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การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานระยะท่ีมีสภาวการณ์ของการเปล่ียนแปลง
ทาง เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี มีความซับซ้อนมากขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร 
สถานศึกษาจึงต้องร่วมมือกันกำหนดแนวทาง กระบวนการ และเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาให้ 
ความหลากหลาย การขับเคล่ือนการพัฒนาโดยยุทธศาสตร์ จะก่อให้เกิดคุณค่าตามเป้าประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ   4  ปี 2563( - 2565) ของโรงเรียนบ้านพรุพ้อ   ฉบับนี้  เป็นการ 
ขับเค ล่ือนยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบั ติ ให้บั ง เกิดผล โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบใช้ โรงเรียน เป็นฐา น 
บริหารจัดการคุณภาพโดยรวม จัดทำเป็นแผนพัฒนาคุณภาพระยะยาว ท่ีสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

ส่วนท่ี1 สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 
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ส่วนท่ี4 กลยุทธ์และมาตรการดำเนินการ 

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ  4  ปี ฉบับนี้จะเป็นแบบอย่างและ 
แนวทางปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนดไว ้
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ส่วนท่ี1 

 
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

 
1.  ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพรุพ้อ  รหัสสถานศึกษา 1090550155 ต้ังอยู่เลขท่ี 5509 หมู่ท่ี 10   
ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์ 90180  โทรศัพท์  074 801803    

 website www.banprupor.ac.th                                 
1.2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
1.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สงขลา  เขต 2 
1.4 เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6     
1.5 เขตพื้นท่ีบริการการศึกษา  
  โรงเรียนบ้านพรุพ้อ   รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นท่ีเขตบริการ ดังนี้ 
  เขตพื้นท่ีหมู่ท่ี 10 ตำบลท่าชะมวง และ หมู่ท่ี 2 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

 

2.  การบริหารจัดการแนวทางจัดการศึกษา 
     2.1.ปรัชญาการศึกษา 
    2.2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
    วิสัยทัศน์  (Vision) 
 “มุ่งส่งเสริมคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา พัฒนา
บุคลากรก้าวหน้าทันต่อการเปล่ียนแปลง น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ความร่วมมือของชุมชน” 

 พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาศักยภาพของคราและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ 

เรียนรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงตามมาตรฐานและตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 

3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน เขียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่ม 
สาระ ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี 
สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการระดมทุนทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการจัด 
การศึกษา 



 เป้าหมาย (Goal) 
1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพาและได้มาตรฐานเป็นท่ีพอใจของผู้รับบริการ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และ 

ปฏิบัติงานให้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง 
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน เขียน ได้ดีขึ้น และสามารถยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก
ศาสนา นำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ และเทคโนโลยีท้ังภายใน และภายนอก 
สถานศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 

5. ผู้ปกครอง ชุมชน เอกชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และระดมทุนและ 
ทรัพยากรเพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

อัตลักษณ์ 
 “ยิ้ม ไหว้ ทักทายด้วยคำว่า สวัสดี” 

เอกลักษณ์ 
 ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรพอเพียง 

3.ข้อมูลบุคลากร 
 3.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ช่ือ-สกุล   นายอำนวย สุวรรณชาตรี    วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม ภาษาไทย 
ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ต้ังแต่  พ.ศ. 2562 
     3.2  ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันท่ี 30 เม.ย.64  ) 

 ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาล 1 1 4 1 5 
อนุบาล 2 1 9 9 18 
อนุบาล 3 1 11 8 19 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1 7 13 20 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1 2 9 11 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1 8 12 20 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1 11 7 18 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1 6 5 11 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1 10 11 21 

รวม 9 68 75 143 



3.3 ข้อมูลครูและบุคลากรข้าราชการ 
 

ท่ี ชื่อ-ชื่อสกุล 
อาย ุ
(ปี) 

อาย ุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 

1 นายอำนวย  สุวรรณชาตรี 49 27 ผอ.คศ.3 กศ.ม ภาษาไทย - 
2 นางฟองนภา  จันทร์แดง 55 24 ครู คศ.3 ค.บ. การประถมศึกษา อนุบาล 3 
3 นางสาวบุญยา รัตนมณี 46 10 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ 

ศิลปะ ป.1-3 
4 นางสาวศิรภัสสร์  เกนุ้ย 33 10 ครู คศ.2 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 2 

5 น.ส.นาซูรา  เก็มเบ็ญหมาด 34 10 ครู คศ.1 ศษ.บ การประถมศึกษา ภาษาไทย ป.1-3 
6 นางสาวบุษรา  ช่อมณ ี 42 4 ครู คศ.1 วท.ม. วิธีวิทยาการวิจัย คณิตศาสตร์ ป.1-6 
7 นางสาววัชรี  ย่องสรรเจริญ 36 6 ครู คศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์    ป.1-6 
8 นางสาวไซตน  สะมะแอ 36 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ    ป.4-6 
9 ว่าที่ร.ต.หญิงวรรณวิมล บุญแก้ว 38 6 ครู คศ.1 วท.บ วิทยาศาสตร์สุขภาพ

(การส่งเสริมสุขภาพ
เด็ก) 

สุขศึกษา พลศึกษา ป.
1-6 

10 นางสาวฮาซามี สาแม 32  ครูผู้ช่วย วท.บ ภูมิศาสตร์ สังคม 
ป.1-6 

11 นางสาวสุพัตรา แกล้วทนงค ์ 32  ครูผู้ช่วย บธ.บ ธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คอมพิวเตอร์ 
ป.1-6 

12 นางสาวลัดดา  แก้วหนู 31 2 เจ้าหน้าที่ธุรการ ศศบ. บรรณารักษ์ศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์ 

 

13 นายสุชาติ สูตแก้ว 56 30 ชฟ รับดับ 4 ม.3 - - 

 
      3.4 ครูอัตราจ้าง 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ

 

ประสบการณ์ 
การสอน(ป)ี 

วุฒ ิ วิชาเอก 
 

สอนวิชา/ช้ัน 

1 นางสาวปาริตา  สัจจากุล 27 4 ศศ.บ ภาษาไทย ภาษาไทย  
ป.4-6 

2 นางสาวปทิตตา เรืองแก้ว 43 6 ปวช. การตลาด อนุบาล 1 

3 นางสาววริษา  ไชยถาวร 29 3 ค.บ. พลศึกษา อนุบาล 1 

 
 
 



4.ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4.1 ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 

  
 
      



4.2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

 



 4.3 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1(RT) 

 

 



 4.4 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย 

 
ระดับชั้น จำนวน

นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 20 11 9 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 4 6 1 - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 20 9 9 2 - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 18 9 3 6 - 

ประถมศึกษาปีที่ 5 11 6 1 4 - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 21 13 2 6 - 
รวม 101 52 30 19  
เฉลี่ยร้อยละ 100 51 30 19 - 

 
 4.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายปี 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จำนวน
นักเรียนที่เข้า

สอบ 

ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวนนักเรียน
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 

ร้อยละนักเรียนที่
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 20 - - - 1 - 1 4 14 19 95.00 
คณิตศาสตร์ 20 -    3 1 2 14 17 85.00 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

20 -  1 4 3 1 4 7 12 60.00 

สังคมศึกษา 20 - - - - - - 4 16 20 100.00 
-ประวัติศาสตร์ 20 -   1 2 5 5 7 17 85.00 

สุขศึกษาฯ 20 - - - - - - 1 19 20 100.00 
ศิลปะ 20 - - - - - - - 20 20 100.00 
การงานอาชีพ 20 - - - 1 2 4 5 8 17 85.00 
ภาษาอังกฤษ 20 - - - 1 3 2 3 11 16 80.00 

 
 



กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จำนวน
นักเรียนที่เข้า

สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวนนักเรียน
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 

ร้อยละนักเรียนที่
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 11 - - - - 2 1 4 4 9 81.82 

คณิตศาสตร์ 11 - - - - 3  3 5 8 72.73 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

11 - - - 1 2 3 2 3 8 72.73 

สังคมศึกษา 11 - - - - - 1 2 8 11 100.00 
-ประวัติศาสตร์ 11 - - - - - 2 3 6 11 100.00 

สุขศึกษาฯ 11 - - - - - - - 11 11 100.00 
ศิลปะ 11 - - - - - 1 7 3 11 100.00 
การงานอาชีพ 11 - - - - - 1 3 7 11 100.00 

ภาษาอังกฤษ 11 - - 1 - - 4 1 5 10 90.90 

 
 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จำนวน
นักเรียนที่เข้า

สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวนนักเรียน
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 

ร้อยละนักเรียนที่
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 20 - - - 4 4 1 3 8 12 60.00 

คณิตศาสตร์ 20 - 2 2 3 5  4 4 8 40.00 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

20 - 1 3 3 1 4 1 7 12 60.00 

สังคมศึกษา 20 - - 1 2 1 3 3 10 16 80.00 
-ประวัติศาสตร์ 20 - - - 1 2 3 3 11 17 85.00 
สุขศึกษาฯ 20 - - - - - 1 5 14 20 100.00 
ศิลปะ 20 - - - - 3 5 3 9 17 85.00 
การงานอาชีพ 20 - - - 2 3 1 3 11 15 75.00 
ภาษาอังกฤษ 20 - - 4 3 2 1 2 8 11 55.00 

 
 



กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จำนวน
นักเรียนที่เข้า

สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวนนักเรียน
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 

ร้อยละนักเรียนที่
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 18 - 1 - 3 3 2 2 7 11 61.11 

คณิตศาสตร์ 18 - 5 1 5 1 3  3 6 33.33 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

18 - - - 2 4 5 3 4 12 66.67 

สังคมศึกษา 18 - - 5 1 - 2 4 6 12 66.67 
-ประวัติศาสตร์ 18 - - - 6 3 1 5 3 9 50.00 

สุขศึกษาฯ 18 - - - - - - 3 15 18 100 
ศิลปะ 18 - - - 1 3 3 3 8 14 77.78 
การงานอาชีพ 18 - - - 3 2 2 4 7 13 72.22 

ภาษาอังกฤษ 18 - - - - 3 4 4 7 15 83.33 

 
 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จำนวน
นักเรียนที่เข้า

สอบ 

ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวนนักเรียน
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 

ร้อยละนักเรียนที่
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 11 - 2 - 3 - 1 3 2 6 54.55 

คณิตศาสตร์ 11 - 2 1 1 2 2  3 5 45.45 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

11 - - - 2 2 2 1 4 7 63.64 

สังคมศึกษา 11 - - - 2 1 1 2 5 8 72.73 
-ประวัติศาสตร์ 11 - - 1 2 - - 2 6 8 72.73 
สุขศึกษาฯ 11 - - - - - 3 1 7 11 100.00 
ศิลปะ 11 - - - 2 2 - - 7 7 63.64 
การงานอาชีพ 11 - - - - 3 2 1 5 8 72.73 
ภาษาอังกฤษ 11 - - 2 2  1  6 7 63.64 

 
 



กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จำนวน
นักเรียนที่เข้า

สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวนนักเรียน
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 

ร้อยละนักเรียนที่
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 21 - - 5 3 2 6 1 4 11 52.38 

คณิตศาสตร์ 21 - - 5 2 5 4 2 3 9 42.86 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

21 - - - 3 5 6 2 5 13 61.90 

สังคมศึกษา 21 - -  1 3 1 16  17 80.95 
-ประวัติศาสตร์ 21 - - 1 2 2 8 5 3 16 76.19 

สุขศึกษาฯ 21 - - - - - 4 5 12 21 100.00 
ศิลปะ 21 - - - - - 6 6 9 21 100.00 
การงานอาชีพ 21 - - - - 3 3 9 6 18 85.71 

ภาษาอังกฤษ 21 - 5 1 - 4 4 2 5 11 52.38 

 
 4.6 ผลลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมที่สถานศึกษากำหนด 

 
ระดับช้ัน จำนวน

นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 20 100 - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 100 - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 20 80 20 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 18 94 6 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 73 27 - - 

ประถมศึกษาปีที่ 6 21 67 33 - - 
รวม 101 154 86 - - 

เฉลี่ยร้อยละ 100 85.67 14.33 - - 

 
 
 
 



 4.7 ผลการประเมินสรรถนะผู้เรียน 
ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียน 5 ด้าน 
1) ด้านความสามารถในการส่ือสาร 
   ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารได้แก่ การรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษามีการเลือกใช้
และบูรณาการส่ือหรือเครื่องมือทีหลากหลายเพื่อการถ่ายทอดและมีการแลกเปล่ียนความคิดความรู้สึก และทัศนะ
ของตนเอง มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามเกณฑ์ทีโรงเรียนกำหนด ด้านการส่ือสาร ร้อยละ 99 
2) ด้านความสามารถในการคิด 
   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และคิดเป็นระบบ การคิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ และการสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามเกณฑ์ทีโรงเรียนกำหนด ด้าน
ความสามารถในการคิดร้อยละ 76.41 
3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ผู้เรียนมีความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม การ
แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้ การใช้เหตุผล คุณธรรม และข้อมูล
สารสนเทศประกอบการตัดสินใจ มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามเกณฑ์ทีโรงเรียนกำหนด ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหาร้อยละ 74.65 
4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
           ผู้เรียนมีความสามารถในการติดต่อส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในเชิงบวกและทำงานตาม
ความรับผิดชอบในหน้าท่ีในฐานะเป็นสมาชิกในสังคมการปรับตัวให้ทนกับความเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อมความสามารถในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทีเป็นปัญหา และการหลีกเลียงพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามเกณฑ์ทีโรงเรียนกำหนด ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตร้อย
ละ 80.05 
5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
    ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า เพื่อการพัฒนาตนเอง และสังคมในด้าน
การเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์การเลือกใช้เทคโนโลยีด้ านต่างๆ ในการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน การอ้างอิงแหล่งข้อมูลทีได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศการวิเคราะห์และเลือกใช้ส่ือ
ได้เหมาะสมกับวัยมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามเกณฑ์ทีโรงเรียนกำหนดด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีร้อยละ 87.89 
 
 
 
 



4.8 ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา(เทียบ 2 ปีการศึกษา) 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน  

ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจาณา มาตรฐาน
สถานศึกษา 

ปี 2562 

มาตรฐาน
สถานศกึษา 

ปี 2563 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแล
ความปลอดภัยของ ตนเองได้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออก
ทางอารมณ์ได้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิก
ท่ีดีของสังคม 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ดีเลิศ   ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจาณา มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ปี 2562 

มาตรฐาน
สถานศกึษา 

ปี 2563 
มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  สอดคล้องกับ
บริบทขอองท้องถิ่น 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ ดีเลิศ 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย  และ
เพียงพอ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.5  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ดีเลิศ ดีเลิศ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจาณา 
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ปี 2562 

มาตรฐาน
สถานศึกษา 

ปี 2563 
มาตรฐานที่  3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับวัย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนำผลประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 



ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจาณา 
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ปี 2562 

มาตรฐาน
สถานศึกษา 

ปี 2563 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิด
คำนวณ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี ดี 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร ดี ดีเลิศ 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ 
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.2  คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ ดีเลิศ 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ดีเลิศ ดีเลิศ 



มาตรฐาน/ประเด็นการพิจาณา 
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ปี 2562 

มาตรฐาน
สถานศึกษา 

ปี 2563 
มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ 
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดี ยอดเยี่ยม 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

ดี ดีเลิศ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ดีเลิศ ดีเลิศ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจาณา 
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ปี 2562 

มาตรฐาน
สถานศึกษา 

ปี 2563 
มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.2  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอือ้ต่อการ
เรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ดี ดีเลิศ 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ดีเลิศ ดีเลิศ 

 
 



การกำหนดค่าเป้าหมาย 
1. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 

2. การกำหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  5  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 

5 ระดับ  ยอดเยี่ยม  (ร้อยละ 90-100) 
4 ระดับ  ดีเลิศ  (ร้อยละ 80-89) 
3 ระดับ  ดี  (ร้อยละ 70-79) 
2 ระดับ  ปานกลาง  (ร้อยละ 60-69) 
1 ระดับ  กำลังพัฒนา  (ร้อยละ 50-59) 

3. การกำหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะกำหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อย
ละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

5.  ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
 

 1. อาคารเรียนแบบ 17    7 ห้องเรียน   จำนวน 1 หลัง  

 2. อาคารเรียนแบบ สปช. 101/26   3 ห้องเรียน   จำนวน 1 หลัง  

 3. อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26     จำนวน 1 หลัง  

 4. อาคารอเนกประสงค์โรงอาหาร      จำนวน 1 หลัง 
 5. อาคารประกอบห้องน้ำผู้เรียนชาย   4 ท่ี    จำนวน 1 หลัง  

 6. อาคารประกอบห้องน้ำผู้เรียนหญิง   4 ท่ี    จำนวน 1 หลัง 
 

6.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ต้ังอยู่หมู่ท่ี 10 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา เดิมเป็นโรงเรียน
สาขาของโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2505 ใช้ช่ือว่า “โรงเรียนสำนักสงฆ์บ้าน
พรุพ้อ” เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาลปีท่ี 1 จนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  มีนักเรียน
ท้ังส้ิน 143  คน แบ่งเป็น  9  ห้องเรียน  มีข้าราชการครู 10 คน ช่างไฟฟ้า 1  คน  ครูอัตราจ้าง  3  คน เจ้าหน้าท่ี
ธุรการโรงเรียน 1 คน   
 หมู่บ้านพรุพ้อและหมู่บ้านทุ่งเค่ียมเป็นหมู่บ้านท่ีให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดมา โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นแกนหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม ร่วมมือในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี รวมท้ังชุมชนมีความสนใจในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้เป็นท่ีน่าพอใจและมีประสิทธิภาพ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเป็นชุมชนเล็ก ๆ มีลักษณะท่ีราบเชิง
เขา ต้ังอยู่ตรงรอยต่อของหมู่ท่ี 2 บ้านพรุพ้อ ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา รวมประมาณ 320 หลังคา
เรือน มีประชากรประมาณ 1,080 คน และหมู่ท่ี 10 บ้านทุ่งเค่ียม ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 



รวมประมาณ 224 หลังคาเรือน มีประชากรประมาณ 1,020 คน บ้านเรือนจะต้ังอยู่สองข้างถนนในลักษณะไม่ห่าง
กัน รวมประมาณ 93 หลังคาเรือน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัด บ้าน ทุ่งนา สวนปาล์ม สวน
ยางพารา ประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน ท้ังบ้านพรุพ้อ และบ้านทุ่งเค่ียม ประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ 
การทำสวนยางพารา จึงทำให้ฐานะทางครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง 
 

7.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
  

แหล่งการเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ต้ัง 
- ห้องสมุด 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
- สนามกีฬา 
- แปลงเกษตร 
- บ่อปลา 
- โรงเรือนในโครงการอาหารกลางวันของสมเด็จพระเทพฯ 
- ห้องสหกรณ ์
- สวนสมุนไพร 

160 ครั้ง/ปี 
160 ครั้ง/ปี 
160 ครั้ง/ปี 
200 ครั้ง/ปี 
160 ครั้ง/ปี 
160 ครั้ง/ปี 
160 ครั้ง/ปี 
160 ครั้ง/ปี 
160 ครั้ง/ปี 

แหล่งการเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ต้ัง 
- วัดปฐมยาตราธรรมาราม 
- ศูนย์จักรสานเส้นใยพลาสติก 
- ศูนย์เรียนรู้คุณธรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง 
- ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา 
- ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาสีทอง 

3 ครั้ง/ปี 
2 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
2 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 

ปราชญ์ชาวบ้าน 
ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ สาขา/เร่ือง ทีเ่ชี่ยวชาญ 

นางสาววิมล  แก้วคง   
 
 

มีความสามารถด้านการจักสาน        ทำ
กระเป๋าและของฝากจากเส้นใยสังเคราะห์ 

นายอุดมศักดิ์ ร่วมสุข มีความสามารถด้านการทำมันสกัดเย็นจาก
มะพร้าว 



8.  ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 
        8.1  ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ชือ่รางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาแหล่งอาหาร
ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ 
 

สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 
 

ผู้บริหาร รางวัลการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่นด้าน
การพัฒนาคร ู
นายอำนวย  สุวรรณชาตรี 
 

สำนักพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ชายแดนใต้ (สพค.ชายแดน
ใต้) 
 

ครู รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 
1.นางสาวบุญยา รัตนมณี 
2.นางสาวบุษรา  ช่อมณี 
3.ว่าท่ีร.ต.หญิงวรรณวิมล  บุญแก้ว 
4.นางสาวไซตน  สะมะแอ 
5.นางสาววัชรี  ย่องสรรเจริญ 
 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สพฐ.) 

นักเรียน นักเรียนสอบประโยค ธรรมศึกษาช้ันโท 
(ประถมศึกษา) จำนวน 2 คน 
1.เด็กหญิงนันทิตา   พรมนวล 
2.เด็กหญิงจิราภรณ์  ภาสากล 
และธรรมศึกษาช้ันตรีจำนวน 10 คน 
 

สำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

  
 
 
 
 
 



       8.2  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ ( 1 งาน/โครงการ/กิจกรรม) 
 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความสำเร็จ/รางวัลที่ได้รับ(ถ้ามี) 
1. โครงการ 1 อาชีพ 1 นวัตกรรม 

เป็นโครงการท่ีส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะ
ทางด้านอาชีพ ฝึกการทำงานเป็นทีมรวมทั้งเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองและให้นักเรียนได้มีอาชีพ
และรายได้ระหว่างเรียน 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ตอนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1.การประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม ปีการศึกษา 2563 
ระดับปฐมวัย 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจาณา มาตรฐาน
สถานศึกษา 

หลักฐานการสนับสนนุ 
(ข้อมูล/งาน/โครงการ/

กิจกรรม) 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  
และดูแลความปลอดภัยของ ตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม 1. มุมเสริมประสบการณ์ 
2. แผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู ้
3. บันทึกการใช้ส่ือการจัดการ
เรียนการสอน 
4. รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 
5. โครงการทัศนศึกษา 
6. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย 
7.โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
8. กิจกรรมอาหารเสริมนม  
9.กิจกรรมอาหารกลางวัน 
10.กิจกรรมขยับกายขยายสมอง 
11.กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 
12.โครงการโรงเรียนสีขาว 
13.โครงการส่งเสริมความพร้อม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็ก
ปฐมวัย 
14.กิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จังหวะ 
15.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
16.กิจกรรมเสรี 
17.กิจกรรมเกมการศึกษา 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม และแสดง
งอออกทางอารมณ์ได้ 

ยอดเยี่ยม 

1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

ยอดเยี่ยม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปญัญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการ
คิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ 



มาตรฐาน/ประเด็นการพิจาณา มาตรฐาน
สถานศึกษา 

หลักฐานการสนับสนนุ 
(ข้อมูล/งาน/โครงการ/

กิจกรรม) 
  18.เว็ปไซต์ โรงเรียน 

www.banprupor.ac.th 
19.แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 
20.ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ยอดเยี่ยม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน/ประเด็นการพิจาณา มาตรฐาน
สถานศึกษา 

หลักฐานการสนับสนนุ 
(ข้อมูล/งาน/โครงการ/

กิจกรรม) 
มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  
สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น 

ดีเลิศ 1. เกียรติบัตร 
2. คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการ
บริหารงาน  
3. บันทึกการประชุมครู 
4. แผนปฏิบัติการประจำปี 
5. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. บันทึกการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
7. นโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาด้านการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ  
สังคมแห่งชาติ แผนการศึกษา
แห่งชาติ 
8. หลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
9. การวิเคราะห์หลักสูตรระดับ
ปฐมวัย 
10. กำหนดหน่วยการจัด
ประสบการณ์ 
11. รายงานการวิจัยในช้ันเรียน  
12. รายงานกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ   
13. รายงานกิจกรรมทดลองบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  
14. กิจกรรมส่งเสริมความพร้อม
พัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

2.4  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อยา่ง
ปลอดภัย  และเพียงพอ 

ดีเลิศ 

2.5  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ 



มาตรฐาน/ประเด็นการพิจาณา มาตรฐาน
สถานศึกษา 

หลักฐานการสนับสนนุ 
(ข้อมูล/งาน/โครงการ/

กิจกรรม) 
  15. กิจกรรมเปิดโลกตลาด

วิชาการของกลุ่มเครือข่ายท่า
ชะมวง 
16. รายงานการอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน  
17.แบบสำรวจและสรุปความพึง
พอใจ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ดีเลิศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน/ประเด็นการพิจาณา มาตรฐานสถานศึกษา 
หลักฐานการสนับสนนุ 
(ข้อมูล/งาน/โครงการ/

กิจกรรม) 
มาตรฐานที่  3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม 1. แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
2. แผนปฏิบัติการประจำปี 
3. แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู ้
4. บันทึกการใช้ส่ือการจัดการ
เรียนการสอน 
5. รายงานการวิจัยช้ันเรียน 
6. โครงการจัดทำและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
7. โครงการทัศนศึกษา 
8. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
9. โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย  
10.โครงการนิเทศภายใน 
11. กิจกรรม PLC 
12. รายงานการอบรม รางวัล
และเกียรติบัตร 
13. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน/ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
14. การจัดประสบการณ์ 6 
กิจกรรมหลัก กิจกรรม
ประจำวัน  
15. ภาพกิจกรรมผู้เรียน 
16. แฟ้มผลงานนักเรียน  
17. โครงการส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม 

3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ยอดเยี่ยม 

3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

ยอดเยี่ยม 

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนำผล
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ จัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ยอดเยี่ยม  



การกำหนดค่าเป้าหมาย 
4. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 

5. การกำหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  5  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 

5 ระดับ  ยอดเยี่ยม  (ร้อยละ 90-100) 
4 ระดับ  ดีเลิศ  (ร้อยละ 80-89) 
3 ระดับ  ดี  (ร้อยละ 70-79) 
2 ระดับ  ปานกลาง  (ร้อยละ 60-69) 
1 ระดับ  กำลังพัฒนา  (ร้อยละ 50-59) 

6. การกำหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะกำหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อย

ละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.  2561  ประจำปีการศึกษา 2563  มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก ยอดเยี่ยม    

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ    
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม   

 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพเด็ก 
1.  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
2.  วิธีการพัฒนา  

โรงเรียนบ้านพรุพ้อได้มีกระบวนพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา ท่ีหลากหลายส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรง
ตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม 
และสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย 

 
ประเด็นที่ 1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
 โรงเรียนบ้านพรุพ้อได้มีกระบวนการพัฒนาเด็กให้มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนบ้านพรุ
พ้อจัดให้มีโครงการอาหารกลางวัน มีอาหารกลางวันให้เด็กรับประทานอาหารท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณ



เหมาะสมตามวัย และอาหารเช้าสำหรับนักเรียนยากจน โครงการอาหารเสริมนม มีการควบคุมการด่ืมนม มีแบบ
บันทึกอาหารเสริม(นม) แบบบันทึกการแปรงฟัน แบบบันทึกการตรวจสุขภาพเด็ก  ผลการดำเนินการปลายปี
การศึกษา เด็กทุกคนมีน้ำหนักส่วนสูงได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และเด็กสามารถเคล่ือนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด โดยจัดกิจกรรมตาม
ตารางกิจกรรมประจำวัน ได้แก่  กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบจังหวะและ มีการจัดกิจกรรม
ขยับกายขยายสมอง ตอนเช้าก่อนเข้าเรียนหน้าห้องเรียนทุกวัน ครูให้การส่งเสริมนักเรียนให้ ดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัย เช่น ล้างมือก่อนทานอาหาร ล้างมือหลังใช้ห้องน้ำ การแปรงฟันหลังอาหาร เป็นต้น โดยมีการตรวจ
สุขภาพนักเรียนทุกวัน และมีการบันทึกผลภาพรวมทุก ๆ สัปดาห์  นอกจากนี้มีเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสุขภาพ
ดำเนินการในเรื่องสุขภาพ เช่น  สุขภาพช่องปากและฟัน ผม เล็บ เป็นต้น ครูประจำช้ันมีการบันทึกและรายงาน
น้ำหนักและส่วนสูงทุกเดือน  โรงเรียนได้ดำเนินการ โดยการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็น
ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. มีการจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมออกกำลังกายขยายสมอง หน้าเสาธง
ก่อนเข้าห้องเรียนก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน เพื่อให้เด็กได้เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ให้เด็กได้เครื่องเล่นสนาม
เด็กเล่น เพื่อฝึกให้เด็กได้ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติ
จนเป็นนิสัย มีกฎกติกาข้อตกลงให้เด็กได้ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น มีการ
ให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน  หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล
ส่ิงแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก 

2. โครงการส่งเสริมโครงการส่งเสริมสุขภาพ จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาด้านร่างกาย ส่งเสริมให้
นักเรียนได้ออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ ของเด็กนักเรียนปฐมวัย และให้ความสำคัญ ในการให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ 
การเสริมสร้างและการแก้ปัญหาด้านสุขภาพท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนัก/ส่วนสูง ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย มีทักษะการเคล่ือนไหวได้เหมาะสมตามวัย  สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของส่ิงเสพติด โรคภัย และป้องกันระวังภัยไม่ให้เกิดอันตรายต่อตนเองได้เหมาะสม
ตามวัย เต็มศักยภาพ 
 3. โครงการส่งเสริมความพร้อมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน เพื่อ  ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้ภาษาท่าทางและสัญลักษณ์ต่างๆ สามารถทดลอง
วิธีการใหม่ๆในการทำส่ิงต่างๆโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน  เช่น ทำกิจกรรมท่ีถ่ายทอดความคิดผ่านการ
ทำงานศิลปะเล่าเรื่อง เล่นเกมภาษา และเปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองใช้ส่ิงของหรือเล่นด้วยวิธีการท่ีแตกต่าง
หลากหลายเป็นต้น และด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้เสนอแนะให้สถานศึกษาส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเป็นรายบุคคล รายกลุ่มท้ังกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ผ่านกิจกรรมแบบบูรณา
การท่ีเด็กได้เล่นและลงมือกระทำเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะด้านต่างๆ 
 



แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนวางแผนการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพอย่างต่อเนื่อง สาธารณสุขและ
โรงพยาบาลประจำอำเภอรวมทั้งจากผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนในการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
 
ประเด็นที่ 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

โรงเรียนบ้านพรุพ้อได้มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จัก
ยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง รู้ จักกล่าวชม
ความสามารถของผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสมตามวัย มีจิตสำนึกและค่านิยมท่ีดี มีความมั่นใจ กล้าพูด 
กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกล้ัน ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษากำหนดช่ืนชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหวได้เหมาะสมกับวั ย 
ครูผู้สอนมีความสำคัญในการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กในกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีโรงเรียนให้การ
สนับสนุน ให้ดำเนินการ โดยการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. มีการจัดให้มโีครงการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิด 

ทักษะ ได้รับประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการท้ังทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา  
2. โครงการทัศนศึกษา นำเด็กไปทัศนศึกษา เพื่อให้เด็กได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
3. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อฝึกให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้า สังเกต ทดลอง กระตุ้น 

ให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น ตลอดจนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามวัย 
 

แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนได้วางแผนการจัดกิจกรรมท่ีเด็กสามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม โดย

จัดกิจกรรม ลูกพรุพ้อรวมใจภักษ์ รักท้องถิ่น การจัดกิจกรรมโฮมรูม และดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมความ
พร้อมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย อย่างต่อเนื่อง  
 
ประเด็นที่ 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

โรงเรียนบ้านพรุพ้อได้มีกระบวนการพัฒนา จัดกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียน ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ให้เด็ก
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรม “ยิ้มไหว้ทักทาย ด้วยคำว่าสวัสดี” ตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรม เช่น การแสดงความเคารพผู้ใหญ่  การแต่งการสุภาพเรียบร้อย การมา
โรงเรียนตรงต่อเวลา การพูดจาไพเราะมีคำลงท้าย  ความรับผิดชอบเขตรับผิดชอบทำความสะอาดและ มีจิต
สาธารณะ   เดินแถวเข้าห้องเรียน การต่อคิว ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง 
โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง รับผิดชอบการบ้านท่ีครูมอบหมายให้ รู้จักการให้และการ แบ่งปัน นำผู้เรียนไป



ปฏิบัติความดีในวันสำคัญ  ฝึกสมาธิในเวลาเรียน ก่อนทำกิจกรรม  มีการจัดกิจกรรมวันแม่ วันพ่อ ให้รู้จักกตัญญู
รู้คุณและตอบแทนผู้มีพระคุณ สร้างจิตสำนึกให้เด็กใช้น้ำใช้ไฟอย่างประหยัด รู้จักรักษาส่ิงแวดล้อม ร่วมกันทำ
ความสะอาดภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนรวมท้ังเขตรับผิดชอบของตนเองในช่วงเช้าและเย็นของทุกวัน 
จัดกิจกรรมสอดแทรกเรื่องความประหยัดและพอเพียง เข้าไปในหน่วยการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มี
ความประหยัดพอเพียง และอดออม มีการประเมินคุณภาพนักเรียนตามสภาพจริงท้ังในและนอกห้องเรียน   
โรงเรียนได้ดำเนินการ โดยการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าว มีการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์หลักท้ัง 6 กิจกรรม 

 
แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนได้วางแผนการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยจัดกิจกรรม ลูก

พรุพ้อรวมใจภักษ์ รักท้องถิ่น ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมความพร้อมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 
และดำเนินงานตามกิจกรรมสภานักเรียนเพื่อให้เด็กได้แสดงออกทางความคิดเห็นอย่างเหมาะสม และเป็นสมาชิก
ท่ีดีของสังคม อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อย่างต่อเนื่อง  
ประเดน็ที่ 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

โรงเรียนบ้านพรุพ้อได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านสติปัญญาในรูปแบบของการบูรณาการผ่านการเล่น โดยเน้น
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม เป็นแนวการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการให้มีความสอดคล้องกับหลักการทำงานของ
สมอง เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการเรียนรู้จากส่ือของจริงด้วยการให้โอกาสลงมือกระทำเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้และหาคำตอบด้วยตัวเอง ได้คิด แก้ปัญหา ทำให้เด็กได้เข้าใจในส่ิงท่ีเรียนรู้เกิดความคิดรวบยอดและ
วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ ท่ีเกิดจากประสบการณ์ เช่ือมโยง นำไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นได้ในสถานการณ์ท่ีต่างออกไปจากนอกช้ันเรียน  เช่น ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนนำเด็กไปทัศนศึกษา เพื่อให้เด็กได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสำรวจธรรมชาติ
รอบตัวภายในและภายนอกห้องเรียน เป็นต้น มีการจัดกิจกรรมฝึกทักษะทางภาษา กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต เพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานท่ีตนเองอ่านให้ครูและ
เพื่อนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษา
ท่ีเหมาะสมตาม ได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ได้มีการจัดโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยร่วมกันท้ังโรงเรียนเรียน จัดฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้เด็กทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุก
กิจกรรม  เพื่อช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุผล สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว และรักการเรียนรู้
นอกห้องเรียน  ทำให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษา  การฟัง  พูด  คิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์   และตอบคำถามได้ถูกต้อง  เหมาะสม   มีเหตุผล  ตาม
ศักยภาพและความแตกต่างของแต่ละบุคคลนอกจากนี้ สถานศึกษาเปิดโอกาสให้พ่อแม่ครอบครัว ชุมชน และทุก
ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก โดยครูได้ดำเนินการจัดประสบการณ์ตามแผนการจัด



ประสบการณ์การเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมร้องเล่นเต้นอ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตนอย่างเหมาะสม
กับวัย โรงเรียนได้ดำเนินการ โดยการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. กิจกรรมเสริมประสบการณ์หลักท้ัง 6 กิจกรรม 
2. โครงการทัศนศึกษา เพื่อให้เด็กได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรูน้อก  ห้องเรียน 
3. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อฝึกให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้า ทดลอง สังเกต กระตุ้นให้

นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น ได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และได้รับประสบการณ์
ตรง จากการเรียนรู้ 

  4. โครงการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 
แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนได้วางแผนการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยดำเนินการตาม 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์หลักท้ัง 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
 
3.  ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนบ้านพรุพ้อมีผลสำเร็จของการจัดกระบวนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณภาพของ
เด็กและประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง 
ร้อยละ 91.69 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

ประเด็นท่ี 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ  95.76 สูง
กว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

ประเด็นท่ี 1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดี ร้อยละ 96.81 สูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

ประเด็นท่ี 1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ร้อย
ละ  87.67 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

โรงเรียนบ้านพรุพ้อได้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 
 
 
 

 
 



4.  หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
1. มุมเสริมประสบการณ์ 
2. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. บันทึกการใช้ส่ือการจัดการเรียนการสอน 
4. รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 
5. โครงการทัศนศึกษา 
6. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
7.โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
8. กิจกรรมอาหารเสริมนม  
9.กิจกรรมอาหารกลางวัน 
10.กิจกรรมขยับกาย ขยายสมอง 
11.กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
12.โครงการโรงเรียนสีขาว 
13.โครงการส่งเสริมความพร้อมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 
14.กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
15.กิจกรรมวันปีใหม่/วันเด็กแห่งชาติ 
16.กิจกรรมเสรี 
17.กิจกรรมเกมการศึกษา 
18.เว็ปไซต์ โรงเรียน www.banprupor.ac.th 
19.แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 
20.แฟ้มผลงานนักเรียน 
21ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ 
 
 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
2.  วิธีการพัฒนา  

โรงเรียนบ้านพรุพ้อได้ดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ PRUPOR MODEL 
วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินการจัด การศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรใน
สถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อพัฒนา คุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 

http://www.banprupor.ac.th/


 โรงเรียนมีการจัดระบบการบริหาร มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถ
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการ ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมท้ังจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ PRUPOR MODELดังนี้ 
 
นวัตกรรมในการบริหาร 
 ใช้รูปแบบการบริหารแบบ “ PRUPOR  Model” ประกอบด้วย 
 P = PLC ( Professional  Learning  Community )  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 R = Road  Map แผนท่ีนำทาง/กลยุทธิ์ 
 U = Understand  ทำความเข้าใจ/เรียนรู้ 
 P = Plan (PDCA) การวางแผน 
 O = Operate การทำงาน/การปฏิบัติ 
 R = Reflax (Report) การสะท้อนกลับ/บันทึกผล/การเขียนรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดย
โรงเรียนมีการออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ ผ่านการเล่น
และการลงมือปฏิบัติ โดยเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น โรงเรียนได้ดำเนินการ โดยการจัดกิจกรรม/
โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

P 

P 

R 

U 

R 

O 

PRUPOR  Model 



1. จัดทำคู่มือการบริหารวิชาการ /แผนปฏิบัติการ/มีพันธกิจ วิสัยทัศน์ นโยบาย 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 

 
ประเด็นที่  2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

โรงเรียนบ้านพรุพ้อได้มีการจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูท่ีจบการศึกษา
ปฐมวัย หรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับช้ันเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการ โดยการจัดกิจกรรม/
โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. กิจกรรมอบรม สัมมนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ครูมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาอื่น แต่ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนา/อบรมทางการศึกษาปฐมวัยครูได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการ
พัฒนา หรืออบรมทางการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 

2. จัดให้มีครูผู้สอนปฐมวัยเพียงพอเหมาะสมกับช้ันเรียน 
 

ประเด็นที่ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
โรงเรียนบ้านพรุพ้อได้พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ

หลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์สำคัญในการ
ออกแบบ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ plc  การจัดกิจกรรมมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็ก
เป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว โรงเรียนบ้านกลางได้ดำเนินการ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อให้
สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้นดังนี้ 

1. โรงเรียนมีการจัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
2. โรงเรียนมีการจัดให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่าง

ต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาครู รูปแบบครบวงจร อบรมออนไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการและของหน่วยงาน
ต่างๆ   

3. โรงเรียนจัดให้ครู มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและ 
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (PLC)    

4. โรงเรียนมีการจัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อดูแล ติดตาม ช่วยแหลือ  
นักเรียน ทุกคน ทุกระดับช้ัน 
  5. โรงเรียนจัดให้ครูรายงานผลการปฏิบัติประจำปี ทุกภาคเรียน 
  6. โรงเรียนมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  7. โรงเรียนส่งเสริมครูพัฒนาศักยภาพและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพท่ีสูงขึ้น 
 
 
 



ประเด็นที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
โรงเรียนบ้านพรุพ้อมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีคำนึงถึงความปลอดภัยของ

เด็ก ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีส่ือ
การเรียนรู้ โรงเรียนบ้านพรุพ้อได้ดำเนินการ โดยการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าว
ข้างต้น ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
2. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
3. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
4. โครงการสถานศึกษาสีขาว 
 

ประเด็นที่ 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
                 สำหรับครู  

โรงเรียนบ้านพรุพ้อมีการอำนวยความสะดวก และให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ 
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู โรงเรียนบ้านพรุพ้อได้ดำเนินการ โดยการจัดกิจกรรม/โครงการ
เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้นดังนี้ 

1. จัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้ข้อมูลจาก dltv , smart TV ผ่านโทรทัศน์เพื่อให้เด็กได้ศึกษา
ข้อมูลทางโลกออนไลน์ 

2. จัดให้มีอุปกรณ์ของเล่นของใช้ เครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เพียงพอกับเด็กโดยจัด 
ให้เหมาะสม สะอาดปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือท่ีจำเป็นต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก   

3. จัดให้มี การจัดประสบการณ์และพัฒนาคร ูส่งเสริมสนับสนุนส่ือท่ีมีความปลอดภัยในการ 
จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน 
  4. จัดให้ครูได้ศึกษาค้นคว้า ข้อมูลต่างๆ จากเว็ปไซต์ โรงเรียน www.banprupor.ac.th 
 
ประเด็นที่  2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ได้มีกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษากำหนด จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐาน ท่ี
สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตาม
ผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนบ้านพรุพ้อได้ดำเนินการ โดยการจัด
กิจกรรม/โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา  

2. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อดูแล ติดตาม ช่วยแหลือ นักเรียน ทุกคน ทุกระดับช้ัน 



3. โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 
4. โครงการสร้างความสัมพันธ์โรงเรียนกบัชุมชน 
5. โครงการส่งเสริมความพร้อมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 
6.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

3.  ผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนบ้านพรุพ้อมีผลสำเร็จของการจัดกระบวนการบริหารและจัดการตามประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเลิศ ส่งผลให้ผลการดำเนินการสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

ประเด็นท่ี 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ส่งผลให้ผลการดำเนินการ
เท่ากับสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

ประเด็นท่ี 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ ส่งผล
ให้ผลการดำเนินการสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

ประเด็นท่ี 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพอเพียง  อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีเลิศ ส่งผลให้ผลการดำเนินการสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

ประเด็นท่ี 2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
สำหรับครู อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ส่งผลให้ผลการดำเนินการสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

ประเด็นท่ี 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม อยู่ในระดับคุณภาพดี
เลิศ ส่งผลให้ผลการดำเนินการสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
 
4.  หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

1. เกียรติบัตร 
2. คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการบริหารงาน  
3. บันทึกการประชุมครู 
4. แผนปฏิบัติการประจำปี 
5. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
7. นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ  
    สังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
8. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
9. การวิเคราะห์หลักสูตรระดับปฐมวัย  
10. กำหนดหน่วยการจัดประสบการณ์  
11. รายงานการวิจัยในช้ันเรียน  



12. รายงานกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ 
13. รายงานกิจกรรมทดลองบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  
14. กิจกรรมส่งเสริมความพร้อมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย 
15. กิจกรรมเปิดโลกตลาดวิชาการของกลุ่มเครือข่ายท่าชะมวง 
16. รายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  
17.แบบสำรวจและสรุปความพึงพอใจ 
 

มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1.  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
2.  วิธีการพัฒนา  

ครูผู้สอนได้ดำเนินการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็น
รายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระทำผ่านประสาทสัมผัส จัด
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็ก
อย่างเป็นระบบ 

 
ประเด็นที่ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ          

ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ครูผู้สอนมีแผนงาน/โครงการ/แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ได้สอดคล้องกับมาตรฐาน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา  
ครูจัดทำแผนจัดประสบการณ์ ได้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา ครูจัด
ประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุล โดยมี
โครงการท่ีดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

1 โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
2. โครงการทัศนศึกษา  
3. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
4. การจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 

 5. โครงการส่งเสริมความพร้อมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 
 6. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 

 



ประเด็นที่ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
ครูผู้สอนได้มีการจัดประสบการณ์ 6 กิจกรรม หลัก คือ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ และกิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา ท่ีเช่ือมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ 
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ ครูมีการจัดการเรียนการสอนผ่านการเล่น
โดยใช้ BBl เป็นฐานทำให้เด็กมีทักษะการแสวงหาความรู้ควรนำจุดเด่นมาพัฒนาต่อยอดเพื่อส่งเสริมทักษะ EF เด็ก
เพื่อสู่อนาคตศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และหาคำตอบด้วยตัวเอง ได้คิด แก้ปัญหา ทำให้เด็กได้เข้าใจใน
ส่ิงท่ีเรียนรู้เกิดความคิดรวบยอดและวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์ เช่ือมโยง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูผู้สอนมีแผนงาน/โครงการ/แนวทางในการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

1. โครงการทัศนศึกษา  
2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
3. การจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 

 4. โครงการส่งเสริมความพร้อมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 
 5. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

 
ประเด็นที่ 3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรัก
ท่ีจะเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีการดำเนินงานจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท 
ปลอดภัย มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีสำหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วม ในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครูผู้สอนมีแผนงาน/โครงการ/แนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ดังนี้  

1. ครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม 
2. ครูเลือกใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
3. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 
 

ประเด็นที่ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย 
ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และนำผลการ
ประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนมี
แผนงาน/โครงการ/แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

1. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 



2. ครูมีการวัดและประเมินผล ด้วยวิธีที่หลากหลาย 
3. ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กนำผลการประเมินท่ีได้ไปปรับปรุงการจัด    
   ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
4. กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผล 
5. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 
   นักเรียน 

3.  ผลการดำเนินงาน 
ประเด็นท่ี 3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  ร้อยละ 

100 ส่งผลให้ผลการดำเนินการสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
ประเด็นท่ี 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ 100 

ส่งผลให้ผลการดำเนินการสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
ประเด็นท่ี 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ร้อยละ 100 

ส่งผลให้ผลการดำเนินการสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
ประเด็นท่ี 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ร้อยละ 100 ส่งผลให้ผลการดำเนินการสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด 
 
4.  หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
2. แผนปฏิบัติการประจำปี 
3. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
4. บันทึกการใช้ส่ือการจัดการเรียนการสอน 
5. รายงานการวิจัยช้ันเรียน 
6. โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
7. โครงการทัศนศึกษา 
8. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
9. โครงการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย  
10. โครงการนิเทศภายใน 
11. กจิกรรม PLC 
12. รายงานการอบรม รางวัลและเกียรติบัตร 
13. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน/ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
14. การจัดประสบการณ์ 6 กิจกรรมหลัก ตามตาราง กิจกรรมประจำวัน  
15. ภาพกิจกรรมผู้เรียน 



16. แฟ้มผลงานนักเรียน  
17. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
• การศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณาที่  ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
1. มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

80 91.69 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

80 95.76 
สูงกว่าเป้าหมาย 

3. มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

80 96.81 
สูงกว่าเป้าหมาย 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญาส่ือสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรู้ได้ 

80 87.67 
สูงกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง๔ด้านสอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
ตามเป้าหมาย 

2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

4. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
ตามเป้าหมาย 

5. ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
สูงกว่าเป้าหมาย 

6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
ตามเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

90 100 
สูงกว่าเป้าหมาย 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่าง
มีความสุข 

90 
100 สูงกว่าเป้าหมาย 



มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
3. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

90 
100 สูงกว่าเป้าหมาย 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

90 
 

100 
สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 



 โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.  2561  ประจำปีการศึกษา 2563  มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

  

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
1.  ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
2.  วิธีการพัฒนา  

โรงเรียนบ้านพรุพ้อส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการ
ดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560 ) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายท่ีว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนบ้านพรุพ้อจึง
กำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวน 2 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิด

คำนวณ รวมท้ังการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการมีความรู้  
ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทยการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 



1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นที่ 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนดในแต่ละระดับชัน้ 

โรงเรียนบ้านพรุพ้อมีดำเนินการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ โดยผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด
ในแต่ละระดับช้ัน โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. โครงการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
3. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพผู้เรียนสู่การเรียนรู้ 
4. แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
5. โครงการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน  

 
ประเด็นที่ 1.1.2   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ในการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อให้
สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาทักษะการคิด โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ จัดให้ครูพัฒนาส่ือและแบบฝึกส่งเสริมและพัฒนาทักษะ การคิด จัดการ
เรียนการสอนแบบโครงงาน การฝึกให้นักเรียนได้ทำแผนผังความคิด การวิเคราะห์ข่าว การฝึกทักษะการแก้ปัญหา
อย่างหลากหลาย ฯลฯ 

2. กิจกรรมโครงงานในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่นโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานอาชีพ  เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหาให้กับนักเรียน 

3. กิจกกรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน มี
ทักษะการคิด การทำงานเป็นกลุ่ม และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม 

 
ประเด็นที่ 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ 
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 
โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาความสามารถในสร้างนวัตกรรมให้แก่นักเรียน ดังนี้ 

1. จัดให้มีการฝึกคิดฝึกทำโครงงาน 1 อาชีพ 1 นวัตกรรม 
2. ส่งเสริมให้นักเรียน คิด ประดิษฐ์ช้ินงานด้วยตนเอง จากความคิดสร้างสรรค์ 



3. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโครงงานต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ  
เช่นโครงงานอาชีพ โครงงานคุณธรรม โครงงานส่ิงประดิษฐ์ เป็นต้น 
 

ประเด็นที่ 1.1.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมใน

ด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาความสามารถ
ในสร้างนวัตกรรมให้แก่นักเรียน ดังนี้ 

1. สัมภาษณ์ผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
2. ภาพถ่ายการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน 
3. ผลงาน/ช้ินงาน ผู้เรียน ประเมินและสรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 
4. การจัดให้มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต โดยดำเนินการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

และอินเตอร์เน็ตให้ใช้งานได้อยู่เสมอ 
5. จัดให้นักเรียนได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคำนวณในทุกสัปดาหข์องวันอังคาร 
 

ประเด็นที่ 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม ในด้านความรู้ 

ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมท้ังมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น 
ๆ ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนนั้น โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อให้สอดคล้อง
กับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
 1. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (สทศ.) RT, NT, O-NET 
 2. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ (ปพ.5) 
 3. รายงานเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามเป้าหมายของสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ 
และทุกระดับช้ันในปีปัจจุบัน 

4. โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับช้ัน ด้วยกิจกรรมและโครงการ  ต่าง ๆ 
อย่างหลากหลาย เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับช้ัน โดยดำเนินการพัฒนาและเร่งรัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกระดับช้ัน เช่น การจัดให้มีกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ในทุกสาระการเรียนเรียนรู้ท่ีมี
การทดสอบระดับชาติให้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

5. กิจกรรมติวเข้ม เติมเต็มสมอง โดยจัดให้มีกิจกรรมสอนซ่อมเสริมในตารางสอน และตอนเช้าก่อนเข้า
เรียน ให้กับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ในรายวิชาพื้นฐานสำคัญ เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

6. โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1



ประเด็นที่ 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีทัศนคติ

ท่ีดีต่อชาชีพสุจริต ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพนั้น โรงเรียนได้
ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์และฝึกอาชีพให้แก่
ผู้เรียนจากการขายของในตลาดนัดพอเพียง การฝึกทำขนมในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

2. กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพในโรงเรียน เช่น กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมเล้ียงปลาดุก กิจกรรม
โครงงานอาชีพ 

3. มีการประสานความร่วมมือจากวิทยากรในหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน รักการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต เพื่อสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน 

4. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อร่วมกับโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นท่ีบริการ  
5. ภาพถ่ายกิจกรรมของผู้เรียน 

 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นที่ 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกตามท่ี
สถานศึกษากำหนดโดยท่ีไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนนั้น โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ได้จัดกิจกรรมการสอนท่ีมีการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ในทุก ๆ สาระการเรียนรู้ ฝึกให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร รู้จักเอื้ออาทรผู้อื่นและมี
ความกตัญญูกตเวที ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง และตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรม โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อให้
สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. สรุปรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน 
   พื้นฐาน  
3. กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว 
4. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยวินัยในโรงเรียน 
5. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลสร้างเด็กดีสู่วิถีพอเพียง 
6. โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
7. โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
8. กิจกรรมวันสำคัญ เช่น กิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ และกิจกรรมวันสำคัญ 
   ทางศาสนา เป็นต้น 

 



ประเด็นที่ 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปัญญาไทย โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็น
ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. กิจกรรมวันสำคัญ เช่น กิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ และกิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนาพุทธ ร่วมกับชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

2. กิจกรรมรณรงค์แต่งชุดผ้าไทยในทุกวันอังคาร    
3 กิจกรรมโครงงานอาชีพท่ีนำพืชหรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีในท้องถิ่นมาแปรรูปและจำหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค่าของ

สินค้าหรือผลผลิต 
 

ประเด็นที่ 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา

วัฒนธรรม ประเพณี โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
1. โครงการค่ายคุณธรรม 
2. โครงการโรงเรียนคุณธรรมของเครือข่ายคูหาสัมพันธ ์
3. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมทักษะอาชีพ 
 

ประเด็นที่ 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วง

วัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น ในการพัฒนาด้านสุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะจิตสังคมนั้น โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ได้จัดทำกิจกรรม/โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็น
ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. โครงการขยับกายขยายสมอง 
2. โครงการสถานปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
3. โครงการอาหารกลางวัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน 
4. การดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะท่ีดี 
5. กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
6. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
7. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ เช่น เสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต มี 
   การทดสอบสมรรถภาพ การช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูง การดูแลสุขภาพของตนเอง การป้องกันภัย และ 
   การป้องกันตนจากสารเสพติด เห็นคุณค่า มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
8. โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรยีนบ้านพรุพ้อ 



3.  ผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนบ้านพรุพ้อขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย       

2 ประเด็นพิจารณาดังนี้ 
จากวิธีการพัฒนาข้างต้นนี้ ก่อให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษาดังนี้ 
 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  3.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ผู้ เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศและการคิดคำนวณคิดเป็นร้อย
ละ 80.13  ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด และแนะนำผู้อื่นได้โดยมีการดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จ
ด้วยโครงการ ต่าง ๆ ได้แก่  โครงการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร และกิจกรรมสอนซ่อมเสริมส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุพ้อมีผลการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับ ดีเลิศ 
  3.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจได้และมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความสามารถในการแก้ปัญหา โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้และแนะนำผู้อื่นได้ ด้วยการดำเนินการโครงการต่างได้แก่ โครงการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ 
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน จากกิจกรรมภาษาวันละคำ ท่องอาขยาน กิจกรรมเขียนตามคำบอก 
แต่งประโยคเรียงเรื่องจากภาพและเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.69  สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 
  3.1.3 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วย
ตัวเอง มีการนำไปใช้และเผยแพร่ มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการเช่ือมโยงองค์ความรู้ 
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ มีการนำไปใช้ และเผยแพร่และความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม นำแนวความคิด มาทำโครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต มีการนำไปใช้ และเผยแพร่    คิดเป็นร้อยละ 
79.27  สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด ระดับคุณภาพ ดี  
  3.1.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมใน ด้านการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสม 
ปลอดภัยมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมใน ด้านการ
ส่ือสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย ดังจะเห็นได้จากผลสำเร็จของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรม
พิธีกรน้อยหน้าเสาธง สรุปผลการใช้ห้องคอมพิวเตอร์และการใช้ห้องสมุดซึ่งมีนักเรียนใช้เทคโนโลยี ต่าง ๆ ในการ
สืบค้นขอ้มูล  มีการติดต่อส่ือสารกับครูประจำช้ันและครูประจำวิชาเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน แจ้ง
ข่าวสารต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 89.89 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 



  3.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพรุพ้อมีพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยการจัดทำ
แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการในทุกระดับช้ัน มีกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มสมองเพื่อสอนเสริมให้กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในการทดสอบระดับชาติ (NTและ          O - NET )  
กิจกรรมสอนซ่อมเสริม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด คิดเป็นร้อยละ 80.62 สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ  และพัฒนาต่อเนื่อง นักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการการแข่งขันทักษะทางวิชาการท้ังในระดับเครือข่าย
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ี และระดับประเทศ รวมถึงมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับเขตพื้นท่ี
และระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น และการทำงานหรืองานอาชีพ และเป็นแบบอย่างได้ โดยมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการธนาคารขยะสร้าง
เด็กดีสู่วิถีพอเพียง โครงการตลาดนัดพอเพียง และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ ทำให้นักเรียนมีทักษะชีวิต มีทักษะ
ในการประกอบอาชีพ มีทัศนคติท่ีต่ออาชีพในท้องถิ่นและอาชีพสุจริต คิดเป็นร้อยละ 94.05  สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

3.2 คุณลักษะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  3.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มี
พฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด เป็นแบบอย่างได้ โดยกิจกรรมและโครงการต่าง ๆได้แก่ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 
12 ประการ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการค้นคว้าและการคิดอย่างเป็นระบบ  โครงการพัฒนาทักษะ
แสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและส่งเสริม
ผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ส่งผลให้นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษะอันพึงประสงค์
คิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม     3.2.2 
ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน  สามารถแนะนำ
ผู้อื่นและเป็นแบบอย่างได้ ดังจะเห็นได้จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาพุทธ กิจกกรมวัน
สำคัญทางวัฒนธรรมประเพณี  กิจกรรมการแต่งชุดไทยประจำสัปดาห์ กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  และวัน
สำคัญทางศาสนา มีการนำเอาพืชในท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 94.41 สูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  3.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โรงเรียนบ้านพรุพ้อเป็น
โรงเรียนท่ีมีนักเรียน นับถือศาสนาพุทธและนักเรียนท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข สามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง  แสดงมารยาทท่ีเหมาะสมให้เกียรติกันและกัน 



เช่น ไม่แสดงอาการดูหมิ่น หรือรังเกียจในเรื่องท่ีตนไม่ชอบ และเป็นแบบอย่างได้เห็นประโยชน์ของการมี
วัฒนธรรมท่ีหลากหลายในสังคม ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคม ท้องถิ่นและปรับตัวได้อย่างกลมกลืนท้ังใน
และนอกสถานศึกษา อย่างเหมาะสม ด้วยความเต็มใจ เป็นแบบอย่างท่ีดี และสามารถแนะนำโน้มน้าวผู้อื่นให้
เข้าใจ  คิดเป็นร้อยละ 94.05 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  3.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อารมณ์ และสังคม คิดเป็นร้อยละ 89.10 สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด ระดับคุณภาพ ดีเลิศ และเป็น
แบบอย่างได้ แสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี
ความขัดแยง้กับผู้อื่น   
 
4.  หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1. แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
 2. แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
 3. เอกกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับช้ัน  
 4. รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขัน้พื้นฐาน 
 5. เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะทางร่างกาย 
 6. โครงงาน ช้ินงาน บันทึกการทำงาน 
 7. แฟ้มเอกสารผู้เรียนรายบุคคล 
 8. เกียรติบัตร/รางวัล 
 9. ภาพถ่าย รายงานผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านพรุพ้อได้ดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ PRUPOR MODEL 
วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินการจัด การศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรใน
สถานศึกษาเพื่อ วางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อพัฒนา คุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 
 โรงเรียนมีการจัดระบบการบริหาร มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  สามารถ
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการ ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้  รวมท้ังจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ PRUPOR MODELดังนี้ 



นวัตกรรมในการบริหาร 
 
 ใช้รูปแบบการบริหารแบบ “ PRUPOR  Model” ประกอบด้วย 
 P = PLC ( Professional  Learning  Community )  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 R = Road  Map แผนท่ีนำทาง/กลยุทธิ์ 
 U = Understand  ทำความเข้าใจ/เรียนรู้ 
 P = Plan (PDCA) การวางแผน 
 O = Operate การทำงาน/การปฏิบัติ 
 R = Reflax (Report) การสะท้อนกลับ/บันทึกผล/การเขียนรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นที่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ดำเนินการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีชัดเจนดังนี้ โรงเรียนได้
ดำเนินการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับท้ังระดับโรงเรียน/เขตพื้นท่ี
การศึกษา/สพฐ./กระทรวง นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษาไทยในอนาคต สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ และครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาท้ัง 4 ด้าน ทันต่อการเปล่ียนแปลง มีการประเมินความ
ต้องการในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนด้วยการจัดทำ SWOT มีกระบวนการจัดทำท่ีถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร 
คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้ปกครอง มีส่วนร่วมทุกข้ันตอน มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
และทันต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน โรงเรียนดำเนินการ โดยการจัดกิจกรรมและโครงการ
เพื่อให้มีระบบสอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้นดังนี้ 

P 

P 

R 

U 

R 

O 

PRUPOR  Model 



1. โรงเรียนมีจัดทำโครงการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2. โรงเรียนมีการจัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อดูแล ติดตาม ช่วยแหลือนักเรียนทุกคน ทุก

ระดับช้ัน 
 

ประเด็นที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ มีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียร่วมกันออกแบบระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาท่ีกำหนด   โดยน้อมนำ
ศาสตร์พระราชาสู่การประกันคุณภาพการศึกษาท่ียั่งยืน ยึดหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนา เป็นบันได 3 ขั้น สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน ร่วมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี 
แผนงาน โครงการ กิจกรรม จัดทำคู่มือแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ท้ังในส่วนของ
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิ เทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา โรงเรียน
ดำเนินการ โดยการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อให้มีระบบสอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำ บริหารจัดการด้านการศึกษาบรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรมและให้บริการแก่ชุมชนจนเป็นท่ียอมรับจาก
ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. โรงเรียนบ้านพรพุ้อมีการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ 
PRUPOR MODEL   

 
ประเด็นที่ 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงกับวิถีชีวิตจริงซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการ
เรียนรู้กับกลุ่มนักเรียนเรียนรวม โรงเรียนดำเนินการ จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถ
ของนักเรียน มีการบูรณาการการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระ มีการประเมินนักเรียนด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลายด้วย
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกระดับช้ัน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่มี
การพัฒนาขึ้น 

2. จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษา 
3. อบรมการจัดทำหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรในระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สงขลา เขต 2 และเครือข่ายคูหาสัมพันธ์ 



4. จัดทำคู่มือการบริหารวิชาการ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
และหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คู่มือการวัดผลประเมินผลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และคู่มือการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

5. โรงเรียนบูรณาการหลักสูตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำเป็นหลักสูตรทุก
ระดับช้ัน ต้ังแต่ช้ันอนุบาลจนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 นอกจากนั้น ยังได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
บูรณาการในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

6. จัดทำโครงการติวเข้ม เติมเต็มสมอง ให้ผู้เรียนทุกระดับช้ันในการสอนเสริม ในตอนเย็นหลังเลิกเรียน
เพื่อพัฒนาผู้เรียน ในเรื่องอ่าน เขียน คิดคำนวณ และ ในสาระการเรียนรู้หลักได้แก่  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

7. งานแนะแนวมีการสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ เพื่อใช้ ในการศึกษาต่อ ท้ังการแนะแนวด้วย
ครู เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับอาชีพ ต่าง ๆ และการเชิญวิทยากรมาแนะแนวอาชีพ 

8. โรงเรียนมีการสนับสนุนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการท้ังภายในและ ภายนอกโรงเรียน 
 

ประเด็นที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนดำเนินการ โดยการจัด
กิจกรรมและโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการศึกษา 
2. การอบรมโครงการพัฒนาครู รูปแบบครบวงจรของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (PLC) 
4. ครูมีการพัฒนานวัตกรรมและจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียน  เป็นสำคัญโดยสอดคล้องกับหลักสูตร

สถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมความ เป็นเลิศทางวิชาการ 
 

ประเด็นที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนมีโครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ PRUPOR MODEL จัดกิจกรรม พัฒนาอาคาร

สถานท่ี กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด กิจกรรมพัฒนางานรักษา  ความปลอดภัย กิจกรรมปรับภูมิทัศน์  จัด
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและ ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ เรียนรู้และมี
ความปลอดภัยโดยการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
3. กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
4. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอ 



5. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน 
6. กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 

ประเด็นที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้    

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ มีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนา และการบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม กับสภาพของสถานศึกษา มีการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ
รายช้ันเรียน เพื่อการพัฒนาโรงเรียน การบริหารจัดการงบประมาณ บุคคล วิชาการ งานบริหารท่ัวไป โดยมีศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศระบบข้อมูล Schoolmis มีระบบจัดการเรียนรู้ มีการบริหารทรัพยากร ส่ือการเรียนรู้ สารสนเทศ 
ท่ีมีการใช้ส่ือ สารสนเทศ โรงเรียนดำเนินการให้ มีระบบบริหารการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน  มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  มีการ
พัฒนาครูและบุคลากรทุกคนให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา  จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย  จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและ การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะกับสภาพของสถานศึกษา  
โดยมีกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
2. ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน โดยใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 
3. ระบบการจัดเก็บขอ้มูลนักเรียนยากจน โดยใช้ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT 
4. ระบบการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน โดยใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน  
   Schoolmis 

 

3. ผลการดำเนินงาน  
 จากวิธีการพัฒนาข้างต้นนี้ ก่อให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษา ดังนี้  

3.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 โรงเรียนบ้านพรุพ้อมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน   สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  และเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลง มีการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหาร โดยมีการกำหนดหน้าท่ี/ภาระงานบุคลากรไว้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนอย่างชัดเจน มีผลการประเมินอยู่ใน ระดับ     ดีเลิศ ซึ่ง
เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  

3.2  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านพรุพ้อมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นระบบ ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำ 

บริหารจัดการด้านการศึกษาบรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติการ ส่งเสริม
และ สนับสนุนกิจกรรมและให้บริการแก่ชุมชนจนเป็นท่ียอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะ การคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้าน
การปลูกจิตสำนึกเป็นพลเมืองดีของสังคม มีจิตอาสา สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยต้ังอยู่บน



พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยมีความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ี 4 มีการเผยแพร่ผลงานและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนต่าง ๆ 
ท้ังในเขตและนอกเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้มาศึกษาดูงาน  มีผลการดำเนินการอยู่ระดับ ระดับ ดีเลิศ ซึ่งเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  

 
3.3  สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนบ้านพรุพ้อมีการดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม มีความ  กระตือรือร้นและ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น  มีความประพฤติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผู้เรียน มีทักษะการอ่าน 
ฟัง ดู เขียน และการสืบค้นข้อมูล ส่งผลให้สามารถสืบค้นข้อมูลท่ีตนเองต้องการได้อย่างรวดเร็วโรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถของนักเรียน มีการบูรณาการการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระ  
มีงานแนะแนวท่ีมีการสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ เพื่อใช้  ในการศึกษาต่อ ท้ังการแนะแนวด้วยครู 
เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ และการเชิญวิทยากรมาแนะแนวอาชีพ   โรงเรียนมีการสนับสนุนในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งมีการสนับสนุนให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มี
ความสามารถด้านวิชาการ รวมถึงสนับสนุนส่งเสริม ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้ได้แสดง
ความสามารถและศักยภาพของตนเอง เช่ือมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างอยู่ในระดับ ระดับ ดีเลิศ ซึ่งเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด และจากการดำเนินการด้านการพัฒนาวิชาการส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล
จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  

3.4 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ครู และบุคลากรจนได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ มีการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อครูมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยการอบรมคูปองครู และนำเสนอผลของการอบรมนั้นมาพัฒนา  ในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  ของวิชาชีพ  มีการพัฒนา
นวัตกรรมและจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญโดยสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา รวมท้ังส่งเสริมความ 
เป็นเลิศทางวิชาการ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ใน 
ระดับ ดีเลิศ เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด และส่งผลให้ครูและบุคลกรทางการศึกษาได้รับรางวัล
ต่าง ๆ   

3.5 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนบ้านพรุพ้อมีโครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ PRUPOR MODEL จัด 

กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ี กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด กิจกรรมพัฒนางานรักษา ความปลอดภัย กิจกรรมปรับภูมิ
ทัศน์ จัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ เรียนรู้
และมีความปลอดภัย มีผลการพัฒนาในระดับ ดีเลิศ  



3.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ มีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนา และการบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อใช้ใน

การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม กับสภาพของสถานศึกษา มีการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ
รายช้ันเรียน เพื่อการพัฒนาโรงเรียน การบริหารจัดการงบประมาณ บุคคล วิชาการ งานบริหารท่ัวไป โดยมีศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศระบบข้อมูล Schoolmis มีระบบจัดการเรียนรู้ มีการบริหารทรัพยากร ส่ือการเรียนรู้ สารสนเทศ 
ท่ีมีการใช้ส่ือ สารสนเทศ โรงเรียนดำเนินการให้ มีระบบบริหารการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน  มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  มีการ
พัฒนาครูและบุคลากรทุกคนให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา  จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย  จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและ การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะกับสภาพของสถานศึกษา  
โดยมีกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน มีผลการพัฒนา ในระดับ ดีเลิศ ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด 
 
4. หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา/แผนปฏิบัติการ  
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนการนิเทศติดตาม 
- ปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจำปี  
- แผนการจัดการเรียนรู้ฯ 
- คู่มือการบริหารวิชาการ 
- เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- เอกสารการนิเทศภายใน 
- เอกสารข้อมูลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
- เอกสารหลักฐานผลงานเชิงประจักษ์ในการพัฒนางานวิชาการ 
- รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
- รายงานประจำปี 
- รายงานประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
- รายงานอบรมการพัฒนาครู 
- รายงานโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อม 



- รางานกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ 
- แฟ้มพัฒนางานครู 
- เว็บไซต์โรงเรียน 
- คำส่ัง/บันทึกการประชุม 
- บันทึกการประชุม 
- แบบสำรวจและสรุปความพึงพอใจ 
- เกียรติบัตร /ภาพถ่ายกิจกรรม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา  

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล โดยดำเนินการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ อีกท้ังได้รับการพัฒนาในด้าน
การจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพ  การวัดและการ
ประเมินผล และการนิเทศภายในของกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  พัฒนาตนเองด้วยการอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน และการศึกษาต่อ ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการกำหนด เป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียน สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้และบริหารจัดการ การเรียนการสอนร่วมกัน ดำเนินโครงการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่ผู้เรียน  ในเรื่องการเรียน
และคุณภาพชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามความสามารถและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน มีการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นมาตรฐานและตัวบ่งช้ีในทุกรายวิชาพร้อมท้ัง  บูรณาการคุณธรรม ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย นำการวิจัยในช้ันเรียนมาช่วยในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุท้ังด้านความรู้ ทักษะ  กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ดังนี้ 
 

ประเด็นที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 
 ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก 
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยครูมี
แผนงาน/โครงการ/แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา ดังนี้ 

1. โครงการทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน 
2. การจัดทำงานวิจัยในช้ันเรียน 



3. โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
4. โครงการเสริมสร้างอาชีพเพื่อการเรียนรู้ 
5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
6. โครงการสอนซ่อมเสริม/กิจกรรมบ้านหลังเรียน 
7. โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
8. กิจกรรมชุมนุม 
9. โครงการจัดทำและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
10. กิจกรรมติวเข้ม เติมเต็มสมอง 
11. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
12. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
ประเด็นที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
ครูได้มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากส่ือท่ีหลากหลาย โดยครูมีแผนงาน/โครงการ/แนวทางใน
การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ดังนี้  

1. โครงการทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน 
2. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
3. โครงการพัฒนาเว็ปไซต์ 
4. โครงการพัฒนาอาคารและสถานท่ี 
5. โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการเรียนรู้ 
6. กิจกรรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
7. กิจกกรมอบรมพัฒนาตนเองผ่านออนไลน์ 
 

ประเด็นที่ 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรัก

ท่ีจะเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข สร้างโอกาสให้ผู้เรียน โดยครูมีแผนงาน/โครงการ/แนวทาง
ในการส่งเสริมและพัฒนาเน้นการจัดกิจกรรท่ีมีการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี ความสุข มี
การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรม มีการนิเทศติดตาม การเรียนการสอนจากกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และจากฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. กิจกรรมนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 
2. โครงการหอ้งเรียนสีขาว 
3. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
4. กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
5. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน 



6. กิจกรรมแนะแนว 
7. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
8. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 
9. กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
10. กิจกรรมวันสำคัญ เช่น กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันเด็ก 
11. กิจกรรมวันปีใหม่ และกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 

 
ประเด็นที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน ใช้

เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้ข้อมูลย้อยกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำ
ผลมาพัฒนาการเรียนรู้ โดยครูมีแผนงาน/โครงการ/แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา มีกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น มี 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ท่ีหลากหลาย ตรงกับความต้องการของผู้เรียนครูมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง มีวิธีการและ แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมท้ังให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  มีการจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
มีการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และมีการศึกษา แหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ มี
ประสิทธิภาพ ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง ให้นักเรียน  แสวงหาความรู้
จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด บรรยากาศ สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการ
เรียนรู้ และผลการวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน ดังนี้ 

1. โครงการนิเทศติดตามภายในสถานศึกษา 
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผล 
 

ประเด็นที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้
ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยครูมีแผนงาน/โครงการ/แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา    ดังนี้ 

  1. โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
  3. โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 

 



3. ผลการดำเนินการ 
ประเด็นที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ

ดำเนินชีวิต  จากการดำเนินการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิต ส่งผลให้ครูมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวช้ีวั ดของ
หลักสูตรสถานศึกษา ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีสามารถนำไปปฺฎิบัติกิจกรรมได้จริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ คิดเป็นร้อยละ 88.88 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนดอยู่ในระดับ ดีเลิศ  

ประเด็นที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 จากการดำเนินการด้านการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ครู
ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

ประเด็นที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 จากผลการดำเนินการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ส่งผลให้ นักเรียนรักการเรียนรู้เรียนรู้อย่างมี
ความสุขและเป็นแบบอย่างได้คิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนดอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

ประเด็นที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเ้รียน 
 จากผลการดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้
ครูโรงเรียนบ้านพรุพ้อมีการตรวจสอบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดผลและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการจัดการเรียนรู้ ครูสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนได้ สามารถ
นำมาพัฒนาผู้เรียนและเป็นแบบอย่างได้ คิดเป็นร้อยละ 88.88 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด อยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ 

ประเด็นที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ จากผลการดำเนินการด้านแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ ส่งผลให้ครูมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ มีการอบรมพัฒนา
ตนเองตลอดเวลา คิดเป็นร้อยละ 88.88  สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 
4. หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา/แผนปฏิบัติการ  
- หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- แผนการจัดการเรียนรู้/บันทึกผลหลังการสอน  
- ส่ือการเรียนการสอน 
- ผลงานนักเรียน 
- รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 
- รายงานการอบรม/ศึกษาดูงาน 
- ส่ือ เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน 



- แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- กิจกรรม/ โครงการท่ีเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
- แบบบันทึกกิจกรรม PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพถ่ายกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
- แบบบันทึกผลการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
- ภาพถ่าย 
- เกียรติบัตร /โล่รางวัล 

 

  

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 

จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลสำเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดีเลิศ ท้ังนี้เพราะ 

1. ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน อยู่ระดับดีเลิศ โดยมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และการคิดคำนวณ สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้าน
การเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
และการทางานหรืองานอาชีพ มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

2. ผลการประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ระดับ ดีเลิศ โดยมีเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ดาเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยง
กับชีวิตจริง พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษา 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ มีความปลอดภัย 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 



3. ผลการประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ระดับ ยอดเยี่ยม 
โดยมีจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มี
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณาที่  ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

  ดีเลิศ 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ           

80 80.13 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

80 83.69 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 70 79.29 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
70      87.89 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 80      80.62 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
80 94.05 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

  
ยอดเยี่ยม 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 85 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90 94.41 สูงกว่าเป้าหมาย 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 85 94.05 สูงกว่าเป้าหมาย 



มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 85 89.10 สูงกว่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้
จริง 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
เป็นไปตามค่า

เป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได้
กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
เป็นไปตามค่า

เป้าหมาย 

  2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
เป็นไปตามค่า

เป้าหมาย 
  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดี ยอดเยี่ยม 
เป็นไปตามค่า

เป้าหมาย 
  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดี ดีเลิศ 
เป็นไปตามค่า

เป้าหมาย 
  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
เป็นไปตามค่า

เป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80 88.88 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

75 88.88 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

75 88.88 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

 



หมายเหตุ : การแปรผลระดับคะแนนร้อยละ 

90 - 100 ระดับ  ยอดเยี่ยม 
80 - 89 ระดับ  ดีเลิศ 
70 - 79 ระดับ  ดี 
60 - 69 ระดับ  ปานกลาง 
50 - 59 ระดับ  กำลังพัฒนา 

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจาณา มาตรฐาน
สถานศึกษา 

หลักฐานการสนับสนนุ 
(ขอ้มูล/งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสาร
และการคิดคำนวณ 

ดีเลิศ 1. โครงการแก้ปัญหาการอ่านไม่
ออก เขียนไม่ได้ 
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะท่ีจำเป็น
ตามหลักสูตร 
3. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของผู้เรียนสู่การเรียนรู้ 
4. โครงการ 1 อาชีพ 1 นวัตกรรม 
5.โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
6. กิจกรรมชุมนุม 

2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

3)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
การส่ือสาร 

ดีเลิศ 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

ยอดเยี่ยม 1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของผู้เรียนสู่การเรียนรู้ 
2.โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
3.โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
4.โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
5. กิจกรรมแนะแนว 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ยอดเยี่ยม 

4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ดีเลิศ  
 



มาตรฐาน/ประเด็นการพิจาณา มาตรฐาน
สถานศึกษา 

หลักฐานการสนับสนนุ 
(ข้อมูล/งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ดีเลิศ 1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  
2. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 
3.โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 
4.กิจกรรม PLC 
 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

ดีเลิศ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ดีเลิศ  
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจาณา มาตรฐาน
สถานศึกษา 

หลักฐานการสนับสนนุ 
(ข้อมูล/งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะท่ีจำเป็น
ตามหลักสูตร 
2. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
ผู้เรียนสู่การเรียนรู้  
3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ 
4. แผนการสอนรายบุคคล  
5. บันทึกการใช้ส่ือ สารสนเทศ 
6.กิจกรรม PLC 

3.2  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ดีเลิศ  
 
 
 



การกำหนดค่าเป้าหมาย 
 

1. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 

2. การกำหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  5  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 

5 ระดับ  ยอดเยี่ยม ( ร้อยละ 90-100) 
4 ระดับ  ดีเลิศ  ( ร้อยละ 80-89) 
3 ระดับ  ดี  ( ร้อยละ 70-79) 
2 ระดับ  ปานกลาง  ( ร้อยละ 60-69) 
1 ระดับ  กำลังพัฒนา  ( ร้อยละ 50-59) 

3. การกำหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะกำหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อย

ละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

2.สรุปผลการประเมิน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของเด็ก 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและจัดการ 

มาตรฐานที่ 3 
การจัด
ประสบการณ์ท่ี
เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและจัดการ 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

 
หมายเหตุ : การแปรผลระดับคุณภาพ 
  5  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
  4 อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
  3 อยู่ในระดับ  ดี 
  2 อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
  1 อยู่ในระดับ  กำลังพัฒนา 
 
 
 



3. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  โรงเรียนได้ใช้เทคนิคหลากหลายวิธี  เช่น  การ
นิเทศเย่ียมช้ันเรียน การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  การประชุมสัญจรภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  ท่ีสอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  โดย
ดำเนินการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผลอย่างเป็นระบบ  จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา โดยโรงเรียนได้
ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

โรงเรียนให้ความสำคัญกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินงาน ประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน  เน้นการมีส่วนรว่ม ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

1. ครูต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูสอนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การส่ือสารและคิดคำนวณ 
3. นักเรียนใช้การเรียนรู้แบบโครงงานมาพัฒนาการคิด วิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
4. นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีในการส่ือสาร 
5. ครูใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาจากผลการสอบ 
   วัดผลระดับชาติ 
6. นักเรียนได้รับการฝึกทักษะในการทำงานจากการปฏิบัติจริง 
7. นักเรียนได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

4. จุดควรพัฒนา 
โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูล

ย้อนกลับในการพัฒนาตนเองในเรื่องการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน เป็นรายบคุคล  นักเรียน  
มีการประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง  แต่ยังขาดการติดตามผลและให้ความช่วยเหลือด้านปัญหาการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล และความร่วมมือจากผู้ปกครอง  เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ 
 
 
 
 
 
 



5. แผนพัฒนาเพือ่ความยั่งยืนหรือพัฒนาให้ดีขึน้หนึ่งระดับ 
 5.1 ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดีและ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 
3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 
4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสามารถแสวงหาความรู้
ได้จากการทำกิจกรรมต่างๆท่ีจัดขึ้นได้เช่น การทำ
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีสอดแทรกตามแผนการเรียน  
เป็นต้น  
5. เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน บรรลุตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมใน
การพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 

1. เด็กควรได้รับการการพัฒนา ด้านการแสดงออก ความ
กล้าตัดสินใจ ภาวะความเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี ความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และทักษะด้านกระบวนการ
คิด 

 
แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
   1 จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 

 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
     โรงเรียนบ้านพรุพ้อมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบในรูปแบบ PRUPOR MODEL เพื่อให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ี
ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบั ติการประจำปี  ท่ีสอดคล้องกับผลการจัด

1. โรงเรียนบ้านพรุพ้อควรพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วผ่านเว็ปไซต์ของสถานศึกษา และเปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม 



จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน
มี คุณ ภาพตามมาตรฐานการเรียน รู้ต ามหลัก สูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการ
เรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอมีการดำเนินการนิเทศ 
กำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำ
รายงานผลการจัดก ารศึกษา และ โรง เรียน ได้ ใช้
กระบวนการในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ซึ่ งมีกิจกรรม/
โครงการเด่น  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 
โครงการเด็กปฐมวัย มีสุขภาพอนามัยดี โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการขยับกายขยายสมอง 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   โครงการส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 
 
แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2. พัฒนาจัดระบบการบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการ

จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็สำคัญ 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.โรงเรียนบ้านพรุพ้อจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของ
พ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง   
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและ
ปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทำและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีความสุข 
3. ครูใช้ส่ือท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการจัด
ประสบการณ์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ครูควรมีการให้บริการส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
อย่างเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน มีส่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์สำหรับครู 
2.จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง เพื่อนำผลการ
พัฒนามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
3.เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 



 
แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

1. จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 

 2. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 5.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
           โรงเรียนบ้านพรุพ้อมีการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็ม
ศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม มี ส่ือด้านเทคโนโลยี ท่ี
ทันสมัย ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี กล้าแสดงออก 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  
- ผู้ เรียน ในระดับ ช้ันประถม ศึกษาปี ท่ี  1 มีผลการ
ประเมินผลความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
สูงกว่าระดับประเทศ 
- ผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) สูงกว่าระดับประเทศท้ัง 2 ด้าน 
- เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการทดสอบ
ระ ดับชาติ  (O-NET)  รายวิชาคณิ ตศาสตร์ สู งกว่ า
ระดับประเทศ รายวิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับ สพฐ. และ
รายวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับโรงเรียนขนาดเดียวกัน  

        โรงเรียนควรมีการจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยี ควรจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยี
ให้เพียงพอต่อจำนวนและความต้องการของผู้เรียน เพื่อ
สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองมากยิ่งขึ้น    

 
แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

1. โรงเรียนมีการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกสาระการเรียนรู้และทุกระดับช้ันเรียน 

2. พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ   จัดทำบันทึกการ 

      อ่านเพื่อฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ 

3. จัดกิจกรรมบ้านหลังเรียนเพื่อสอนซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับช้ัน  

4. จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงเรียน 

 

 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
 

จุดเด่น จุดทีค่วรพัฒนา 
1. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง  มีการนิเทศ 
ติดตาม จัดให้มีการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น  การ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม ระดมสมอง การประชุมกลุ่มย่อย 
เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจท่ีชัดเจน  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ความต้องการของชุมชน ปรับโครงสร้างการ
บริหารงานให้สอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 
อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง รวมถึงการใช้ผลการประเมิน 
ติดตาม มาใช้วางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
2. สถานศึกษามีบุคลากรในแต่ละฝ่ายท่ีมีความสามารถ มี
ความพร้อมในด้านศักยภาพทักษะวิชาชีพ และการ
ให้บริการ 
3. คณะกรรมสถานศึกษาและผู้ปกครอง สนับสนุน
การศึกษาและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของ
สถานศึกษา สอดคล้องกับบริบทความต้องการของผู้เรียน 
สถานศึกษาและท้องถิ่น 
4. ผู้ เรี ยน  โร ง เรียน  ชุมชน  อ ง ค์กร ส่ วน ท้ อ งถิ่ น มี
สัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 

1.โรงเรียนควรมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการให้ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
2.โรงเรียนควรมีการรายงานโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆต่อสาธารณชน 
   

 

แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศรายช้ันและมีการรายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันโดยมีการ 

ตรวจสอบและนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. จัดทำรายงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆให้ถูกต้องครบถ้วนและมีการรายงานผลต่อสาธารณชนให้ 

ได้รับทราบท่ัวกัน 

 

 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติ จริง มี
การใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย น่าสนใจ 
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับ ผู้เรียนได้  เป็นอย่างดี  
โรงเรียนมีการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นประจำ 
ทุกปี โดยมีการจัดอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาครู ใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเสมอ ครู
มีการทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาการจัดการ เรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีระบบติดตาม 
ประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน การสอนท่ีเน้น 
ผู้เรียนเป็นสำคัญมีนวัตกรรมท่ีเกิดจากการทำวิจัยในช้ัน
เรียน 

ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล ย้อนกลับ
แก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง PLC 
เน้นให้ครูพัฒนาวิชาชีพหรือ เพื่อส่งเสริม  ให้ครูได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ร่วมกัน 

 
แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น  
  1. ครูมีการสร้างส่ือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

2. ครูจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสอดแทรกไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา 
 3. ครูมีบันทึกการใช้ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
 4. ส่งเสริมให้ครูจัดทำบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน                               
 5. จัดให้มีแบบบันทึกผลการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 

 
จากการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET ของโรงเรียนบ้านพรุพ้อ ปรากฏว่ามีผลการทดสอบ   

O-NET มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับประเทศในยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ในส่วนของผลสัมฤทธิ์จากการสอบ NT นั้น ด้านเหตุผล ด้านคำนวณ และด้านภาษา ในภาพรวมมีคะแนน

เฉล่ียสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับประเทศ  แต่เมื่อเปรียบเทียบของปีการศึกษาท่ีผ่านมามีคะแนน
เฉล่ียต่ำกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับประเทศ  ยกเว้นด้านคำนวณมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเมื่อนำมา
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ และปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เมื่อพิจารณาจากผลสมฤทธิ์ของ O-NET และ NT แล้วโรงเรียนบ้านพรุพ้อจึงได้ประชุมวางแผนในการ
ดำเนินงานปรับระบบการเรียนการสอนโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการส่งเสริมและเติมเต็ม
ครูใหม้ีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทำข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาการของผู้เรียน มีดำเนินงานตาม
ระบบ PDCA  โดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    O-

ความต้องการการพัฒนาในการจัดการศึกษา 
 



NET/NT  และการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนทุกช้ันเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้มีผลคะแนนเฉล่ียท่ีสูงกว่าปี
การศึกษา ๒๕๖๑  โดยใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ดังนี้ 
          1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกรายวิชา   
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
          2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกรายวิชาใน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
          3. ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และ  2  อ่านออก – เขียนได้ บวกลบได้ 
          4. ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ  4  อ่านคล่อง – เขียนคล่อง  คิดเป็น 
          5. ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และ  6  อ่านคล่อง – เขียนคล่อง  คิดวิเคราะห์เป็นตามความต้องการ 
 
 
 
 
 

          1.  จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ีเหมาะสมปลอดภัย   
มีห้องเรียนสะอาดสวยงามน่าเรียน  ห้องปฏิบัติการต่างๆอย่างเพียงพอ โรงอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ  
ห้องเกียรติยศ ห้องสมุดคุณภาพ  มีแหล่งเรียนรู้และใช้แหล่งเรียนรู้ได้ท้ังในและนอกสถานศึกษา  อีกท้ังยังเป็นการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 3.  จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และส่งเสริมการเรยีนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชน เพื่อให้นักเรียนเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ 

 ๔.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  
สุขภาพจิตดี  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 ๕. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการเป็นหลักสูตรท้องถิ่นส่งเสริมการ
ใช้ทักษะชีวิตทางด้านอาชีพและมีงานทำ 

 
 
 
 

๑. นักเรียนบางส่วนในโรงเรียนใช้ภาษาถิ่นในการส่ือสาร เมื่ออยู่ในชุมชน หรือครอบครัว ส่งผลให้ผู้เรียน
ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นเวลานานเมื่อเข้าเรียน แทนท่ีจะได้เรียนรู้ตามหลักสูตรทันทีท่ีเข้าเรียน และ
นักเรียนไม่เข้าใจคำศัพท์ และการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 
 ๒. นักเรียนบางส่วนอาศัยอยู่กับปู ย่า ตา ยาย หรือผู้ปกครองท่ีมีการศึกษาน้อย ทำให้นักเรียนขาดการ
ดูแลเอาใจใส่ในเรื่องการเรียนจากผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการเรียนของบุตรหลานน้อย 
 ๓. ขาดส่ือเทคโนโลยี และอุปกรณ์การเรียนท่ีทันสมัย เนื่องจากมีราคาแพงโรงเรียนไม่สามารถจัดซื้อเอง
ได้ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 ๔. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET/NT ส่งเสริมให้ครูโรงเรียนบ้านพรุพ้อได้รับการพฒันา
ทางด้านวิชาชีพเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

ความต้องการการพัฒนาด้านอื่น ๆ 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษา 



 
 
 

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ โดยคณะทำงานได้ทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อม
ภายใน โดยพิจารณาโอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อนของโรงเรียน ซึง่จากการวิเคราะห์ปัจจัยตามภารกิจหลัก
ของโรงเรียนบ้านพรุพ้อ มีรายละเอียดดังนี ้
 

 

  สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

ด้าน ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
 
1. ด้าน
พฤติกรรม
ของลูกค้า : 
C 

 
1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา 
2. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนให้การ
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 
 

 
มีการขยายหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐานในระดับก่อนประถมและ
ประถมศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ทำให้
ผู้ปกครองมีทางเลือกในการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนมากขึ้นส่งผล
ให้จำนวนนักเรียนในโรงเรียน
ลดลงเล็กน้อย 

 
2. ด้าน
การเมือง
และ
กฎหมาย : P 

 
1. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ของรัฐบาลส่งผลให้
ลดภาระค่าใช้จ่าย  ของผู้ปกครอง 
2. การประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ. กระตุ้น
ให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษา  ได้มาตรฐาน 
3. นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ด้าน
เพิ่มโอกาสได้กำหนดเป้าหมายรวมให้คนไทยทุกคนมี
โอกาสและ 
สามารถเข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพอย่าง
เท่าเทียมกัน 
 

 
1. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย
ในการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
2. สถานการณ์ความไม่สงบใน
พื้นท่ี 

 
 
 
 
 
 
 

จากการวิเคราะห์ SWOT   
 



ด้าน ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
 
3. ด้านเศรษฐกิจ 
: E 

 
1. การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน 
ส่งผลให้เกิดวิถีชีวิตพอเพียงต่อโรงเรียนและชุมชน 
2. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานและ
โรงเรียนท่ีมีโครงการในพระราชดำริฯ  ทำให้ได้รับ
การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นพิเศษ  ส่งผลให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

 
เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ ทำให้มี
การลงทุนในพื้นท่ีต่ำ ส่งผลให้
ประชาชน ไม่มีอาชีพ ไม่มีงานทำ
และขาดรายได้ 

 
4. ด้านสังคมและ 
วัฒนธรรม : S 

 
1. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความ
เคร่งครัดต่อการปฏิบัติศาสนกิจของประชาชน 
ส่งผลดีต่อการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  และ
จริยธรรม  และการส่งเสริมอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
2. สังคมพหุวัฒนธรรมเอื้อต่อการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข 
 

 
1. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ส่งเสริมให้
บุตรหลานรักการออกกำลังกายทำให้
การใช้เวลาว่างไม่เหมาะสม 
2. ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในนวัตวิถีท่ีเป็นตัวตน
ของท้องถิ่น 

 
5. ด้านเทคโนโลยี 
: T 

 
1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสนใจ 
2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านส่งผลให้
สถานศึกษาสามารถ  ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้  เป็น
วิทยากรให้ความรู้ และเป็นแบบอย่างการเรียนรู้ใน
การดำรงชีวิตท่ีสอดคล้องกับท้องถิ่นและความเป็น
ชาติไทย 
 

 
1. บุคลากรบางส่วนปรับตัวไม่ทันกับ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 
2. การบริการด้านเทคโนโลยีไม่ท่ัวถึง
และไม่เพียงพอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  สภาพแวดล้อมภายใน 
 

ด้าน ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดออ่น 
 
S1 : ด้านโครงสร้าง 

 
1. โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา
เป็นระบบ สามารถบริหารจัดการได้มาตรฐาน 
เนื่องจากดำเนินงานตามท่ีระเบียบกฎหมาย
กำหนด 
2. สถานศึกษากำหนดบทบาท อำนาจหน้าท่ี
มอบหมายงานบุคลากรทุกระดับชัดเจน  
เนื่องจากจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้ตรง
ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะของ
ตำแหน่งหน้าท่ีสอดคล้องกับระเบียบกำหนด 
3. สถานศึกษามีระบบการบริหาร ภายใน
แบบการกระจายอำนาจ และยึดหลักธรรมาภิ
บาล 
 

 
ขอบข่ายและภาระงานมีมากเกินกว่า
ท่ีจะปฏิบัติได้ 

 
S2 : ด้านกลยุทธ์ 
ของหน่วยงาน 

 
1. สถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาเนื่องจาก
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและดำเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
ด้วยเทคนิค SWOTท่ีสอดคล้องกับบริบท 
และสภาพจริงของสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าประสงค์ และ
บริบทของสถานศึกษารวมถึงหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
3. สถานศึกษาดำเนินการถ่ายทอดกลยุทธ์
ไปสู่กระบวนการปฏิบัติต่อนักเรียน  ครูและ
บุคลากร และชุมชน   ได้อย่างท่ัวถึง 
เนื่องจากใช้กระบวนการวิธีการและช่องทางท่ี
หลากหลาย 
 

 
1. สถานศึกษาได้รับจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอ 
2. แผนงาน โครงการ ไม่สามารถ 
ดำเนินการได้ตามระยะเวลาท่ี
กำหนด เนื่องจากการจัดสรร
งบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า 

 
 
 
 



ด้าน ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดออ่น 
S3 : ด้าน
ระบบ 
ในการ
ดำเนินงาน 
ของหน่วยงาน 

1. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการภายใน
เป็นระบบ  มีประสิทธิภาพเนื่องจากบริหารจัดการ
สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย  มาตรฐานสถานศึกษา 
และหลักการกระจายอำนาจ รวมถึงคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
2. สถานศึกษามีระบบบริหาร ด้านงบประมาณ ระบบ
บัญชี การเงินและการพัสดุโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3.สถานศึกษามีระบบการสรรหาและคัดเลือกครูและ
บุคลากรโปร่งใสตรวจสอบได้ 
๓. สถานศึกษามีระบบการพัฒนา ครูและบุคลากร
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและตนเอง  
มีแผนพัฒนาบุคลากรระยะส้ันและระยะยาว 
๔. สถานศึกษามีระบบการติดต่อส่ือสารเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเพียงพอ และมีการประชาสัมพันธ์
อย่างหลากหลาย 
๕. สถานศึกษามีเครื่องมือนิเทศและการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

1. นักเรียนบางส่วนยังอ่านไม่
คล่อง เขียนไม่ได้ ส่งผลให้
ค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
น้อยกว่าเป้าหมายท่ีกำหนด 
2. สถานศึกษามีครูและบุคลากร 
ท่ีมีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะด้าน ICT และภาษาอังกฤษ
ไม่เพียงพอ 

S4 : ด้านแบบ
แผน 
หรือ
พฤติกรรมใน
การ 
บริหารจัดการ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐานเนื่องจากผู้บริหาร
สถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นำ 
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาเชิงกลยุทธ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการโดย   ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล หลักการกระจายอำนาจ  ตัดสินใจให้ครู
และบุคลากรได้ใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่ปฏิบัติงาน อย่างเต็ม
ความรู้ ความสามารถ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษาได้ใช้รูปแบบบริหารจัดการท่ี
เหมาะสม  มีทักษะ  การส่ังการ  การควบคุม การจูง
ใจ  สะท้อนถึงวัฒนธรรมหน่วยงาน 
4. หัวหน้ากลุ่มงานทุกงาน  มีความรู้ความสามารถ ใน
การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเข้มแข็ง และมี
ประสิทธิภาพ 
5. ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรับผิดชอบ
งานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ   มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  มีการทำงานเป็นทีมและ
การปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์  สู่วิสัยทัศน์ 
 

๑. การบริหารจัดการแบบ
กัลยาณมิตร ส่งผลต่อการทำงาน
ของครูและบุคลากรบางส่วนล้า
ช้าและไม่ต่อเนื่อง 



ด้าน ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดออ่น 
 
S5 : ด้าน
บุคลากร/ 
สมาชิกใน
หน่วยงาน 

 
1. ครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาทหน้าท่ีตามท่ี
กฎหมายกำหนดมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
2. ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม 
มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ครูและบุคลากรส่วนใหญ่ในสถานศึกษา   มี
ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นท่ีสามารถทำงานได้เต็มท่ี เต็มเวลา 
และเต็มความสามารถ 
 

 
๑. ครูและบุคลากรขาดขวัญ
กำลังใจ เนื่องจากสถานศึกษา
ต้ังอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล 

 
S6 : ด้าน
ทักษะ 
ความรู้ 
ความสามารถ 
ของหน่วยงาน 

 
1. ครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ครูและบุคลากรจัดทำแผนพัฒนาตนเอง เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จสอดคล้องกับ
สมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพ 

 
1. ครูและบุคลากรบางส่วนขาด
ความรู้ความสามารถด้าน ICT  
และการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสาร 
2. ครูและบุคลากรบางส่วนขาด
ความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 

 
S7 : ด้าน
ค่านิยม 
ร่วมกันของ
สมาชิก 
ในหน่วยงาน 

 
1. ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีค่านิยม  ในการ
ทำงาน ยึดหลักธรรมาภิบาล มีจิตสาธารณะ และการมี
ส่วนร่วมที่ดี 
2. ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีวัฒนธรรมในการ
ทำงานเป็นทีมมีการสร้างขวัญกำลังใจ  และมีการ
พัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง 
 

 
๑. ครูและบุคลากรบางส่วนไม่
ยอมรับการเปล่ียนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 
น.น.คะแนน 
คะแนนเต็ม 
คือ 1.00 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุป โอกาส อุปสรรค 

โอกาส อุปสรรค 
(1-5) (1-5) 

1.ด้านสังคมและวัฒนธรรม ( S ) 0.๓๐ ๔ ๒ 1.2๐ ๐.๖๐ +0.๖๐ 
2..ด้านเทคโนโลยี ( T ) 0.๓๐ ๔ ๒ ๑.๒๐ ๐.๖๐ +0.๖๐ 
3. ด้านเศรษฐกิจ  ( E ) 0.๓๐ ๓ ๒ ๐.๙๐ ๐.๖๐ +0.๓๐ 
4.ด้านการเมืองและกฎหมาย ( P ) 0.๑๐ ๕ ๑ ๐.๕๐ ๐.๑๐ +0.๔๐ 

สรุปปัจจัยภายนอก ๓.๘๐ ๑.๙๐ ๑.๙๐/2 
เฉล่ียปัจจัยภายนอก(โอกาส-อุปสรรค)/2 +๐.๙๕ 

ปัจจัยภายใน 
น.น.คะแนน 
คะแนนเต็ม 
คือ 1.00 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุป จุดแข็ง จุดอ่อน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
(1-5) (1-5) 

1.ด้านโครงสร้างและนโยบาย ( S1 ) 0.10 ๔ ๑ 0.๔๐ 0.1๐ +0.๓๐ 
2..ด้านผลผลิตและการบริการ ( S2 ) 0.๓๐ 5 ๑ 1.๕๐ 0.๓๐ +๑.๒๐ 
3. ด้านบุคลากร  ( M1 ) 0.2๐ 5 ๒ 1.๐๐ 0.๔๐ +๐.๖๐ 
4.ด้านประสิทธิภาพการเงิน ( M 2 ) 0.๑๐ ๔ ๑ ๐.๔๐ 0.๑๐ +๐.๓๐ 
5.ด้านวัสดุอุปกรณ์ ( M3 ) 0.10 4 ๑ 0.4๐ 0.๑๐ +๐.๓๐ 
6. ด้านบริหารจัดการ (M 4) 0.๒๐ 5 ๒ ๑.๐๐ 0.๔๐ +0.๖๐ 

สรุปปัจจัยภายใน 4.๗๐ ๑.๔๐ ๓.๓๐/2 
เฉล่ียปัจจัยภายใน(จุดแข็ง-จุดอ่อน)/2 +1.๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 



+  3.55 

+  3.55 

 +๑.๖๕ 

- 1.50 

+ ๐.๙๕ 

+ 1.23 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
    
 
 

จากผลการวิเคราะห์ SWOT ของโรงเรียนบ้านพรพุ้อ จะเห็นว่าจุดแรเงา พร้อมลูกศรจะปรากฏอยู่
ทางด้านโอกาสและจุดแข็งซึ่งถือว่าเอื้อและแข็ง (Stars) เป็นตำแหน่งท่ีบ่งบอกว่าสถานศึกษาโดยภาพรวม ส่วน
ใหญ่มีปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาส และปัจจัยภายในท่ีแข็ง เป็นสถานศึกษา มีการสนับสนุนจากภายนอก ประกอบ
กับศักยภาพภายในสถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรมีการร่วมมือในการทำงาน  

ในขณะเดียวกัน สถานศึกษาก็ยังคงมีปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค และจุดอ่อนอยู่  ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องรักษา
ให้คงสภาพไว้และกำจัดจุดอ่อน แก้ไขอุปสรรคท่ีเหลืออยู่ให้หมดไป โดยกำหนดกลยุทธ์เชิงรุก และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา

S       
จุดแข็ง 

W จุดอ่อน 

T  
อุปสรรค 

O โอกาส 





ส่วนที่3 
ทิศทางของสถานศึกษา 

 
3.1 วิสัยทัศน์ 

“มุ่งส่งเสริมคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา พัฒนา
บุคลากรก้าวหน้าทันต่อการเปล่ียนแปลง น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ความร่วมมือของ
ชุมชน”    
3.2 พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาศักยภาพของคราและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ 

เรียนรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงตามมาตรฐานและ
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 

3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน เขียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่ม 
สาระ ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี 
สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการระดมทุนทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการจัด 
การศึกษา 
3.4 อัตลักษณ์  

 “ยิ้ม ไหว้ ทักทายด้วยคำว่า สวัสดี” 
 
3.5 เอกลักษณ์  
 “ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรพอเพียง” 
 
1.6 เป้าหมาย 
 1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพาและได้มาตรฐานเป็นท่ีพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้และปฏิบัติงานให้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง 
 3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน เขียน ได้ดีขึ้น และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา นำ
ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีท้ังภายใน และภายนอก 
สถานศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
 5. ผู้ปกครอง ชุมชน เอกชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และระดมทุนและ 
ทรัพยากรเพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 



3.7 กลยุทธ์ 
1.การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
2.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5.พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 

3.8 นโยบาย 
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ มีนโยบายในการดำเนินงาน  ดังนี ้
มาตรการท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
1.1 น้อมนำแนวพระราชดำริ “ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ใน 

การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตย ความสามัคคี ความสมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน  

การทุจริตคอรัปช่ัน และยึดมั่นในในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ทรงเป็นประมุข 
 1.3 จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 1.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม 12 ประการ 
 1.5 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ เช่น อาชญากรรม ส่ิงเสพติด 
ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากส่ือโซเชียลบนอินเทอร์เน็ต 



 
 

กลยุทธ์ที่1.การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
   
กลยุทธ์ที่ 1. 1.1น้อมนำแนวพระราชดำ 1.ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกจิต 
การจัดการศึกษาเพ ื่อ “ศาสตร์พระราชา” และหลัก เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
ความมั่นคง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี 2.ระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการนำหลักปร ัชญา 

 มาใช้ในการจัดกระบวนการ ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 
 เรียนรู้อย่างยั่งยนื บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และการจัด 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  3.ร้อยละของนักเรียน ครู ท่ีพึงพอใจต่อกิจกรรม 
  จิตสำนึกเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้าง 1.ร้อยละของผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
 ชีวิตประชาธิปไตย ความ มนุษย์สัมพันธ์ดี 
 สามัคคี ความสมานฉันท์ 2.ร้อยละของผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการประทำท่ี 
 วิธี ต่อต้านการทุจริตค ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัว ของ 
 และยึดมั่นในในการปกครอ สังคม 
 ระบอบประชาธิปไตยอันม ี 3.ร้อยละของผู้เรียนผ่านการประเมินตามหลักส ูตร 
 พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ทุจริตศึกษา 
 ประมุข 4.จำนวนกิจกรรมการเรียนการสอนสร้างภูมิคุ้มกัน 
  ปรามทุจริต 
  5.จำนวนกิจกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 1.3 จัดหลักสูตรและ 1. ร้อยละของผู้เรียนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ใน 
 กระบวนการเรียนรู ้ ความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญา 
 ประวัติศาสตร์และความเป ็น และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 
 พลเมือง เพื่อสร้างความร ู้ 2.ร้อยละของผู้เรียนรักสถาบันชาติ ยึดมั่นใน 
 ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี ่ยวกับ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
 สถาบันชาติ ศาสนา  
 พระมหากษัตริย ์  



 

 
 

 
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถแข่งขัน 

 
2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียน อย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตรการวัดประเมินผล 

ท่ีเหมาะสม 
2.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลักสูตร 

ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 

2.1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
2.1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่การ 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
2.2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้
2.2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใ สังคม 

และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
2.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

 

   

   

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
   
 1.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม 1.ร้อยละของผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม 
 ท้ังในและนอกห้องเรียน ท่ี จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตสำนึกตามท่ี 
 เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม สถานศึกษากำหนด 
 จริยธรรม คุณลักษณะอัน 2.ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมีพฤติกรรมท่ีแสดง 
 ประสงค์ตามหลักสูตรและ ความมีวินัยและจิตสาธารณะ 
 ค่านิยม 12 ประการ 3.ร้อยละของผู้เร ียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ 
  สาธารณะ 
  4.ร้อยละของผู้เรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพให้ 
  แข็งแรง 
  5.ร้อยละของผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจ ิตให ้
  เสมอ 
 1.5 เสริมสร้างความรู้ความ 1.ร้อยละของผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกนั 
 เข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม ล่อลวง ข่มเหง รังแก 
 รูปแบบต่างๆ เช่น 2.จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจภัย 
 อาชญากรรม ส่ิงเสพติด ภัย คุกคามรูปแบบใหม่ 
 พิบัติจากธรรมชาติ ภัย 3.จำนวนครั้งการทะเลาะวิวาทลดลง 
 ส่ือโซเชียลบนอินเทอร์เน ็ต 4.ร้อยละของนักเรียนพึงพอใจการสร้างวัฒนธรรม 
  ปลอดภัยบนท้องถนน 



2.2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติActive Learning) 
เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุ สาระ การเรียนรู้ 
ท้ังในและนอกห้องเรียน 

2.2.5 ส่งเสริมให้ผู เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2.2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อน

ประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
2.2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้ส่ือการเรียนการสอนทคโนโลยีเ นวัตกรรม และส่ิง 

อานวยความสะดวกท่ีหลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัด 
เรียนรู้ได้ท้ังใน ห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภา 

2.2.8 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

2.2.9 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ อย่าง 
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

3. สร้างขดีความสามารถในการแข่งขัน  
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการPISA 

(Programme for International Student Assessment) 
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ  
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษาScience  

( Technology Engineering and Mathematics Education : STEM 
Education)เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และ การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจยั และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4.1 
ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 

4.2 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
เน้นให้มีการวิจัยในช้ันเรียน 



  
 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
   
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนา 2.1 เสริมสร้างความเข้มแข ็ง 1.ระดับคุณภาพของหลักสูตรในระดับปฐมวัยและ 
คุณภาพผู้เรียนและ ในการพัฒนาผู้เรียนอย่าง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำ 
ส่งเสริมการจัด คุณภาพด้วยการปรับหลัก หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
การศึกษาเพื่อสร้าง การวัดประเมินผลท่ีเหมาะสม เรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเป็นต่อความ 
ขีดความสามารถใน  ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
การแข่งขัน  2.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะตามหลักสูตรเป็น 

  เกณฑ์ 
  3.ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในด้านการส ื่อสาร 
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามเกณฑ์แต่ละ 
  ระดับช้ัน 
  4.ร้อยละของผู้เรียนผ่าน การประเมินความรู้ความเข้าใจ 
  อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
  5.ร้อยละของผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของ 
  ผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน 
  ร่วม มีการตรวจสอบและประเมินผลความรู้ความเข้าใจ 
  ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 



   

   
 2.2 พัฒนาคุณภาพ 1.ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน 
 กระบวนการเรียนรู ้ ได้เหมาะสมตามเกณฑ์ระดับช้ัน 
  2.ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิด 
  คำนวณเหมาะสมตามเกณฑ์ระดับช้ัน 
  3.ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
  คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น 
  แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่าง 
  เหมาะสม 
  4.ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนร 
  ในศตวรรษท่ี21 
  5.ร้อยละของผู้เร ียนความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  สารสนเทศและการส่ือสารตามเกณฑ์ระดับช้ันมี 
  ประสิทธิภาพ 
  6.ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยที่มีทักษะกระบวนการ 
  วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้าน 
  นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
  7.ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยที่มีพัฒนาทางด้าน 
  ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญามีและ 
  ความพร้อมเข้าเรียนช้ัน ป.1 
  8.ร้อยละของผู้เร ียนมีนิสัยรักการอ่าน 
  9.ร้อยละของครูท่ีผลิต จัดหาและใช้ส่ือการเรียนการ 
  สอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และส่ิงอำนวยความสะดวก 
  ท่ีหลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่ง 
  เรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ใน 
  ห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียน 
  อย่างเต็มศักยภาพ 
  10.ร้อยละของผู้เร ียนความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้ 
  พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษได้รับ 
  การพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่ีเหมาะ 
  11.รอ้ยละของผู้เรียนช้ั  ป.6 ร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื ่อ 
  การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง เข้มแข็ง 
  ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
  12.ร้อยละของผู้เรียนมผลการทดสอบ O-NET /NT 
  เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 หรือมีการพฒันา 
  13.ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
  พฒันาการสูงขึ้นหรือคุณภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย 
  14.ร้อยละของผู้เร ียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
  ท่ีดีผ่านเกณฑ์ระดับช้ันพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ัน 
  ท่ีสูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสม  



  
 

15.ร้อยละของผู้เรียนช้ัป.6มีความพร้อมในการศึกษา 
ต่อช้ัน ม.1 
16.ร้อยละของผู้เร ียนส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตน 
กำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้เรียน  
17.ร้อยละของผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ 
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการต่างๆ และแหล่งเรียน หลากหลาย 
สรุปองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้สถานการณ์ต่างๆ ได้  
18.รอ้ยละของผู้เรียน ผู้ปกครองพึงพอใจต่อ 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
19.ร้อยละของผู้เรียนเรียนรู้โดยการฝึกทักษะ 
ความคิดเป็นคิดเป็นทำเป็นสามารถใช้เทคโนโลยี 
การเรียนรู้และนำเสนอผลงาน  
20.ร้อยละของผู้เรียนเรียนรู้โดยการเช่ือมโยง บูรณาการ 
การสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  
21.ร้อยละของผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการว ิเครา
ะห์  อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
22.ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และ 
ปัญญาท้องถิ่น 

 
 

 
2. สร้างขีดความสามารถใน      1.จำนวนกิจกรรมนกัเรียนได้รับรางวัลด้านวิ 
การแข่งขัน กิจกรรมนักเรียน และกีฬา ในระดับต่าง ๆ 
 2.จำนวนกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
 เช่ือมโยงกับการดำเนินชีวิตประจำวัน 
 3.ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการใช้ 
 เทคโนโลยีเป็นไปตามเกณฑ์ระดับช้ัน 

 
กลยุทธ์ที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ี 
หลากหลาย เช่น  

3.1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement 
Based on Mission and Functional Areas as Majors) 

3.1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพProfessional( Learning Community: PLC) 
3.1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงActiveLearning() 

3.2 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังนี ้

3.2.1 การกำหนดแผนอัตรากำลัง การสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การประเมินและการ 
พัฒนา 



 
 

3. 2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
   
กลยุทธ์ที ่3 สงเสริม 1. พัฒนาครูและบุคลากร 1.ร้อยละของครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ 
สนับสนุนการพัฒนา ทางการศึกษา ให้สามารถ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ครูและบุคลากร จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
ทางการศึกษา ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  

 2.พัฒนาระบบการบริหารงาน 1.ระดับคุณภาพของแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 บุคคลให้มีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ 
 เช่ือมโยงกับหน่วยงานที ่ วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและสอดคล้อง 
 เกี่ยวข้อง ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
  2.ระดับผลการประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการของ 
  ผู้บริหารสถานศึกษาผ่านเกณฑ์ 
  3.ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรในการจัดทำ 
  แผน และดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพและผล 
  จัดการศึกษา 
 
 

กลยุทธ์ที่ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
4.เพิ่มโอกาสการเข้าถงึการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

4.1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย ่าง
ท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  

4.1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ 
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

4.2 ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา  
4.2.1 ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม สำหรับเด็กด้อยโอกาส 

ท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าวของประจำตัวประชาชนเด็กไทยท่ีไม่มีเลข
ประจำตัว เป็นต้น 

 
4.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย ู่ เช่น 

การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศDistance( learning information technology : 
DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 



   

   

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
   
กลยุทธ์ที4่ขยาย 1.เพิ่มโอกาสการเข้าถึง 1.อัตราการออกกลางคันลดลง 
โอกาสการเข้าถึง การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 2.ร้อยละของนักเรียนปลอดยาเสพติด 
บริการทางการศึกษา  3.อัตราการเข้าเรียนหรือจำนวนนักเรียนเพิ่ม 
และการเรียนรู้อย่าง   
มีคุณภาพ   

 2. ลดความเหล่ือมล้ำทาง 1.ร้อยละของครูท่ีจัดการเรียนการสอนด้วยส่ือ 
 ศึกษา ระบบ DLIT หรือ อินเทอร์เน็ต 
  2.จำนวนนักเรียนเด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น ต่าง 
  ด้าว เด็กไทยท่ีไม่มีเลขประจำตัวประชาชนท่ีโรงเรียน 
    
 

กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
5.1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

5.1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5.1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5.1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา  ท่ีมีมาตรฐานเช่ือมโยง  
5.1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี เช่น 

โรงเรียนท่ี ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษาICU(), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน),โรงเรียนคุณธรรม, 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา,โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

5.1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
5.2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  

5.2.1 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข ่าย
ส่งเสริม ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 

5.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
5.3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

สร้าง ความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การกำกับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบ พัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียน 



   

   

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
   
กลยุทธ์ที ่5 พัฒนา 1.พัฒนาระบบบริหารจัดการ 1.จำนวนครั้งในการกำกับติดตามนิเทศประเมนิ 
ระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ 2.ร้อยละของครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการ 
และส่งเสริมการมี  นิเทศภายใน 
ส่วนร่วม  3.ร้อยละของครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อ 

  ระบบการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การ 
  ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล เพื่อการบริหาร 
  จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  4.ร้อยละของครูและบุคลากรพึงพอใจต่อการจัดทำ 
  ข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
   
  5.ระดับผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานระบบ 
  ประกันคุณภาพภายในผ่านเกณฑ์ 
 2.สร้างความเข้มแข็งในการ 1.จำนวนครั้งของการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ 
 บริหารจัดการแบบมีส่วนร ่วม การร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 1.จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ 
 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษา 
  2.ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนในด้าน 
  การบริหารจัดการท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา  



 
 

ส่วนที่4 
กลยุทธ์และมาตรการดำเนินงาน 

 
 

กลยุทธ์ที ่1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
กลยุทธ์ที ่2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4.ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5.พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม



มาตรการดำเนินงานระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 
กลยุทธ์ที ่1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 

 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

1.1 น้อมนำแนว 
พระราชดำริ 
“ศาสตร์ 
พระราชา” 
และหลัก 
ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจ 
พอเพียง มาใช้ 
ในการจัด 
กระบวนการ 
เรียนรู้อย่าง 
ยั่งยืน 

1.ร้อยละของนักเรียนเข้าร ่วม 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

80 85 87 89 91 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-กิจกรรมปลูกผักปลอด
สารพิษ 
-กิจกรรมเล้ียงไก่ไข ่
-กิจกรรมเล้ียงปลา 
-กิจกรรมเพาะเห็ด
นางฟ้า 

    ครูบุญยา 

80 84 86 88 90 โครงการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ 

-สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
-กิจกรรมสร้างสรรค์งาน 
 ประดิษฐ์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการ  
 อ่าน การเขียน 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมชุมนุมหรรษา 
-กิจกรรมส่งเสริมงาน 
 อาชีพ 

    ครูวัชรี ย่อง
สรรเจริญ 

80 86 88 90 92 กิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน 

-กิจกรรมลูกเสือ 
-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมชุมนุม 

    ครูวัชรี ย่อง
สรรเจริญ 



 
 

 
 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

 2.ระดับคุณภาพของ 
สถานศึกษาในการนำหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี 
มาประยุกต์ใช้ในสถานศึก 
โดยบูรณาการในทุกกลุ่มส 
การเรียนรู้และการจัด 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

80 85 87 89 91 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-กิจกรรมปลูกผักปลอด
สารพิษ 
-กิจกรรมเล้ียงไก่ไข ่
-กิจกรรมเล้ียงปลา 
-กิจกรรมเพาะเห็ด
นางฟ้า 
 

    ครูบุญยา รัต
นมณี 

80 86 88 90 92 กิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน 

-กิจกรรมลูกเสือ 
-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมชุมนุม 
 

    ครูวัชรี ย่อง
สรรเสริญ 

3.ร้อยละของนักเรียน ครู 
พึงพอใจต่อกิจกรรมปลูก 
จิตสำนึกเศรษฐกิจพอเพียง 

80 85 87 89 91 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-กิจกรรมปลูกผักปลอด
สารพิษ 
-กิจกรรมเล้ียงไก่ไข ่
-กิจกรรมเล้ียงปลา 
-กิจกรรมเพาะเห็ด
นางฟ้า 
 

    ครูบุญยา รัต
นมณี 



 

 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

1.2 ปลูกฝังและ 
เสริมสร้างวิถี 
ชีวิต 
ประชาธิปไตย 
ความสามัคคี 
ความ 
สมานฉันท์ 
สันติวิธี ต่อ 
การทุจริต 
คอรัปช่ัน และ 
ยึดมั่นในก 
ปกครอง 
ระบอบ 
ประชาธิปไตย 
อันมี 
พระมหากษัตร ิ
ย์ทรงเป็น 
ประมุข 

1.ร้อยละของผู้เรียนยอมรับ 
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
มนุษย์สัมพันธ์ดี 

80 86 88 90 92 กิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน 

-กิจกรรมลูกเสือ 
-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมชุมนุม 

    ครูวัชรี ย่อง
สรรเจริญ 

80 84 86 88 90 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

-กิจกรรมสวดมนต์ยาว
สุดสัปดาห์ 
-กิจกรรมสมุดบันทึก
ความดี 
-กิจกรรมนักธรรม
ประจำปี 
-กิจกรรมสหกรณ์และ
ออมทรัพย์ 

    ครูบุญยา รัต
นมณี 

80 86 88 90 92 โครงการส่งเสริม
ความพร้อม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน
ของเด็กปฐมวัย 

-กิจกรรม  Project 
Approach (การสอน
แบบโครงการ 
-จัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ตาม
แผนการจัด
ประสบการณ์ครอบคลุม
ท้ัง ๖ กิจกรรมหลักและ
มีมุมประสบการณ์ 
-กิจกรรมบันทึกความดี 

    ครูศิรภัสสร์ 
เกนุ้ย 



 

 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

        คนเก่งท่ี 1 
-กิจกรรมนิทานเพื่อนรัก(อ่าน
วันละนิด จิตแจ่มใส) 
-กิจกรรมออมวันละนิดชีวิตมี
สุข 
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
-กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน 

     

80 82 84 86 88 โครงการ
กิจกรรมวัน
สำคัญ 

-กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
-กิจกรรมจัดบอร์ดวันสำคัญ 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี 
-วันไหว้คร ู
-วันสุนทรภู่/ 
วันภาษาไทย 
-วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
-วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
-วันเด็กแห่งชาติ 
-วันขึ้นปีใหม ่
-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 

    ครูฟองนภา  
จันทร์แดง  
ครูไซตน  สะ
มะแอ 



 
 

 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

 2.ร้อยละของผู้เรียนไม่
เพิกเฉยต่อการประทำท่ี 
ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดี 
ในครอบครัว ของ 
สังคม 

80 84 86 88 90 โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

-กิจกรรมสวดมนต์ยาวสุด
สัปดาห์ 
-กิจกรรมสมุดบันทึกความดี 
-กิจกรรมนักธรรมประจำปี 
-กิจกรรมสหกรณ์และออม
ทรัพย์ 

    ครูบุญยา รัต
นมณี 

80 86 88 90 92 โครงการ
ส่งเสริมความ
พร้อม
พัฒนาการท้ัง 
4 ด้านของ
เด็กปฐมวัย 

-กจิกรรม  Project Approach 
(การสอนแบบโครงการ 
-จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ตามแผนการจัดประสบการณ์
ครอบคลุมท้ัง ๖ กิจกรรมหลัก
และมีมุมประสบการณ์ 
-กิจกรรมบันทึกความดี 
คนเก่งท่ี 1 
-กิจกรรมนิทานเพื่อนรัก(อ่านวนั
ละนิด จิตแจ่มใส) 
-กิจกรรมออมวันละนิดชีวิตมีสุข 
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
-กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน 

    ครูศิรภัสสร์ 
เกนุ้ย 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

 3.ร้อยละของผู้เรียนผ่าน 
ประเมินตามหลักสูตรต้าน 
ทุจริตศึกษา 

80 84 86 88 90 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

-กิจกรรมสวดมนต์ยาวสุด
สัปดาห์ 
-กิจกรรมสมุดบันทึกความดี 
-กิจกรรมนักธรรมประจำปี 
-กิจกรรมสหกรณ์และออม
ทรัพย์ 

    ครูบุญยา รัต
นมณี 

80 86 88 90 92 โครงการโรงเรียน
สีขาว 

-กิจกรรมสภานักเรียน 
-กิจกรรมกีฬา 
-กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 

    ครูสุนิษา ไชย
ถาวร 
ครูวรรณวิมล 
บุณแก้ว 

80 84 86 88 90 โครงการลูกเสือ 
เนตรนารี 

-เข้าร่วมกิจกรรม “คูหา
โมเดล” 
-เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรม เครือข่ายท่าชะมวง
สามัคคี 

    ครูศิรภัสสร์ 
เกนุ้ย 
ครูบุษรา ช่อ
มณี 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

 4.จำนวนกิจกรรมการเรียน 
การสอนสร้างภูมิคุ้มกัน 
ปรามทุจริต 

80 84 86 88 90 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

-กิจกรรมสวดมนต์ยาวสุด
สัปดาห์ 
-กิจกรรมสมุดบันทึกความดี 
-กิจกรรมนักธรรมประจำปี 
-กิจกรรมสหกรณ์และออม
ทรัพย์ 

    ครูบุญยา รัต
นมณี 

80 86 88 90 92 โครงการโรงเรียน
สีขาว 

-กิจกรรมสภานักเรียน 
-กิจกรรมกีฬา 
-กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 

    ครูสุนิษา ไชย
ถาวร 
ครูวรรณวิมล 
บุณแก้ว 

80 84 86 88 90 โครงการลูกเสือ 
เนตรนารี 

-เข้าร่วมกิจกรรม “คูหา
โมเดล” 
-เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรม เครือข่ายท่าชะมวง
สามัคคี 

    ครูศิรภัสสร์ 
เกนุ้ย 
ครูบุษรา ช่อ
มณี 



 

 
 
 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

 5.จำนวนกิจกรรมการอยู ่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

80 82 84 86 88 โครงการ
กิจกรรมวัน
สำคัญ 

-กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
-กิจกรรมจัดบอร์ดวันสำคัญ 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี 
-วันไหว้คร ู
-วันสุนทรภู่/วันภาษาไทย 
-วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
-วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
-วันเด็กแห่งชาติ 
-วันขึ้นปีใหม ่
-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 

    ครูฟองนภา  
จันทร์แดง  
ครูไซตน  สะ
มะแอ 

80 84 86 88 90 โครงการลูกเสือ 
เนตรนารี 

-เข้าร่วมกิจกรรม “คูหา
โมเดล” 
-เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรม เครือข่ายท่าชะมวง
สามัคคี 

    ครูศิรภัสสร์ 
เกนุ้ย 
ครูบุษรา ช่อ
มณี 



 
 
 

 
 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

1.3 จัด 
หลักสูตรและ 
กระบวนการ 
เรียนรู ้
ประวัติศาสตร์ 
และความเป็น 
พลเมือง เพื่อ 
สร้างความรู้ 
ความเข้าใจท่ี 
ถูกต้องเกี่ย 
สถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตร ิ
ย์ 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความ 
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความ 
เป็นไทย และเห็นคุณค่า 
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
ในชีวิตประจำวัน 

80 82 84 86 88 โครงการกิจกรรมวัน
สำคัญ 

-กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา 
-กิจกรรมจัดบอร์ดวัน
สำคัญ 
-วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
-วันไหว้คร ู
-วันสุนทรภู่/วัน
ภาษาไทย 
-วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
-วันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ 
-วันเด็กแห่งชาติ 
-วันขึ้นปีใหม ่
-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 

    ครูฟองนภา  
จันทร์แดง  
ครูไซตน  สะ
มะแอ 



 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

 2.ร้อยละของผู้เรียนรัก
สถาบัน 
ชาติ ยึดมั่นระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข 

80 82 84 86 88 โครงการกิจกรรม
วันสำคัญ 

-กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา 
-กิจกรรมจัดบอร์ดวันสำคัญ 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี 
-วันไหว้คร ู
-วันสุนทรภู่/วันภาษาไทย 
-วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
-วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
-วันเด็กแห่งชาติ 
-วันขึ้นปใีหม ่
-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 

    ครูฟองนภา  
จันทร์แดง  
ครูไซตน  สะ
มะแอ 

80 86 88 90 92 โครงการโรงเรียน
สีขาว 

-กิจกรรมสภานักเรียน 
-กิจกรรมกีฬา 
-กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 

    ครูสุนิษา ไชย
ถาวร 
ครูวรรณวิมล 
บุณแก้ว 

80 84 86 88 90 โครงการลูกเสือ 
เนตรนารี 

-เข้าร่วมกิจกรรม “คูหา
โมเดล” 
-เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรม เครือข่ายท่าชะมวง
สามัคคี 

    ครูศิรภัสสร์ 
เกนุ้ย 
ครูบุษรา ช่อ
มณี 



 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

1.4 ส่งเสริม 
การจัดกิจกรร 
ท้ังในและนอก 
ห้องเรียน ท่ี 
ต่อการพัฒนา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ตา 
หลักสูตรและ 
ค่านิยม 12 
ประการ 

1.ร้อยละของผู้เรียนมีความ 
ประพฤติด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม 
และจิตสำนึกตามท่ี 
สถานศึกษากำหนด 

80 84 86 88 90 โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

-กิจกรรมสวดมนต์ยาวสุด
สัปดาห์ 
-กิจกรรมสมุดบันทึกความดี 
-กิจกรรมนักธรรมประจำปี 
-กิจกรรมสหกรณ์และออม
ทรัพย์ 

    ครูบุญยา รัต
นมณี 

80 84 86 88 90 โครงการ
ลูกเสือ เนตร
นารี 

-เข้าร่วมกิจกรรม “คูหาโมเดล” 
-เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 
เครือข่ายท่าชะมวงสามัคคี 

    ครูศิรภัสสร์ 
เกนุ้ย 
ครูบุษรา ช่อ
มณี 

80 86 88 90 92 โครงการ
โรงเรียนสีขาว 

-กิจกรรมสภานักเรียน 
-กิจกรรมกีฬา 
-กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 

    ครูสุนิษา ไชย
ถาวร 
ครูวรรณวิมล 
บุณแก้ว 

80 84 86 88 90 โครงการลด
เวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-กิจกรรมสร้างสรรค์งาน 
 ประดิษฐ์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการ  
 อ่าน การเขียน 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมชุมนุมหรรษา 
-กิจกรรมส่งเสริมงาน 
 อาชีพ 

    ครูวัชรี ย่อง
สรรเจริญ 



 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

 2.ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับ 
มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถ 
ความมีวินัยและจิตสาธารณะ 

80 85 87 89 91 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-กิจกรรมปลูกผักปลอด
สารพิษ 
-กิจกรรมเล้ียงไก่ไข ่
-กิจกรรมเล้ียงปลา 
-กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า 
 

    ครูบุญยา รัต
นมณี 

80 84 86 88 90 โครงการลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ 

-สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
-กิจกรรมสร้างสรรค์งาน 
 ประดิษฐ์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการ  
 อ่าน การเขียน 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมชุมนุมหรรษา 
-กิจกรรมส่งเสริมงาน 
 อาชีพ 

    ครูวัชรี ย่อง
สรรเจริญ 

80 84 86 88 90 โครงการลูกเสือ 
เนตรนารี 

-เข้าร่วมกิจกรรม “คูหา
โมเดล” 
-เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย
พักแรม เครือข่ายท่า
ชะมวงสามัคคี 

    ครูศิรภัสสร์ 
เกนุ้ย 
ครูบุษรา ช่อ
มณี 



 
 

 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

 3.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้า
ร่วม 
กิจกรรมเพื่อประโยชน ์
สาธารณะ 

80 85 87 89 91 โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-กิจกรรมปลูกผักปลอด
สารพิษ 
-กิจกรรมเล้ียงไก่ไข ่
-กิจกรรมเล้ียงปลา 
-กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า 
 

    ครูบุญยา รัต
นมณี 

80 84 86 88 90 โครงการลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ 

-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-กิจกรรมสร้างสรรค์งาน 
 ประดิษฐ์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการ  
 อ่าน การเขียน 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมชุมนุมหรรษา 
-กิจกรรมส่งเสริมงาน 
 อาชีพ 

    ครูวัชรี ย่อง
สรรเจริญ 

80 84 86 88 90 โครงการลูกเสือ 
เนตรนารี 

-เข้าร่วมกิจกรรม “คูหา
โมเดล” 
-เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรม เครือข่ายท่าชะมวง
สามัคคี 

    ครูศิรภัสสร์ 
เกนุ้ย 
ครูบุษรา ช่อ
มณี 



 

 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

 4.ร้อยละของผู้เรียนรู้วิธ ี
รักษาสุขภาพของตนเองให้ 
แข็งแรง 

80 86 88 90 92 โครงการโรงเรียน
สีขาว 

-กิจกรรมสภานักเรียน 
-กิจกรรมกีฬา 
-กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 

    ครูสุนิษา ไชย
ถาวร 
ครูวรรณวิมล 
บุณแก้ว 

80 86 88 90 92 โครงการส่งเสริม
ความพร้อม
พัฒนาการท้ัง 4 
ด้านของเด็ก
ปฐมวัย 

-กิจกรรม  Project 
Approach (การสอนแบบ
โครงการ 
-จัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ตามแผนการ
จัดประสบการณ์ครอบคลุม
ท้ัง ๖ กิจกรรมหลักและมีมุม
ประสบการณ์ 
-กิจกรรมบันทึกความดี 
คนเก่งท่ี 1 
-กิจกรรมนิทานเพื่อนรัก
(อ่านวันละนิด จิตแจ่มใส) 
-กิจกรรมออมวันละนิดชีวิตมี
สุข 
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
-กิจกรรมเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

    ครูศิรภัสสร์ 
เกนุ้ย 



 

 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

 5.ร้อยละของผู้เรียนรักษา 
อารมณ์และสุขภาพจิตให้ 
เสมอ 

80 86 88 90 92 โครงการส่งเสริม
ความพร้อม
พัฒนาการท้ัง 4 
ด้านของเด็ก
ปฐมวัย 

-กิจกรรม  Project 
Approach (การสอนแบบ
โครงการ 
-จัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ตามแผนการจัด
ประสบการณ์ครอบคลุมท้ัง ๖ 
กิจกรรมหลักและมีมุม
ประสบการณ์ 
-กิจกรรมบันทึกความดี 
คนเก่งท่ี 1 
-กิจกรรมนิทานเพื่อนรัก(อ่าน
วันละนิด จิตแจ่มใส) 
-กิจกรรมออมวันละนิดชีวิตมี
สุข 
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
-กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน 

    ครูศิรภัสสร์ 
เกนุ้ย 

80 86 88 90 92 โครงการ
โรงเรียนสีขาว 

-กิจกรรมสภานักเรียน 
-กิจกรรมกีฬา 
-กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 

    ครูสุนิษา ไชย
ถาวร 
ครูวรรณวิมล 
บุณแก้ว 



 
 

 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

  80 84 86 88 90 โครงการลด
เวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ 

-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-กิจกรรมสร้างสรรค์งาน 
 ประดิษฐ์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการ  
 อ่าน การเขียน 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมชุมนุมหรรษา 
-กิจกรรมส่งเสริมงาน 
 อาชีพ 

    ครูวัชรี ย่อง
สรรเจริญ 

80 82 84 86 88 โครงการ
กิจกรรมวัน
สำคัญ 

-กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
-กิจกรรมจัดบอร์ดวันสำคัญ 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
-วันไหว้คร ู
-วันสุนทรภู่/วันภาษาไทย 
-วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
-วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
-วันเด็กแห่งชาติ 
-วันขึ้นปีใหม ่
-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 

    ครูฟองนภา  
จันทร์แดง  
ครูไซตน  สะ
มะแอ 



 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

 
 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

2.1 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการ
พัฒนา 
ผู้เรียนอย่าง 
คุณภาพด้วย 
การปรับ หลักสูตร 
การวัดประเมินผลท
เหมาะสม 

1.ระดับคุณภาพของ
หลักสูตรในระดับปฐมวัยและ
หลักสูตร แกนกลาง
การศึกษาข้ัน พื้นฐาน และ
นำหลักสูตร 
การปฏิบัติให้เกิด 
ประสิทธิภาพ และจัดการ 
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ 
หลักสูตร ตามความจำเป็น 
ความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 

80 86 88 90 92 โครงการส่งเสริม
ความพร้อม
พัฒนาการท้ัง 4 
ด้านของเด็ก
ปฐมวัย 

-กิจกรรม  Project 
Approach (การสอนแบบ
โครงการ 
-จัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ตามแผนการจัด
ประสบการณ์ครอบคลุมท้ัง ๖ 
กิจกรรมหลักและมีมุม
ประสบการณ์ 
-กิจกรรมบันทึกความดี 
คนเก่งท่ี 1 
-กิจกรรมนิทานเพื่อนรัก(อ่าน
วันละนิด จิตแจ่มใส) 
-กิจกรรมออมวันละนิดชีวิตมี
สุข 
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
-กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน 

    ครูศิรภัสสร์ 
เกนุ้ย 



มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

 2.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ 
ตามหลักสูตรเป็นไปตาม 
เกณฑ์ 

80 86 88 90 92 ส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ 

-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
หลัก (วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล สอนซ่อมเสริม) 
-กิจกรรมติวเข้มเติมเต็ม
ความรู้ 
-กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

86 88 90 92 ครูจามรี นาค
ทิม 

80 86 88 90 92 โครงการส่งเสริม
ความพร้อม
พัฒนาการท้ัง 4 
ด้านของเด็ก
ปฐมวัย 
 

-กิจกรรม  Project 
Approach (การสอนแบบ
โครงการ 
-จัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ตามแผนการจัด
ประสบการณ์ครอบคลุมท้ัง ๖ 
กิจกรรมหลักและมีมุม
ประสบการณ์ 
-กิจกรรมบันทึกความดี 
คนเก่งท่ี 1 
-กิจกรรมนิทานเพื่อนรัก(อ่าน
วันละนิด จิตแจ่มใส) 
-กิจกรรมออมวันละนิดชีวิตมี 
 

86 88 90 92 ครูศิรภัสสร์ 
เกนุ้ย 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

        สุข 
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
-กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน 

     

 80 84 86 88 90 โครงการลด
เวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-กิจกรรมสร้างสรรค์งาน 
 ประดิษฐ์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการ  
 อ่าน การเขียน 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมชุมนุมหรรษา 
-กิจกรรมส่งเสริมงาน 
 อาชีพ 

84 86 88 90 ครูวัชรี ย่อง
สรรเจริญ 



 

 
 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

 3.ร้อยละของผู้เรียนม ี
ความสามารถในด้านการ 
ส่ือสารท้ังภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษเหมาะสมตาม 
เกณฑ์ระดับช้ัน 

80 86 88 90 92 ส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ 

-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
หลัก (วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล สอนซ่อมเสริม) 
-กิจกรรมติวเข้มเติมเต็ม
ความรู้ 
-กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

86 88 90 92 ครูจามรี นาค
ทิม 

 80 84 86 88 90 โครงการลด
เวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-กิจกรรมสร้างสรรค์งาน 
 ประดิษฐ์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการ  
 อ่าน การเขียน 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมชุมนุมหรรษา 
-กิจกรรมส่งเสริมงาน 
 อาชีพ 

84 86 88 90 ครูวัชรี ย่อง
สรรเจริญ 



 
 

 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

 4.ร้อยละของผู้เรียนผ่านการ 
ประเมินความรู้ ความเข้าใจ 
อย่างเป็นระบบและมี 
ประสิทธิภาพ 

80 86 88 90 92 ส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ 

-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
หลัก (วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล สอนซ่อมเสริม) 
-กิจกรรมติวเข้มเติมเต็ม
ความรู้ 
-กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

    ครูจามรี นาค
ทิม 

 80 84 86 88 90 โครงการลด
เวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-กิจกรรมสร้างสรรค์งาน 
 ประดิษฐ์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการ  
 อ่าน การเขียน 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมชุมนุมหรรษา 
-กิจกรรมส่งเสริมงาน 
 อาชีพ 

    ครูวัชรี ย่อง
สรรเจริญ 



 
 

 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผูร้ับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

 5.ร้อยละของผู้เรียนเกิดการ 
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
ผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้าง 
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนม 
ร่วม มีการตรวจสอบและ 
ประเมินผลความรู้ความเข้า 
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบ 
และมีประสิทธิภาพ 

80 86 88 90 92 ส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ 

-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
หลัก (วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล สอนซ่อมเสริม) 
-กิจกรรมติวเข้มเติมเต็ม
ความรู้ 
-กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

    ครูจามรี นาค
ทิม 

 80 84 86 88 90 โครงการลด
เวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-กิจกรรมสร้างสรรค์งาน 
 ประดิษฐ์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการ  
 อ่าน การเขียน 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมชุมนุมหรรษา 
-กิจกรรมส่งเสริมงาน 
 อาชีพ 

    ครูวัชรี ย่อง
สรรเจริญ 



 
 

 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

2.2 พัฒนา 
คุณภาพ 
กระบวนการ 
เรียนรู ้

1.ร้อยละของผู้เรียนม ี
ความสามารถในการอ่านและ 
เขียนได้เหมาะสมตามเกณฑ์ 
ระดับช้ัน 

80 86 88 90 92 ส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ 

-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
หลัก (วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล สอนซ่อมเสริม) 
-กิจกรรมติวเข้มเติมเต็ม
ความรู้ 
-กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

    ครูจามรี นาค
ทิม 

 80 84 86 88 90 โครงการลด
เวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-กิจกรรมสร้างสรรค์งาน 
 ประดิษฐ์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการ  
 อ่าน การเขียน 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมชุมนุมหรรษา 
-กิจกรรมส่งเสริมงาน 
 อาชีพ 

    ครูวัชรี ย่อง
สรรเจริญ 



 
 

 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

2.2 พัฒนา 
คุณภาพ 
กระบวนการ 
เรียนรู ้

2.ร้อยละของผู้เรียนม ี
ความสามารถในด้านการคิด 
คำนวณเหมาะสมตามเกณฑ์ 
ระดับช้ัน 

80 86 88 90 92 ส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ 

-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
หลัก (วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล สอนซ่อมเสริม) 
-กิจกรรมติวเข้มเติมเต็ม
ความรู้ 
-กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

    ครูจามรี นาค
ทิม 

80 84 86 88 90 โครงการลด
เวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-กิจกรรมสร้างสรรค์งาน 
 ประดิษฐ์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการ  
 อ่าน การเขียน 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมชุมนุมหรรษา 
-กิจกรรมส่งเสริมงาน 
 อาชีพ 

    ครูวัชรี ย่อง
สรรเจริญ 



 
 

 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

2.2 พัฒนา 
คุณภาพ 
กระบวนการ 
เรียนรู ้

3.ร้อยละของผู้เรียนม ี
ความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์คิดวิจารณญา 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความ 
คิดเห็นแก้ปัญหาและนไป า 
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ 
ต่างๆอย่างเหมาะสม 

80 86 88 90 92 ส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ 

-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
หลัก (วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล สอนซ่อมเสริม) 
-กิจกรรมติวเข้มเติมเต็ม
ความรู้ 
-กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

    ครูจามรี นาค
ทิม 

 80 84 86 88 90 โครงการลด
เวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-กิจกรรมสร้างสรรค์งาน 
 ประดิษฐ์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการ  
 อ่าน การเขียน 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมชุมนุมหรรษา 
-กิจกรรมส่งเสริมงาน 
 อาชีพ 

    ครูวัชรี ย่อง
สรรเจริญ 



 
 
 

 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

2.2 พัฒนา 
คุณภาพ 
กระบวนการ 
เรียนรู ้

4.ร้อยละของผู้เรียนม ี
คุณลักษณะและทักษะการ 
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 

80 86 88 90 92 ส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ 

-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
หลัก (วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล สอนซ่อมเสริม) 
-กิจกรรมติวเข้มเติมเต็ม
ความรู้ 
-กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

    ครูจามรี นาค
ทิม 

 80 84 86 88 90 โครงการลด
เวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-กิจกรรมสร้างสรรค์งาน 
 ประดิษฐ์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการ  
 อ่าน การเขียน 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมชุมนุมหรรษา 
-กิจกรรมส่งเสริมงาน 
 อาชีพ 

    ครูวัชรี ย่อง
สรรเจริญ 



 
 
 

 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

2.2 พัฒนา 
คุณภาพ 
กระบวนการ 
เรียนรู ้

5.ร้อยละของผู้เรียนม ี
ความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและกา 
ส่ือสารตามเกณฑ์ระดับช้ันมี 
ประสิทธิภาพ 

80 86 88 90 92 ส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ 

-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
หลัก (วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล สอนซ่อมเสริม) 
-กิจกรรมติวเข้มเติมเต็ม
ความรู้ 
-กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

    ครูจามรี นาค
ทิม 

80 84 86 88 90 โครงการลด
เวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-กิจกรรมสร้างสรรค์งาน 
 ประดิษฐ์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการ  
 อ่าน การเขียน 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมชุมนุมหรรษา 
-กิจกรรมส่งเสริมงาน 
 อาชีพ 

    ครูวัชรี ย่อง
สรรเจริญ 



 
 
 

 
 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

2.2 พัฒนา 
คุณภาพ 
กระบวนการ 
เรียนรู ้

6.ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยที 
มีทักษะกระบวนการ 
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยา 
ศาสตร์ตามโครงการบ้าน 
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประ 
ไทย 

80 86 88 90 92 โครงการส่งเสริม
ความพร้อม
พัฒนาการท้ัง 4 
ด้านของเด็ก
ปฐมวัย 

-กิจกรรม  Project 
Approach (การสอนแบบ
โครงการ 
-จัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ตามแผนการจัด
ประสบการณ์ครอบคลุมท้ัง ๖ 
กิจกรรมหลักและมีมุม
ประสบการณ์ 
-กิจกรรมบันทึกความดี 
คนเก่งท่ี 1 
-กิจกรรมนิทานเพื่อนรัก(อ่าน
วันละนิด จิตแจ่มใส) 
-กิจกรรมออมวันละนิดชีวิตมี
สุข 
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
-กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน 

    ครูศิรภัสสร์ 
เกนุ้ย 



 
 
 

 
 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

2.2 พัฒนา 
คุณภาพ 
กระบวนการ 
เรียนรู ้

7.ร้อยละของผู้เรียนระดับ 
ปฐมวัยที่มีพัฒนาทางด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังม 
และสติปัญญา และมีความ 
พร้อมเข้าเรียนช้ัน ป.1 

80 86 88 90 92 โครงการส่งเสริม
ความพร้อม
พัฒนาการท้ัง 4 
ด้านของเด็ก
ปฐมวัย 

-กิจกรรม  Project 
Approach (การสอนแบบ
โครงการ 
-จัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ตามแผนการจัด
ประสบการณ์ครอบคลุมท้ัง ๖ 
กิจกรรมหลักและมีมุม
ประสบการณ์ 
-กิจกรรมบันทึกความดี 
คนเก่งท่ี 1 
-กิจกรรมนิทานเพื่อนรัก(อ่าน
วันละนิด จิตแจ่มใส) 
-กิจกรรมออมวันละนิดชีวิตมี
สุข 
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
-กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน 

    ครูศิรภัสสร์ 
เกนุ้ย 



 
 
 

 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

2.2 พัฒนา 
คุณภาพ 
กระบวนการ 
เรียนรู ้

8.ร้อยละของผู้เรียนมีนิสัยรัก 
การอ่าน 

80 86 88 90 92 ส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ 

-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
หลัก (วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล สอนซ่อมเสริม) 
-กิจกรรมติวเข้มเติมเต็ม
ความรู้ 
-กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

    ครูจามรี นาค
ทิม 

 80 84 86 88 90 โครงการลด
เวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-กิจกรรมสร้างสรรค์งาน 
 ประดิษฐ์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการ  
 อ่าน การเขียน 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมชุมนุมหรรษา 
-กิจกรรมส่งเสริมงาน 
 อาชีพ 

    ครูวัชรี ย่อง
สรรเจริญ 



 
 
 

 
 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

  80 86 88 90 92 โครงการส่งเสริม
ความพร้อม
พัฒนาการท้ัง 4 
ด้านของเด็ก
ปฐมวัย 

-กิจกรรม  Project 
Approach (การสอนแบบ
โครงการ 
-จัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ตามแผนการจัด
ประสบการณ์ครอบคลุมท้ัง ๖ 
กิจกรรมหลักและมีมุม
ประสบการณ์ 
-กิจกรรมบันทึกความดี 
คนเก่งท่ี 1 
-กิจกรรมนิทานเพื่อนรัก(อ่าน
วันละนิด จิตแจ่มใส) 
-กิจกรรมออมวันละนิดชีวิตมี
สุข 
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
-กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน 

    ครูศิรภัสสร์ 
เกนุ้ย 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

2.2 พัฒนา 
คุณภาพ 
กระบวนการ 
เรียนรู ้

9.ร้อยละของครูท่ีผลิต จัดหา 
และใช้ส่ือการเรียนการสอน 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และส่ิง 
งอำนวยความสะดวกท่ี 
หลากหลายรวมทั้งการพัฒนา 
ห้องสมุดและแหล่งเรียนร 
ภายในสถานศึกษาในการ 
จัดการเรียนรู้ได้ท้ังใน 
ห้องเรียน และนอกห้องเรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียน 
เต็มศักยภาพ 

85 87 ๘๙ 9๑ 9๓ โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- กิจกรรมประชุม อบรม และ
สัมมนา 
- กิจกรรมพัฒนาครูโดยใช้
คูปองครู/TEPE 
- นิเทศและติดตาม 
- กิจกรรมส่งเสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
- กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัติ งาน 

    ครูศิรภัสสร์ 
เกนุ้ย 



 
 
 

 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

2.2 พัฒนา 
คุณภาพ 
กระบวนการ 
เรียนรู ้

10.ร้อยละของผู้เรียนมีความ 
ต้องการจำเป็นพิเศษ ( 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี 
ความสามารถพิเศษ)ได้รับ
การ 
พัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ 
ด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

80 86 88 90 92 ส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ 

-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
หลัก (วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล สอนซ่อมเสริม) 
-กิจกรรมติวเข้มเติมเต็ม
ความรู้ 
-กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

    ครูจามรี นาค
ทิม 

80 84 86 88 90 โครงการลด
เวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-กิจกรรมสร้างสรรค์งาน 
 ประดิษฐ์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการ  
 อ่าน การเขียน 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมชุมนุมหรรษา 
-กิจกรรมส่งเสริมงาน 
 อาชีพ 

    ครูวัชรี ย่อง
สรรเจริญ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

2.2 พัฒนา 
คุณภาพ 
กระบวนการ 
เรียนรู ้

11.ร้อยละของผู้เรียนช้ัน  ป.
6 
ร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อ 
การศึกษาต่อและการ 
ประกอบอาชีพอย่าง เข้มแข 
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

80 84 86 88 90 กิจกรรมแนะ
แนว 

-กิจกรรมอาชีพท่ีนักเรียน
ใฝ่ฝัน 
-กิจกรรมแนะแนวทั้ง ๕ 
บริการ 

    ครูปาริตา  สัจ
จากุล    
ครูวรรณวิมล 
บุญแก้ว 



 
 
 

 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

2.2 พัฒนา 
คุณภาพ 
กระบวนการ 
เรียนรู ้

12.ร้อยละของผู้เรียนมีผล
การ 
ทดสอบ O-NET /NTเพิ่มขึน้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 หรือ 
พัฒนาการสูงขึ้น 

80 86 88 90 92 ส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ 

-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
หลัก (วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล สอนซ่อมเสริม) 
-กิจกรรมติวเข้มเติมเต็ม
ความรู้ 
-กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

    ครูจามรี นาค
ทิม 

 80 84 86 88 90 โครงการลด
เวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-กิจกรรมสร้างสรรค์งาน 
 ประดิษฐ์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการ  
 อ่าน การเขียน 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมชุมนุมหรรษา 
-กิจกรรมส่งเสริมงาน 
 อาชีพ 

    ครูวัชรี ย่อง
สรรเจริญ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

2.2 พัฒนา 
คุณภาพ 
กระบวนการ 
เรียนรู ้

13.ค่าเฉล่ียผลการทดสอบ 
ระดับชาติของผู้เรียนมี 
พัฒนาการสูงขึ้นหรือ 
คุณภาพ เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

80 86 88 90 92 ส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ 

-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
หลัก (วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล สอนซ่อมเสริม) 
-กิจกรรมติวเข้มเติมเต็ม
ความรู้ 
-กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

    ครูจามรี นาค
ทิม 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

2.2 พัฒนา 
คุณภาพ 
กระบวนการ 
เรียนรู ้

14.ร้อยละของผู้เรียนมีความ 
ทักษะ และเจตคติท่ีดีผ่าน 
เกณฑ์ระดับช้ันพร้อมท่ีจะ 
ศึกษาต่อในระดับช้ันท่ี 
หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ 
เหมาะสมกับช่วงวัย 

80 84 86 88 90 กิจกรรมแนะ
แนว 

-กิจกรรมอาชีพท่ีนักเรียน
ใฝ่ฝัน 
-กิจกรรมแนะแนวทั้ง ๕ 
บริการ 

    ครูปาริตา  สัจ
จากุล    
ครูวรรณวิมล 
บุญแก้ว 

15.ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ป.
6 
มีความพร้อมในการศึกษาต่อ 
ช้ัน ม.1 

80 84 86 88 90 กิจกรรมแนะ
แนว 

-กิจกรรมอาชีพท่ีนักเรียน
ใฝ่ฝัน 
-กิจกรรมแนะแนวทั้ง ๕ 
บริการ 

    ครูปาริตา  สัจ
จากุล    
ครูวรรณวิมล 
บุญแก้ว 



 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

2.2 พัฒนา 
คุณภาพ 
กระบวนการ 
เรียนรู ้

16.ร้อยละของผู้เรียนมีส่วน 
ร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง 
กำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรม 
ท่ีสอดคล้องกับความสนใจ 

80 86 88 90 92 ส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ 

-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
หลัก (วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล สอนซ่อมเสริม) 
-กิจกรรมติวเข้มเติมเต็ม
ความรู้ 
-กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

    ครูจามรี นาค
ทิม 

 80 86 88 90 92 โครงการส่งเสริม
ความพร้อม
พัฒนาการท้ัง 4 
ด้านของเด็ก
ปฐมวัย 

-กิจกรรม  Project 
Approach (การสอนแบบ
โครงการ 
-จัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ตามแผนการจัด
ประสบการณ์ครอบคลุมท้ัง ๖ 
กิจกรรมหลักและมีมุม
ประสบการณ์ 
-กิจกรรมบันทึกความดี 
คนเก่งท่ี 1 
 

    ครูศิรภัสสร์ 
เกนุ้ย 



 
 
 
 

 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

        กิจกรรมออมวันละนิดชีวิตมี
สุข 
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
-กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน 
-กิจกรรมนิทานเพื่อนรัก(อ่าน
วันละนิด จิตแจ่มใส) 
 

     

 80 84 86 88 90 โครงการลด
เวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-กิจกรรมสร้างสรรค์งาน 
 ประดิษฐ์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการ  
 อ่าน การเขียน 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมชุมนุมหรรษา 
-กิจกรรมส่งเสริมงาน 
 อาชีพ 

    ครูวัชรี ย่อง
สรรเจริญ 



มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

2.2 พัฒนา 
คุณภาพ 
กระบวนการ 
เรียนร 

17.ร้อยละของผู้เรียนเรีย 
โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ 
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลา 
สรุปองค์ความรู้และสามา 
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง 
ได้ 

80 86 88 90 92 โครงการ
ส่งเสริม
ความพร้อม
พัฒนาการ
ท้ัง 4 ด้าน
ของเด็ก
ปฐมวัย 

-กิจกรรม  Project Approach 
(การสอนแบบโครงการ 
-จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ตามแผนการจัดประสบการณ์
ครอบคลุมท้ัง ๖ กิจกรรมหลัก
และมีมุมประสบการณ์ 
-กิจกรรมบันทึกความดี 
คนเก่งท่ี 1 
-กิจกรรมนิทานเพื่อนรัก(อ่านวนั
ละนิด จิตแจ่มใส) 
-กิจกรรมออมวันละนิดชีวิตมีสุข 
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
-กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน 

    ครูศิรภัสสร์ 
เกนุ้ย 

 80 86 88 90 92 ส่งเสริม
ทักษะทาง
วิชาการ 

-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก 
(วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล สอน
ซ่อมเสริม) 
-กิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ 
-กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

    ครูจามรี นาค
ทิม 



 

 
 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

2.2 พัฒนา 
คุณภาพ 
กระบวนการ 
เรียนรู ้

18.ร้อยละของผู้เรียน 
ผู้ปกครองพึงพอใจต่อการ 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม 
เวลารู้ 

80 84 86 88 90 โครงการลด
เวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-กิจกรรมสร้างสรรค์งาน 
 ประดิษฐ์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการ  
 อ่าน การเขียน 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมชุมนุมหรรษา 
-กิจกรรมส่งเสริมงาน 
 อาชีพ 

    ครูวัชรี ย่อง
สรรเจริญ 

 80 86 88 90 92 ส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ 

-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
หลัก (วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล สอนซ่อมเสริม) 
-กิจกรรมติวเข้มเติมเต็ม
ความรู้ 
-กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

    ครูจามรี นาค
ทิม 



 
 
 

 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

2.2 พัฒนา 
คุณภาพ 
กระบวนการ 
เรียนรู ้

19.ร้อยละของผู้เรียนเรียน 
โดยการฝึกทักษะ แสดงออก 
ความคิดเป็น คิดเป็นทำเป็น 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการ 
เรียนรู้และนำเสนอผลงาน 

80 84 86 88 90 โครงการลด
เวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-กิจกรรมสร้างสรรค์งาน 
 ประดิษฐ์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการ  
 อ่าน การเขียน 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมชุมนุมหรรษา 
-กิจกรรมส่งเสริมงาน 
 อาชีพ 

    ครูวัชรี ย่อง
สรรเจริญ 

 80 86 88 90 92 ส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ 

-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
หลัก (วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล สอนซ่อมเสริม) 
-กิจกรรมติวเข้มเติมเต็ม
ความรู้ 
-กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

    ครูจามรี นาค
ทิม 



 
 
 

 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

2.2 พัฒนา 
คุณภาพ 
กระบวนการ 
เรียนรู ้

20.ร้อยละของผู้เรียนเรียนร ู
โดยการเช่ือมโยง บูรณาการ 
สาระการเรียนรู้และทักษะ 
ด้านต่างๆ 

80 84 86 88 90 โครงการลด
เวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-กิจกรรมสร้างสรรค์งาน 
 ประดิษฐ์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการ  
 อ่าน การเขียน 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมชุมนุมหรรษา 
-กิจกรรมส่งเสริมงาน 
 อาชีพ 

    ครูวัชรี ย่อง
สรรเจริญ 

 80 86 88 90 92 ส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ 

-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
หลัก (วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล สอนซ่อมเสริม) 
-กิจกรรมติวเข้มเติมเต็ม
ความรู้ 
-กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

    ครูจามรี นาค
ทิม 



มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

2.2 พัฒนา 
คุณภาพ 
กระบวนการ 
เรียนรู ้

21.ร้อยละของผู้เรียนเรียนรู ้
โดยผ่านกระบวนการวิจัย 
อย่างเป็นรูปธรรมและ 
ต่อเนื่อง 

80 84 86 88 90 โครงการลด
เวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ 

-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-กิจกรรมสร้างสรรค์งาน 
 ประดิษฐ์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการ  
 อ่าน การเขียน 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมชุมนุมหรรษา 
-กิจกรรมส่งเสริมงาน 
 อาชีพ 

    ครูวัชรี ย่อง
สรรเจริญ 

 80 86 88 90 92 โครงการ
ส่งเสริม
ความพร้อม
พัฒนาการ
ท้ัง 4 ด้าน
ของเด็ก
ปฐมวัย 

-กิจกรรม  Project Approach 
(การสอนแบบโครงการ 
-จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ตามแผนการจัดประสบการณ์
ครอบคลุมท้ัง ๖ กิจกรรมหลัก
และมีมุมประสบการณ์ 
-กิจกรรมบนัทึกความดี 
คนเก่งท่ี 1 
-กิจกรรมนิทานเพื่อนรัก(อ่านวนั
ละนิด จิตแจ่มใส) 
-กิจกรรมออมวันละนิดชีวิตมีสุข 
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
-กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน 

    ครูศิรภัสสร์ 
เกนุ้ย 



 

 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

2.2 พัฒนา 
คุณภาพ 
กระบวนการ 
เรียนรู ้

22.ร้อยละของผู้เรียนได้ 
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

80 84 86 88 90 โครงการลด
เวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-กิจกรรมสร้างสรรค์งาน 
 ประดิษฐ์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการ  
 อ่าน การเขียน 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมชุมนุมหรรษา 
-กิจกรรมส่งเสริมงาน 
 อาชีพ 

    ครูวัชรี ย่อง
สรรเจริญ 

 80 86 88 90 92 ส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ 

-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
หลัก (วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล สอนซ่อมเสริม) 
-กิจกรรมติวเข้มเติมเต็ม
ความรู้ 
-กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

    ครูจามรี นาค
ทิม 



 
 

 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

3. สร้างขีด 
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

1.จำนวนกิจกรรมนักเรียน 
ได้รับรางวัลด้านวิชาการ 
กิจกรรมนักเรียน และกีฬา 
ใน 
ระดับต่าง ๆ 

80 84 86 88 90 โครงการลด
เวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-กิจกรรมสร้างสรรค์งาน 
 ประดิษฐ์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการ  
 อ่าน การเขียน 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมชุมนุมหรรษา 
-กิจกรรมส่งเสริมงาน 
 อาชีพ 

    ครูวัชรี ย่อง
สรรเจริญ 

 80 86 88 90 92 ส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ 

-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
หลัก (วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล สอนซ่อมเสริม) 
-กิจกรรมติวเข้มเติมเต็ม
ความรู้ 
-กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

86 88 90 92 ครูจามรี นาค
ทิม 



 

 
 
 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

  80 86 88 90 92 โครงการส่งเสริม
ความพร้อม
พัฒนาการท้ัง 4 
ด้านของเด็ก
ปฐมวัย 

-กิจกรรม  Project 
Approach (การสอนแบบ
โครงการ 
-จัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ตามแผนการจัด
ประสบการณ์ครอบคลุมท้ัง ๖ 
กิจกรรมหลักและมีมุม
ประสบการณ์ 
-กิจกรรมบันทึกความดี 
คนเก่งท่ี 1 
-กิจกรรมนิทานเพื่อนรัก(อ่าน
วันละนิด จิตแจ่มใส) 
-กิจกรรมออมวันละนิดชีวิตมี
สุข 
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
-กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน 

    ครูศิรภัสสร์  
เกนุ้ย 



 

 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

3. สร้างขีด 
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

2.จำนวนกิจกรรมการเรียน 
วิทยาศาสตร์ คณิต ท่ี
เช่ือมโยง 
กับการดำเนินชีวิตประจัน 

80 86 88 90 92 โครงการ
ส่งเสริม
ความ
พร้อม
พัฒนาการ
ท้ัง 4 ด้าน
ของเด็ก
ปฐมวัย 

-กิจกรรม  Project Approach (การ
สอนแบบโครงการ 
-จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตาม
แผนการจัดประสบการณ์ครอบคลุม
ท้ัง ๖ กิจกรรมหลักและมีมุม
ประสบการณ์ 
-กิจกรรมบันทึกความดี 
คนเก่งท่ี 1 
-กิจกรรมนิทานเพื่อนรัก(อ่านวนัละ
นิด จิตแจ่มใส) 
-กิจกรรมออมวันละนิดชีวิตมีสุข 
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
-กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน 

    ครูศิรภัสสร์ 
เกนุ้ย 

      โครงการ
ลดเวลา
เรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-กิจกรรมสร้างสรรค์งาน 
 ประดิษฐ์ 
-กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมชุมนุมหรรษา 
-กิจกรรมส่งเสริมงาน 
 อาชีพ 

     



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

  80 86 88 90 92 ส่งเสริม
ทักษะทาง
วิชาการ 

-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 5 กลุ่มสาระหลัก (วิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล สอนซ่อมเสริม) 
-กิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ 
-กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่
ความเป็นเลิศ 

    ครูจามรี นาค
ทิม 



มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

3. สร้างขีด 
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

3.ร้อยละของนักเรียนม ี
ความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีเป็นไปตามเกณฑ์ 
ระดับช้ัน 

80 86 88 90 92 โครงการ
ส่งเสริม
ความ
พร้อม
พัฒนาการ
ท้ัง 4 ด้าน
ของเด็ก
ปฐมวัย 

-กิจกรรม  Project Approach 
(การสอนแบบโครงการ 
-จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตาม
แผนการจัดประสบการณ์ครอบคลุม
ท้ัง ๖ กิจกรรมหลักและมีมุม
ประสบการณ์ 
-กิจกรรมบันทึกความดี 
คนเก่งท่ี 1 
-กิจกรรมนิทานเพื่อนรัก(อ่านวนัละ
นิด จิตแจ่มใส) 
-กิจกรรมออมวันละนิดชีวิตมีสุข 
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
-กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน 

    ครูศิรภัสสร์ 
เกนุ้ย 

 80 86 88 90 92 ส่งเสริม
ทักษะทาง
วิชาการ 

-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก 
(วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล สอน
ซ่อมเสริม) 
-กิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ 
-กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
สู่ความเป็นเลิศ 

    ครูจามรี นาค
ทิม 



 
กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด ข้อมูล 
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมในการดำเนินงาน ปีที่ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

62 ๖3 64 65 โครงการ กิจกรรม 62 63 64 65 
1.พัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
ให้สามารถจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ในรูปแบบท่ีหลาก 
หลาย 

1.ร้อยละของบุคลากร
เข้าประชุม 

๒.ร้อยละของบุคลากร
เข้ารับการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

85 87 ๘๙ 9๑ 9๓ โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- กิจกรรมประชุม อบรม 
และสัมมนา 
- กิจกรรมพัฒนาครูโดย
ใช้คูปองครู/TEPE 
- นิเทศและติดตาม 
- กิจกรรมส่งเสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
- กิจกรรมสร้างขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติ 
งาน 

    ครูศิรภัสสร์ เก
นุ้ย 

2.พัฒนาระบบการ 
บริหารงานบุคคลให้มี 
ประสิทธิภาพ โดย
เช่ือมโยงกับหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๑.ร้อยละของบุคลากร
เข้ารับการสัมมนา  
ศึกษาดูงาน 

85 87 ๘๙ 9๑ 9๓ โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- กิจกรรมพัฒนาครูโดย
ใช้คูปองครู/TEPE 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน 
- กิจกรรมส่งเสริมความ 
ก้าวหน้าในวิชาชีพ 

     

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

๑. เพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 
 
 
 
                                                           

1.ร้อยละของนักเรียน ท่ี
ได้รับความรู้และมีส่วนร่วม
ในการเข้าร่วมกิจกรรมแนะ
แนว 

 

80 ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ แนะแนว -กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 
-กิจกรรมอาชีพท่ี
นักเรียนใฝ่ฝัน  
-กิจกรรมแนะแนวทั้ง ๕ 
บริการ 
-กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 

    ครูปาริตา  
ครูวรรณวิมล  

2. ร้อยละของนักเรียนได้รับ
บริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ 

 

80 ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ แนะแนว -กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 
-กิจกรรมอาชีพท่ี
นักเรียนใฝ่ฝัน  
-กิจกรรมแนะแนวทั้ง ๕ 
บริการ 
-กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 

    ครูปาริตา  
ครูวรรณวิมล 

3.อัตราการศึกษาต่อ
นักเรียน 

80 ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ แนะแนว -กิจกรรมแนะแนว  
-กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 
-กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

    ครูปาริตา  
ครูวรรณวิมล 



 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

๒. ลดความเหล่ือม
ล้ำทางการศึกษา 
 
 
 
                                                           

๑.ร้อยละของอาคารสถานท่ี
ท่ีได้รับการปรับปรุง แก้ไข 
พัฒนา 

80 ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ พัฒนาและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา 

-กิจกรรม Big Cleaning 
Day 
-งานปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี 

    ครูบุษรา  
ครูนาซูรา  

๒.ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้และการบริการท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

80 ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน 

 -การจัดบรรยากาศใน
ช้ันเรียน 
-กิจกรรมจัดหาวัสดุ ส่ือ 
และอุปกรณ์การเรียน 

    ครูวัชรี 

๓.ร้อยละของนักเรียนได้รับ
บริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ 

80 ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ แนะแนว -กิจกรรมแนะแนวทั้ง ๕ 
บริการ 
-กิจกรรมแนะแนว  
-กิจกรรมการเย่ียมบ้าน 

    ครูปาริตา  
ครูวรรณวิมล 



 
 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 

 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.โรงเรียนดำเนินการตาม
ระบบประกันคุณภาพได้ตาม
มาตรฐาน 
  

80 8๐ 8๓ 8๖ ๙๐ พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

-กิจกรรมการดำเนินงาน
ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน  8 
ขั้นตอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-เผยแพร่ผลงานครู 
นักเรียนในงานมหกรรม
ตลาด 
-การนิเทศภายใน 

    ครูศิรภัสสร์  
ครูฟองนภา   
 

๒.ร้อยละของครูและบุคลากร
มีความพึงพอใจต่อการ
วางแผนพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ  

80 8๐ 8๓ 8๖ ๙๐ ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

-กิจกรรมจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการ
บริหารการจัดการศึกษา 
-กิจกรรมจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
-การจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
-กิจกรรมควบคุมภายใน 

    ครูจามรี 
ครูทุกคน 



 
 
 

 
 

 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

 ๓.ร้อยละของครูและ
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อ
การนิเทศภายใน 
 

80 8๐ 8๓ 8๖ ๙๐ ส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

- กิจกรรมประชุม 
อบรม และสัมมนาครู 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน 
-กิจกรรมพัฒนาครูโดย
ใช้คูปองครู/TEPE 
-กิจกรรมนิเทศและ
ติดตาม 
-กิจกรรมส่งเสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

    ครูศิรภัสสร์   

 ๔.ร้อยละของครูและ
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อ
ระบบ การวางแผน การ
นำไปสู่การปฏิบัติ การ
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล 

80 8๐ 8๓ 8๖ ๙๐ ส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

- กิจกรรมประชุม 
อบรม และสัมมนาครู 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน 
-กิจกรรมพัฒนาครูโดย
ใช้คูปองครู/TEPE 
-กิจกรรมนิเทศและ
ติดตาม 
-กิจกรรมส่งเสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

    ครูศิรภัสสร์   



 
 
 

 

 
 
 

มาตรการ 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน ปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 66 โครงการ กิจกรรม 63 64 65 66 

๒. สร้างความ
เข้มแข็งในการ
บริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม 

1. จำนวนครั้งของการ
ประชุมเครือข่ายความ
ร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการการจัดการศึกษา 
 

80 ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน   

- กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา       
-  กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 
- กิจกรรมร่วมในงานพิธี 
งานต่าง ๆ หรือกิจกรรม
ของชุมชน 

    ครูฟองนภา  
ครูปทิตตา 

๓. การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

๑. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองและชุมชนในด้าน
การบริหารจัดการท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษา 

80 ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน   

- กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา       
-  กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 
- กิจกรรมร่วมในงานพิธี 
งานต่าง ๆ หรือกิจกรรม
ของชุมชน 

    ครูฟองนภา  
ครูปทิตตา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 


