๑

ตอนที่ ๑
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
๑. ข้ อมูลทัว่ ไป
โรงเรี ยนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) ที่ต้ งั ๑๓๒/๑ หมู่ที่ ๑ ตาบลโกสัมพี
อาเภอ โกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต ๑
โทรศัพท์ ๑-๕๕๗๑-๕๔๓๑ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๑๐๔๓-๕๒๖๐
E-mail : anuban_ksp_ school@hotmail.com Website : anubankosampinakorn-school.org
เปิ ดสอนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปี ที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๕๕ ตารางวา
เขตพื้นที่บริ การ ๒ หมู่บา้ น ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าคูณ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองเตาอิฐ
ประวัติโดยย่อ
โรงเรี ยนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) เดิมชื่อโรงเรี ยนบ้านท่าคูณ ทาการก่อสร้าง เมื่อ
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๐๘ โดยทาการก่อสร้างอาคารเรี ยนแบบ ป ๑ ซ ( ใต้ถุนสู ง) จากความร่ วมมือ
ของคณะกรรมการการศึกษาและประชาชน นาโดยนายพลอย ทองปาน ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที่ ๑ มี นายสมาน
อาจจานง ดารงตาแหน่งครู ใหญ่ ในขณะนั้น
ใน ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้างทางราชการ เป็ นเงิน
๔๐,๐๐๐ บาท จึงได้ต่อเติมอาคารเก่าที่มีเพียง ๒ ห้อง รวมเป็ น ๔ ห้องเรี ยน ( เป็ นห้องพักครู ๑ ห้อง)
จนเสร็ จเรี ยบร้อยใช้เป็ นสถานที่เรี ยนได้ ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างบ้านพักครู
๑ หลัง วันที่ ๒๗ สิ งหาคม ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จานวน ๕๕,๐๐๐ บาท ต่อเติม
อาคารเรี ยน ป ๑ ซ จนแล้วเสร็ จ วันที่ ๑๐ สิ งหาคม ๒๕๒๔ ได้รับคาสั่งจากสานักงานประถมศึกษา
กาแพงเพชร ที่ ๓๑๑/๒๔ ลงวันที่ ๑๐ สิ งหาคม ๒๕๒๔ ให้นายสมาน อาจจานง

ตาแหน่งครู ใหญ่

โรงเรี ยนบ้านท่าคูณ ย้ายไปดารงตาแหน่งครู ใหญ่ โรงเรี ยนบ้านใหม่พฒั นา ให้นายวีระ มาลัย รักษาการใน
ตาแหน่งครู ใหญ่โรงเรี ยนบ้านท่าคูณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๒๕

ได้รีบงบประมาณจากทางราชการ

จานวน ๑,๑๑๘,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรี ยนแบบ ๐๑๗ ก ๔ ห้องเรี ยนตามกรมสามัญ จานวน ๑ หลัง
ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๒๘ คณะกรรมการสถานศึกษาและประชาชนได้จดั หาทุนทรัพย์ จานวน ๒๐,๐๐๐
บาท ซื้ อที่ดินติดกับโรงเรี ยนด้นตะวันออก จานวน ๓ ไร่ ๒ งาน มอบให้กบั โรงเรี ยน ปี พ.ศ.๒๕๓๘

๒

คณะกรรมการสถานศึกษา ประชาชน นาโดยอธิการธรรมรัตน์ วิสิญาโณ เจ้าอาวาสวัดท่าคูณ ได้
ทอดผ้าป่ านาเงินมาซื้ อที่ดินด้านทิศใต้ ซึ่ งติดต่อกับโรงเรี ยน จานวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒
งาน ๕๕ ตารางวา
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับประกาศจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชรเขต ๑ ให้
เป็ นโรงเรี ยนอนุบาลต้นแบบประจาอาเภอ จึงใช้ชื่อ จากโรงเรี ยนบ้านท่าคูณ มาเป็ นโรงเรี ยนอนุบาลโกสัมพี
นคร(บ้านท่าคูณ) ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับคาสั่ง ให้นายสถาพร ชาญเชี่ยว มาดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) แทนนาย วีระ มาลัย ที่ยา้ ยไปดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
บ้านเกาะรากเสี ยด
ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ นายยงยุทธ บดีรัฐ

มาดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการ

โรงเรี ยนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) แทนนายสถาพร ชาญเชี่ยว ซึ่งลาออกจากราชการ จนถึงปัจจุบนั
นี้
แผนทีโ่ รงเรียนอนุบาลโกสั มพีนคร(บ้ านท่ าคูณ)

๓

๒. ข้ อมูลผู้บริ หาร
๑) ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนชื่อ นายยงยุทธ นามสกุล บดีรัฐ วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ปริ ญญาโท
สาขาการบริ หารการศึกษา ดารงตาแหน่งที่โรงเรี ยนตั้งแต่ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบนั
เป็ นเวลา ๒ ปี ๓ เดือน โทรศัพท์ ๐๘-๑๐๔๓-๕๒๖๐ E-mail: yongyutkpp_ bodee@hotmail.com
๒) รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน - คน วุฒิการศึกษาสู .สุ ด - โทรศัพท์ - E-mail: รับผิดชอบกลุ่ม(ตามโครงสร้างงานบริ หารของสถานศึกษา )
๓. ข้ อมูลนักเรียน
๓.๑) ข้อมูลวันที่ ๑๐ มิถุนายน ปี การศึกษา ๒๕๕๔
๑) จานวนนักเรี ยนในเขตพื้นที่บริ การทั้งสิ้ น ๒๔๐ คน
๒) จานวนนักเรี ยนในโรงเรี ยนทั้งสิ้ น ๒๗๖ คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิ ดสอน
ระดับชั้นเรี ยน

จานวนห้อง

เพศ
ชาย

หญิง

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

ชั้นอนุบาล๑

๑

๑๖

๕

๒๑

๒๑

ชั้นอนุบาล๒

๑

๙

๙

๑๘

๑๘

รวม

๒

๒๕

๑๔

๓๙

๑๙.๕

ประถมศึกษาปี ที่๑

๑

๑๒

๙

๒๑

๒๑

ประถมศึกษาปี ที่๒

๑

๘

๗

๑๕

๑๕

ประถมศึกษาปี ที่๓

๑

๑๔

๑๓

๒๗

๒๗

ประถมศึกษาปี ที่๔

๑

๘

๑๙

๒๗

๒๗

ประถมศึกษาปี ที่๕

๑

๑๗

๑๒

๒๙

๒๙

ประถมศึกษาปี ที่๖

๑

๑๒

๑๐

๒๒

๒๒

รวม

๖

๗๑

๗๐

๑๔๑

๒๓.๕

มัธยมศึกษาปี ที่ ๑

๑

๑๕

๑๙

๓๔

๓๔

มัธยมศึกษาปี ที่ ๒

๑

๒๔

๑๓

๓๗

๓๗

มัธยมศึกษาปี ที่ ๓

๑

๑๑

๑๔

๒๕

๒๕

รวม

๓

๕๐

๔๖

๙๖

๓๒

รวมทั้งหมด

๑๑

๑๔๖

๑๒๐

๒๗๖

๒๕.๐๙

๔

๓.๒) ข้อมูลนักเรี ยนเมื่อสิ้ นปี การศึกษา
จานวน

จานวน

(ทั้งหมด)

(คน)

๒๖๓

๒๔๗

๙๓.๑๖

๒ จานวนนักเรี ยนที่มีน้ าหนัก ส่ วนสู งตามเกณฑ์ของกรมอนามัย

๒๖๓

๒๕๒

๙๕.๘๑

๓ จานวนนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องเรี ยนร่ วม

๒๖๓

๕

๑.๙๐

๔ จานวนนักเรี ยนที่มีภาวะทุพโภชนาการ

๒๖๓

๑๑

๔.๑๘

๕ จานวนนักเรี ยนปั ญญาเลิศ

๒๖๓

๖

๒๖๓

๓๓

๑๒.๕๔

๗ จานวนนักเรี ยนที่ออกกลางคัน(ปัจจุบนั )

๒๖๓

-

๐.๐๐

๘ สถิติการขาดเรี ยน

๒๖๓

๙

๒๖๓

-

๐.๐๐

๑๐.๑ อนุบาล ๒

๑๗

๑๗

๑๐๐

๑๐.๒ ประถมศึกษาปี ที่ ๖

๑๗

๑๗

๑๐๐

๑๐.๓ มัธยมศึกษาปี ที่ ๓

๒๓

๒๓

๑๐๐

๑๑.๑ ระดับปฐมวัย

๓๕

๑:๑๘

๑๑.๒ ระดับประถมศึกษา

๑๓๗

๑:๒๓

๑๑.๓ ระดับมัธยมศึกษา

๙๑

๑:๑๓

๒๖๓

๒๖๓

๑๐๐

๑๓ จานวนนักเรี ยนที่มีคุณลักษณะเป็ นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผูป้ กครอง

๒๖๓

๒๖๓

๑๐๐

๑๔ จานวนนักเรี ยนที่มีคุณลักษณะเป็ นนักเรี ยนที่ดีของโรงเรี ยน

๒๖๓

๒๖๓

๑๐๐

๒๖๓

๒๖๓

๑๐๐

ที่
๑

รายการ
จานวนนักเรี ยนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพล

ร้ อยละ

ศึกษาหรื อสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุ ขภาพ(สสส.)

จานวนนักเรี ยนที่มีความต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ

จานวนนักเรี ยนที่เรี ยนซ้ าชั้น

๑๐ จานวนนักเรี ยนที่จบหลักสู ตร

๑๑ อัตราส่ วนครู : นักเรี ยน แยกตามระดับ

๑๒ จานวนนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
วรรณคดีและนันทนาการ

๑๕ จานวนนักเรี ยนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและ
นอกประเทศ

๕

ที่

รายการ

๑๖ จานวนนักเรี ยนที่มีบนั ทึกการเรี ยนรู ้จากการอ่านและการสื บค้น
จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
๑๗ จานวนนักเรี ยนที่ผา่ นการประเมินความสามารถด้านการคิด
ตามที่กาหนดในหลักสู ตรสถานศึกษา
๑๘ จานวนนักเรี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินตามความสามารถใน
การปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กาหนดในหลักสู ตรสถานศึกษา
๑๙ จานวนนักเรี ยนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ตามระดับชั้น
(นักเรี ยนปกติ)
๒๐ จานวนนักเรี ยนที่อ่านคล่อง เขียนคล่องตามระดับชั้น
( นักเรี ยนปกติ)
๒๑ จานวนนักเรี ยนที่คิดเลขเป็ นตามระดับชั้น ( นักเรี ยนปกติ)

จานวน

จานวน

(ทั้งหมด)

(คน)

๒๒๘

๒๒๘

๑๐๐

๒๒๘

๒๒๘

๑๐๐

๒๒๘

๒๒๘

๑๐๐

๒๒๘

_

_

๒๒๘

๒๒๘

๑๐๐

๒๒๘

๒๒๘

๑๐๐

ร้ อยละ

๖

๔. ข้ อมูลครู และบุคลากร
๔.๑

ที่

ครู ประจาการ

ชื่อ-สกุล

อายุ

อายุ

ตาแหน่ง

ราชการ

วิทยฐานะ

สอน
วุฒิ

วิชาเอก

วิชา/
ชั้น

จานวนครั้ง/
ชัว่ โมงที่รับ
การพัฒนา/
ปี

๓๘

๑๔

ครู ชานาญการ คบ.

ปฐมวัย

อ.๑

๘๘ ชัว่ โมง

๒ นางตีรณันต์ บุญเนียม

๕๐

๒๕

ครู ชานาญการ คบ.

สังคมศึกษา

อ.๒

๖๓ ชัว่ โมง

๓ นางวิมลทิพย์ จันทร์แดง

๕๑

๓๓

ครู ชานาญการ คบ.

ประถมศึกษา

ป.๑

๔๘ ชัว่ โมง

๔ นางพจนีย ์ มีพร

๕๖

๒๐

ครู ชานาญการ ศศบ.

ประวัติศาสตร์

ป.๒

๔๐ ชัว่ โมง

๕ นายสมชาย เนื้อนิ่ม

๔๙

๒๕

ครู ชานาญการ คบ.

ประถมศึกษา

ป.๓

๑๑๖ ชัว่ โมง

๖

น.ส.ปิ ยวดี ช่างสุ วรรณ

๕๕

๓๑

ครู ชานาญการ คบ.

ประถมศึกษา

ป.๔

๔๕ ชัว่ โมง

๗ นางวราพร โสประดิษฐ์

๕๑

๓๑

ครู ชานาญการ กศบ.

ประวัติศาสตร์

ป.๕

๔๒ ชัว่ โมง

๘ นางศศิธร สงวนศักดิ์

๕๓

๑๘

ครู ชานาญการ คบ.

ประถมศึกษา

ป.๖

๖๓ ชัว่ โมง

๙

น.ส.ปราณี ต่อกร

๓๘

๑๑

ครู ชานาญการ กศม. จิตวิทยาแนะแนว อังกฤษ ๔๘ ชัว่ โมง

๑๐ นางทิพวรรณ พงษ์สิงห์

๕๒

๒๘

ครู ชานาญการ กศม. จิตวิทยาแนะแนว คณิ ตฯ

๑๑ นางจันทิมา สุ ขศิริ

๓๑

๗

ครู ชานาญการ คบ.

๑๒ นายสุ รพันธ์ มะลิลา

๕๑

๓๑

ครู ชานาญการ กศม. บริ หารการศึกษา

๑๓ นางรุ จิรา ประเสริ ฐสังข์

๓๑

๖

๑

นางชนิดา อนุสนธิ์

๑๔ น.ส.รุ่ งทิพย์ พรรณดิษฐ์

๔๕

๕ เดือน

๑๕ นายกิจจา ศุภดิษฐ์

๓๘

๑๔

ครู

ครู ผชู ้ ่วย

กศม.

คบ.

ครู ชานาญการ คบ.

จานวนครู ที่สอนตรงเอก ๑๔ คน คิดเป็ นร้อยละ ๙๓.๓๓
จานวนครู ที่สอนตรงความถนัด ๑ คน คิดเป็ นร้อยละ ๖.๖๗

วิทยาศาสตร์

๖๖ ชัว่ โมง

วิทย์

๘๐ ชัว่ โมง

สังคม

๒๑ ชัว่ โมง

เทคโนโลยีและ

การ

๔๐ ชัว่ โมง

การสื่ อสาร

งาน

การศึกษา

คอมฯ

ภาษาไทย

ภาษาไท ๔๘ ชัว่ โมง
ย

ดนตรี

ดนตรี ๑๒๐ ชัว่ โมง

๗

๔.๒ พนักงานราชการ/ครู อตั ราจ้าง
ที่
๑

ชื่อ-สกุล
นางวนิดา สี เพชร

อายุ

ประสบการณ์
การสอน

๓๗

๑ ปี

วุฒิ

วิชาเอก

ป.ตรี

บัญชี

สอนวิชา/
ชั้น
ครู ธุรการ

จ้างด้วยเงิน
งบประมาณ
สพป.กพ.เขต๑

๒
๓

น.ส.พัฒนา เพชรกาแหง
นายพรมประทาน พุม่ สลิด

๒๙

๑ ปี

๒๗

๑ ปี

ปวส.

บัญชี

วทบ. วิทยาศาสตร์

เด็กพิการ

งบประมาณ

เรี ยนร่ วม

สพป.กพ.เขต๑

สุ ข-

งบประมาณราย

การกีฬาเพื่อ

พลศึกษา

หัวของ

สุ ขภาพ

ป.๓-ม.๓

โรงเรี ยน

๔.๓ บุคลากรสนับสนุน
ที่
๑

ชื่อ-สกุล
นายสมจิตร แสนยม

อายุ

ประสบการณ์
ทางาน(ปี )

๕๖

๑ ปี

วุฒิ

วิชาเอก

ป.๔

-

สอนวิชา/
ชั้น

จ้างด้วยเงิน

นักการ

งบประมาณ

ภารโรง

สพป.กพ.เขต๑

๕. ข้ อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรี ยนจานวน ๒ หลัง อาคารประกอบจานวน ๔ หลัง ส้วม ๓ หลัง สนามเด็กเล่น ๑
สนาม สนามฟุตบอล ๑ สนาม สนามวอลเลย์บอล ๑ สนาม สนามตะกร้อ ๑ สนาม
๖. ข้ อมูลงบประมาณ
งบประมาณ ( รับ-จ่าย)
รายรับ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ(อบต.)

จานวน(บาท)

รายจ่าย

จานวน(บาท)

๘,๑๗๐,๗๕๔.๔๕ งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๖,๕๓๙,๗๗๙.๔๕
๔๐๑,๗๐๐

งบพัฒนาคุณภาพการจัด

๒,๐๓๒,๖๕๗๕

การศึกษา
เงินอื่นๆ
รวมรายรับ

๘,๕๗๒,๔๕๔.๔๕ รวมรายจ่าย

-

๘,๕๗๒,๔๕๔.๔๕

๘

งบดาเนินการ/เงินเดือน/ค่าจ้าง คิดเป็ นร้อยละ ๘๐.๐๓ ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็ นร้อยละ ๑๙.๙๗ ของรายรับ
๗. ข้ อมูลสภาพชุ มชนโดยรวม
๑) สภาพชุมชนรอบบริ เวณโรงเรี ยนมีลกั ษณะเป็ นชุมชนชนบท พึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันอยูก่ นั แบบ
เครื อญาติ มีประชากรประมาณ ๑,๓๐๐ คน บริ เวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรี ยนได้แก่ ทิศตะวันตกติดต่อ
กับวัดท่าคูณ ทิศเหนือติดต่อกับโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพบ้านท่าคูณ ทิศใต้ติดต่อกับแม่น้ าปิ ง อาชีพ
หลักของชุมชน คือรับจ้างและเกษตรกร ส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ประเพณี /ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
เป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไป คือ การเทศน์มหาชาติ
๒) ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ อาชีพหลักคือ รับจ้างและ
เกษตรกร ส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๓๐,๐๐๐
บาท จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๕ คน
๓) โอกาสและข้ อจากัดของโรงเรียน
โรงเรี ยนอยูใ่ นเขตชุมชน ใกล้วดั บ้านท่าคูณ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพบ้านท่าคูณและใกล้แหล่ง
เรี ยนรู ้ต่างๆในชุมชน ทาให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ สาหรับให้นกั เรี ยนได้ศึกษา

ประชาชนในท้องถิ่นยังคงรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่น โรงเรี ยนและชุมชนจึงร่ วมกันอนุ รักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ต่างๆ ของ
ท้องถิ่น การคมนาคม สื่ อสาร สะดวก รวดเร็ ว ผูป้ กครองและชุมชนให้ความร่ วมมือ ส่ งเสริ ม สนับสนุน
การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนด้วยดีตลอดมา มีการประสานความร่ วมมือกับองค์กร หน่วยงานต่างๆใน
ด้านการสร้างคุณธรรม การต่อต้านยาเสพติด การขับขี่ปลอดภัย การรณรงค์เรื่ องภาวะโลกร้อน ซึ่ งได้
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องทุกๆปี
ข้ อจากัดของโรงเรียน
ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ทางานนอกพื้นที่ ปล่อยให้บุตร-หลานอยูก่ บั ผูส้ ู งอายุ ทาให้นกั เรี ยนขาดการ
ดูแลเอาใจใส่ ทั้งด้านการเรี ยนและความประพฤติ ทาให้เด็กปั ญหาด้านชูส้ าวในวัยเรี ยน การคบเพื่อน ซึ่ง
นักเรี ยนไม่สามรถที่จะปรึ กษาใครได้ เมื่อจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ แล้ว ไปศึกษาต่อมี
ปั ญหาการออกกลางคันอยูเ่ สมอ นักเรี ยนส่ วนมากเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วจะไปศึกษาต่อด้านสาย
อาชีพมากว่าสายสามัญ เพราะใช้เวลาเรี ยนน้อยกว่า สามารถที่จะนาไปประกอบอาชีพได้ ผูป้ กครองเสี ย
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าสายสามัญ การสนับสนุนด้านการศึกษาเป็ นไปตามอัตภาพ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะเศรษฐกิจ
และรายได้ของชุมชน ซึ่ งมีผลต่อการสนับสนุนในสถานศึกษาเป็ นอย่างยิง่

๙

๘. โครงสร้ างเวลาเรียนตามหลักสู ตรสถานศึกษา
๘.๑ ระดับปฐมวัย
เวลาเรี ยน(ชัว่ โมง):นาที/สัปดาห์
ชั้น

เสริ ม

เคลื่อนไหว/ สร้างสรรค์

ประสบการณ์

จังหวะ

(นาที)

(นาที)

๗๕

๑๐๐

อ.๑

(นาที)

เสรี

เกม

(นาที)

การศึกษา

กลางแจ้ง กิจกรรม
(นาที)

๑๕๐

ชัว่ โมง/

อื่นๆ

(นาที)
๑๕๐

รวม
นาที

(นาที)

๑๐๐

๒๒๕

๑๐๐

๑๕
ชัว่ โมง

อ.๒

๗๕

๑๐๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๐๐

๒๒๕

๑๐๐

๑๕
ชัว่ โมง

 จานวนชัว่ โมงที่จดั ให้นกั เรี ยนเรี ยนทั้งปี เท่ากับ 600 ชัว่ โมง
 กิจกรรมเรี ยนรู ้/จุดเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งการเน้นเป็ นพิเศษคือ การเรี ยนรู้แบบ BBL
 กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรี ยนจัดเพิ่มเติมคือ
อนุบาล ๑ กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบ BBL
อนุบาล ๒ กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบ BBL
๘.๒

ระดับประถมศึกษา
เวลาเรี ยน(ชัว่ โมง/สัปดาห์)

ชั้น

รวม

ภาษาต่าง

ก.พัฒนา

สาระ

ประเทศ

ผูเ้ รี ยน

เพิ่มเติม

๑

๑

๓

-

๒๓

๒

๑

๑

๓

-

๒๓

๒

๒

๑

๑

๓

-

๒๓

๒

๒

๒

๒

๒

๓

๓

๒๖

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๓

๓

๒๖

๔

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๓

๓

๒๖

๒๗

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๙

๙

๑๘

๙

๑๔๗

ภาษาไทย

คณิ ต

วิทย์

สังคม

สุข

ศิลปะ การงาน

ป.๑

๕

๕

๒

๒

๒

๒

ป.๒

๕

๕

๒

๒

๒

ป.๓

๕

๕

๒

๒

ป.๔

๔

๔

๒

ป.๕

๔

๔

ป.๖

๔

รวม

๒๗

๑๐

 แผนการเรี ยนรู้/จุดเน้น การพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งการเน้นเป็ นพิเศษ คือ แผนการเรี ยนรู้สาระการ
เรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์
 สระเพิม่ เติมที่จดั คือ
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖
๘.๓

๑ .ประวัติศาสตร์

๒.คอมพิวเตอร์

ระดับมัธยมศึกษา
เวลาเรี ยน(ชัว่ โมง/สัปดาห์)

ชั้น

ภาษา
ไทย

คณิ ต วิทย์

สังคม

สุ ขฯ

ศิลปะ

การ

ภาษาต่าง ก.พัฒนา

สาระ

งาน

ประเทศ

ผูเ้ รี ยน

เพิ่มเติม

รวม

ม.๑

๓

๓

๓

๔

๒

๒

๒

๓

๓

๕

๓๐

ม.๒

๓

๓

๓

๔

๒

๒

๒

๓

๓

๕

๓๐

ม.๓

๓

๓

๓

๒

๒

๑

๑

๒

๔

๙

๓๐

รวม

๙

๙

๙

๑๐

๖

๕

๕

๘

๑๐

๑๙

๙๐

 แผนการเรี ยนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งกรเน้นเป็ นพิเศษคือ แผนการเรี ยนรู้สาระการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ สาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
 สาระเพิ่มเติมที่จดั คือ
ม.๑

คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ การทาขนมไทย

ม.๒

คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ม.๓

คณิ ตศาสตร์

สังคมศึกษา ศิลปะ การงาน ภาษาอังกฤษ

๙. แหล่ งเรียนรู้ ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
๑)

ห้ องสมุด มีขนาด ๑๖๐ ตารางเมตร จานวนหนังสื อในห้องสมุด ๒,๘๕๓ เล่ม การ

สื บค้นหนังสื อและการยืม-คืน ใช้ระบบ ทศนิยมดิวอี้ จานวนนักเรี ยนที่ใช้ห้องสมุดในปี การศึกษา ๒๕๕๔
เฉลี่ย ๑๓๐ คน /วัน คิดเป็ นร้อยละ ๔๙.๔๒ ของนักเรี ยนทั้งหมด

๑๑

๒)

ห้ องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์

จานวน ๑ ห้อง

ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ จานวน ๑ ห้อง
ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา

จานวน ๑ ห้อง

ห้องปฏิบตั ิการคณิ ตศาสตร์ จานวน ๑ ห้อง
๓)

คอมพิวเตอร์ จานวน

๖๔ เครื่ อง

ใช้เพื่อการสอน จานวน ๖๒ เครื่ อง
ใช้เพื่อการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จานวน ๖๔ เครื่ อง
จานวนนักเรี ยนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปี การศึกษา ๒๕๕๔ เฉลี่ย ๑๒๐ คน/
ต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ ๔๕.๖๒ ของนักเรี ยนทั้งหมด
ใช้เพื่อการบริ หารจัดการ จานวน ๒ เครื่ อง
๔)

แหล่ งเรี ยนรู้ ภายในโรงเรี ยน

ที่

ชื่อแหล่งเรี ยนรู ้(สถานที่นอกห้องเรี ยน)

สถิติการใช้ จานวนครั้ง/ปี

๑

ห้องสมุด

๒

ห้องวิทยาศาสตร์

๓๖๐

๓

ห้องสังคม

๔๘๐

๔

ห้องภาษาไทย

๓๖๐

๕

ห้องคณิ ตศาสตร์

๓๖๐

๖

ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา

๗๒๐

๗

ห้องคอมพิวเตอร์

๖,๐๐๐

๕)

๑๖,๐๐๐

แหล่ งเรียนรู้ ภายนอกโรงเรียน

ที่

ชื่อแหล่งเรี ยนรู ้(สถานที่)

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี

๑

อุทยานคลองวังเจ้า

๑

๒

อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร

๓

๓

บ่อน้ าพุร้อนพระร่ วง

๔

๔

เขตป่ าสงวนบ้านท่าคูณ

๘

๕

ทุ่งนา

๔

๑๒

ที่

ชื่อแหล่งเรี ยนรู้(สถานที่)

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี

๖

โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพบ้านท่าคูณ

๑๒

๗

วัดบ้านท่าคูณสามัคคีธรรม

๑๐

๘

วัดเขาลาน้ า จังหวัดตาก

๑

๙

วัดหนองปลิง จังหวัดกาแพงเพชร

๑

๑๐

ศูนย์ฝึกลูกเสื อโรงเรี ยนบ้านดงซ่อม

๑

๑๑

พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี

๑

๑๒

แม่น้ าปิ ง

๔

๑๓

อุทยานแห่งชาติตากสิ น จังหวัดตาก

๑

๖)

ปราชญ์ชาวบ้ าน/ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู ้ แก่ครู

นักเรี ยนในปี การศึกษา ๒๕๕๔
๖.๑

ชื่อ นายแปลก สายพิณ

ให้ความรู้เรื่ องการตีกลองยาว สถิติการให้ความรู้

ในโรงเรี ยนแห่งนี้ จานวน ๒๐ ครั้ง/ปี
๖.๒

ชื่อนางวราภรณ์ โชติชีวเกษม

ให้ความรู้เรื่ องสุ ขอนามัย ไข้เลือดออก การมี

เพศสัมพันธ์ในวัยเรี ยน อบรมผูน้ าอนามัยโรงเรี ยน สถิติการให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้ จานวน
๘ ครั้ง/ปี
๖.๓) ชื่อ นายไสว

มีพร

ให้ความรู้เรื่ องการทาเกษตรกรรมตามแนวพระราชดาริ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้ จาวน ๓ ครั้ง/ปี
๖.๔ นายสมนึก

เฮียนตัน

ให้ความรู ้เรื่ องศิลปะมวยไทยในการป้ องกันตัว

ให้ความรู้ในโรงเรี ยนแห่งนี้ จานวน ๒ ครั้ง/ปี
๖.๕ องค์กรศาสนา พระธรรมทูต เผยแผ่พระศาสนาและการปฏิบตั ิตามหลักธรรมศาสนาพุทธ
ให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้ จานวน ๒๐ ครั้ง/ปี
๖.๖) หน่วยงานตารวจสันติบาล จังหวัดกาแพงเพชร อบรมโครงการการสร้างจิตสานึกต่อสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์ ให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๗) บริ ษทั ฮอนด้ามหาชนจากัด ให้ความรู ้เรื่ องการขับขี่ปลอดภัยสวมใส่ หมวกนิรภัย
ให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้ จานวน ๑ ครั้ง/ปี

๑๓

๑๐.

ผลงานดีเด่ นในรอบปี ที่ผ่านมา
๑๐.๑ ผลงานดีเด่น
ประเภท

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลทีไ่ ด้ รับ

หน่ วยงานทีม่ อบรางวัล

เหรี ยญทองการประเมินคุณภาพศูนย์เด็ก

สพป.กาแพงเพชรเขต ๑

สถานศึกษา
ปฐมวัยต้นแบบ
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดี

สมศ.

รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

สพป.กาแพงเพชรเขต ๑

ระดับ A
ผู้บริหารสถานศึกษา
นายยงยุทธ

บดีรัฐ

เกียรติบตั รผูบ้ ริ หารดีเด่น

ชมรมครู นครโกสัมพี

เกียรติบตั รครู ผฝู ้ ึ กสอนร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

สพป.พิจิตรเขต ๑

ครู
นางรุ จิรา

ประเสริ ฐสังข์

เหรี ยญทอง(ศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ)
เหรี ยญเชิดชูเกียรติและเกียรติบตั ร

หนึ่ง

นางตีรณันต์

บุญเนียม

คุรุสภา

นางตีรณันต์

บุญเนียม

เกียรติบตั รบันทึกความดี

สพฐ.

นางสาวปราณี

ต่อกร

เกียรติบตั รบันทึกความดี

สพฐ.

แสนครู ดี

นางศศิธร

สงวนศักดิ์

เกียรติบตั รครู สอนดี

อบต.โกสัมพี

นางชนิดา

อนุสนธิ์

เกียรติบตั รครู ดีโกสัมพีนคร

ชมรมครู นครโกสัมพี

นางวราพร

โสประดิษฐ์

เกียรติบตั รครู ดีโกสัมพีนคร

ชมรมครู นครโกสัมพี

นางวิมลทิพย์ จันทร์แดง

เกียรติบตั รครู ดีโกสัมพีนคร

ชมรมครู นครโกสัมพี

นายสุ รพันธ์

เกียรติบตั รครู ดีโกสัมพีนคร

ชมรมครู นครโกสัมพี

เกียรติบตั รเหรี ยญทองขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

สพป.พิจิตร เขต๑

มะลิลา

นักเรียน
เด็กหญิงสายรุ ้ง พวงภู่

บกพร่ องทางสติปัญญา
(ศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ)

๑๔

ประเภท

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลทีไ่ ด้ รับ

เด็กหญิงกล้วยไม้ โพธิพฤกษ์

รางวัลชนะเลิศแข่งขันตอบปั ญหาธรรมะช่วง

หน่ วยงานทีม่ อบรางวัล
กลุ่มนครโกสัมพี

ชั้นที่๓
เด็กหญิงเฉาะ ไร่ พิกุล

รางวัลชนะเลิศแข่งขันตอบปั ญหาธรรมะช่วง

กลุ่มนครโกสัมพี

ชั้นที่๓
เด็กชายนที

สุ ยะ

รางวัลชนะเลิศแข่งขันตอบปั ญหาธรรมะช่วง

กลุ่มนครโกสัมพี

ชั้นที่๓
เด็กหญิงดวงนภา สิ งห์ใส

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ การประกวดเต้น

และเพื่อนๆ

TO BE NUMBER ONE รุ่ น Pre teenage

นายปฐพี

ประพันไพร

สาธารณสุ ขกาแพงเพชร

รางวัลเหรี ยญทองการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้ สพป.กาแพงเพชร เขต ๑
จากเศษวัสดุในท้องถิ่น

นางสาวณัฐวดี เกตุเหล็ก

รางวัลเหรี ยญทองการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้ สพป.กาแพงเพชร เขต ๑
จากเศษวัสดุในท้องถิ่น

นางสาวกล้วยไม้ โพธิพฤกษ์ รางวัลเหรี ยญทองการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้ สพป.กาแพงเพชร เขต ๑
จากเศษวัสดุในท้องถิ่น
เด็กหญิงแสงจันทร์ หุ่นเที่ยง

เหรี ยญทองเกียรติยศวาดภาพระบายสี บกพร่ อง สพป.กาแพงเพชร เขต ๑
ทางสติปัญญา

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิ งห์ใส

เหรี ยญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒ วาดภาพ
ลายเส้น

สพป.กาแพงเพชร เขต ๑

๑๕

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จ
ที่

ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้ าหมาย

วิธีดาเนินการ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็ จ
( จานวนร้อยละ

๑ พัฒนาหลักสู ตร

เพื่อปรับปรุ งและจัดทา

๑.จัดทาหลักสู ตร

ร้อยละ ๙๐ โรงเรี ยน

สถานศึกษาและ

หลักสู ตรการเรี ยนการ

สถานศึกษา

มีหลักสู ตรสถานศึกษา

หลักสู ตรท้องถิ่น

สอนให้สอดคล้องกับ

๒.จัดทาหลักสู ตรกลุ่ม

และหลักสู ตรท้องถิ่น

ความต้องการ ความ

สาระ

ถนัดและความสนใจ

๓.จัดทาหลักสู ตรท้องถิ่น

ของผูเ้ รี ยน
๒ การใช้เทคโนโลยี

เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มและ ๑.อบรมครู ให้มีความรู้

ร้อยละ ๘๕ ครู /

สารสนเทศและการ

พัฒนาให้ครู และ

และทักษะพื้นฐานในการ นักเรี ยนสามารถใช้สื่อ

สื่ อสารด้านการ

นักเรี ยนใช้สื่อและ

ใช้คอมพิวเตอร์ และ

เทคโนโลยีและ

จัดการเรี ยนรู้

เทคโนโลยีเพื่อ

อินเทอร์ เน็ต

คอมพิวเตอร์ ข้ นั

พัฒนาการเรี ยนรู ้ที่ดีข้ ึน ๒.จัดกิจกรรมการเรี ยน

พื้นฐานได้

การสอนทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ พ้นื ฐานเพื่อ
ใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
เรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยน
๓ ระบบดูแลช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ๑.ระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน นักเรี ยนทุกคนได้รับ
ผูเ้ รี ยนและพัฒนา
ทักษะชีวติ

การเรี ยนของนักเรี ยน

-ทู บี นัมเบอร์ วัน
-เยีย่ มบ้านนักเรี ยน
-SDQ

-ทุนการศึกษา
-ปฐมนิเทศ
-ปั จฉิ มนิเทศ/บัณฑิตน้อย
-แนะแนวการศึกษา
๒.ช่วยเหลือเด็กพิการและ
ด้อยโอกาส

การช่วยเหลือตาม
เกณฑ์และปลอดจาก
สารเสพติด

๑๖

ที่

ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม

๔ การจัดการศึกษา
ปฐมวัย

วัตถุประสงค์/เป้ าหมาย
เพื่อส่ งเสริ มการจัด

วิธีดาเนินการ
๑.จัดทาหลักสู ตร

ตัวบ่งชี้ความสาเร็ จ
( จานวนร้อยละ
เด็กปฐมวัยทุกคน

กระบวนการเรี ยนรู้โดย สถานศึกษาระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาอย่าง
เน้นเด็กเป็ นสาคัญ

๒.จัดทาข้อมูล/เครื่ องมือ

มีคุณภาพตาม

ประเมินพัฒนาการ

พัฒนาการ

๓.จัดทาแผนการจัด
ประสบการณ์
๔วัดผล/ประเมินผล
พัฒนาการ
๕ ประกันคุณภาพ
การศึกษา

เพื่อพัฒนาการศึกษาให้

๑.จัดระบบบริ การและ

ครู บุคลากรและ

มีมาตรฐานได้ตาม

การจัดสารสนเทศ

นักเรี ยนทุกคน มีการ

มาตรฐานการศึกษา

๒.พัฒนามาตรฐาน

ประเมินคุณภาพ

ระดับปฐมวัยและ

การศึกษา

การศึกษาอย่างมี

มาตรฐานการศึกษาขั้น

๓.จัดทาแผนพัฒนา

คุณภาพและมี

พื้นฐาน

คุณภาพการศึกษา

ประสิ ทธิภาพตาม

๔.ดาเนินงานตาม

มาตรฐานการศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
๖.การประเมินคุณภาพ
การศึกษา
๗.รายงานคุณภาพ
การศึกษาประจาปี
๘.ผดุงระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา

๑๗

ที่

ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม

๖ พัฒนาและส่ งเสริ ม
ศักยภาพบุคลากร

วัตถุประสงค์/เป้ าหมาย

วิธีดาเนินการ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็ จ
( จานวนร้อยละ

ครู และบุคลากรได้รับ

๑.การพัฒนาตนเองของ

ร้อยละ ๙๕ ครู /

การพัฒนาและเพิ่ม

บุคลากรด้วยการอบรม/

บุคลากรได้รับการ

ศักยภาพให้เป็ นมือ

สัมมนา/ศึกษาดูงาน

พัฒนาตนเองตาม

อาชีพ

๒.ได้รับการส่ งเสริ มให้

เกณฑ์ ๒๐ ชัว่ โมง/ปี

เลื่อนวิทยฐานะ
๗ สร้างเครื อข่าย

เพื่อพัฒนาศักยภาพกร

๑.เครื อข่ายปฐมวัย

ร้อยละ ๙๐ ผูป้ กครอง

สถานศึกษาในการ

ศึกษาให้กบั นักเรี ยนโดย ๒.เครื อข่ายรักการอ่าน

องค์กร ชุมชน มี

พัฒนาคุณภาพ

มีองค์กร ชุมชน เอกชน ๓.เครื อข่ายวิถีพุทธ

ความพึงพอใจในการ

มีส่วนร่ วมในการจัดกร

๔.เครื อข่ายระบบดูแล

เข้าร่ วมกิจกรรม

ศึกษา

ช่วยเหลือผูเ้ รี ยน

เครื อข่าย

๕.เครื อข่ายคณะกรรมการ
สถานศึกษา
๘ สนับสนุนกิจกรรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพกร

๑.ประชาธิปไตยใน

นักเรี ยนทุกคนได้เข้า

องค์กรของนักเรี ยน

ศึกษาให้กบั นักเรี ยนโดย โรงเรี ยน

มามีส่วนร่ วมใน

และคณะกรรมการ

มีองค์กร ชุมชน เอกชน ๒.ผูน้ าอนามัยนักเรี ยน

กิจกรรมของโรงเรี ยน

นักเรี ยน

มีส่วนร่ วมในการจัดกร
ศึกษา

๙ ส่ งเสริ มการมีส่วน

เพื่อพัฒนาศักยภาพกร

๑.การประชุมผูป้ กครอง

นักเรี ยนร้อยละ ๙๐

ร่ วมของผูป้ กครอง

ศึกษาให้กบั นักเรี ยนโดย ๒.กีฬาสี ,กีฬากลุ่ม,กีฬา

ได้รับการพัฒนา

ชุมชน สมาคมและ

มีองค์กร ชุมชน เอกชน

การศึกษาที่ดีข้ ึน

เครื อข่ายต่างๆ

มีส่วนร่ วมในการจัดกร
ศึกษา

เยาวชน

๓.กีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์
๔.พัฒนาพ่อแม่ผปู ้ กครองเด็ก
ปฐมวัย

๕.วันสาคัญทางศาสนา

๑๘

ที่

ชื่องาน/โครงการ/

วัตถุประสงค์/เป้ าหมาย

วิธีดาเนินการ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็ จ

กิจกรรม
๑๐ ใช้เทคโนโลยี

( จานวนร้อยละ)
นาเทคโนโลยีมาใช้ใน

๑.จัดหา ดูแลรักษา

ครู ทุกคนสามารถ

สารสนเทศและการ

การบริ หารจัดการศึกษา คอมพิวเตอร์

สื่ อสารทาง

สื่ อสารในการ

ได้สะดวกรวดเร็ วและมี ๒.จัดระบบสารสนเทศ

อินเทอร์ เน็ตได้

บริ หารจัดการ

ประสิ ทธิภาพ

๓.การประชาสัมพันธ์

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปี ทีผ่ ่ านมา ( วันที่ ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ )
๑๑.

ระดับปฐมวัย
กรประเมินคุณภาพภายใน

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

ผลการประเมินตนเองของ

ผลการติดตามตรวจสอบ

สถานศึกษา

โดยหน่วยงานต้นสังกัด

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

๓.๗๒

ดีมาก

๓.๖๒

ดีมาก

๓.๖๖

ดีมาก

๑.๒ มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต

๓.๗๔

ดีมาก

๑.๓ มีความกตัญญูกตเวที

๓.๙๓

ดีมาก

๑.๔ มีเมตตากรุ ณา มีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง

๓.๗๕

ดีมาก

๓.๗๐

ดีมาก

๓.๕๖

ดีมาก

ด้ านผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีคุณธรรม จริ ยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
๑.๑ มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบและปฏิบตั ิตน
ตามข้อตกลงร่ วมกัน

และผูอ้ ื่น
๑.๕ ประหยัด รู้จกั ใช้และรักษาทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อม
๑.๖ มีมารยาทและปฏิบตั ิตนตามวัฒนธรรม
ไทย

๑๙

กรประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

ผลการประเมินตนเองของ

ผลการติดตามตรวจสอบ

สถานศึกษา

โดยหน่วยงานต้นสังกัด

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

๓.๗๖

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๗๖

ดีมาก

๓.๖๕

ดีมาก

๓.๗๙

ดีมาก

๓.๖๗

ดีมาก

๓.๑ สนใจกระตือรื อร้นในการทางาน

๓.๘๘

ดีมาก

๓.๒ ทางานจนสาเร็ จและภูมิใจในผลงาน

๓.๖๔

ดีมาก

๓.๓ เล่นและทากิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ื่นได้

๓.๘๘

ดีมาก

๓.๔ มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชะสุ จริ ต

๓.๗๖

ดีมาก

๓.๔๗

ดี

๓.๘๖

ดีมาก

๓.๒๔

ดี

๓.๕๓

ดีมาก

๓.๖๕

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีจิตสานึกในการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
๒.๑ รู ้คุณค่าของสิ่ งแวดล้อมและผลกระทบที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อม
๒.๒ เข้าร่ วมหรื อมีส่วนร่ วมกิจกรรม/
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
มาตรฐานที่ ๓ เด็กสามารถทางานจนสาเร็ จ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และมีความรู ้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุ จริ ต

มาตรฐานที่ ๔ เด็กสามารถคิดรวบยอด คิด
แก้ปัญหาและคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
๔.๑ มีความคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหาและคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์
๔.๒ แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
๔.๓ มีจินตนาการและความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์

๒๐

กรประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

ผลการประเมินตนเองของ

ผลการติดตามตรวจสอบ

สถานศึกษา

โดยหน่วยงานต้นสังกัด

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

๓.๖๘

ดีมาก

๓.๘๖

ดีมาก

๕.๑ รู้มีทกั ษะการใช้กล้ามเนื้ อใหญ่-เล็ก

๓.๗๖

ดีมาก

๕.๒ มีทกั ษะการใช้ทกั ษะทั้ง ๕

๓.๗๖

ดีมาก

๕.๓ มีทกั ษะในการสื่ อสาร

๓.๖๕

ดีมาก

๕.๔ มีทกั ษะในการสังเกตและสารวจ

๓.๖๕

ดีมาก

๕.๕ มีทกั ษะในเรื่ องมิติสัมพันธ์

๓.๖๕

ดีมาก

๓.๖๕

ดีมาก

๓.๖๕

ดีมาก

๓.๗๖

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๗๖

ดีมาก

๓.๗๖

ดีมาก

๓.๘๘

ดีมาก

๓.๘๐

ดีมาก

๓.๘๘

ดีมาก

๓.๘๘

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๕ เด็กมีความรู้และทักษะ
เบื้องต้น

๕.๖ มีทกั ษะในเรื่ องจานวน ปริ มาณ น้ าหนัก
และการกะประมาณ
๕.๗ เชื่ อมโยงความรู ้และทักษะต่างๆ
มาตรฐานที่ ๖ เด็กมีความสนใจใฝ่ รู้ รักการ
อ่านและพัฒนาตนเอง
๖.๑ มีความคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหาและคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์
๖.๒ แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
มาตรฐานที่ ๗ เด็กมีสุขนิสัย สุ ขภาพกาย
และสุ ขภาพจิตที่ดี
๗.๑ รักการออกกาลังกาย ดูแลสุ ขภาพแล
ช่วยเหลือตนเองได้
๗.๒ มีน้ าหนัก ส่ วนสู งและสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์
๗.๓ เห็นโทษของสิ่ งเสพติดให้โทษและสิ่ งมอม
เมา

๒๑

กรประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

๗.๔ มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
๗.๕ ร่ าเริ งแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพื่อน ครู และผูอ้ ื่น
มาตรฐานที่ ๘ เด็กมีสุนทรี ยภาพและลักษณะ
นิสัยด้านศิลปะ ดนตรี
๘.๑ มีความสนใจและร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ
๘.๒ มีความสนใจและเข้าร่ วมกิจกรรมด้าน
ดนตรี
๘.๓ มีความสนใจและร่ วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว

ผลการประเมินตนเองของ

ผลการติดตามตรวจสอบ

สถานศึกษา

โดยหน่วยงานต้นสังกัด

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

๓.๖๕

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๗๖

ดีมาก

๓.๗๖

ดีมาก

๓.๖๕

ดีมาก

๓.๘๘

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

๓.๗๖

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

ด้ านการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ ๙ มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีวฒ
ุ ิ/
ความรู ้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
หมัน่ พัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดีและมีครู
เพียงพอ
๙.๑ มีคุณธรรมจริ ยธรรมและปฏิบตั ิตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
๙.๒ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง
และชุมชน
๙.๓ มีความมุ่งมัน่ และอุทิศตนในการสอน
และพัฒนาเด็ก

๒๒

กรประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

ผลการประเมินตนเองของ

ผลการติดตามตรวจสอบ

สถานศึกษา

โดยหน่วยงานต้นสังกัด

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

๔.๐๐

ดีมาก

๙.๔ มีการแสวงหาความรู ้และเทคนิคใหม่ๆ
รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง
๙.๕ จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทาง
การศึกษาหรื อเทียบเท่าขึ้นไป
๙.๖ สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรื อตรงตาม
ความถนัด
๙.๗ มีจานวนพอเพียง(หมายรวมทั้งครู และ
บุคลากรสนับสนุน)
มาตรฐานที่ ๑๐ ครู มีความสามารถในการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเน้นเด็กเป็ นสาคัญ
๑๐.๑ มีความรู้ความเข้าใจเป้ าหมายการจัด
การศึกษาและหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
๑๐.๒ มีการวิเคราะห์เด็กเป็ นรายบุคคล
๑๐.๓ มีความสามารถในการจัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
๑๐.๔ มีความสามารถในการใช้สื่อที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ของเด็ก
๑๐.๕ มีการประเมินพัฒนาการของเด็กตาม
สภาพจริ งโดยคานึงถึงพัฒนาการตามวัย

๒๓

กรประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

ผลการประเมินตนเองของ

ผลการติดตามตรวจสอบ

สถานศึกษา

โดยหน่วยงานต้นสังกัด

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

๓.๙

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๖

ดีมาก

๓.๙๒

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๖๐

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๑๑ ผูบ้ ริ หารมีคุณธรรม จริ ยธรรม มี
ภาวะผูน้ าและความสามารถในการบริ หารจัด
การศึกษา
๑๑.๑ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและปฏิบตั ิตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
๑๑.๒ มีความคิดริ เริ่ ม มีวิสยั ทัศน์และเป็ นผูน้ าทาง
วิชาการ
๑๑.๓ มีความสามารถในการบริ หารงานวิชาการ
และการจัดการ
๑๑.๔ มีการบริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลผูเ้ กี่ยวข้องพึงพอใจ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดองค์กร
โครงสร้าง ระบบการบริ หารงานและพัฒนาองค์กร
เป็ นระบบ
๑๒.๑ มีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบ
บริ หารที่มีความคล่องตัวสู งและปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์
๑๒.๒ มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน
๑๒.๓ มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่
ดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่อง
๑๒.๔ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่ อง
๑๒.๕ ผูร้ ับบริ การและผูเ้ กี่ยวข้องพึงพอใจผลการ
บริ หารและการพัฒนาเด็ก

๒๔

กรประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

ผลการประเมินตนเองของ

ผลการติดตามตรวจสอบ

สถานศึกษา

โดยหน่วยงานต้นสังกัด

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๘๘

ดีมาก

๓.๓๗

ดี

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการบริ หาร
และการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษา
เป็ นฐาน
๑๓.๑ มีการกระจายอานาจการบริ หาร และ
การจัดการศึกษา
๑๓.๒ มีการบริ หารเชิงกลยุทธ์ และใช้
ส่ วนร่ วม
๑๓.๓ มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่ วมพัฒนา
สถานศึกษา
๑๓.๔ มีรูปแบบการบริ หารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน
๑๓.๕ มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร
และประสบการณ์เรี ยนรู้ ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
๑๔.๑ มีหลักสู ตรที่เหมาะสมกับเด็กและ
ท้องถิ่น
๑๔.๒ มีการส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการจัด
ประสบการณ์เรี ยนรู้ที่ตอบสนองความสนใจ
และเหมาะสมกับวัยของเด็ก
๑๔.๓ มีการส่ งเสริ มและพัฒนานวัตกรรมการ
จัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ และสื่ อการเรี ยนที่เอื้อ
ต่อการเรี ยนรู ้

๒๕

กรประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

ผลการประเมินตนเองของ

ผลการติดตามตรวจสอบ

สถานศึกษา

โดยหน่วยงานต้นสังกัด

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๒๐

ดี

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

๒.๗๕

ดี

๑๔.๔ มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยบูรณา-การ
ผ่านการเล่นและเด็กได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์
ตรง
๑๔.๕ มีการบันทึก การรายงานผลและการส่ งต่อ
ข้อมูลของเด็กอย่างเป็ นระบบ
๑๔.๖ มีการนิเทศและนาผลไปปรับปรุ งการ
จัดกิจกรรม/ประสบการณ์อย่างสม่าเสมอ
๑๔.๗ มีการนาแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มคุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย
๑๕.๑ มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
เด็กอย่างทัว่ ถึง
๑๕.๒ มีการจัดกิจกรรมกระตุน้ พัฒนาการทาง
สมอง ตอบสนอง ความสนใจ และส่ งเสริ ม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
๑๕.๓ มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มค่านิยมที่ดีงาม

๑๕.๔ มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มด้านศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว
๑๕.๕ มีการจัดกิจกรรมสื บสานและสร้างสรรค์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย

๑๕.๖ มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มความเป็ น
ประชาธิปไตย

๒๖

กรประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

ผลการประเมินตนเองของ

ผลการติดตามตรวจสอบ

สถานศึกษา

โดยหน่วยงานต้นสังกัด

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๘๐

ดี

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๓๐

ดี

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริ การที่ส่งเสริ มให้
เด็กพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
๑๖.๑ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ มี
อาคารสถานที่เหมาะสม
๑๖.๒ มีการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของเด็ก
๑๖.๓ มีการให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกรู ปแบบที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และ
การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
๑๖.๔ มีหอ้ งเรี ยน ห้องสมุด สนามเด็กเล่น
พื้นที่สีเขียว และสิ่ งอานวยความสะดวก
พอเพียงและอยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี
๑๖.๕ มีการจัดและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและ
นอกสถานศึกษา
ด้ านการพัฒนาชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้
มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการสนับสนุน
และใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
๑๗.๑ มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
๑๗.๒ สนับสนุนให้แหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญา และ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทาหลักสูตร
ระดับสถานศึกษา

๒๗

กรประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

ผลการประเมินตนเองของ

ผลการติดตามตรวจสอบ

สถานศึกษา

โดยหน่วยงานต้นสังกัด

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๖๔

ดีมาก

๓.๗๗

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการร่ วมมือกัน
ระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทาง
วิชาการ องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนา
วิถีการเรี ยนรู้ในชุมชน
๑๘.๑ เป็ นแหล่งวิทยาการในการแสวงหา
ความรู้และบริ การชุมชน
๑๘.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
สรุ ป

๒๘

๑๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน * ให้บนั ทึกค่าเฉลี่ย เช่น 3.51 ระดับคุณภาพ เช่น พอใช้
ดี .......ตามผลประเมิน
กรประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินตนเองของ

ผลการติดตามตรวจสอบ

สถานศึกษา*

โดยหน่วยงานต้นสังกัด*

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

ด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และ

๓.๗๑

ดีมาก

๓.๗๙

ดีมาก

๑.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริ ต

๓.๘๒

ดีมาก

๑.๓ มีความกตัญญูกตเวที

๓.๙๒

ดีมาก

๓.๖๒

ดีมาก

๓.๒๑

ดี

๓.๙๒

ดีมาก

๓.๕๗

ดีมาก

๓.๔๗

ดี

ค่านิยมที่พึงประสงค์
๑.๑ มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบและปฏิบตั ิตนตาม
หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ

๑.๔ มีเมตตากรุ ณา เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ และเสี ยสละ
เพื่อส่ วนร่ วม
๑.๕ ประหยัด รู ้จกั ใช้ทรัพย์สินของส่ วนตนและ
ส่ วนรวมอย่างคุม้ ค่าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๑.๖ ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ไทยโดยเฉพาะความเป็ นมรดกโลกของจังหวัด
กาแพงเพชร นิยมไทยและดารงไว้ซ่ ึ งความเป็ นไทย
มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้ รี ยนมีจิตสานึ กในการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
๒.๑ รู ้คุณค่าของสิ่ งแวดล้อมและตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อม
เน้นการป้ องกันภาวะโลกร้อน

๒๙

กรประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินตนเองของ

ผลการติดตามตรวจสอบ

สถานศึกษา*

โดยหน่วยงานต้นสังกัด*

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๐๐

ดี

๒.๒ เข้าร่ วมหรื อมีส่วนกิจกรรม/ โครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม เน้นการป้ องกัน

๓.๖๔

ดีมาก

๓.๗๔

ดีมาก

๓.๗๒

ดีมาก

๓.๕๗

ดีมาก

๓.๗๒

ดีมาก

๓.๘๖

ดีมาก

๓.๘๔

ดีมาก

๓.๕๘

ดี

๓.๕๗

ดี

๓.๕๘

ดี

ภาวะโลกร้อน
มาตรฐานที่ ๓ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการ
ทางานสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต

๓.๑ มีทกั ษะในการจัดการและทางานให้สาเร็ จ
๓.๒ เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด
รอบคอบในการทางาน
๓.๓ ทางานอย่างมีความสุ ข พัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง
๓.๔ ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
๓.๕ มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหา
ความรู ้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
มาตรฐานที่ ๔ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ มีวจิ ารณญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรองและมี
วิสัยทัศน์
๔.๑ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ปความคิด
รวบยอด คิดอย่างเป็ นระบบ เกิดทักษะ
กระบวนการ และมีการคิดแบบองค์รวม
๔.๒ สามารถคาดการณ์กาหนดเป้ าหมาย และ
แนวทางการตัดสิ นใจได้

๓๐

กรประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินตนเองของ

ผลการติดตามตรวจสอบ

สถานศึกษา*

โดยหน่วยงานต้นสังกัด*

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
๔.๓ ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสิ นใจ
และแก้ไขปั ญหาอย่างมีสติ
๔.๔ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี
มีจินตนาการและเน้นโครงงาน
มาตรฐานที่ ๕ มีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตาม
หลักสู ตร
๕.๑ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระดับ
สถานศึกษาเฉลี่ยตามเกณฑ์
๕.๒ มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติ (NT /
O – NET) เฉลี่ยตามเกณฑ์
๕.๓ สามารถสื่ อความคิดผ่านการพูด เขียน
หรื อนาเสนอด้วยวิธีการต่าง ๆ
๕.๔ สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารได้ท้ งั
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
๕.๕ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาการเรี ยนรู้
มาตรฐานที่ ๖ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหา
ความรู้ดว้ ยตนเอง

๓.๖๐

ดี

๓.๕๗

ดี

๒.๘๑

พอใช้

๒.๖๙

พอใช้

๑.๔๒

ปรับปรุ ง

๓.๕๘

ดี

๓.๔๒

ดี

๒.๙๓

พอใช้

๓.๖๐

ดี

๓.๓๓

ดี

๖.๑ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน อ่านคล่องเขียนคล่อง ท่องอาขยานได้ และการฟัง รู ้จกั ตั้ง
คาถามเพื่อหาเหตุผล

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

๓.๐๐

ดี

๓.๖๐

ดีมาก

๓๑

กรประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินตนเองของ

ผลการติดตามตรวจสอบ

สถานศึกษา*

โดยหน่วยงานต้นสังกัด*

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๖.๒ สนใจแสวงหาความรู ้จากแหล่งต่าง ๆ
รอบตัวใช้หอ้ งสมุด แหล่งความรู ้และสื่ อต่าง ๆ

๓.๖๕

ดี

๓.๘๒

ดีมาก

๓.๙๔

ดีมาก

๓.๙๐

ดีมาก

๓.๙๐

ดีมาก

๓.๘๒

ดีมาก

๓.๘๓

ดีมาก

๓.๘๒

ดีมาก

๓.๗๕

ดีมาก

๓.๙๔

ดีมาก

ได้ท้ งั ในและนอกสถานศึกษา
๖.๓ มีการเรี ยนรู ้ของตนเอง เรี ยนร่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้สนุกกับการเรี ยนรู ้และชอบมาโรงเรี ยน
มาตรฐานที่ ๗ ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสัย สุ ขภาพกาย
และสุ ขภาพจิตที่ดี
๗.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพ และออก
กาลังกายสม่าเสมอ
๗.๒ มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์
๗.๓ ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ ยงต่อความรุ นแรง อุบตั ิภยั
และปัญหาทางเพศ
มาตรฐานที่ ๘ ผูเ้ รี ยนมีสุนทรี ภาพและลักษณะ
นิสัยด้านศิลปะดนตรี และกีฬา
๘.๑ ชื่นชม ร่ วมกิจกรรมและมีผลงานด้าน
ศิลปะ
๘.๒ ชื่นชม ร่ วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรี /
นาฏศิลป์ เน้นเพลงเอกลักษณ์จงั หวัด (มาร์ช
กาแพงเพชร)
๘.๓ ชื่นชม ร่ วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา /
นันทนาการ

๓๒

กรประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินตนเองของ

ผลการติดตามตรวจสอบ

สถานศึกษา*

โดยหน่วยงานต้นสังกัด*

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

๓.๘๕

ดีมาก

๓.๐๐

ดี

ด้ านการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ ๙ ครู มีคุณธรรม มีวฒ
ุ ิ/ความรู้
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมัน่
พัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดีและมีครู

๓.๙๕

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๖๙

ดีมาก

๓.๘๒

ดีมาก

พอเพียง
๙.๑ มีคุณธรรมจริ ยธรรมและปฏิบตั ิตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
๙.๒ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกบั ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง
และชุมชน
๙.๓ มีความมุ่งมัน่ และอุทิศตนในการสอนและ
พัฒนาผูเ้ รี ยน
๙.๔ มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการ
ใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง
๙.๕ จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางการศึกษา
หรื อเทียบเท่าขึ้นไป
๙.๖ สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรื อตรงตามความ
ถนัด

๙.๗ มีจานวนเพียงพอ (หมายรวมทั้งครู และ
บุคลากรสนับสนุน)
มาตรฐานที่ ๑๐ ครู มีความสามารถในการจัด
ประสบการณ์เรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ

๓๓

กรประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินตนเองของ

ผลการติดตามตรวจสอบ

สถานศึกษา*

โดยหน่วยงานต้นสังกัด*

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
๑๐.๑ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย

๔.๐๐

ดีมาก

๑๐.๒ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์

๔.๐๐

ดีมาก

๑๐.๓ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๒๐

ดี

๓.๒๐

ดี

๔.๐๐

ดีมาก

๑๐.๘ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ

๔.๐๐

ดีมาก

๑๐.๙ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๙๑

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๑๐.๔ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
๑๐.๕ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพล
ศึกษา
๑๐.๖ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
๑๐.๗ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

๔.๐๐

ดี

ด้ านการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๑ ผูบ้ ริ หารมีคุณธรรม จริ ยธรรม
มีภาวะผูน้ าและมีความสามารถในการบริ หาร
จัดการศึกษา
๑๑.๑ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และปฏิบตั ิตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
๑๑.๒ มีความคิดริ เริ่ ม มีวสิ ัยทัศน์ และเป็ นผูน้ า
ทางวิชาการ
๑๑.๓ มีความสามารถในการบริ หารงานวิชาการ
และการจัดการ

๓๔

กรประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินตนเองของ

ผลการติดตามตรวจสอบ

สถานศึกษา*

โดยหน่วยงานต้นสังกัด*

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
๑๑.๔ มีการบริ หารที่มีประสิ ทธิภาพ และ
ประสิ ทธิ ผลผูเ้ กี่ยวข้องพึงพอใจ

๓.๖๔

ดีมาก

๓.๗๖

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๖๕

ดี

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

๓.๒๐

ดี

๓.๘๐

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดองค์กร
โครงสร้างระบบการบริ หารงานและพัฒนา
องค์กรอย่างเป็ นระบบ
๑๒.๑ มีการจัดองค์กร โครงสร้าง และระบบ
บริ หารงานที่มีความคล่องตัวสู ง และ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์
๑๒.๒ มีการจัดข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ครอบคลุม และทันต่อการใช้งาน
๑๒.๓ มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๑๒.๔ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง
๑๒.๕ ผูร้ ับบริ การและผูเ้ กี่ยวข้องพึงพอใจผล
การบริ หารและพัฒนาผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการบริ หาร และ
การจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็ นฐาน
๑๓.๑ มีการกระจายอานาจการบริ หารและการ
จัดการศึกษา
๑๓.๒ มีการบริ หารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการ
มีส่วนร่ วม

๓๕

กรประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินตนเองของ

ผลการติดตามตรวจสอบ

สถานศึกษา*

โดยหน่วยงานต้นสังกัด*

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
๑๓.๓ มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่ วมพัฒนา
สถานศึกษา
๑๓.๔ มีรูปแบบการบริ หารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของ
งาน

๑๓.๕ มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร
และกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
๑๔.๑ มีหลักสู ตรที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและ
ท้องถิ่น
๑๔.๒ มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้
ผูเ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความสนใจ

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๙๖

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๖๙

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๑๔.๓ มีการส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถ
ของผูเ้ รี ยน
๑๔.๔ มีการส่ งเสริ ม และพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรี ยนรู ้และสื่ ออุปกรณ์การเรี ยนที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู้
๑๔.๕ มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล
และการส่ งเสริ มต่อข้อมูลของผูเ้ รี ยน
๑๔.๖ มีระบบการนิเทศการเรี ยนการสอนและ
นาผลไปปรับปรุ งการสอนอย่างสม่าเสมอ
๑๔.๗ มีการนาแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการเรี ยน

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

๓.๐๐

ดี

๓๖

กรประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินตนเองของ

ผลการติดตามตรวจสอบ

สถานศึกษา*

โดยหน่วยงานต้นสังกัด*

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
๑๔.๘ มีรายวิชา/กิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้
เรื่ องท้องถิ่นและจังหวัดกาแพงเพชร
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลาย
๑๕.๑ มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
ผูเ้ รี ยนที่เข้มแข็ง และทัว่ ถึง

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๑๕.๒ มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มและตอบสนอง
ความสามารถทางวิชาการและความคิด
สร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน
๑๕.๓ มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มและตอบสนอง
ความสามารถพิเศษและความถนัดของผูเ้ รี ยน
ให้เต็มศักยภาพ
๑๕.๔ มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มค่านิยมที่ดีงาม
โดยเน้นกิจกรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๑๕.๕ มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มด้านศิลปะ
ดนตรี /นาฎศิลป์ และกีฬา/นันทนาการ เน้น
เอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น
๑๕.๖ มีการจัดกิจกรรมสื บสาน สร้างสรรค์
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาไทย
โดยเฉพาะความเป็ นเมืองมรดกโลกของจังหวัด
กาแพงเพชร
๑๕.๗ มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มความเป็ น
ประชาธิ ปไตย

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

๓.๗๑

ดีมาก

๓๗

กรประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินตนเองของ

ผลการติดตามตรวจสอบ

สถานศึกษา*

โดยหน่วยงานต้นสังกัด*

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริ การที่ส่งเสริ มให้

๓.๙๒

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๖๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
๑๖.๑ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ มี
อาคารสถานที่เหมาะสม
๑๖.๒ มีการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
๑๖.๓ มีการให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศทุก
รู ปแบบที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ตนเองและการเรี ยนรู ้
แบบมีส่วนร่ วม
๑๖.๔ มีหอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ห้องสมุด
พื้นที่สีเขียว และสิ่ งอานวยความสะดวก
พอเพียง และอยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี
๑๖.๕ มีการจัดและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและ
นอกสถานที่
ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการสนับสนุน
และใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๗.๑ มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
๑๗.๒ สนับสนุนให้แหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาและ
ชุมชน เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทาหลักสูตร
ระดับสถานศึกษา

๓๘

กรประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินตนเองของ

ผลการติดตามตรวจสอบ

สถานศึกษา*

โดยหน่วยงานต้นสังกัด*

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๖๘

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการร่ วมมือกัน
ระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทาง
วิชาการ องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนา

๓.๙๒

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

วิถีการเรี ยนรู้ในชุมชน
๑๘.๑ เป็ นแหล่งวิทยาการในการแสวงหา
ความรู้และบริ การชุมชน
๑๘.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (ครั้งล่ าสุ ด)
สาหรับโรงเรี ยนที่ประเมินรอบสามแล้ว ใช้ผลรอบสาม
๑๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

คะแนน

คะแนน

ระดับ

เพือ่ การประเมินคุณภาพภายนอก

เต็ม

ทีไ่ ด้

คุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกายสมวัย

๕.๐๐

๔.๕๐

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์ และจิตใจสมวัย

๕.๐๐

๔.๕๐

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพฒั นาการด้านสังคมสมวัย

๕.๐๐

๔.๕๐

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญาสมวัย

๑๐.๐๐

๗.๕๐

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป

๑๐.๐๐

๘.๐๐

ดี

๓๕.๐๐

๓๒.๐๐

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิ ทธิผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ

๓๙

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

คะแนน

คะแนน

ระดับ

เพือ่ การประเมินคุณภาพภายนอก

เต็ม

ทีไ่ ด้

คุณภาพ

๑๕.๐๐

๑๔.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๔.๘๖

ดีมาก

๒.๕๐

๒.๕๐

ดีมาก

๒.๕๐

๒.๕๐

ดีมาก

๒.๕๐

๒.๓๐

ดีมาก

๒.๕๐

๒.๐๐

ดี

๑๐๐

๘๙.๑๖

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิ ทธิผลของการบริ หารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิ ทธิ ผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้ าหมายตามปรัชญา ปณิ ธาน
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงสร้างพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาท
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
สรุ ป

โรงเรี ยนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย ๘๙.๑๖
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

 รับรอง

 ไม่รับรอง

กรณี ที่ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก................................................................

๔๐

๑๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

คะแนน

คะแนน

ระดับ

เพือ่ การประเมินคุณภาพภายนอก

เต็ม

ทีไ่ ด้

คุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี

๑๐.๐๐

๙.๖๙

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

๑๐.๐๐

๙.๕๘

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผูเ้ รี ยนมีความใฝ่ รู ้ และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง

๑๐.๐๐

๘.๙๘

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น

๑๐.๐๐

๗.๗๕

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน

๒๐.๐๐

๘.๙๗

พอใช้

๑๐.๐๐

๘.๐๐

ดี

๕.๐๐

๔.๘๐

ดีมาก

๕.๐๐

๔.๘๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๔.๐๐

ดี

๑๐๐

๘๑.๕๗

ดี

กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิ ทธิผลของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิ ทธิภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด
ตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้ าหมายตามปรัชญา ปณิ ธาน
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงสร้างพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาท
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

สรุ ป

๔๑

โรงเรี ยนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย ๘๑.๕๗
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

 รับรอง

 ไม่รับรอง

กรณี ที่ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก................................................................
๑๓. ข้ อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาหรื อหน่วยงานต้นสังกัด
จุดเด่ น
๑. นักเรี ยนกล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบและเสี ยสละ
๒. บทเรี ยนมีคุณธรรมและจริ ยธรรมที่พึงประสงค์ มีมารยาทที่ดี
๓. ผูบ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อน และชุมชนเข้าร่ วมกิจกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความเต็มใจ
จุดทีค่ วรพัฒนา
๑. ส่ งเสริ มและพัฒนากิจกรรมให้นกั เรี ยนมีความคิดสร้างสรรค์
๒. ส่ งเสริ มและพัฒนากิจกรรมให้นกั เรี ยนรู ้จกั คิดอย่างมีเหตุผล
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
๑. วางแผนการประกันคุณภาพภายในให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
๒. เร่ งพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
จุดเด่ น จุดควรพัฒนา และข้ อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จุดเด่ น
๑. ผูเ้ รี ยนได้เข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ กิจกรรมทางพุทธศาสนา วันสาคัญ ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น มีการอบรมด้านคุณธรรม จริ ยธรรมสม่าเสมอ นักเรี ยนมีความเคารพนบน้อมต่อผูอ้ ื่น
ส่ งผลทาให้ผเู ้ รี ยนมีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต มีความกตัญญูกตเวที รู้จกั ประหยัด รู้จกั
ใช้สิ่งของส่ วนตัวและส่ วนรวมอย่างคุม้ ค่า ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีความภูมิใจในความเป็ นไทยและ
เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย

๔๒

๒. บุคลากรในโรงเรี ยนมีความรัก ความสามัคคี ร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน ทางานร่ วมกันเป็ นทีม
อย่างมีความสุ ข ทาให้โรงเรี ยนสามารถพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบตั ิหน้าที่ตามวุฒิ / ความรู้ ความ
ถนัด สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ และเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
๓. ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ มีภาวะผูน้ า มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่ วมกับบุคลากรใน
โรงเรี ยน ผูป้ กครองและชุมชนได้ดี มีคุณธรรมและมีความสามารถในการบริ หารงานที่ดี มีการทางานเป็ น
ระบบ มีโครงสร้างการบริ หารงานที่เข้มแข็ง มีการกระจายงานทาให้ผลงานมีประสิ ทธิภาพและดาเนินงาน
ได้อย่างรวดเร็ ว สาเร็ จลุล่วงด้วยดี
จุดควรพัฒนา
๑. ผูเ้ รี ยนยังต้องได้รับการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง และมีวสิ ัยทัศน์ โดยใช้กระบวนการการเรี ยนการสอนแบบโครงงาน
กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิดแก้ปัญหาร่ วมกัน การเรี ยนการสอนโดยการคิดในรู ปแบบต่าง ๆ ที่
หลากหลาย ผูเ้ รี ยนยังต้องได้รับการพัฒนาด้านความรู ้ และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร ซึ่ งมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ผลทดสอบ
ระดับชาติ (NT , O – NET , LAS) ที่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะผลการสอบ O – NET
๒. ครู ตอ้ งมีการพัฒนาเทคนิค วิธีการสอนในรู ปแบบต่าง ๆ ให้หลากหลาย สอนเสริ มและพัฒนา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ในด้านการฟัง การพูด
๓. พัฒนากระบวนการนิเทศภายใน และมีการวางแผนการประกันคุณภาพภายในให้ชดั เจน
ข้ อเสนอแนะ
๑. ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาในด้านการวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรองและมีวสิ ัยทัศน์ โดยการใช้กระบวนการเรี ยนการสอนแบบโครงงาน กระบวนการ
กลุ่ม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิดแก้ปัญหาร่ วมกัน การเรี ยนการสอนโดยการคิดในรู ปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย
ผูเ้ รี ยนยังต้องได้รับการพัฒนาด้านความรู ้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร ซึ่ งมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ผลทดสอบระดับชาติ (NT , O –
NET , LAS) ที่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะผลการสอบ O – NET
๒. ครู ควรเข้ารับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านการใช้เทคนิควิธีการ
สอน ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการใช้ระบบทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่ อ ICT และการ
สื่ อสารในการจัดการเรี ยนรู ้ มีกิจกรรมการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความรู้
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ความชานาญในการใช้เทคโนโลยีการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต เพื่อใช้พฒั นาตนเองและจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน
๑๔. สรุ ปปั ญหา จุดเด่ น จุดทีค่ วรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปัญหา
ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ต่ากว่าเกณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ
จุดเด่ น
๑. ด้ านผลการจัดการศึกษา
ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายสุ ขภาพจิตที่ดี มีน้ าหนักส่ วนสู ง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
รวมทั้งรู ้จกั ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย มีสุนทรี ยภาพ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
เป็ นลูกที่ดีของพ่อแม่ มีความใฝ่ รู ้ และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง ค้นคว้าหาความรู ้จากการอ่าน และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ตรงร่ วมกับผูอ้ ื่น ทั้งในและนอกสถานศึกษา คิดเป็ น ทาเป็ น มี
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
๒. ด้ านการบริหารจัดการศึกษา
ประสิ ทธิภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา การบริ หารจัดการตาม
บทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม ความยัง่ ยืนและต่อเนื่ องของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา
๓. ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ประสิ ทธิผลของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การดาเนินงานของ
สถานศึกษา กระบวนการ จัดการเรี ยนรู้ของครู
๔. ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
ประสิ ทธิ ผลของระบบการประกันคุณภาพภายในของระบบประกันคุณภาพภายใน โดย
สถาบันหรื อหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลสถานศึกษา พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด
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จุดทีค่ วรพัฒนา
๑. ด้ านผลการจัดการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนต่ากว่าเกณฑ์ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ
๒. ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
สถานศึกษาควรมีการนาผลการประเมินการจัดการเรี ยนการสอนของครู ไปพัฒนาอย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง
๓. ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
การวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิ การ ยังไม่เด่นชัด
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ตอนที่ ๒
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ของสถานศึกษา

๑. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรี ยนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ) แบ่งโครงสร้างการบริ หารงานเป็ น ๔ ด้าน
ได้แก่ งานบริ หารวิชาการ งานบริ หารงบประมาณ งานบริ หารบุคคล งานบริ หารวิชาการ ผูบ้ ริ หารยึด
หลักการบริ หาร / เทคนิคการบริ หารแบบ PDCA
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โครงสร้ างการบริหารจัดการศึกษาระดับขั้นพืน้ ฐาน
ผู้บริหารสถานศึกษา (นายยงยุทธ บดีรัฐ)
คณะกรรมการเครือข่ ายผู้ปกครอง
งานบริ หารทัว่ ไป
(นายสุ รพันธ์ มะลิลา)
- งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
(นางศศิธร สงวนศักดิ)์
- การประสานและพัฒนาเครื อข่าย
การศึกษา
(นางตีรณันต์ บุญเนียม)
- การส่งเสริ มสนับสนุนด้ านวิชาการ
งบประมาณ บุคลากรและบริ หาร
ทัว่ ไป
(นายสุรพันธ์ มะลิลา)
- การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้ อม
(นายสุรพันธ์ มะลิลา)
- การจัดทาสามะโนนักเรี ยน
(นายสุรพันธ์ มะลิลา)
- การรับนักเรี ยน
(นางจันทิมา สุขศิริ)
- การส่งเสริ มและประสานงาน
การศึกษาในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
(นายสุรพันธ์ มะลิลา)
- การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(นายสุรพันธ์ มะลิลา)
- การส่งเสริ มงานกิจกรรมนักเรี ยน
(นายสมชาย เนื ้อนิ่ม)
- งานประสานราชการกับพื ้นที่
การศึกษาและหน่วยงานอื่น
(นายสุรพันธ์ มะลิลา)
- งานบริ การสาธารณะ
(นายสุรพันธ์ มะลิลา)
- งานที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในงานอื่น
(นายสุรพันธ์ มะลิลา)

คณะกรรมการสถานศึกษา

งานบริ หารวิชาการ
(นายสมชาย เนื้อนิ่ม)

งานบริ หารงบประมาณ

งานบริ หารบุคคล

(นางทิพยวรรณ พงษ์สิงห์)

(นางวราพร โสประดิษฐ์)

- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
(นางจันทิมา สุขศิริ)
- การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
(นางจันทิมา สุขศิริ)
- การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรี ยน
(นางจันทิมา สุขศิริ)
- การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
(นางจันทิมา สุขศิริ)
- การพัฒนาสื่อนวัตกรรม/เทคโนโลยี
ทางการศึกษา
(นางตีรณันต์ บุญเนียม)
- การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้
(นางพจนีย์ มีพร)
- การนิเทศการศึกษา
(นายสมชาย เนื ้อนิ่ม )
- การแนะแนวการศึกษา
(นางสาวรุ่ งทิพย์ พรรณประดิษฐ์ )
- การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา
(นางตีรณันต์ บุญเนียม)
- การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาชีพกับสถานศึกษาอื่น
(นางตีรณันต์ บุญเนียม)
- การส่งเสริ มสนับสนุนวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
(นางตีรณันต์ บุญเนียม)

- การจัดและเสนอของบประมาณ
(นางทิพวรรณ พงษ์ สงิ ห์)
- การจัดสรรงบประมาณ
(นางทิพวรรณ พงษ์ สงิ ห์)
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการใช้ เงินและผลการ
ดาเนินงาน
(นางสาวปราณี ต่อกร)
- การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา
(นางทิพวรรณ พงษ์ สงิ ห์)
- การบริ หารการเงิน
(นางวิมลทิพย์ จันทร์ แดง)
- การบริ หารบัญชี
(นางรุ จิรา ประเสริ ฐสังข์)
- การบริ หารพัสดุและสินทรัพย์
(นางทิพวรรณ พงษ์ สงิ ห์)

- การวางแผนอัตรากาลังและกาหนด
ตาแห่ง
(นางวราพร โสประดิษฐ์ )
- การสรรหาและบรรจุแต่งตัง้
(นางวราพร โสประดิษฐ์ )
- การเสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ริ าชการ
(นางวราพร โสประดิษฐ์ )
- วินยั และการรักษาวินยั
(นางวราพร โสประดิษฐ์ )
- การออกจากราชการ
(นางวราพร โสประดิษฐ์ )
- การประชาสัมพันธ์งานการศึกษษ
(นางวราพร โสประดิษฐ์ )
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๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
โรงเรี ยนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ) จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานและการบริ แบบมี
ส่ วนรวม เพื่อให้ประชากรในวัยเรี ยนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค และทัว่ ถึง มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา สามารถแข่งขันได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรในวัยเรี ยนอย่างเสมอภาค ทัว่ ถึงและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
๒. ส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๓. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
๔. จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม
เป้าหมาย
ประชากรวัยเรี ยนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค ทัว่ ถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและสามารถแข่งขันได้เต็มตามศักยภาพ
อัตลักษณะของสถานศึกษา
โรงเรี ยนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ) เป็ นศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ ระดับอาเภอโกสัมพีนคร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ผูเ้ รี ยนทุกคนเป็ นคนดี คนเก่ง เด็กพิการเรี ยนร่ วมอย่างมีความสุ ข มีความสานึกในความเป็ นชาติไทย
และมีวถิ ีชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาได้วางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนาผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.ในรอบที่สอง และรอบที่สาม มี
สังเคราะห์ขอ้ มูลในด้านที่ตอ้ งมีการปรับปรุ ง และด้านที่ตอ้ งส่ งเสริ มพัฒนาต่อไป มาวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยการจัดกิจกรรม / โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และแผนการปฏิบตั ิการ

๔๘

ประจาปี ของสถานศึกษา เพื่อให้ผลการดาเนิ นงานตามกิจกรรม / โครงการได้พฒั นาอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
๔. กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ ที่ ๑
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตามหลักสู ตรและส่ งเสริ มความสามารถด้าน
เทคโนโลยี เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้
กลยุทธ์ ที่ ๒
ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็ นชาติไทย และวิถีชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ ที่ ๓
ขยายโอกาสทางการศึกษา
กลยุทธ์ ที่ ๔
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
กลยุทธ์ ที่ ๕
พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจ หลักธรรมาภิบาล และ
เน้นการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน และความร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มสนับสนุน
การจัดการศึกษา

๔๙

๕. การดาเนินงานตามกลยุทธ์ ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ ที่ ๑

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตามหลักสู ตรและส่ งเสริ ม

ความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุ งและจัดทา

เป้ าหมาย

สนองมาตรฐานการศึกษา

(เชิงปริ มาณและคุณภาพ)

ของสถานศึกษา

ของโครงการ/กิจกรรม

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

โรงเรี ยนมีหลักสู ตรการ

มาตรฐานที่ ๑๐

หลักสู ตรสถานศึกษาและ หลักสู ตรการเรี ยนการสอน สอนที่สอดคล้องกับความ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ , ๑๐.๒,

หลักสู ตรท้องถิ่น

๑๐.๓

ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการและความสนใจ

ต้องการ ความถนัดและ

ของผูเ้ รี ยน

ความสนใจของผูเ้ รี ยน
๒. โครงการยกระดับ

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

นักเรี ยนโรงเรี ยนอนุบาล

มาตรฐานที่ ๓

คุณภาพการศึกษา

ทางการเรี ยน จัดการเรี ยนรู้

โกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ,๓.๒, ๓.๓

- กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ

ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ มาตรฐานที่ ๔

NT , O-NET , LAS

เรี ยนที่สูงขึ้น

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ,๔.๒, ๔.๓

- กิจกรรมสอนซ่อมเสริ ม

, ๔.๔

- กิจกรรมนิเทศภายใน

มาตรฐานที่ ๕

- กิจกรรมวิจยั ชั้นเรี ยน

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ,๕.๒, ๕.๓

- กิจกรรมยกระดับ

, ๕.๔

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน

มาตรฐานที่ ๗

8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ ,๗.๗

- กิจกรรมการแสดงออก
ด้านดนตรี นาฎศิลป์
ศิลปะและกีฬา
- กิจกรรมการสอนแบบ
BBL

๕๐

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

สนองมาตรฐานการศึกษา

(เชิงปริ มาณและคุณภาพ)

ของสถานศึกษา

ของโครงการ/กิจกรรม

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

- กิจกรรมการจัดการ
เรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ
- กิจกรรมการสอนแบบ
คิดวิเคราะห์
- กิจกรรมการสอนแบบ
โครงงาน
๓. โครงการใช้ระบบ

เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาให้

๑. ครู ทุกคนสามารถใช้สื่อ

มาตรฐานที่ ๗

ทางไกล เทคโนโลยี

ครู และนักเรี ยนใช้สื่อและ

เทคโนโลยีทกั ษะขั้น

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔

สารสนเทศและการ

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ

พื้นฐานได้

มาตรฐานที่ ๕

สื่ อสารในการจัดการ

เรี ยนรู ้ที่ดีข้ ึน

๒. นักเรี ยนทุกคนมี

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ,๕.๒,

เรี ยนรู้

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดี ๕.๓,๕.๔

- กิจกรรมผลิตสื่ อ จัดหา

ขึ้น จากการใช้สื่อ

มาตรฐานที่ ๓

สื่ อนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยี

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔

การศึกษา
- กิจกรรมการสอน
คอมพิวเตอร์

๕๑

กลยุทธ์ ที่ ๒
ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็ นชาติไทย และวิถีชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

สนองมาตรฐานการศึกษา

(เชิงปริ มาณและคุณภาพ)

ของสถานศึกษา

ของโครงการ/กิจกรรม

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

๑.โครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้มี นักเรี ยนทุกคนได้รับการ

มาตรฐานที่ ๒

- กิจกรรมโรงเรี ยนวิถีพุทธ

คุณภาพและมีคุณธรรม

พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ,๒.๒,

- กิจกรรมส่ งเสริ มคุณภาพ

ตามโครงการวิถีพุทธ

โครงการวิถีพุทธ

๒.๓,๒.๔

จริ ยธรรม “ทาดีเพื่อพ่อ”

มาตรฐานที่ ๖

- จัดทาแผนการเรี ยนรู้ตาม

ตัวบ่งชี้ที่

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๖.๑,๖.๒,๖.๓,๖.๔

กลยุทธ์ ที่ ๓
ขยายโอกาสทางการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

สนองมาตรฐานการศึกษา

(เชิงปริ มาณและคุณภาพ)

ของสถานศึกษา

ของโครงการ/กิจกรรม

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

๑.โครงการสามะโนนักเรี ยน เพื่อรับนักเรี ยนชั้น ป.๑

- อัตราการเข้าของนักเรี ยน

มาตรฐานที่ ๘

- กิจกรรมรับนักเรี ยน

และ ม.๑ และลดอัตรา

ชั้น ป.๑ ร้อยละ ๑๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ,๘.๒,

- กิจกรรมการช่วยเหลือ

การออกกลางคันของ

- อัตราการออกกลางคัน

๘.๓,๘.๔,๘.๕,๘.๖

นักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง ออก

นักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง

ของกลุ่มเสี่ ยงไม่เกินร้อยละ

กลางคัน

๐.๘

๕๒

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

สนองมาตรฐานการศึกษา

(เชิงปริ มาณและคุณภาพ)

ของสถานศึกษา

ของโครงการ/กิจกรรม

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

๒.โครงการระบบดูแล

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน นักเรี ยนทุกคนได้รับการ

มาตรฐานที่ ๑

ช่วยเหลือผูเ้ รี ยน

การเรี ยนของผูเ้ รี ยน

ดูแลช่วยเหลือตามเกณฑ์

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ,๑.๓,

และปลอดจากสิ่ งเสพติด

๑.๔,๑.๕,๑.๖

- To Be Number On
- กิจกรรรมเยีย่ มบ้าน

มาตรฐานที่ ๗

- กิจกรรม SDQ

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖

- กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๐

- กิจกรรมปฐมนิ เทศ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๖

- กิจกรรมปั จฉิ มนิ เทศ/
บัณฑิตน้อย
- กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
- ช่วยเหลือเด็กพิการ
ผูด้ อ้ ยโอกาส เด็กตกหล่นให้
ได้รับการศึกษา
๓. โครงการจัดการศึกษา

เพื่อส่ งเสริ มการจัด

เด็กปฐมวัยทุกคนได้เรี ยนรู้ มาตรฐานที่ ๕(ปฐมวัย)

ปฐมวัย

กระบวนการเรี ยนรู้โดย ตามหลักสู ตรสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ,๕.๒,

เน้นเด็กเป็ นสาคัญให้

ปฐมวัยสอดคล้องกับความ

๕.๓, ๕.๔,.๕.๕,๕.๖

บรรลุที่ต้ งั ไว้

ต้องการและความสนใจ

๕.๗,๕.๘,๕.๙,๕.๑๐

๕๓

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

สนองมาตรฐานการศึกษา

(เชิงปริ มาณและคุณภาพ)

ของสถานศึกษา

ของโครงการ/กิจกรรม

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

๔.โครงการประกันคุณภาพ

เพื่อพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษามีการพัฒนา

มาตรฐานที่ ๑๒

การศึกษา

การศึกษาได้มาตรฐาน

ปรับปรุ งระบบประกัน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ ,๑๒.๓,

ตามมาตรฐานการศึกษา คุณภาพการศึกษาให้มี

๑๒.๔,๑๒.๕,๑๒.๖

มาตรฐานและมี
ประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
กลยุทธ์ ที่ ๔
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

สนองมาตรฐานการศึกษา

(เชิงปริ มาณและคุณภาพ)

ของสาถนศึกษา

ของโครงการ/กิจกรรม

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

๑.โครงการพัฒนาและ

เพื่อให้ครู และบุคลากร

ครู และบุคลากรในโรงเรี ยน มาตรฐานที่ ๕ (ปฐมวัย)

เสริ มสร้างศักยภาพบุคลากร

ได้รับการพัฒนาและ

ได้รับการพัฒนาให้มี

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๗

เพิ่มศักยภาพให้เป็ นมือ

คุณภาพและสามารถ

มาตรฐานที่ ๘(ขั้น

อาชีพ

ปฏิบตั ิงานได้ตามมาตรฐาน พื้นฐาน)
หรื อเกณฑ์ที่กาหนดและ
ได้รับการยกย่องเชิ ดชู
เกียรติและส่ งเสริ มวิทย
ฐานะให้สูงขึ้น

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔

๕๔

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

สนองมาตรฐานการศึกษา

(เชิงปริ มาณและคุณภาพ)

ของสถานศึกษา

ของโครงการ/กิจกรรม

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

๒.โครงการสรรหาลูกจ้าง

สถานศึกษาได้รับการ

นักเรี ยน ร.ร.อนุบาลโกสัม

รายเดือนด้านคณิ ตศาสตร์

พัฒนาและส่ งเสริ มด้าน พีนคร(บ้านท่าคูณ) ได้รับ

มาตรฐานที่ ๘
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑,๘.๒,

คณิ ตศาสตร์ ผูเ้ รี ยน

การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ๘.๓,๘.๔,๘.๖

ได้รับการพัฒนาและ

ด้านคณิ ตศาสตร์

เรี ยนรู้เต็มศักยภาพด้าน
คณิ ตศาสตร์
๓. โครงการสรรหาวิทยากร

เพื่อให้ผทู้ ี่มีความรู้

นักเรี ยน ร.ร.อนุบาลโกสัม

ภายนอกฝึ กซ้อมกีฬา

ความสามารถพิเศษด้าน พีนคร(บ้านท่าคูณ) ได้รับ

มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑,๑.๖

กีฬาได้รับการพัฒนา

การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ มาตรฐานที่ ๘

และส่ งเสริ มเต็มตาม

ด้านกีฬา

ศักยภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔

๕๕

กลยุทธ์ ที่ ๕
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจ หลักธรรมาภิบาล และเน้น
การมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน และความร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนการจัด
การศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
๑.โครงการการบริ หาร

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

สนองมาตรฐานการศึกษา

(เชิงปริ มาณและคุณภาพ)

ของสถานศึกษา

ของโครงการ/กิจกรรม

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

เพื่อพัฒนาระบบบริ หาร นักเรี ยน ร.ร.อนุบาลโกสัม

มาตรฐานที่ ๘

จัดการที่ใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน จัดการที่ใช้โรงเรี ยนเป็ น พีนคร(บ้านท่าคูณ) มีระบบ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑,๘.๒,
- กิจกรรมทาแผนปฏิบตั ิการ ฐานให้มีคุณภาพและ

บริ หารจัดการที่ใช้โรงเรี ยน ๘.๓,๘.๔

ประจาปี ๒๕๕๔

เป็ นฐานที่มีคุณธรรมและ

มาตรฐานที่ ๙

ประสิ ทธิภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑,๙.๖

ผูป้ กครอง องค์กร ชุมชน

มาตรฐานที่ ๙

ประสิ ทธิภาพ

- กิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ตามแผนปฏิบตั ิการ
- กิจกรรมเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การควบคุมภายใน
- งานบัญชี
- งานการเงิน
- งานพัสดุ
๒. สร้างเครื อข่าย

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

สถานศึกษาในการพัฒนา

การศึกษาให้กบั นักเรี ยน เข้าร่ วมมีส่วนร่ วมในการ

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑,๙.๒,

คุณภาพ

โดยมีองค์กรชุมชน

พัฒนาการศึกษาของ

๙.๓

- เครื อข่ายปฐมวัย

เอกชน มีส่วนร่ วมใน

สถานศึกษาทุกครั้ง

มาตรฐานที่ ๑๓

- เครื อข่ายรักการอ่าน

การจัดการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑,๑๓.๒

- เครื อข่ายวิถีพุทธ

มาตรฐานที่ ๑๔

- เครื อข่ายระบบดูแล

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑,๑๔.๒

ช่วยเหลือผูเ้ รี ยน

มาตรฐานที่ ๑๕

๕๖

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

สนองมาตรฐานการศึกษา

(เชิงปริ มาณและคุณภาพ)

ของสถานศึกษา

ของโครงการ/กิจกรรม

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

๓.โครงการสนับสนุ น

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ผูป้ กครอง องค์กร ชุมชน

มาตรฐานที่ ๖

กิจกรรมขององค์กรนักเรี ยน

การศึกษาให้นกั เรี ยนโดย เอกชน เข้ามามีส่วนร่ วมใน

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑,๖.๓

คณะกรรมนักเรี ยน

มีองค์กร ชุมชน เอกชน

การจัดการศึกษาของ

มาตรฐานที่ ๑๑

- กิจกรรมประชาธิปไตย

มีส่วนร่ วมในการจัด

สถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒

ผูป้ กครอง องค์กร ชุมชน

มาตรฐานที่ ๑๓

- กิจกรรมผูน้ าอนามัยนักเรี ยน การศึกษา
๔. โครงการส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วมของผูป้ กครอง

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ชุมชน สมาคมและเครื อข่าย

การศึกษาให้นกั เรี ยนโดย เข้ามามีส่วนร่ วมในการ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑,๑๓.๒

ต่าง ๆ

มีองค์กร ชุมชน เอกชน

พัฒนาการศึกษาของ

มาตรฐานที่ ๑๔

- ประชุมผูป้ กครอง

มีส่วนร่ วมในการจัด

สถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑,๑๔.๒

- กีฬาสี /กีฬากลุ่ม/กีฬาเยาวชน การศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๕

- พ่อแม่ดูแลลูก
- กิจกรรมวันสาคัญทาง
ศาสนาและทางราชการ
๕. โครงการใช้เทคโนโลยี

เพื่อพัฒนาความพร้อมใน โรงเรี ยนอนุบาลโกสัมพี

มาตรฐานที่ ๗

สารสนเทศและการสื่ อสารใน ด้านเทคโนโลยี

นคร (บ้านท่าคูณ) นา

การบริ หารจัดการ

สารสนเทศและการ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ มาตรฐานที่ ๑๑

- กิจกรรมจัดหา ดูแล

สื่ อสารของโรงเรี ยนเพื่อ ในการบริ หารจัดการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒

บารุ งรักษาคอมพิวเตอร์

การเรี ยนรู ้และการ

ได้รวดเร็ วและมี

มาตรฐานที่ ๑๓

- กิจกรรมสารสนเทศ

บริ หารจัดการ

ประสิ ทธิภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ ,๑๓.๒

- กิจกรรมประชาสัมพันธ์
การศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔

๕๗

ตอนที่ ๓
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

๑. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตามหลักสู ตรและส่ งเสริ ม
ความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้

โครงการ/กิจกรรม

เป้ าหมาย

ผลสาเร็ จ

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(เชิงปริ มาณและคุณภาพ) (เชิงปริ มาณและคุณภาพ)

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

๑.โครงการพัฒนาหลักสู ตร

โรงเรี ยนมีหลักสู ตร

ร้อยละ ๑๐๐ มีหลักสู ตร

มาตรฐานที่ ๑๐

สถานศึกษาและหลักสู ตร

สถานศึกษาที่สอดคล้อง

สถานศึกษาท้องถิ่น และ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑,๑๐.๒

ท้องถิ่น

กับความต้องการและความ เอกสารประกอบการจัดทา ๑๐..๓
สนใจของผูเ้ รี ยน

หลักสู ตร

๒. โครงการยกระดับคุณภาพ นักเรี ยนโรงเรี ยนอนุบาล

ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยนมี

มาตรฐานที่ ๓

การศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑,๓.๒,๓.๓

ดีข้ นึ

มาตรฐานที่ ๔

โกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)

- กิจกรรมเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ NT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
, O-NET , LAS

ที่สูงขึ้น

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑,๔.๒,๔.๓

- กิจกรรมซ่ อมเสริ ม

๔.๔

- กิจกรรมวิจยั ในชั้นเรี ยน

มาตรฐานที่ ๕

- กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑,๕.๒,๕.๓

ทางการเรี ยนรู ้ ๘ กลุ่มสาระ

๕.๔

การเรี ยนรู้

มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕,๗.๗

๕๘

โครงการ/กิจกรรม

เป้ าหมาย

ผลสาเร็ จ

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(เชิงปริ มาณและคุณภาพ) (เชิงปริ มาณและคุณภาพ)

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

๓.โครงการใช้ระบบศึกษา

๑. ครู ทุกคนในโรงเรี ยน

๑. ครู ทุกคนมีความรู ้

มาตรฐานที่ ๗

ทางไกล เทคโนโลยี

สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี

ความสามารถในการใช้สื่อ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔

สารสนเทศและการสื่ อสารใน ทักษะพื้นฐานได้

เทคโนโลยีทกั ษะพื้นฐาน

มาตรฐานที่ ๕

การจัดการเรี ยนรู ้

๒. นักเรี ยนในโรงเรี ยนมี

ได้

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑,๕.๒,๕.๓,

- กิจกรรมผลิตสื่ อ จัดหาสื่ อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่

๒. นักเรี ยนร้อยละ ๘๐ มี

๕.๔

นวัตกรรมทางการศึกษา

ดีข้ นึ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่

มาตรฐานที่ ๓

ดีข้ นึ

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔.

- กิจกรรมการสอน
คอมพิวเตอร์

กลยุทธ์ ที่ ๒ การปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็ นไทย และวิถีชีวติ ตามหลัก
เศรษฐกิจพอพียง

โครงการ/กิจกรรม

เป้ าหมาย

ผลสาเร็ จ

(เชิงปริ มาณและคุณภาพ) (เชิงปริ มาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

๑.โครงการวิถีพุทธ

นักเรี ยนทุกคนได้รับการ

นักเรี ยนร้อยละ ๙๐ ได้รับ มาตรฐานที่ ๒

- กิจกรรมโรงเรี ยนวิถีพุทธ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม

การพัฒนาคุณภาพชีวติ

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ,๒.๒,

- กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม

โครงการวิถีพุทธ

ตามโครงการวิถีพุทธ

๒.๓,๒.๔

จริ ยธรรม “ทาดีเพื่อพ่อ”

มาตรฐานที่ ๖
ตัวบ่งชี้ที่
๖.๑,๖.๒,๖.๓,๖.๔

๕๙

กลยุทธ์ ที่ ๓ การขยายโอกาสทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

เป้ าหมาย

ผลสาเร็ จ

(เชิงปริ มาณและคุณภาพ) (เชิงปริ มาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

๑.โครงการสามะโนนักเรี ยน นักเรี ยนทุกคนในเขต

นักเรี ยนทุกคนในเขต

มาตรฐานที่ ๘

- กิจกรรมรับนักเรี ยน

พื้นที่บริ การเข้าศึกษาต่อ

บริ การร้อยละ ๙๖.๕๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ,๘.๒,

- กิจกรรมการช่วยเหลือ

ในระดับชั้น ป.๑ และ ม.๑ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น

นักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง ออก

๘.๓,๘.๔,๘.๕,๘.๖

ป.๑ และ ม.๑

กลางคัน
๒.โครงการระบบดูแล

นักเรี ยนทุกคนได้รับการ

นักเรี ยนร้อยละ ๑๐๐

มาตรฐานที่ ๑๐

ช่วยเหลือผูเ้ รี ยน

ดูแลช่วยเหลือตามเกณฑ์

ได้รับการดูแลช่วยเหลือ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๖

- To Be Number One

และปลอดจากสารเสพติด ตามเกณฑ์และปลอดจาก

มาตรฐานที่ ๗

- กิจกรรรมเยีย่ มบ้าน

สิ่ งเสพติด

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖

- กิจกรรม SDQ

มาตรฐานที่ ๑

- กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑,๑.๓,๑.๔,

- กิจกรรมปฐมนิ เทศ

๑.๕,๑.๖

- กิจกรรมปั จฉิ มนิ เทศ/
บัณฑิตน้อย
- กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
- ช่วยเหลือเด็กพิการ

๖๐

โครงการ/กิจกรรม

เป้ าหมาย

ผลสาเร็ จ

(เชิงปริ มาณและคุณภาพ) (เชิงปริ มาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

๓. โครงการจัดการศึกษา

เด็กปฐมวัยทุกคนได้

เด็กปฐมวัยร้อยละ

มาตรฐานที่ ๕(ปฐมวัย)

ปฐมวัย

เรี ยนรู้ตามหลักสู ตร

๘๑.๗๕ มีการพัฒนาครบ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ,๕.๒,

- พัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน

สถาบันสถานศึกษา

ทั้ง ๔ ด้าน โดยได้รับการ ๕.๓, ๕.๔,.๕.๕,๕.๖

- กิจกรรมสร้างเสริ ม

ปฐมวัย สอดคล้องกับ

ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้อย่าง

คุณธรรมจริ ยธรรม

ความต้องการและความ

เหมาะสมตามวัย

- กิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ

สนใจ

๕.๗,๕.๘,๕.๙,๕.๑๐

กายและสุ ขภาพจิต
๔.โครงการประกันคุณภาพ

สถานศึกษามีการพัฒนา

สถานศึกษามีการประเมิน มาตรฐานที่ ๑๒

การศึกษา

ระบบประกันคุณภาพ

คุณภาพการศึกษาอย่างมี

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ ,๑๒.๓,

การศึกษาให้มีมาตรฐาน

คุณภาพและมี

๑๒.๔,๑๒.๕,๑๒.๖

และมีประสิ ทธิภาพตาม

ประสิ ทธิภาพ

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

๖๑

กลยุทธ์ ที่ ๔ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

โครงการ/กิจกรรม

เป้ าหมาย

ผลสาเร็ จ

(เชิงปริ มาณและคุณภาพ) (เชิงปริ มาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

๑.โครงการพัฒนาและ

ครู และบุคลากรทางการ

ครู ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการ มาตรฐานที่ ๕ (ปฐมวัย)

เสริ มสร้างศักยภาพบุคลากร

ศึกษาของโรงเรี ยน

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ

อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้าน ด้วยการอบรมสัมมนา
ท่าคูณ) ได้รับการพัฒนา

มาตรฐานที่ ๘

ตามเกณฑ์ ๒๐ ชัว่ โมงต่อ (ขั้นพื้นฐาน)

ให้มีคุณภาพและสามารถ ปี และศึกษาดูงานอย่าง
ปฏิบตั ิงานได้ตาม

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๗

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔

น้อย ๑ ครั้ง / ปี

มาตรฐานหรื อเกณฑ์ที่
กาหนด
๒. โครงการสรรหาลูกจ้าง

ผูเ้ รี ยนในระดับ

ร้อยละ ๖๐ นักเรี ยนมี

มาตรฐานที่ ๘

ชัว่ คราวรายเดือนด้าน

มัธยมศึกษาตอนต้นมี

ผลสัมฤทธิ์ ทาง

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑,๘.๒,๘.๓

คณิ ตศาสตร์

ความสามารถด้าน

คณิ ตศาสตร์ ผา่ นเกณฑ์

๘.๔,๘.๖

คณิ ตศาสตร์ ร้อยละ ๕๐
๓. โครงการสรรหาวิทยากร

นักเรี ยนทุกคนได้รับการ

นักเรี ยนร้อยละ ๙๒ มี

มาตรฐานที่ ๑

ภายนอกฝึ กซ้อมกีฬา

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ

ความสามารถด้านกีฬา

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑,๑.๖

ด้านกีฬา

และร่ วมแข่งขันได้ในทุก มาตรฐานที่ ๘
ระดับ

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔

๖๒

กลยุทธ์ ที่ ๕ พัฒนาประสิ ทธิภาพและการบริ หารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจ
หลักธรรมาภิบาล และเป็ นการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน และความร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
๑.โครงการการบริ หาร

เป้ าหมาย

ผลสาเร็ จ

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(เชิงปริ มาณและคุณภาพ) (เชิงปริ มาณและคุณภาพ)
คณะกรรมการ

จัดการที่ใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

พัฒนาระบบบริ หาร

มาตรฐานที่ ๘

จัดการใช้โรงเรี ยนเป็ น

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑,๘.๒,

- กิจกรรมทาแผนปฏิบตั ิการ ผูบ้ ริ หาร/คณะครู มีความรู้ ฐาน ประสบผลสาเร็ จร้อย ๘.๓,๘.๔
ประจาปี ๒๕๕๔

ความเข้าใจ ตระหนักและ ละ ๑๐๐ ของทุกกิจกรรม

มาตรฐานที่ ๙

- กิจกรรมการติดตาม

เล็งเห็นความสาคัญของ

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑,๙.๒

ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

การพัฒนาระบบบริ หาร

ตามแผนปฏิบตั ิการ

จัดการที่มีคุณภาพและ

- กิจกรรมเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ

ประสิ ทธิภาพ

การควบคุมภายใน
- งานบัญชี
- งานการเงิน
- งานพัสดุ
๒. สร้างเครื อข่าย

ผูป้ กครอง องค์กร ชุมชน ร้อยละ ๙๐ ของผูป้ กครอง มาตรฐานที่ ๙

สถานศึกษาในการพัฒนา

เอกชน มีส่วนร่ วมในการ องค์กร ชุมชน เอกชนมี

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑,๙.๒,

คุณภาพ

จัดการศึกษาของ

ความพึงพอใจในการเข้า

๙.๓

- เครื อข่ายปฐมวัย

สถานศึกษา

มามีส่วนร่ วมในการจัด

มาตรฐานที่ ๑๓

- เครื อข่ายรักการอ่าน

การศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑,๑๓.๒

- เครื อข่ายวิถีพุทธ

มาตรฐานที่ ๑๔

- เครื อข่ายระบบดูแล

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑,๑๔.๒

ช่วยเหลือผูเ้ รี ยน

มาตรฐานที่ ๑๕

๖๓

โครงการ/กิจกรรม

เป้ าหมาย

ผลสาเร็ จ

(เชิงปริ มาณและคุณภาพ) (เชิงปริ มาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

- เครื อข่ายคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.โครงการสนับสนุ น

องค์กรของนักเรี ยนและ

ร้อยละ ๙๐ องค์กรนักเรี ยน มาตรฐานที่ ๖

กิจกรรมขององค์กรนักเรี ยน

คณะกรรมการนักเรี ยนมี

และคณะกรรมการ

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑,๖.๓

คณะกรรมนักเรี ยน

ส่ วนร่ วมในการพัฒนา

นักเรี ยนได้เข้ามามี

มาตรฐานที่ ๑๑

- กิจกรรมประชาธิปไตย

การศึกษาของสถานศึกษา

ส่ วนรวมในกิจกรรม

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒

- กิจกรรมผูน้ าอนามัยนักเรี ยน

พัฒนาของสถานศึกษา

๔. โครงการส่ งเสริ มการมี

ผูป้ กครอง องค์กร ชุมชน

ร้อยละ ๙๐ ผูป้ กครอง

มาตรฐานที่ ๑๓

ส่ วนร่ วมของผูป้ กครอง

เอกชน มีส่วนร่ วมในการ

องค์กร ชุมชน มีความพึง

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑,๑๓.๒

ชุมชน สมาคมและเครื อข่าย

จัดกิจกรรมพัฒนา

พอใจในการเข้ามามีส่วน

มาตรฐานที่ ๑๔

ต่าง ๆ

การศึกษาของสถานศึกษา

ร่ วมในกิจกรรม/โครงการ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑,๑๔.๒

- ประชุมผูป้ กครอง

พัฒนาการศึกษาของ

มาตรฐานที่ ๑๕

- กีฬาสี /กีฬากลุ่ม/กีฬาเยาวชน

สถานศึกษา

- กีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์
- กิจกรรมพัฒนาพ่อแม่
ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย
- วันสาคัญทางศาสนาทาง
ราชการ

๖๔

โครงการ/กิจกรรม
๕. โครงการใช้เทคโนโลยี

เป้ าหมาย

ผลสาเร็ จ

(เชิงปริ มาณและคุณภาพ) (เชิงปริ มาณและคุณภาพ)
ผูบ้ ริ หารและครู ตระหนัก

สารสนเทศและการสื่ อสารใน และเล็งเห็นความสาคัญที่

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

ร้อยละ ๑๐๐ สถานศึกษามี มาตรฐานที่ ๑๓
คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ใน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑,๑๓.๒

การบริ หารจัดการ

นาเทคโนโลยีมาใช้ในการ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ การ

มาตรฐานที่ ๗

- กิจกรรมจัดหา ดูแล

บริ หารจัดการศึกษาของ

บริ หารอย่างพอเพียงและ

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔

บารุ งรักษาคอมพิวเตอร์

โรงเรี ยน

ครู ทุกคนสามารถสื่ อสาร

มาตรฐานที่ ๑๑

ทางอินเตอร์ เน็ตได้

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒

- กิจกรรมสารสนเทศ
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์
การศึกษา

๖๕

ผลการดาเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ

โครงการ/กิจกรรม

เป้ าหมาย

ผลสาเร็ จ

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(เชิงปริ มาณและคุณภาพ) (เชิงปริ มาณและคุณภาพ)

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

๑. กิจกรรมการแข่งขันแผนที่ นักเรี ยนมัธยมศึกษา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

มาตรฐานที่ ๔

ความคิดจากโครงการป้ องกัน ตอนต้นทุกคนมีความรู ้

อันดับ ๖ จากกรมพัฒนา

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔

และแก้ไขปั ญหาการตั้งครรภ์ ความเข้าใจเกี่ยวกับปั ญหา สังคมและสวัสดิการ
ไม่พร้อมของวัยรุ่ น

มาตรฐานที่ ๖

การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย

กระทรวงพัฒนาสังคมและ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑,๖.๒,๖.๓

อันควร

ความมัน่ คงของมนุษย์

มาตรฐานที่ ๑๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑,๑๕.๒

๒. โครงการ To Be Number

นักเรี ยนทุกคนได้เข้าร่ วม

ได้รับรางวัลชนะเลิศการ

มาตรฐานที่ ๑

One

รณรงค์การป้ องกันและ

ประกวดแอโรบิคโครงการ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑,๑.๓,๑.๔,

แก้ไขปั ญหายาเสพติด

To Be Number One Teen

๑,๕

โครงการประกวดการเต้น

Dancercise

มาตรฐานที่ ๑๕

แอโรบิค

Kamphaengphet

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑,๑๕.๒

Chapionship รุ่ น Junior
๓. โครงการหลักปรัชญา

นักเรี ยนทุกคนสามารถนา

นักเรี ยนร้อยละ ๙๐

มาตรฐานที่ ๒

เศรษฐกิจพอเพียง

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

สามารถนาหลักปรัชญา

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕,๒.๖

- กิจกรรมเงินฝากออมทรัพย์

พอเพียงไปใช้ใน

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน มาตรฐานที่ ๑๔

- ปลูกผักสวนครัว

ชีวิตประจาวัน

ชีวิตประจาวัน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑,๑๔.๒
มาตรฐานที่ ๑๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑,๑๕.๒

๖๖

โครงการ/กิจกรรม
๔. โครงการห้องสมุดมีชีวิต

เป้ าหมาย

ผลสาเร็ จ

(เชิงปริ มาณและคุณภาพ) (เชิงปริ มาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

นักเรี ยนทุกคนได้เรี ยนรู ้

นักเรี ยนร้อยละ ๘๕ รู ้จกั

มาตรฐานที่ ๓

สื บค้น มีนิสัยรักการอ่าน

สื บค้นมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ , ๓.๒

จากการใช้หอ้ งสมุดเป็ น

จากการใช้หอ้ งสมุดเป็ น

มาตรฐานที่ ๑๑

แหล่งเรี ยนรู ้

แหล่งเรี ยนรู ้

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓
มาตรฐานที่ ๑๕

๕. โครงการเพื่อนไหว้เพื่อน

นักเรี ยนทุกคนปฏิบตั ิงาน

น้องไหว้พี่ พี่ไหว้นอ้ ง

ด้วยการไหว้ตามแบบอย่าง ปฏิบตั ิตนด้วยการไหว้ตาม ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ , ๒.๓

๖. โครงการบัณฑิตน้อย

นักเรี ยนร้อยละ ๑๐๐

มาตรฐานที่ ๒

วัฒนธรรมไทย

แบบอย่างวัฒนธรรมไทย

มาตรฐานที่ ๑๕

เด็กอนุบาล ๒ ทุกคนจบ

เด็กอนุบาล ๒ ร้อยละ ๑๐๐ มาตรฐานที่ ๑๐

หลักสู ตรการศึกษา

จบหลักสู ตรการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ , ๑๐.๒

ระดับชั้นอนุบาล

ระดับชั้นอนุบาล

มาตรฐานที่ ๑๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ , ๑๑.๒

๗. โครงการทัศนศึกษา

นักเรี ยนทุกคนรู ้คุณค่าร่ วม นักเรี ยนร้อยละ 100 รู ้

มาตรฐานที่ ๒

- ทัศนศึกษาอุทยาน

อนุรักษ์และมีความ

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖

ประวัติศาสตร์ เมือง

ภาคภูมิใจในแหล่งเรี ยนรู ้ที่ ความภาคภูมิใจในแหล่ง

กาแพงเพชร บ่อน้ าพุร้อนพระ เป็ นมรดกโลก

คุณค่าร่ วมอนุรักษ์และมี
เรี ยนรู ้ที่เป็ นมรดกโลก

มาตรฐานที่ ๑๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ , ๑๓.๒

ร่ วง

มาตรฐานที่ ๑๔

- ทัศนศึกษาพระนครคีรี

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ , ๑๔.๒

จ.เพชรบุรี

มาตรฐานที่ ๑๕

๖๗

๒. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านร่ างกาย (๕ คะแนน)
คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๑.๑ มีน้ าหนักส่ วนสู งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

๐.๘

๔

๑.๒ มีทกั ษะการเคลื่อนไหวตามวัย

๑.๒

๔

ที่

ตัวบ่งชี้

๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพตนเอง
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ ยงต่อโรคภัย
อุบตั ิเหตุและสิ่ งเสพติด
เฉลี่ย

๑.๒

๔

๐.๘

๔

๔.๐๐

๔

สรุ ปคุณภาพมาตรฐานที่ ๑

๑. บันทึกการชัง่ น้ าหนัก-วัดส่ วนสู ง
๒. บันทึกพัฒนาการเคลื่อนไหว
๓. บันทึกการตรวจสุ ขภาพ
๔. บันทึกพฤติกรรมการเล่น
๕. สมุดรายงานประจาตัวเด็ก
๖. บันทึกการจัดประสบการณ์
๗. แบบประเมินพัฒนาการเด็ก
๘. โครงการกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์
๙. โครงการพัฒนาสนามเด็กเล่น BBL

ดีมาก

๑. วิธีการพัฒนา
ได้จดั กิจกรรมส่ งเสริ มให้เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย โดยจัดกิจกรรมชัง่ น้ าหนัก – วัดส่ วนสู ง เป็ น
ประจาทุกเดือน เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มด้านภาวะโภชนาการให้เด็กมีน้ าหนัก – ส่ วนสู งตามเกณฑ์มาตรฐาน มี
โครงการอาหารกลางวันฟรี ทุกคน อาหารเสริ ม (นม) ทุกวัน ตรวจสุ ขภาพเด็กอย่างสม่าเสมอ ดูแลด้านสุ ข
นิสัย – สุ ขอนามัย ของเด็กโดยให้เด็กได้ปฏิบตั ิจริ ง มีการบันทึกพฤติกรรมเป็ นรายบุคคล ส่ งเสริ มทักษะการ
เคลื่อนไหว โดยการพัฒนาสนามเด็กเล่นให้เด็กได้เคลื่อนไหวแบบ BBL ก่อนเข้าชั้นเรี ยนเพื่อเป็ นการ
กระตุน้ สมองจากการเคลื่อนไหว จัดโครงการกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ เพื่อให้เด็กได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน โดยใช้เกมกีฬาและการเคลื่อนไหวพัฒนาร่ างกายให้แข็งแรง เข้าร่ วมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด จัด
ประสบการสอนเรื่ องการป้ องกันอุบตั ิเหตุและอุบตั ิภยั ต่าง ๆ

๖๘

๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้จากโครงการอย่างหลากหลาย เพื่อให้เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย
โดยมีน้ าหนัก-ส่ วนสู งเป็ นไปตามเกณฑ์ มีทกั ษะการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพของตน
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะเสี่ ยงโรค อุบตั ิเหตุ และสิ่ งเสพติด มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ในระดับดี
มาก (๔)
๓. แนวทางการพัฒนา
ได้กาหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง โดยครู ผสู ้ อน
มีการพัฒนาตนเองในด้านเทคนิค/วิธีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายยิง่ ขึ้น
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านอารมณ์ และจิตใจ (๕ คะแนน)
คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๒.๑ ร่ าแรงแจ่มใส มีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง

๐.๘

๔

๒.๒ มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก

๑.๘

๔

๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย

๐.๘

๔

ที่

ตัวบ่งชี้

ชื่นชมศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหว รัก
๒.๔ ธรรมชาติและชื่นชมศิลปะ วัฒนธรรม

สรุ ปคุณภาพมาตรฐานที่ ๒

๒. ชิ้นงาน / ผลงานเด็ก
๓. แผนการจัดประสบการณ์
และบันทึกผลหลังการสอน
๔. ภาพถ่าย
๕. มีบนั ทึกพัฒนาการเด็ก

๑.๖

๔

ท้องถิ่นของจังหวัดกาแพงเพชร
เฉลี่ย

๑. บันทึกพฤติกรรมเด็ก

๖. กิจกรรม BBL
๗. กิจกรรมวันเด็ก/ปี ใหม่

๔.๐๐

๔

๘. โครงการศึกษาสิ่ งแวดล้อมในชุมชน

ดีมาก

๑. วิธีการพัฒนา
ได้จดั กิจกรรมส่ งเสริ มให้เด็กมีพฒั นาการด้านจิตใจ เด็กมีอารมณ์ร่าเริ งแจ่มใส มีความรู ้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก เด็กเข้าร่ วมกิจกรรม/การแสดงของโรงเรี ยนในวันเด็ก , ปี ใหม่
การนาเสนอผลงาน กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ให้เด็กกล้าแสดงออกโดยการเป็ นผูน้ า-ผูต้ ามที่ดี

๖๙

มีโครงการศึกษาสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยนและชุมชน ทาให้เด็กรักธรรมชาติ และช่วยดูแลสิ่ งแวดล้อม ศึกษา
อุทยานประวัติศาสตร์ กาแพงเพชร – บ่อน้ าพุร้อนพระร่ วง กิจกรรมการฝึ กสมาธิ กับกิจกรรม BBL และ
การเคลื่อนไหว BBL เพื่อกระตุน้ สมอง – อารมณ์ที่ดี ร่ วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี , กีฬากลุ่ม ทาให้เด็ก
สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตนเองได้เป็ นอย่างดี มีวฒั นธรรมในการแต่งกายเสื้ อดอกในวันศุกร์ และวัน
สาคัญต่าง ๆ
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กมีอารมณ์ร่าเริ งแจ่มใส มีความรู ้สึกทีดีต่อตนเอง มีความมัน่ ใจกล้า
แสดงออก สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ชื่นชมศิลปะดนตรี กีฬา การเคลื่อนไหวรัก
ธรรมชาติและชื่นชมศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดกาแพงเพชร เด็กเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมี
ความสุ ข มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ ในระดับดีมาก (๔)
๓. แนวทางการพัฒนา
จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้เด็กได้พฒั นาอารมณ์ -จิตใจ อย่างต่อเนื่ อง และหลากหลาย วิธีการ/
กิจกรรม โดยเน้นกิจกรรมการสอนแบบโครงการ , BBL / พหุ ปัญญา เพื่อเป็ นการให้เด็กได้ปฏิบตั ิจริ ง เป็ น
การกระตุน้ สมอง ทาให้เด็กมีความสุ ขกับการเรี ยนรู ้ เสริ มสร้างความมัน่ ใจให้เด็กกล้าแสดงออก
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านสั งคม (๕ คะแนน)
คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๑.๖

๔

๓.๒ มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ช่วยเหลือแบ่งปั น

๐.๘

๔

๓.๓ เล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้

๐.๘

๔

๐.๘

๔

ที่
๓.๑

๓.๔

ตัวบ่งชี้
มีวินยั รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสัง่ สอนของพ่อ
แม่ ครู อาจารย์

ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา
ที่ตนนับถือ

๑. แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก
๒. สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก
๓. ภาพถ่าย
๔. กิจกรรมกลุ่ม
๕. กิจกรรมการไหว้ยามเช้า
๖. กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
๗. บันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เฉลี่ย
สรุ ปคุณภาพมาตรฐานที่ ๓

๔.๐๐

๔
ดีมาก

๘. โครงการพัฒนาพ่อแม่ผปู ้ กครองเด็ก
ปฐมวัย
๙. โครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ

๗๐

๑. วิธีการพัฒนา
จัดกิจกรรม / โครงการเพื่อพัฒนาเด็กด้านสังคม ให้เด็กเข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ เพื่อเป็ น
การปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ การปฏิบตั ิตามข้อตกลง
ห้องเรี ยน การจัดกิจกรรมการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เด็กรู ้สึกทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ เข้าร่ วม
กิจกรรมที่ส่งเสริ มวัฒนธรรม ประเพณี ไทย เช่น วันลอยกระทง แห่เทียน เทศน์มหาชาติ ร่ วมทาบุญตัก
บาตร – เวียนเทียน ในวันสาคัญทางศาสนาอยูเ่ สมอ และส่ งเสริ มให้เด็กมีวฒั นธรรมการต่างกายเสื้ อดอก ซึ่ ง
เป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาแพงเพชร ในวันศุกร์ และในวันสาคัญต่าง ๆ กิจกรรมการไหว้ตอนเช้าหน้าเสา
ธงก่อนเข้าชั้นเรี ยน ทาให้เด็กมีวฒั นธรรมการไหว้แบบไทย และรู ้สึกเคารพนบน้อมต่อผูอ้ าวุโสกว่า
กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม เพื่อเด็กได้นาไปเป็ นแบบอย่างในชีวติ ประจาวันได้
๒. ผลการพัฒนา
ผลจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กด้านสังคม เด็กมีวินยั รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสัง่ สอนของพ่อแม่
ครู อาจารย์ มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ช่วยเหลือแบ่งปั น สามารถเล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือ จากการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง และให้เด็กได้ปฏิบตั ิตนอย่าง
สม่าเสมอ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ในระดับดีมาก (๔)
๓. แนวทางการพัฒนา
มีแนวทางที่จะพัฒนาในด้านคุณธรรมโดยนากิจกรรมบารมี ๑๐ ทิศ มาสอดแทรกในกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มให้เด็กมีพฒั นาการด้านสังคม และมีคุณธรรมที่ดียงิ่ ขึ้นต่อไป

๗๑

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านสติปัญญา (๕ คะแนน)
ที่

ตัวบ่งชี้

๔.๑
๔.๒

สนใจเรี ยนรู ้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ
และรักการเรี ยนรู้
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้

๔.๓ มีทกั ษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
๔.๔

มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
เฉลี่ย
สรุ ปคุณภาพมาตรฐานที่ ๔

คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๐.๘

๔

๐.๘

๔

๐.๘

๔

๐.๘

๔

๐.๘

๔

อุทยานประวัติศาสตร์ กาแพงเพชร

๔.๐๐

๔

บ่อน้ าพุร้อนพระร่ วง

๑. แฟ้ มสะสมผลงานเด็ก
๒. การสอนแบบโครงการ/บูรณาการ
๓. การสอนแบบวิทยาศาสตร์ / BBL
๔.โครงการจัดประสบการณ์เรี ยนรู้โดย
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
๕. กิจกรรมสร้างสรรค์
๖. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้

ดีมาก

๑. วิธีการพัฒนา
ได้จดั กิจกรรม/โครงการ ตามสาระการเรี ยนรู ในหลักสู ตรปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีพฒั นาการด้าน
สติปัญญาโดยการเรี ยนแบบโครงการ , บูรณาการ , การสอนแบบวิทยาศาสตร์ , กิจกรรม BBL และการ
ประสบการณ์เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เด็กเกิดการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ตรง ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ มีทกั ษะ
ในการคิด การสังเกต/สารวจ มีทกั ษะในเรื่ องมิติสัมพันธ์ จานวน ปริ มาณ น้ าหนัก รู ้จกั เชื่อมโยงทักษะ
ต่าง ๆ เสริ มทักษะการรักการอ่าน จัดมุมหนังสื อ การใช้ห้องสมุดศึกษาหาความรู ้ เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั
ในและนอกห้องเรี ยน จัดมุมประสบการณ์ให้เด็กได้แสวงหาความรู้ ดว้ ยตนเองจากสิ่ งรอบตัว ให้เด็กได้
นาเสนอผลงานโดยถ่ายทอดความคิดในรู ปแบบงานสร้างสรรค์ จินตนาการ ทั้งงานกลุ่มและงานรายบุคคล
อย่างหลากหลาย

๗๒

๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญา มีความสนใจเรี ยนรู ้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ
และรักษาเรี ยนรู ้ เด็กมีความคิดรอบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ มีทกั ษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ จากการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔ ในระดับดีมาก (๔)

๓. แนวทางการพัฒนา
ครู เข้ารับการพัฒนาตนเองในด้านการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ ด้วยแนวทาง (เทคนิค) วิธีการสอนที่
หลากหลาย และมีการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องตามสภาพจริ ง โดยใช้เครื่ องมือ/วิธีการประเมินที่
หลากหลาย จัดมุมประสบการณ์ บรรยากาศภายในห้องเรี ยนให้น่าสนใจในการเรี ยนรู ้ จัดหาแหล่งเรี ยนรู ้ที่
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรี ยน

มาตรฐานที่ ๕ ครู ปฏิบัติหน้ าทีต่ ามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล (๒๒คะแนน)
ที่

ตัวบ่งชี้

คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

ครู เข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของ
๕.๑ การจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนามา

๑. หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๒.๐๐

๕

ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์

๓. แฟ้ มข้อมูลนักเรี ยน
๔. บันทึกการใช้สื่อ/ทะเบียนสื่ อ

ครู จดั ทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้อง
๕.๒

กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย

๕. ชิ้นงาน/ผลงานเด็ก
๒.๐๐

๕

๕.๔

ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับพัฒนาการของเด็ก

๘. ข้อตกลงห้องเรี ยน
๒.๐๐

๔

๑.๖

๔

ครู ใช้เครื่ องมือการวัดและประเมินพัฒนาการ
๕.๕ ของเด็กอย่างหลากหลายและสรุ ปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ผปู ้ กครอง

๖. รายงานผลพัฒนาการเด็กเป็ นรายบุคคล
๗. บรรยากาศ/สภาพแวดล้อม

สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
๕.๓ ครู บริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่สร้างวินยั เชิงบวก

๒. แผนการจัดประสบการณ์

๙. มนุษยสัมพันธ์
๑๐. สานสายใยสัมพันธ์
๑๑. วิจยั ชั้นเรี ยน
๑๒. นิเทศชั้นเรี ยน
๑๓. ป้ ายนิเทศ

๑.๖

๔

๑๔. โครงการพัฒนาพ่อแม่ผปู ้ กครอง

๗๓

ที่

ตัวบ่งชี้

คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

ครู วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ที่ตน
๕.๖ รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด

๑๕. โครงการบัณฑิตน้อย
๑.๖

๔

๒.๐๐

๕

๒.๐๐

๕

๑.๖

๔

๑.๒

๓

๑.๖

๔

๑๙.๒

๔.๓๖

๑๖. โครงการกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์

ประสบการณ์
๕.๗

ครู จดั สิ่ งแวดล้อมให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้
ตลอดเวลา

๕.๘ ครู มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั เด็กและผูป้ กครอง
๕.๙
๕.๑๐
๕.๑๑

ครู มีวฒ
ุ ิและความรู ้ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย
ครู จดั ทาสารนิทศั น์และนามาไตร่ ตรองเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
ครู มีความรู ้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมพื้นฐานเพื่อจัดการเรี ยนการสอน

เฉลี่ย
สรุ ปคุณภาพมาตรฐานที่ ๕

ดีมาก

๑. วิธีการพัฒนา
มาตรฐานที่ ๕ ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิผล ครู ได้
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรฐาน ตาแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ ตาแหน่งด้วยความมุ่งมัน่ ทุ่มเทการสอนอย่าง
เต็มเวลา และเต็มความสามารถ ศึกษาหลักสู ตร มีความเข้าใจปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการศึกษา
ปฐมวัย โดยจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย บริ หารจัดการชั้น
เรี ยนที่สร้างวินยั เชิงบวก ใช้สื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก มีการใช้เครื่ องมือการวัดผล
และประเมินผล พัฒนาการอย่างหลากหลาย มีการวิจยั เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ สร้างบรรยากาศและ
สิ่ งแวดล้อมภายในห้องเรี ยน – นอกห้องเรี ยนให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ จัดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผปู ้ กครองของ
เด็กปฐมวัย , กีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ , กิจกรรมบัณฑิตน้อย เพื่อเป็ นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั พ่อแม่

๗๔

ผูป้ กครอง / ชุมชน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง เข้ารับการอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน จัดทาป้ ายนิเทศ
แสดงผลงานเด็กและสื่ อสารสายสัมพันธ์ เพื่อแจ้งพัฒนาการเด็กในแต่ละเดือนให้ผปู ้ กครองทราบ
๒. ผลการพัฒนา
จากการพัฒนาครู ตามมาตรฐานที่ ๕ ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิด
ประสิ ทธิผล ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่ อง มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๕ อยูใ่ นระดับ
ดีมาก (๔)
๓. แนวทางการพัฒนา
๑. ครู ควรเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองในเรื่ องการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย
เทคนิค / วิธีการ เพื่อพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพที่ดียงิ่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๒. ครู พฒั นาตนเองในด้านการใช้เทคโนโลยีให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น เพื่อนามาพัฒนาให้
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพ และเกิดประสิ ทธิผล
(๒๒ คะแนน)
ที่
๖.๑
๖.๒

ตัวบ่งชี้
ผูบ้ ริ หารเข้าใจปรัชญาและหลักการศึกษา
ปฐมวัย
ผูบ้ ริ หารมีวิสยั ทัศน์ ภาวะผูน้ าและการคิดริ เริ่ ม
ที่เป็ นการพัฒนาเด็กปฐมวัย

คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๓.๐๐

๕

๓.๐๐

๕

๖.๓ ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและ
ใช้ขอ้ มูลการประเมินผลหรื อการวิจยั เป็ นฐาน

๑. แผนปฏิบตั ิการประจาปี
๒. บันทึกการประชุม
๓. คาสัง่ ปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยน
๔. สมุดนิเทศ/สมุดหมายเหตุรายวัน /

๒.๔๐

๔

๓.๐๐

๕

๒.๔๐

๔

สมุดเยี่ยมโรงเรี ยน

ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
๖.๔
๖.๕

ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้ าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ

๕. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
๖. รายงานประจาปี
๗. ภาพถ่าย

๗๕

ที่

ตัวบ่งชี้

คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการ
๖.๖

และเอาใจใส่ การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็ม

๘. แฟ้ มเกียรติบตั ร / รางวัลต่าง ๆ
๓.๐๐

๕

๒.๐๐

๕

๒.๐๐

๕

๒๐.๘

๔.๗๕

๙. หลักสูตรสถานศึกษา

ศักยภาพและเต็มเวลา
๖.๗
๖.๘

เด็ก ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจในผลการ
บริ หารจัดการศึกษาปฐมวัย
ผูบ้ ริ หารมีความรู ้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมพื้นฐานเพื่อการบริ หารจัดการ

เฉลี่ย
สรุ ปคุณภาพมาตรฐานที่ ๖

๑๐. รายงานโครงการ/กิจกรรม
๑๑. แผนภูมิโครงสร้างองค์กร

ดีเยีย่ ม

๑. วิธีการพัฒนา
ผูบ้ ริ หารเข้าใจปรัชญาและหลักสู ตรการจัดการศึกษาปฐมวัย มีวสิ ัยทัศน์เป็ นผูน้ า จัดทาแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย บริ หารงานด้วยหลักการบริ หารมี ส่วนร่ วม
ส่ งเสริ มพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีการสังเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศเพื่อนามาเป็ นกรอบการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เป็ นผูน้ าที่มีความสามารถ ริ เริ่ มวิธีการใหม่ ๆ มาพัฒนา/ปรับปรุ งและเผยแพร่ แก่บุคลากรใน
สถานศึกษาและเป็ นแบบอย่างให้กบั โรงเรี ยนปฐมวัยอื่น ๆ ได้มีการกาหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ
เด็ก ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุ งพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เด็ก ผูป้ กครองและชุมชนมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมการดาเนินงานของสถานศึกษา ได้แก่ เข้าร่ วมโครงการพัฒนาพ่อแม่ ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย
โครงการกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ โครงการบัณฑิตน้อย เป็ นต้น
๒. ผลการพัฒนา
จากการพัฒนาตามมาตรฐานที่ ๖ ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เกิดประสิ ทธิ ผล จากการดาเนินงานด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๖
อยูใ่ นระดับ ดีเยีย่ ม (๔.๗๕)

๗๖

๓. แนวทางการพัฒนา
ดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย และแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
ที่
๗.๑
๗.๒

(๖๐ คะแนน)

ตัวบ่งชี้
มีหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
และนาสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มีระบบและกลไกให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมทุกฝ่ าย
ตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริ มสร้างความตระหนักรู ้และ
เข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๗.๔
๗.๕

สร้างการมีส่วนร่ วมและแสวงหาความร่ วมมือ
กับผูป้ กครอง ชุมชน และท้องถิ่น
จัดสิ่ งอานวยความสะดวก เพื่อพัฒนาเด็กอย่าง
รอบด้าน
เฉลี่ย
สรุ ปคุณภาพมาตรฐานที่ ๖

คะแน

ระดับ

นที่ได้ คุณภาพ
๔.๐๐

๕

๔.๐๐

๕

๓.๒๐

๔

๔.๐๐

๕

๓.๒๐

๔

๑๘.๔

๔.๖
ดีเยี่ยม

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
๒. บันทึกการประชุม/คาสั่ง
๓. แผนปฏิบตั ิการประจาปี
๔. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
๕. การประชาสัมพันธ์
๖. ภาพถ่าย
๗. โครงการพัฒนาพ่อแม่ ผูป้ กครอง
เด็กปฐมวัย
๘. โครงการบัณฑิตน้อย
๙. หนังสื อเชิญผูป้ กครอง
๑๐. มุมหนังสื อ
๑๑. มุมประสบการณ์

๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีการจัดทาหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพ และ
ความถูกต้อง สอดคล้องกับความต้องการของผูป้ กครอง ชุ มชน และท้องถิ่น มีการประชุมผูป้ กครองภาค
เรี ยนละ ๑ ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรี ยนละ ๒ ครั้ง มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
สถานศึกษาในรู ปแบบต่าง ๆ จัดโครงการพัฒนาพ่อแม่ ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย ป้ ายนิเทศ สื่ อสารใยสัมพันธ์
เพื่อให้ผปู ้ กครองมีความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย จัดทาทะเบียนสื่ อในระดับปฐมวัย จัดมุม
หนังสื อ มีหนังสื อที่เพียงพอสาหรับเด็กในห้องเรี ยน โครงการพัฒนา/ปรับปรุ งสนามเด็กเล่น ให้มีความ
เหมาะสม มีเครื่ องเล่นที่ปลอดภัย โครงการรักสุ ขภาพ มีการบันทึกสุ ขภาพอนามัยของเด็กเป็ นรายบุคคล

๗๗

๒. ผลการพัฒนา
จากการพัฒนาตามมาตรฐานที่ ๗ แนวทางการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยโรงเรี ยนมีหลักสู ตร
การศึกษาปฐมวัย มีระบบกลไกให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมทุกฝ่ ายตระหนักและเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย สร้าง
การมีส่วนร่ วม และแสวงหาความร่ วมมือ กับผูป้ กครองและท้องถิ่น จัดสิ่ งอานวยความสะดวก เพื่อพัฒนา
เด็กอย่างรอบด้าน จากการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย ต่อเนื่ องของสถานศึกษา ผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๗ อยูใ่ นระดับ ดีเยีย่ ม (๔.๖)
๓. แนวทางการพัฒนา
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยในทุก ๆ โครงการ / กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็ จ ให้
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพต่อไป
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
(๕ คะแนน)
ที่
๘.๑

ตัวบ่งชี้
กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา

คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๑.๐๐

๕

จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
๘.๒ การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ

๑. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๒. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

๐.๘

๔

๐.๘

๔

๓. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริ หารจัดการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
๘.๔ ดาเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

๔. โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
๕. รายงานการประกันคุณภาพของ

๐.๔

๔

สถานศึกษา

การศึกษาของสถานศึกษา
นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
๘.๕ ภายนอกโดยใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๖. โครงการระบบประกันคุณภาพ
๐.๔

๔

ภายในของสถานศึกษา

๗๘

ที่

ตัวบ่งชี้

๘.๖

จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน
เฉลี่ย
สรุ ปคุณภาพมาตรฐานที่ ๘

คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๑.๐๐

๕

๔.๔

๔.๓
ดีมาก

๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาได้จดั ทามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีโครง/กิจกรรม การพัฒนาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จัดทาข้อมูลสารสนเทศ เพื่อพร้อมในการใช้งานได้ มีการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาภาคเรี ยนละ ๑ ครั้ง และมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย จัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายใสของสถานศึกษา ประจาทุกปี การศึกษา และได้นาเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ มีการเผยแพร่ ต่อสาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. ผลการพัฒนา
จากการพัฒนาตามมาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนา
การศึกษา จัดทาข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการ ติดตามตรวจสอบประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา นาผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
และจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๘
อยูใ่ นระดับ ดีมาก (๔.๓)
๓. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาจะได้ดาเนินโครงการระบบประกันคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน คอยคิดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างเป็ นระบบ

๗๙

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาเป็ นสั งคมแห่ งการเรียนรู้
(๕ คะแนน)
ที่

ตัวบ่งชี้

คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑.โครงการห้องสมุดมีชีวติ
๒. มุมประสบการณ์

๙.๑

เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของ
เด็กและบุคลากรในสถานศึกษา

๒.๕

๕

๓. โครงการสถานศึกษาแห่งการ
เรี ยนรู้
๔. โครงการพัฒนาพ่อแม่ ผูป้ กครอง
ของเด็กปฐมวัย
๕. โครงการกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์

มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันภายใน
๙.๒ สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ

๒.๕

๕

ครอบครัว เอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เฉลี่ย
สรุ ปคุณภาพมาตรฐานที่ ๙

๖. โครงการบัณฑิตน้อย
๗. สื่ อสารใยสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ครู
ผูป้ กครอง

๕.๐๐
ดีเยีย่ ม

๕

๘. บันทึกการใช้แห่งเรี ยนรู ้
๙. การประชาสัมพันธ์

๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีการพัฒนาเด็กในมาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรี ยนรู ้จากห้องสมุด มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรี ยน ให้เด็กได้ยมื หนังสื อนิทานกลับไปให้ผปู ้ กครองอ่าน เล่าให้ฟังที่บา้ น จัดโครงการเด็ก ผูป้ กครอง
ทัศนศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้อุทยานประวัติศาสตร์ กาแพงเพชร บ่อน้ าพุร้อนพระร่ วง และศึกษาสภาพแวดล้อม
เชิงอนุ รักษ์ในเขตป่ าสงวนบ้านท่าคูณ ทาให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัย ใฝ่ เรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง สามารถนา
ความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกับผูป้ กครอง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
โดยการถ่ายทอดความรู ้สู่ผปู ้ กครองในโครงการอบรมพัฒนาพ่อแม่ ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย ร่ วมกิจกรรมกีฬา
อนุบาลสานสัมพันธ์ โครงการบัณฑิตน้อย ทุกกิจกรรมโรงเรี ยนมีการประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบต่าง ๆ
เพื่อให้ผปู ้ กครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทราบ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกับผูป้ กครองโดยจัดกิจกรรม
สื่ อสารใยสัมพันธ์จากครู – เด็ก – ถึงผูป้ กครอง

๘๐

๒. ผลการพัฒนา
จากการได้ดาเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อใช้สถานศึกษาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ ดีเยีย่ ม (๕)
๓. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาจะได้ดาเนินแนวทางเพื่อพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ให้หลากหลายยิง่ ขึ้น และประเมินผล
จากการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ของเด็กด้วยวีการต่าง ๆ ตามสภาพจริ ง จัดโครงการที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ร่ วมกันระหว่างผูป้ กครอง / ชุมชน / องค์กรต่าง ๆ อย่างต่อตนเองและพัฒนากิจกรรมให้ดียงิ่ ขึ้น
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้ นของ
สถานศึกษา (๕ คะแนน)
ที่

ตัวบ่งชี้

คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรี ยน
การสอน
๒. กิจกรรมเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ

จัดโครงการ / กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุ
๑๐.๑ เป้ าหมาย ปรัชญา วิสยั ทัศน์ และจุดเน้นการจัด

๓. การสอนแบบโครงการและแบบ BBL
๓.๐๐

๕

การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

๔. โครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ
๕. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา
๖. กิจกรรมวารสารดอกบัวบาน/เสี ยงตาม
สาย
๗. กิจกรรมเครื อข่ายปฐมวัย
๘. กิจกรรมเครื อข่ายคณะกรรมการ

๑๐.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุเป้ าหมาย

๑.๖

๔

สถานศึกษา
๙. โครงการพัฒนาสนามเด็กเล่น BBL

๘๑

ที่

ตัวบ่งชี้

คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑๐. โครงการบัณฑิตน้อย
๑๑. โครงการพัฒนาพ่อแม่ ผูป้ กครองเด็ก
ปฐมวัย
๑๒. โครงการกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์
๑๓. กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา

เฉลี่ย
สรุ ปคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐

๔.๖

๔.๕
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาได้ดาเนินโครงการพัฒนาหลักการและการเรี ยนการสอน จัดกิจกรรมเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ ได้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาให้เด็กมีทกั ษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่เล็ก ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ มีทกั ษะการสื่ อสารทักษะการสังเกต/สารวจ มีทกั ษะในเรื่ องมิติสัมพันธ์
จานวน ปริ มาณ น้ าหนัก รู ้จกั เชื่อมโยงและทักษะต่าง ๆ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
โดยจัดประสบการณ์/กิจกรรมการสอนแบบโครงการ , การสอนแบบ BBL เพื่อกระตุน้ พัฒนาการทางสมอง
และความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก โครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ มีการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม เข้าร่ วม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและวันสาคัญ เด็กได้รับการฝึ กคุณธรรม จริ ยธรรม มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ
และร่ วมสื บสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม กิจกรรมวันแม่และวันพ่อแห่งชาติ พิธีระลึกถึงพระคุณ
ของแม่ เพื่อฝึ กให้เด็กเป็ นผูม้ ีความกตัญญูรู้คุณ มีเมตตากรุ ณา กิจกรรมร่ วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อม กิจกรรมการแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และการเข้าประกวดแข่งขันเนื่ องในโอกาสต่าง
ๆ จัดกิจกรรมส่ งเสริ มด้านวัฒนธรรมประเพณี โดยนาเด็กเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนและนาภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา โดยการจัด
กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมวารสารดอกบัวบาน กิจกรรมเสี ยงตามสาย กิจกรรมประชาสัมพันธ์เครื อข่าย
เว็บไซต์เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ การดาเนินการต่าง ๆ เป็ นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น เป็ นโรงเรี ยน
ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ

๘๒

๒. ผลการพัฒนา
ทุกโครงการ / กิจกรรม ได้รับการสนับสนุนดาเนินงานอย่างต่อเนื่ อง จากครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้ กครองและชุมชน ผลการดาเนินงานบรรลุเป้ าหมายตามแผนในการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่น ส่ งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณะของสถานศึกษา จึงเป็ นผลให้สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑๐ อยูใ่ นระดับคุณภาพดีเยีย่ ม (๔.๕)
๓. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาจะได้วางแผนและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมาย
ตามปรัชญา วิสยั ทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และเกิดประสิ ทธิ ผล ที่ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยการจัดทาโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบตั ิการประจาปี ๒๕๕๕
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพือ่ ยกระดับคุณภาพ
ให้ สูงขึน้ (๕ คะแนน)
ที่

ตัวบ่งชี้

คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรี ยน
การสอน
๒. กิจกรรมเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ

๑๑.๑

จัดโครงการ / กิจกรรมส่ งเสริ มสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

๒.๔

๔

๓. โครงการอนุบาลสานสัมพันธ์
๔. โครงการบัณฑิตน้อย
๕. โครงการอบรมพัฒนาพ่อแม่
ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย
๖. โครงการพัฒนาเครื อข่ายปฐมวัย
๗. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้

๑๑.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุเป้ าหมาย

๒.๐๐

๔.๕

นอกสถานที่
๘. โครงการระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา

เฉลี่ย
สรุ ปคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑

๔.๔

๔.๕
ดีเยี่ยม

๘๓

๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาได้นาข้อเสนอแนะรอบสองของ สมศ. ที่ให้ผเู้ รี ยนควรได้รับการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ โดยใช้การเคลื่อนไหวตามจินตนาการ เช่น เล่นบทบาทสมมติ เล่นน้ า เล่นทราย เล่นตามมุม
ประสบการณ์ และให้ผบู ้ ริ หารต้องนาขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในชี้แจงบุคลากรให้เข้าใจและปฏิบตั ิ
ได้ นาผลการประกันคุณภาพมารายงานการประเมินตนเอง จะได้ผลที่ชดั เจน สถานศึกษาได้ดาเนิน
โครงการพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน จัดกิจกรรมเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยในปี การศึกษา
๒๕๕๕ ได้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่หลากหลายวิธี เพื่อให้เด็กมีทกั ษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เล็ก ใช้ประสารทสัมผัสทั้ง ๕ มีทกั ษะการสื่ อสาร การสังเกต/สารวจ มีทกั ษะในเรื่ องมิติสัมพันธ์ เรื่ อง
จานวน ปริ มาณ น้ าหนัก รู ้จกั เชื่อมโยงความรู ้และทักษะต่าง ๆ จัดกิจกรรมเน้นการพัฒนาเด็กในทุก ๆ
ด้าน ได้แก่ กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเคลื่อนไหว เสริ มประสบการณ์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง
กิจกรรมเกมการศึกษา ทาให้เด็กเกิดทักษะในด้านต่าง ๆ กล้าแสดงออกได้เหมาะสมกับวัย มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนและครู กิจกรรมอนุบาลสายสานสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมพัฒนาพ่อแม่ผปู ้ กครองเด็ก
ปฐมวัย ทาให้เด็กมีอารมณ์ร่าเริ งแจ่มใสได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน โครงการพัฒนาเครื อข่ายปฐมวัย
เป็ นโรงเรี ยน “ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ” จัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการ
ประเมินคุณภาพอยูใ่ นระดับเหรี ยญทอง จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้อุทยานประวัติศาสตร์
กาแพงเพชร , บ่อน้ าพุร้อนพระร่ วง โครงการบัณฑิตน้อย เป็ นการสร้างความภาคภูมิใจให้กบั เด็กพร้อมที่
จะเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ ต่อไป โครงการระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในดาเนินการอย่างต่อเนื่ อง มีมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ๑๑ มาตรฐาน
๒. ผลการพัฒนา
ทุกโครงการ / กิจกรรม ได้รับการสนับสนุนดาเนินงานอย่างต่อเนื่ อง จากครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้ กครองและชุมชน ผลการดาเนินงานบรรลุ วตั ถุประสงค์ของการพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น จึงเป็ นผลให้สถานศึกษามีผลประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑ อยูใ่ นระดับคุณภาพดีเยีย่ ม (๔.๕)

๘๔

๓. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาจะได้วางแผนและแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น โดยจัดทาโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี ๒๕๕๕ และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

๘๕

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน (นา้ หนัก ๓๐ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรี ยนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ (๕ คะแนน)
ที่
๑.๑
๑.๒

ตัวบ่งชี้
มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและออกกาลัง
กายสม่าเสมอ
มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๐.๔๗

๕

๐.๔๑

๕

ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษ และ
๑.๓ หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ ยงต่อความ

อย่างเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น

๐.๘๙

๔

๐.๘๕

๔

๐.๙๑

๕

๖. โครงการส่ งเสริ มรณรงค์ต่อต้านยา
๗. รายงานกลุ่ม
๘. ชมรมต่าง ๆ
๙. โครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ
๑๑. ชมรมนันทนาการ

๐.๘๗

๔

๔.๔๖

๔.๕

ไก่ ระบาคล้องช้าง ระบาชากังราว กีฬา
นันทนาการตามจินตนาการ
สรุ ปคุณภาพมาตรฐานที่ ๑

๔. โครงการทดสอบสมรรถภาพ

๑๐. โครงการกีฬาสี กีฬากลุ่ม

ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ และการแสดงที่เป็ น

เฉลี่ย

๓. บันทึกภาวะโภชนาการ

เสพติด

๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าสารวจกิจกรรมด้าน
เอกลักษณะของจังหวัดกาแพงเพชร ระบา ก

๒. โครงการกีฬากลุ่ม

๕. กิจกรรม To Be Number One

รุ นแรง ภัยอุบตั ิเหตุ และปัญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณค่าตนเองมีความมัน่ ใจกล้าแสดงออก

๑. โครงการกีฬาสี

ดีเยีย่ ม

๑๒. กิจกรรมวันสาคัญ

๘๖

๑. วิธีการพัฒนา
ได้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มต่าง ๆ โดยจัดกิจกรรมการวัดส่ วนสู ง ชัง่ น้ าหนัก
เป็ นประจาทุกเดือน มีการดูแลสุ ขภาพและการออกกาลังกายสม่าเสมอ โดยการจัดกิจกรรมกีฬาสี กีฬากลุ่ม
มีโครงการอาหารกลางวันฟรี ทุกคน อาหารเสริ ม (นม) ทุกวัน มีการบันทึกข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคลใน
ระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน นักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการเสริ มสร้างสุ ขภาพเยาวชนให้แข็งแรงห่างไกลยาเสพติด
อมรมผูน้ าอนามัยโรงเรี ยน เชิญวิทยากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลท่าคูณ มาให้ความรู ้
เกี่ยวกับปั ญหาทางเพศในวัยเรี ยน นักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการ/กิจกรรมในการแสดงออกในด้านต่าง ๆ อย่าง
สม่าเสมอ เช่น กิจกรรมวันเด็ก วันแม่ วันปี ใหม่ วันคริ สมาสต์ โครงการเท้าไฟมุ่งสู่ ฝัน เพื่อให้นกั เรี ยน
ได้กล้าแสดงออกด้วยความมัน่ ใจ และเสริ มสร้างการมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี เข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี
ในการประกวดแข่งขันเนื่องในวันสาคัญและโอกาสต่าง ๆ สื บสานนาฎศิลป์ การแสดงระบาคล้องช้าง ใน
งานประเพณี ทอ้ งถิ่นของโรงเรี ยน / ชุมชน
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผเู้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรี ยภาพด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
ต่อเนื่อง มีการประเมินผลตามสภาพจริ ง มีระดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ในระดับคุณภาพดีเยีย่ ม (๔.๕)
๓. แนวทางการพัฒนา
จัด/โครงการ / กิจกรรม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านการสร้างสุ ขภาวะที่ดีและมี
สุ นทรี ยภาพให้สอดคล้อง กับมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง โดยเน้นการแสดงที่เป็ นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดกาแพงเพชร ระบา ก.ไก่ และระบาชากังราว โดยจัดหาวิทยากรที่มีความรู ้ความสามารถมาสอน
นักเรี ยน

๘๗

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่ านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ (๕ คะแนน)
คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสู ตร

๐.๘๖

๔

๒.๒ เอื้ออาทรและกตัญญูกเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ

๐.๙๓

๕

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

๐.๙๓

๕

๐.๙๐

๕

ที่

ตัวบ่งชี้

๒.๔
๒.๕

หนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุ รักษ์และพัฒนา
สิ่ งแวดล้อม
รู ้คุณค่าและปฏิบตั ิตนตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๐.๔๖

๕

รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และมีความภาคภูมิใจ
๒.๖ กาแพงเพชร เมืองมรดกโลก

๑. โครงการกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม
๒. โครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ
๓. โครงการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย
๔. โครงการเข้าค่ายธรรมะ
๕. เข้าค่ายลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด
๖. กิจกรรมวันคริ สต์มาส
๗. ชมรมอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
๘. โครงการลดภาวะโลกร้อน
๙. แผนจัดการเรี ยนรู้
๑๐. โครงการออมทรัพย์
๑๑. โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้

๐.๔๖

๕

อุทยานประวัติศาสตร์
๑๒. สวมเสื้ อลายไทย

เฉลี่ย
สรุ ปคุณภาพมาตรฐานที่ ๒

๔.๕๔

๔.๘๓

ดีเยีย่ ม

๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาได้จดั กิจกรรมเพื่อให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสู ตรโดยให้นกั เรี ยน
เข้าร่ วมกิจกรรมโรงเรี ยนวิถีพุทธ เข้าค่ายธรรมะ ประกวดมารยาทชาวพุทธ โดยมีองค์กรศาสนา พระ
ธรรมฑูต มาเผยแพร่ พระพุทธศาสนา เข้าร่ วมกิจกรรมวันแม่ วันพ่อ วันไหว้ครู เพื่อให้นกั เรี ยนได้ระลึก
ถึงผูม้ ีพระคุณ จัดกิจกรรมวันปี ใหม่ วันคริ สมาสต์ เพื่อให้นกั เรี ยนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
เข้าร่ วมโครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โครงการประหยัดพลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน ทา
ให้นกั เรี ยนรู ้คุณค่า ร่ วมอนุ รักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม สอดแทรกกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้อุทยาน

๘๘

ประวัติศาสตร์ กาแพงเพชร และบ่อน้ าพุร้อนพระร่ วง เพื่อให้นกั เรี ยนรู ้คุณค่า ร่ วมอนุ รักษ์และมีความ
ภาคภูมิใจกาแพงเพชรเมืองมรดกโลก
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนาให้นกั เรี ยน โรงเรี ยนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้าท่าคูณ) มี
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ นักเรี ยนได้เข้าร่ วมโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายอย่าง
ต่อเนื่อง ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ ในระดับคุณภาพดีเยีย่ ม (๔.๘๓)
๓. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษา ได้วางแนวทางในการพัฒนา โครงการ / กิจกรรม ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง โดยเน้นเรื่ องรู ้
คุณค่าและปฏิบตั ิตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้นกั เรี ยนได้ฝึกการปฏิบตั ิจริ ง เพื่อสามารถ
นาไปใช้ในการดารงชีวติ ประจาวันได้
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รั กการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่ าง
ต่ อเนื่อง (๕ คะแนน)
ที่

ตัวบ่งชี้

คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๐.๕๙

๔

๐.๗๙

๔

มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ย
๓.๑ ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้และสื่ อต่าง
ๆ รอบตัว
๓.๒
๓.๓

มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
คาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม
เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้และนาเสนอ
ผลงาน
๓.๕ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ ทุกคน อ่านออก
เขียนได้ และคิดเลขเป็ น

๐.๔๓

๔

๐.๔๒

๔

๐.๔๒

๔

๑. โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
๒. บันทึกการอ่าน
๓. สื บค้นจากอินเตอร์เน็ต
๔. โครงการอาขยานบ้านเรา
๕. โครงการอ่านคล่องเขียนคล่อง
๖. กิจกรรมกลุ่ม
๗. กิจกรรมสงเสริ มการใช้ Internet
๘. โครงการอ่านคล่องเขียนคล่อง
๙.บันทึกการอ่าน
๑๐.แบบฝึ กคิดเลขเร็ ว

๘๙

ที่

ตัวบ่งชี้

๓.๖
๓.๗

อ่านคล่อง เขียนคล่อง ท่องอาขยาน ได้ตาม
ระดับชั้น
ท่องสู ตรคูณ คิดเลขเร็ วและมีความสามารถ
ด้านคณิ ตศาสตร์ ตามระดับชั้น
เฉลี่ย
สรุ ปคุณภาพมาตรฐานที่ ๓

คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๐.๔๓

๔

๐.๔๓

๔

๔.๑๑

๔.๐๐
ดีมาก

๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาได้จดั กิจกรรม/โครงการรักการอ่าน , ห้องสมุดมีชีวติ ทาให้นกั เรี ยนมีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู ้จากห้องสมุด และแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ในบริ เวณโรงเรี ยน จัดมุมหนังสื อในห้องเรี ยน
สื บค้นข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ต ทาให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้นกั เรี ยนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน โครงการใช้สื่อ
เทคโนโลยี นักเรี ยนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการนาเสนอหลากหลายรู ปแบบ โครงการอ่านคล่อง
เขียนคล่อง โครงการอาขยาน กิจกรรมคิดเลขเร็ ว สอนซ่อมเสริ มเพื่อเพิ่มทักษะนักเรี ยนด้านคณิ ตศาสตร์
และภาษาไทย
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างหลากหลาย นักเรี ยนมีความสามารถในการสรุ ปความคิด
พูดเขียนตามความคิดของตนเอง รู ้จกั นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ภาษาพูดหรื อเขียนให้ผอู ้ ื่น
เข้าใจง่าย สามารถอ่านคล่อง เขียนคล่อง มีความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์ นักเรี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่
๓ อยูใ่ นระดับ ดีมาก (๔.๐๐)
๓. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาได้มีการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนให้หลากหลาย จัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวติ
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการอ่านและแสวงหาความรู ้จากห้องสมุด จัดหาหนังสื อและ
คอมพิวเตอร์ เพื่อการสื บค้นให้เพียงพอกับนักเรี ยน

๙๐

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่ างเป็ นระบบ คิดสร้ างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ ปัญหาได้ อย่ างมี
สติ สมเหตุสมผล (๕ คะแนน)
ที่

ตัวบ่งชี้

คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟังและดูและ
๔.๑ สื่ อสารโดยการพูดหรื อเขียนตามความคิด

๑. โครงการส่ งเสริ มทักษะการคิด
๐.๖๘

๔

ของตนเอง
๔.๒
๔.๓

วิเคราะห์
๒. กิจกรรมรักการอ่าน

นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อ
วิธีการของตนเอง
กาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

๔.๔ มีความคิดริ เริ่ มและสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ
เฉลี่ย

๐.๘๕

๔

๐.๘๑

๔

๐.๘๔

๔

๔.๑๘

๔.๐๐

สรุ ปคุณภาพมาตรฐานที่ ๔

ดีมาก

๓. โครงการส่ งเสริ มทักษะการคิด
วิเคราะห์
๔. การสอนแบบโครงงาน
๕. โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์
๖. ชมรมศิลปะ
๗. ชมรมดนตรี
๘. ชมรมกีฬา

๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาได้จดั กิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล ได้จดั โครงการส่ งเสริ มทักษะการคิดวิเคราะห์
กิจกรรมรักการอ่าน การสอนแบบโครงงาน จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น รู ้จกั
แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ สามารถนาเสนอผลงาน ความคิด ในรู ปแบบชิ้นงาน จัดกิจกรรมการสอน
คอมพิวเตอร์ พ้นื ฐาน นักเรี ยนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการนาเสนอผลงาน มีการประเมิน
ความสามารถ ผลงานนักเรี ยนตามสภาพจริ งอย่างหลากหลาย

๙๑

๒. ผลการพัฒนา
จากการพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล นักเรี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๔ อยูใ่ นระดับ ดีมาก (๔.๐๐)
๓. แนวทางการพัฒนา
พัฒนากิจกรรม/โครงการอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินนักเรี ยนด้วยเครื่ องมือการประเมินที่
หลากหลายตามสภาพจริ ง
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรี ยนมีความรู้ และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสู ตร (๕ คะแนน)
ที่

ตัวบ่งชี้

๕.๑
๕.๒
๕.๓

ผลสัมฤทธิ์ ทาการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็ นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตาม
หลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนเป็ นไปตามเกณฑ์

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเป็ นไปตาม
เกณฑ์
เฉลี่ย
สรุ ปคุณภาพมาตรฐานที่ ๕

คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๐.๗๘

๔

๐.๘๘

๔

๐.๖๕

๔

๐.๖๙

๓

๔.๐๐

๓.๗๕

๑. ปพ.๕
๒. ความสามารถในการสื่ อสาร
๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๔. กิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์
๕. ประเมินการเรี ยนผลการสอบ

ดีมาก

๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาได้จดั กิจกรรม/โครงการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร โดย
ใช้โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ ได้มีการจัดกิจกรรมการ
สอนเสริ มนักเรี ยนในช่วงเวลาเลิกเรี ยนทุกวัน จันทร์ -ศุกร์ ในระดับชั้น ป.๓ , ป.๖ และ ม.๓ เพื่อเป็ นการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น จัดกิจกรรมเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ นาสื่ อนวัตกรรม

๙๒

เทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้กบั ผูเ้ รี ยน การสอนทางไกลวังไกลกังวล โครงการห้องสมุดมีชีวติ ใช้แหล่ง
เรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกสถานที่ เพื่อให้นกั เรี ยนมีความใฝ่ รู ้ มีนิสัยรักการอ่าน จัดมุมหนังสื อในชั้นเรี ยน การ
สื บค้นทางอินเตอร์ เน็ต กิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่องและคิดเร็ ว
๒. ผลการพัฒนา
จากการพัฒนาให้ผเู้ รี ยนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตรในปี การศึกษา ๒๕๕๕ นักเรี ยน
ระดับชั้น ป.๓ ผลการทดสอบ NT , ป.๖ และ ม.๓ มีผลการสอบ O – NET ที่สูงขึ้นในทุกระดับชั้น อยูใ่ น
ระดับคุณภาพมามาตรฐานที่ ๕ อยูใ่ นระดับ ดีมาก (๓.๗๕)
๓. แนวทางการพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในบางกลุ่มสาระที่ยงั มีผลสัมฤทธิ์ ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ให้สูงขึ้น ใช้กระบวนการกลุ่ม การจัดทาโครงงานมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริ ง และให้มีความ
หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผู้อนื่ ได้ และมีเจตคติทดี่ ี
ต่ ออาชี พสุ จริต (๕ คะแนน)
ที่

ตัวบ่งชี้

๖.๑ วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็ จ

๖.๒

ทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง

๖.๓ ทางานร่ มกับผูอ้ ื่นได้
๖.๔ มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๐.๗๕

๔

๑. โครงการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย
โรงเรี ยน
๒. โครงการสื่ อเทคโนโลยีนวัตกรรม

๐.๘๘

๔

เพื่อการเรี ยนรู้
๓. กิจกรรมวันสาคัญ

๐.๘๘
๐.๙๒

๔
๕

๔. งานประเพณี ของชุมชน
๕. โครงการสัมพันธ์ชุมชน
๖. การทางานกลุ่ม
๗.โครงการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม

๙๓

ที่

ตัวบ่งชี้

คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๘. สวัสดิการร้านค้าในโรงเรี ยน
๙. กิจกรรมการเรี ยนรู ้สู่ทฤษฏี
เศรษฐกิจพอเพียง

เฉลี่ย

๔.๔๓ ๔.๒๕

สรุ ปคุณภาพมาตรฐานที่ ๖

ดีมาก

๑. วิธีการพัฒนา
ในปี การศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรี ยนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ทาให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ตามความสนใจ และมีความกระตือรื อร้นมุ่งมัน่ ในการทางานให้สาเร็ จ ได้แก่ การสอน
แบบโครงการ บูรณาการ กระบวนการกลุ่ม การทดลอง เรี ยนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรี ยนไกล
กังวล ศึกษานอกสถานที่และแหล่งเรี ยนรู ้ จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ เพื่อศึกษาอาชีพในชุมชน และมี
ความภาคภูมิใจต่ออาชีพสุ จริ ตที่มีในท้องถิ่นของตนเอง จัดกิจกรรมสาระเพิ่มเติม เพื่อให้เด็กได้ฝึกวิชาชีพ
ได้แก่ การทาขนมไทย งานฝี มือ การซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์
๒. ผลการพัฒนา
จากการพัฒนาให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะ รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุ จริ ต คุณภาพตามมาตรฐานที่ ๖ อยูใ่ นระดับ ดีมาก (๔.๒๕)
๓. แนวทางการพัฒนา
พัฒนาปรับปรุ งแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกสถานที่ รวมทั้งนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง และมีผลการพัฒนาที่มีคุณภาพที่ดียงิ่ ขึ้น

๙๔

มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา (นา้ หัก ๕๐ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๗ ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพ และเกิดประสิ ทธิผล (๑๐ คะแนน)
ที่

ตัวบ่งชี้

คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

ครู มีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทั้งด้าน
๗.๑ ความรู ้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ

๑. หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสู ตร
๐.๙๓

๕

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

๒. แผนจัดการเรี ยนรู ้

ครู มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลและใช้

๓. แฟ้ มข้อมูลเด็กเป็ นรายบุคคล

๗.๒ ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อ

๐.๙๓

๕

พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
๗.๓ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง

๔. บันทึกการใช้สื่อ/ทะเบียนสื่ อ/
ทะเบียนแหล่งเรี ยนรู ้

ครู ออกแบบและการจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนอง

๕. บันทึกการสอนซ่ อมเสริ ม
๐.๙๓

๕

๖. วิจยั ชั้นเรี ยน

สติปัญญา

๗. ชิ้นงาน/ผลงานนักเรี ยน

ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ

๘. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน

๗.๔ การนาบริ บทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา

๐.๙๓

๕

๙.บันทึกเวลาปฏิบตั ิงาน

บูรณาการในการจัดการ

๑๐.คาสัง่ ปฏิบตั ิการสอน

ครู มีการจัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ

๑๑. บันทึกการสอนแทน

๗.๕ พัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที่

๑.๐๐

๕

หลากหลาย
๗.๖ ผูเ้ รี ยนทั้งด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวิตด้วย

๑๓. โครงการใช้สื่อเทคโนโลยี
๑.๐๐

๕

๐.๙๓

๕

๑.๐๐

๕

ความเสมอภาค
ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้
๗.๗ ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ
การสอน
ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีและ
เป็ นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

๑๒. ผลการแข่งขันความเป็ นเลิศ
ของนักเรี ยน

ครู ให้คาแนะนา คาปรึ กษาและแก้ปัญหาให้แก่

๗.๘

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

๙๕

ที่

ตัวบ่งชี้

๗.๙ ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
๗.๑๐ ครู มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมพื้นฐานเพื่อจัดการเรี ยนการสอน
เฉลี่ย

คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๑.๐๐

๕

๐.๙๓

๕

๙.๕๘ ๕

สรุ ปคุณภาพมาตรฐานที่ ๗

ดีเยีย่ ม

๑. วิธีการพัฒนา
ในปี การศึกษา ๒๕๕๔ สถานศึกษาได้จดั โครงการพัฒนาหลักสู ตรและจัดการเรี ยนการสอน ได้จดั
กิจกรรมให้ครู มีความรู ้ความเข้าใจ เป้ าหมายการจัดการศึกษา มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคล ใช้สื่อการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม จัดทาแผนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีการประเมิน
ผูเ้ รี ยนตามสภาพจริ ง และนาผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการจัดประสบการณ์ เพื่อให้ครู มีความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โครงการใช้ระบบ
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารในการจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้ครู ใช้เทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย และสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กิจกรรมนิ เทศภายใน กิจกรรมวิจยั ชั้นเรี ยน โครงการอบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองของครู
อย่างต่อเนื่ อง ครู อุทิศตน-เวลาในการเรี ยนการสอน และเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอยูเ่ สมอ
๒. ผลการพัฒนา
จากการประเมินพัฒนาครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
ระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๗ อยูใ่ นระดับ ดีเยีย่ ม (๕.๐๐)
๓. แนวทางการพัฒนา
ครู มีการพัฒนาตนเองในด้านการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และนาความรู้มาใช้
พัฒนาผูเ้ รี ยน อย่างเต็มความสามารถ จนเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

๙๖

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริ หารปฏิบัติตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่างมีประสิ ทธิภาพ และเกิดประสิ ทธิผล (๑๐ คะแนน)
ที่
๘.๑

ตัวบ่งชี้
ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิด
ริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน

คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๑.๐๐

๕

ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
๘.๒ และใช้ขอ้ มูลผลการประเมินหรื อผลการวิจยั

๒.๐๐

๕

๔. แผนปฏิบตั ิการประจาปี
๒.๐๐

๕

แผนปฏิบตั ิการ

๘.๕

๓. แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา

ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้

๘.๔

สถานศึกษาเครื อข่ายผูป้ กครอง
๒. โครงสร้างองค์กร

เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
๘.๓ บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ใน

๑. โครงการประชุมคณะกรรมการ

๕.รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
๖. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก

ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจการ
บริ หารจัดการศึกษา

๒.๐๐

๕

๑.๐๐

๕

ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการ
๘.๖ และเอาใจใส่ การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ

๒.๐๐

๕

๑.๐๐

๕

๑๑.๐๐

๕

ผูบ้ ริ หารมีความรู้และสามารถใช้
บริ หารจัดการ
เฉลี่ย
สรุ ปคุณภาพมาตรฐานที่ ๘

๘. สมุดนิเทศ

๙ .ภาพถ่าย
๑๐. สมุดเยีย่ ม สมุดตรวจราชการ
๑๑. หลักสู ตรสถานศึกษา

และเต็มเวลา
๘.๗ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานเพื่อการ

๗. บันทึกการประชุม/คาสัง่

ดีเยีย่ ม

๙๗

๑. วิธีการพัฒนา
ผูบ้ ริ หารเข้าใจปรัชญาและหลักสู ตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวินยั ทัศน์ เป็ นผูน้ า จัดทา
แผนปฏิบตั ิการประจาปี จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริ หารงานด้วยหลักการบริ หารแบบ
มีส่วนร่ วม ส่ งเสริ มพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีการสังเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศ เพื่อนามาเป็ นกรอบการ
พัฒนานักเรี ยน เป็ นผูน้ าที่มีความสามารถ ริ เริ่ มวิธีการใหม่ ๆ มาพัฒนา/ปรับปรุ ง และเผยแพร่ แก่บุคลากร
ในสถานศึกษาและเป็ นแบบอย่างให้กบั โรงเรี ยนอื่น ๆ ได้ มีการกาหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน ดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุ ง/พัฒนาอย่างต่อเนื่ อง นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนมี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมการดาเนินงานของสถานศึกษา ได้แก่ การเข้าร่ วมประชุมผูป้ กครอง โครงการกีฬาสี กีฬากลุ่ม โครงการปั จฉิ มนิ เทศ/บัณฑิตน้อย กิจกรรมวันแม่-วันเด็ก เป็ นต้น
๒. ผลการพัฒนา
จากการพัฒนาตามมาตรฐานที่ ๘ ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
เกิดประสิ ทธิ ผล จากการดาเนินงานด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ผลการประเมิน คุณภาพตามมาตรฐานที่
๘ อยูใ่ นระดับ ดีเยีย่ ม (๕.๐๐)
๓. แนวทางการพัฒนา
การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนการ
ปฏิบตั ิการประจาปี ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่ อง

๙๘

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุ มชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมี
ประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล (๕ คะแนน)
ที่

ตัวบ่งชี้

๙.๑

คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด

คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๑.๖

๔

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล
๙.๒

และขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุตามผลสาเร็ จตาม

๒. แผนปฏิบตั ิการประจาปี
๐.๘

๔

เป้ าหมาย

๓. บันทึกการประชุม/คาสัง่
๔. ภาพถ่าย
๕. โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา

๙.๓

ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา

๖. แบบสารวจความพึงพอใจ
๒.๐๐

๕

๗.หนังสื อเชิญประชุม
๘. โครงการพัฒนาพ่อแม่ ผูป้ กครอง

เด็กปฐมวัย
เฉลี่ย
สรุ ปคุณภาพมาตรฐานที่ ๙

๔.๔

๔.๓
ดีมาก

๑. วิธีการพัฒนา
ปี การศึกษา ๒๕๕๔ คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น เสนอแนะให้คาปรึ กษาในการจัดทา
นโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ให้ขอ้ เสนอแนะในการออกระเบียบและแนวทางปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการบริ หารการเงินและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา เกี่ยวกับการจัดตั้งและใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษา ให้คาปรึ กษาในการส่ งเสริ มความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กบั
หน่วยงานอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น เสนอแนะเกี่ยวกับระบบและการดาเนิ นการตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ให้ความเห็นชอบรายงาน
ผลการดาเนิ นงานประจาปี ของสถานศึกษา มีส่วนร่ วมในการกาหนดอัตลักษณ์ นโยบาย และแผนพัฒนา

๙๙

การจัดการศึกษา สนับสนุนในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม กระบวนการเรี ยนรู้ แหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น ผูป้ กครอง ชุ มชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษาโดยเข้าร่ วมโครงการประชุม
ผูป้ กครอง ประชุมเครื อข่ายผูป้ กครอง โครงการกีฬาสี -กีฬากลุ่ม กีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ โครงการ
บัณฑิตน้อย ฯลฯ เป็ นต้น
๒. ผลการพัฒนา
ผลจากการประเมินคณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชนปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล ระดับคุณภาพมาตรฐานอยูใ่ นระดับ ดีมาก (๔.๓)
๓. แนวทางการพัฒนา
พัฒนาโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงนโยบาย ข้อเสนอแนะ
ให้คาปรึ กษาจากภาคเรี ยนละ ๒ ครั้ง เป็ นเดือนละ ๑ ครั้ง

๑๐๐

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรี ยนอย่ างรอบคอบ (๑๐ คะแนน)
ที่
๑๐.๑

ตัวบ่งชี้
หลักสู ตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น

คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๒.๐๐

๕

จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยน
๑๐.๒ เลือกเรี ยนตามความถนัด ความสามารถและ

๒. โครงสร้างหลักสูตร/รายวิชา

๓. แผนการจัดประสบการณ์
๑.๖

๔

๔. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

ความสนใจ

๕. โครงการนิ เทศชั้นเรี ยน

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและ

๖. กิจกรรมชมรม

๑๐.๓ ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ

๐.๘

๔

ความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน
๑๐.๔ ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งจนสรุ ปความรู้ได้

๐.๘

๔

๑.๖

๔

๑.๖

๔

๘.๖

๔.๑๖

ด้วยตนเอง
นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และ
๑๐.๕ นาผลไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอนอย่าง
สม่าเสมอ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มี
ประสิ ทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยนทุกคน
เฉลี่ย
สรุ ปคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐

๗.โครงการจัดการเรี ยนการสอนโดย
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ

สนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู้ที่ให้

๑๐.๖

๑. หลักสูตรสถานศึกษา

ดีมาก

๘. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
ผูเ้ รี ยน

๑๐๑

๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู ้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน อย่างรอบคอบ
โดยดาเนินกิจกรรม โครงการจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรี ยนรู้ จัดทาแผนการเรี ยนรู้ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ตรงตามเนื้อหาของหลักสู ตร และความต้องการของผูเ้ รี ยน โครงการจัดซื้ อ จัดหา
พัฒนาสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ผา่ นสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย ใช้แหล่ง
เรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกสถานที่ ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ได้รับประสบการณ์ตรงโดยการปฏิบตั ิ
จริ ง จากการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ อต่าง ๆ กิจกรรมวิจยั ในชั้นเรี ยน นิเทศภายใน โดยนาผลการวิจยั และนิเทศมา
ปรับปรุ ง/พัฒนาการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน จัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล มาวางแผนปรับปรุ ง ส่ งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยนตามความแตกต่าง ความถนัด ความสนใจ
ความพร้อมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีภูมิคุม้ กัน สามารถเรี ยนรู ้ พัฒนาตนเองได้ และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข
๒. ผลการพัฒนา
จากการพัฒนาของสถานศึกษา การ ให้สถานศึกษามีหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู ้ และกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้านอย่างหลากหลายกิจกรรม/โครงการ / วิธีการ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิ
การ และมาตรฐานศึกษาของสถานศึกษา มีคุณภาพมาตรฐานอยูใ่ นระดับ ดีมาก (๔.๑๖)
๓. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาได้วางแนวทางการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องและครอบคลุมหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแสดงจุดเน้นของสถานศึกษา มีกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่หลากหลายยิง่ ขึ้น
มีการนิเทศ ติดตาม กากับดูแลการใช้หลักสู ตรให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ นาผลการนิเทศการจัดการเรี ยนรู ้มาเป็ น
ข้อมูลในการพัฒนาผูเ้ รี ยนและปรับปรุ งการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่ อง

๑๐๒

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้ อมและการบริการทีส่ ่ งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาเต็มศักยภาพ
(๑๐ คะแนน)

ที่

ตัวบ่งชี้

คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง

๑. แผนปฏิบตั ิการประจาปี

สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ

๒. สภาพแวดล้อม/บรรยากาศ

๑๑.๑ สะดวกพอเพียงอยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี

๔.๐๐

๕

๓. โครงการพัฒนาสนามเด็กเล่น BBL

สภาพแวดล้อมร่ มรื่ นและมีแหล่งเรี ยนรู ้

๔. กิจกรรมผูน้ าอนามัยโรงเรี ยน

สาหรับผูเ้ รี ยน

๕. โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยกับ

บริ ษทั ฮอนด้ามหาชน จากัด
๑๑.๒

จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน

๖. กิจกรรมอนามัยโรงเรี ยน
๓.๐๐

๕

๗. บันทึกสุ ขภาพนักเรี ยน
๘. โครงการเท้าไฟสู่ ฝัน To Be
Number One
๙.โครงการเสริ มสร้างสุ ขภาพเยาวชน

จัดห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อและเทคโนโลยี
๑๑.๓ สารสนเทศ ที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยน เรี ยนรู ้ดว้ ย

ให้แข็งแรงทางไกลยาเสพติด
๒.๔

๕

ตนเองและหรื อเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม

๑๐. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวติ
๑๑. สภาพบรรยากาศห้องสมุด สื่ อ
เทคโนโลยีในห้องสมุด

เฉลี่ย
สรุ ปคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑

๙.๔

๔.๖
ดีเยีย่ ม

๑๐๓

๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาเต็มศักยภาพ ได้
ดาเนินโครงการปรับปรุ ง/พัฒนาอาคารและสิ่ งก่อสร้างในสถานศึกษา ได้ปรับปรุ งอาคารสถานที่ รอบ ๆ
บริ เวณโรงเรี ยน ปรับปรุ งห้องสมุดและแหล่งเรี ยนรู ้ ให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้การได้ดี และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรี ยนรู ้ โครงการพัฒนาระบบ ICT และระบบข้อมูลสารสนเทศ ได้จดั บริ การด้านสื่ อเทคโนโลยีเพื่อ
การสื บค้นให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง โครงการบารุ งรักษาคอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เน็ต ในสถานศึกษา
เพื่อให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ มีอายุการใช้งานได้นาน สะดวกในการสื บค้นข้อมูลของผูเ้ รี ยน กิจกรรมอนามัย
โรงเรี ยน/ผูน้ าอนามัยโรงเรี ยน เพื่อสร้างสุ ขนิสัยให้นกั เรี ยนเป็ นผูร้ ักสุ ขภาพ รักความสะอาด กิจกรรม
โรงเรี ยนใสสะอาด เพื่อสร้างสุ ขนิสัยให้นกั เรี ยนรักความสะอาด โรงเรี ยนสะอาด ร่ มรื่ นน่าอยู่ น่าเรี ยน
๒. ผลการพัฒนา
จากการพัฒนาสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ นักเรี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๑ อยูใ่ นระดับ ดีเยีย่ ม (๔.๖)
๓. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาวางแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อม สิ่ งอานวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ รี ยน โดยการ
ปรับปรุ งโรงอาหาร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปูพ้ืน กระเบื้อง เพื่อความสะอาด มีระเบียบ ปลอดภัยยิง่ ขึ้น
ดาเนินกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัย ของผูเ้ รี ยนตามสุ ขบัญญัติ ๑๐ ประการ
อย่างต่อเนื่ องสม่าเสมอ

๑๐๔

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง
(๕ คะแนน)

ที่

ตัวบ่งชี้

๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๑.๐๐

๕

จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
๑๒.๒

การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

๑. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒.แผนปฏิบตั ิการประจาปี

๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๐.๘

๔

๔. รายงานประเมินภายในของ
สถานศึกษา

สถานศึกษา

๕. ระบบข้อมูลสารสนเทศ

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้

๖. โครงการพัฒนาระบบการประกัน

๑๒.๓ สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนา

๐.๘

๔

คุณภาพภายใน

คุณภาพสถานศึกษา

๗. คาสั่ง

ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

๘. กิจกรรมเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ

๑๒.๔ ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

๐.๔

๔

๐.๔

๔

๑.๐๐

๕

๔.๔

๔.๓

ควบคุมภายใน

สถานศึกษา
นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
๑๒.๕ ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
๑๒.๖

จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน
เฉลี่ย
สรุ ปคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๒

ดีมาก

๙. รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

๑๐๕

๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาได้จดั ทามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทาข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสะดวกและพร้อมในการใช้งาน
ได้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรี ยนละ ๑ ครั้ง และมีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจาทุกปี
และได้นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ มีการเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และหน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. ผลการพัฒนา
จากการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จัดทาข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศ
ในการบริ หารจัดการ ติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นา
ผลการประเมินคุณภาพมาวางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ ๑๒ อยูใ่ นระดับ ดีมาก (๔.๓)
๓. แนวทางการพัฒนา
จัดทาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษาตามแผนพัฒนาการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ อง โดยใช้กระบวนการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย

๑๐๖

มาตรฐานด้ านการสร้ างสังคมแห่ งการเรียนรู้ (๑๐ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้ อมและการบริการทีส่ ่ งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาเต็มศักยภาพ
(๑๐ คะแนน)

ที่

ตัวบ่งชี้

คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายใน

๑. โครงการห้องสมุดมีชีวิต

สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง

๒. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้

๑๓.๑ เรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา

๕.๐๐

๕

๓. ทะเบียนแหล่งเรี ยนรู ้

เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนและ

๔. ภาพถ่าย

บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูเ้ กี่ยวข้อง

๕. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๖. แผนปฏิบตั ิการประจาปี

มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรใน
๑๓.๒ สถานศึกษา ระหว่างสถาบันศึกษากับ

๕.๐๐

๕

ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เฉลี่ย
สรุ ปคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๓

๗. โครงการเครื อข่ายครู /ผูป้ กครอง
๘. โครงการขับขี่ปลอดภัยของ
บริ ษทั ฮอนด้า

๑๐.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๙. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
๑๐.โครงการสัมพันธ์ชุมชน

๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีการสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ โดยดาเนินโครงการประสาน
สนับสนุนให้องค์กรเอกชน และชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา
เครื อข่ายผูป้ กครอง ชุมชน ให้ความร่ วมมือในการจัดการศึกษา จัดทาหลักสู ตรสถานศึกษา ข้อมูลแหล่ง
เรี ยนรู ้ในชุมชน เชิญหน่วยงาน วิทยากรในท้องถิ่น และจากหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ และเอกชนมาให้ความรู ้
ทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ผเู ้ รี ยน กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ ผ่านทางเอกสาร เสี ยงตามสาย และเว็บไซต์ของโรงเรี ยน

๑๐๗

๒. ผลการพัฒนา
จากการพัฒนาสถานศึกษามีการสร้าง ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๓ อยูใ่ นระดับ ดีเยีย่ ม (๕.๐๐
๓. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาจะได้ดาเนินการวางแนวทางเพื่อพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ให้หลากหลายยิง่ ขึ้น และ
ประเมินผลการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริ ง จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ระหว่างผูป้ กครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและเป็ นการพัฒนากิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้ดียงิ่ ขึ้น
ต่อ ๆ ไป

๑๐๘

ด้ านที่ ๔ มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา (นา้ หนัก ๕ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้ นทีก่ าหนดขึน้
(๕ คะแนน)

ที่

ตัวบ่งชี้

คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. แผนปฏิบตั ิการประจาปี

จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
๑๔.๑ บรรลุตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ

๒.โครงการพัฒนาหลักสู ตร
๔.๐๐

๔

จุดเน้นของสถานศึกษา

สถานศึกษา และหลักสู ตรท้องถิ่น
๓. กิจกรรมเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
๔. โครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ
๕. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
งานการศึกษา
๖. โครงการให้ความรู้เรื่ องประหยัด

ผลการดาเนิ นงานส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุ
๑๔.๒ ตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น

๔.๐๐

๔

ของสถานศึกษา

พลังงาน
๗. โครงการสร้างจิตสานึกต่อสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์
๘. โครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ
๘๔ พรรษา

เฉลี่ย
สรุ ปคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๔

๘.๐๐

๔

๙.โครงการประกวดมารยาทชาวพุทธ

ดีมาก

๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนด
ขึ้น โดยการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบตั ิการประจาปี ของสถานศึกษา จากการมี
ส่ วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร ชุมชน และองค์กรภายนอก จัดกิจกรรม/โครงการ สอดคล้องกับ

๑๐๙

วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้ าหมาย ผูเ้ กี่ยวข้องและผูเ้ รี ยน ได้ปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมที่
สถานศึกษาได้กาหนดไว้อย่างครบถ้วน มีการกากับ นิ เทศ ติดตาม การดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
อย่างสม่าเสมอ และได้มีการสรุ ปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนผูเ้ รี ยนที่บรรลุเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษาทุกครั้งที่เสร็ จสิ้ น การดาเนิ นกิจกรรม/โครงการ
๒. ผลการพัฒนา
จากการพัฒนาสถานศึกษามีให้บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
ผลการพัฒนาระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๔ อยูใ่ นระดับ ดี (๔)
๓. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาได้วางแผนและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์ที่ดียงิ่ ขึ้นไปอีก โดยการจัดทาโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบตั ิการ
ประจาปี ๒๕๕๕ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

๑๑๐

ด้ านที่ ๕ มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม (นา้ หนัก ๕ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้ น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่ พัฒนาและส่ งเสริม
สถานศึกษาให้ ยกระดับคุณภาพสู งขึน้ (๕ คะแนน)
ที่

ตัวบ่งชี้

คะแนน

ระดับ

ร่ องรอยความพยายาม

ที่ได้

คุณภาพ

(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. โครงการพัฒนาหลักสู ตรและการ
เรี ยนการสอน
๒.กิจกรรมเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ

จัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
๑๕.๑ นโยบายจุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป

๓. กิจกรรมโครงการตามพระราช
๓.๐๐

๕

การศึกษา

ดารัสและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๔. โครงการต่อต้านยาเสพติด
๕. โครงการรักสิ่ งแวดล้อมและลด
ภาวะโลกร้อน
๖. โครงการอบรมการสร้างจิตสานึก
ต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์

๑๕.๒

ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมายและ
พัฒนาดีข้ ึนกว่าที่ผา่ นมา

๒.๐๐

๕

๗.โครงการประกวดมารยาทชาวพุทธ

๘. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
นอกสถานที่
๙. โครงการเครื อข่ายผูป้ กครอง

เฉลี่ย
สรุ ปคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๕

๕.๐๐
ดีเยีย่ ม

๕

๑๑๑

๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองจุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และส่ งเสริ มสถานศึกษา โดยมีการกาหนดมาตรการพัฒนาปรับปรุ ง และดาเนินโครงการ/กิจกรรมพิเศษ
อย่างเป็ นระบบ ได้แก่ โครงการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน และกิจกรรมเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
เพือ่ เป็ นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้สูงขึ้น กิจกรรมโครงการตามพระราชดาริ ของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด สถานศึกษาห่างไกลยาเสพติด
โครงการลดภาวะโลกร้อน เพื่อเรี ยนรู ้การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและร่ วมกันรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
เช่น การใช้ถุงผ้า ประดิษฐ์เศษวัสดุจากของเหลือใช้ เป็ นต้น โครงการสร้างจิตสานึกต่อสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์ โครงการประกวดมารยาทชาวพุทธ เพื่อเสริ มสร้างให้ผเู้ รี ยนมีความจงรักภักดีและเทิดทูน
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรี ยนรู้นอกสถานที่ นักเรี ยนได้เรี ยนรู้
จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายจากสภาพจริ ง
๒. ผลการพัฒนา
สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
พัฒนาและส่ งเสริ มสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสู งขึ้น โดยสถานศึกษา ผูป้ กครอง ชุมชนและผูเ้ กี่ยวข้อง
มีส่วนร่ วมและพอใจในผลงาน มีผลประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๕ อยูใ่ นระดับ ดีเยีย่ ม (๕)
๓. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาได้กาหนดแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุ งโครงการ/กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ให้มี
มาตรฐานที่ดีข้ ึนและให้สอดคล้องในการพร้อมรับการเป็ นสมาชิกประชาคมอาเซี ยนต่อไป

๑๑๒

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๕๔
* ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพฒั นาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญา
มาตรฐานที่ ๕ ครู ควรปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
มาตรฐานที่ ๖ ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิผล
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประดันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

มาตรฐานด้ านการสร้ างสังคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานด้ านมาตรฐานการส่ งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
ให้สูงขึ้น
โรงเรี ยนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย คะแนนที่ได้ ๔.๔๕
ระดับคุณภาพ ดีเยีย่ ม

ระดับ
คุณภาพ
๔
๔
๔
๔
๕
๕
๕
๕
๕
๕

๕

๑๑๓

* ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๓ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล
มาตรฐานที่ ๕ ผูเ้ รี ยนมีความรู้ทกั ษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร
มาตรฐานที่ ๖ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
มาตรฐานที่ ๗ ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
มาตรฐานที่ ๘ ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง ชุมชน ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
อย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฏกระทรวง

ระดับ
คุณภาพ
๕
๕
๔
๔
๔
๔
๕
๕
๔
๕
๕
๔

ด้ านคุณภาพการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่ งเสริ ม สนับสนุ น ให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้

๕

มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนด ขึ้น

๔

มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริ มสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

๕

โรงเรี ยนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย คะแนนที่ได้ ๔.๔๖
ระดับคุณภาพ ดีเยีย่ ม

๑๑๔

๔.ผลการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสู ตรสถานศึกษา
๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ๘ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทุกระดับชั้น (ป.๑ – ป.๖) ปี การศึกษา ๑๕๕๔
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จานวนที่
เข้าสอบ
ภาษาไทย
๒๑
คณิ ตศาสตร์
๒๑
วิทยาศาสตร์
๒๑
สังคมศึกษา ฯ
๒๑
สุขศึกษาและพลศึกษา
๒๑
ศิลปะ
๒๑
การงานอาชีพฯ
๒๑
ภาษาต่างประเทศ
๒๑
รายวิชาเพิ่มเติม.....
๒๑

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม.....

๐
-

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู้
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๓ ๓
- ๑ - ๑ ๔ ๗
- - ๑ ๗ ๓ ๖
- ๑ ๒ ๕ ๖ ๓
- - - - ๓ ๖
- ๑ ๑ ๔ ๗ ๓
- - ๖ ๖ ๕ ๑
๒ ๖ ๖ ๒ ๒ ๒
- - ๓ ๕ ๖ ๓

จานวน นร. ที่
ได้ระดับ ๓ ขึ้น
ไป
๑๑
๑๙
๑๓
๑๓
๒๑
๑๕
๙
๕
๑๓

๔
๕
๘
๔
๔
๑๒

๕
๓
๑
๔

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๒
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู้

จานวนที่
เข้าสอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

16
16
16
16
16
16
16
16
16

-

5
-

2
2
4
-

2
1
1
2
3
2
1
-

3
1
1
5
2
4
1
3

4
2
6
5
2
4
1
3

2
6
5
2
7
5
3
3

3
4
3
2
9
4
4
1
8

คิดเป็ น
ร้อยละ
๕๒.๓๘
90.47
61.90
61.90
100
71.42
42.85
23.80
61.90

จานวน
นร. ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป
9
12
14
9
16
11
11
2
14

คิดเป็ น
ร้อยละ
56.25
75
87.5
56.25
100
69.37
69.37
12.5
87.5

๑๑๕

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จานวนที่
เข้าสอบ
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิม่ เติม.....

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุ ขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม.....

26
26
26
26
26
26
26
26
26

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

-

1
1
1

1
2
1
1
2
6
11
2

8
1
1
3
1
1
7
7
4

4 1
10 3
3 12
1 10
7 6
12 3
5 1
- 2
10 1

๓.๕

๔

3
3
1
4
3
1
4
1
2

8
7
8
8
8
7
3
4
6

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู้

จานวน
นร. ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป
12
13
21
22
17
11
8
7
9

คิดเป็ น
ร้อยละ
46.15
50
80.76
84.61
65.38
42.30
30.76
26.92
34.61

จานวน
นร. ที่ได้ คิดเป็ น
ระดับ ๓ ร้อยละ
ขึ้นไป
8
32
3
12
7
28
5
20

จานวนที่
เข้าสอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

25
25
25
25

-

8
11
2
10

3
4
3
4

1
4
7
2

5
3
6
4

3
1
4
4

2
2
2
1

3
1
-

25

-

-

1

4

6

6

7

1

14

56

25
25
25
25

-

7
5
5
7

2
2
6
2

6
4
7
8

5
3
2
3

1
3
3
2

2
3
1

2
5
2
2

5
11
5
5

20
44
20
20

๑๑๖

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิม่ เติม.....

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม.....

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๕
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู้

จานวนที่
เข้าสอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

28
28
28
28
28
28
28
28
28

-

2
1
6
4
1
15
12
13

6
4
7
6
2
2
3
3
4

6
4
7
6
4
2
3
3
4

3
8
6
6
8
7
2
5
5

5
4
2
5
10
10
3
2
1

4
2
1
2
5
2
2
1

2
5
2
1
1
-

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู้

จานวนที่
เข้าสอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

17
17
17
17
17
17
17
17
17

-

7
4
6
-

1
4
1
-

1
3
3
3
3
3

2
5
4
4
5
2
6

1
1
1
4
6
4
6
1
2

1
1
6
8
3
4
3
3

5
6
1
3
5
7
1
3

จานวน
นร. ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป
11
11
2
6
14
16
5
5
2

จานวน
นร. ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป
7
8
2
10
17
12
17
5
8

คิดเป็ น
ร้อยละ
39.28
39.28
7.14
21.42
50
57.14
17.85
17.85
7.14

คิดเป็ น
ร้อยละ
41.17
47.05
11.76
58.82
100
70.58
100
29.41
47.05

๑๑๗

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิม่ เติม.....

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม.....

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรี ยนที่ ๑
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู้

จานวนที่
เข้าสอบ

๐

๑

34
34
34
34
34
34
34
34
34

-

4 5 8
9 5 10
10 11 7
4
9 10
3 3
- 4
5 7 11
5 8 5

จานวนที่
เข้าสอบ
33
33
33
33
33
33
33
33
33

๑.๕

๒

๒.๕
9
7
2
8
3
2
8
6

๓

๓.๕

๔

6 2
2 2 1
3 10 17
8 3
10 5
2 1
7 2

1
7
8
7
1

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรี ยนที่ ๒
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

-

5 1
8 2
11 8
1
3
5 11
4 3

3
4
3
3
2
5
7
7

จานวน
นร. ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป
8
4
3
3
34
19
22
3
10

จานวน
นร. ที่ได้
ระดับ ๓
๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
ขึ้นไป
9 4 5 6
15
13 4 2 6
6 2 3 5
12 12 2 14
- 3 20 10
33
5 7 8 11
26
2 2 13 11
26
4 4 - 2
6
8 10 - 1
11

คิดเป็ น
ร้อยละ
23.52
11.76
8.82
8.82
100
55.88
64.70
8.82
29.41

คิดเป็ น
ร้อยละ
45.45
18.18
15.15
42.42
100
78.78
78.78
18.18
33.33

๑๑๘

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุ ขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม.....

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม.....

จานวนที่
เข้าสอบ
35
35
35
35
35
35
35
35
35

จานวนที่
เข้าสอบ
35
35
35
35
35
35
35
35
35

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรี ยนที่ ๑
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

-

19 7 3 7 18 4 7 5 1 17 7 4 5 3 3
7 16 10 - 17 10
2 10 5 6 8
3 6 10 5 7
17 8 4 3 3 1
9 14 12 1 -

8
4
4
-

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรี ยนที่ ๒
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

1
1
1
-

5 7 10 1 3
12 9 4 3 2
1 6 7 9 2
2
1 3 10 13
1
- 18
2 5 12 5 3
2
- 8 8 9
7 14 5 7 2
7 3 12 3 8

๓.๕

๔

3
4
6
8
2
1
2

6
8
6
7
-

จานวน
นร. ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป
1
3
35
18
16
4
-

จานวน
นร. ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป
12
6
2
19
34
11
17
2
10

คิดเป็ น
ร้อยละ
2.86
8.57
100
51.42
45.71
11.42
-

คิดเป็ น
ร้อยละ
34.28
17.14
7.69
54.28
97.14
31.42
48.57
5.55
28.57

๑๑๙

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

จานวนที่
เข้าสอบ

ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ

23
23
23
23
23
23
23
23
23

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิม่ เติม.....

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรี ยนที่ ๒
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

-

5
2
2
-

3
7
1
6
-

3
2
7
2
7
1

1
5
5
6
5
4
2

5
4
3
7
7
4
1
2
5

จานวน
นร. ที่ได้
ระดับ ๓
๓.๕ ๔
ขึ้นไป
10 1
16
4
4 2
9
5 2
14
8 8
23
13 6
23
7 10
18
2 4
8 7
20

คิดเป็ น
ร้อยละ
69.56
17.39
3.91
60.86
100
100
78.26
17.39
86.95

๔.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ

สาระวิชา
คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ

จานวน
คน
24
24
24

ผลสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓
ส่ วน
จานวนร้อยละของนักเรี ยนที่ได้ระดับ
คะแนน
เฉลี่ย
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
ร้อยละ ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
มาตรฐาน
12.58
6.18
41.94
50.00
33.33
16.67
16.71
5.47
55.69
16.67
41.67
41.67
11.04
4.75
36.81
58.33
37.50
4.17

๑๒๐

สาระวิชา
คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

สาระวิชา
คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

ผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
จานวนร้อยละของนักเรี ยนที่ได้
ส่ วน
จานวน คะแนน
เฉลี่ย
ระดับ
เบี่ยงเบน
คน
เฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
17 59.71 10.07 59.71
76.48 23.52
17 62.35
9.51
62.35
70.59 29.41
17 43.97 11.35 43.97
100
17 54.71
8.46
54.71
94.11
5.89
17 69.35
7.59
69.35
47.06 52.94
17 55.59 14.54 55.59
70.59 29.41
17 65.88 15.47 65.88
35.30 64.70
17 27.50
6.59
27.50
5.89
94.11
-

ผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
จานวนร้อยละของนักเรี ยนที่ได้
ส่ วน
จานวน คะแนน
เฉลี่ย
ระดับ
เบี่ยงเบน
คน
เฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
23 30.70
8.70
30.70
4.34
95.66
23 46.09 11.95 46.09
100
23 33.81 11.45 33.81
8.70
91.30
23 38.67
8.43
38.67
100
23 50.00 11.37 50.00
100
23 41.19
9.72
41.19
100
23 48.29 10.57 48.29
100
23 28.00
3.90
28.00
4.34
95.66
-

๑๒๑

๔.๔ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น

สาระวิชา
คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

สาระวิชา
คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษาฯ
ฯลฯ

สาระวิชา
คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ฯลฯ

จานวน
คน
16
16
16

จานวน
คน
28
28
28
28
28

จานวน
คน
34
34
34
34
34

ผลสอบ LAS ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๒
ส่ วน
จานวนร้อยละของนักเรี ยนที่ได้ระดับ
คะแนน
เฉลี่ย
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
ร้อยละ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
มาตรฐาน
13.50
4.23
45.00
25
68.75
6.25
15
3.85
50.00
12.5
75
12.50
13.44
4.53
44.79
37.50
56.25
6.25
ผลสอบ LAS ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๕
ส่ วน
จานวนร้อยละของนักเรี ยนที่ได้ระดับ
คะแนน
เฉลี่ย
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
ร้อยละ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
มาตรฐาน
11.50
2.83
28.75
92.86
7.14
23.07
5.23
57.68
3.57
75
21.43
15.54
3.46
38.84
39.29
60.71
8.39
2.02
27.98
100
16.75
5.84
41.88
46.43
50
3.57

ผลสอบ LAS ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
ส่ วน
จานวนร้อยละของนักเรี ยนที่ได้ระดับ
คะแนน
เฉลี่ย
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
ร้อยละ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
มาตรฐาน
11.18
4.76
22.35
61.76
38.24
18.97
5.09
37.94
47.06
52.94
14.41
4.88
28.82
50.00
50.00
9.56
2.78
19.12
97.06
2.94
13.15
3.71
26.29
94.12
5.88
-

๑๒๒

๔.๕ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จานวน / ร้อยละของนักเรี ยนตามระดับคุณภาพ
จานวน
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ระดับชั้น
นร.
ทั้งหมด
ดีเยีย่ ม
ดี
ผ่าน
ไม่ผา่ น
21
21
ประถมศึกษาปี ที่ ๑
16
16
ประถมศึกษาปี ที่ ๒
26
10
16
ประถมศึกษาปี ที่ ๓
25
2
18
4
ประถมศึกษาปี ที่ ๔
29
10
14
4
1
ประถมศึกษาปี ที่ ๕
17
10
7
ประถมศึกษาปี ที่ ๖
33
30
3
มัธยมศึกษาปี ที่ ๑
35
11
22
2
มัธยมศึกษาปี ที่ ๒
23
18
5
มัธยมศึกษาปี ที่ ๓
๒๒๕
๑๒๘
๘๕
๑๐
๑
รวม
เฉลีย่ ร้ อยละ
๑๐๐
๕๖.๘๘
๓๗.๗๗
๔.๔๔
๐.๔๔
๔.๖ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
จานวน / ร้อยละของนักเรี ยนตามระดับคุณภาพ
จานวน
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน)
ระดับชั้น
นร.
ทั้งหมด
ดีเยีย่ ม
ดี
ผ่าน
ไม่ผา่ น
21
8
13
ประถมศึกษาปี ที่ ๑
16
14
12
ประถมศึกษาปี ที่ ๒
26
6
12
8
ประถมศึกษาปี ที่ ๓
25
3
15
7
ประถมศึกษาปี ที่ ๔
29
7
6
15
1
ประถมศึกษาปี ที่ ๕
17
5
11
1
ประถมศึกษาปี ที่ ๖
33
9
24
มัธยมศึกษาปี ที่ ๑
35
11
16
8
มัธยมศึกษาปี ที่ ๒
23
10
13
มัธยมศึกษาปี ที่ ๓
รวม
เฉลีย่ ร้ อยละ

๑๒๓

๔.๗ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้น

ประถมศึกษาปี ที่ ๑
ประถมศึกษาปี ที่ ๒
ประถมศึกษาปี ที่ ๓
ประถมศึกษาปี ที่ ๔
ประถมศึกษาปี ที่ ๕
ประถมศึกษาปี ที่ ๖
มัธยมศึกษาปี ที่ ๑
มัธยมศึกษาปี ที่ ๒
มัธยมศึกษาปี ที่ ๓
รวม
เฉลีย่ ร้ อยละ

จานวน
นร.
ทั้งหมด
21
16
26
25
29
17
33
35
23
226

จานวน / ร้อยละของนักเรี ยนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน)
ลูกเสื อ-เนตรนารี
ยุวกาชาด
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์
ผ่าน
ไม่ผา่ น
ผ่าน
ไม่ผา่ น
ผ่าน
ไม่ผา่ น
/12
9
10
6
13
13
8
17
17
12
10
7
34
35
23
162
64
71.68
28.32

๑๒๔

๑๒๕

๑๒๖

ตอนที่ ๔
สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้
๑. สรุ ปผลการดาเนินงานในภาพรวม
ผลการดาเนินงานในภาพรวม
สรุ ปผลการดาเนินงานในภาพรวม พบว่าในปี การศึกษา ๒๕๕๔ สถานศึกษามีการดาเนินงานตาม
แผนที่พฒั นาคุณภาพ จนบรรลุผลสาเร็ จตามมาตรฐานการศึกษาดังนี้
ระดับปฐมวัย
ด้ านที่ ๑ มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกายสมวัย มีสุขภาพกาย สมวัย เด็กมีสุขนิสัย มีพฒั นาการด้านอารมณ์ และ
จิตใจสมวัย มีสุขภาพจิตสมวัย มีสุนทรี ยภาพสมวัย มีพฒั นาการด้านสังคมสมวัย มีวนิ ยั และรู้จกั
รับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ มีพฒั นาการด้านสติปัญญาสมวัย มีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
มีทกั ษะการสื่ อสาร มีความพร้อมศึกษาในขั้นต่อไป มีพ้นื ฐานตามพัฒนาการทุกด้านดีสมวัย
ด้ านที่ ๒ มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
ประสิ ทธิ ผลการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ตามบทบาทหน้าที่ของครู
ครู มีการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
เพื่อพัฒนาทางด้านร่ างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม มีการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็ก
และครอบครัว และการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก การบริ หารจัดการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ของสถานศึกษาจัดให้มีครู เพียงพอและมีคุณภาพ
จัดสภาพแวดล้อมภายในและนอกห้องเรี ยนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้ปลอดภัยถูกสุ ขลักษณะ
ด้ านที่ ๓ มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้
สถานศึกษามีการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกสถานที่ ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของเด็ก มีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงเรี ยน ระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชนและหน่วยงาน
องค์กรอื่น ๆ โดยมีเครื อข่ายร่ วมกัน
ด้ านที่ ๔ มาตรฐานด้ านอัตลักษณะของสถานศึกษา
สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษาที่สะท้อนความเป็ น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเด่นชัด ผลการดาเนิ นงานโครงการพิเศษ เพื่อส่ งเสริ มทุกกิจกรรม/โครงการ
ได้รับการส่ งเสริ มสนับสนุนการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง จากครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครองและ

๑๒๗

ชุมชน
ผลการดาเนินงานบรรลุเป้ าหมายตามแผนพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นส่ งผลสะท้อนความเป็ น
เอกลักษณ์ของการศึกษาระดับปฐมวัย
ระดับขั้นพืน้ ฐาน
ด้ านที่ ๑ มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายสุ ขภาพจิตที่ดี มีน้ าหนัก ส่ วนสู งและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รู ้จกั ดูแล
ตนเองให้มีความปลอดภัย มีสุนทรี ยภาพ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็ นลูกที่ดีของพ่อ
แม่ ผูป้ กครอง เป็ นนักเรี ยนที่ดีของโรงเรี ยน มีความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง ค้นคว้าหาความรู ้
จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ตรงร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในและนอก
สถานศึกษา คิดเป็ นทาเป็ น มีความสามารถด้านการคิด มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
ด้ านที่ ๒ มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล กาหนดเป้ าหมายคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนด้านความรู้ มีทกั ษะ กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครู ใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนมีการวิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่
บุคลากรในสถานศึกษาและผูอ้ ื่น
ผูน้ ามีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า มีความคิดริ เริ่ มใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม สามารถบริ หารจัดการ
สถานศึกษาจนบรรลุเป้ าหมาย ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ
นักเรี ยน ผูป้ กครองและชุมชนมีความพึงพอใจ การบริ หารจัดการศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่
มีประสิ ทธิภาพ
ด้ านที่ ๓ มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้
สถานศึกษามีการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกสถานที่ ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน มีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงเรี ยน ระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชนและหน่วยงาน
องค์กรอื่น ๆ โดยการสร้างเครื อข่ายร่ วมกัน
ด้ านที่ ๔ มาตรฐานด้ านอัตลักษณะของสถานศึกษา
สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นของสถานศึกษาที่สะท้อน
ความเป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเด่นชัด ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษ เพื่อส่ งเสริ มทุกกิจกรรม/
โครงการได้รับการส่ งเสริ มสนับสนุนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องจากครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูป้ กครองและชุมชน ผลการดาเนินงานบรรลุเป้ าหมายตามแผนพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นส่ งผลสะท้อน
ความเป็ นเอกลักษณ์ของการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

๑๒๘

ด้ านที่ ๕ มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม
สถานศึกษามีการกาหนดเป้ าหมายของการดาเนินโครงการ กิจกรรมพิเศษที่ตอบสนองนโยบาย
จุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ กิจกรรมพิเศษบรรลุเป้ าหมาย โดย
นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วมและพอใจในการดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรมทีป่ ระสบผลสาเร็จ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาและ
หลักสู ตรท้องถิ่น
๒. กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ NT , O-NET

ปัจจัยสนับสนุน
- งบประมาณโรงเรี ยน
- การมีส่วนร่ วมของบุคลากรทุกฝ่ าย
- งบประมาณของโรงเรี ยน
- นักเรี ยน
- ความร่ วมมือของคณะทางาน
๓. โครงการใช้ระบบศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
- งบประมาณ
สารสนเทศ และการสื่ อสาร
- คณะครู / นักเรี ยน / ชุมชน
๔. โครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ
- งบประมาณ
- คณะครู / นักเรี ยน
- องค์กรศาสนา
๕. ระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนและพัฒนาทักษะชีวติ - งบประมาณ
- ผูบ้ ริ หาร / ครู / กรรมการสถานศึกษา / ผูป้ กครอง
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. โครงการปัจฉิมนิเทศ / บัณฑิตน้อย
- งบประมาณ
- ผูบ้ ริ หาร / ครู / กรรมการสถานศึกษา / ผูป้ กครอง
- นักเรี ยน
๗. โครงการจัดการศึกษาปฐมวัย
- งบประมาณ
- ครู / นักเรี ยน / ชุมชน / ผูป้ กครอง
๘. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
- งบประมาณ
- ผูบ้ ริ หาร / ครู / บุคลากร / นักเรี ยน / ชุมชน /
ผูป้ กครอง / คณะกรรมการสถานศึกษา
๙. พัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพบุคลากร
- งบประมาณ
- ผูบ้ ริ หาร / ครู / บุคลากร

๑๒๙

ชื่ อโครงการ / กิจกรรม
๑๐. โครงการสร้างเครื อข่ายสถานศึกษาในการ
พัฒนาคุณภาพ
- เครื อข่ายปฐมวัย
- เครื อข่ายวิถีพุทธ
๑๑. กิจกรรมประชาธิ ปไตยในโรงเรี ยน

ปัจจัยสนับสนุน
- งบประมาณ
- ผูบ้ ริ หาร / ครู / บุคลากร
- องค์กรศาสนา

- งบประมาณ
- ครู / นักเรี ยน
๑๒. โครงการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง - งบประมาณ
ชุมชน สมาคมและเครื อข่ายต่าง ๆ
- ผูบ้ ริ หาร / ครู / บุคลากร
- กิจกรรมกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์
- คณะกรรมการสถานศึกษา / ผูป้ กครอง / ชุมชน
- กิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย
- องค์กรศาสนา
- กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาและทางราชการ - หน่วยงานภาครัฐ , เอกชน

โครงการ/กิจกรรมทีไ่ ม่ ประสบผลสาเร็จ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม
๑. กิจกรรมวิจยั ชั้นเรี ยน
๒. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
๘ กลุ่มสาระ

สาเหตุ
- ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทาวิจยั
ชั้นเรี ยน และการติดตามนักเรี ยน
- ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที ๒ ผลการทดสอบ
LAS ต่ากว่าเกณฑ์ นักเรี ยนไม่มีความใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน

๒. จุดเน้ นและจุดทีค่ วรพัฒนา
๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
๑. ด้ านคุณภาพเด็ก
จุดเด่ น
เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย มีน้ าหนัก ส่ วนสู งเป็ นไปตามเกณฑ์ มีทกั ษะการเคลื่อนไหว มี
สุ ขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพ มีพฒั นาการด้านอารมณ์จิตใจ ที่ร่าเริ งแจ่มใส มีความมัน่ ใจกล้าแสดงออก ด้าน
สังคม เด็กมีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ช่วยเหลือ แบ่งปั น ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ ด้านสติปัญญา สนใจเรี ยนรู ้สิ่ง
รอบตัว รักการเรี ยนรู้ มีที กั ษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

๑๓๐

จุดทีค่ วรพัฒนา
ด้านสติปัญญา มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้ และ
มีทกั ษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
๒. ด้ านการจัดการศึกษา
จุดเด่ น
ครู มีความเข้าใจ ปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย ครู จดั ทาแผนการ
วัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ครู บริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่สร้างวินยั เชิงบวก ครู จดั
สิ่ งแวดล้อมให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็กและผูป้ กครอง ผูบ้ ริ หารเข้าใจปรัชญาและหลัก
การศึกษาปฐมวัย มีวิสยั ทัศน์ ภาวะผูน้ าและความคิดริ เริ่ ม ให้คาแนะนา ปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัด
การศึกษาปฐมวัย มีความรู ้ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเพื่อการบริ หารจัดการ สถานศึกษามี
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีระบบกลไกลให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมทุกฝ่ ายตระหนักและเข้าใจการศึกษาปฐมวัย

จุดทีค่ วรพัฒนา
ครู จดั ทาสารนิทศั น์และนามาไตร่ ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ ม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ
จัดกิจกรรมเสริ มสร้างความตระหนักและความเข้าใจ
การศึกษาปฐมวัย
๓. ด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้
จุดเด่ น
มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงาน

ประเมินคุณภาพภายใน

จุดทีค่ วรพัฒนา
จัดทาข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการ นาผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอก ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๔. ด้ านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
จุดเด่ น
จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้ าหมาย ปรัชญา วิสยั ทัศน์ และจุดเน้นของการจัด
การศึกษาปฐมวัย ผลการดาเนิ นงานบรรลุเป้ าหมาย

๑๓๑

จุดทีค่ วรพัฒนา
๕. ด้ านมาตรการส่ งเสริม
จุดเด่ น
จัดโครงการ/กิจกรรมส่ งเสริ มสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ผล
การดาเนินงานบรรลุเป้ าหมาย
จุดทีค่ วรพัฒนา
-

๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
๑. ด้ านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่ น
ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง
และมีสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น เอื้ออาทรและกตัญญูกตเวทีต่อ
ผูม้ ีพระคุณ ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่ งแวดล้อม รู ้คุณค่าและปฏิบตั ิตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู ้คุณค่า ร่ วมอนุ รักษ์และมีความ
ภาคภูมิใจกาแพงเพชรเมืองมรดกโลก
จุดทีค่ วรพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระเป็ นไปตามเกณฑ์ ผลการทดสอบระดับชาติ เฉลี่ย
ตามเกณฑ์ ผลการสอบ LAS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ต่ากว่าเกณฑ์
๒. ด้ านการจัดการศึกษา
จุดเด่ น
ครู มีการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล

ผูบ้ ริ หาร
ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาชุมชน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มีการจัดทารายงานประจาปี ที่เน้นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน

๑๓๒

จุดทีค่ วรพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษากากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษา
ให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
จัดทาระบบสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา
๓. ด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้
จุดเด่ น
สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง
ผูเ้ กี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง

จุดทีค่ วรพัฒนา
๔. ด้ านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
จุดเด่ น
จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา ผลการดาเนินงานส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา

จุดทีค่ วรพัฒนา
๕. ด้ านมาตรการส่ งเสริม
จุดเด่ น
จัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย
การศึกษา ผลการดาเนิ นงานบรรลุเป้ าหมายและพัฒนาดีกว่าที่ผา่ นมา
จุดทีค่ วรพัฒนา
-

จุดเน้น

ตามแนวทางการปฏิรูป

๑๓๓

๓. แนวทางพัฒนาในอนาคต
๑. พัฒนาและปรับปรุ งสภาพแวดล้อม / สนามเด็กเล่นหลังจากเกิดอุทกภัย
๒. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
๔. ความต้ องการและความช่ วยเหลือ
ระดับขั้นพืน้ ฐาน
๑. งบประมาณสาหรับปรับปรุ ง/พัฒนาสนามเด็กเล่น/เครื่ องเล่นสนามเด็กเล่น
๒. จัดหาห้องเรี ยนสาหรับเด็กอนุบาล ๑ เพิ่มอีก ๑ ห้องเรี ยนให้เพียงพอกับจานวนเด็กที่เพิ่มขึ้น
๓. จัดจ้างครู ที่เลี้ยงเด็กอนุบาล ๑
ระดับขั้นพืน้ ฐาน
๑. งบประมาณจัดซื้ อ – จัดหาเครื่ องดนตรี ไทย
๒. ครู ผสู ้ อนสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ , เกษตร

