
ออกกาลังกายทุกวัน
3. นักเรียนโรงเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงขึ้น
4. นักเรียนโรงเรียนมี
ความสุข สนุกสนาน

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็น
การพิจารณา)
มฐ. 1/1.2ข้อ 4)
มฐ. 2/2.2
มฐ. 2/2.5

๓๘
กลยุทธ์ที่ ๒

โครงการ/กิจกรรม

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ระดับประถมศึกษา)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมประกันคุณภาพ 1. เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
และผลการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน ตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
2. เพื่อรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพ การ
จัดการศึกษาของโรงเรียน
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด
3. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มี
คุณภาพ และเตรียมความ
พร้อมในการรับการ
ประเมินภายนอกจาก
สมศ. ในรอบสาม
กิจกรรมจัดทา
1. เพื่อเป็นการวางแผนใน
แผนพัฒนาการศึกษา
การบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในปี
การศึกษา 2562
2. เพื่อให้การบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนใช้
หลักการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร
3. เพื่อกาหนดรูปแบบ
วิธีการดาเนินงาน และ
งบประมาณในการบริหาร
โครงการ
4. เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติ
การที่สอดคล้องกับ
นโยบายของ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา

โรงเรี ย นมี ร ะบบประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถ
รายงานผลต่อต้นสังกัดได้ทุก
ปี ก ารศึ ก ษา และพร้ อ ม
ส า ห รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ภายนอกจากสมศ.

1. โรงเรียนจัดทา
แผนปฏิบัติงานประจาปี
การศึกษา 2562 เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการ
ดาเนินงาน
2. โรงเรียนมีการจัดสรร
งบประมาณที่ตอบสนองต่อ
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็น
การพิจารณา)
มฐ. 1/1.1ข้อ 5)
มฐ. 1/1.2ข้อ 1)
มฐ. 2/2.2
มฐ. 3/3.4

มฐ. 2/2.1
มฐ. 2/2.2

๓๙
กลยุทธ์ที่ ๒

โครงการ/กิจกรรม

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ระดับประถมศึกษา)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการ
สอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนและ
ยกระดับกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถ ความสนใจ
และความถนัดของนักเรียน
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
3. เพื่อพัฒนานักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าใน
กลุ่มสาระหลักให้มีผลการ
เรียนที่ดีขึ้น
4. เพื่อพัฒนานักเรียนที่มี
ความสามารถทางวิชาการ
ด้านต่าง ๆ ให้มีศักยภาพ
สูงขึ้น
1. เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายให้กับผู้เรียนตรง
ตามความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนให้
เหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
3. เพื่อให้ผู้เรียนนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. นักเรียนทุกระดับชั้นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ทุกรายวิชา ร้อยละ 70 ขึ้นไป
2. นักเรียนที่เรียนอ่อนหรือไม่
ผ่านมาตรฐานการเรียนรู้หรือ
ผลการเรียนรู้ ได้รับการสอน
ซ่อมเสริม ร้อยละ 90
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น ทุกรายวิชา
4. นักเรียนที่เรียนอ่อนหรือไม่
ผ่านมาตรฐานการเรียนรู้หรือ
ผลการเรียนรู้ ได้รับการสอน
ซ่อมเสริมสัปดาห์ละ อย่างน้อย
1 คาบ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ทุก
คนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
องค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้
ครบทุกด้าน
2. นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์
การประเมินกิจกรรม
3. นักเรียนร้อยละ 90 มี
ความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมที่เรียน

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็น
การพิจารณา)
มฐ. 1/1.1ข้อ 5)
มฐ. 2/2.2
มฐ. 2/2.3

มฐ. 1/1.1
มฐ. 1/1.2
มฐ. 2/2.2
มฐ. 3/3.1
มฐ. 3/3.3

๔๐
กลยุทธ์ที่ ๒

โครงการ/กิจกรรม

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ระดับประถมศึกษา)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาห้องสมุด 1. ส่งเสริมและ
สู่ความเป็นเลิศ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนตาม
หลักสูตร โดยมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียน
2. ส่งเสริมการอ่าน
และการใช้ห้องสมุด
โดยการกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้นักเรียน
อ่าน ดู ฟัง จาก
ทรัพยากรสารสนเทศ
และสื่อที่หลากหลาย
3. เพื่อพัฒนา
ห้องสมุดให้เป็นแหล่ง
สืบค้น ศึกษาหา
ความรู้ของครู
นักเรียน บุคลากร
และชุมชนในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างเพียงพอ
ต่อผู้ใช้บริการ
4. เพื่อพัฒนาระบบ
การบริหารการจัดการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัย
เพื่อใช้ในการสืบค้น

1. นักเรียนทุกคนมีนิสัยรัก
การอ่าน สามารถใช้แหล่ง
เรียนรู้ศึกษาค้นคว้าได้ด้วย
ตนเอง
2. นักเรียนมีการสืบค้นข้อมูล
ที่ทันสมัยในระบบการบริหาร
การจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็น
การพิจารณา)
มฐ. 1/1.1ข้อ 4)
มฐ. 1/1.1 ข้อ 5)
มฐ. 2/2.6
มฐ. 3/3.2

๔๑
กลยุทธ์ที่ ๒

โครงการ/กิจกรรม

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน

กิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานบุคลากร
ทาการศึกษา

กิจกรรมกีฬา กรีฑา
ภายในและภายนอก
โรงเรียน

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็น
การพิจารณา)
มฐ. 2/2.3
มฐ. 2/2.4

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถในด้านวิชาการ
สุนทรียภาพด้านดนตรี
สิ่งประดิษฐ์ และทักษะทาง
วิชาชีพ
2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
สนุกสนานเพลิดเพลิน
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาเกิด
สมรรถนะและนาความรู้
ความสามารถตลอดจน
ประสบการณ์ไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา
2. เพื่อให้โรงเรียน ได้พัฒนา
ระดับคุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น
เป็นที่ยอมรับของชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง

ครู และ นักเรียนระดับชั้น
อนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่
6 เข้าร่วมประกวด และ
แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมฯ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนทุกคน

มฐ. 1/1.1ข้อ 3)
มฐ. 1/1.1 ข้อ 6)
มฐ. 2/2.2
มฐ. 2/2.4

1. เพื่อจัดแข่งขันกีฬาสีภายใน
ให้แก่ครูและนักเรียน และ
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่ง
ระดับกลุ่ม , เขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเล่น
กีฬาตามกติกาได้ รู้แพ้ รู้ชนะ
และมีน้าใจเป็นนักกีฬา
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักแก้ไข
ปัญหา และเกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ

1. ครูและนักเรียนโรงเรียนวัด
บางเตยนอก ……..คน
2. ครูและนักเรียน สามารถเล่น
กีฬาต่าง ๆ ได้ มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง และ
สนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน มีน้าใจนักกีฬา

มฐ. 1/1.2ข้อ 3)
มฐ. 2/2.2
มฐ. 3/3.1

๔๒
กลยุทธ์ที่ ๒

โครงการ/กิจกรรม

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ระดับประถมศึกษา)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนา
กิจการลูกเสือ –
เนตรนารี

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียน
วิชาลูกเสือ - เนตรนารี ครบ
ตามกระบวนการของหลักสูตร
2. เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารี
และลูกเสือสารอง มีบทบาท
และมีโอกาสอยู่ร่วมกันอัน
ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ
3. เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารี
และลูกเสือสารอง ได้มีโอกาส
อยู่ค่ายพักแรม
4. เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี
และลูกเสือสารอง ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้ ความ
คิดเห็น ทักษะ และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
5. เพื่อเป็นการเตรียมการเพื่อ
ความพร้อมของเพื่อให้ลูกเสือ
– เนตรนารี ให้มีความพร้อม
อยู่เสมอ

1. ลูกเสือ – เนตรนารี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
2. บังคับบัญชาลูกเสือ 4 คน
3. นักเรียนทุกคนมีความรู้และ
ทักษะในกิจกรรมลูกเสือ- เนตร
นารี ตามหลักสูตรที่กาหนด
4. นักเรียนทุกคนมีความ
รัก ความสามัคคี เสียสละ
และช่วยเหลือกิจกรรมกันมาก
ขึ้น
5. นักเรียนทุกคนสามารถนา
ความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดีไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็น
การพิจารณา)
มฐ. 1/1.1ข้อ 5)
มฐ. 1/1.2 ข้อ 1)
มฐ. 2/2.2
มฐ. 2/2.3
มฐ. 3/3.1
มฐ. 3/3.3
มฐ. 3/3.4

๔๓
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
สนอง
เป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษาของ
วัตถุประสงค์
สถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(มฐ.ที่ /ประเด็น
ของโครงการ/กิจกรรม
การพิจารณา)
กิจกรรมปรับปรุง
1. เพื่อพัฒนาปรับปรุง
1. หลักสูตรสถานศึกษาและ มฐ. 1/1.1 ข้อ 1) -5)
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาจัดทาให้ หลักสูตรกลุ่มสาระฯ ตาม
มฐ. 1/1.2 ข้อ 1) -5)
สอดคล้องและเหมาะสมกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
มฐ. 2/2.1 - 2.6
การศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
มฐ. 3/3.1 - 3.5
และปรับปรุงหลักสูตรให้
2551
สอดคล้องกับหลักสูตร
2. ตัวชี้วัดที่ 1 มีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
สถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่ม
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระฯ ตามหลักสูตร
2. ติดตาม กากับ ดูแลการ แกนกลางการศึกษาขั้น
ใช้หลักสูตรสถานศึกษา
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โครงการอาหาร
1. เพื่อแก้ปัญหาทุพ
1. นักเรียน โรงเรียนวัดบาง
มฐ. 1/1.2ข้อ 4)
กลางวันนักเรียน
โภชนาการของนักเรียน
เตยนอกทุกคน ได้รับประทาน
มฐ. 2/2.2
2. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่
อาหารกลางวันที่มีคุณภาพ
มฐ. 2/2.5
ขาดแคลน
2. นักเรียนจะไม่มีปัญหาด้าน
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ทุพโภชนาการ
ประทานอาหารกลางวันที่ดีมี 3. ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาด
คุณภาพ ครบ 5 หมู่ ทุกคน แคลนค่าอาหารกลางวัน
4. นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มีคุณภาพ
ครบ 5 หมู่

๔๔
กลยุทธ์ที่ 3

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารงานบุคคล

โครงการพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารงานทั่วไป

พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
สนอง
เป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษา
วัตถุประสงค์
ของสถานศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(มฐ.ที่ /ประเด็น
ของโครงการ/กิจกรรม
การพิจารณา)
1. เพื่อให้ครูและบุคลากร ครูและบุคลากรสามารถจัด
มฐ. 2/2.2
ได้รับความรู้จากการ
กิจกรรมกระบวนการจัดการเรียน
มฐ. 2/2.4
ฝึกอบรมตามความถนัดและ การสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มฐ. 3/3.2
วิชาที่รับผิดชอบ
ได้เป็นอย่างดี
มฐ. 3/3.3
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้
นาเอาความรู้ที่ได้รับมา
ขยายผลต่อและใช้ประโยชน์
กับบุคลากรและนักเรียน
3. เพื่อให้ครูและบุคลากรมี
ขวัญและกาลังใจที่ดีและมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรมี
ความรู้ความสามารถในการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีพัฒนา
ตนเองและการเรียนการ
สอน
1. เพื่อพัฒนาระบบการ
1. ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
มฐ. 2/2.2
บริหารจัดการงานในฝ่าย
นักเรียน ชุมชน ร้อยละ 90 ขึ้น
มฐ. 2/2.6
บริหารงานทั่วไป
ไป ได้รับการบริการจากกลุ่มงาน
2. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ บริหารทั่วไป
เพียงพอต่อการบริหาร
2. ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
จัดการ
นักเรียน ชุมชน ร้อยละ 85 ขึ้น
3. เพื่อพัฒนางานระบบ
ไป มีความพึงพอใจในการรับ
สารสนเทศ การบริหารงาน บริการจากกลุ่มบริหารทั่วไป
ที่ถูกต้องครบถ้วนทันต่อการ 3. ระบบการบริหารจัดการงาน
ใช้งาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 85 ขึ้นไป
4. มีการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ให้ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์และ
เป็นที่พึงพอใจต่อผู้รับบริการ

๔๕
กลยุทธ์ที่ 4 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัด
การศึกษา (ระดับประถมศึกษา)

วัตถุประสงค์
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง

กิจกรรมเยี่ยมบ้านสาน
สัมพันธ์ชุมชน

1. เพื่อให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง
ครู มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
2. เพื่อเสริมสร้างความ
ร่วมมือร่วมใจและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากรโรงเรียนกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา

1. ครูและบุคลากร 16 คน
ประชุมประจาเดือน
2. คณะกรรมการสถานศึกษา
15 คน ประชุมภาคเรียนละ 2
ครั้ง
3. ผู้ปกครองนักเรียน 120 คน
ประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4. คณะกรรมการสถานศึกษา
ครู ผู้ปกครอง ได้ร่วมกิจกรรม
การพัฒนาการศึกษากับโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพปีการศึกษา
2562
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มี
ที่ดีระหว่างโรงเรียนและ ปัญหาโรงเรียนให้ความช่วยเหลือ
ชุมชน
แก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ตรง
2. เพื่อเปิดโอกาสให้
ประเด็น
โรงเรียนได้ช่วยเหลือ
2. โรงเรียนวัดบางเตยนอกมี
ชุมชนและสังคม
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและ
3. เพื่อขอความ
ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
อนุเคราะห์ชุมชนและ
โรงเรียน
สังคมได้ช่วยเหลือโรงเรียน 3. ด้านคุณภาพโรงเรียนวัดบาง
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เตยนอก และชุมชนได้มีกิจกรรม
ของโรงเรียนและเผยแพร่ ต่าง ๆ ร่วมกันทั้งภายในโรงเรียน
ผลงานสู่สังคม
และภายนอกโรงเรียน

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็น
การพิจารณา)
มฐ. 2/2.2
มฐ. 3/3.5

มฐ. 2/2.2
มฐ. 3/3.5

๔๖
กลยุทธ์ที่ 4 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัด
การศึกษา (ระดับประถมศึกษา)

วัตถุประสงค์
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็น
การพิจารณา)
มฐ. 1/1.2 ข้อ 1)
มฐ. 2/2.2
มฐ. 2/2.5
มฐ. 3/3.1

กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน

เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตน
ตามคุณธรรม จริยธรรมที่
เหมาะสมกับวัย

ร้อยละ 95 ของนักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี

โครงการสนับสนุนวัน
สาคัญในรอบปี

1. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ
2. เพื่อให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น และ
ชาติไทย
3. เพื่อปลูกฝังแนวคิด
ทัศนคติที่ดีรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

1. ร้อยละ 95 ของนักเรียนได้
มฐ. 1/1.2 ข้อ 1)
เรียนรู้ทักษะด้านต่าง ๆ ของ
มฐ. 1/1.2 ข้อ 2)
กิจกรรมวันสาคัญเพื่อยกระดับ
มฐ. 2/2.2
คุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน
2. นักเรียนตระหนักถึง
ความสาคัญของวันต่าง ๆ
ประจาปี
3. นักเรียนรู้จักขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่นและชาติไทย
โดยการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
4. นักเรียนได้รับความรู้และนาไป
เผยแพร่ อนุรักษ์สืบสานต่อไป

๔๗
กลยุทธ์ที่ 5

สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริม
1. เพื่อพัฒนาระบบการ
1. ระบบการบริหาร
สนับสนุนการมีส่วนร่วม บริหารจัดการงานในฝ่าย
จัดการงานฝ่ายบริหารงาน
ในการพัฒนาการลงทุน บริหารงานทั่วไป
ทั่วไปมีประสิทธิภาพ ร้อย
เพื่อการศึกษา
2. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ ละ 85 ขึ้นไป
เพียงพอต่อการบริหาร
2. มีการพัฒนาระบบการ
จัดการ
บริหารจัดการงานฝ่าย
3. เพื่อพัฒนางานระบบ
บริหารงานทั่วไปให้ถูกต้อง
สารสนเทศ การบริหารงาน ทันต่อเหตุการณ์และเป็นที่
ที่ถูกต้องครบถ้วนทันต่อการ พึงพอใจต่อผู้รับบริการ
ใช้งาน
โครงการพัฒนา
1. เพื่อป้องกันการทุจริต
1. การจัดทาบัญชีประเภท
และข้อผิดพลาดที่อาจ
ต่าง ๆ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
คุณภาพการ
และสามารถตรวจสอบได้
บริหารงานการเงินและ เกิดขึ้นได้
2. เพื่อควบคุม ป้องกันและ 2. โรงเรียนมีคู่มือการ
งบประมาณ
กากับติดตามดูแลการใช้
ปฏิบัติงานการเงินและ
จ่ายเงินทุกประเภท
พัสดุ ที่ถูกต้องครบถ้วน
3. เพื่อตรวจสอบความ
3. โรงเรียนมีการบริหาร
ถูกต้องของระบบบัญชีทั้ง งบประมาณที่เน้น
ด้านการเงินและพัสดุ
ประสิทธิภาพและ
4. เพื่อจัดวางระบบการ
ประสิทธิผล
บริหารจัดการด้านการเงิน
และพัสดุของโรงเรียน
5. เพื่อควบคุมการ
ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ
ให้ถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็น
การพิจารณา)
มฐ. 2/2.2
มฐ. 2/2.6

มฐ. 2/2.2

๔๘
กลยุทธ์ที่ 5

โครงการ/กิจกรรม

สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (ระดับประถมศึกษา)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษา
1. เพื่อให้นักเรียนได้
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ตระหนักถึงความสาคัญ
ของสถานที่นั้น ๆ
2. ทาให้เกิดการมี
ระเบียบวินัยในหมู่คณะ
3. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
อย่างสนุกสนาน
เพลิดเพลิน

กิจกรรมพัฒนาและ
ยกระดับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

1. นักเรียนทุกชั้น ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย
2. นักเรียนสามารถนาความรู้
มาใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับ
ความรู้และมีผลการเรียนรู้ที่
สูงขึ้น
4. นักเรียนสามารถนาความรู้
ที่ได้รับมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
1. เพื่อให้สถานศึกษามี 1. สถานศึกษามีการจัดระบบ
การจัดระบบดูแล
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุม
ประสิทธิภาพและ
ถึงผู้เรียนทุกคน ในระดับดี
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก 2. ครูร้อยละ 90 เยี่ยมบ้าน
คน
นักเรียนทุกคนและนาข้อมูล
2. เพื่อให้ครูเยี่ยมบ้าน ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไป
นักเรียนทุกคนและนา ใช้ในการวางแผนพัฒนา
ข้อมูลระบบดูแล
คุณภาพการศึกษา
ช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ใน 3. การดาเนินงานตามระบบ
การวางแผนพัฒนา
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไป
คุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน
สมบรูณ์และนักเรียนทุกคน
ได้รับการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็น
การพิจารณา)
มฐ. 1/1.1 ข้อ 5)
มฐ. 1/1.2 ข้อ 1)
มฐ. 2/2.2
มฐ. 3/3.1

มฐ. 2/2.2
มฐ. 3/3.5

๔๙

ส่วนที่ ๓
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ผลพัฒนาการเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2
พัฒนาการด้าน

จานวนเด็ก

จานวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ที่ประเมิน

ดี
84.38

พอใช้
12.50

ปรับปรุง
3.12

87.50

9.38

3.12

1. ด้านร่างกาย
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ

32
32

3. ด้านสังคม

32

93.75

3.13

3.12

4. ด้านสติปัญญา

32

84.38

9.37

6.25

ผลพัฒนาการเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3
พัฒนาการด้าน

จานวนเด็ก

จานวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ที่ประเมิน

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

1. ด้านร่างกาย

48

2. ด้านอารมณ์-จิตใจ

8.33
14.58

6.25
6.25

3. ด้านสังคม

48
48

85.42
79.17
81.25

14.58

4.17

4. ด้านสติปัญญา

48

91.66

4.17

4.17

๕๐
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

จานวน
ที่เข้า
สอบ
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

จานวน
ที่เข้า
สอบ
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0
-

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /1
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
1 1.5 2 2.5 3 3.5
รวม

3
-

6
4
1
1
-

3
4
5
9
3
10
4
-

2
3
8
7
8
8
8
2
4
-

3
4
4
3
2
6
7
2
7

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /2
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
1 1.5 2 2.5 3 3.5
รวม

2
-

2
2
5
-

1
4
6
4
-

1
4
2
3
1
1
8
8
-

3
3
6
7
4
4
4
6
2
-

4
11
7
7
6
12
11
10
13
14
18

4
23
19
19
11
14
22
15
21
6
27

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
16
14
19
16
22
25
25
15
20
25
197

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
59.26
51.85
70.37
59.26
81.48
100
100
55.55
74.07
100
72.96

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
27
26
27
21
19
27
27
27
16
27

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
100
96.30
100
77.78
70.37
100
100
100
59.26
100

244

90.37

๕๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

จานวน
ที่เข้า
สอบ
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

จานวน
ที่เข้า
สอบ
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
1 1.5 2 2.5 3 3.5
รวม

1
-

3
2
1
-

2
1
3
1
1
3
2
-

1
5
3
2
6
2
2
4
3
-

1
4
7
6
6
8
12
8
7
-

0

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
1 1.5 2 2.5 3 3.5

-

-

รวม

-

1
-

6
3
1
-

-

-

7
-

4
19
15
14
19
14
17
12
12
14
27

4

4 1 15
6 4 12
8 7 10
11 1 14
13 1 12
4 3 19
1
10 15
11 1 14
6 6 7
1 7 18

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
21
24
24
27
26
27
26
24
24
27

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
75.00
85.71
85.71
100
92.86
100
92.86
85.71
85.71
100

250

89.28

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
20
22
25
26
26
26
26
26
19
26

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
76.92
84.61
96.15
100
100
100
100
100
73.08
100

242

93.08

๕๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

จานวน
ที่เข้า
สอบ
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

จานวน
ที่เข้า
สอบ
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

0
-

0
-

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
1 1.5 2 2.5 3 3.5
1
1
1
1
2
1
1
2
1
รวม

2
2
3
1
3
1
2
2
-

6
2
5
3
4
1
1
4
4
9

3
2
2
4
4
3
4
1
3
3

4
2
3
3
2
3
1
2
1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
1 1.5 2 2.5 3 3.5

-

2
-

4
6
-

-

-

-

-

5

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
3

-

-

-

-

1
2
2
2
3
5
6
7
4
1

รวม

3
4
6
4
5
6
-

2
1
6
3
1
3
3
3
-

2
3
3
8
3
7
5
3
1
3

1
1
2
2
3
3
4
1
3
8

4
7
7
5
7
2
7
4
4
3
5

4
7
6
4
8
3
10
9
7
5
10

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
10
13
9
14
9
12
11
6
8
9

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
50
65
45
70
45
60
55
30
80
45

101

50.50

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
10
10
9
18
9
20
18
11
9
21

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
47.62
47.62
42.86
85.71
42.86
95.24
85.71
52.38
42.86
1100

135

64.28

๕๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

จานวน
ที่เข้า
สอบ
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

จานวน
ที่เข้า
สอบ
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

0
-

0
-

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
1 1. 2 2.5 3 3.5 4
5
1 - 3 7 2 4 9
- 2 12 4 5 1 2
- - 7 16 2 1
- - 1 1 6 13 5
- - 1
2 6 17
- - 1 6 7 12
1 4 10 6 1 2 2
- - 5 3 5 7 6
19 4 1 1 1
- - - 14 12
รวม

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
15
8
19
24
25
25
5
18
2
26

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
57.69
30.77
73.08
92.31
96.15
96.15
19.23
69.23
7.69
100

167

64.74

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
1 1.5 2 2.5 3 3.5

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
7
11
11
17
19
17
14
9
9
15

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
33.33
52.38
52.38
80.95
90.48
80.95
66.67
42.86
42.86
71.43

129

61.43

2
1
รวม

1
1
2
1
-

12
3
1
3
1
1
2
9
10
2

1
6
5
1
1
3
5
3
4

1
3
2
3
6
4
6
3
3
3

4
2
4
6
3
2
1
1
2

4
2
6
5
8
10
11
7
6
5
10

1

1

๕๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

จานวน
ที่เข้า
สอบ
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

จานวน
ที่เข้า
สอบ
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

0
-

0
-

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
1 1.5 2 2.5 3 3.5
1
รวม

1
1
-

4
4
2
3
1
3
8
1

6
3
6
1
2
2
9
5
1

4
5
4
5
3
9
10
3
6
2

2
2
5
6
7
7
5
4
1
5

9
10
7
10
12
9
8
6
4
16

186

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
1 1.5 2 2.5 3 3.5
รวม

4

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
15
17
16
21
22
25
23
13
11
23

2
-

2
1
2
1
1
3
3
6
1

1
4
2
1
4
2
5
3
2

6
8
5
2
7
5
3
2
2

4
1
1
5
4
2
3
2
2
3

4
5
4
8
12
11
4
5
5
3
10

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
15
13
14
17
17
13
13
10
7
15

134

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
60
68
64
84
88
100
92
52
44
92
74.40

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
83.33
72.22
77.78
94.44
94.44
72.22
72.22
55.56
38.89
83.33
74.44

๕๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

จานวน
ที่เข้า
สอบ
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
1 1. 2 2.5 3 3.5
5
- 7 6 2 1 7
2 2 4 1 5 9
- - 5 2 9 6
- - 1 2 4 7
- - 6 4 9
- - 4 4 4 7
6 4 6 3 3 3
- 2 13 5 1
17 2 2 5 3
- - 6 4 5 5
รวม

4
11
11
12
20
15
15
9
13
5
14

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
19
25
27
31
28
26
15
14
8
24

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
48.72
64.10
69.23
79.49
71.79
66.67
38.46
35.90
20.51
61.54

217

55.64

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–6 ปีการศึกษา ๒๕๖2
120

ป.1/1

100

ป.1/2

80

ป.2/1
ป.2/2

60
40
20

ป.3/1
ป.3/2
ป.4/1
ป.4/2

0

ป.5/1
ป.5/2
ป.6

๕๖

1.๒ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่1/1
ประถมศึกษาปีที่1/2
ประถมศึกษาปีที่2/1
ประถมศึกษาปีท2ี่ /2
ประถมศึกษาปีท3ี่ /1
ประถมศึกษาปีท3ี่ /2
ประถมศึกษาปีที่4/1
ประถมศึกษาปีที่4/2
ประถมศึกษาปีที่5/1
ประถมศึกษาปีที่5/2
ประถมศึกษาปีที่6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน
นร.ทั้งหมด
27
27
28
26
20
21
26
21
25
18
39
278
100

จานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
17
8
2
20
7
14
13
1
25
1
20
11
10
26
3
18
25
1
17
12
11
11
5
148
111
11
5
53.24
39.93
3.95
2.88

1.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่1/1
ประถมศึกษาปีที่1/2
ประถมศึกษาปีที่2/1
ประถมศึกษาปีท2ี่ /2
ประถมศึกษาปีท3ี่ /1
ประถมศึกษาปีท3ี่ /2
ประถมศึกษาปีที่4/1
ประถมศึกษาปีที่4/2
ประถมศึกษาปีที่5/1
ประถมศึกษาปีที่5/2
ประถมศึกษาปีที่6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน
นร.ทั้งหมด
27
27
28
26
20
21
26
21
25
18
39
278
100

จานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
13
4
8
2
12
7
8
11
7
9
1
13
7
6
12
7
1
8
6
7
26
11
5
5
22
3
4
11
3
6
25
3
5
112
108
50
8
40.29
38.85
17.98
2.88

๕๗

1.4 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่1/1
ประถมศึกษาปีที่1/2
ประถมศึกษาปีที่2/1
ประถมศึกษาปีท2ี่ /2
ประถมศึกษาปีท3ี่ /1
ประถมศึกษาปีท3ี่ /2
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
ประถมศึกษาปีที่5/1
ประถมศึกษาปีที่5/2
ประถมศึกษาปีที่6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน
นร.ทั้งหมด
27
27
28
26
20
21
26
21
25
18
39
278
100

จานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
27
27
28
26
20
21
26
21
25
18
5
34
5
273
98.20
1.80

1.5 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 5 ด้าน

ชั้น
ประถมศึกษาปีท1ี่ /1
ประถมศึกษาปีท1ี่ /2
ประถมศึกษาปีท2ี่ /1
ประถมศึกษาปีที่ 2/2
ประถมศึกษาปีที่ 3/1
ประถมศึกษาปีที่ 3/2

ประถมศึกษาปีที่ 4/1
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
ประถมศึกษาปีที่5/1
ประถมศึกษาปีที่5/2
ประถมศึกษาปีท6ี่

รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

27
27
28
26
20
21
26
21
25
18
39
278

100

จานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป
ด้าน
ด้าน
ด้าน
ด้าน
ด้าน
ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
ความสามารถ ความสามารถ
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
ในการสื่อสาร
ในการคิด
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

25
24
26
26
18
21

14
25
25
26
15
18

25
22
25
25
15
17

25
25
27
25
18
20

20
25
27
25
17
19

22

23

21

24

24

18
19
15
32
246
88.49

19
15
14
20
214
76.98

19
15
16
20
220
79.14

18
20
16
25
243
87.41

20
15
15
33
240
86.33

ร้อยละ
ของนักเรียนที่มี
ผลการประเมิน
ระดับดี
ขึ้นไป

80.74
89.63
92.86
97.69
83
90.48
87.69
89.52
67.20
84.44
66.67
929.92
83.67

๕๘

๒. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจาปีการศึกษา
๒๕๖2
1) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (NT) ประจาปี
การศึกษา 25๖2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)
จานวนร้อยละของนักเรียนทีไ่ ด้
ระดับ
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก
36.05 27.50 55.00 15.00
2.50
41.22 37.50 32.50 20.00
10.00
38.63 32.50 47.50 15.00
5.00

จานวน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน เฉลี่ย
คน
เฉลี่ย
มาตรฐาน ร้อยละ

การประเมิน
ด้านคณิตศาสตร์
ด้านภาษาไทย

41
41
41

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน

36.05
41.22
38.63

15.64
19.20
32.14

2) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (NT) ประจาปี
การศึกษา 2561
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)
การประเมิน

จานวน
คน

คะแนน
เฉลี่ย

48
48
48

47.14
42.26
45.11

ด้านภาษา
ด้านคิดคานวณ
ด้านเหตุผล

จานวนร้อยละของนักเรียนทีไ่ ด้
ระดับ
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก
47.14 22.91 41.66 35.41
42.26 25.00 50.00 16.66
8.33
45.11 25.00 35.41 39.58
-

ส่วนเบี่ยงเบน เฉลี่ย
มาตรฐาน ร้อยละ
5.89
6.30
5.92

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖2
การประเมิน

จานวนคน

ด้านคณิตศาสตร์
41
ด้านภาษาไทย
41
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย
ระดับเขตพื้นที่

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

36.05
41.22
38.63

40.96
44.21
42.58

44.94
46.46
45.70

๕๙
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจาปีการศึกษา ๒๕61
การประเมิน

จานวนคน

ด้านภาษา
48
ด้านคิดคานวณ
48
ด้านเหตุผล
48
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย
ระดับเขตพื้นที่

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

47.14
42.26
45.11
44.84

51.61
42.61
46.65
46.95

53.18
47.19
48.07
49.48

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖2
44.94

50
40

36.05

40.96

46.46
41.22 44.21

45.70
38.63

42.58

30
20
10

0
ด้านคณิตศาสตร์

ด้านภาษาไทย

รวมความสามารถ ทั้ง 2 ด้าน

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

๖๐
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (NT) ประจาปีการศึกษา 25๖2
จาแนกตามระดับคุณภาพ
60

55
47.5

50
37.5

40
32.5

32.5

27.5

30

20

20

15

15
10

10

5

2.5
0
ด้านคณิตศาสตร์

ด้านภาษาไทย
ดีมาก

ดี

พอใช้

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน
ปรับปรุง

2) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕61 – ๒๕๖2
2.1) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕61 – ๒๕๖2
ความสามารถ
ด้านภาษา
ด้านคานวณ
ด้านเหตุผล
รวมความสามารถทั้ง ๓ ด้าน

ปีการศึกษา
๒๕61

ปีการศึกษา
๒๕๖2

47.14
42.26
45.11

41.22
36.05
-

44.84

38.63

ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา
- 5.92
- 6.21
- 12.13

๖๑

เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และร้อย
ละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕61 – ๒๕๖2
ปีการศึกษา 2561
47.14

41.22

ปีการศึกษา 2562

ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา
45.11

42.26

44.84
38.63

36.05

- 2.50
ด้านภาษา

- 7.98
ด้านคานวณ

0
ด้านเหตุผล

0

-12.11
รวมความสามารถ ทั้ง ๓
ด้าน

2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕61 – ๒๕๖2 จาแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ

๖๒

ความสามารถด้านภาษาไทย
ปี 2561

37.5

ปี 2562

41.66
32.5

35.41

22.91

20
10

0
ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ความสามารถด้านคณิ ตศาสตร ์
ปี 2561
50

25

ปี 2562

55

27.5
16.66 15
8.33

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

2.5

ดีมาก

๖๓

ความสามารถด้านเหตุผล
ปี 2561
35.41

ปี 2562
39.58

25

0

0

ปรับปรุง

พอใช้

0
ดี

0 0
ดีมาก

จานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้
ระดับ

๓. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ONET)
สาระวิชา
จานวนคน
คะแนนเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เฉลี่ยร้อยละ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง

คณิตศาสตร์
33
26.82
9.68
26.82
33.33
45.46
21.21
-

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
33
33
33
46.80
33.37
25.91
11.84
8.24
7.46
46.80
36.35
25.91
18.18
30.30
3.03
3.03
30.30
33.33
18.18
21.21
54.54
72.73
9.09
6.06
-

๖๔
(O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖2 จาแนกตามระดับคุณภาพ

ควรปรบั ปรุงอย่างยิง่

ควรปรับปรุง

พอใช ้

ปานกลาง

ค่อนข ้างดี

ดี

ดีมาก

่
ดีเยียม

72.73
54.54

45.46
30.30 30.30
21.21

33.33

33.33

18.18 21.21

00

00

0

ภาษาไทย

0000

18.18

9.09
0

คณิ ตศาสตร ์

3.03
0 0 0

6.06
0

3.03
0 0 0

วิทยาศาสตร ์
ภาษาต่างประเทศ

จานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้
ระดับ

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ONET)
สาระวิชา
จานวนคน
คะแนนเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เฉลี่ยร้อยละ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง

คณิตศาสตร์
30
27.83
13.21
27.83
3.33
20.00
50.00
23.33
3.33

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
30
30
30
52.72
36.35
36.67
12.88
10.10
14.54
52.72
36.35
36.67
3.33
3.33
23.33
3.33
16.67
10.00
10.00
40.00
26.67
16.67
13.33
43.33
63.33
3.33
20.00
3.33
-

๖๕
(O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖1 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ควรปรบั ปรุงอย่างยิง่

ควรปรับปรุง

พอใช ้

ปานกลาง

ค่อนข ้างดี

ดี

ดีมาก

่
ดีเยียม

63.33
50
40

13.33
3.33
0

43.33

23.33
23.33
16.67
3.33
0

ภาษาไทย

20

3.33

20

3.33
0 00

คณิ ตศาสตร ์

26.67
16.67

10
0

10
0 0 0

3.33
0

3.33 3.33
0

วิทยาศาสตร ์
ภาษาต่างประเทศ

2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา
2561 – 25๖2
รายวิชา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ

ปีการศึกษา ๒๕61
27.83
52.72
36.35
36.67

ปีการศึกษา ๒๕๖2
26.82
46.80
33.37
25.91

๖๖

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 - 2562
46.80
33.37
25.91
26.82

52.72

27.83

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย
ปีการศึกษา 2561

36.35

36.67

วิทยาศาสตร์

ภาษาต่างประเทศ

ปีการศึกษา 2562

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2561 – 25๖2
รายวิชา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ

ปีการศึกษา
๒๕61
27.83
52.72
36.35
36.67

ปีการศึกษา
๒๕๖2
26.82
46.80
33.37
25.91

ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา
- 1.01
- 5.92
- 2.98
- 10.76

๖๗

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจาปีการศึกษา 2561 – 25๖2
ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

52.72

46.8
36.35 33.37

27.83 26.82
- 2.64
คณิตศาสตร์

ร้อยละของผลต่าง ระหว่างปีการศึกษา

36.67
25.91

-5.92
ภาษาไทย

-2.98
วิทยาศาสตร์

-10.76
ภาษาต่างประเทศ

๖๘
๔. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 25๖1
 ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

กาลัง
พัฒนา

ระดับคุณภาพ
ปาน ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
กลาง

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนได้
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่ การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีสว่ นร่วม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก
รวม

















โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย มีค่าเฉลี่ย ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ

๖๙
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มคี วามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด

กาลัง
พัฒนา

ระดับคุณภาพ
ปาน ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
กลาง










2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่รว่ มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิ ริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
รวม















โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ย ในระดับคุณภาพ ดี

๗๐
๕. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
๕.1 ผลงานดีเด่น
ประเภท
ครู(นายณัฐพล ศรีใสคา)

ครู(นายณัฐพล ศรีใสคา)

ประเภท
นักเรียน
(ด.ญ.ธิดารัตน์ ศรีอ่าดี)
(ด.ญ.สุมาลี เล็บ)
(ด.ญ.โยษีตา พงษ์วัน)
นักเรียน
(ด.ญ.ณัฏฐธิดา ปิ่นทอง)
(ด.ญ.ทัศนีย์ จันทร์ลอย)
(ด.ญ.สุนิสา ไพบลูย์ธนสิน)

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
รางวัลระดับเหรียญทองรอง
สพป.ปท.1
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ครูผู้สอน
นักเรียนในการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ป.4 - ป.6 ในงาน
ศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69
ประจาปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทองรอง
สพป.ปท.1
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ครูผู้สอน
นักเรียนในการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4
- ป.6 ในงานศิลปะหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 69 ประจาปีการศึกษา
2562
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สพป. ปท. 1
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
(ระดับเหรียญทอง)
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4 - ป.6
(ระดับเหรียญทอง)

สพป. ปท. 1

๗๑

ส่วนที่ ๔
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
 ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม (ระดับปฐมวัย)
โครงการ/
กิจกรรม

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
เครื่องเล่น
สนาม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

1. นักเรียนปฐมวัยทุกคนได้เล่น
เครื่องเล่นที่มีมาตรฐาน
2. นักเรียนปฐมวัยทุกคนได้
ออกกาลังกายทุกวัน
3. นักเรียนโรงเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงขึ้น
4. นักเรียนโรงเรียนมีความสุข
สนุกสนาน

1. เด็กมีอุปกรณ์เครื่องเล่น
เหมาะสมตามวัย
2. บริเวณสนามเด็กเล่นมีความ
ปลอดภัย มีอาณาเขตชัดเจน
3. เด็กมีความสุข ได้รับการเพิ่ม
พลังสมองจากการเคลื่อนไหว มี
พัฒนาการทุกด้านเหมาะสมตาม
วัย

กลยุทธ์ที่ ๒
โครงการ/
กิจกรรม

กิจกรรม
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็นการพิจารณา)

มฐ. 1/1.1
มฐ. 1/1.2

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ระดับปฐมวัย)
เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ
ภ า ย ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ที่ มี
ประสิทธิภาพ สามารถรายงาน
ผ ล ต่ อ ต้ น สั ง กั ด ไ ด้ ทุ ก ปี
การศึ กษา และพร้ อมส าหรั บ
การประเมินภายนอกจากสมศ.
กิจกรรมจัดทา 1. โรงเรียนจัดทาแผนปฏิบัติ
แผนพัฒนา
งานประจาปีการศึกษา 2562
การศึกษา
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ดาเนินงาน
2. โรงเรียนมีการจัดสรร
งบประมาณที่ตอบสนองต่อ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็นการพิจารณา)

สถานศึกษาได้มาตรฐานผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

มฐ. 2/2.1 - 2/2.6
มฐ. 3/3.1 - 3/3.4

1. สถานศึกษามีแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาเป็น
แนวทางดาเนินงาน
2. สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย
การจัดกิจกรรม โครงการได้อย่าง
มีคุณภาพ

มฐ. 2/2.1
มฐ. 2/2.3
มฐ. 2/2.6

๗๒
กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ระดับปฐมวัย)
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา)

กิจกรรมหนู
ทาได้

เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 และ
อนุบาล 3 มีความสามารถใน
การช่วยเหลือตนเอง

1. เด็กปฐมวัยสามารถช่วยเหลือตนเองได้
เหมาะสมตามวัย
2. เด็กปฐมวัยมีสุขนิสัยที่ดีมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและมีสุขภาพจิตดี

มฐ. 1/1.1

กิจกรรมหนู
เป็นเด็กดี

เด็กปฐมวัยทุกคนมีคุณธรรม
จริยธรรมและพฤติกรรมอันพึง
ประสงค์ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน

1. เด็กปฐมวัยมีระเบียบวินัยมีมารยาทดี มี
ความซื่อสัตย์ กตัญญู
2. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในพฤติกรรม
ของเด็ก

มฐ. 1/1.1
มฐ. 1/1.3

กิจกรรมหนู
เก่งนะ

1. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มี
พัฒนาการของกล้ามเนื้อเล็กใหญ่ ตามเกณฑ์
2. เด็กปฐมวัยร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมงานศิลปะและกีฬาด้วย
ความตั้งใจ

1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการของกล้ามเนื้อ
เล็ก-ใหญ่
2. เด็กปฐมวัยร่วมงานศิลปหัตถกรรมระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาฯ
3. เด็กปฐมวัย ชื่นชอบและตอบสนองต่อ
งานศิลปะและกีฬา

มฐ. 1/1.1
มฐ. 1/1.2
มฐ. 3/3.1

กิจกรรมหนู
อยากเล่าให้
ฟัง

เด็กปฐมวัยร้อยละ 85 มีความ 1. เด็กมีความสามารถในการใช้ภาษา
มั่นใจ กล้าแสดงออก มีทักษะ 2. เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้า
ในการใช้ภาษาในชีวิตประจาวัน แสดงออก
3. เด็กสามารถคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

มฐ. 1/1.2
มฐ. 1/1.4
มฐ. 3/3.1

กิจกรรม
โครงงาน
ปฐมวัย

เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 และ
อนุบาล 3 เรียนรู้โดยการทา
โครงงานปีละ 2 เรื่อง

มฐ. 1/1.4
มฐ. 3/3.1

1. เด็กปฐมวัยพึงพอใจที่สามารถเรียนรู้ใน
สิ่งที่ต้องการ
2. เด็กปฐมวัยมีทักษะในการแสวงหาความรู้
โดยวิธีการสืบค้นข้อมูล
3. เด็กปฐมวัยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง
และบุคลากรภายในสถานศึกษา
4. เด็กปฐมวัยเกิดทักษะในการทากิจกรรม
ตามโครงงานและสามารถเชื่อมโยงความรู้

๗๓
กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ระดับปฐมวัย)
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

กิจกรรมหนู เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 สามารถ 1. เด็กพึงพอใจ มีความสุขจาก
น้อยนักสารวจ เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก การเรียนรู้
ห้องเรียนอย่างมีความสุข
2. เด็กมีความรอบรู้สิ่งต่างๆ
รอบตัวมากขึ้น
3. เด็กมีทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมตรวจ 1. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มี
เด็กปฐมวัยมีสุขภาพอนามัยที่
สุขภาพเด็ก
สุขภาพแข็งแรงเป็นไปตาม
แข็งแรงสมบูรณ์มีพัฒนาการ
ปฐมวัย
เกณฑ์มาตรฐานสาธารณสุข
เป็นไปตามวัย
2. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90ปฏิบัติ
ตนเพื่อรักษาสุขภาพได้
โครงการเพื่อ 1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้
เด็กปฐมวัยมีสุขภาพแข็งแรง
สุขภาพ
รับประทานอาหารกลางวันที่มี น้าหนักและส่วนสูงเป็นไปตาม
ประโยชน์ตามหลักโภชนาการ เกณฑ์มาตรฐาน
2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับ
อาหารเสริม(นม)และออกกาลัง
กายเป็นประจา
กิจกรรม
ครูประจาชั้นอนุบาล 2 และ 3 1. ครู เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน
วิเคราะห์
ทาการวิเคราะห์ผู้เรียนทุกคน ร่วมมือกันพัฒนาเด็กให้เป็นไป
ผู้เรียน
ตามพัฒนาการ
2. ครู เด็ก ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจซึ่งกันและกันและช่วยกัน
พัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ
กิจกรรม
เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการ
1. เด็กได้รับการพัฒนาอย่างถูก
ประเมิน
ประเมินพัฒนาการครบ 4 ด้าน ทิศทางโดยได้รับการประเมินร่วม
พัฒนาการเด็ก จากครูและผู้ปกครอง
ระหว่างโรงเรียนและบ้าน
ปฐมวัย

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็นการพิจารณา)

มฐ. 1/1.4
มฐ. 2/2.4
มฐ. 3/3.1
มฐ. 3/3.2
มฐ. 1/1.1

มฐ. 1/1.1
มฐ. 3/3.1
มฐ. 3/3.2

มฐ. 3/3.1
มฐ. 3/3.2
มฐ. 3/3.4

มฐ. 3/3.4

๗๔
กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ระดับปฐมวัย)
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

กิจกรรม
ห้องสมุดเด็กปฐมวัยมีหนังสือ
ห้องสมุดสาหรับ และสื่อเพิ่มขึ้น 50 ชิ้น
เด็กปฐมวัย

กิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน

ครูและนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลเข้าร่วมประกวด และ
แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมฯ

กิจกรรมพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สมรรถนะการ ของโรงเรียนทุกคน
ปฏิบัติงาน
บุคลากร
ทางการศึกษา

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

1. เด็กและผู้ปกครองมีหนังสือและ
สื่อใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก
2. ผู้ปกครองใช้บริการยืมหนังสือ
สาหรับผู้ปกครอง
3. มีผู้เห็นความสาคัญและบริจาค
หนังสือ
4. เด็กปฐมวัยมีนิสัยรักการอ่าน
1. นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถตามศักยภาพอย่าง
เต็มที่ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
2. นักเรียนและครูได้ประสบการณ์
จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย
1. ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับเด็ก มีความรู้
ความสามารถตรวจตามสายงาน
การศึกษาปฐมวัย
2. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่าง
ถูกวิธี
3. สถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ที่
มีความเกี่ยวข้องกับเด็กเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็นการพิจารณา)

มฐ. 2/2.5
มฐ. 3/3.3

มฐ. 1/1.2
มฐ. 3/3.1
มฐ. 3/3.2

มฐ. 2/2.3
มฐ. 2/2.6
มฐ. 3/3.4

๗๕
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา (ระดับปฐมวัย)
โครงการ/
กิจกรรม

กิจกรรม
ปรับปรุง
หลักสูตร
สถานศึกษา

โครงการ
อาหาร
กลางวัน
นักเรียน

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็นการพิจารณา)

1. ครูสามารถวิเคราะห์
หลักสูตรสถานศึกษาได้
2. ครูทุกคนสามารถวิเคราะห์
หลักสูตรสถานศึกษาและทา
การเตรียมการสอนได้

สถานศึกษามีการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับ
การศึกษาปฐมวัย และการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

มฐ. 2/2.1
มฐ. 3/3.1
มฐ. 3/3.2
มฐ. 3/3.3
มฐ. 3/3.4

นักเรียนรู้จักเลือกรับประทาน
อาหาร และมีสุขนิสัยในการ
รับประทานอาหารอย่างถูก
สุขลักษณะและมีสุขภาพร่างกาย
ที่สมบูรณ์ แข็งแรง

มฐ. 1/1.1

1. โรงเรียนมีสารสนเทศระดับ
การศึกษาปฐมวัยเพื่อการรายงาน
หน่วยเหนือ
2. โรงเรียนมีสารสนเทศเพื่อให้
บริการแก่ผู้ที่มีความต้องการ
3. โรงเรียนใช้สารสนเทศเป็นฐาน
ในการบริหารจัดการ

มฐ. 2/2.5
มฐ. 2/2.6
มฐ. 3/3.3

1. นักเรียน โรงเรียนวัดบางเตย
นอกทุกคน ได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มีคุณภาพ
2. นักเรียนจะไม่มีปัญหาด้าน
ทุพโภชนาการ
3. ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาด
แคลนค่าอาหารกลางวัน
4. นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มีคุณภาพ
ครบ 5 หมู่
กิจกรรมจัดทา 1. จัดทาเอกสารข้อมูลและ
สารสนเทศ
สารสนเทศระดับการศึกษา
การศึกษา
ปฐมวัย ที่เป็นปัจจุบัน ในปี
ปฐมวัย
การศึกษา 2562

๗๖
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา (ระดับปฐมวัย)
โครงการ/
กิจกรรม

กิจกรรม
พัฒนา
บุคลากร

กิจกรรม
บัณฑิตน้อย

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับเด็กทุกคน เข้ารับ
การอบรม ศึกษาดูงาน มีความรู้
ความสามารถทันสมัยทัน
เหตุการณ์และนาความรู้
ความสามารถที่มีร่วมกันพัฒนา
เด็กให้เต็มตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

1. ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับเด็ก มีความรู้
ความสามารถตรวจตามสายงาน
การศึกษาปฐมวัย
2. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา
อย่างถูกวิธี
3. สถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กเป็นที่
ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. เด็กปฐมวัยทุกคนร่วมงานวัน โรงเรียนได้เสนอผลงานต่อชุมชน
สาเร็จการศึกษา
และเป็นการสร้างความสัมพันธ์
2. เด็ก และ ผู้ปกครอง ชุมชน ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน ชุมชน
ร่วมงานและชมผลงาน
เห็นความสาคัญของการจัด
การศึกษาทุกระดับ

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็นการพิจารณา)

มฐ. 2/2.3
มฐ. 2/2.6

มฐ. 2/2.6
มฐ. 3/3.1
มฐ. 3/3.2

๗๗
กลยุทธ์ที่ 4 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
(ระดับปฐมวัย)
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

กิจกรรม
ประชุม
ผู้ปกครอง

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็นการพิจารณา)

1. ผู้ปกครองมีความเข้าใจใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน
2. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
3. มีการประชุมผู้ปกครองไม่
น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปีการศึกษา
กิจกรรมเยี่ยม 1. ครูปฐมวัยเยี่ยมบ้านเด็ก
บ้านเด็ก
ปฐมวัยในชั้นที่รับผิดชอบครบ
ปฐมวัย
ทุกคน
2. ครูปฐมวัยทราบสภาพความ
เป็นอยู่และปัญหาของเด็ก

ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาจัด
การศึกษาปฐมวัย

มฐ. 2/2.6
มฐ. 3/3.4

โรงเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาและดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ได้อย่างถูกทาง

มฐ. 2/2.6
มฐ. 3/3.4

กิจกรรม
ปฐมนิเทศ

1. จัดปฐมนิเทศและปัจฉิม
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยจานวน 1
ครั้ง
2. จัดประชุมผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย จานวน 2 ครั้ง

ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการ
เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
และมีความเข้าใจในการจัด
การศึกษาปฐมศึกษา

มฐ. 2/2.6
มฐ. 3/3.4

กิจกรรม
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายใน
โรงเรียน

1. นักเรียนและครูมีความรู้และ
มีประสบการณ์ในการศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
2. สร้างความภาคภูมิใจให้กับ
เจ้าของสถานประกอบการที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
การศึกษาของท้องถิ่น
3. นักเรียนชั้นอนุบาลได้ไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ จานวน 1
ครั้ง/ภาคเรียน

1. เด็กปฐมวัยมีแหล่งเรียนรู้ตาม
ความต้องการ
2. เด็กปฐมวัยเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง

มฐ. 2/2.4
มฐ. 3/3.1
มฐ. 3/3.2

๗๘
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (ระดับปฐมวัย)
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็นการพิจารณา)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาการลงทุน
เพื่อการศึกษา

1. ประชาชน ชุมชนมีความ
ตระหนักร่วมกันที่จะพัฒนา
โรงเรียน
2. ได้รับการสนับสนุนทั้งด้าน
การเงิน วัสดุอุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอน รวมทั้งแรงกาย
และสติปัญญาที่ใช้ในการพัฒนา
โรงเรียน

1. ระบบการบริหารจัดการงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80 ขึ้นไป
2. มีการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ให้ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์และ
เป็นที่พึงพอใจต่อผู้รับบริการร้อย
ละ 80 ขึ้นไป

มฐ. 2/2.4
มฐ. 2/2.5

กิจกรรมทัศน
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานที่

1. นักเรียนทุกชั้น ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย
2. นักเรียนสามารถนาความรู้
มาใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับ
ความรู้และมีผลการเรียนรู้ที่
สูงขึ้น
4. นักเรียนสามารถนาความรู้ที่
ได้รับมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

นักเรียนและครูได้รับความรู้จาก
ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้
จริงนามาใช้เพิ่มพูนความรู้ในวิชา
ที่เรียนและนามาใช้ในชีวิตประจา
ได้

มฐ. 2/2.4
มฐ. 3/3.1
มฐ. 3/3.2

๗๙
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม (ระดับประถมศึกษา)
โครงการ/
กิจกรรม

กิจกรรมปรับ
สภาพภูมิทัศน์
ภายในเป็น
แหล่งเรียนรู้

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

1. สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนร้อยละ 80 ถูก
ปรับปรุงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่
ปลอดภัยน่าอยู่ น่าเรียน
น่าชื่นชม/สวยงาม
โครงการ
1. จัดสร้าง ปรับปรุง พัฒนา
พัฒนาอาคาร อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
สถานที่ และ ทั่วบริเวณโรงเรียน
สิ่งแวดล้อม 2. อาคารสถานที่มีความ
ทันสมัย มั่นคง แข็งแรง และ
เอื้อต่อการเรียนรู้
3. ลักษณะอาคารสถานที่
สะอาด ห้องเรียนเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน
4. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในอาคารสถานที่ อยู่ใน
สภาพที่ดีพร้อมใช้งาน ไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ
1. นักเรียนปฐมวัยทุกคนได้เล่น
จัดซื้อเครื่อง เครื่องเล่นที่มีมาตรฐาน
เล่นสนาม
2. นักเรียนปฐมวัยทุกคนได้
ออกกาลังกายทุกวัน
3. นักเรียนโรงเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงขึ้น
4. นักเรียนโรงเรียนมีความสุข
สนุกสนาน

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็นการพิจารณา)

สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนดีขึ้น ร่ม
รื่น มีแหล่งเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ปลอดภัยน่าอยู่ น่าเรียน
น่าชื่นชม

มฐ. 2/2.2
มฐ. 2/2.5

1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมทันสมัย สมบรูณ์ แข็งแรง
และเอื้อต่อการเรียนรู้
2. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึง
พอใจ มีความศรัทธา และสิ่งบุตร
หลานมาเรียนเพิ่มขึ้น
3. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใน
อาคารสถานที่อยู่ในสภาพที่ดีใช้การ
ได้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา

มฐ. 2/2.2
มฐ. 2/2.5

1. เด็กมีอุปกรณ์เครื่องเล่นเหมาะสม
ตามวัย
2. บริเวณสนามเด็กเล่นมีความ
ปลอดภัย มีอาณาเขตชัดเจน
3. เด็กมีความสุข ได้รับการเพิ่มพลัง
สมองจากการเคลื่อนไหว มี
พัฒนาการทุกด้านเหมาะสมตามวัย

มฐ. 1/1.2 ข้อ 4)
มฐ. 2/2.2
มฐ. 2/2.5

๘๐
กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
โครงการ/
กิจกรรม

กิจกรรม
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถรายงาน
ผลต่อต้นสังกัดได้ทุกปี
การศึกษา และพร้อมสาหรับ
การประเมินภายนอกจากสมศ.
กิจกรรมจัดทา 1. โรงเรียนจัดทาแผนปฏิบัติ
แผนพัฒนา
งานประจาปีการศึกษา 2562
การศึกษา
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ดาเนินงาน
2. โรงเรียนมีการจัดสรร
งบประมาณที่ตอบสนองต่อ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการ
1. นักเรียนทุกระดับชั้นมี
พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
คุณภาพการ ทุกรายวิชา ร้อยละ 70 ขึ้นไป
เรียนการสอน 2. นักเรียนที่เรียนอ่อนหรือไม่
และยกระดับ ผ่านมาตรฐานการเรียนรู้หรือ
ผลสัมฤทธิ์
ผลการเรียนรู้ ได้รับการสอน
ซ่อมเสริม ร้อยละ 80
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น ทุกรายวิชา
4. นักเรียนที่เรียนอ่อนหรือไม่
ผ่านมาตรฐานการเรียนรู้หรือ
ผลการเรียนรู้ ได้รับการสอน
ซ่อมเสริมสัปดาห์ละ อย่างน้อย
1 คาบ

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็นการพิจารณา)

1. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
2. โรงเรียนมีความพร้อมในการรับ
ประเมินภายนอก

มฐ. 1/1.1 ข้อ 5)
มฐ. 1/1.2 ข้อ 1)
มฐ. 2/2.2
มฐ. 3/3.4

การบริหารจัดการของโรงเรียน
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

มฐ. 2/2.1
มฐ. 2/2.2

1. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ
2. ครูสามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนที่เรียนอ่อนหรือไม่ผ่าน
มาตรฐานการเรียนรู้หรือผลการ
เรียนรู้ ได้รับการสอนซ่อมเสริมและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

มฐ. 1/1.1 ข้อ 5)
มฐ. 2/2.2
มฐ. 2/2.3

๘๑
กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนและ
ยกระดับ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ทุก
คนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
องค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้
ครบทุกด้าน
2. นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์
การประเมินกิจกรรม
3. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมที่เรียน
โครงการพัฒนา 1. นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการ
ห้องสมุดสู่ความ อ่าน สามารถใช้แหล่งเรียนรู้
เป็นเลิศ
ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง
2. นักเรียนมีการสืบค้นข้อมูลที่
ทันสมัยในระบบการบริหาร
การจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน

ครู และ นักเรียนระดับชั้น
อนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่
6 เข้าร่วมประกวด และ
แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมฯ

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา)

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ให้กับผู้เรียนตรงตามความถนัดและ
ความสนใจ
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ
3. นักเรียนนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

มฐ. 1/1.1
มฐ. 1/1.2
มฐ. 2/2.2
มฐ. 3/3.1
มฐ. 3/3.3

1. นักเรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนมีประสบการณ์และการ
เรียนรู้จากการอ่านเกิดนิสัยรักการอ่าน
และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้แบบ
ยั่งยืน
3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
4. บุคลากรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมและมีนิสัยรักการอ่าน
เพิ่มขึ้น
1. นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถตามวัตถุประสงค์
2. นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน กับ
การทางาน และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
3. นักเรียนและครูได้รับประสบการณ์
จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่าง
หลากหลายเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพตนเอง

มฐ. 1/1.1 ข้อ 4)
มฐ. 1/1.1 ข้อ 5)
มฐ. 2/2.6
มฐ. 3/3.2

มฐ. 2/2.3
มฐ. 2/2.4

๘๒
กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม
พัฒนา
ของโรงเรียนทุกคน
สมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน
บุคลากรทา
การศึกษา

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็นการพิจารณา)

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิด
สมรรถนะและนาความรู้
ความสามารถตลอดจน
ประสบการณ์ไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา ทาให้
โรงเรียนได้พัฒนาระดับคุณภาพ
การศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
ให้สูงขึ้น
กิจกรรมกีฬา 1. ครูและนักเรียนโรงเรียนวัด 1. ครูและนักเรียนได้เล่นกีฬา
กรีฑา ภายใน บางเตยนอก ……..คน
ตามที่ตนเองชอบ ตามที่ตนถนัด มี
และภายนอก 2. ครูและนักเรียน สามารถเล่น น้าใจนักกีฬา
โรงเรียน
กีฬาต่างๆได้ มีสุขภาพร่างกาย 2. ครูและนักเรียนในโรงเรียนมี
ที่แข็งแรง และสนุกสนาน
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มี 3. ครูและนักเรียนในโรงเรียนมี
น้าใจนักกีฬา
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

มฐ. 1/1.1 ข้อ 3)
มฐ. 1/1.1 ข้อ 6)
มฐ. 2/2.2
มฐ. 2/2.4

กิจกรรม
พัฒนากิจการ
ลูกเสือ –
เนตรนารี

มฐ. 1/1.1 ข้อ 5)
มฐ. 1/1.2 ข้อ 1)
มฐ. 2/2.2
มฐ. 2/2.3
มฐ. 3/3.1
มฐ. 3/3.3
มฐ. 3/3.4

1. ลูกเสือ – เนตรนารี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
2. บังคับบัญชาลูกเสือ 4 คน
3. นักเรียนทุกคนมีความรู้และ
ทักษะในกิจกรรมลูกเสือ- เนตร
นารี ตามหลักสูตรที่กาหนด
4. นักเรียนทุกคนมีความ
รัก ความสามัคคี เสียสละ
และช่วยเหลือกิจกรรมกันมาก
ขึ้น
5. นักเรียนทุกคนสามารถนา
ความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดีไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้

ลูกเสือ – เนตรนารี และลูกเสือ
สารอง ได้เข้าค่ายพักแรมและ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อันจะนาให้
ลูกเสือ – เนตรนารีและลูกเสือ
สารอง ได้ใช้วิชาต่าง ๆ ในทาง
ปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้มีระเบียบวินัย
และยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือ
มีความรัก ความ
สามัคคี เสียสละ และช่วยเหลือ
กิจกรรมกันมากขึ้นสามารถนา
ความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดีไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้

มฐ. 1/1.2 ข้อ 3)
มฐ. 2/2.2
มฐ. 3/3.1

๘๓

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
โครงการ/
กิจกรรม

กิจกรรม
ปรับปรุง
หลักสูตร
สถานศึกษา

โครงการ
อาหาร
กลางวัน
นักเรียน

โครงการ
พัฒนา
คุณภาพการ
บริหารงาน
บุคคล

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

1. หลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรกลุ่มสาระฯ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
2. ตัวชี้วัดที่ 1 มีหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่ม
สาระฯ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
1. นักเรียน โรงเรียนวัดบางเตย
นอกทุกคน ได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มีคุณภาพ
2. นักเรียนจะไม่มีปัญหาด้าน
ทุพโภชนาการ
3. ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาด
แคลนค่าอาหารกลางวัน
4. นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มีคุณภาพ
ครบ 5 หมู่
ครูและบุคลากรสามารถจัด
กิจกรรมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญได้เป็นอย่างดี

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็นการพิจารณา)

โรงเรี ย นมี ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและ
หลั ก สู ต รกลุ่ ม สาระฯ ตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น -พื้ น ฐ าน
พุทธศักราช 2551

มฐ. 1/1.1 ข้อ 1) - 5)
มฐ. 1/1.2 ข้อ 1)- 5)
มฐ. 2/2.1 - 2.6
มฐ. 3/3.1 - 3.5

1. นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการจะ
หมดไป
2. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มี
คุณภาพถูกหลักอนามัย

มฐ. 1/1.2 ข้อ 4)
มฐ. 2/2.2
มฐ. 2/2.5

1. ครูและบุคลากรจัดกิจกรรม
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ครูและบุคลากรนาความรู้ที่ได้รับ
จากการศึกษาดูงาน อบรม มาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละ
กลุ่มสาระ และหน่วยประสบการณ์ได้
3. ครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริม
ขวัญกาลังใจในการทางาน
4. ครูและบุคลากรสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีได้

มฐ. 2/2.2
มฐ. 2/2.4
มฐ. 3/3.2
มฐ. 3/3.3

๘๔

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
โครงการ/
กิจกรรม

โครงการ
พัฒนา
คุณภาพการ
บริหารงาน
ทั่วไป

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

1. ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา นักเรียน ชุมชน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับการ
บริการจากกลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป
2. ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา นักเรียน ชุมชน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความพึง
พอใจในการรับบริการจากกลุ่ม
บริหารทั่วไป
3. ระบบการบริหารจัดการงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป
4. มีการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการงานฝ่าย
บริหารงานทั่วไปให้ถูกต้องทัน
ต่อเหตุการณ์และเป็นที่พึงพอใจ
ต่อผู้รับบริการ

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

1. ระบบการบริหารจัดการงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80 ขึ้นไป
2. มีการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ให้ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์และ
เป็นที่พึงพอใจต่อผู้รับบริการร้อย
ละ 80 ขึ้นไป

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็นการพิจารณา)

มฐ. 2/2.2
มฐ. 2/2.6

๘๕
กลยุทธ์ที่ 4 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัด
การศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
โครงการ/
กิจกรรม

กิจกรรม
ประชุม
ผู้ปกครอง

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

1. ครูและบุคลากร 16 คน
ประชุมประจาเดือน
2. คณะกรรมการสถานศึกษา
15 คน ประชุมภาคเรียนละ
2 ครั้ง
3. ผู้ปกครองนักเรียน 120
คน ประชุมภาคเรียนละ 1
ครั้ง
4. คณะกรรมการสถานศึกษา
ครู ผู้ปกครอง ได้ร่วมกิจกรรม
การพัฒนาการศึกษากับ
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพปี
การศึกษา 2562
กิจกรรมเยี่ยม 1. ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่มี
บ้านสาน
ปัญหาโรงเรียนให้ความ
สัมพันธ์ชุมชน ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของ
นักเรียนได้ตรงประเด็น
2. โรงเรียนวัดบางเตยนอกมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและ
ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
โรงเรียน
3. ด้านคุณภาพโรงเรียนวัดบาง
เตยนอก และชุมชนได้มี
กิจกรรมต่างๆร่วมกันทั้งภายใน
โรงเรียนและภายนอกโรงเรียน

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็นการพิจารณา)

โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก
ชุมชนในการจัดการศึกษาเป็น
อย่างดี จัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ นักเรียน ดี
เก่ง มีความสุขและ มีจิต
สาธารณะ

มฐ. 2/2.2
มฐ. 3/3.5

1. นักเรียนได้รับการเอาใจใส่จาก
ผู้ปกครองเป็นอย่างดี
2. นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น
และจบการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
เป้าหมาย

มฐ. 2/2.2
มฐ. 3/3.5

๘๖
กลยุทธ์ที่ 4 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
(ระดับประถมศึกษา)
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็นการพิจารณา)

กิจกรรม
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
นักเรียน

ร้อยละ 90 ของนักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี

นักเรียน ร้อยละ 90 มีความ
ประพฤติเรียบร้อยอยู่ในระเบียบ
วินัยและมีคุณธรรมจริยธรรมและ
สามารถนาไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวันได้

มฐ. 1/1.2 ข้อ 1)
มฐ. 2/2.2
มฐ. 2/2.5
มฐ. 3/3.1

โครงการ
สนับสนุนวัน
สาคัญในรอบ
ปี

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้
เรียนรู้ทักษะด้านต่าง ๆ ของ
กิจกรรมวันสาคัญเพื่อยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน
2. นักเรียนตระหนักถึง
ความสาคัญของวันต่างๆ
ประจาปี
3. นักเรียนรู้จักขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่นและชาติ
ไทยโดยการเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชน
4. นักเรียนได้รับความรู้และ
นาไปเผยแพร่ อนุรักษ์สืบสาน
ต่อไป

1. นักเรียนตระหนักถึง
ความสาคัญของวันสาคัญต่างๆ
2. นักเรียนได้ร่วมงานวันสาคัญ
อย่างทั่วถึงและทัศนคติที่ดีต่อวัน
สาคัญต่างๆ
3. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม
4. ปลูกฝังค่านิยมทางวัฒนธรรม
ประเพณีของไทย

มฐ. 1/1.2 ข้อ 1)
มฐ. 1/1.2ข้อ 2)
มฐ. 2/2.2

๘๗
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็นการพิจารณา)

โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
มีส่วนร่วมใน
การ
พัฒนาการ
ลงทุนเพื่อ
การศึกษา

1. ระบบการบริหารจัดการงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2. มีการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ให้ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์และ
เป็นที่พึงพอใจต่อผู้รับบริการ

1. ระบบการบริหารจัดการงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80 ขึ้นไป
2. มีการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ให้ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์และ
เป็นที่พึงพอใจต่อผู้รับบริการร้อย
ละ 80 ขึ้นไป

มฐ. 2/2.2
มฐ. 2/2.6

โครงการ
พัฒนา
คุณภาพการ
บริหารงาน
การเงินและ
งบประมาณ

1. การจัดทาบัญชีประเภทต่าง ๆ
ถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถ
ตรวจสอบได้
2. โรงเรียนมีคู่มือการปฏิบัติงาน
การเงินและพัสดุ ที่ถูกต้อง
ครบถ้วน
3. โรงเรียนมีการบริหาร
งบประมาณที่เน้นประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
1. นักเรียนทุกชั้น ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย
2. นักเรียนสามารถนาความรู้มา
ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับ
ความรู้และมีผลการเรียนรู้ที่สูงขึ้น
4. นักเรียนสามารถนาความรู้ที่
ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้

1. การเงินและพัสดุของโรงเรียน
เป็นไปตามหลักการบริหาร
งบประมาณและระเบียบของทาง
ราชการ และปฏิบัติงานการเงิน
ในโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

มฐ. 2/2.2

นักเรียนและครูได้รับความรู้จาก
ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้
จริงนามาใช้เพิ่มพูนความรู้ในวิชา
ที่เรียนและนามาใช้ในชีวิตประจา
ได้

มฐ. 1/1.1 ข้อ 5)
มฐ. 1/1.2 ข้อ 1)
มฐ. 2/2.2
มฐ. 3/3.1

กิจกรรมทัศน
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานที่

๘๘
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
โครงการ/
กิจกรรม

กิจกรรม
พัฒนาและ
ยกระดับ
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

1. สถานศึกษามีการจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน ในระดับดี
2. ครูร้อยละ 80 เยี่ยมบ้าน
นักเรียนทุกคนและนาข้อมูล
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3. การดาเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไป
อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน
สมบรูณ์และนักเรียนทุกคน
ได้รับการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

การดาเนินการตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่าง
เป็นระบบ ครบถ้วนสมบรูณ์และ
นักเรียนทุกคนได้รับการ
ช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่าง
ทั่วถึง

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ประเด็นการพิจารณา)

มฐ. 2/2.2
มฐ. 3/3.5

2. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม
ดี

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

ดีเลิศ

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้

ดีเลิศ

๘๙
1. วิธีการพัฒนา โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทาน
อาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจาทุกวัน
อย่างสม่าเสมอ มีการชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้
มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลง ในการ
ดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมี
สุขเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมื อจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบางเตย ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตาม
ความสามารถ สนับ สนุ นให้เข้ าร่ว มการแข่งขันกีฬาในระดับกลุ่ ม มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ภ ายในและ
ภายนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มี
วินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับ ผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจาวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จั กดูแล
รักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ทางานร่วมกับ
เพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้
ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันสาคัญทางชาติกิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
เช่น พ่อ วัน แม่ วันไหว้ครู วัน เข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝั งให้ เด็กมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้ม
แย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการ
และมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ทากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอก
ห้องเรียน โดยครูได้ดาเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน โรงเรียนได้ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ทาให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิด
สร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว กล้าซักถามเพื่อค้นหาคาตอบ ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครู
และเพื่อนฟัง มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ
มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ โดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอ
ผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวั ย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
2. ผลการพัฒนา นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุ ขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ การกล้าพูด
กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งในและนอกห้องเรียน ร่าเริง แจ่มใส มีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ได้ ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวั ตรประจาวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม
รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้

๙๐
3. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการพัฒนานักเรียน
ให้มคี วามสนใจอยากเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย จัดกิจกรรมโครงงานเพื่อ
พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ใ ห้ เ ด่ น ชั ด มากขึ้ น และมี
จินตนาการความคิดสร้างสรรค์จากการเคลื่อนไหวและสร้างสรรค์ผลงานที่มีรายละเอียด มีความแปลกใหม่
มากขึ้นจากการทางานประดิษฐ์

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
๒.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์
๒.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดี
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดี
ดี

1. วิธีการพัฒนา โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนมีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีองค์ประกอบที่สาคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่
การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นพิจารณาจากวัยของเด็ก ประสบการณ์ของเด็ก โดย
เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้ และ
ความเข้าใจการจั ดการศึกษาปฐมวั ย โดยให้ ผู้ มีส่ ว นร่ว มทุกฝ่ ายได้มีบทบาทในการมีส่ ว นร่ว มการจั ด
การศึกษา โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
โรงเรียนวัดบางเตยนอก ได้จัดสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์ และอานวย
ความสะดวกต่ อ การพั ฒ นาเด็ ก ทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ แ ละจิ ต ใจ สั ง คม และสติ ปั ญ ญา คื อ จั ด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้ เช่น จัดให้มีอุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน เครื่อง
อานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับเด็ก โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือที่
จาเป็นต่อพัฒนาการของเด็กให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดให้มีเครื่องเล่นสนามที่เหมาะสมปลอดภัย
จัดให้มีพื้นที่สาหรับแปรงฟัน ล้างมือ ทาความสะอาดร่างกายห้องน้าห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ที่จาเป็นและ
เหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรีย มความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่ นและการลงมือปฏิบัติด้ว ย
ตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์

๙๑
การเรียนรู้ คือมีครูประจาการที่จบการศึกษาปฐมวัยส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่ อง ซึ่งส่ งผลให้ ครู ด้า นการศึกษาปฐมวัย ทุกคนล้ ว นมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
และผู้ ปกครองมีการจั ดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้ อ งเรียนที่คานึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น มีความสุขในการ
เรี ย นรู้ มีสื่ อเทคโนโลยี ใช้ในการสื บ เสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้ บริการด้านสื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มี
การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์
ที่ส ถานศึ ก ษาก าหนด มี ก ารจั ด ทาแผนการจั ด ประสบการณ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานตามหลั ก สู ต ร
การศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินงานและ
จั ด ท ารายงานผลการประเมิ น ตนเองประจ าปี มี ก ารน าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ผลการพัฒนา โรงเรียนมีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านตามศักยภาพ เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความแตกต่างของบุคคล
ธรรมชาติและการเรียนรู้ ของนักเรียนตามหลักสูตรปี ๒๕๖0 สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น สนองการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
เพื่อพัฒนานั กเรี ยนให้เกิดความสุขในการเรียนรู้ เกิดทักษะที่หลากหลายและจาเป็นต่อการดารงชีวิต
ผู้ บ ริ ห ารสามารถบริ ห ารจั ด การศึกษาให้ บรรลุ เป้ าหมายตามแผนพัฒ นาคุ ณภาพโรงเรี ยน ทาให้ เด็ ก
ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจ ผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี มีการประชุม มีการพัฒนาตนเองในทุกด้าน ส่งผลให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีผลการประเมิน จากการบริหารจัดการติดตาม
ตรวจสอบ และโรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมทั้งนาผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายใน ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
3. แนวทางการพัฒนา ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่าง
เหมาะสมยิ่งขึ้น และต่อเนื่อง พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ร่วมกับโรงเรียนมีการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้โรงเรียนก้าวทันกระแสโลก โรงเรียนควรจัดหา
วิ ท ยากรมาให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพภายในอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ค รู รู้ จ ริ ง ชั ด เจน และ
กระตือรือร้นในการรับการประกันคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกตลอดเวลา

๙๒

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดี
ดีเลิศ

1. วิธีการพัฒนา โรงเรียนมีวิธีการ แนวทาง และแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาปฐมวัย
มุ่ง เน้ น ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาการในทุ ก ๆ ด้ าน ทั้ง ทางด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ จิ ตใจ สั ง คม และ
สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การ
เรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ เพื่ อสามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้อ ย่ างเป็ นสุ ข ภายใต้ค าว่า เก่ง ดี มี สุ ข
ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการ
เรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัยดังนี้
ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้
ร่ า งกายทุก ส่ ว นทั้ ง กล้ ามเนื้ อมั ดใหญ่มั ดเล็ ก ให้ ทางานอย่ างมีป ระสิ ทธิ ภ าพด้ านอารมณ์ จิ ตใจ เด็ ก มี
พัฒ นาการด้า นอารมณ์ค วามรู้ สึ กได้ อ ย่า งเหมาะสมรู้จั ก ยั บยั้ ง ชั่ง ใจ รู้ จั ก การรอคอย กล้ า แสดงออก
ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ มีวินัย
ในตนเอง เล่ น ร่ ว มกั บ ผู้ อื่น ได้ มี สั ม มาคารวะต่ อ ผู้ ใ หญ่ ด้ า นสติ ปั ญ ญา มี ค วามคิ ดร่ ว มยอด รู้จั ก การ
แก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้ วย
ตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความมีน้าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย เพื่อ
ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุ ข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน
ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอื้อเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน ซึ่ง
เป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
เด็กนักเรียน
ห้องเรียนมีบรรยากาศ แจ่มใส กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีการ
ตกแต่งห้องเรียนให้สดใส และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิจวัตรประจาวัน ด้วยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การสารวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของ
เด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อได้นาผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัด
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ใ นชั้ น เรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาครู อ ย่ า งเพี ย งพอและทั่ ว ถึ ง มี ก ารก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากาหนด

๙๓
มีการจั ดทาแผนการจั ดประสบการณ์ที่ส อดคล้ องกับมาตรฐานตามหลั กสู ตรการศึกษาปฐมวัย มีการ
ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินงานและจัดทารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจาปี มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง
2. ผลการพัฒนา โรงเรียนมีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านตามศักยภาพ เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความแตกต่างของบุคคล
ธรรมชาติและการเรียนรู้ ของนักเรียนตามหลักสูตรปี ๒๕๖0 สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น สนองการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยอาศัยการมีส่ วนร่วมของผู้ปกครอง
ในโครงการร่วมด้วยช่วยสอน เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดความสุขในการเรียนรู้ เกิดทักษะที่หลากหลายและ
จาเป็นต่อการดารงชีวิต รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียนในงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมีกระบวนการและแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เกิดความตระหนักและเข้าใจการจั ดการศึกษาปฐมวัย โดยมีการจัดปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ระดับ
ปฐมวัย เพื่อให้ พ่อแม่ ผู้ ป กครอง ได้เกิดความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลั กการจัด
การศึกษาปฐมวัย และส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานของโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง เช่น งาน
วันแม่ งานวันรับวุฒิบัตรปฐมวัยปีที่ ๓ โรงเรียนจัดสิ่งที่จาเป็น เอื้อประโยชน์และอานวยความสะดวกต่อ
การพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยมีการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียนอย่างเด่นชัด เพื่อครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ตลอดเวลาเต็มศักยภาพ
3. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนมีวิธีการ แนวทางและแนวปฏิบั ติในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสม
กับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
และนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนั กและเข้าใจการ
จัดการศึกษาปฐมวัย การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย มีการสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น รวมทั้งมีการ
จัดสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อพัฒ นาเด็กอย่างรอบด้าน และโรงเรียนจะพัฒ นาต่อไปให้ดียิ่งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

๙๔
สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
๒.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์
๒.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
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5

๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

3

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
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รวม
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โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยในระดับคุณภาพ ระดับ ดีเลิศ

๙๕
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ ดี
ประเด็น
1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1)มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสาร และการคิดคานวณ
2)มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3)มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4)มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5)มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6)มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1)การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2)ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3)การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4)สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ผลรวมมาตรฐานที่ 1

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดีเลิศ
ดี
ดี
ดี

1.กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้ เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานตัว ชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง มุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับ ชั้น ป.1 ครูเน้นการใช้คาถาม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของ
ผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ส่งเสริมให้
นั กเรี ย นมี ทักษะในการแสวหาความรู้ ด้ว ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒ นาตนเองอย่างต่อ เนื่อง จั ด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยการรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล
2.ผลการดาเนินงาน
นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกกาลังกาย มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิซาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและ
อ่าน คล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับ ชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น ได้อย่างสร้างสรรค์
สืบ ค้ น ข้อมูล หรือแสวงหาความรู้ จ ากสื่ อ เทคโนโลยีได้ ด้ว ยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จาแนก
แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สาคัญ จาเป็น รวมทั้งรู้เท่าทัน สื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้

๙๖
และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รัก
การออกกาลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้ ยอมรับในกฎกติ กาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของ
สังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล และระหว่างวัย
ทั้งนี้มีผลการดาเนินงานเซิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๙๗
ประเด็น
ความสามารถใน
การอ่าน (ป.1-6)
(ระดับ ดี)

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามรถในการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
จาแนกตามระดับคุณภาพ
ชั้น ป.1
62.96

ชั้น ป.2

ชั้น ป.3

ชั้น ป.4

ชั้น ป.5

ชั้น ป.6

62.96
48.94
41.46
34.15 33.33
32.56
23.4
24.07
16.67

ดีเยี่ยม

ความสามารถใน
การสื่อสาร คิด
คานวณ และ
คิดวิเคราะห์
(ระดับ ดี)

37.21
30.23

23.4 20.51 24.39
16.67
11.11

ดี

12.82
7.69 3.7 1.85 4.26
0 0

พอใช้

ต้องปรับปรุง

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความสามรถในการสื่อสาร คิดคานวณและคิดวิเคราะห์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ชั้น ป.1
60.46

ชั้น ป.2

ชั้น ป.3

65.96

44.44 48.78
46.3
31.71
23.4
25.93
33.33 20.37

ชั้น ป.4

ชั้น ป.5

64.1

32.56

29.63 27.78
19.51
10.64

6.98 7.69

ดีเยี่ยม

ดี

ชั้น ป.6

พอใช้

12.82
3.7 1.85
0 0 0

ต้องปรับปรุง

๙๘
ประเด็น
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
(ระดับ ปาน
กลาง)

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความสามรถในการใช้เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ๖
จาแนกตามระดับคุณภาพ
ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

62.96
53.49
48.15

44.44

40.42
33.33

41.46

31.71
29.79

26.83 25.58

29.79

15.38

14.81

38.46

20.93

18.52

12.82
5.56

ดีเยี่ยม

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ
(ระดับ พอใช้)

ดี

3.7 1.8

พอใช้

0 0 0

ปรับปรุง

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖2 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

55
47.5
37.5
32.5

32.5

27.5
20
10

15

15

2.5
ด้านภาษาไทย

ด้านคณิตศาสตร์

5

รวมความสามารถทั้ง
2 ด้าน

๙๙
ประเด็น
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ
(ระดับ พอใช้)

ผลการประเมิน
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖2 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ควรปรบั ปรุงอย่างยิง่

ควรปรับปรุง

พอใช ้

ปานกลาง

ค่อนข ้างดี

ดี

ดีมาก

่
ดีเยียม

72.73
54.54

45.46
30.30 30.30
33.33
21.21
18.1821.21
00

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ของ
ผู้เรียน
(ระดับ ดีเยี่ยม)

00

0

33.33
9.09
0

0000

3.03
000

18.18
6.06
0

3.03
000

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ
ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

76.74 77.14
68.09
61.11
51.92

48.78

51.22

48.08
38.89

31.91
23.26 22.86

ดีเยี่ยม

ดี

๑๐๐
ประเด็น
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ของผู้เรียน
(ระดับ ดีเยี่ยม)

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้
76.74

68.09

61.11

57.14

51.22
38.46
32.69 28.85

41.46
30.04

23.4

ชั้น ป.2

16.28
6.98

8.51

7.85

1.85
ชั้น ป.1

31.43

ชั้น ป.3

ชั้น ป.4

ชั้น ป.5

11.43

ชั้น ป.6

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภูมิใจในความเป็นไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

ดี
79.07

61.54

38.46

68.57

68.09

62.26
48.78
37.74

51.22
31.91

31.43
20.93

ชั้น ป.1

ชั้น ป.2

ชั้น ป.3

ชั้น ป.4

ชั้น ป.5

ชั้น ป.6

๑๐๑
ประเด็น
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ของผู้เรียน
(ระดับ ดีเยี่ยม)

ผลการประเมิน
ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สุขภาวะทางจิต
ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ที่อยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม
การยอมรับความคิดเห็นผูเ้ รียน

สุขภาวะทางจิต

มีภูมิคุ้มกันตนเอง

คานึงถึงความเป็นธรรมต่อสังคม

96.30 94.44 96.30
94.44
92.59
90.74
92.59

ชั้น ป.1

97.87
98.15 97.56
95.74
95.35 95.35
95.12
92.68
93.62 93.02
90.24
89.74
90.70
91.49
87.18
87.18
84.62

ชั้น ป.2

ชั้น ป.3

ชั้น ป.4

ชั้น ป.5

ชั้น ป.6

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

96.3

98.15

97.67
95.12

95.74
89.74

ชั้น ป.1

ชั้น ป.2

ชั้น ป.3

ชั้น ป.4

ชั้น ป.5

ชั้น ป.6

๑๐๒
3.จุดเด่น
ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย จนเป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบใน
เรื่อง ความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม ได้แก่ การเช้าคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ
4. จุดควรพัฒนา
ผู้เรียนในระดับขั้น ป.๑ - ป.๓ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนาเสนอ การอภิปราย และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปั ญหาตามสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม ยังต้อง
ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ในด้ า นทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ ความเป็ น ไทย ไม่ ห ลงใหลกั บ ค่ า นิ ย มต่ า งชาติ จนเกิ ด การ
ลอกเลียนแบบ ทาให้ลืมวัฒนธรรม อันดีงามของไทย
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการจัดการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
ระดับคุณภาพ ดี
ประเด็น
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการจัดการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้
ผลรวมมาตรฐานที่ 2

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ดี
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

1.กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึ กษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกาหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์
กาหนดพั น ธกิ จ กลยุ ท ธ์ ใ นการจั ดการศึ ก ษาของสถาน ศึ ก ษาเพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น มี ก ารปรั บ
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจาปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้

๑๐๓
ผู้รับผิดขอบ ดาเนินการพัฒนา ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการดาเนินการนิเทศ
กากับ ติดตาม ประเมิน ผลการดาเนินงาน และสรุปผลการดาเนินงาน
2. ผลการพัฒนา
๒.๑ สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย วิสั ยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับ สภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิ รูปการศึกษา ความต้องการของชุม ชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ตาแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อ ง ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ได้ ดาเนินการอย่างเป็น
ระบบ มีกจิ กรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
๒.๓ สถานศึกษามีการปรั บแผนพัฒนาคุณ ภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ
๒.๔ ผู้ เกี่ย วข้องทุกฝ่ าย และเครือข่ายการพั ฒ นาคุณภาพสถานศึกษา มีส่ ว นร่ว มในการร่ว ม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
๒.๕ สถานศึ กษามีก ารนิ เทศ ก ากับ ติด ตาม ประเมินผลการบริห ารและการจั ดการศึก ษาที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเซิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒ นาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา
๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

๑๐๔
วิธีการพัฒนา
การพัฒนาครูบุคลากร
ทางการศึกษา

ผลการพัฒนา
จานวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาวิชาชีพ

จานวนคน
23%
8%

ยังไม่ได้รับการพัฒนา

15%

1 ครั้ง/ภาคเรียน

54%

2 ครั้ง/ภาคเรียน
มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน

การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

จานวนเครือข่ายมามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยังไม่ได้รับการพัฒนา
2 ครั้ง/ภาคเรียน

1 ครั้ง/ภาคเรียน
มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน
0% 0%

31%
69%

๑๐๕
วิธีการพัฒนา
การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการวาง
แผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
การนิเทศกากับ
ติดตามและ
ประเมินผล

ผลการพัฒนา
ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรสาหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั้งใน
รูปแบบของงบประมาณ และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุน
การเรียนการสอน
ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลจากผู้บริหาร
ยังไม่เคยได้รับการนิเทศ

1 ครั้ง /ภาคเรียน

22%

มากกว่า 2 ครั้ง / ภาคเรียน

7%

71%

3.จุดเด่น
โรงเรี ย นมี ก ารบริ ห ารและการจั ด การอย่ า งเป็ น ระบบโรงเรี ย นได้ ใ ช้ เ ทคนิ ค การประชุ ม ที่
หลากหลายวิธีเช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุกฝ่ายมี
ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดวิ สั ย ทัศน์ พัน ธกิจ เป้าหมาย ที่ชัด เจน มี การปรับ แผนพัฒ นาคุณภาพการจั ด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลั กสูตรสถานศึกษาครูผู้ ส อนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ
ติดตามประเมินผล การดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษาและโรงเรียนได้ใช้กระบวน วิจัย
ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
4. จุดควรพัฒนา
๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการ ศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษา

๑๐๖

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ ดี
ประเด็น
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้
3.2ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้
ผลรวมมาตรฐานที่ 3

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

1.กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยการดาเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลายได้แก่งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาสู่
กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน การสอนที่
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นทักษะการคิดเช่นจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ
และบรรยากาศตามสถานที่ ต่างๆทั้งภายในห้ องเรี ยน และนอกห้ อ งเรี ย น ครู ใช้ สื่ อ การเรีย นการสอน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.ผลการดาเนินงาน
จากดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.จุดเด่น
ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติ
จริงมีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. จุดควรพัฒนา
ควรน าภูมิปั ญญาท้ องถิ่น ให้ เข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ดกิจกรรมให้ นักเรียนได้เรีย นรู้ ควรน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องในการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน

๑๐๗
กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายใน
ตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 8 ประการ
1)กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
2)จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน
3)จัดการและบริหารข้อมูล
สารสนเทศ ที่เป็นระบบ
4) จัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา
5)ดาเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา
6)ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา
7)จัดทารายงานประจาปีที่เป็นการ
ประเมินคุณภาพภายใน
8) ดาเนินการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2 ปีการศึกษา

ดาเนินการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
จัดทารายงานประจาปีที่เป็น
การประเมินคุณภาพภายใน
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา
ดาเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา
จัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา
จัดการและบริหารข้อมูล
สารสนเทศ ที่เป็นระบบ
จัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตาม…
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

ปี 2562
ปี 2561

0

5

10

๑๐๘
กระบวนการพัฒนา
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วม
รับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
ความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน

สิ่งอานวยความสะดวกของการเรียนรู้
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของ…
การบริหารของผู้บริหารโรงเรียน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของ…
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู…
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ…
ความสามารถในการอ่านของนักเรียน
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ ดี
จากผลการดาเนิ น งานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่ งผลให้ โ รงเรียนจัดการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐานจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี
ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ ดี มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการศึกษาอยู่ในระดับ ดี มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอยู่ใน
ระดับ ดี มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับ ดี
ทั้งนี้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหา และ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียนสอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน และสภาพของชุมชนท้องถิ่น
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น
มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม และคุณลักษณะตามที่โรงเรียนกาหนดปรากฏอย่างชัดเจน
ดังที่ป รากฏผลประเมิน ในด้านกระบวนการบริห ารจัด การของผู้ บ ริห ารโรงเรียนมี ผ ลประเมิน ในราย
มาตรฐานอยู่ในระดับดี โรงเรียนมีการวางแผนออกแบบกิจกรรมและดาเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วมใช้ผลการประเมิน/การดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาตรวจสอบผลการดาเนินงานและปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดี วิเคราะห์ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไป
ตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทโรงเรียนพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ติดตาม
ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคลและการประเมินผลจากสภาพจริงใน
ทุกขั้นตอน โรงเรียนดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดคุณภาพ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดี โดยโรงเรียนให้ความสาคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเป็นอย่างดี
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียนในระดับสูง

๑๐๙

ส่วนที่ ๕
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ
จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญที่สถานศึกษา
จะต้องน าไปวิเคราะห์ สั งเคราะห์ เพื่อสรุปนาไปส ู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนคุณภาพความส าเร็จกั บ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (๓ – ๕ ปี) และนาไปใช้ในการวางแผนพั ฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมิน
ในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและ
ความต้องการช่วยเหลือได้ ดังนี้
สรุปผล
จุดเด่น
-ด้านคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ เด็กมี
พัฒนาการด้านสังคม เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา โดย
ศึ ก ษากรอบเนื้ อ หามาตรฐานวางแผนการด าเนิ น งาน
ศึ ก ษาค้ น คว้ า เอกสาร น าผลดี ที่ ไ ด้ ม าพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
มาตรฐานตัว บ่ งชี้ของโรงเรี ย นวางแผนพัฒ นาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและมีความยังยืนที่ส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรง
นักเรีย นสามรถใช้เทคโนโลยีในการสืบ ค้นข้อมูล ในการ
พัฒ นาการเรี ย นของตนเอง นั ก เรี ย นมีสุ ขภาพร่า งกาย
สมบู ร ณ์แข็งแรงรั กการออกกาลั งกาย มีส มรรถนะทาง
กายและน้ าหนั ก ส่ ว นสู ง เป็ น ไปตามเกณฑ์ ส ร้ า งความ
ร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนในการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

จุดควรพัฒนา
-ด้านคุณภาพผู้เรียน
1. ครูผู้สอนทาความเข้าใจหลักสูตร
2. ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนทุกชั้น
3. ผู้บริหารต้องกากับติดตาม ครูประจาชั้นทุกคน
และให้ครูดูแลเอาใจใส่นักเรียนที่ตนรับผิดชอบ
4. ผู้เรียนต้องเร่งพัฒนาการใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพื่อให้มี
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
เพื่อให้สูงกว่าระดับชาติ
5. จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนรู้จักตนเองเพื่อการ
เรียนต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต

๑๑๐

จุดเด่น
-ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
โรงเรียนพัฒนาและส่งเสริมครูปฏิบั ติ ง า น ต า ม
หน้ า ที่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
สถานศึกษามีการจั ดหลั กสูตร กระบวนการเรียนรู้และ
กิ จ ก รร มพั ฒ นา ผู้ เ รี ย น อย่ างร อบ ด้ า น มี กา รจั ด
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มี
การประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนมีการบริหารและการ
จั ดการอย่ า งเป็ น ระบบมีการกาหนดวิสั ย ทัศน์ พันธกิ จ
เป้ า หมายที่ ชั ด เจน มี ก ารปรั บ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับผลการ
จั ด การศึ ก ษา สภาพปั ญ หา ความต้ อ งการพั ฒ นาและ
นโยบายปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพ
มาตรฐานหลั กสู ตรสถานศึกษา ครู ผู้ ส อนพัฒ นาตนเอง
และสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
จุดเด่น
-ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครู มี ก ารพั ฒ นาการสอน โดยจั ด กิ จ กรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงมีการให้วิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรี ย นรู้ ภ ายในสถานศึ ก ษาและใช้ ป ระโยชน์ จ ากแหล่ ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้

จุดควรพัฒนา
-ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
1. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็น ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน
2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา
3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
มีความรู้ ความสามรถ ทักษะตามมาตรฐานตาแหน่ง
4. จัดสภาพแวดล้อมและสังคมที่เหมาะสมกับผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย

จุดควรพัฒนา
-ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อย่างหลากหลาย และใช้
แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง
2. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนาเสนอ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะใน
การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรม
ทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย
4. ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
5. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่
หลากหลายตามสภาพจริง
6. ครูควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

๑๑๑
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. โรงเรียนส่งเสริมให้การศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาที่มีความสาคัญพื้นฐานของการพัฒนา
มนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
2. พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรที่ใช้เป็นแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กได้ตรงกับศักยภาพ
ของผู้เรียน
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสร้างสื่อ อุปกรณ์ / นวัตกรรม การเรียนการสอน ตรงตามเนื้อหาสาระ
4. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะความชานาญในการใช้ประสบการณ์การ
เรียนรู้กับเด็กเป็นอย่างดี
5. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กให้มากที่สุด
6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เข้มข้น เพื่อให้มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ และมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
7. การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน
8. ส่งเสริมการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง
9. พัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
ความต้องการและการช่วยเหลือ
1. งบประมาณที่เพียงพอ
2. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจาเป็น
3. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ เครื่องอานวยความสะดวกที่เพียงพอ
4. การจัดกิจกรรมนักเรียนต้องให้ครอบคลุมทุกด้านและทุกคน
5. ลดภาระงานที่ไม่จาเป็นเกี่ยวกับการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้ครูผู้สอนปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้เต็มที่และต่อเนื่อง
6. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวการประเมิน O-NET

๑๑๒

ภาคผนวก

สถานศึกษานาเสนอหลักฐานข้อมูลสาคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ แบบย่อ ๆ เช่น
 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทารายงานการประเมินตนเอง/คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาของสถานศึกษา

๑๑๓
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา ๒๕61
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

๑๑๔
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
สรุปภาพรวม

ดี
ดี
พอใช้
ดี

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี

๑๑๕

