
๑

ตอนท่ี ๑
ขอมูลพื้นฐาน

๑. ขอมูลท่ัวไป

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบานพลอย ตั้งอยูเลขท่ี ๕๑/๕๕๙-๕๖๑ ถนน พหลโยธิน ตําบล หลักหก อําเภอ
เมือง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย ๑๒๐๐๐ โทรศัพท ๐-๒๕๓๓-๙๗๒๒-๓ โทรสาร ๐-๒๕๓๓-๙๗๒๒-๓
e-mail office@baanploy.ac.th website http://www.baanploy.ac.th

ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต ๑
เปดสอนตั้งแตระดับ เตรียมอนุบาล ถึงระดับ ประถมศึกษาปท่ี ๖

ประวัติโดยยอ

ประวัติ โรงเรียนบานพลอย เปนโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน ตั้งอยู
เลขท่ี ๕๑/๕๕๙ในหมูบานเมืองเอก ถนนพหลโยธิน อ.เมือง ปทุมธานี ไดเริ่มเปดดําเนินการโดยจด
ทะเบียน เปนนิติบุคคลในรูปของบริษัทโดยใชชื่อวา “บริษัท พลอยแอนดแฟมิลี่ จํากัด” เปนผูรับใบอนุญาต
โดยมี นาง สุภาณี พฤกษไพบูลย และ นายสุรพล พฤกษไพบูลย เปนผูลงนามแทน ไดรับอนุญาตจัดตั้ง
เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ตามใบอนุญาตเลขท่ี ๐๐๑/๒๕๓๓ โดยมีนาง สุภาณี พฤกไพบูลย เปน
ผูจัดการ และ ครูใหญ ในระยะแรกเปดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ ใชชื่อวา“โรงเรียนอนุบาลบาน
พลอย” พ้ืนท่ี ๓ ไร หลังจากดําเนินงานมาเปนเวลา ๓ ป เริ่มจากเปดรับนักเรียนชั้นละ ๑ หอง และเพ่ิม
เปนชั้นละ ๒ หอง ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดมีการขออนุญาตขยายชั้นเรียนและกอสรางอาคารเรียนเพ่ิมเติม
เพ่ือเปดสอน ในระดับชั้น ประถมศึกษาปท่ี ๑-๖ หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และไดขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
จากเดิม “โรงเรียนอนุบาลบานพลอย” เปน“โรงเรียนบานพลอย” และรับใบอนุญาตขยายชั้นเรียน เม่ือ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ จํานวนนักเรียนท่ีรับได ๗๖๕ คน ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ โรงเรียน
บานพลอยไดขอโอนผูรับใบอนุญาต จาก บ. พลอยแอนดแฟมิลี่ จก. เปน นาง สุภาณี พฤกษไพบูลย



๒

แผนท่ีโรงเรียน



๓



๔

๒. ขอมูลผูบริหาร
๑) ผูอํานวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นาง สุภาณี พฤกษไพบูลย โทร ๐๘๒-๐๗๙-๘๐๐๘
E-mail:office@baanploy.ac.th วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา Linguistics
ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๓ จนถึงปจจุบัน เปนเวลา ๒๒ ป ๑๑เดือน
๒) หัวหนากลุมงาน ๔ คน

๒.๑ ชื่อ-สกุล นาง ผองศรี รวมสูงเนิน วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี โทรศัพท ๐๘๕-๓๓๖-๙๔๑๗
E-mail:kaithamtu@hotmail.com รับผิดชอบกลุมงานกิจการนักเรียน

๒.๒ ชื่อ-สกุล น.ส. ภัทรพร ชมภูนุช วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท โทรศัพท ๐๘๑-๙๑๗-๘๑๐๘
E-mail: candy_sweety_kob@hotmail.com รับผิดชอบกลุมงานวิชาการ

๒.๓ ชื่อ-สกุล นาย ปรีชา กวยมงคล วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี โทรศัพท ๐๘๕-๑๑๓-๕๓๗๗
E-mail:preecha8445@gmail.com รับผิดชอบกลุมงานบริหารงานท่ัวไป
รับผิดชอบกลุมงานบริหารงานท่ัวไป

๒.๔ ชื่อ-สกุล น.ส. บุญเสริม จานทอง วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี โทรศัพท ๐๘๑-๘๑๙-๘๓๙๙
E-mail:tim.001@hotmail.co.th รับผิดชอบกลุมงานงบประมาณและบุคลากร

๓ ขอมูลนักเรียน (ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ของปการศึกษาท่ีรายงาน)
๑) จํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการท้ังสิ้น ………-………คน
๒) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น ……๒๕๓………คน จําแนกตามระดับชั้นท่ีเปดสอน

ระดับชั้นเรียน จํานวนหอง
เพศ

รวม เฉลี่ยตอหอง
ชาย หญิง

เตรียมอนุบาล ๑ ๑ ๑๐ ๕ ๑๕ ๑๕

อนุบาล ๑ ๑ ๑๓ ๑๐ ๒๓ ๒๓

อนุบาล ๒ ๒ ๒๔ ๑๔ ๓๘ ๓๘

อนุบาล ๓ ๑ ๑๕ ๘ ๒๓ ๒๓

รวม ๔ ๖๒ ๓๗ ๙๙

ประถมศึกษาปท่ี ๑ ๑ ๑๒ ๑๖ ๒๘ ๒๘

ประถมศึกษาปท่ี ๒ ๑ ๑๓ ๑๔ ๒๗ ๒๗



๕

ระดับชั้นเรียน จํานวนหอง
เพศ

รวม เฉลี่ยตอหอง
ชาย หญิง

ประถมศึกษาปท่ี ๓ ๑ ๑๔ ๑๗ ๓๑ ๓๑

ประถมศึกษาปท่ี ๔ ๑ ๑๒ ๘ ๒๐ ๒๐

ประถมศึกษาปท่ี ๕ ๑ ๑๓ ๘ ๒๑ ๒๑

ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๑ ๑๔ ๑๓ ๒๗ ๒๗

รวม ๖ ๗๘ ๗๖ ๑๕๔

รวมท้ังหมด ๑๑ ๑๔๐ ๑๑๓ ๒๕๓

๓) จํานวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ๒๓๓ คน คิดเปนรอยละ ๙๒.๐๙

๔) จํานวนนักเรียนท่ีมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย ๒๔๐ คน คิดเปนรอยละ ๙๔.๘๖
๕) จํานวนนักเรียนท่ีมีความบกพรองเรียนรวม ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๓.๙๕
๖) จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๖ คน คิดเปนรอยละ ๒.๓๗
๗) จํานวนนักเรียนปญญาเลิศ ๓๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๔๒
๘) จํานวนนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ ๒๒ คน คิดเปนรอยละ ๘.๗๐
๙) จํานวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคัน (ปจจุบัน) ๐ คน คิดเปนรอยละ ๐
๑๐) สถิติการขาดเรียน ๒๒ คน คิดเปนรอยละ ๘.๗๐
๑๑) จํานวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ําชั้น ๐ คน คิดเปนรอยละ ๐
๑๒) จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร

อ.๒ จํานวน ๓๘ คน   คิดเปนรอยละ ๑๐๐
ป.๖ จํานวน ๒๗ คน   คิดเปนรอยละ ๑๐๐

๑๓) อัตราสวนครู : นักเรียน = ๑ : ๑๐.๒๕
๑๔) จํานวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วรรณคดีและนันทนาการ ๒๔๖ คน

คิดเปนรอยละ ๙๗.๒๓
๑๕) จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเปนลูกท่ีดีของพอ แม ผูปกครอง ๒๔๔ คน

คิดเปนรอยละ๙๖.๔๔
๑๖) จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเปนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน ๒๕๑ คน

คิดเปนรอยละ ๙๙.๒๑
๑๗) จํานวนนักเรียนท่ีทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมท้ังในและนอกประเทศ



๖

๒๑๒ คน  คิดเปนรอยละ ๘๓.๗๙
๑๘) จํานวนนักเรียนท่ีมีบนัทึกการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ ๒๔๐ คน  คิดเปนรอยละ ๙๔.๘๖
๑๙) จํานวนนักเรียนท่ีผานการประเมินความสามารถดานการคิดตามท่ีกําหนด

ในหลักสูตรสถานศึกษา ๒๔๖ คน  คิดเปนรอยละ ๙๗.๒๓
๒๐) จํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมตามท่ีกําหนด

ในหลักสูตรสถานศึกษา ๑๗๙ คน  คิดเปนรอยละ ๗๐.๗๕



๗

๔. ขอมูลครูและบุคลากร
ครูประจําการ

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ
อายุ
ราข
การ

ตําแหนง/
วิทยฐานะ

วุฒิ
การศึกษา

วิชาเอก วิชาท่ีสอน

จํานวน
ชั่วโมงท่ี
รับการ

พัฒนา/ป

๑ นาง สุภาณี พฤกษไพบูลย ๕๔ ๒๖ ผูรับ
ใบอนุญาต

ปริญญาโท ภาษาศาสตร บริหาร ๓๒

๒ น.ส. แกวผกา เห็นครบ ๒๗ ๒ ครู ปริญญาตรี คณิตศาสตร คณิตศาสตร ๓๒
๓ น.ส. จันทรตรี คงคุม ๕๓ ๒๖ ครู ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย ๔๐
๔ น.ส. นิตยา พวงดอกไม ๓๙ ๑๖ ครู ปริญญาตรี จิตวิทยา ปฐมวัย ๔๐

๕ น.ส. บุญเสริม จานทอง ๔๓ ๑๘ ครู ปริญญาตรี
จิตวิทยา,แนะ

แนว
การงาน
อาชีพฯ ๑๗๘

๖ น.ส. บุษบา องคทอง ๓๖ ๑๐ ครู ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรการ

กีฬา พลศึกษา ๔๘

๗ นาย ปรีชา กวยมงคล ๔๑ ๑๑ ครู ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรการ

กีฬา พลศึกษา ๔๐

๘ น.ส. ปาลิตา ศุกรโยธิน ๒๖ ๓ ครู ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร

ชีวภาพ วิทย ๘๘

๙ น.ส. ปยาภา กาญจนภูมิ ๕๒ ๒๑ ครู ปริญญาโท
ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤ
ษ ๔๘

๑๐ นาง ผองศรี รวมสูงเนิน ๔๗ ๒๖ ครู ปริญญาตรี
พลศึกษา

สังคม/
ประวัติ ๔๐

๑๑ น.ส. พจนี ชุมพล ๒๘ ๒ ครู ป.บัณฑิต
วิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอม สุขศึกษา ๓๐

๑๒ น.ส. พรนภา พิมพา ๒๙ ๓ ครู ป.บัณฑิต
การพัฒนาชุมชน

ประวัติ/
สังคม ๔๐

๑๓ นาง พรปรียา จันงาม ๓๙ ๑๐ ครู ปริญญาตรี
หนังสือพิมพ

การงาน
อาชีพฯ ๔๘

๑๔ น.ส. ภัทรพร ชมภูนุช ๔๘ ๑๓ ครู ปริญญาโท
อังกฤษ

ภาษาอังกฤ
ษ ๔๐

๑๕ นาง มุฑิตา บุษบา ๔๕ ๑๑ ครู ปริญญาตรี
อังกฤษ

ภาษาอังกฤ
ษ ๔๘

๑๖ น.ส. ลักษณา เครือพานิช ๔๓ ๑๐ ครู ปริญญาตรี เอกประถมศึกษา ภาษาไทย ๒๔
๑๗ น.ส. วนัส หลอนิล ๓๖ ๑๒ ครู ปริญญาตรี โสตทัศนศึกษา ศิลปะ ๔๘
๑๘ นาง วัลภา ฉายสุวรรณ ๕๒ ๒๑ ครู ปริญญาตรี การ ปฐมวัย ๓๒



๘

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ
อายุ
ราข
การ

ตําแหนง/
วิทยฐานะ

วุฒิ
การศึกษา

วิชาเอก วิชาท่ีสอน

จํานวน
ชั่วโมงท่ี
รับการ

พัฒนา/ป
ประถมศึกษา

๑๙ นาง วาสนา บุญยงค ๕๑ ๒๑ ครู ปริญญาตรี สังคมศึกษา คณิตศาสตร ๔๐
๒๐ น.ส. วิจิตรา ผาดนอก ๒๙ ๗ ครู ปริญญาตรี นาฏศิลปไทย นาฏศิลป ๔๘

๒๑ นาง สุจิตรา ปนบานกวย ๓๔
๕

ครู ปริญญาตรี

พัฒนาการ
ครอบครัวและ

เด็ก ปฐมวัย ๓๐

๒๒ นาง สุนทร คงบุตร ๓๓
๓

ครู ปริญญาตรี
คอมพิวเตอร

คอมพิวเตอ
ร ๓๒

๒๓ นาง สุมิตรา สดแสงจันทร ๕๐ ๒๐ ครู ปริญญาตรี
การ

ประถมศึกษา
คณิต/ไทย

๔๐

๒๔ น.ส. อรทิพย โฉมเฉลา ๔๒ ๑๗ ครู ปริญญาตรี
การ

ประถมศึกษา ปฐมวัย ๓๒

๒๕ น.ส.
ฐิติ
กาญจน ดวงตรา ๔๗ ๑๙ ครู ปริญญาตรี

การศึกษาปฐมวัย
ปฐมวัย ๔๘

จํานวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก ๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๕๑.๘๕
จํานวนครูท่ีสอนตรงความถนัด ๑๓ คน คิดเปนรอยละ ๔๘.๑๕

๕. ขอมูลอาคารสถานท่ี
อาคารเรียนจํานวน ๒ หลัง เชื่อมตอกัน อาคารประกอบจํานวน - หลัง สวม ๓๕ หอง

สระวายน้ํา ๑ สระ สนามเด็กเลน ๒ สนาม สนามฟุตบอล ๑ สนาม สนามบาสเก็ตบอล - สนาม สนามเทนนิส
- สนาม อ่ืนๆ (ระบุ)
๖. ขอมูลงบประมาณ

งบประมาณ (รับ-จาย*

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท
เงินงบประมาณ ๑,๗๒๑,๙๒๙.๒๓ งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง ๑๑,๔๒๔,๑๙๓.๓๐
เงินนอกงบประมาณ ๙,๔๒๗,๙๑๐.๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๔๒๓,๕๒๐.๐๐
งบอ่ืนๆ(สวนตัว) ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายรับ ๑๒,๑๔๙,๘๓๙.๒๓ รวมรายจาย ๑๑,๘๔๗,๗๑๓.๓๐



๙

งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง คิดเปนรอยละ ๙๔.๑๓ ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเปนรอยละ ๕.๘๗ ของรายรับ

๗. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนหมูบานและชุมชนทองถ่ินรอบนอก มีประชากร

ประมาณ ๑๘,๓๗๔ คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก ชุมชนตําบลหลักหก อาชีพหลักของชุมชน
คือ คาขาย สวนใหญนับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป คือ รํามอญ

๒) ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ ธุรกิจสวนตัว สวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท บาท จํานวนคน
เฉลี่ยตอครอบครัว ๔ คน

๓) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน
โอกาส โรงเรียนตั้งอยูในแหลงชุมชนหมูบานท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจกลางคอนขางดีเปนสวนมาก

ผูปกครองมีความพรอมท่ีจะมีสวนรวมในกิจกรรมการศึกษาของลูก อยูใกลสถานท่ีราชการและแหลง เรียนรู
ทองถ่ิน เชน ท่ีทําการเทศบาลตําบลหลักหก โรงพยาบาลตําบลหลักหก ๑ และไมไกลแหลงการเรียนรูอ่ืนๆท่ี
สําคัญ เชนพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ทองฟาจําลอง อนุสรณสถาน เปนตน

ขอจํากัด โรงเรียนไมชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษา และผูปกครองในทองถ่ินจํานวนมากนิยมการเรงรัด
วิชาการเขมขนเพราะกังวลการสอบเขา ม.๑

๘. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย

การพัฒนาผูเรียน โดยการจัดประสบการณ ดานรางกาย อารมณและจิตใจ สังคม สติปญญา ตาม
คุณลักษณะตามวัยคํานึงถึงความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล โรงเรียนบานพลอยมี
จุดมุงหมายใหนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยอายุ ๓-๕ ป ไดมีพัฒนาการดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ สังคมและ
สติปญญา ท่ีเหมาะสมกับวัย  ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ดังนี้

ดานรางกาย
๑. รางกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยท่ีดี
๒. กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรงใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธ

ดานอารมณจิตใจ
๑. มีสุขภาพจิตดี  และมีความสุข
๒. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจท่ีดีงาม
๓. ชื่นชมและสรางสรรคสิ่งสวยงาม



๑๐

ดานสังคม
๑. ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมตามวัย
๒. รักธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  วัฒนธรรมและความเปนไทย
๓.อยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ดานสติปญญา
๑. ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
๒. มีความสามารถในการคิด  และการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย
๓. มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
๔. มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูและมีทักษะในการแสวงหาความรู



๑๑

แผนภูมิโครงสรางหลักสูตรปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

จุดประสงคการ
เรียนรู คุณลักษณะท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรู

กําหนดการจัด
ประสบการณ

แผนการจัดประสบการณการเรียนรู
แบบบูรณาการ

ทักษะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ
คณิตศาสตร โครงการ-บูรณาการ แหลงการเรียนรูภายใน

ภาษาไทย Brain Based Learning
แหลงการเรียนรู

ภายนอก
ภาษาอังกฤษ มุมกิจกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
วิทยาศาสตร กิจกรรมกลางแจง

ประสบการณชีวิต

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต/บันทึก
การปฎิบัติจริง แฟมผลงานรายบุคคล/ราย

กลุม

คุณภาพผูเรียน



๑๒

การจัดตารางกิจกรรมประจําวัน  ระดับชั้นอนุบาล ๑-๒
เวลา กิจกรรม

๗.๐๐
๘.๓๐
๘.๔๕
๙.๐๐
๙.๑๕
๙.๔๕
๑๐.๐๐
๑๐.๔๐
๑๑.๐๐
๑๑.๓๐
๑๒.๐๐
๑๓.๔๕
๑๔.๐๐

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

๘.๓๐
๘.๔๕
๙.๐๐
๙.๑๕
๙.๔๕
๑๐.๐๐
๑๐.๔๐
๑๑.๐๐
๑๑.๓๐
๑๒.๐๐
๑๓.๔๕
๑๔.๐๐
๑๔.๓๐

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

รับนักเรียน
เขาแถวเคารพธงชาติ
ตรวจสุขภาพไปหองน้ํา Homeroom
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมเสรี
ดื่มนม  รับประทานอาหารวาง
กิจกรรมเสริมประสบการณการเรียนรู
กิจกรรมกลางแจง
กิจกรรมสรางสรรค
รับประทานอาหารกลางวัน
นอนหลับพักผอน
รับประทานอาหารวางบาย
กิจกรรมเกมการศึกษา(นิทาน, เกม) เตรียมตัวกลับบาน

การจัดตารางกิจกรรมประจําวัน  ระดับชั้นอนุบาล ๓
เวลา กิจกรรม

๗.๐๐
๘.๓๐
๘.๔๕
๙.๐๐
๙.๑๕
๙.๔๕
๑๐.๐๐
๑๐.๓๐
๑๑.๐๐
๑๑.๔๕
๑๒.๓๐
๑๓.๐๐
๑๓.๓๐
๑๔.๐๐

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

๘.๓๐
๘.๔๕
๙.๐๐
๙.๑๕
๙.๔๕
๑๐.๐๐
๑๐.๓๐
๑๑.๐๐
๑๑.๔๕
๑๒.๓๐
๑๓.๐๐
๑๓.๓๐
๑๔.๐๐
๑๔.๓๐

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

รับนักเรียน
เขาแถวเคารพธงชาติ
ตรวจสุขภาพไปหองน้ํา Homeroom
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมเสรี
ดื่มนม  รับประทานอาหารวาง
กิจกรรมเสริมประสบการณการเรียนรู
กิจกรรมเกมการศึกษา
กิจกรรมสรางสรรค
ไปลางมือ  รับประทานอาหารกลางวัน
แปรงฟน  สวดมนต
กิจกรรมกลางแจง
รับประทานอาหารวาง
เลานิทาน  เตรียมตัวกลับบาน



๑๓



๑๔

ระดับประถมศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑

กลุ ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน/ชม./ปี
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
สังคมศึกษา ศาสนา และ ว ัฒนธรรม
 สังคมศึกษา ศาสนา และ ว ัฒนธรรม
 ประวัติศาสตร์

๘๐
๔๐

๘๐
๔๐

๘๐
๔๐

๘๐
๔๐

๘๐
๔๐

๘๐
๔๐

สุขศึกษาและพลศึกษา
 สุขศึกษา
 พลศึกษา

๔๐
๔๐

๔๐
๔๐

๔๐
๔๐

๔๐
๔๐

๔๐
๔๐

๔๐
๔๐

ศิลปะ
 ศิลปะ
 ดนตรี
 นาฏศิลป์

๔๐
๒๐
๒๐

๔๐
๒๐
๒๐

๔๐
๒๐
๒๐

๔๐
๒๐
๒๐

๔๐
๒๐
๒๐

๔๐
๒๐
๒๐

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 การงานอาชีพ
 เทคโนโลยี

๔๐
-

-

๔๐
-

-

๔๐
-

-

-
๔๐
๔๐

-
๔๐
๔๐

-
๔๐
๔๐

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
รวมเวลาเรียน( ) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียน
 ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
กิจกรรมอิสระพัฒนาตน (ชมรม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู ้ เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐



๑๕

กลุ ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน/ชม./ปี
ะสาธารณประโยชน์* (๑๐) (๑๐) (๑๐) (๑๐) (๑๐) (๑๐)

รายวิชา/ /เน้น
English Conversation ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐
หมายเหตุ * ในวิชาลูกเสือ/เนตรนารี/แนะแนว
นอกเวลาเรียน หรือเวลาทักษะชีวิตตามกําหนด

คณิตคิดเร็วให้ใช้เวลา10นาที ๓ วัน

โครงสร้าง

กลุ ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม /สัปดาห์
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖

ภาษาไทย ๕ ๕ ๕ ๔ ๔ ๔
คณิตศาสตร์ ๕ ๕ ๕ ๔ ๔ ๔
วิทยาศาสตร์ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒
สังคมศึกษา
 สังคมศึกษา ศาสนา ว ัฒนธรรม ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒
 ประวัติศาสตร์ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

รวมเวลาเรียนสังคมศึกษา ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓
สุขศึกษาและพลศึกษา
 สุขศึกษา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑
 พลศึกษา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

รวมเวลาเรียนสุขศึกษา ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒
ศิลปะ
 ศิลปะ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑
 ดนตรี ๑/๒ ๑/๒ ๑/๒ ๑/๒ ๑/๒ ๑/๒
 นาฏศิลป์ ๑/๒ ๑/๒ ๑/๒ ๑/๒ ๑/๒ ๑/๒

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 การงานอาชีพ

๑
-

๑
-

๑
-

-
๑
๑

-
๑

-
๑
๑



๑๖

กลุ ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม /สัปดาห์
 เทคโนโลยี - - - ๑
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒

รวมเวลาเรียน( ) ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียน
 ลูกเสือ/เนตรนารี ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑
 กิจกรรมอิสระพัฒนาตน (ชมรม) ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓
(*) (*) (*) (*) (*) (*)

รายวิชา/ /เน้น
English Conversation ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕
หมายเหตุ * ในวิชาลูกเสือ/เนตรนารี/แนะ
แนว นอกเวลาเรียน หรือเวลาทักษะชีวิตตามกําหนด

คณิตคิดเร็วให้ใช้เวลา๑๐นาที ๓ วัน

๙. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น
๑) หองสมุดมีขนาด ๘๐ ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด ๕,๐๐๐ เลม(ยอดหนังสือกอนน้ําทวม)
การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบ ดิวอ้ี
จํานวนนักเรียนท่ีใชหองสมุดในปการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย ๙๐ คน ตอ วัน คิดเปนรอยละ ๓๕.๕๗ ของ
นักเรียนท้ังหมด
หมายเหตุ ขอมูลการใชหองสมุดประมาณการเนื่องจากขอมูลท้ังหมดท่ีบันทึกไวสูญหายจากน้ําทวม
หองสมุดเสียหายท้ังหมดไมสามารถบันทึกได หลังน้ําทวมตองบูรณะหองสมุดใหม และจัดหาหนังสือใหม
ท้ังหมด นักเรียนจึงใชหองสมุดชั่วคราว

๒) หองปฏิบัติการ
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร จํานวน ๑ หอง
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน ๑ หอง



๑๗

หองปฏิบัติการทางภาษา จํานวน ๑ หอง
หอง (ระบุ)นาฎศิลป-ดนตรี จํานวน ๑ หอง
หองนิทรรศการ จํานวน ๑ หอง

๓) คอมพิวเตอร จํานวน ๓๑ เครื่อง
ใชเพ่ือการเรียนการสอน ๒๗ เครื่อง
ใชเพ่ือสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในหองสมุด ๒ เครื่อง
จํานวนนักเรียนท่ีสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในปการศึกษาท่ีรายงาน
เฉลี่ย ๙.๗๕ คน ตอวัน คิดเปนรอยละ ๓๘.๐๓ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาท้ังหมด
หมายเหตุ ขอมูลการใชอินเทอรเน็ตไมสามารถบันทึกไดชวงน้ําทวม
ใชเพ่ือการบริหารจัดการ ๒ เครื่อง

๔) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน

แหลงเรียนรูภายใน
สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป

ช่ือแหลงเรียนรู
๑.สวนตนไม
๒.สนามเด็กเลน
๓.สนามฟุตบอล
๔.สระวายน้ํา
๕.ลานกิจกรรม
๖.ศูนยกิจกรรมเสรี
๗.หองสมุด
๘.หองคอมพิวเตอร
๙.บอรดนิเทศตางๆ
๑๐.รานคา

ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป

๕.) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
แหลงเรียนรูภายนอก สถิติการใช

จํานวนครั้ง/ปช่ือแหลงเรียนรู
๑.วัดรังสิต วัดนาวง วัดปญญานันทาราม วัดตางๆ
๒.พิพิธภัณฑวิทยาศาตร
๓.พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
๔.อนุสรณสถาน

๕
๓
๓
๑



๑๘

๕.เทศบาลตําบลหลักหก
๖.โรงพยาบาลตําบลหลักหก
๗. อุทยานประวัติศาสตรอยุธยา
๘.โครงการพระราชดําริ สวนจิตรลดา
๙. โรงละครแหงชาติ
๑๐. พ้ืนท่ีเพาะปลูกไร สวนใกลโรงเรียน
๑๑. ตลาด หางสรรพสินคา
๑๒. พิพิธภัณฑเด็ก
๑๓. คริสตจักรมหาพร เมืองเอก
๑๔. ศูนยศิลปาชีพ บางไทร
๑๕. โรงพยาบาลบีแครเมดิคัลเซนเตอร

ฯลฯ

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๑

๖) ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน ใน
ปการศึกษาท่ีรายงาน

๖.๑ ชื่อ-สกุล นาง ดวงฤทัย ผลอินทร ใหความรูเรื่อง การนวดแผนโบราณ
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๖.๒ ชื่อ-สกุล นาย ชอบ ดีอาสา ใหความรูเรื่อง แปลงผัก
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๖.๓ ชื่อ-สกุล นาง ปาริชาติ ทองใหญ ใหความรูเรื่อง ปลูกผักไฮโดรโปนิกส
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๖.๔ คริสตจักรมหาพร เมืองเอก ใหความรูเรื่อง ศาสนาคริสต
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๖.๕ วิทยากรจาก รพ.ธัญรักษ ใหความรูเรื่อง ยาเสพติด สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้
จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๖.๖ วิทยากรจาก รพ.สงเสริมสุขภาพตําบลหลักหก ๑ ใหความรูเรื่อง การปฐมพยาบาล สถิติ
การใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๖.๗ พระวิทยากร จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใหความรูเรื่อง ศีลธรรม คุณธรรม สถิติ
การใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑๐ ครั้ง/ป

๖.๘ ผูปกครอง ในนามชมรมผูกครองอาสาเพ่ือการศึกษาลูกบานพลอย

๑๐. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา
๑๐.๑ ผลงานดีเดน



๑๙

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล
สถานศึกษา

ผูบริหาร(ระบุชื่อ)

ครู(ระบุชื่อ) น.ส. นิตยา พวงดอกไม สวทช. โครงการบาน
นักวิทยาศาสตร

นักเรียน(ระบุชื่อ) ๑. ด.ช. ศุภวิชญ ศรวณีย
-เพชรยอดมงกุฎเศรษฐศาสตร เขารอบ ๖
คนสุดทาย
-สอบเขาEP ม.๑ โรงเรียนสามเสนวิทยา ได
อันดับ ๑
๒. ด.ช. เกริกชัย รตโนสถ เหรียญเงิน แขง
วายน้ําเยาวชน
๓. ด.ญ.ชิดชนก สุคันธพสุนทรา
สอบ ม.๑ สาธิตวัดพระศรีฯ ไดลําดับ ๑๖
สอบเขาโรงเรียนสามเสนวิทยา หองGifted
๓. ด.ญ. ธีริศรา ศรวณีย สอบโครงการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร สสวท. ได
เหรียญเงิน (สอบกุมภาพันธ ๒๕๕๔ รับ
เหรียญ มีนาคม ๒๕๕๔)

มูลนิธิรมฉัตรรวมกับตลาด
หลักทรัพย

สโมสรกองทัพอากาศ

สาธิตวัดพระศรีฯ โรงเรียน
สามเสนวิทยา
สสวท.

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสําเร็จ
ชื่อ

งาน/โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ ตัวบงชี้ความสําเร็จ

(จํานวน/รอยละ)
๑. โครงการพัฒนา
หลักสูตรท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ

พัฒนาหลักสูตร ปรับหลักสูตรให
สอดคลอง

รอยละ ๙๐ ของครูและ
ผูปกครองมีความพอใจ

๒. โครงการนิเทศการ
สอน

พัฒนาการสอนครู นิเทศปละ ๒ ครั้ง ครูรอยละ ๑๐๐ ไดรับการ
นิเทศและนําผลไปพัฒนา

๓. โครงการผลิตสื่อการ
สอน

ครูผลิต ใช จัด สื่อให
สอดคลองการสอน

ผลิต ใช สื่อดําเนินการ
ตอเนื่องตลอดป

ครูรอยละ ๑๐๐ ผลิต จัด ใช
สื่อหลากหลาย



๒๐

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)

๔. โครงการความเปน
เลิศทางวิชาการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทักษะ
นักเรียนตามศักยภาพให
เต็มท่ี

ดําเนินคามโครงการ
ตอเนื่องตลอดป

รอยละ ๙๐ ของครูและ
ผูปกครองมีความพอใจ

๕. โครงการเรียนรูนอก
หองเรียนและทัศน
ศึกษา

ใชแหลงการเรียนรู
ภายในภายนอก ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

ทัศนศึกษา
เชิญวิทยากร

นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ไดทํา
กิจกรรมทัศนศึกษาและได
ความรูจากวิทยากร

๖.โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค

พัฒนาคนดี มีวินัย
มารยาทไทย

กิจกรรมตอเนื่องตลอด
ป

นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ไดมี
สวนรวมและใหไดรับการ
พัฒนาจากกิจกรรม

๗. โครงการรูคุณคา
รักษาทรัพยากรดูแล
สิ่งแวดลอม

รูคุณคา รักษา
สิ่งแวดลอม

จิตอาสา
ปุยชีวภาพ
สอดแทรกในกิจกรรม
การเรียน

นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ไดมี
สวนรวมและใหไดรับการ
พัฒนาจากกิจกรรม

๘. โครงการคัดกรอง
และแนะแนวนักเรียน

รูจักเด็ก สงเสริม และ
พัฒนา

การคัดกรอง
การสงเสริม ซอมเสริม
วิทยากร

นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ไดมี
สวนรวมในกิจกรรม

๙. โครงการกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ

สงเสริมการดูแลสุขภาพ
ตามเกณฑ การแขงขัน
กีฬาภายใน ภายนอก

ตรวจสุขภาพ
วิทยากรใหความรู
จัดการแขงขันกีฬา

นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ไดมี
สวนรวมในกิจกรรม
นักเรียนรอยละ ๙๐ เขาใจ
วิธีการดูแลรักษาสุขภาพ

๑๐. โครงการสุขอนามัย
และความปลอดภัย

ดูแลโภชนาการ ความ
สะอาด ความปลอดภัย

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ตลอดป

นักเรียนรอยละ ๘๐ มี
สุขอนามัยท่ีดี
นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ไดรับ
บริการดานความสะอาดและ
ความปลอดภัย

๑๑. โครงการดูแลรักษา
อาคาร ยานพาหนะ
ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอมของโรงเรียน

ดูแลความเรียบรอย การ
ใชสอน ความปลอดภัย
อาคาร สื่อ หองประกอบ
สิ่งแวดลอมใหรมรื่น

ซอมแซม ปรับปรุง
สรางเพ่ิมดูแลรักษา

นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ไดรับ
บริการการดูแลอาคาร
สิ่งแวดลอม ความสะอาด
ความปลอดภัย

๑๒. โครงการหองสมุด นักเรียน  ครู บุคลากร ปรับปรุง ดูแล ซอมแซม รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน



๒๑

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)

โสตทัศนูปกรณและสื่อ
ทางการศึกษา

และเจาหนาท่ีไดรับ
ความสะดวกในการใช
บริการดานหองสมุด โสต
ทัศน และสื่อทางการ
ศึกษา

จัดระบบใหเพียงพอ
ทันสมัย

ครู บุคลากร และเจาหนาท่ี
ไดรับความสะดวกในการใช
บริการดานหองสมุด โสต
ทัศน และสื่อทางการศึกษา

๑๓. โครงการสัมพันธ
ชุมชน
ฃ

ผูปกครอง/ชุมชน เขามา
มีสวนรวมทางการศึกษา
สถานศึกษาใหบริการแก
ชุมชน
ครู บุคลากร นักเรียน
ผูปกครอง(ชุมชน) และ
เจาหนาท่ีของโรงเรียน
รอยละ ๙๐ เขารวม
กิจกรรม

เชิญวิทยากร
ทัศนศึกษา
ใหบริการทางการศึกษา
แกชุมชน

รอยละ ๙๐ ของนักเรียน
และครูไดรับความรูจาก
วิทยากร

๑๔. โครงการจัดซื้อสื่อ
และครุภัณฑ

โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ
ครุภัณฑมาชวยในทํางาน
และการเรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพ

จัดซื้อ ครูรอยละ ๑๐๐ ไดใชสื่อ
วัสดุครุภัณฑเพียงพอกับ
ความตองการ

๑๕. โครงการจัดทํา
งบประมาณและบัญชี
โรงเรียน

โครงการ/บุคลากร/งาน
อ่ืน มี งบประมาณท่ีจัด
ไวใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตรงตามวัตถุประสงค

ดําเนินงานตาม
งบประมาณโครงการ

โครงการรอยละ ๑๐๐
ดําเนินไดตามงบประมาณท่ี
ขอ

๑๖. โครงการพัฒนา
สารสนเทศ และ
ทะเบียนนักเรียน

นักเรียน ครู ผูปกครอง
ไดรับทราบขาวสารอยาง
ตอเนื่อง
มีระบบสารสนเทศท่ี
ทันสมัยเอ้ือตอการ
พัฒนาระบบการทํางาน
ตางๆ
มีขอมูลรายบุคคล
นักเรียนเพ่ือนําไปพัฒนา

ทําขอมูลรายบุคคล
ขาวสารรายสองสัปดาห
website
facebook

นักเรียน ครู ผูปกครอง
ชุมชน รอยละ ๑๐๐
สามารถรับทราบขอมูล
ขาวสารของโรงเรียน
ครูรอยละ ๑๐๐ ไดใช
ขอมูลนักเรียนเพ่ือการ
พัฒนา



๒๒

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)

๑๗. โครงการสงเสริม
พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ

ครูไดรับการสงเสริมให
พัฒนาตนเองรอยละ
๑๐๐
ครูรอยละ ๙๐ สอนตรง
ตามวุฒิ หรือวิชาท่ีถนัด
ครูรอยละ ๘๕ สามารถ
จัดการเรียนรูวิเคราห
ศักยภาพผูเรียน ใช
ทักษะหลากหลาย

ครูรับการอบรมพัฒนา
คนละ อยางนอบ ๒๐
ชม./ป

ครูรอยละ ๑๐๐ ไดรับการ
อบรมพัฒนา
ครูรอยละ ๙๐ สามารถ
จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย
และตามศักยภาพผูเรียน

๑๘. โครงการสวัสดิการ
เพ่ือบุคลากร

ครูมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มี
ความสุขในการ
ปฏิบัติงาน

ใหสวัสดิการ
เงินพิเศษ
ใหทุนยืมไมมีดอกเบี้ย
การเชิดชูยกยอง

ครูรอยละ ๙๐ มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี
มีความสุขในการปฏิบัติงาน

๒๐. โครงการประกัน
คุณภาพภายใน

มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา

ดําเนินงานประกัน
คุณภาพตอเนื่องตลอด
ป

โครงการรอยละ ๑๐๐
ดําเนินการตามมาตรฐาน
ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน



๒๓

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปท่ีผานมา
๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา *

ผลการติดตาม
ตรวจสอบโดย

หนวยงานตนสังกัด
*

ดานคุณภาพเด็ก
มาตรฐานท่ี ๑ เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ดี
มาตรฐานท่ี ๒ เด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ดี
มาตรฐานท่ี ๓ เด็กสามารถทํางานจนสําเร็จ ทํางานรวมกับผูอ่ืนได
และมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริต

ดี

มาตรฐานท่ี ๔ เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแกปญหา และคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ดี

มาตรฐานท่ี ๕ เด็กมีความรูและทักษะเบื้องตน ดีมาก
มาตรฐานท่ี ๖ เด็กมีความสนใจใฝรู รักการอาน และพัฒนาตนเอง ดีมาก
มาตรฐานท่ี ๗ เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี ดีมาก
มาตรฐานท่ี ๘ เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสยัดานศิลปะ
ดนตรีและการเคลื่อนไหว

ดมีาก

ดานการจัดการเรียนรู
มาตรฐานท่ี ๙ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู
ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ หม่ันพัฒนาตนเอง
เขากับชุมชนไดดีและ มีครูเพียงพอ

ดีมาก

มาตรฐานท่ี ๑๐ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีมาก
ดานการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานท่ี ๑๑ ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนําและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

ดีมาก

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการ
บริหารและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร

ดีมาก



๒๔

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา *

ผลการติดตาม
ตรวจสอบโดย

หนวยงานตนสังกัด
*

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช
สถานศึกษา
เปนฐาน

ดมีาก

มาตรฐานท่ี ๑๔ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ดมีาก

มาตรฐานท่ี ๑๕ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพ
ผูเรียนอยางหลากหลาย ดีมาก
มาตรฐานท่ี ๑๖ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการ
ท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ ดีมาก
ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู
มาตรฐานท่ี ๑๗ สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญา
ในทองถ่ิน

ดี

มาตรฐานท่ี ๑๘ สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกร
ทางศาสนาสถาบันทางวิชาการและองคกรภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน

ดี

มาตรฐานท่ีสถานศึกษาเพิ่มเติม
มาตรฐานท่ี ……. ดานอัตลักษณของสถานศึกษา ดมีาก
มาตรฐานท่ี ……. ดานมาตรการสงเสริม ดมีาก

๑๑.๒ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา *

ผลการติดตาม
ตรวจสอบโดย
หนวยงานตน

สังกัด *
ดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึง ดมีาก



๒๕

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา *

ผลการติดตาม
ตรวจสอบโดย
หนวยงานตน

สังกัด *
ประสงค
มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม

ดมีาก

มาตรฐานท่ี ๓ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมี เจตคติท่ีดีตอ อาชีพสุจริต

ดมีาก

มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมี
วิสัยทัศน

ดี

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร ดี
มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก
การเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดมีาก
มาตรฐานท่ี ๗ ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดีมาก
มาตรฐานท่ี ๘ ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ
ดนตรี และกีฬา

ดมีาก

ดานการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานท่ี ๙ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู
ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ หม่ันพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนได
ดีและ มีครูเพียงพอ

ดีมาก

มาตรฐานท่ี ๑๐ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อยาง  มีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีมาก
ดานการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานท่ี ๑๑ ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนําและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

ดีมาก

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสรางระบบการ
บริหารและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร

ดมีาก

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช
สถานศึกษา ดมีาก



๒๖

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา *

ผลการติดตาม
ตรวจสอบโดย
หนวยงานตน

สังกัด *
เปนฐาน
มาตรฐานท่ี ๑๔ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ดมีาก

มาตรฐานท่ี ๑๕ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพ
ผูเรียนอยางหลากหลาย ดีมาก
มาตรฐานท่ี ๑๖ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการ
บริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตาม
ศักยภาพ

ดีมาก

ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู
มาตรฐานท่ี ๑๗ สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาในทองถ่ิน ดี
มาตรฐานท่ี ๑๘ สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกร
ทางศาสนาสถาบันทางวิชาการและองคกรภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน

ดี

มาตรฐานท่ีสถานศึกษาเพิ่มเติม
มาตรฐานท่ี ……. ดานอัตลักษณของสถานศึกษา ดมีาก
มาตรฐานท่ี ……. ดานมาตรการสงเสริม ดมีาก

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
ระดับการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก

ดานผูเรียน
ระดับการศึกษาปฐมวัย



๒๗

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก

มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค /
มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี /
มาตรฐานท่ี ๓ ผูเรียนมีความสนใจกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว

/

มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา
และคิดริเริ่มสรางสรรค

/

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการทุกดาน /
มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนสนใจใฝรู  รักการอานและพัฒนาตนเอง /
มาตรฐานท่ี ๗ ผูเรียนเลน/ทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนได และชื่นชม
ในผลงานของตนเอง

/

ดานครู
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานท่ี ๘ ครูมีคุณวุฒิ / ความรูความสามารถตรงกับงาน
ท่ีรับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ

/

มาตรฐานท่ี ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ

/

ดานผูบริหาร
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานท่ี ๑๐ ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ

/

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสราง และ
บริหารงานอยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา

/

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

/

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตร ท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและ
ทองถ่ิน มีสื่อการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู

/

มาตรฐานท่ี ๑๔ สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

/

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย ๓.๗๘



๒๘

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไมรับรอง



๒๙

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก

ดานผูเรียน
มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค

/

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี /
มาตรฐานท่ี ๓ ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ
ดนตรี และกีฬา

/

มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห
มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน

/

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร /
มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

/

มาตรฐานท่ี ๗ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รกัการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต

/

ดานครู
มาตรฐานท่ี ๘ ครูมีคุณวุฒิ / ความรูความสามารถตรงกับงาน
ท่ีรับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ

/

มาตรฐานท่ี ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ

/

ดานผูบริหาร
มาตรฐานท่ี ๑๐ ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ

/

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสราง และการ
บริหารงาน อยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา

/

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

/

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตร ท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและ
ทองถ่ินมีสื่อการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู

/

มาตรฐานท่ี ๑๔ สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือ /



๓๐

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย ๓.๗๙
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไมรับรอง

กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา



๓๑

๑๓. ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัด

๑. การพัฒนานักเรียนดานการสืบคนความรูดวยตนเองจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน
๒. นําความรูทองถ่ินเขามาปรับเพ่ิมในการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน
๓. พัฒนาครูดานการจัดทําเอกสารการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ นําเสนอผลการประเมิน
๔. พัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาตางประเทศมากข้ึน

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
๑. ผูเรียนปฐมวัยควรไดรับการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาไดเหมาะกับวัย และการพัฒนา

ดานการสังเกต การสํารวจ รวมท้ังการสื่อความหมายมิติสัมพันธดวยอุปกรณการเลน
๒. ผูเรียนประถมศึกษาควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ และการงานอาชีพเทคโนโลยี
๓.พัฒนาครูท้ังระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาดานการจัดประสบการณ/การจัดการเรียนการ

สอนท เนนผูเรียนเปนสําคัญ นําผลการประเมินพัฒนาผูเรียนมาปรับการจัดประสบการณและการจัดการเรียน
การสอนสมํ่าเสมอ

๔. สถานศึกษาควรพัฒนาดานการนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานและการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือเปรียบเทียบเปาหมายโครงการตามแผนใหเปนระบบ

๑๔. สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปญหา
การแขงขันคอนขางสูง มีโรงเรียนเปดใหม และโรงเรียนขนาดใหญสอนระดับชั้นสูงถึงมัธยมศึกษา ทํา

ใหสวนแบงนักเรียนนอยลง การพัฒนาครูมีครูเขาออกพอสมควร ตองพัฒนาครูใหมใหสามารถทํางานไดตาม
ระบบการตรวจสอบตางๆ และการจัดการเรียนการสอนแบบใหม ครูเกาจํานวนมากท่ีทํางานนานกวาสิบป
ตนทุนคาแรงคาใชจายสูง การจัดการศึกษาแบบลงมือปฏิบัติ ทํากิจกรรมมากกวาการเรงเนื้อหาหรือการทองจํา
ทําใหผูปกครองสวนหนึ่งเขาใจวาเรียนวิชาการนอยเม่ือเปรียบเทียบกับโรงเรียนท่ีเนนวิชาการเขมขน

จุดเดน
เปนโรงเรียนท่ีผูปกครอง ครู นักเรียนสวนมาก มีความสัมพันธเชิงบวกเปนกัลยาณมิตร ผูปกครองเขา

มามีสวนรวมในโรงเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธฺทางการเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายสูงมาก
จุดท่ีควรพัฒนา
การพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบใหเปนระบบ มีประสิทธิภาพข้ึน การจัดการเรียนการสอนแบบ

โครงงาน การประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียน



๓๒

ตอนท่ี ๒
แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

๑. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนบานพลอยแบงโครงสรางการบริหารงานเปน ๔ ดาน ไดแกดาน กิจการนักเรียน วิชาการ

บริหารงานท่ัวไป งบประมาณและบุคลากร ผูบริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบมีสวนรวม โดย
ท่ีมีกระบวนการพัฒนาดวยการนําหลักการของวงจรคุณภาพ PDCA (Deming Circle) เปนกรอบแนวทาง



๓๓

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนบานพลอย

แผนภูมิท่ี ๔ โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน

งานกิจการนักเรียน งานวิชการ งานบริหารงานท่ัวไป งานงบประมาณและบุคลากร

นาง ผองศรี รวมสูงเนิน น.ส. ภัทรพร ชมภูนุช นาย ปรีชา กวยมงคล น.ส. บุญเสริม จานทอง

- งานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
- งานสงเสริมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
- งานบานสี
- งานปองกันและ
แกปญหาสารเสพติดและ
การลวงละเมิดทางเพศ
- งานสงเสริมกิจกรรม
นักเรียนและประชาธิปไตย
ในโรงเรียน
- งานรักษาความปลอดภัย
- งานคณะกรรมการ
นักเรียน
- งานเครือขายผูปกครอง
- งานประกันคุณภาพ
ภายใน
- งานติดตามและ
ประเมินผล

- งานอื่นๆ

- งานจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร
- งานพัฒนาหลักสูตร
- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- งานแนะแนว
- งานวัดผล - ประเมินผล
- งานหองสมุด
- งานพัฒนาหลักสูตร
- งานวิจัย
- งานนิเทศ กํากับ ติดตาม
- งานแหลงเรียนรูและศูนย
การเรียน
- งานคอมพิวเตอร
- งานนักเรียนเรียนรวม
- งานสงเสริมนักเรียน
ความสามารถพิเศษ
- งานพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยี
- งานผลิตเอกสาร
- งานสารสนเทศวิชาการ
- งานประกันคุณภาพภายใน
- งานกํากับติดตามและ
ประเมินผล

- งานอื่นๆ

- งานอาคารสถานที่
- งานบรรยากาศและ
สิง่แวดลอม
- งานสัมพันธชุมชน
- งานประชาสัมพันธ
- งานสุขภาพอนามัย
งานพยาบาล
- งานโภชนาการ
- งานความ
ปลอดภัย ความ
เรียบรอย ความสะอาด
- งานโสตทัศนศึกษา
- งานวงดุริยางค
- งานบริการ
- งานยานพาหนะ
- งานประกันคุณภาพ
ภายใน
- งานกํากับติดตามและ
ประเมินผล
- งานอื่นๆ

- งานสารบรรณ
- งานการเงินและบัญชี
- งานบุคลากรและพัฒนา
บุคลากร
- งานทะเบียน
- งานพัสดุ ครุภัณฑ
- งานยานพาหนะ
- งานนโยบายและแผน
- งานสารสนเทศ
- งานสวัสดิการ
- งานลูกจางประจําและลูกจาง
ชั่วคราว
- งานสารสนเทศบุคลากร
- งานประกันคุณภาพภายใน
- งานกํากับติดตามและ
ประเมินผล

- งานอื่นๆ

๒. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา
ปรัชญา “สตินําปญญา รักศึกษากาวไกล รูวินัยและหนาท่ี เปนคนดีของสังคม”
วิสัยทัศน



๓๔

ระดับกอนประถมศึกษา เตรียมความพรอมการพัฒนาการทุกดาน ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ในทุก
ประสบการณการเรียนรู ใหพัฒนาเต็มตามศักยภาพท่ีเหมาะสมกับวัย และมีความสุข
ระดับประถมศึกษา การศึกษาอยางมีความสุขใหทันเปลี่ยนแปลงของโลก เพ่ิมพูนประสบการณ
หลากหลาย พรอมคุณธรรม วินัย ใหนักเรียนมีความสามารถทางวิชาการพ่ึงพาตนเองได เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรูกาวสูมาตรฐานสากล

พันธกิจ
๑. วางแผนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร ความตองการของนักเรียนและทองถ่ิน
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนใหนักเรียนไดฝกคิด ปฏิบัติ

จริง แสวงหาความรู และเรียนรูรวมกัน ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน
๓. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
๔. จัดการเรียนการสอน สิ่งแวดลอม บรรยากาศ เพ่ือใหเกิดความสุข ความสําเร็จในการเรียนรู การมี

สุขภาพกายและใจท่ีดี
๕. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู มีความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถทํางานอยางเต็มศักยภาพ

และสมกับความเปนครู
เปาหมาย
๑. นักเรียนทุกคน มีสุขภาพรายกายและจิตใจท่ีแข็งแรง มีคุณธรรม มีความประพฤติดี มีระเบียบ

วินัย มีความซื่อสัตย มีความขยันหม่ันเพียร
๒. นักเรียนทุกคนมีอุปนิสัยใฝรู มีความรู ไดรับการพัฒนาศักยภาพของแตละคนอยางเต็มท่ีโดยอาศัย

กระบวนการเรียนรูจากประสบการณตรง
๓. ครูและบุคลากรมีประสิทธิภาพในการทํางาน มีความสามารถพัฒนาตนเองไดทันกับความกาวหนา

ทางเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในอาชีพ
๔. การบริหารงานและการจัดการของโรงเรียนเปนระบบและคลองตัว
๕. โรงเรียนมีความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนและบริการสังคม

อัตลักษณของสถานศึกษา
“รักเรียน รูคิด จิตอาสา”

เอกลักษณของสถานศึกษา
“เรียนรูอยางมีความสุข เปยมคุณคา พัฒนาศักยภาพ”

๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษา จัดการศึกษาเพ่ือ เตรียมความพรอมใหผูเรียนไดพัฒนาการท้ังดานรางกาย

อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ในทุกประสบการณการเรียนรู นํา



๓๕

นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใชเพ่ือสงเสริมความพรอมของนักเรียน ใหพัฒนาเต็มตามศักยภาพท่ีเหมาะสมกับ
วัย และมีความสุข

ระดับประถมศึกษา จัดการศึกษาอยางมีความสุขใหทันเปลี่ยนแปลงของโลก สรางแนวทางใหผูเรียนเกิด
ความสนใจเพ่ิมพูนประสบการณความรูหลากหลาย มีคุณธรรม วินัย สรางบรรยากาศของการเรียนรูให
นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการพ่ึงพาตนเองได โดยอาศัยสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรูกาวสูมาตรฐานสากล

๔. กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธท่ี ๑
พลิกโฉมการจัดการศึกษา เนนคุณธรรม นําความรู ควบคูไปกับสุนทรียภาพทางศิลปวันฒนธรรม ดนตรี กีฬา
กลยุทธท่ี ๒
พัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการศึกษาขององคกร คนหาพรสวรรคของผูเรียน และผูสอนสูความเปน
เลิศ เนนการเรียนรูตลอดชีวิต จุดประกายไปสูการแขงขันระดับจังหวัดหรือระดับประทศ
กลยุทธท่ี ๓
ปรับโครงสรางการกระจายอํานาจสงเสริมความเขมแข็งขององคกร ใหรวดเร็ว คลองตัว ใชหลักการมีสวนรวม
ตรวจสอบ และแกไขปรับปรุง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธท่ี ๔
ระดมการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวาง สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน และศิษย
เกา
กลยุทธท่ี ๕
ยึดม่ันความเปนไทย จรรโลงแนวคิดตามแนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจแบบพอเพียง”

๕. การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา

กลยุทธท่ี ๑ พลิกโฉมการจัดการศึกษา เนนคุณธรรม นําความรูควบคูไปกับสุนทรียภาพทาง
ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา

กลุมงานกิจการนักเรียน

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑.โครงการ พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม

๑. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน ครู
และบุคลากรของโรงเรียนบาน

เชิงปริมาณ มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒



๓๖

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค

พลอยมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ตลอดจนมีแนวทางในการครอง
ตนโดยใหหลักธรรมของศาสนา
๒. เพ่ือสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน
๓. เพ่ือใหนักเรียนตระหนัก
เห็นคุณคา ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๔. เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมการ
เปนกัลยาณมิตรตอทุกคน และ
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีของ
ชุมชนสังคม

๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย

เชิงคุณภาพ

๑. ไดรับความรวมมือ
ระหวางนักเรียน ครู
บุคลากร และผูปกครอง
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร
รอยละ ๙๐ มีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

มฐ.๑.๔ - ๑.๕
มฐ.๓.๑
มฐ.๓.๓ – ๓.๔

มฐ.
๒.๑ - ๒.๔
มฐ.
๔.๓ – ๔.๔
มฐ.
๕.๑ - ๕.๒
มฐ.
๖.๑ -๖.๔

๑.๑ กิจกรรม
สงเสริม
ประชาธิปไตย

๑. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน ยึด
ม่ันในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
๒. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนได
ทํางานเปนกลุม รับฟงความ
คิดเห็นท่ีแตกตาง เปนผูนําผู
ตามท่ีดี กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม
๒. เพ่ือสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน

เชิงปริมาณ

๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย

เชิงคุณภาพ

๑. นักเรียน ครู บุคลากรรอย
ละ ๙๕ มีสวนรวมในกิจกรรม
๒.นักเรียนรอยละ ๘๕
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน
ได ยอมรับฟงความคิดเห็นท่ี
แตกตาง

มฐ.๑.๔ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ - ๒.๓
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๕
มฐ.๖.๑ -๖.๓
มฐ.๗.๖
มฐ.๗.๘
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

๑.๒ กิจกรรมวิถี ๑. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน ครู เชิงปริมาณ มฐ.๒.๑ - ๒.๔



๓๗

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

พุทธและจิตอาสา และบุคลากรของโรงเรียนบาน
พลอยมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตลอดจนมีแนวทางในการครอง
ตนโดยใหหลักธรรมของศาสนา
๓. เพ่ือสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน
๔. เพ่ือใหนักเรียนตระหนัก
เห็นคุณคา ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๕เพ่ือสงเสรมิวัฒนธรรมการ
เปนกัลยาณมิตรตอทุกคน และ
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีของ
ชุมชนสังคม และประเทศชาติ

นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือ
ระหวางนักเรียน ครู
บุคลากร และผูปกครอง
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร
รอยละ ๙๐ มีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

มฐ.๑.๔ - ๑.๕
มฐ.๓.๑
มฐ.๓.๓
มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๔.๓ – ๔.๔
มฐ.๕.๑ - ๕.๒
มฐ.๖.๑ -๖.๔

๑.๓ กิจกรรมบานสี ๑. เพ่ือใหนักเรียนมีการพัฒนา
ตนเอง และปลูกฝงจิตสํานึก
ของการมีสวนรวมในการทํางาน
เพ่ือ
สวนรวม
๒. เพ่ือสรางความรวมมือ
ระหวางนักเรียน ครู บุคลากร
โรงเรียนบานพลอย และ
ผูปกครอง ในการรวมแรงรวม
ใจกันการทํางานเพ่ือหมูคณะ
ชื่นชมยินดีตอผูท่ีทําสิ่งดี  มี
ความสามารถ และปรับปรุง
แกไขขอบกพรองตางๆ รวมกัน
อยางเปนระบบ

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๑๐๐ มีสวนรวมในกิจกรรม
บานสี
๒. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๙๐ มีความตระหนักในการ
ทํางานเพ่ือสวนรวม แสดง
ความชื่นชมยินดีตอผูท่ีทําสิ่ง
ดี มีความสามารถ และ

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

มฐ.๑.๔ - ๑.๖
มฐ.๓.๑ – ๓.๔



๓๘

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๓. เพ่ือใหกําลังใจในการทําสิ่งดี
และการแสดงความสามารถ
ตามศักยภาพดานตางๆของ
นักเรียน
๔. สนับสนุนการพัฒนาตนเอง
ดานวิชาการ และคุณลักษณะ
พึงประสงค

ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๔.๒ – ๔.๔
มฐ.๕.๑ - ๕.๓
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๖
มฐ.๗.๘

๒.โครงการ ดูแล
ชวยเหลือและแนะ
แนวนักเรียน

๑. เพ่ือชวยเหลือและแกไข
ปญหาของนักเรียนเก่ียวกับ
พฤติกรรมดานตางๆ เชน ดาน
อารมณ  ดานสงัคม และ
ปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
๒. เพ่ือใหนักเรียนคนพบความ
ถนัด ความสามารถ ความสนใจ
ของตนเอง รักและเห็นคุณคา
ในตนเองและผูอ่ืน
๓. เพ่ือใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับโทษของสิ่ง
เสพติด สิ่งมอมเมา และสื่อ
ลามกตางๆ
๔. เพ่ือใหนักเรียนปลอดจาก
อบายมุข  ยาเสพติด สิ่งมอม
เมา และการใชความรุนแรง
๕. เพ่ือใหนักเรียนรูวิธีการ
ระมัดระวัง ปองกันตนเองจาก
การถูกลวงละเมิดทางเพศ
๖. เพ่ือใหผูปกครองและ
นักเรียนท่ีเขาใหมทราบถึง กฎ

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ –
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖
๒.ผูปกครองนักเรียนเขาใหม
ในแตละระดับชั้น
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน รอยละ ๙๐ มี
สวนรวมในการทํากิจกรรม
และมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน
๒. นักเรียน ครู และบุคลากร
ในโรงเรียน รอยละ ๑๐๐ รู
เขาใจโทษของสิ่งเสพติด
ปลอดจากอบายมุข  สิ่งเสพ
ติด  สิ่งมอมเมา ปญหาทาง
เพศ  และการใชความรุนแรง
๓.ผูปกครองนักเรียนท่ีเขา
ใหม รอยละ ๘๐ ไดทราบ
แนวทางการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน  กฎ ระเบียบ
ขอตกลงตางๆ

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๑ - ๕.๔
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗
มฐ.๑๐.๖



๓๙

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ระเบียบ และแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
๗. เพ่ือใหนักเรียนท่ีจะสําเร็จ
ชั้นประถมศึกษาปท่ี๖ ไดมีการ
เตรียมตัวท่ีดี และสราง
ความสัมพันธท่ีดีระหวางครู
นักเรียน ผูปกครอง และ
โรงเรียน

๒.๑ กิจกรรมคัด
กรองและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

๑. เพ่ือชวยเหลือและแกไข
ปญหาของนักเรียนเก่ียวกับ
พฤติกรรมดานตางๆ เชน ดาน
อารมณ  ดานสังคม และ
ปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
๒. เพ่ือใหนักเรียนคนพบความ
ถนัด ความสามารถ ความสนใจ
ของตนเอง รักและเห็นคุณคา
ในตนเองและผูอ่ืน
๓. เพ่ือใหนักเรียนเกิดความ
ตระหนักและปฏิบัติตนตาม กฎ
ระเบียบ ขอตกลงของโรงเรียน
และสวนรวม

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี
๑-๖
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวน
รวมในการทํากิจกรรม
ปฏิบัติตนตาม กฎ ระเบียบ
ขอตกลงของโรงเรียนและ
สวนรวม และมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางท่ีดีข้ึน

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๑ - ๕.๔
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗

๒.๒ กิจกรรม
ปองกันยาเสพติด
สิ่งมอมเมา การใช
ความรุนแรงและ
ลวงละเมิดทางเพศ

๑. เพ่ือใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับโทษของสิ่ง
เสพติด สิ่งมอมเมา และสื่อ
ลามก
๒. เพ่ือใหนักเรียนปลอดจาก
อบายมุข ยาเสพติด สิ่งมอมเมา
และการใชความรุนแรง

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ –
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖
๒. ครู และบุคลากรโรงเรียน
บานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือ

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๒
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗



๔๐

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๓. เพ่ือใหนักเรียนรูวิธีการ
ระมัดระวัง ปองกันตนเองจาก
การถูกลวงละเมิดทางเพศ

ระหวางนักเรียน ครู
บุคลากร และผูปกครอง
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๘๐
๒. นักเรียน รอยละ ๑๐๐ มี
สวนรวมในการทํากิจกรรม
๓. นักเรียน ครู และบุคลากร
ในโรงเรียน รอยละ ๙๕ รู
เขาใจโทษของสิ่งเสพติด
ปลอดจากอบายมุข  สิ่งเสพ
ติด สิ่งมอมเมา ปญหาทาง
เพศ และการใชความรุนแรง

มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๓.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

๒.๓ กิจกรรม
ปฐมนิเทศและ
ปจฉิมนิเทศ

๑. เพ่ือใหผูปกครองและ
นักเรียนท่ีเขาใหมทราบถึง กฎ
ระเบียบ และแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
๒. เพ่ือใหนักเรียนท่ีจะสําเร็จ
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ไดมีการ
เตรียมตัวท่ีดี และสราง
ความสัมพันธท่ีดีระหวางครู
นักเรียน ผูปกครอง และ
โรงเรียน

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ผูปกครองนักเรียนเขาใหม
รอยละ ๙๐ มีสวนรวมใน
กิจกรรม
๒. นักเรียนประถมศึกษาปท่ี
๑-๖ รอยละ ๙๕ มีสวนรวม
ในกิจกรรม

มฐ.๑.๔ – ๑.๕

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๘.๕
มฐ.๙.๓
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒

๓.โครงการ กีฬาเพ่ือ
สุขภาพ

๑. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน ครู
และบุคลากรของโรงเรียนบาน
พลอยไดเลนกีฬา ออกกําลัง
กายทําใหมีสุขภาพกาย สุขภาพ
ใจท่ีดี
๒. เพ่ือสงเสรมิการทํางานเปน
ทีม มีน้ําใจนักกีฬา รูจักใชเวลา

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวน
รวมในการแขงขันกีฬาและมี
ความสนใจดานกีฬามากข้ึน

มฐ.๑.๑ – ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๓
มฐ.๕.๑ – ๕.๒
มฐ.๖.๑ - ๖.๓
มฐ.๗.๘



๔๑

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

วางใหเกิดประโยชนไมยุง
เก่ียวกับยาเสพติด
๓. เพ่ือสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน
๔. เพ่ือสรางชื่อเสียงใหกับ
โรงเรียน และคนหานักกีฬาท่ีมี
ความสามารถ

มฐ.๑๐.๓
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒

๔.โครงการ รูคุณคา
รักษาทรัพยากรและ
ดูแลสิ่งแวดลอม

๑. เพ่ือใหนักเรียน ครู และ
บุคลากรของโรงเรียนบาน
พลอยตลอดจนผูท่ีเก่ียวของ
ตระหนัก เห็นคุณคา ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๒. เพ่ือสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน
๓. เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมการ
เปนกัลยาณมิตรตอทุกคน และ
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีของ
ชุมชนสังคม และประเทศชาติ

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครอง โรงเรียนบาน
พลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือ
ระหวางนักเรียน ครู
บุคลากร และผูปกครอง
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร
รอยละ ๙๐ ประหยัด รูจัก
ใชทรัพย สิ่งของสวนตนและ
สวนรวมอยางคุมคา

มฐ.๒.๔
มฐ.๓.๑ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๔
มฐ.๖.๑ – ๖.๔
มฐ.๗.๔ – ๗.๖
มฐ.๙.๓
มฐ.๑๐.๓ – ๑๐.๔
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๓.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

กลยุทธท่ี ๒
พัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการศึกษาขององคกร คนหาพรสวรรคของผูเรียน และผูสอนสู

ความเปนเลิศ เนนการเรียนรูตลอดชีวิต จุดประกายไปสูการแขงขันระดับจังหวัดหรือระดับประทศ

กลุมงานกิจการนักเรียน



๔๒

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑.โครงการ พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค

๑. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน ครู
และบุคลากรของโรงเรียนบาน
พลอยมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ตลอดจนมีแนวทางในการครอง
ตนโดยใหหลักธรรมของศาสนา
๒. เพ่ือสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน
๓. เพ่ือใหนักเรียนตระหนัก
เห็นคุณคา ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๔. เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมการ
เปนกัลยาณมิตรตอทุกคน และ
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีของ
ชุมชนสังคม

เชิงปริมาณ

๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย

เชิงคุณภาพ

๑. ไดรับความรวมมือ
ระหวางนักเรียน ครู
บุคลากร และผูปกครอง
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร
รอยละ ๙๐ มีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

มฐ.๑.๔ - ๑.๕
มฐ.๓.๑
มฐ.๓.๓ – ๓.๔

มฐ.
๒.๑ - ๒.๔
มฐ.
๔.๓ – ๔.๔
มฐ.
๕.๑ - ๕.๒
มฐ.
๖.๑ -๖.๔

๑.๑ กิจกรรม
สงเสริม
ประชาธิปไตย

๑. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน ยึด
ม่ันในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
๒. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนได
ทํางานเปนกลุม รับฟงความ
คิดเห็นท่ีแตกตาง เปนผูนําผู
ตามท่ีดี กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม
๒. เพ่ือสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน

เชิงปริมาณ

๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย

เชิงคุณภาพ

๑. นักเรียน ครู บุคลากรรอย
ละ ๙๕ มีสวนรวมในกิจกรรม
๒.นักเรียนรอยละ ๘๕
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน
ได ยอมรับฟงความคิดเห็นท่ี

มฐ.๑.๔ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ - ๒.๓
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๕
มฐ.๖.๑ -๖.๓
มฐ.๗.๖
มฐ.๗.๘
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒



๔๓

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

แตกตาง
๑.๒ กิจกรรมวิถี
พุทธและจิตอาสา

๑. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน ครู
และบุคลากรของโรงเรียนบาน
พลอยมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตลอดจนมีแนวทางในการครอง
ตนโดยใหหลักธรรมของศาสนา
๓. เพ่ือสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน
๔. เพ่ือใหนักเรียนตระหนัก
เห็นคุณคา ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๕เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมการ
เปนกัลยาณมิตรตอทุกคน และ
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีของ
ชุมชนสังคม และประเทศชาติ

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือ
ระหวางนักเรียน ครู
บุคลากร และผูปกครอง
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๘๐
๒. นักเรยีน ครู บุคลากร
รอยละ ๙๐ มีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

มฐ.๑.๔ - ๑.๕
มฐ.๓.๑
มฐ.๓.๓
มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๔.๓ – ๔.๔
มฐ.๕.๑ - ๕.๒
มฐ.๖.๑ -๖.๔

๑.๓ กิจกรรมบานสี ๑. เพ่ือใหนักเรียนมีการพัฒนา
ตนเอง และปลูกฝงจิตสํานึก
ของการมีสวนรวมในการทํางาน
เพ่ือ
สวนรวม
๒. เพ่ือสรางความรวมมือ
ระหวางนักเรียน ครู บุคลากร
โรงเรียนบานพลอย และ
ผูปกครอง ในการรวมแรงรวม
ใจกันการทํางานเพ่ือหมูคณะ
ชื่นชมยินดีตอผูท่ีทําสิ่งดี  มี
ความสามารถ และปรับปรุง

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๑๐๐ มีสวนรวมในกิจกรรม
บานสี
๒. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๙๐ มีความตระหนักในการ
ทํางานเพ่ือสวนรวม แสดง

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

มฐ.๑.๔ - ๑.๖
มฐ.๓.๑ – ๓.๔



๔๔

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

แกไขขอบกพรองตางๆ รวมกัน
อยางเปนระบบ
๓. เพ่ือใหกําลังใจในการทําสิ่งดี
และการแสดงความสามารถ
ตามศักยภาพดานตางๆของ
นักเรียน
๔. สนับสนุนการพัฒนาตนเอง
ดานวิชาการ และคุณลักษณะ
พึงประสงค

ความชื่นชมยินดีตอผูท่ีทําสิ่ง
ดี มีความสามารถ และ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๔.๒ – ๔.๔
มฐ.๕.๑ - ๕.๓
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๖
มฐ.๗.๘

๒.โครงการ ดูแล
ชวยเหลือและแนะ
แนวนักเรียน

๑. เพ่ือชวยเหลือและแกไข
ปญหาของนักเรียนเก่ียวกับ
พฤติกรรมดานตางๆ เชน ดาน
อารมณ  ดานสังคม และ
ปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
๒. เพ่ือใหนักเรียนคนพบความ
ถนัด ความสามารถ ความสนใจ
ของตนเอง รักและเห็นคุณคา
ในตนเองและผูอ่ืน
๓. เพ่ือใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับโทษของสิ่ง
เสพติด สิ่งมอมเมา และสื่อ
ลามกตางๆ
๔. เพ่ือใหนักเรียนปลอดจาก
อบายมุข  ยาเสพติด สิ่งมอม
เมา และการใชความรุนแรง
๕. เพ่ือใหนักเรียนรูวิธีการ
ระมัดระวัง ปองกันตนเองจาก
การถูกลวงละเมิดทางเพศ

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ –
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖
๒.ผูปกครองนักเรียนเขาใหม
ในแตละระดับชั้น
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน รอยละ ๙๐ มี
สวนรวมในการทํากิจกรรม
และมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน
๒. นักเรียน ครู และบุคลากร
ในโรงเรียน รอยละ ๑๐๐ รู
เขาใจโทษของสิ่งเสพติด
ปลอดจากอบายมุข  สิ่งเสพ
ติด  สิ่งมอมเมา ปญหาทาง
เพศ  และการใชความรุนแรง
๓.ผูปกครองนักเรียนท่ีเขา
ใหม รอยละ ๘๐ ไดทราบ
แนวทางการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน  กฎ ระเบียบ

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๑ - ๕.๔
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗
มฐ.๑๐.๖



๔๕

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๖. เพ่ือใหผูปกครองและ
นักเรียนท่ีเขาใหมทราบถึง กฎ
ระเบียบ และแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
๗. เพ่ือใหนักเรียนท่ีจะสําเร็จ
ชั้นประถมศึกษาปท่ี๖ ไดมีการ
เตรียมตัวท่ีดี และสราง
ความสัมพันธท่ีดีระหวางครู
นักเรียน ผูปกครอง และ
โรงเรียน

ขอตกลงตางๆ

๒.๑ กิจกรรมคัด
กรองและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

๑. เพ่ือชวยเหลือและแกไข
ปญหาของนักเรียนเก่ียวกับ
พฤติกรรมดานตางๆ เชน ดาน
อารมณ  ดานสังคม และ
ปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
๒. เพ่ือใหนักเรียนคนพบความ
ถนัด ความสามารถ ความสนใจ
ของตนเอง รักและเห็นคุณคา
ในตนเองและผูอ่ืน
๓. เพ่ือใหนักเรียนเกิดความ
ตระหนักและปฏิบัติตนตาม กฎ
ระเบียบ ขอตกลงของโรงเรียน
และสวนรวม

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี
๑-๖
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวน
รวมในการทํากิจกรรม
ปฏิบัติตนตาม กฎ ระเบียบ
ขอตกลงของโรงเรียนและ
สวนรวม และมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางท่ีดีข้ึน

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๑ - ๕.๔
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗

๒.๒ กิจกรรม
ปองกันยาเสพติด
สิ่งมอมเมา การใช
ความรุนแรงและ
ลวงละเมิดทางเพศ

๑. เพ่ือใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับโทษของสิ่ง
เสพติด สิ่งมอมเมา และสื่อ
ลามก
๒. เพ่ือใหนักเรียนปลอดจาก

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ –
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖
๒. ครู และบุคลากรโรงเรียน
บานพลอย

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๒
มฐ.๖.๑ -๖.๔



๔๖

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

อบายมุข ยาเสพติด สิ่งมอมเมา
และการใชความรุนแรง
๓. เพ่ือใหนักเรียนรูวิธีการ
ระมัดระวัง ปองกันตนเองจาก
การถูกลวงละเมิดทางเพศ

เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือ
ระหวางนักเรียน ครู
บุคลากร และผูปกครอง
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๘๐
๒. นักเรียน รอยละ ๑๐๐ มี
สวนรวมในการทํากิจกรรม
๓. นักเรียน ครู และบุคลากร
ในโรงเรียน รอยละ ๙๕ รู
เขาใจโทษของสิ่งเสพติด
ปลอดจากอบายมุข  สิ่งเสพ
ติด สิ่งมอมเมา ปญหาทาง
เพศ และการใชความรุนแรง

มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๓.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

๒.๓ กิจกรรม
ปฐมนิเทศและ
ปจฉิมนิเทศ

๑. เพ่ือใหผูปกครองและ
นักเรียนท่ีเขาใหมทราบถึง กฎ
ระเบียบ และแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
๒. เพ่ือใหนักเรียนท่ีจะสําเร็จ
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ไดมีการ
เตรียมตัวท่ีดี และสราง
ความสัมพันธท่ีดีระหวางครู
นักเรียน ผูปกครอง และ
โรงเรียน

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ผูปกครองนักเรียนเขาใหม
รอยละ ๙๐ มีสวนรวมใน
กิจกรรม
๒. นักเรียนประถมศึกษาปท่ี
๑-๖ รอยละ ๙๕ มีสวนรวม
ในกิจกรรม

มฐ.๑.๔ – ๑.๕

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๘.๕
มฐ.๙.๓
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒

๓.โครงการ กีฬาเพ่ือ
สุขภาพ

๑. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน ครู
และบุคลากรของโรงเรียนบาน
พลอยไดเลนกีฬา ออกกําลัง
กายทําใหมีสุขภาพกาย สุขภาพ
ใจท่ีดี

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวน

มฐ.๑.๑ – ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๓
มฐ.๕.๑ – ๕.๒



๔๗

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๒. เพ่ือสงเสริมการทํางานเปน
ทีม มีน้ําใจนักกีฬา รูจักใชเวลา
วางใหเกิดประโยชนไมยุง
เก่ียวกับยาเสพติด
๓. เพ่ือสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน
๔. เพ่ือสรางชื่อเสียงใหกับ
โรงเรียน และคนหานักกีฬาท่ีมี
ความสามารถ

รวมในการแขงขันกีฬาและมี
ความสนใจดานกีฬามากข้ึน

มฐ.๖.๑ - ๖.๓
มฐ.๗.๘
มฐ.๑๐.๓
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒

๔.โครงการ รูคุณคา
รักษาทรัพยากรและ
ดูแลสิ่งแวดลอม

๑. เพ่ือใหนักเรียน ครู และ
บุคลากรของโรงเรียนบาน
พลอยตลอดจนผูท่ีเก่ียวของ
ตระหนัก เห็นคุณคา ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๒. เพ่ือสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน
๓. เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมการ
เปนกัลยาณมิตรตอทุกคน และ
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีของ
ชุมชนสังคม และประเทศชาติ

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครอง โรงเรียนบาน
พลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือ
ระหวางนักเรียน ครู
บุคลากร และผูปกครอง
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร
รอยละ ๙๐ ประหยัด รูจัก
ใชทรัพย สิ่งของสวนตนและ
สวนรวมอยางคุมคา

มฐ.๒.๔
มฐ.๓.๑ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๔
มฐ.๖.๑ – ๖.๔
มฐ.๗.๔ – ๗.๖
มฐ.๙.๓
มฐ.๑๐.๓ – ๑๐.๔
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๓.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

กลุมงานวิชาการ
ระดับปฐมวัย



๔๘

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑.โครงการพัฒนา
หลักสูตร

- พัฒนาครูใหมีความสารถ
จัดการเรียนการสอนบูรณาการ
ความรูคูคุณธรรม วินัยหนาท่ี
และสุนทรียศาสตร
- บูรณาการการเรียนรูโดย
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
สุนทรียศาสตรและการกีฬาใน
หลักสูตรการเรียนการสอน
- ปรับการเรียนการสอนให
สอดคลองกับการสอบประเมิน
มาตรฐานการศึกษาตางๆ

เชิงปริมาณ
จํานวนครูระดับชั้นอนุบาล
๑ – ๓
เชิงคุณภาพ
- ครูระดับอนุบาลรอยละ
๙๐ ไดรวมกันพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของ
หลักสูตรใหมีความเหมาะสม
และทันสมัย
- ครูระดับอนุบาลรอยละ
๙๐ สามารถจัดการเรียน
การสอนใหเปนไปตาม
หลักสูตรตามมาตรฐาน
การศึกษา

มฐ. ๔.๑ – ๔.๕

๒.โครงการนิเทศ
ครูผูสอนระดับ
อนุบาล

- เพ่ือสงเสริมใหครูมีทักษะและ
กระบวนการท่ีไดมาตรฐานการ
สอนใหเปนไปตามเปาหมาย
- เพ่ือสนับสนุนปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนของโรงเรียนใหดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ
- เพ่ือใหครูไดมีการแลกเปลี่ยน
เทคนิคการสอน และวิธีการ
สอนเพ่ือนําไปปรับปรุงใน
กิจกรรมการเรียนการสอนของ
ตน

เชิงปริมาณ
จํานวนครูระดับชั้นอนุบาล
๑ – ๓
เชิงคุณภาพ
-ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๐
ไดเขารับการนเิทศการเรียน
การสอน
- ครูระดับอนุบาลรอยละ
๙๐ สามารถพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

มฐ. ๕.๑ – ๕.๑๐

๓.โครงการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน

- สงเสริมการนําเทคโนโลยีมา
ใชในการเรียนการสอน
- จัดใหสื่อวัสดุอุปกรณและ
เทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับ

เชิงปริมาณ
จํานวนครูระดับชั้นอนุบาล
๑ – ๓
เชิงคุณภาพ

มฐ. ๕.๑ – ๕.๑๐



๔๙

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

เนื้อหาตามหลักสูตรตรงตัวชี้วัด
- ครูพัฒนาเทคนิคในการสอน
ใชเทคโนโลยีถายทอดความรูให
ผูเรียนอยางมีศักยภาพ
- เนนการพัฒนาดานการใช
เทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือใน
การแสวงหาความรูเพ่ิมเติม
พัฒนา

- ครูระดับอนุบาลรอยละ
๙๕ ไดจัดทําผลิตสื่อการ
เรียนการสอนใหสอดคลอง
กับเนื้อหา
- ครูระดับอนุบาลรอยละ
๙๕ สามารถนําสื่อการเรียน
การสอนไปใชอยางมี
ประสิทธิภาพ

๔.โครงการความเปน
เลิศทางวิชาการ

- เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให
ผูเรียนไดแสดงความรู
ความสามารถทางวิชาการ ท่ี
หลากหลายเนนทักษะ
กระบวนการคิด มีการการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ
โครงงาน และการใชแหลงการ
เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไป
กับการศึกษา
- เพ่ือสงเสริมผูเรียนเขารวม
แขงขันทักษะวิชาการท้ังภายใน
และนอกสถานศึกษา
- เพ่ือสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้น
เรียนศึกษาคนควาหานวัตกรรม
ใหมๆ มาชวยเหลือนักเรียนท่ีมี
ความบกพรองและสงเสริม
นักเรียนท่ีมีความสามารถ
รวมท้ังนําไปปรับปรุงการสอน
ของครูใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน

เชิงปริมาณ
-จํานวนครูและนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนอนุบาลรอยละ
๙๐ ไดรับการพัฒนาเพ่ิมพูน
ประสบการณความรู
ความสามารถท่ีเนนทักษะ
กระบวนการคิดและการใช
แหลงการเรียนรูภูมิปญญา
ทองถ่ินสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมไปกับการศึกษา
- นักเรียนระดับอนุบาลรอย
ละ ๙๐ ไดรับการสงเสริม
เขารวมการแขงขันทักษะ
วิชาการท้ังภายในและนอก
สถานศึกษา
- ครูระดับอนุบาลรอยละ
๙๐ จัดทําวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือศึกษาคนควาหนวัต
กรรมใหมๆ มาชวยเหลือ
นักเรียนท่ีมีความบกพรอง

มฐ. ๔.๑ – ๔.๕



๕๐

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

และสงเสริมนักเรียนท่ีมี
ความสามารถ รวมท้ังนําไป
ปรับปรุงการสอนของครูใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

๔.๑ กิจกรรมพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ

- เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให
ผูเรียนไดแสดงความรู
ความสามารถทางวิชาการ ท่ี
หลากหลายเนนทักษะ
กระบวนการคิด มีการเรียนรู
แบบบูรณาการ โครงงาน และ
การใชแหลงการเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถ่ินสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมไปกับ
การศึกษา
- เพ่ือสงเสริมผูเรียนเขารวม
แขงขันทักษะวิชาการท้ังภายใน
และนอกสถานศึกษา

เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
๑ – ๓
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับอนุบาล ๑ –
๓ รอยละ ๙๐ ไดรับการ
พัฒนาเพ่ิมพูนประสบการณ
ความรูความสามารถท่ีเนน
ทักษะกระบวนการคิดและ
การใชแหลงการเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถ่ินสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมไปกับ
การศึกษา
-นักเรยีนระดับอนุบาลรอย
ละ ๙๐ ไดรับการสงเสริม
เขารวมการแขงขันทักษะ
วิชาการท้ังภายในและนอก
สถานศึกษา

มฐ. ๔.๑ – ๔.๕

๔.๒ กิจกรรมวิจัยใน
ชั้นเรียน

- เพ่ือใหครูไดทําวิจัยในชั้นเรียน
และสามารถนํากลับมาพัฒนา
ผูเรียนไดจริง
- เพ่ือสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้น
เรียนศึกษาคนควาหานวัตกรรม
ใหมๆ มาชวยเหลือนักเรียนท่ีมี
ความบกพรองและสงเสริม
นักเรียนท่ีมีความสามารถ

เชิงปริมาณ
- จํานวนครูระดับชั้นอนุบาล
๑ – ๓
เชิงคุณภาพ
- ครูระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓
รอยละ ๙๐ ไดรับการพัฒนา
ในการวิจัยในชั้นเรียนและ
สามารถนํากลับมาพัฒนา

มฐ. ๕.๑ – ๕.๑๐



๕๑

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

รวมท้ังนําไปปรับปรุงการสอน
ของครูใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน

ผูเรียนไดจริง
- ครูระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓
รอยละ ๙๐ ไดรับการ
สงเสริมใหทําวิจัยในชั้นเรียน
ศึกษาคนควาหานวัตกรรม
ใหมๆ มาชวยเหลือนักเรียน
ท่ีมีความบกพรอง
และสงเสริมนักเรียนท่ีมี
ความสามารถ รวมท้ังนําไป
ปรับปรุงการสอนของครูใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

๔.๓ กิจกรรมหนู
นอยนักอาน

- เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให
ผูเรียนดานการอานใหมี
ประสิทธิผลดี

เชิงปริมาณ
-นักเรียนอนุบาล ๑-๓
เชิงคุณภาพ
-จํานวนนักเรียนระดับ
อนุบาลรอยละ ๙๐ ไดรับ
การพัฒนา และเพ่ิมพูน
ประสบการณความรูจาก
การจัดกิจกรรมหนูนอยนัก
อาน

มฐ. ๔.๑ – ๔.๔

๔.๔.กิจกรรมวัน
สําคัญ

- นักเรียนไดรับความรูมีเจตคติ
ท่ีดีตอวันสําคัญตางๆ
- นักเรียนสามารถปฏิบัติตนได
อยางเหมาะสมในการเขารวม
กิจกรรมในวันสําคัญ
- ครูและบุคลากร ผูปกครอง
เขารวมกิจกรรมท่ีแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสน
กษัตริย และมีสวนรวมในการ

เชิงปริมาณ
-นักเรียนระดับอนุบาล ๑-๓
- เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๙๐ ของครูและ

เจาหนาท่ี ผูปกครอง
ใหความรวมมือ
- นักเรียนระดับอนุบาลรอย
ละ๙๕มีสวนรวมในกิจกรรม
วันสําคัญ

มฐ. ๒.๑ – ๒.๔
มฐ. ๓.๑ – ๓.๔



๕๒

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

อนุรักษและสงเสริมความเปน
ไทยใหคงอยูตอไป

๔.๕.กิจกรรมหนูเปน
เด็กดี

- เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน
ประพฤติปฏิบัติตนอยางมี
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา
และมีระเบียบวินัย
- เพ่ือสงเสริมยกยองนักเรียนท่ี
ทําความดี และใหทัศนคติเชิง
บวกในการแกไขสิ่งท่ีผิดพลาด

เชิงปริมาณ
นักเรียนอนุบาล ๑-๓
เชิงคุณภาพ
-ครู และบุคลากร รอยละ
๙๐ รวมสงเสริมกิจกรรมหนู
เปนเด็กดี
-นักเรียนอนุบาลรอยละ ๙๐
มีคุณลักษณะท่ีเปนเด็กดี มี
คุณธรรม จริยธรรม วินัย
เหมาะสมตามวัย

มฐ. ๒.๑ – ๒.๓
มฐ. ๓.๑ – ๓.๓

ระดับประถมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑. โครงการพัฒนา
หลักสูตรท่ีเนน
นักเรียนเปนสําคัญ

- ครูบุคลากรทางการศึกษา
และผูเรียนทุกคนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ  ขอตกลง
กฎหมาย  ยึดม่ันในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
- ครูบุคลากรทางการศึกษา
และผูเรียนทุกคนมีจิตสํานึกใน
ความเปนชาติไทย ดําเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและ
ดํารงสืบสานวัฒนธรรมไทย

เชิงปริมาณ
- ครูและนักเรียน

ประถมศึกษาท้ังหมด

เชิงคุณภาพ
-ครู ผูเก่ียวของ รอยละ ๙๐
มีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตร
- ครูรอยละ ๙๐ไดรับการ
พัฒนา ศักยภาพ  สมรรถนะ
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ท่ีสอน



๕๓

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

- ครูบุคลากรทางการศึกษา
และผูเรียนทุกคนปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมคําสอนของศาสนาท่ี
ตนนับถือ ดํารงตนเปนคนดี  มี
จิตสาธารณะ  และทําประโยชน
เพ่ือสังคม
- ผูเรียนทุกคนมีการพัฒนาทุก
ดานเปนลําดับ มีความรู  ทักษะ
ดานตางๆ คานิยม และมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยไดรับการสงเสริม
ขอดีเดนใหสูงสุดตามศักยภาพ

-ครูรอยละ ๙๐ สามารถ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  สราง
เครือขายในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณและความรู
- ผูเรียนรอยละ ๙๐ทุก
ระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวาเกณฑ
การประเมินระดับชาติในทุก
กลุมสาระ
- ผูเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี๖ รอยละ
๙๐ มีคาเฉลี่ยการประเมิน
มาตรฐานการศึกษา (O-
net)อยูในเกณฑเหรียญทอง
ทุกปการศึกษา

๒. โครงการนิเทศ
การสอน

- เพ่ือกระตุนใหเกิดการ
พัฒนาการสอนของครูอยาง
ตอเนื่อง
- เพ่ือใหครูไดจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนจากการนิเทศ
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีดีข้ึนอันเปนผลจากการ
พัฒนาการสอนของครูผูสอน

เชิงปริมาณ
- จํานวนครูผูสอนระดับ
ประถมศึกษาทุกคนใน
โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
- ครูระดับชั้นประถมศึกษา
รอยละ ๑๐๐ ไดรับการ
นิเทศการสอน
- ครูระดับชั้นประถมศึกษา
รอยละ ๙๐ พัฒนาการสอน
จากการนิเทศ

มฐ.๑๐.๕

๓. โครงการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน

- เพ่ือใหครูแตละกลุมสาระได
รวมมือกันผลิตสื่อการเรียนการ

เชิงปริมาณ
-ครูประถมศึกษาทุกคน

มฐ.๗.๔
มฐ.๗.๗



๕๔

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

สอนใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
กิจกรรม และมีสื่อประจํากลุม
สาระเพ่ิมมากข้ึน
- เพ่ือสงเสริมใหครูมีความคิด
สรางสรรคท่ีหลากหลายในการ
ผลิตสื่อประกวด จากวัสดุท่ี
เหลือใช
- เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูและ
นักเรียนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน

เชิงคุณภาพ
-ครูรอยละ ๙๐ ผลิต
เลือกใช ผลิต จัดหา สื่อการ
เรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูผูเรียน
อยางเหมาะสม
- ครูระดับประถมศึกษารอย
ละ ๙๐ รวมมือกัน ในการ
ผลิตสื่อ

๔. โครงการความ
เปนเลิศทางวิชาการ

- เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให
ผูเรียนไดแสดงความรู
ความสามารถทางวิชาการใน
ดานทักษะการคิดวิเคราะหและ
นําไปใช
- เพ่ือใหผูเรียนมีความรู
ความสามารถท่ีหลากหลาย
และสงเสริมใหรูจักคนควาหา
ความรูดวยตนเอง
- สงเสริมใหผูเรียนไปรวมการ
แสดง การแขงขัน นอก
สถานศึกษา
- สงเสริมสรางกําลังใจใหผูเรียน
กลาแสดงออกในสิ่งท่ีถูกตอง
เหมาะสม มีการยกยองชมเชย
และแกไขขอบกพรองดวย
ทัศนคติเชิงบวก
- สนับสนุนและสงเสริมให
ชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมการ

เชิงปริมาณ
- บุคลากรทุกคน
- นักเรียนประถมศึกษา

ทุกคน
เชิงคุณภาพ

- ผูเรียนรอยละ ๘๐ มี
พัฒนาการทางวิชาการท่ีดี
ข้ึน
- ผูเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๖ เขา
ศึกษาตอในระดับ
มัธยมศึกษาท่ีดี รอยละ
๑๐๐
- ผูเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๖ รอยละ
๙๐ มีผลการประเมิน
คุณภาพ O-Net เฉลี่ยใน
ระดับทองทุกป
- ผูเรียนรอยละ ๗๐ ท่ีรวม

มฐ.๑.๔
มฐ.๑.๖
มฐ.๒.๑
มฐ.๓.๑ - ๓.๔



๕๕

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

นํานักเรียนเขารวมการแขงขัน
ทักษะวิชาการท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา

การแขงขันวิชาการหรือ
ทักษะตางๆสามารถไดรับ
รางวัล

๔.๑ กิจกรรมวัน
สําคัญ

- เพ่ือใหนักเรียน ครู พนักงาน
และผูปกครองตระหนักและเห็น
ความสําคัญของวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของชาวไทย
- เพ่ือใหทุกคนมีสวนรวมใน
กิจกรรมวันสําคัญตางๆและ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
- เพ่ือเปนการสืบสาน อนุรักษ
ประเพณีและวัฒนธรรมไทยให
ยั่งยืนสืบไป

เชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคน
- ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนทุกคน
เชิงคุณภาพ
- ผูปกครอง
นักเรียน  ครูและบุคคลการ
รอยละ ๙๐ มีสวนรวมใน
กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ

มฐ.๑.๖
มฐ.๒.๑
มฐ.๒.๓

๔.๒ กิจกรรมพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ

- เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให
นักเรียนไดเรียนรูโดยผาน
กิจกรรมตาง ๆ แลวนําไป
พัฒนาทักษะทางดานวิชาการ
- เพ่ือครูแตละคนจะไดศึกษา
คนควาหานวัตกรรมใหม ๆ มา
ชวยเหลือนักเรียนท่ีความ
บกพรองในดานตางๆ และ
นําไปปรับปรุงการสอนของครู
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
- เพ่ือเสริมสรางประสบการณ
จริงในการเรียนรู  การทํางาน
รวมกับผูอ่ืน และสามารถ
นําไปใช
ในชีวิตประจําวันได

เชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคน
- ครูระดับประถมศึกษาทุก
คนเชิงคุณภาพ
- ครูระดับประถมศึกษารอย
ละ ๘๐ มีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมี
เทคนิคการสอนท่ี
หลากหลาย
- ครูรอยละ ๙๐ สามารถใช
เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ
- ครูรอยละ ๙๐ทําการวิจัย

มฐ.๓.๑ - ๓.๔
มฐ.๔.๑ - ๔.๔
มฐ.๕.๑ - ๕.๔
มฐ.๖.๑ - ๖.๔



๕๖

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

พัฒนาในชั้นเรียนและนํามา
พัฒนาการเรียนการสอน
ของตนและนักเรียน
- นักเรียนรอยละ ๘๐ ไดฝก
ทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห กระบวนการ
ทํางานกลุม ไดลงมือปฏิบัติ
จริงและไดนําความรูหรือ
ประสบการณไปพัฒนา
ตนเอง ในการเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ

๕. โครงการการ
เรียนรูนอกหองเรียน
และทัศนศึกษา

- ผูเรียนมีพัฒนาการท่ีดีในดาน
การเรียนรู มีความรอบรู และมี
ความสุขกับการเรียนรู
- นักเรียนไดทํากิจกรรมและ
เรียนรูสิ่งท่ีนอกเหนือจาก
บทเรียนจากวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญ

เชิงปริมาณ
นักเรียนประถมศึกษาทุกคน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนรอยละ๙๐ไดเขา
รวมในการจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาของโรงเรียน
- นักเรียนรอยละ ๙๐ ไดรับ
การพัฒนาการท่ีดีในดาน
การเรียนรู
- นักเรียนรอยละ ๙๐ มี
ความรอบรู และมีความสุข
กับการเรียนรู
-นักเรียนรอยละ ๙๐ ไดรับ
ความรูจากชุมชน

มฐ.๓.๑ - ๓.๔



๕๗

กลุมงานบริหารงานท่ัวไป

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑. โครงการดูแล
รักษาอาคาร
อุปกรณ
ยานพาหนะ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมของ
โรงเรียน

เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคารสถานท่ี
ท่ีม่ันคงแข็งแรง อุปกรณตางๆ
ยานพาหนะท่ีปลอดภัยพรอมใช
งาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอม ท่ีดี ปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีในการใชสอย
ใหเหมาะสมเพ่ือให ครู นักเรียน
ผูปกครองและบุคลากร สะดวก
ตอการใชงาน

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
เจาหนาท่ีทุกคนของ
โรงเรียน
ดานคุณภาพ

รอยละ ๙๐ ของครู นักเรียน
ผูปกครอง มีความพอใจ
สถานท่ีท่ีม่ันคงแข็งแรง
สะดวกและปลอดภัย
พรอมใชงานเพียงพอตอ
ความ
ตองการ

มฐ. ๑๑.๑

๒. โครงการ
สุขอนามัยและความ
ปลอดภัย

เพ่ือใหนักเรียน ครู บุคลากร
และเจาหนาท่ีของโรงเรียนมี
สุขภาพ อนามัยท่ีดี มีความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติหนาท่ี
และลดปญหาในการเกิด
อุบัติเหตุในโรงเรียน

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนระดับอนุบาล๑
- ประถมศึกษาปท่ี ๖
๒.บุคลากร เจาหนาท่ีของ
โรงเรียน
ดานคุณภาพ

๑.นักเรียน  ครู  เจาหนาท่ี
รอยละ ๑๐๐ ไดรับบริการ
ดานความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในโรงเรียน
๒. .นักเรียน  ครู  เจาหนาท่ี
รอยละ ๙๐ มีความพอใจ
ดานความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในโรงเรียน

มฐ. ๑๑.๒

๓.กิจกรรมการซอม เพ่ือใหนักเรียน  ครู และ เชิงปริมาณ ม. ๑๑.๒



๕๘

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

การอพยพนักเรียน
กรณีฉุกเฉิน

เจาหนาท่ีรูและเขาใจหนาท่ีของ
ตนเอง มีความ ปลอดภัย ใน
การทํางานมากข้ึน และมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติหนาท่ี

๑.นักเรียนระดับอนุบาล ๑
– ประถมศึกษาปท่ี ๖
๒. ครู และเจาหนาท่ีของ
โรงเรียน
ดานคุณภาพ
นักเรียน  ครู  และเจาหนาท่ี
รอยละ ๑๐๐ เขาใจการ
ปฏิบัติตนกรณีการเกิดภัย
ฉุกเฉิน

๔. กิจกรรมปองกัน
อุบัติเหตุและความ
ปลอดภัย

เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บของนักเรียน

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับอนุบาล ๑ –
ประถมศึกษาปท่ี ๖
ดานคุณภาพ

นักเรียน รอยละ ๑๐๐
เขาใจการปฏิบัติตนเพ่ือ
ความปลอดภัย

มฐ. ๑๑.๒

๕. โครงการหองสมุด
โสตทัศนูปกรณ และ
สื่อทางการศึกษา

เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรัก
การอานสามารถนําความรูจาก
สื่อและ อุปกรณการเรียนรูมาใช
ในการพัฒนาการเรียนใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

เชิงปริมาณ
๑. รอยละ ๘๐ ของ
นักเรียนอนุบาล ๑ -
ประถมศึกษาปท่ี ๖
๒. ครู บุคลากร และ
เจาหนาท่ีของโรงเรียน
ดานคุณภาพ
๑.รอยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียน  ครู บุคลากร และ
เจาหนาท่ีไดรับความสะดวก
ในการใชบริการดาน
หองสมุด โสตทัศน และสื่อ
ทางการศึกษา

มฐ. ๑๑.๑
มฐ. ๑๑.๓



๕๙

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๒. รอยละ ๙๐ ของนักเรียน
ครู บุคลากร และเจาหนาท่ี
มีความพึงพอใจในการใช
บริการดานหองสมุด โสต
ทัศน และสื่อทางการศึกษา



๖๐

กลุมงานงบประมาณและบุคลากร

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑. โครงการจัดซื้อ
สื่อ  วัสดุ ครุภัณฑ

๑ เพ่ือจัดใหสื่อ วัสดุ อุปกรณ
และเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับ
เนื้อหาตามหลักสูตร ตรงตัวชี้วัด
สอดคลองกับงาน และเพียงพอ
๒. เพ่ือปรับระบบการทํางาน
อํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงานใหคลองตัว รวดเร็ว
ทันตอเหตุการณ
๓. เพ่ือใหสถานศึกษาอํานวย
ความสะดวกใหแกชุมชนใน
โอกาสท่ีเหมาะสม

เชิงปริมาณ บุคลากรทุกคนของ
โรงเรียนบานพลอยมีสวนรวมใน
การใชสื่อ วัสดุ และครุภัณฑของ
โรงเรียนใหเกิดประโยชนตอการ
ทํางานมากยิ่งข้ึน

เชิงคุณภาพ
๑ สื่อ วัสดุ ครุภัณฑและ
เทคโนโลยี รอยละ ๙๐ มี
ประโยชน สอดคลองกับเนื้อหา
ตามหลักสูตรและงาน ทําใหงาน
ประสบความสําเร็จตรงตาม
เปาหมายท่ีกําหนด
๒ บุคลากรไดนําสื่อ วัสดุ
ครุภัณฑไปใชไดอยางเพียงพอ
เหมาะสม การจัดซื้อ การจัดเก็บ
การเบิกสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ มีระบบ
งาย สะดวกตอการนําไปใช รอย
ละ ๙๐
๓ ชุมชนไดรับความสะดวกใน
โอกาสตางๆจากโรงเรียนรอยละ
๙๐

มฐ. ๗.๔
มฐ.๑๑

๒. โครงการ
สวัสดิการเพ่ือ
บุคลากร

๑. เพ่ือสรางขวัญกําลังใจในการ
พัฒนาครู อํานวยความสะดวกให
ครูสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเต็มท่ี
และมีความสุขในการทํางาน
๒. เพ่ือเชิดชูครูท่ีปฏิบัติหนาท่ี

เชิงปริมาณ บุคลากรโรงเรียน
บานพลอยจํานวน ๓๘ คน
เชิงคุณภาพ
๑. บุคลากรรอยละ ๙๐ มีขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน มี

มฐ. ๗.๘
มฐ. ๘.๔



๖๑

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา

ดีเดน
๓. เพ่ือใหผูบริหาร  ครู บุคลากร
ปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ในความ
เปนชาติไทย ดํารงสืบสาน
วัฒนธรรมไทย ยึดหลักแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

สุขภาพรางกายสมบูรณ แข็งแรง
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเต็มท่ีและ
มีความสุขในการทํางาน
๒. บุคลากรรอยละ ๙๐ สามารถ
ปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ในความ
เปนชาติไทย ดํารงสืบสาน
วัฒนธรรมไทย ยึดหลักแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. บุคลากรรอยละ ๙๐ ท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีดีเดนไดรับการเชิดชู

๓. โครงการการ
จัดทํางบประมาณ
และการบัญชีของ
สถานศึกษา

๑. เพ่ือจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาโรงเรียนในสวนตาง ๆ
รวมถึงงบประมาณการเบิกซื้อ
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๒. เพ่ือใชเปนหลักฐานของ
รายรับ รายจายภายใน
สถานศึกษา

เชิงปริมาณ โครงการ /
บุคลากร/งานอ่ืน ๆ ภายใน
สถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
๑ โครงการ/บุคลากร/งานอ่ืน ๆ
รอยละ ๙๐ ใชงบประมาณท่ีจัดไว
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตรงตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนด
๒. ขอมูลรอยละ ๙๐ ของรายรับ
รายจายของสถานศึกษาตรวจสอบ
ได

มฐ.๑๑
มฐ.๑๓
มฐ.๑๔
มฐ.๑๕

๔. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
และทะเบียน
นักเรียน

๑. เพ่ือการพัฒนาดานการใช
เทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการ
แสวงหาความรูเพ่ิมเติมและการ
พัฒนาบุคลากรใหทันตามการ
เปลี่ยนแปลง
๒. เพ่ือใหบุคลากรไดรับขาวสาร
กิจกรรมของสถานศึกษาอยาง

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนโรงเรียนบานพลอย ชั้น
อนุบาล๑ – ชั้นประถมศึกษาปท่ี
๖
๒. บุคลากรและเจาหนาท่ีโรงเรียน
บานพลอย
ไดรับขาวสารอยางตอเนื่อง

มฐ.๙.๓
มฐ.๑๑.๓
มฐ.๑๒.๓
ม.ฐ.๑๓



๖๒

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา

ตอเนื่อง
๓. เพ่ือจัดทําขาวสาร และ
websiteของโรงเรียนใหเปน
ปจจุบันและตอเนื่อง
๔. เพ่ือเปดเผยขาวสาร กิจกรรม
ของสถานศึกษาสูสาธารณะ
๕. เพ่ือเผยแพรผลงานทาง
วิชาการของผูเรียนใหเปนท่ี
ประจักษตอสาธารณชนอยาง
ตอเนื่อง
๖. เพ่ือจัดทําขาวสาร และ
website ของโรงเรียนใหเปน
ปจจุบันและตอเนื่อง

เชิงคุณภาพ
๑. บุคลากร เจาหนาท่ี นักเรียน
และผูปกครอง โรงเรียนบานพลอย
ไดรับขาวสารอยางตอเนื่อง
๒. สถานศึกษา รอยละ ๙๐ มี
ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยเอ้ือตอ
การพัฒนาระบบการทํางานตางๆ
๓. บุคลากร รอยละ ๙๐ มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการ
สนับสนุนตอการจัดการศึกษามี
จํานวนเพียงพอตอความตองการ

๕. โครงการ
สงเสริมและพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ

๑. เพ่ือสงเสริมการทํางานแบบ
ประสานประโยชนความรู รวม
แรงรวมใจ ทํางานเปนเครือขาย
ท้ังในกลุมครู บุคลากร และ
ผูปกครอง
๒. เพ่ือสงเสริมใหครูพัฒนา
ตนเองทุกดาน เพ่ือเขารวมการ
ประเมินครูดีเดนตางๆ
๓. เพ่ือครูทุกคนไดรับการพัฒนา
มีวุฒิทางการศึกษา หรือมีความ
เชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๔. เพ่ือครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
๕. เพ่ือครูพัฒนาเทคนิคในการ

เชิงปริมาณ
๑. เกิดความรวมมือระหวาง
โรงเรียนเอกชน และหนวยงาน
ตางๆ
๒. ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน
บานพลอยจํานวน ๓๓ คน
เชิงคุณภาพ
๑. ครู รอยละ ๙๕ มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี และมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู(หรือเทียบเทา
ข้ึนไป)และมีจํานวนท่ีเพียงพอ
๒. ครู รอยละ ๙๐ ทําการสอนตรง
ตามวุฒิ หรือสาขาวิชาท่ีถนัด
๓. ครูทุกคนมีความรูความเขาใจ
เปาหมายการจัดการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

มฐ. ๗
มฐ. ๘.๔
มฐ.๑๐.๔



๖๓

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา

สอน ใชเทคโนโลยี ถายทอด
ความรูใหผูเรียนอยางมีศักยภาพ
๖. เพ่ือพัฒนาครูดานการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาการคิด
Brain-Based Learning และ
การวัดประเมินผลท่ีสอดคลอง
๗. เพ่ือครูไดรับการพัฒนา รวม
การอบรมตางๆอยางตอเนื่อง
อยางนอยคนละ ๒๐ ชั่วโมงตอป

๔. ครู รอยละ ๘๕ มีการวิเคราะห
ศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคล
๕. ครู รอยละ ๘๐ มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ มีเทคนิคการ
สอนหลากหลาย ผลิตและใชสื่อ
การสอนท่ีสอดคลอง
๖. ครู รอยละ ๘๕ มีความสามารถ
ใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรูของตนเองและผูเรียน

๖. โครงการ
ประกันคุณภาพ
ภายในและ
ภายนอก

๑. เพ่ือตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
๒. เพ่ือสรางความม่ันใจและการ
ยอมรับในเรื่องคุณภาพการศึกษา
ใหกับบุคคล  และหนวยงานท่ี
เก่ียวของ
๓. เพ่ือนําผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอก
ไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง

เชิงปริมาณ บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนมีการตรวจสอบ  ทบทวน
ปรับปรุงแกไข  และประเมิน
คุณภาพการศึกษา
เชิงคุณภาพ

๑. มีการประกันคุณภาพภายใน
และภายนอก  และมีการพัฒนา
คุณภาพ ทุกมาตรฐานการศึกษา
๒. มีระบบขอมูลสารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. ทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน
๔. นําผลการประเมินคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอกไปใชวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง

มฐ. ๑๒



๖๔

กลยุทธท่ี ๓
ปรับโครงสรางการกระจายอํานาจสงเสริมความเขมแข็งขององคกร ใหรวดเร็ว คลองตัว ใชหลักการมีสวนรวม
ตรวจสอบ และแกไขปรับปรุง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

กลุมงานงบประมาณและบุคลากร

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณ

และคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

โครงการจัดซื้อสื่อ
วัสดุ ครุภัณฑ

๑ เพ่ือจัดใหสื่อ วัสดุ อุปกรณ
และเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับ
เนื้อหาตามหลักสูตร ตรง
ตัวชี้วัด สอดคลองกับงาน
และเพียงพอ
๒. เพ่ือปรับระบบการทํางาน
อํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงานใหคลองตัว
รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ
๓. เพ่ือใหสถานศึกษาอํานวย
ความสะดวกใหแกชุมชนใน
โอกาสท่ีเหมาะสม

เชิงปริมาณ บุคลากรทุก
คนของโรงเรียนบาน
พลอยมีสวนรวมในการใช
สื่อ วัสดุ และครุภัณฑ
ของโรงเรียนใหเกิด
ประโยชนตอการทํางาน
มากยิ่งข้ึน

เชิงคุณภาพ
๑ สื่อ วัสดุ ครุภัณฑและ
เทคโนโลยี รอยละ ๙๐ มี
ประโยชน สอดคลองกับ
เนื้อหาตามหลักสูตรและ
งาน ทําใหงานประสบ
ความสําเร็จตรงตาม
เปาหมายท่ีกําหนด
๒ บุคลากรไดนําสื่อ
วัสดุ ครุภัณฑไปใชได
อยางเพียงพอ เหมาะสม
การจัดซื้อ การจัดเก็บ
การเบิกสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ
มีระบบ งาย สะดวกตอ
การนําไปใช รอยละ ๙๐
๓ ชุมชนไดรับความ

มฐ. ๗.๔
มฐ. ๑๑



๖๕

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณ

และคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

สะดวกในโอกาสตางๆ
จากโรงเรียนรอยละ ๙๐

โครงการสวัสดิการ
เพ่ือบุคลากร

๑. เพ่ือสรางขวัญกําลงัใจใน
การพัฒนาครู อํานวยความ
สะดวกใหครูสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีไดเต็มท่ีและมีความสุข
ในการทํางาน
๒. เพ่ือเชิดชูครูท่ีปฏิบัติหนาท่ี
ดีเดน
๓. เพ่ือใหผูบริหาร  ครู
บุคลากร ปฏิบัติตนเปน
ตัวอยาง ในความเปนชาติไทย
ดํารงสืบสานวัฒนธรรมไทย
ยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

เชิงปริมาณ บุคลากร
โรงเรียนบานพลอย
จํานวน ๓๘ คน
เชิงคุณภาพ
๑. บุคลากรรอยละ ๙๐
มีขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน มีสุขภาพรางกาย
สมบูรณ แข็งแรง
สามารถปฏิบัติหนาท่ีได
เต็มท่ีและมีความสุขใน
การทํางาน
๒. บุคลากรรอยละ ๙๐
สามารถปฏิบัติตนเปน
ตัวอยาง ในความเปน
ชาติไทย ดํารงสืบสาน
วัฒนธรรมไทย ยึดหลัก
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓. บุคลากรรอยละ ๙๐
ท่ีปฏิบัติหนาท่ีดีเดนไดรับ
การเชิดชู

มาตรฐานท่ี มฐ.๗.๘
มฐ.๘.๔

โครงการการจัดทํา
งบประมาณและการ
บัญชีของสถานศึกษา

๑. เพ่ือจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาโรงเรียนในสวน
ตาง ๆ รวมถึงงบประมาณ
การเบิกซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. เพ่ือใชเปนหลักฐานของ

เชิงปริมาณ โครงการ /
บุคลากร/งานอ่ืน ๆ
ภายในสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
๑ โครงการ/บุคลากร/
งานอ่ืน ๆรอยละ ๙๐ ใช

มฐ. ๑๑
มฐ.๑๓
มฐ. ๑๔
มฐ. ๑๕



๖๖

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณ

และคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

รายรับ รายจายภายใน
สถานศึกษา

งบประมาณท่ีจัดไวใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตรงตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนด
๒. ขอมูลรอยละ ๙๐
ของรายรับ รายจายของ
สถานศึกษาตรวจสอบได

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิ

๑. เพ่ือสงเสริมการทํางาน
แบบประสานประโยชน
ความรู รวมแรงรวมใจ
ทํางานเปนเครือขาย ท้ังใน
กลุมครู บุคลากร และ
ผูปกครอง
๒. เพ่ือสงเสริมใหครูพัฒนา
ตนเองทุกดาน เพ่ือเขารวม
การประเมินครูดีเดนตางๆ
๓. เพ่ือครูทุกคนไดรับการ
พัฒนา มีวุฒิทางการศึกษา
หรือมีความเชี่ยวชาญในวิชาท่ี
สอน และมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู
๔. เพ่ือครูมีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๕. เพ่ือครูพัฒนาเทคนิคใน
การสอน ใชเทคโนโลยี
ถายทอดความรูใหผูเรียน
อยางมีศักยภาพ
๖. เพ่ือพัฒนาครูดานการ
จัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาการคิด Brain-Based

เชิงปริมาณ
๑. เกิดความรวมมือ
ระหวาง โรงเรียนเอกชน
และหนวยงานตางๆ
๒. ครูและบุคลากร
ภายในโรงเรียนบาน
พลอยจํานวน ๓๓ คน
เชิงคุณภาพ
๑. ครู รอยละ ๙๕ มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี
และมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู(หรือเทียบเทา
ข้ึนไป)และมีจํานวนท่ี
เพียงพอ
๒. ครู รอยละ ๙๐ ทํา
การสอนตรงตามวุฒิ หรือ
สาขาวิชาท่ีถนัด
๓. ครูทุกคนมีความรู
ความเขาใจเปาหมายการ
จัดการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน
๔. ครู รอยละ ๘๕ มีการ
วิเคราะหศักยภาพของ

มฐ. ๗
มฐ.๘.๔
มฐ.๑๐.๔



๖๗

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณ

และคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

Learning และการวัด
ประเมินผลท่ีสอดคลอง
๗. เพ่ือครูไดรับการพัฒนา
รวมการอบรมตางๆอยาง
ตอเนื่องอยางนอยคนละ ๒๐
ชั่วโมงตอป

ผูเรียนและเขาใจผูเรียน
เปนรายบุคคล
๕. ครู รอยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ มี
เทคนิคการสอน
หลากหลาย ผลิตและใช
สื่อการสอนท่ีสอดคลอง
๖. ครู รอยละ ๘๕ มี
ความสามารถใช
เทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน

กลยุทธท่ี ๔ ระดมการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวาง สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน
และศิษยเกา

กลุมงานกิจการนักเรียน

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑.โครงการ พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค

๑. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน ครู
และบุคลากรของโรงเรียนบาน
พลอยมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ตลอดจนมีแนวทางในการครอง
ตนโดยใหหลักธรรมของศาสนา
๒. เพ่ือสรางความรวมมือ

เชิงปริมาณ

๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย

เชิงคุณภาพ

๑. ไดรับความรวมมือ

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

มฐ.๑.๔ - ๑.๕



๖๘

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน
๓. เพ่ือใหนักเรียนตระหนัก
เห็นคุณคา ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๔. เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมการ
เปนกัลยาณมิตรตอทุกคน และ
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีของ
ชุมชนสังคม

ระหวางนักเรียน ครู
บุคลากร และผูปกครอง
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร
รอยละ ๙๐ มีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

มฐ.๓.๑
มฐ.๓.๓ – ๓.๔

มฐ.
๒.๑ - ๒.๔
มฐ.
๔.๓ – ๔.๔
มฐ.
๕.๑ - ๕.๒
มฐ.
๖.๑ -๖.๔

๑.๑ กิจกรรม
สงเสริม
ประชาธิปไตย

๑. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน ยึด
ม่ันในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
๒. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนได
ทํางานเปนกลุม รับฟงความ
คิดเห็นท่ีแตกตาง เปนผูนําผู
ตามท่ีดี กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม
๒. เพ่ือสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน

เชิงปริมาณ

๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย

เชิงคุณภาพ

๑. นักเรียน ครู บุคลากรรอย
ละ ๙๕ มีสวนรวมในกิจกรรม
๒.นักเรียนรอยละ ๘๕
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน
ได ยอมรับฟงความคิดเห็นท่ี
แตกตาง

มฐ.๑.๔ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ - ๒.๓
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๕
มฐ.๖.๑ -๖.๓
มฐ.๗.๖
มฐ.๗.๘
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

๑.๒ กิจกรรมวิถี
พุทธและจิตอาสา

๑. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน ครู
และบุคลากรของโรงเรียนบาน
พลอยมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตลอดจนมีแนวทางในการครอง
ตนโดยใหหลักธรรมของศาสนา

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือ
ระหวางนักเรียน ครู

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

มฐ.๑.๔ - ๑.๕



๖๙

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๓. เพ่ือสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน
๔. เพ่ือใหนักเรียนตระหนัก
เห็นคุณคา ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๕เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมการ
เปนกัลยาณมิตรตอทุกคน และ
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีของ
ชุมชนสังคม และประเทศชาติ

บุคลากร และผูปกครอง
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร
รอยละ ๙๐ มีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

มฐ.๓.๑
มฐ.๓.๓
มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๔.๓ – ๔.๔
มฐ.๕.๑ - ๕.๒
มฐ.๖.๑ -๖.๔

๑.๓ กิจกรรมบานสี ๑. เพ่ือใหนักเรียนมีการพัฒนา
ตนเอง และปลูกฝงจิตสํานึก
ของการมีสวนรวมในการทํางาน
เพ่ือ
สวนรวม
๒. เพ่ือสรางความรวมมือ
ระหวางนักเรียน ครู บุคลากร
โรงเรียนบานพลอย และ
ผูปกครอง ในการรวมแรงรวม
ใจกันการทํางานเพ่ือหมูคณะ
ชื่นชมยินดีตอผูท่ีทําสิ่งดี  มี
ความสามารถ และปรับปรุง
แกไขขอบกพรองตางๆ รวมกัน
อยางเปนระบบ
๓. เพ่ือใหกําลังใจในการทําสิ่งดี
และการแสดงความสามารถ
ตามศักยภาพดานตางๆของ
นักเรียน
๔. สนับสนุนการพัฒนาตนเอง

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๑๐๐ มีสวนรวมในกิจกรรม
บานสี
๒. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๙๐ มีความตระหนักในการ
ทํางานเพ่ือสวนรวม แสดง
ความชื่นชมยินดีตอผูท่ีทําสิ่ง
ดี มีความสามารถ และ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

มฐ.๑.๔ - ๑.๖
มฐ.๓.๑ – ๓.๔

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๔.๒ – ๔.๔
มฐ.๕.๑ - ๕.๓
มฐ.๖.๑ -๖.๔



๗๐

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ดานวิชาการ และคุณลักษณะ
พึงประสงค

มฐ.๗.๖
มฐ.๗.๘

๒.โครงการ ดูแล
ชวยเหลือและแนะ
แนวนักเรียน

๑. เพ่ือชวยเหลือและแกไข
ปญหาของนักเรียนเก่ียวกับ
พฤติกรรมดานตางๆ เชน ดาน
อารมณ  ดานสังคม และ
ปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
๒. เพ่ือใหนักเรยีนคนพบความ
ถนัด ความสามารถ ความสนใจ
ของตนเอง รักและเห็นคุณคา
ในตนเองและผูอ่ืน
๓. เพ่ือใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับโทษของสิ่ง
เสพติด สิ่งมอมเมา และสื่อ
ลามกตางๆ
๔. เพ่ือใหนักเรียนปลอดจาก
อบายมุข  ยาเสพติด สิ่งมอม
เมา และการใชความรุนแรง
๕. เพ่ือใหนักเรียนรูวิธีการ
ระมัดระวัง ปองกันตนเองจาก
การถูกลวงละเมิดทางเพศ
๖. เพ่ือใหผูปกครองและ
นักเรียนท่ีเขาใหมทราบถึง กฎ
ระเบียบ และแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
๗. เพ่ือใหนักเรียนท่ีจะสําเร็จ
ชั้นประถมศึกษาปท่ี๖ ไดมีการ
เตรียมตัวท่ีดี และสราง

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ –
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖
๒.ผูปกครองนักเรียนเขาใหม
ในแตละระดับชั้น
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน รอยละ ๙๐ มี
สวนรวมในการทํากิจกรรม
และมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน
๒. นักเรียน ครู และบุคลากร
ในโรงเรียน รอยละ ๑๐๐ รู
เขาใจโทษของสิ่งเสพติด
ปลอดจากอบายมุข  สิ่งเสพ
ติด  สิ่งมอมเมา ปญหาทาง
เพศ  และการใชความรุนแรง
๓.ผูปกครองนักเรียนท่ีเขา
ใหม รอยละ ๘๐ ไดทราบ
แนวทางการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน  กฎ ระเบียบ
ขอตกลงตางๆ

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๑ - ๕.๔
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗
มฐ.๑๐.๖



๗๑

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ความสัมพันธท่ีดีระหวางครู
นักเรียน ผูปกครอง และ
โรงเรียน

๒.๑ กิจกรรมคัด
กรองและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

๑. เพ่ือชวยเหลือและแกไข
ปญหาของนักเรียนเก่ียวกับ
พฤติกรรมดานตางๆ เชน ดาน
อารมณ  ดานสังคม และ
ปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
๒. เพ่ือใหนักเรียนคนพบความ
ถนัด ความสามารถ ความสนใจ
ของตนเอง รักและเห็นคุณคา
ในตนเองและผูอ่ืน
๓. เพ่ือใหนักเรียนเกิดความ
ตระหนักและปฏิบัติตนตาม กฎ
ระเบียบ ขอตกลงของโรงเรียน
และสวนรวม

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี
๑-๖
เชิงคุณภาพ
นักเรยีน รอยละ ๙๐ มีสวน
รวมในการทํากิจกรรม
ปฏิบัติตนตาม กฎ ระเบียบ
ขอตกลงของโรงเรียนและ
สวนรวม และมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางท่ีดีข้ึน

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๑ - ๕.๔
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗

๒.๒ กิจกรรม
ปองกันยาเสพติด
สิ่งมอมเมา การใช
ความรุนแรงและ
ลวงละเมิดทางเพศ

๑. เพ่ือใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับโทษของสิ่ง
เสพติด สิ่งมอมเมา และสื่อ
ลามก
๒. เพ่ือใหนักเรียนปลอดจาก
อบายมุข ยาเสพติด สิ่งมอมเมา
และการใชความรุนแรง
๓. เพ่ือใหนักเรียนรูวิธีการ
ระมัดระวัง ปองกันตนเองจาก
การถูกลวงละเมิดทางเพศ

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ –
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖
๒. ครู และบุคลากรโรงเรียน
บานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือ
ระหวางนักเรียน ครู
บุคลากร และผูปกครอง
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๘๐
๒. นักเรียน รอยละ ๑๐๐ มี

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๒
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๓.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒



๗๒

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

สวนรวมในการทํากิจกรรม
๓. นักเรียน ครู และบุคลากร
ในโรงเรียน รอยละ ๙๕ รู
เขาใจโทษของสิ่งเสพติด
ปลอดจากอบายมุข  สิ่งเสพ
ติด สิ่งมอมเมา ปญหาทาง
เพศ และการใชความรุนแรง

๒.๓ กิจกรรม
ปฐมนิเทศและ
ปจฉิมนิเทศ

๑. เพ่ือใหผูปกครองและ
นักเรียนท่ีเขาใหมทราบถึง กฎ
ระเบียบ และแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
๒. เพ่ือใหนักเรียนท่ีจะสําเร็จ
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ไดมีการ
เตรียมตัวท่ีดี และสราง
ความสัมพันธท่ีดรีะหวางครู
นักเรียน ผูปกครอง และ
โรงเรียน

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ผูปกครองนักเรียนเขาใหม
รอยละ ๙๐ มีสวนรวมใน
กิจกรรม
๒. นักเรียนประถมศึกษาปท่ี
๑-๖ รอยละ ๙๕ มีสวนรวม
ในกิจกรรม

มฐ.๑.๔ – ๑.๕

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๘.๕
มฐ.๙.๓
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒

๓.โครงการ กีฬาเพ่ือ
สุขภาพ

๑. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน ครู
และบุคลากรของโรงเรียนบาน
พลอยไดเลนกีฬา ออกกําลัง
กายทําใหมีสุขภาพกาย สุขภาพ
ใจท่ีดี
๒. เพ่ือสงเสริมการทํางานเปน
ทีม มีน้ําใจนักกีฬา รูจักใชเวลา
วางใหเกิดประโยชนไมยุง
เก่ียวกับยาเสพติด
๓. เพ่ือสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวน
รวมในการแขงขันกีฬาและมี
ความสนใจดานกีฬามากข้ึน

มฐ.๑.๑ – ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๓
มฐ.๕.๑ – ๕.๒
มฐ.๖.๑ - ๖.๓
มฐ.๗.๘
มฐ.๑๐.๓
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒



๗๓

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๔. เพ่ือสรางชื่อเสียงใหกับ
โรงเรียน และคนหานักกีฬาท่ีมี
ความสามารถ

๔.โครงการ รูคุณคา
รักษาทรัพยากรและ
ดูแลสิ่งแวดลอม

๑. เพ่ือใหนักเรียน ครู และ
บุคลากรของโรงเรียนบาน
พลอยตลอดจนผูท่ีเก่ียวของ
ตระหนัก เห็นคุณคา ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๒. เพ่ือสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน
๓. เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมการ
เปนกัลยาณมิตรตอทุกคน และ
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีของ
ชุมชนสังคม และประเทศชาติ

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครอง โรงเรียนบาน
พลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือ
ระหวางนักเรียน ครู
บุคลากร และผูปกครอง
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร
รอยละ ๙๐ ประหยัด รูจัก
ใชทรัพย สิ่งของสวนตนและ
สวนรวมอยางคุมคา

มฐ.๒.๔
มฐ.๓.๑ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๔
มฐ.๖.๑ – ๖.๔
มฐ.๗.๔ – ๗.๖
มฐ.๙.๓
มฐ.๑๐.๓ – ๑๐.๔
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๓.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒



๗๔

กลุมงานวิชาการ
ระดับปฐมวัย

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑.โครงการความเปน
เลิศทางวิชาการ

- เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให
ผูเรียนไดแสดงความรู
ความสามารถทางวิชาการ ท่ี
หลากหลายเนนทักษะ
กระบวนการคิด มีการการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ
โครงงาน และการใชแหลงการ
เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ไปกับการศึกษา
- เพ่ือสงเสริมผูเรียนเขารวม
แขงขันทักษะวิชาการท้ังภายใน
และนอกสถานศึกษา
- เพ่ือสงเสริมใหครูทําวิจัยใน
ชั้นเรียนศึกษาคนควาหา
นวัตกรรมใหมๆ มาชวยเหลือ
นักเรียนท่ีมีความบกพรองและ
สงเสริมนักเรียนท่ีมี
ความสามารถรวมท้ังนําไป
ปรับปรุงการสอนของครูใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

เชิงปริมาณ
-จํานวนครูและนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนอนุบาลรอยละ
๙๐ ไดรับการพัฒนาเพ่ิมพูน
ประสบการณความรู
ความสามารถท่ีเนนทักษะ
กระบวนการคิดและการใช
แหลงการเรียนรูภูมิปญญา
ทองถ่ินสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมไปกับการศึกษา
- นักเรียนระดับอนุบาลรอย
ละ ๙๐ ไดรับการสงเสริม
เขารวมการแขงขันทักษะ
วิชาการท้ังภายในและนอก
สถานศึกษา
- ครูระดับอนุบาลรอยละ
๙๐ จัดทําวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือศึกษาคนควานวัตกรรม
ใหมๆ มาชวยเหลือนักเรียน
ท่ีมีความบกพรองและ
สงเสริมนักเรียนท่ีมี
ความสามารถ รวมท้ังนําไป
ปรับปรุงการสอนของครูใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

มฐ. ๔.๑ – ๔.๕



๗๕

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๒.โครงการทัศน
ศึกษาและวิทยากร
สัญจร

- เพ่ือใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณตรงจากการไป
ทัศนศึกษาและวิทยากรสัญจร
มาใหความรูดานตางๆ
- เพ่ือเสริมสรางประสบการณ
ใหเด็ก คิดเปน แกปญหา และ
สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได
-พานักเรียนไปทัศนศึกษานอก
สถานท่ี และเขารวมกิจกรรม
ตางๆ โดยมีวิทยากรแนะนําให
ความรูในเรื่องตางๆ
-ใหนักเรียนรูจักทองถ่ินของ
ตนเอง
-ชุมชนเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมการศึกษา

เชิงปริมาณ
จํานวนนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล ๑ – ๓
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับอนุบาลรอย
ละ ๘๐ ไดรับความรูจาก
ประสบการณตรง
- นักเรียนระดับอนุบาลรอย
ละ ๘๐ ไดคิดเปน แกปญหา
เปนและสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได
-นักเรียนอนุบาลรอยละ ๙๐
มีความรูเก่ียวกับชุมชนใน
ทองถ่ิน
-นักเรียนรอยละ ๙๐ ไดรับ
ความรูจากชุมชน

มฐ. ๒.๑ – ๒.๔
มฐ. ๔.๑ – ๔.๕

ระดับประถมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑. โครงการความ
เปนเลิศทางวิชาการ

- เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให
ผูเรียนไดแสดงความรู
ความสามารถทางวิชาการใน
ดานทักษะการคิดวิเคราะหและ
นําไปใช
- เพ่ือใหผูเรียนมีความรู
ความสามารถท่ีหลากหลาย
และสงเสริมใหรูจักคนควาหา

เชิงปริมาณ
- บุคลากรทุกคน
- นักเรียนประถมศึกษา

ทุกคน
เชิงคุณภาพ

- ผูเรียนรอยละ ๘๐ มี
พัฒนาการทางวิชาการท่ีดี
ข้ึน

มฐ.๑.๔
มฐ.๑.๖
มฐ.๒.๑
มฐ.๓.๑ - ๓.๔



๗๖

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ความรูดวยตนเอง
- สงเสริมใหผูเรียนไปรวมการ
แสดง การแขงขัน นอก
สถานศึกษา
- สงเสริมสรางกําลังใจใหผูเรียน
กลาแสดงออกในสิ่งท่ีถูกตอง
เหมาะสม มีการยกยองชมเชย
และแกไขขอบกพรองดวย
ทัศนคติเชิงบวก
- สนับสนุนและสงเสริมให
ชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมการ
นํานักเรียนเขารวมการแขงขัน
ทักษะวิชาการท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา

- ผูเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๖ เขา
ศึกษาตอในระดับ
มัธยมศึกษาท่ีดี รอยละ
๑๐๐
- ผูเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๖ รอยละ
๙๐ มีผลการประเมิน
คุณภาพ O-Net เฉลี่ยใน
ระดับทองทุกป
- ผูเรียนรอยละ ๗๐ ท่ีรวม
การแขงขันวิชาการหรือ
ทักษะตางๆสามารถไดรับ
รางวัล

๑. โครงการการ
เรียนรูนอกหองเรียน
และทัศนศึกษา

- ผูเรียนมีพัฒนาการท่ีดีในดาน
การเรียนรู มีความรอบรู และมี
ความสุขกับการเรียนรู
- นักเรียนไดทํากิจกรรมและ
เรียนรูสิ่งนอกหองเรียนจาก
วิทยากรผูเชี่ยวชาญ
-นักเรียนมีความรูเก่ียวกับ
ชุมชนและแหลงการเรียนรู
ตางๆ

เชิงปริมาณ
นักเรียนประถมศึกษาทุก
คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนรอยละ๙๐ไดเขา
รวมในการจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาของโรงเรียน
- นักเรียนรอยละ ๙๐ ไดรับ
การพัฒนาการท่ีดีในดาน
การเรียนรู
- นักเรียนรอยละ ๙๐ มี
ความรอบรู และมีความสุข
กับการเรียนรู
-นักเรียนรอยละ ๙๐ ไดรับ
ความรูจากชุมชน

มฐ.๓.๑ - ๓.๔



๗๗



๗๘

กลุมงานบริหารท่ัวไป

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑. โครงการสัมพันธ
ชุมชน

เพ่ือปลูกจิตสํานึกอันดีใหมีตอ
ถ่ินท่ีอยูและชุมชนท่ีตนอาศัย
และเปดโอกาสใหนักเรียน ครู
บุคลากร ไดมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนอนุบาล ๑ -
ประถมศึกษาปท่ี ๖
๒. ครู บุคลากร เจาหนาท่ี
ท้ังหมด
๓. ผูปกครอง/ชุมชน
เชิงคุณภาพ
๑.ครู บุคลากร นักเรียน
ผูปกครอง(ชุมชน) และ
เจาหนาท่ีของโรงเรียน รอย
ละ ๙๐ เขารวมกิจกรรม
๒. ครู บุคลากร นักเรียน
ผูปกครอง(ชุมชน) และ
เจาหนาท่ีของโรงเรียน รอย
ละ ๙๐ มีความพึงพอใจใน
กิจกรรม

มฐ. ๑๓.๒

กลุมงานงบประมาณและบุคลากร

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
และทะเบียน
นักเรียน

๑. เพ่ือการพัฒนาดานการใช
เทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือใน
การแสวงหาความรูเพ่ิมเติมและ
การ พัฒนาบุคลากรใหทันตาม

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนโรงเรียนบาน
พลอย ชั้นอนุบาล๑ – ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๖

มฐ. ๙.๓
มฐ. ๑๑.๓
มฐ. ๑๒.๓
มฐ. ๑๓



๗๙

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

การเปลี่ยนแปลง
๒. เพ่ือใหบุคลากรไดรับขาวสาร
กิจกรรมของสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
๓. เพ่ือจัดทําขาวสาร และ
websiteของโรงเรียนใหเปน
ปจจุบันและตอเนื่อง
๔. เพ่ือเปดเผยขาวสาร กิจกรรม
ของสถานศึกษาสูสาธารณะ
๕. เพ่ือเผยแพรผลงานทาง
วิชาการของผูเรียนใหเปนท่ี
ประจักษตอสาธารณชนอยาง
ตอเนื่อง
๖. เพ่ือจัดทําขาวสาร และ
website ของโรงเรียนใหเปน
ปจจุบันและตอเนื่อง

๒. บุคลากรและเจาหนาท่ี
โรงเรียนบานพลอย
ไดรับขาวสารอยางตอเนื่อง
เชิงคุณภาพ
๑. บุคลากร เจาหนาท่ี
นักเรียนและผูปกครอง รอย
ละ ๑๐๐ ของโรงเรียนบาน
พลอยไดรับขาวสารอยาง
ตอเนื่อง
๒. สถานศึกษา รอยละ ๙๐
มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย
เอ้ือตอการพัฒนาระบบการ
ทํางานตางๆ
๓. บุคลากร รอยละ ๙๐ มี
สิ่งอํานวยความสะดวกใน
การสนับสนุนตอการจัด
การศึกษามีจํานวนเพียงพอ
ตอความตองการ

กลยุทธท่ี ๕
ยึดม่ันความเปนไทย จรรโลงแนวคิดตามแนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจแบบพอเพียง”
กลุมงานกิจการนักเรียน

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑.โครงการ พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค

๑. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน ครู
และบุคลากรของโรงเรียนบาน
พลอยมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค

เชิงปริมาณ

๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒



๘๐

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ตลอดจนมีแนวทางในการครอง
ตนโดยใหหลักธรรมของศาสนา
๒. เพ่ือสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน
๓. เพ่ือใหนักเรียนตระหนัก
เห็นคุณคา ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๔. เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมการ
เปนกัลยาณมิตรตอทุกคน และ
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีของ
ชุมชนสังคม

ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย

เชิงคุณภาพ

๑. ไดรับความรวมมือ
ระหวางนักเรียน ครู
บุคลากร และผูปกครอง
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร
รอยละ ๙๐ มีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

มฐ.๑.๔ - ๑.๕
มฐ.๓.๑
มฐ.๓.๓ – ๓.๔

มฐ.
๒.๑ - ๒.๔
มฐ.
๔.๓ – ๔.๔
มฐ.
๕.๑ - ๕.๒
มฐ.
๖.๑ -๖.๔

๑.๑ กิจกรรม
สงเสริม
ประชาธิปไตย

๑. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน ยึด
ม่ันในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
๒. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนได
ทํางานเปนกลุม รับฟงความ
คิดเห็นท่ีแตกตาง เปนผูนําผู
ตามท่ีดี กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม
๒. เพ่ือสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน

เชิงปริมาณ

๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย

เชิงคุณภาพ

๑. นักเรียน ครู บุคลากรรอย
ละ ๙๕ มีสวนรวมในกิจกรรม
๒.นักเรียนรอยละ ๘๕
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน
ได ยอมรับฟงความคิดเห็นท่ี
แตกตาง

มฐ.๑.๔ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ - ๒.๓
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๕
มฐ.๖.๑ -๖.๓
มฐ.๗.๖
มฐ.๗.๘
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

๑.๒ กิจกรรมวิถี
พุทธและจิตอาสา

๑. เพ่ือสงเสรมิใหนักเรียน ครู
และบุคลากรของโรงเรียนบาน
พลอยมีคุณธรรม จริยธรรม

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒



๘๑

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตลอดจนมีแนวทางในการครอง
ตนโดยใหหลักธรรมของศาสนา
๓. เพ่ือสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน
๔. เพ่ือใหนักเรียนตระหนัก
เห็นคุณคา ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๕เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมการ
เปนกัลยาณมิตรตอทุกคน และ
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีของ
ชุมชนสังคม และประเทศชาติ

เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือ
ระหวางนักเรียน ครู
บุคลากร และผูปกครอง
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร
รอยละ ๙๐ มีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

มฐ.๑.๔ - ๑.๕
มฐ.๓.๑
มฐ.๓.๓
มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๔.๓ – ๔.๔
มฐ.๕.๑ - ๕.๒
มฐ.๖.๑ -๖.๔

๑.๓ กิจกรรมบานสี ๑. เพ่ือใหนักเรียนมีการพัฒนา
ตนเอง และปลูกฝงจิตสํานึก
ของการมีสวนรวมในการทํางาน
เพ่ือ
สวนรวม
๒. เพ่ือสรางความรวมมือ
ระหวางนักเรียน ครู บุคลากร
โรงเรียนบานพลอย และ
ผูปกครอง ในการรวมแรงรวม
ใจกันการทํางานเพ่ือหมูคณะ
ชื่นชมยินดีตอผูท่ีทําสิ่งดี  มี
ความสามารถ และปรับปรุง
แกไขขอบกพรองตางๆ รวมกัน
อยางเปนระบบ
๓. เพ่ือใหกําลังใจในการทําสิ่งดี
และการแสดงความสามารถ

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๑๐๐ มีสวนรวมในกิจกรรม
บานสี
๒. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๙๐ มีความตระหนักในการ
ทํางานเพ่ือสวนรวม แสดง
ความชื่นชมยินดีตอผูท่ีทําสิ่ง
ดี มีความสามารถ และ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

มฐ.๑.๔ - ๑.๖
มฐ.๓.๑ – ๓.๔

มฐ.๒.๑ - ๒.๔



๘๒

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ตามศักยภาพดานตางๆของ
นักเรียน
๔. สนับสนุนการพัฒนาตนเอง
ดานวิชาการ และคุณลักษณะ
พึงประสงค

มฐ.๔.๒ – ๔.๔
มฐ.๕.๑ - ๕.๓
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๖
มฐ.๗.๘

๒.โครงการ ดูแล
ชวยเหลือและแนะ
แนวนักเรียน

๑. เพ่ือชวยเหลือและแกไข
ปญหาของนักเรียนเก่ียวกับ
พฤติกรรมดานตางๆ เชน ดาน
อารมณ  ดานสังคม และ
ปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
๒. เพ่ือใหนักเรียนคนพบความ
ถนัด ความสามารถ ความสนใจ
ของตนเอง รักและเห็นคุณคา
ในตนเองและผูอ่ืน
๓. เพ่ือใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับโทษของสิ่ง
เสพติด สิ่งมอมเมา และสื่อ
ลามกตางๆ
๔. เพ่ือใหนักเรียนปลอดจาก
อบายมุข  ยาเสพติด สิ่งมอม
เมา และการใชความรุนแรง
๕. เพ่ือใหนักเรียนรูวิธีการ
ระมัดระวัง ปองกันตนเองจาก
การถูกลวงละเมิดทางเพศ
๖. เพ่ือใหผูปกครองและ
นักเรียนท่ีเขาใหมทราบถึง กฎ
ระเบียบ และแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ –
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖
๒.ผูปกครองนักเรียนเขาใหม
ในแตละระดับชั้น
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน รอยละ ๙๐ มี
สวนรวมในการทํากิจกรรม
และมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน
๒. นักเรียน ครู และบุคลากร
ในโรงเรียน รอยละ ๑๐๐ รู
เขาใจโทษของสิ่งเสพติด
ปลอดจากอบายมุข  สิ่งเสพ
ติด  สิ่งมอมเมา ปญหาทาง
เพศ  และการใชความรุนแรง
๓.ผูปกครองนักเรยีนท่ีเขา
ใหม รอยละ ๘๐ ไดทราบ
แนวทางการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน  กฎ ระเบียบ
ขอตกลงตางๆ

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๑ - ๕.๔
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗
มฐ.๑๐.๖



๘๓

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๗. เพ่ือใหนักเรียนท่ีจะสําเร็จ
ชั้นประถมศึกษาปท่ี๖ ไดมีการ
เตรียมตัวท่ีดี และสราง
ความสัมพันธท่ีดีระหวางครู
นักเรียน ผูปกครอง และ
โรงเรียน

๒.๑ กิจกรรมคัด
กรองและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

๑. เพ่ือชวยเหลือและแกไข
ปญหาของนักเรียนเก่ียวกับ
พฤติกรรมดานตางๆ เชน ดาน
อารมณ  ดานสังคม และ
ปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
๒. เพ่ือใหนักเรียนคนพบความ
ถนัด ความสามารถ ความสนใจ
ของตนเอง รักและเห็นคุณคา
ในตนเองและผูอ่ืน
๓. เพ่ือใหนักเรียนเกิดความ
ตระหนักและปฏิบัติตนตาม กฎ
ระเบียบ ขอตกลงของโรงเรียน
และสวนรวม

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี
๑-๖
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวน
รวมในการทํากิจกรรม
ปฏิบัติตนตาม กฎ ระเบียบ
ขอตกลงของโรงเรียนและ
สวนรวม และมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางท่ีดีข้ึน

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๑ - ๕.๔
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗

๒.๒ กิจกรรม
ปองกันยาเสพติด
สิ่งมอมเมา การใช
ความรุนแรงและ
ลวงละเมิดทางเพศ

๑. เพ่ือใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับโทษของสิ่ง
เสพติด สิ่งมอมเมา และสื่อ
ลามก
๒. เพ่ือใหนักเรียนปลอดจาก
อบายมุข ยาเสพติด สิ่งมอมเมา
และการใชความรุนแรง
๓. เพ่ือใหนักเรียนรูวิธีการ
ระมัดระวัง ปองกันตนเองจาก

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ –
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖
๒. ครู และบุคลากรโรงเรียน
บานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือ
ระหวางนักเรียน ครู
บุคลากร และผูปกครอง

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๒
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๓.๒



๘๔

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

การถูกลวงละเมิดทางเพศ โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๘๐
๒. นักเรียน รอยละ ๑๐๐ มี
สวนรวมในการทํากิจกรรม
๓. นักเรียน ครู และบุคลากร
ในโรงเรียน รอยละ ๙๕ รู
เขาใจโทษของสิ่งเสพติด
ปลอดจากอบายมุข  สิ่งเสพ
ติด สิ่งมอมเมา ปญหาทาง
เพศ และการใชความรุนแรง

มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

๒.๓ กิจกรรม
ปฐมนิเทศและ
ปจฉิมนิเทศ

๑. เพ่ือใหผูปกครองและ
นักเรียนท่ีเขาใหมทราบถึง กฎ
ระเบียบ และแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
๒. เพ่ือใหนักเรียนท่ีจะสําเร็จ
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ไดมีการ
เตรียมตัวท่ีดี และสราง
ความสัมพันธท่ีดีระหวางครู
นักเรียน ผูปกครอง และ
โรงเรียน

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ผูปกครองนักเรียนเขาใหม
รอยละ ๙๐ มีสวนรวมใน
กิจกรรม
๒. นักเรียนประถมศึกษาปท่ี
๑-๖ รอยละ ๙๕ มีสวนรวม
ในกิจกรรม

มฐ.๑.๔ – ๑.๕

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๘.๕
มฐ.๙.๓
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒

๓.โครงการ กีฬาเพ่ือ
สุขภาพ

๑. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน ครู
และบุคลากรของโรงเรียนบาน
พลอยไดเลนกีฬา ออกกําลัง
กายทําใหมีสุขภาพกาย สุขภาพ
ใจท่ีดี
๒. เพ่ือสงเสริมการทํางานเปน
ทีม มีน้ําใจนักกีฬา รูจักใชเวลา
วางใหเกิดประโยชนไมยุง
เก่ียวกับยาเสพติด

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวน
รวมในการแขงขันกีฬาและมี
ความสนใจดานกีฬามากข้ึน

มฐ.๑.๑ – ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๓
มฐ.๕.๑ – ๕.๒
มฐ.๖.๑ - ๖.๓
มฐ.๗.๘
มฐ.๑๐.๓
มฐ.๑๑.๒



๘๕

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๓. เพ่ือสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน
๔. เพ่ือสรางชื่อเสียงใหกับ
โรงเรียน และคนหานักกีฬาท่ีมี
ความสามารถ

มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒

๔.โครงการ รูคุณคา
รักษาทรัพยากรและ
ดูแลสิ่งแวดลอม

๑. เพ่ือใหนักเรียน ครู และ
บุคลากรของโรงเรียนบาน
พลอยตลอดจนผูท่ีเก่ียวของ
ตระหนัก เห็นคุณคา ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๒. เพ่ือสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน
๓. เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมการ
เปนกัลยาณมิตรตอทุกคน และ
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีของ
ชุมชนสังคม และประเทศชาติ

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครอง โรงเรียนบาน
พลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือ
ระหวางนักเรียน ครู
บุคลากร และผูปกครอง
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร
รอยละ ๙๐ ประหยัด รูจัก
ใชทรัพย สิ่งของสวนตนและ
สวนรวมอยางคุมคา

มฐ.๒.๔
มฐ.๓.๑ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๔
มฐ.๖.๑ – ๖.๔
มฐ.๗.๔ – ๗.๖
มฐ.๙.๓
มฐ.๑๐.๓ – ๑๐.๔
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๓.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒



๘๖

ตอนท่ี ๓
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

๑. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

กลยุทธท่ี ๑
พลิกโฉมการจัดการศึกษา เนนคุณธรรม นําความรู ควบคูไปกับสุนทรียภาพทางศิลปวันฒนธรรม
ดนตรี กีฬา

กลุมงานกิจการนักเรียน

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑.โครงการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค

เชิงปริมาณ
๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรยีนบานพลอย

เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
รอยละ ๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร รอย
ละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค

๑. รอยละ ๘๐ ของผูปกครอง
นักเรียน ครู รวมมือในกิจกรรม
๒. รอยละ ๙๒.๘๕ ผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ี
พึงประสงค

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

มฐ.๑.๔ - ๑.๕
มฐ.๓.๑
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.
๒.๑ - ๒.๔
มฐ.
๔.๓ – ๔.๔
มฐ.
๕.๑ - ๕.๒
มฐ.
๖.๑ -๖.๔

๑.๑ กิจกรรม
สงเสริม

เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ
๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ

มฐ.๑.๔ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ - ๒.๓



๘๗

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ประชาธิปไตย ๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย

เชิงคุณภาพ

๑. นักเรียน ครู บุคลากรรอยละ
๙๕ มีสวนรวมในกิจกรรม
๒.นักเรียนรอยละ ๘๕ สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ยอมรับ
ฟงความคิดเห็นท่ีแตกตาง

ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย

เชิงคุณภาพ
๑. นักเรยีน ครู บุคลากรรอยละ
๙๕ มีสวนรวมในกิจกรรม
๒.นักเรียนรอยละ ๘๕ สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ยอมรับฟง
ความคิดเห็นท่ีแตกตาง

มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๕
มฐ.๖.๑ -๖.๓
มฐ.๗.๖
มฐ.๗.๘
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

๑.๒ กิจกรรมวิถี
พุทธและจิต
อาสา

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
รอยละ ๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร รอย
ละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค

เชิงปริมาณ

นักเรียน ครู บุคลากร เขารวม
กิจกรรมทุกคน และผูปกครองท่ี
สนใจเขารวมกิจกรรมวิถีพุทธ

เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย รอย
ละ ๙๕
๒. นักเรียน ครู บุคลากร รอยละ
๙๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค

มฐ. ๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒
มฐ.๑.๔ - ๑.๕
มฐ.๓.๑
มฐ.๓.๓
มฐ.๔.๓ – ๔.๔
มฐ. ๕.๑ - ๕.๒
มฐ. ๖.๑ -๖.๔

๑.๓ กิจกรรม
บานสี

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๑๐๐ มีสวนรวมในกิจกรรมบาน

เชิงปริมาณ

นักเรียน ครู บุคลากร เขารวม
กิจกรรมทุกคน และผูปกครองท่ี
สนใจเขารวมกิจกรรมบานสี

เชิงคุณภาพ

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔  ๑๔.๑ -
๑๔.๒
มฐ.๑๕  ๑๕.๑ -
๑๕.๒
มฐ.๑    ๑.๔ - ๑.๖
มฐ.๓    ๓.๑ – ๓.๔



๘๘

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

สี
๒. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ ๙๐
มีความตระหนักในการทํางาน
เพ่ือสวนรวม แสดงความชื่นชม
ยินดีตอผูท่ีทําสิ่งดี มี
ความสามารถ และปรับปรุง
แกไขขอบกพรอง

๑. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ ๑๐๐
มีสวนรวมในกิจกรรมบานสี
๒. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ ๙๕ มี
ความตระหนักในการทํางานเพ่ือ
สวนรวม แสดงความชื่นชมยินดีตอ
ผูท่ีทําสิ่งดี มีความสามารถ และ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
๓. มีคณะกรรมการนักเรียนจาก
การเลือกตั้งปฏิบัติหนาท่ี

มฐ.๔    ๔.๒ – ๔.๔
มฐ.๕    ๕.๑ - ๕.๓
มฐ.๖    ๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗    ๗.๖
มฐ.๗    ๗.๘

2.โครงการ
ดูแลชวยเหลือ
และแนะแนว
นักเรียน

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๖
๒.ผูปกครองนักเรียนเขาใหมใน
แตละระดับชั้น
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวน
รวมในการทํากิจกรรม และมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางท่ีดีข้ึน

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู ทุกคน
เชิงคุณภาพ
๑. ครู นักเรียน รอยละ ๙๕ มีสวน
รวมในการทํากิจกรรม และมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีดี
ข้ึน

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๑ - ๕.๔
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗
มฐ.๑๐.๖

๒.๑ กิจกรรม
คัดกรองและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-
๖
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวน
รวมในการทํากิจกรรม ปฏิบัติ
ตนตาม กฎ ระเบียบ ขอตกลง
ของโรงเรียนและสวนรวม และ

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๑ - ๕.๔
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗



๘๙

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางท่ีดีข้ึน

๒.๒ กิจกรรม
ปองกันยาเสพ
ติด สิ่งมอมเมา
การใชความ
รุนแรงและลวง
ละเมิดทางเพศ

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๖
๒. ครู และบุคลากรโรงเรียน
บานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
รอยละ ๘๐
๒. นักเรียน รอยละ ๑๐๐ มี
สวนรวมในการทํากิจกรรม
๓. นักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียน รอยละ ๙๕ รูเขาใจ
โทษของสิ่งเสพติด ปลอดจาก
อบายมุข  สิ่งเสพติด สิ่งมอม
เมา ปญหาทางเพศ และการใช
ความรนุแรง

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู ทุกคน
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ รวม
โครงการ
๒. ผูปกครองรอยละ ๑๐๐ มีความ
พึงพอใจในโครงการ
๓. โรงเรียนไดรับคสามรวมมือจาก
ชุมชนและผูปกครองรอยละ ๑๐๐
๔. นักเรียน ครู บุคลากร รอยละ
๙๕ ไมเก่ียวของยาเสพติด สิ่งมอม
เมา อบายมุข ปญหาทางเพศ  และ
การใชความรุนแรง

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๒
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๓.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

๒.๓ กิจกรรม
ปฐมนิเทศและ
ปจฉิมนิเทศ

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ผูปกครองนักเรียนเขาใหม
รอยละ ๙๐ มีสวนรวมใน
กิจกรรม
๒. นักเรียนประถมศึกษาปท่ี ๑-
๖ รอยละ ๙๕ มีสวนรวมใน

เชิงปริมาณ
ผูปกครองนักเรียนใหม นักเรียน
ใหม ทุกคน
เชิงคุณภาพ
ผูปกครองนักเรียนท่ีเขาใหม รอย
ละ ๘๙ ไดทราบแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  กฎ
ระเบียบ ขอตกลงตางๆ จากการ
ปฐมนิเทศ ขาวสาร และคูมือ

มฐ.๑.๔ – ๑.๕

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๘.๕
มฐ.๙.๓
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒



๙๐

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

กิจกรรม

๓.โครงการ
กีฬาเพ่ือสุขภาพ

เชิงปริมาณ

นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวนรวม
ในการแขงขันกีฬาและมีความ
สนใจดานกีฬามากข้ึน

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ
๙๐ มีสวนรวมในการแขงขันกีฬา
และมีความสนใจดานกีฬามากข้ึน

มฐ.๑.๑ – ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๓
มฐ.๕.๑ – ๕.๒
มฐ.๖.๑ - ๖.๓
มฐ.๗.๘
มฐ.๑๐.๓
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒

๔.โครงการรู
คุณคารักษา
ทรัพยากรและ
ดูแลสิ่งแวดลอม

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครอง โรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
รอยละ ๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร รอย
ละ ๙๐ ประหยัด รูจักใชทรัพย
สิ่งของสวนตนและสวนรวม
อยางคุมคา

เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคน
ครู บุคลากรทุกคน
ผูปกครองทุกคน
เชิงคุณภาพ
รอยละ ๘๘.๙๖ ผูเรียนตระหนัก รู
คุณคารักษาทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม
รอยละ ๑๐๐ ของผูปกครอง ครู
บุคลากร รับทราบนโยบายและการ
ดําเนินงานและใหความรวมมือ

มฐ.๒.๔
มฐ.๓.๑ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๔
มฐ.๖.๑ – ๖.๔
มฐ.๗.๔ – ๗.๖
มฐ.๙.๓
มฐ.๑๐.๓ – ๑๐.๔
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๓.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒



๙๑

กลยุทธท่ี ๒
พัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการศึกษาขององคกร คนหาพรสวรรคของผูเรียน และผูสอนสู
ความเปนเลิศ เนนการเรียนรูตลอดชีวิต จุดประกายไปสูการแขงขันระดับจังหวัดหรือระดับประทศ

กลุมงานกิจการนักเรียน

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑.โครงการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค

เชิงปริมาณ
๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย

เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
รอยละ ๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร รอย
ละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค

๑. รอยละ ๘๐ ของผูปกครอง
นักเรียน ครู รวมมือในกิจกรรม
๒. รอยละ ๙๒.๘๕ ผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ี
พึงประสงค

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

มฐ.๑.๔ - ๑.๕
มฐ.๓.๑
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.
๒.๑ - ๒.๔
มฐ.
๔.๓ – ๔.๔
มฐ.
๕.๑ - ๕.๒
มฐ.
๖.๑ -๖.๔

๑.๑ กิจกรรม
สงเสริม
ประชาธิปไตย

เชิงปริมาณ

๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย

เชิงคุณภาพ

๑. นักเรียน ครู บุคลากรรอยละ
๙๕ มีสวนรวมในกิจกรรม

เชิงปริมาณ
๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย

เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน ครู บุคลากรรอยละ
๙๕ มีสวนรวมในกิจกรรม
๒.นักเรียนรอยละ ๘๕ สามารถ

มฐ.๑.๔ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ - ๒.๓
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๕
มฐ.๖.๑ -๖.๓
มฐ.๗.๖
มฐ.๗.๘
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒



๙๒

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๒.นักเรียนรอยละ ๘๕ สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ยอมรับ
ฟงความคิดเห็นท่ีแตกตาง

ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ยอมรับฟง
ความคิดเห็นท่ีแตกตาง

มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

๑.๒ กิจกรรมวิถี
พุทธและจิต
อาสา

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
รอยละ ๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร รอย
ละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค

เชิงปริมาณ

นักเรียน ครู บุคลากร เขารวม
กิจกรรมทุกคน และผูปกครองท่ี
สนใจเขารวมกิจกรรมวิถีพุทธ

เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
รอยละ ๙๕
๒. นักเรียน ครู บุคลากร รอยละ
๙๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค

มฐ. ๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒
มฐ.๑.๔ - ๑.๕
มฐ.๓.๑
มฐ.๓.๓
มฐ.๔.๓ – ๔.๔
มฐ. ๕.๑ - ๕.๒
มฐ. ๖.๑ -๖.๔

๑.๓ กิจกรรม
บานสี

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๑๐๐ มีสวนรวมในกิจกรรมบาน
สี
๒. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ ๙๐
มีความตระหนักในการทํางาน
เพ่ือสวนรวม แสดงความชื่นชม
ยินดีตอผูท่ีทําสิ่งดี มี

เชิงปริมาณ

นักเรียน ครู บุคลากร เขารวม
กิจกรรมทุกคน และผูปกครองท่ี
สนใจเขารวมกิจกรรมบานสี

เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ ๑๐๐
มีสวนรวมในกิจกรรมบานสี
๒. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ ๙๕
มีความตระหนักในการทํางานเพ่ือ
สวนรวม แสดงความชื่นชมยินดี

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔  ๑๔.๑ -
๑๔.๒
มฐ.๑๕  ๑๕.๑ -
๑๕.๒
มฐ.๑    ๑.๔ - ๑.๖
มฐ.๓    ๓.๑ –
๓.๔
มฐ.๔    ๔.๒ –
๔.๔
มฐ.๕    ๕.๑ - ๕.๓
มฐ.๖    ๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗    ๗.๖



๙๓

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ความสามารถ และปรับปรุง
แกไขขอบกพรอง

ตอผูท่ีทําสิ่งดี มีความสามารถ
และปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
๓. มีคณะกรรมการนักเรียนจาก
การเลือกตั้งปฏิบัติหนาท่ี

มฐ.๗    ๗.๘

2.โครงการ
ดูแลชวยเหลือ
และแนะแนว
นักเรียน

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๖
๒.ผูปกครองนักเรียนเขาใหมใน
แตละระดับชั้น
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวน
รวมในการทํากิจกรรม และมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางท่ีดีข้ึน

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู ทุกคน
เชิงคุณภาพ
๑. ครู นักเรียน รอยละ ๙๕ มีสวน
รวมในการทํากิจกรรม และมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ี
ดีข้ึน

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๑ - ๕.๔
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗
มฐ.๑๐.๖

๒.๑ กิจกรรม
คัดกรองและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-
๖
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวน
รวมในการทํากิจกรรม ปฏิบัติ
ตนตาม กฎ ระเบียบ ขอตกลง
ของโรงเรียนและสวนรวม และ
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางท่ีดีข้ึน

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๑ - ๕.๔
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗



๙๔

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๒.๒ กิจกรรม
ปองกันยาเสพ
ติด สิ่งมอมเมา
การใชความ
รุนแรงและลวง
ละเมิดทางเพศ

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๖
๒. ครู และบุคลากรโรงเรียน
บานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
รอยละ ๘๐
๒. นักเรียน รอยละ ๑๐๐ มี
สวนรวมในการทํากิจกรรม
๓. นักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียน รอยละ ๙๕ รูเขาใจ
โทษของสิ่งเสพติด ปลอดจาก
อบายมุข  สิ่งเสพติด สิ่งมอม
เมา ปญหาทางเพศ และการใช
ความรุนแรง

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู ทุกคน
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ รวม
โครงการ
๒. ผูปกครองรอยละ ๑๐๐ มี
ความพึงพอใจในโครงการ
๓. โรงเรียนไดรับคสามรวมมือจาก
ชุมชนและผูปกครองรอยละ ๑๐๐
๔. นักเรียน ครู บุคลากร รอยละ
๙๕ ไมเก่ียวของยาเสพติด สิ่งมอม
เมา อบายมุข ปญหาทางเพศ
และการใชความรุนแรง

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๒
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๓.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

๒.๓ กิจกรรม
ปฐมนิเทศและ
ปจฉิมนิเทศ

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ผูปกครองนักเรียนเขาใหม
รอยละ ๙๐ มีสวนรวมใน
กิจกรรม
๒. นักเรียนประถมศึกษาปท่ี ๑-
๖ รอยละ ๙๕ มีสวนรวมใน
กิจกรรม

เชิงปริมาณ
ผูปกครองนักเรียนใหม นักเรียน
ใหม ทุกคน
เชิงคุณภาพ
ผูปกครองนักเรียนท่ีเขาใหม รอย
ละ ๘๙ ไดทราบแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  กฎ
ระเบียบ ขอตกลงตางๆ จากการ
ปฐมนิเทศ ขาวสาร และคูมือ

มฐ.๑.๔ – ๑.๕

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๘.๕
มฐ.๙.๓
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒



๙๕

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๓.โครงการ
กีฬาเพ่ือสุขภาพ

เชิงปริมาณ

นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวนรวม
ในการแขงขันกีฬาและมีความ
สนใจดานกีฬามากข้ึน

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ
๙๐ มีสวนรวมในการแขงขันกีฬา
และมีความสนใจดานกีฬามากข้ึน

มฐ.๑.๑ – ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๓
มฐ.๕.๑ – ๕.๒
มฐ.๖.๑ - ๖.๓
มฐ.๗.๘
มฐ.๑๐.๓
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒

๔.โครงการรู
คุณคารักษา
ทรัพยากรและ
ดูแลสิ่งแวดลอม

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครอง โรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
รอยละ ๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร รอย
ละ ๙๐ ประหยัด รูจักใชทรัพย
สิ่งของสวนตนและสวนรวม
อยางคุมคา

เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคน
ครู บุคลากรทุกคน
ผูปกครองทุกคน
เชิงคุณภาพ
รอยละ ๘๘.๙๖ ผูเรียนตระหนัก รู
คุณคารักษาทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม
รอยละ ๑๐๐ ของผูปกครอง ครู
บุคลากร รับทราบนโยบายและ
การดําเนินงานและใหความ
รวมมือ

มฐ.๒.๔
มฐ.๓.๑ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๔
มฐ.๖.๑ – ๖.๔
มฐ.๗.๔ – ๗.๖
มฐ.๙.๓
มฐ.๑๐.๓ – ๑๐.๔
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๓.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

กลุมงานวิชาการ
ระดับปฐมวัย

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑. โครงการ เชิงปริมาณ - การดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ี มฐ. ๔.๑ – ๔.๕



๙๖

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

พัฒนาหลักสูตร จํานวนครูระดับชั้นอนุบาล ๑ –
๓
เชิงคุณภาพ
- ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๐
ไดรวมกันพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพของหลักสูตรใหมีความ
เหมาะสมและทันสมัย
- ครูระดับอนบุาลรอยละ ๙๐
สามารถจัดการเรียนการสอนให
เปนไปตามหลักสูตรตาม
มาตรฐานการศึกษา

ระบุไว
- ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๐ ได
รวมกันพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพของหลักสูตรใหมีความ
เหมาะสมและทันสมัย
- ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๐
สามารถจัดการเรียนการสอนให
เปนไปตามหลักสูตรมาตรฐาน
การศึกษา

๒. โครงการ
นิเทศครูผูสอน
ระดับอนุบาล

เชิงปริมาณ
จํานวนครูระดับชั้นอนุบาล ๑ –
๓
เชิงคุณภาพ
-ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๐ ได
เขารับการนิเทศการเรียนการ
สอน
- ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๐
สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีมีเทคนิคท่ี
หลากหลายในการจัดกิจกรรม
ใหกับนักเรียน

- การดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ี
ระบุไว
- ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๐

ไดเขารับการนิเทศการเรียนการ
สอน
- ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๐
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมีเทคนิคท่ีหลากหลายใน
การจัดกิจกรรมใหกับนักเรียน

มฐ. ๕.๑ – ๕.๑๐

๓.โครงการผลิต
สื่อการเรียน
การสอน

เชิงปริมาณ
จํานวนครูระดับชั้นอนุบาล ๑ –
๓
เชิงคุณภาพ
- ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๕
ไดจัดทําผลิตสื่อการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับเนื้อหา

- การดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ี
ระบุไว
- ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๕ ไดมี
ความสนใจในการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับ
เนื้อหา
- ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๕ นํา

มฐ. ๕.๑ – ๕.๑๐



๙๗

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

- ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๕
สามารถนําสื่อการเรียนการสอน
ไปใชอยางมีประสิทธิภาพ

สื่อการเรียนการสอนไปใชไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

๔.โครงการ
ความเปนเลิศ
ทางวิชาการ

เชิงปริมาณ
-จํานวนครูและนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนอนุบาลรอยละ ๙๐
ไดรับการพัฒนาเพ่ิมพูน
ประสบการณความรู
ความสามารถท่ีเนนทักษะ
กระบวนการคิดและการใช
แหลงการเรียนรูภูมิปญญา
ทองถ่ินสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมไปกับการศึกษา
- นักเรียนระดับอนุบาลรอยละ
๙๐ ไดรับการสงเสริมเขารวม
การแขงขันทักษะวิชาการท้ัง
ภายในและนอกสถานศึกษา
- ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๐
จัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือศึกษา
คนควาหนวัตกรรมใหมๆ มา
ชวยเหลือนักเรียนท่ีมีความ
บกพรองและสงเสริมนักเรียนท่ี
มีความสามารถ รวมท้ังนําไป
ปรับปรุงการสอนของครูใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

- การดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ี
ระบุไว
- นักเรียนระดับอนุบาลรอยละ
๙๐ ไดรับการพัฒนา เพ่ิมพูน
ประสบการณความรู
ความสามารถท่ีเนนทักษะ
กระบวนการคิดและการใชแหลง
การเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไป
กับการศึกษา
- นักเรียนระดับอนุบาลรอยละ
๙๐ ไดรับการสงเสริมใหเขารวม
แขงขันทักษะวิชาการท้ังภายใน
และนอกสถานศึกษา
- ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๐ ได
ทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือศึกษา
คนควาหานวัตกรรมใหมๆ มา
ชวยเหลือนักเรียนท่ีมีความ
บกพรองและสงเสริมนักเรียนท่ีมี
ความสามารถ รวมท้ังนําไป
ปรับปรุงการสอนของครูใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

มฐ. ๔.๑ – ๔.๕

๔.๑ กิจกรรม
พัฒนาทักษะ
ทางวิชาการ

เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ –
๓

- การดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ี
ระบุไว
- นักเรียนระดับอนุบาลรอยละ

มฐ. ๔.๑ – ๔.๕



๙๘

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

เชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับอนุบาล ๑ – ๓
รอยละ ๙๐ ไดรับการพัฒนา
เพ่ิมพูนประสบการณความรู
ความสามารถท่ีเนนทักษะ
กระบวนการคิดและการใช
แหลงการเรียนรูภูมิปญญา
ทองถ่ินสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมไปกับการศึกษา
-นักเรียนระดับอนุบาลรอยละ
๙๐ ไดรับการสงเสริมเขารวม
การแขงขันทักษะวิชาการท้ัง
ภายในและนอกสถานศึกษา

๙๐ ไดรับการพัฒนาเพ่ิมพูน
ประสบการณความรู
ความสามารถท่ีเนนทักษะ
กระบวนการคิดและการใชแหลง
การเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไป
กับการศึกษา
- นักเรียนระดับอนุบาลรอยละ
๙๐ ไดรับการสงเสริมใหเขารวม
แขงขันทักษะวิชาการท้ังภายใน
และนอกสถานศึกษา

๔.๒ กิจกรรม
วิจัยในชั้นเรียน

เชิงปริมาณ
- จํานวนครูระดับชั้นอนุบาล ๑
– ๓
เชิงคุณภาพ
- ครูระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓
รอยละ ๙๐ ไดรับการพัฒนาใน
การวิจัยในชั้นเรียนและสามารถ
นํากลับมาพัฒนาผูเรียนไดจริง
- ครูระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓
รอยละ ๙๐ ไดรับการสงเสริม
ใหทําวิจัยในชั้นเรียนศึกษา
คนควาหานวัตกรรมใหมๆ มา
ชวยเหลือนักเรียนท่ีมีความ
บกพรอง
และสงเสริมนักเรียนท่ีมี
ความสามารถ รวมท้ังนําไป
ปรับปรุงการสอนของครูใหมี

- การดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ี
ระบุไว
- ครูทุกคนไดทําการวิจัยในชั้น
เรียน และสามารถนํากลับมา
พัฒนาผูเรียนไดจริง
- ครูทําวิจัยในชั้นเรียนศึกษา
คนควาหานวัตกรรมใหมๆ มา
ชวยเหลือนักเรียนท่ีมีความ
บกพรองและสงเสริมนักเรียนท่ีมี
ความสามารถ รวมท้ังนําไป
ปรับปรุงการสอนขงครูใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

มฐ. ๕.๑ – ๕.๑๐



๙๙

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
๔.๓ กิจกรรม
หนูนอยนักอาน

เชิงปริมาณ
-นักเรียนอนุบาล ๑-๓
เชิงคุณภาพ
-จํานวนนักเรียนระดับอนุบาล
รอยละ ๙๐ ไดรับการพัฒนา
และเพ่ิมพูนประสบการณ
ความรูจากการจัดกิจกรรมหนู
นอยนักอาน

- นักเรียนระดับอนุบาลรอยละ
๙๐ ไดรับการพัฒนา เพ่ิมพูน
ประสบการณความรูจากการจัด
กิจกรรมหนูนอยนักอาน

มฐ. ๔.๑ – ๔.๔

๔.๔.กิจกรรม
วันสําคัญ

เชิงปริมาณ
-นักเรียนระดับอนุบาล ๑-๓
- เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๙๐ ของครูและ

เจาหนาท่ี ผูปกครอง
ใหความรวมมือ
- นักเรียนระดับอนุบาลรอยละ
๙๕ มีสวนรวมในกิจกรรมวัน
สําคัญ

- การดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ี
ระบุไว
- นักเรยีนท่ีเขารวมกิจกรรมในวัน
สําคัญอยางรูคุณคาและเห็น
ความสําคัญ
- บุคลากรแลผูปกครองมีสวนรวม
ในกิจกรรมวันสําคัญตางๆ
- นักเรียนแสดงออกถึง
คุณลักษณะในวินัยเคารพขอตกลง
ระเบียบตางๆ
- นักเรียนมีคานิยมท่ีดีและรวม
อนุรักษความเปนไทยไดอยาง
ภาคภูมิใจ

มฐ. ๒.๑ – ๒.๔
มฐ. ๓.๑ – ๓.๔

๔.๕.กิจกรรม
หนูเปนเด็กดี

เชิงปริมาณ
นักเรียนอนุบาล ๑-๓
เชิงคุณภาพ
- ครู และบุคลากร รอยละ

๙๐ รวมสงเสริมกิจกรรม
หนูเปนเด็กดี

- การดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ี
ระบุไว
- นักเรียนระดับอนุบาลรอยละ
๙๐ ไดรับการสงเสริมใหนักเรียน
ประพฤติปฏิบัติอยางมีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตอาสาและมี

มฐ. ๒.๑ – ๒.๓
มฐ. ๓.๑ – ๓.๓



๑๐๐

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

- นักเรียนอนุบาลรอยละ
๙๐ มีคุณลักษณะท่ีเปน
เด็กดี มีคุณธรรม
จริยธรรม วินัย เหมาะสม
ตามวัย

ระเบียบวินัย

ระดับประถมศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑. โครงการ
พัฒนาหลักสูตร
ท่ีเนนนักเรียน
เปนสําคัญ

เชิงปริมาณ
- ครูและนักเรียน

ประถมศึกษาท้ังหมด

เชิงคุณภาพ
-ครู ผูเก่ียวของ รอยละ ๙๐ มี
สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
- ครูรอยละ ๙๐ไดรับการ
พัฒนา ศักยภาพ  สมรรถนะ
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ี
สอน
-ครูรอยละ ๙๐ สามารถจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ  สรางเครือขายในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณและ
ความรู
- ผูเรียนรอยละ ๙๐ทุกระดับชั้น
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
เกณฑการประเมินระดับชาติใน
ทุกกลุมสาระ

- การดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ี
ระบุไว
- ครูและผูเก่ียวของมีสวนรวมใน
การพัฒนาหลักสูตร รอยละ ๙๐
และนักเรียนทุกคนมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูของ
โรงเรียน
- ครูรอยละ ๑๐๐ ไดรับการพัฒนา
เก่ียวกับการจัดทําหลักสูตร
-ครูรอยละ ๙๐ สามารถจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ
-นักเรียนรอยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูสูงข้ึนและ
-นักเรียนรอยละ ๑๐๐ เรียนรู
อยางมีความสุข
-ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี
๖ รอยละ ๑๐๐ มีคาเฉลี่ยการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษา (O-
net)อยูในเกณฑเหรียญทอง สูง

มฐ.๒.๑
มฐ.๕.๑ - ๕.๔
มฐ.๗.๑
มฐ.๑๐.๑ - ๑๐.๔



๑๐๑

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

- ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปท่ี๖ รอยละ ๙๐ มีคาเฉลี่ยการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษา
(O-net)อยูในเกณฑเหรียญทอง
ทุกปการศึกษา

กวาคาเฉลี่ยระดับ จังหวัด สังกัด
และประเทศ

๒. โครงการ
นิเทศการสอน

เชิงปริมาณ
- จํานวนครูผูสอนระดับ
ประถมศึกษาทุกคนในโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
- ครูระดับชั้นประถมศึกษารอย
ละ ๑๐๐ ไดรับการนิเทศการ
สอน
- ครูระดับชั้นประถมศึกษารอย
ละ ๙๐ สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ

- เปนไปตามแผนงานท่ีระบุไว
- มีการจัด ประชุมชี้แจงใหครูทุก
คนทราบและปฏิบัติเก่ียวกับการ
นิเทศ
- จัดตารางการเขานิเทศการสอน
ครู
- ครูทุกคนไดเขารับการนิเทศการ
สอน
-ครูรอยละ ๙๐ สามารถนําผลการ
นิเทศมาพัฒนาการสอน

มฐ.๑๐.๕

๓. โครงการ
ผลิตสื่อการ
เรียนการสอน

เชิงปริมาณ
-ครูประถมศึกษาทุกคน
เชิงคุณภาพ
-ครูรอยละ ๙๐ ผลิต เลือกใช
ผลิต จัดหา สื่อการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู
ผูเรียนอยางเหมาะสม
- ครูระดับประถมศึกษารอยละ
๙๐ รวมมือกัน ในการผลิตสื่อ

- เปนไปตามแผนงานท่ีระบุไวใน
ขอ 3
- ครูรอยละ ๑๐๐ ผลิต ใช จัดใหมี
สื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
สอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรม
ทุกกลุมสาระอยางเหมาะสม
- ครูนํารอยละ ๙๐ นําเทคโนโลยี
มาใชในการผลิตสื่อเพ่ือนํามา
พัฒนาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

มฐ.๗.๔
มฐ.๗.๗

๔. โครงการ
ความเปนเลิศ

เชิงปริมาณ
- บุคลากรทุกคน

- เปนไปตามแผนงานท่ีระบุไวใน
ขอ 3

มฐ.๑.๔
มฐ.๑.๖



๑๐๒

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ทางวิชาการ - นักเรียนประถมศึกษาทุก
คน

เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนรอยละ ๘๐ มี
พัฒนาการทางวิชาการท่ีดีข้ึน
- ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปท่ี ๖ เขาศึกษาตอในระดับ
มัธยมศึกษาท่ีดี รอยละ ๑๐๐
- ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปท่ี ๖ รอยละ ๙๐ มีผลการ
ประเมินคุณภาพ O-Net เฉลี่ย
ในระดับทองทุกป
- ผูเรียนรอยละ ๗๐ ท่ีรวมการ
แขงขันวิชาการหรือทักษะตางๆ
สามารถไดรับรางวัล

- ผูเรียนไดรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ี
ดีข้ึน
- ผูเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ย
เกณฑในทุกกลุมสาระ
- ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี
๖
มีคาเฉลี่ยการประเมินมาตรฐาน
การศึกษา(O-Net ) ทุกกลุมสาระ
สูงกวาคะแนนเฉลี่ย ระดับ สังกัด
เขตพ้ืนท่ี และระดับชาติ

มฐ.๒.๑
มฐ.๓.๑ - ๓.๔

๔.๑ กิจกรรม
วันสําคัญ

เชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคน
- ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุก
คน
เชิงคุณภาพ
- ผูปกครอง
นักเรียน ครูและบุคคลการ
รอยละ ๙๐ มีสวนรวมใน
กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ

- เปนไปตามแผนงานท่ีระบุไวใน
ขอ 3
- นักเรียนครู ผูปกครอง รอยละ
๙๐ รวมกิจกรรมตางๆตามท่ี
กําหนดไวเชนวันไหวครู  วันรักษ
ภาษาไทย  วันเขาพรรษา วันแม-
แหงชาติ  วันคุยกับคุณครู วัน
วิทยาศาสตร วันCharity Day
ฯลฯ

- ชวงระหวางเดือนตุลาคม –
มกราคม งดกิจกรรมเนื่องจาก
ประสบอุทกภัยน้ําทวม

มฐ.๑.๖
มฐ.๒.๑
มฐ.๒.๓



๑๐๓

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๔.๒ กิจกรรม
พัฒนาทักษะ
ทางวิชาการ

เชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคน
- ครูระดับประถมศึกษาทุกคน
เชิงคุณภาพ
- ครูระดับประถมศึกษารอยละ
๘๐ มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และมีเทคนิค
การสอนท่ีหลากหลาย
- ครูรอยละ ๙๐ สามารถใช
เทคโนโลยีในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ครูรอยละ ๙๐ทําการวิจัย
พัฒนาในชั้นเรียนและนํามา
พัฒนาการเรียนการสอนของตน
และนักเรียน
- นักเรียนรอยละ ๘๐ ไดฝก
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห
กระบวนการทํางานกลุม ไดลง
มือปฏิบัติจริงและไดนําความรู
หรือประสบการณไปพัฒนา
ตนเอง ในการเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ

- เปนไปตามแผนงานท่ีระบุไว
- ครูรอยละ ๑๐๐ ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ มีเทคนิคการ
สอนหลากหลาย
- ครูรอยละ ๙๐ มีความสามารถใช
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู
ของตนและผูเรียน
- ครูรอยละ ๑๐๐ มีการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและ
นําผลไปใชในการพัฒนา
- ครูรอยละ ๑๐๐ มีการวิเคราะห
ศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคล
- ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีทักษะการ
คิดท่ีหลากหลายและเหมาะสม

มฐ.๓.๑ - ๓.๔
มฐ.๔.๑ - ๔.๔
มฐ.๕.๑ - ๕.๔
มฐ.๖.๑ - ๖.๔

๒.โครงการการ
เรียนรูนอก
หองเรียนและ
ทัศนศึกษา

เชิงปริมาณ
นักเรียนประถมศึกษาทุกคน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนรอยละ๙๐ไดเขารวม

- การดําเนินงานเปนไปตามแบบท่ี
ระบุไว
- ครูและนักเรียนโรงเรียนบาน
พลอยรอยละ ๙๐ มีสวนรวมใน

มฐ.๓.๑ - ๓.๔



๑๐๔

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
ของโรงเรียน
- นักเรียนรอยละ ๙๐ ไดรับการ
พัฒนาการท่ีดีในดานการเรียนรู
- นักเรียนรอยละ ๙๐ มีความ
รอบรู และมีความสุขกับการ
เรียนรู
-นักเรียนรอยละ ๙๐ ไดรับ
ความรูจากชุมชน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูของ
โรงเรียน
- นักเรียนรอยละ ๙๐ ไดรับการ
พัฒนา เพ่ิมพูนประสบการณ
ความรูมากข้ึนจากการเรียนรูนอก
หองเรียน
-นักเรียนรอยละ ๙๐ ไดรับความรู
จากชุมชน



๑๐๕

กลุมงานบริหารงานท่ัวไป

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑. โครงการ
ดูแลรักษา
อาคาร อุปกรณ
ยานพาหนะ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมของ
โรงเรียน

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
เจาหนาท่ีทุกคนของโรงเรียน
ดานคุณภาพ

รอยละ ๙๐ ของครู นักเรียน
ผูปกครอง มีความพอใจ
สถานท่ีท่ีม่ันคงแข็งแรง
สะดวกและปลอดภัย  พรอมใช
งานเพียงพอตอความ
ตองการ

๑. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน ครู
บุคลากร ไดรับลริการดานอาคาร
สถานท่ี ท่ีม่ันคงแข็งแรง อุปกรณ
ตางๆ ยานพาหนะท่ีปลอดภัย
พรอมใชงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอม ท่ีดี ปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีในการใชสอยให
เหมาะสมเพ่ือให ครู นักเรียน
ผูปกครองและบุคลากร สะดวกตอ
การใชงาน
๒. ครู นักเรียน บุคลากร รอยละ
๙๐ มีความพึงพอใจในบริการดาน
อาคาร ยานพาหนะ และ
สิ่งแวดลอม

มฐ. ๑๑.๑

๒. โครงการ
สุขอนามัยและ
ความปลอดภัย

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนระดับอนุบาล๑ -
ประถมศึกษาปท่ี ๖
๒.บุคลากร เจาหนาท่ีของ
โรงเรียน
ดานคุณภาพ

๑.นักเรียน  ครู  เจาหนาท่ี
รอยละ ๑๐๐ ไดรับบริการ
ดานความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในโรงเรียน
๒. นักเรียน  ครู  เจาหนาท่ี
รอยละ ๙๐ มีความพอใจดาน
ความปลอดภัยและสุขอนามัย

๑. นักเรียน  ครู  เจาหนาท่ี รอย
ละ ๑๐๐ ไดรับบริการดานความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยใน
โรงเรียน
๒.นักเรียน  ครู  เจาหนาท่ี รอย
ละ ๑๐๐ มีความพอใจดานความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยใน
โรงเรียน

มฐ. ๑๑.๒



๑๐๖

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ในโรงเรียน
๓. กิจกรรมการ
ซอมการอพยพ
นักเรียนกรณี
ฉุกเฉิน

เชิงปริมาณ
๑.นักเรียนระดับอนุบาล ๑ –
ประถมศึกษาปท่ี ๖
๒. ครู และเจาหนาท่ีของ
โรงเรียน
ดานคุณภาพ
นักเรียน  ครู  และเจาหนาท่ี
รอยละ ๑๐๐ เขาใจการปฏิบัติ
ตนกรณีการเกิดภัยฉุกเฉิน

ปการศึกษา ๒๕๕๔ กิจกรรมไม
สําเร็จเนื่องจากน้ําทวม

มฐ. ๑๑.๒

๔. กิจกรรม
อุบัติเหตุและ
ความปลอดภั

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับอนุบาล ๑ –
ประถมศึกษาปท่ี ๖
ดานคุณภาพ

นักเรียน รอยละ ๑๐๐ เขาใจ
การปฏิบัติตนเพ่ือความ
ปลอดภัย

นักเรียนรอยละ ๑๐๐ เขาใจ
วิธีการปฎิบัติตนใหเกิดความ
ปลอดภัย

ม. ๑๑.๒

๕. โครงการ
หองสมุด
โสตทัศนูปกรณ
และสื่อทางการ
ศึกษา

เชิงปริมาณ
๑. รอยละ ๘๐ ของนักเรียน
อนุบาล ๑ - ประถมศึกษาปท่ี
๖
๒. ครู บุคลากร และเจาหนาท่ี
ของโรงเรียน
ดานคุณภาพ
๑.รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ครู บุคลากร และเจาหนาท่ี
ไดรับความสะดวกในการใช
บริการดานหองสมุด โสตทัศน
และสื่อทางการศึกษา

-ในภาคตน ๒๕๕๔ รอยละ ๑๐๐
ของนักเรียน ครู บุคลากร ไดรับ
ความสะดวกในการใชบริการดาน
หองสมุด
-ในภาคปลาย ๒๕๕๔ เกิดอุทกภัย
หองสมุดเสียหายท้ังหมด ไดจัด
หองสมุดชั่วคราวและจัดหาหนังสือ
ใหม ใชเวลาดําเนินการ ๙ เดือน
กวาการซอมแวมหองสมุดแลว
เสร็จ
-รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน ครู
บุคลากร ไดรับความสะดวกในการ

มฐ. ๑๑.๑
มฐ. ๑๑.๓



๑๐๗

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๒. รอยละ ๙๐ ของนักเรียน
ครู บุคลากร และเจาหนาท่ีมี
ความพึงพอใจในการใชบริการ
ดานหองสมุด โสตทัศน และสื่อ
ทางการศึกษา

ใชบริการดานโสตทัศนูปกรณ และ
สื่อทางการศึกษา ตลอดป
การศึกษา

กลุมงานงบประมาณและบุคลากร

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

โครงการจัดซื้อสื่อ
วัสดุ ครุภัณฑ

เชิงปริมาณ บุคลากรทุกคน
ของโรงเรียนบานพลอยมีสวน
รวมในการใชสื่อ วัสดุ และ
ครุภัณฑของโรงเรียนใหเกิด
ประโยชนตอการทํางานมาก
ยิ่งข้ึน

เชิงคุณภาพ
๑ สื่อ วัสดุ ครุภัณฑและ
เทคโนโลยี รอยละ ๙๐ มี
ประโยชน สอดคลองกับ
เนื้อหาตามหลักสูตรและงาน
ทําใหงานประสบความสําเร็จ
ตรงตามเปาหมายท่ีกําหนด
๒ บุคลากรไดนําสื่อ วัสดุ
ครุภัณฑไปใชไดอยางเพียงพอ
เหมาะสม การจัดซื้อ การ
จัดเก็บ การเบิกสื่อ วัสดุ
ครุภัณฑ มีระบบ งาย สะดวก
ตอการนําไปใช รอยละ ๙๐

๑. เปนไปตามแผนงานท่ีระบุไวใน
ขอ ๓
๒. โรงเรียนไดทราบขอมูลการซื้อ
สื่อ วัสดุและครุภัณฑภายใน
โรงเรียน
๓. โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑมา
ชวยในทํางานและการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

มาตรฐานท่ี ๗.๔
มาตรฐานท่ี ๑๑



๑๐๘

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๓ ชุมชนไดรับความสะดวกใน
โอกาสตางๆจากโรงเรียนรอย
ละ ๙๐

โครงการ
สวัสดิการเพ่ือ
บุคลากร

เชิงปริมาณ บุคลากร
โรงเรียนบานพลอยจํานวน
๓๘ คน
เชิงคุณภาพ
๑. บุคลากรรอยละ ๙๐ มี
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน
มีสุขภาพรางกายสมบูรณ
แข็งแรง สามารถปฏิบัติหนาท่ี
ไดเต็มท่ีและมีความสุขในการ
ทํางาน
๒. บุคลากรรอยละ ๙๐
สามารถปฏิบัติตนเปนตัวอยาง
ในความเปนชาติไทย ดํารงสืบ
สานวัฒนธรรมไทย ยึดหลัก
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๓. บุคลากรรอยละ ๙๐ ท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีดีเดนไดรับการ
เชิดชู

๑. เปนไปตามแผนงานท่ีระบุไวใน
ขอ ๓
๒. บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ
๓. บุคลากรเห็นความสําคัญของ
การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
๔. บุคลกรแตงกายถูกตองตาม
ระเบียบของโรงเรียน
๕. บุคลกรไดพักผอน
๖. บุคลากรมีการดํารงชีวติท่ีดีข้ึน
๗. บุคลากรสามารถแกปญหาเม่ือ
ยามจําเปนได
๘. บุคลากรปฏิบัติหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
๙. บุคลกรมีความพึงพอใจและรัก
ในอาชีพ

มาตรฐานท่ี ๗.๘
มาตรฐานท่ี ๘.๔

โครงการการ
จัดทํางบประมาณ
และการบัญชีของ
สถานศึกษา

เชิงปริมาณ โครงการ /
บุคลากร/งานอ่ืน ๆ ภายใน
สถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
๑. โครงการ/บุคลากร/งานอ่ืน
ๆรอยละ ๙๐ ใชงบประมาณท่ี
จัดไวใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด
๒. ขอมูลรอยละ ๙๐ ของ

๑. เปนไปตามแผนงานท่ีระบุไวใน
ขอ ๓
๒. โรงเรียนไดทราบขอมูลรายรับ
รายจายของโรงเรียน
๓. โรงเรียนจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาโรงเรียนสวนตางๆ
รวมถึงงบประมาณการเบิกซื้อ
วัสดุอุปกรณตางๆไดอยาง
ประสิทธิภาพมากข้ึน

มาตรฐานท่ี ๑๑
มาตรฐานท่ี ๑๓
มาตรฐานท่ี ๑๔
มาตรฐานท่ี ๑๕



๑๐๙

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

รายรับ รายจายของ
สถานศึกษาตรวจสอบได

๔. โรงเรียนใชเปนหลักฐาน
รายรับรายจายเพ่ือการตรวจสอบ

โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
และทะเบียน
นักเรียน

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนโรงเรียนบาน
พลอย ชั้นอนุบาล๑ – ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๖
๒. บุคลากรและเจาหนาท่ี
โรงเรียนบานพลอย
ไดรับขาวสารอยางตอเนื่อง
เชิงคุณภาพ
๑. บุคลากร เจาหนาท่ี
นักเรียนและผูปกครอง
โรงเรียนบานพลอยไดรับ
ขาวสารอยางตอเนื่อง
๒. สถานศึกษา รอยละ ๙๐ มี
ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยเอ้ือ
ตอการพัฒนาระบบการ
ทํางานตางๆ
๓. บุคลากร รอยละ ๙๐ มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการ
สนับสนุนตอการจัดการศึกษา
มีจํานวนเพียงพอตอความ
ตองการ

๑. เปนไปตามแผนงานท่ีระบุไวใน
ขอ ๓
๒. บุคลากรมีความรับผิดชอบตอ
หนาท่ีและมีการพัฒนาดานระบบ
สารสนเทศและทะเบียนนักเรียน
อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน
๓. บุคลากรดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
๔.การเผยแพรผลงานทาง
website ของโรงเรียน

มาตรฐานท่ี ๙.๓
มาตรฐานท่ี ๑๑.๓
มาตรฐานท่ี ๑๒.๓
มาตรฐานท่ี ๑๓

โครงการสงเสริม
และพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
๑. เกิดความรวมมือระหวาง
โรงเรียนเอกชน และ
หนวยงานตางๆ
๒. ครูและบุคลากรภายใน
โรงเรียนบานพลอยจํานวน
๓๓ คน

๑. เปนไปตามแผนงานท่ีระบุไวใน
ขอ ๓
๒. บุคลากรมีความรับผิดชอบตอ
หนาท่ีและมีการพัฒนาดานการ
สอนและทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน
๓. บุคลากรดําเนินงานอยางมี

มาตรฐานท่ี ๗
มาตรฐานท่ี ๘.๔
มาตรฐานท่ี ๑๐.๔



๑๑๐

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

เชิงคุณภาพ
๑. ครู รอยละ ๙๕ มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี และมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(หรือเทียบเทาข้ึนไป)และมี
จํานวนท่ีเพียงพอ
๒. ครู รอยละ ๙๐ ทําการ
สอนตรงตามวุฒิ หรือ
สาขาวิชาท่ีถนัด
๓. ครูทุกคนมีความรูความ
เขาใจเปาหมายการจัด
การศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
๔. ครู รอยละ ๘๕ มีการ
วิเคราะหศักยภาพของผูเรียน
และเขาใจผูเรียนเปน
รายบุคคล
๕. ครู รอยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ มีเทคนิคการสอน
หลากหลาย ผลิตและใชสื่อ
การสอนท่ีสอดคลอง
๖. ครู รอยละ ๘๕ มี
ความสามารถใชเทคโนโลยีใน
การพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน

ประสิทธิภาพ

โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
และภายนอก

เชิงปริมาณ บุคลากรทุกคน
ในโรงเรียนมีการตรวจสอบ
ทบทวน  ปรับปรุงแกไข  และ

๑. โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา
๒. โรงเรียนจัดทําและดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

มฐ. ๑๒



๑๑๑

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ประเมินคุณภาพการศึกษา
เชิงคุณภาพ

๑. มีการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก  และมี
การพัฒนาคุณภาพ ทุก
มาตรฐานการศึกษา
๒. มีระบบขอมูลสารสนเทศ
และใชสารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
๓. ทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน
๔. นําผลการประเมินคุณภาพ
ท้ังภายในและภายนอกไปใช
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง

ท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๓. โรงเรียนจัดระบบขอมูล
สารสนเทศและใชสารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
๔. โรงเรียนนําผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอก
ไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง

กลยุทธท่ี ๓

ปรับโครงสรางการกระจายอํานาจสงเสริมความเขมแข็งขององคกร ใหรวดเร็ว คลองตัว ใชหลักการมี
สวนรวม ตรวจสอบ และแกไขปรับปรุง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

กลุมงานงบประมาณและบุคลากร

โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

โครงการจัดซื้อสื่อ เชิงปริมาณ บุคลากรทุก ๑. เปนไปตามแผนงานท่ีระบุไวใน มาตรฐานท่ี ๗.๔



๑๑๒

โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

วัสดุ ครุภัณฑ คนของโรงเรียนบานพลอย
มีสวนรวมในการใชสื่อ วัสดุ
และครุภัณฑของโรงเรียนให
เกิดประโยชนตอการทํางาน
มากยิ่งข้ึน

เชิงคุณภาพ
๑ สื่อ วัสดุ ครุภัณฑและ
เทคโนโลยี รอยละ ๙๐ มี
ประโยชน สอดคลองกับ
เนื้อหาตามหลักสูตรและ
งาน ทําใหงานประสบ
ความสําเร็จตรงตาม
เปาหมายท่ีกําหนด
๒ บุคลากรไดนําสื่อ วัสดุ
ครุภัณฑไปใชไดอยาง
เพียงพอ เหมาะสม การ
จัดซื้อ การจัดเก็บ การเบิก
สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ มีระบบ
งาย สะดวกตอการนําไปใช
รอยละ ๙๐
๓ ชุมชนไดรับความสะดวก
ในโอกาสตางๆจากโรงเรียน
รอยละ ๙๐

ขอ ๓
๒. โรงเรียนไดทราบขอมูลการซื้อสื่อ
วัสดุและครุภัณฑภายในโรงเรียน
๓. โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑมา
ชวยในทํางานและการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

มาตรฐานท่ี ๑๑

โครงการสวัสดิการ
เพ่ือบุคลากร

เชิงปริมาณ บุคลากร
โรงเรียนบานพลอยจํานวน
๓๘ คน
เชิงคุณภาพ
๑. บุคลากรรอยละ ๙๐ มี
ขวัญและกําลังใจในการ

๑. เปนไปตามแผนงานท่ีระบุไวใน
ขอ ๓
๒. บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ
๓. บุคลากรเห็นความสําคัญของการ
ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง

มาตรฐานท่ี ๗.๘
มาตรฐานท่ี ๘.๔



๑๑๓

โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ทํางาน มีสุขภาพรางกาย
สมบูรณ แข็งแรง สามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีไดเต็มท่ีและมี
ความสุขในการทํางาน
๒. บุคลากรรอยละ ๙๐
สามารถปฏิบัติตนเปน
ตัวอยาง ในความเปนชาติ
ไทย ดํารงสืบสานวัฒนธรรม
ไทย ยึดหลักแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. บุคลากรรอยละ ๙๐ ท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีดีเดนไดรับการ
เชิดชู

๔. บุคลกรแตงกายถูกตองตาม
ระเบียบของโรงเรียน
๕. บุคลกรไดพักผอน
๖. บุคลากรมีการดํารงชีวิตท่ีดีข้ึน
๗. บุคลากรสามารถแกปญหาเม่ือ
ยามจําเปนได
๘. บุคลากรปฏิบัติหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
๙. บุคลกรมีความพึงพอใจและรักใน
อาชีพ

โครงการการจัดทํา
งบประมาณและ
การบัญชีของ
สถานศึกษา

เชิงปริมาณ โครงการ /
บุคลากร/งานอ่ืน ๆ ภายใน
สถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
๑ โครงการ/บุคลากร/งาน
อ่ืน ๆรอยละ ๙๐ ใช
งบประมาณท่ีจัดไวใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตรงตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนด
๒. ขอมูลรอยละ ๙๐ ของ
รายรับ รายจายของ
สถานศึกษาตรวจสอบได

๑. เปนไปตามแผนงานท่ีระบุไวใน
ขอ ๓
๒. โรงเรียนไดทราบขอมูลรายรับ
รายจายของโรงเรียน
๓. โรงเรียนจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาโรงเรียนสวนตางๆรวมถึง
งบประมาณการเบิกซื้อวัสดุอุปกรณ
ตางๆไดอยางประสิทธิภาพมากข้ึน
๔. โรงเรียนใชเปนหลักฐานรายรับ
รายจายเพ่ือการตรวจสอบ

มาตรฐานท่ี ๑๑
มาตรฐานท่ี ๑๓
มาตรฐานท่ี ๑๔
มาตรฐานท่ี ๑๕

โครงการสงเสริม
และพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
๑. เกิดความรวมมือระหวาง
โรงเรียนเอกชน และ
หนวยงานตางๆ

๑. เปนไปตามแผนงานท่ีระบุไวใน
ขอ ๓
๒. บุคลากรมีความรับผิดชอบตอ
หนาท่ีและมีการพัฒนาดานการสอน

มาตรฐานท่ี ๗
มาตรฐานท่ี ๘.๔
มาตรฐานท่ี ๑๐.๔



๑๑๔

โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๒. ครูและบุคลากรภายใน
โรงเรียนบานพลอยจํานวน
๓๓ คน
เชิงคุณภาพ
๑. ครู รอยละ ๙๕ มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี และมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู(หรือเทียบเทาข้ึนไป)
และมีจํานวนท่ีเพียงพอ
๒. ครู รอยละ ๙๐ ทําการ
สอนตรงตามวุฒิ หรือ
สาขาวิชาท่ีถนัด
๓. ครูทุกคนมีความรูความ
เขาใจเปาหมายการจัด
การศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
๔. ครู รอยละ ๘๕ มีการ
วิเคราะหศักยภาพของ
ผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปน
รายบุคคล
๕. ครู รอยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ มีเทคนิคการ
สอนหลากหลาย ผลิตและ
ใชสื่อการสอนท่ีสอดคลอง
๖. ครู รอยละ ๘๕ มี
ความสามารถใชเทคโนโลยี
ในการพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน

และทํางานอยางมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน
๓. บุคลากรดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ



๑๑๕

กลยุทธท่ี ๔
ระดมการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวาง สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน
และศิษยเกา

กลุมงานกิจการนักเรียน

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑.โครงการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค

เชิงปริมาณ
๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
รอยละ ๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร รอย
ละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค

๑. รอยละ ๘๐ ของผูปกครอง
นักเรียน ครู รวมมือในกิจกรรม
๒. รอยละ ๙๒.๘๕ ผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ี
พึงประสงค

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

มฐ.๑.๔ - ๑.๕
มฐ.๓.๑
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.
๒.๑ - ๒.๔
มฐ.
๔.๓ – ๔.๔
มฐ.
๕.๑ - ๕.๒
มฐ.
๖.๑ -๖.๔

๑.๑ กิจกรรม
สงเสริม
ประชาธิปไตย

เชิงปริมาณ
๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน ครู บุคลากรรอยละ
๙๕ มีสวนรวมในกิจกรรม
๒.นักเรียนรอยละ ๘๕ สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ยอมรับ

เชิงปริมาณ
๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย

เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน ครู บุคลากรรอยละ
๙๕ มีสวนรวมในกิจกรรม
๒.นักเรียนรอยละ ๘๕ สามารถ

มฐ.๑.๔ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ - ๒.๓
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๕
มฐ.๖.๑ -๖.๓
มฐ.๗.๖
มฐ.๗.๘
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒



๑๑๖

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ฟงความคิดเห็นท่ีแตกตาง ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ยอมรับฟง
ความคิดเห็นท่ีแตกตาง

มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

๑.๒ กิจกรรมวิถี
พุทธและจิต
อาสา

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
รอยละ ๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร รอย
ละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร เขารวม
กิจกรรมทุกคน และผูปกครองท่ี
สนใจเขารวมกิจกรรมวิถีพุทธ
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย รอย
ละ ๙๕
๒. นักเรยีน ครู บุคลากร รอยละ
๙๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค

มฐ. ๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒
มฐ.๑.๔ - ๑.๕
มฐ.๓.๑
มฐ.๓.๓
มฐ.๔.๓ – ๔.๔
มฐ. ๕.๑ - ๕.๒
มฐ. ๖.๑ -๖.๔

๑.๓ กิจกรรม
บานสี

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๑๐๐ มีสวนรวมในกิจกรรมบาน
สี
๒. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ ๙๐
มีความตระหนักในการทํางาน
เพ่ือสวนรวม แสดงความชื่นชม
ยินดีตอผูท่ีทําสิ่งดี มี
ความสามารถ และปรับปรุง
แกไขขอบกพรอง

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร เขารวม
กิจกรรมทุกคน และผูปกครองท่ี
สนใจเขารวมกิจกรรมบานสี
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ ๑๐๐
มีสวนรวมในกิจกรรมบานสี
๒. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ ๙๕ มี
ความตระหนักในการทํางานเพ่ือ
สวนรวม แสดงความชื่นชมยินดีตอ
ผูท่ีทําสิ่งดี มีความสามารถ และ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
๓. มีคณะกรรมการนักเรียนจาก
การเลือกตั้งปฏิบัติหนาท่ี

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔  ๑๔.๑ -
๑๔.๒
มฐ.๑๕  ๑๕.๑ -
๑๕.๒
มฐ.๑    ๑.๔ - ๑.๖
มฐ.๓    ๓.๑ –
๓.๔
มฐ.๔ ๔.๒ –
๔.๔
มฐ.๕    ๕.๑ - ๕.๓
มฐ.๖    ๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗    ๗.๖
มฐ.๗    ๗.๘



๑๑๗

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

2.โครงการ
ดูแลชวยเหลือ
และแนะแนว
นักเรียน

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๖
๒.ผูปกครองนักเรียนเขาใหมใน
แตละระดับชั้น
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวน
รวมในการทํากิจกรรม และมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางท่ีดีข้ึน

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู ทุกคน
เชิงคุณภาพ
๑. ครู นักเรียน รอยละ ๙๕ มีสวน
รวมในกิจกรรม และมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีดี
ข้ึน

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๑ - ๕.๔
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗
มฐ.๑๐.๖

๒.๑ กิจกรรม
คัดกรองและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-
๖
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวน
รวมในการทํากิจกรรม ปฏิบัติ
ตนตาม กฎ ระเบียบ ขอตกลง
ของโรงเรียนและสวนรวม และ
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางท่ีดีข้ึน

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๑ - ๕.๔
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗



๑๑๘

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๒.๒ กิจกรรม
ปองกันยาเสพ
ติด สิ่งมอมเมา
การใชความ
รุนแรงและลวง
ละเมิดทางเพศ

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๖
๒. ครู และบุคลากรโรงเรียน
บานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
รอยละ ๘๐
๒. นักเรียน รอยละ ๑๐๐ มี
สวนรวมในการทํากิจกรรม
๓. นักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียน รอยละ ๙๕ รูเขาใจ
โทษของสิ่งเสพติด ปลอดจาก
อบายมุข  สิ่งเสพติด สิ่งมอม
เมา ปญหาทางเพศ และการใช
ความรุนแรง

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู ทุกคน
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ รวม
โครงการ
๒. ผูปกครองรอยละ ๑๐๐ มีความ
พึงพอใจในโครงการ
๓. โรงเรียนไดรับคสามรวมมือจาก
ชุมชนและผูปกครองรอยละ ๑๐๐
๔. นักเรียน ครู บุคลากร รอยละ
๙๕ ไมเก่ียวของยาเสพติด สิ่งมอม
เมา อบายมุข ปญหาทางเพศ  และ
การใชความรุนแรง

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๒
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๓.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

๒.๓ กิจกรรม
ปฐมนิเทศและ
ปจฉิมนิเทศ

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ผูปกครองนักเรียนเขาใหม
รอยละ ๙๐ มีสวนรวมใน
กิจกรรม
๒. นักเรียนประถมศึกษาปท่ี ๑-
๖ รอยละ ๙๕ มีสวนรวมใน
กิจกรรม

เชิงปริมาณ
ผูปกครองนักเรียนใหม นักเรียน
ใหม ทุกคน
เชิงคุณภาพ
ผูปกครองนักเรียนท่ีเขาใหม รอย
ละ ๘๙ ไดทราบแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  กฎ
ระเบียบ ขอตกลงตางๆ จากการ
ปฐมนิเทศ ขาวสาร และคูมือ

มฐ.๑.๔ – ๑.๕

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๘.๕
มฐ.๙.๓
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒



๑๑๙

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๓.โครงการ
กีฬาเพ่ือสุขภาพ

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวนรวม
ในการแขงขันกีฬาและมีความ
สนใจดานกีฬามากข้ึน

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ
๙๐ มีสวนรวมในการแขงขันกีฬา
และมีความสนใจดานกีฬามากข้ึน

มฐ.๑.๑ – ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๓
มฐ.๕.๑ – ๕.๒
มฐ.๖.๑ - ๖.๓
มฐ.๗.๘
มฐ.๑๐.๓
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒

๔.โครงการรู
คุณคารักษา
ทรัพยากรและ
ดูแลสิ่งแวดลอม

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครอง โรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
รอยละ ๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร รอย
ละ ๙๐ ประหยัด รูจักใชทรัพย
สิ่งของสวนตนและสวนรวม
อยางคุมคา

เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคน
ครู บุคลากรทุกคน
ผูปกครองทุกคน
เชิงคุณภาพ
รอยละ ๘๘.๙๖ ผูเรียนตระหนัก รู
คุณคารักษาทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม
รอยละ ๑๐๐ ของผูปกครอง ครู
บุคลากร รับทราบนโยบายและการ
ดําเนินงานและใหความรวมมือ

มฐ.๒.๔
มฐ.๓.๑ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๔
มฐ.๖.๑ – ๖.๔
มฐ.๗.๔ – ๗.๖
มฐ.๙.๓
มฐ.๑๐.๓ – ๑๐.๔
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๓.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

กลุมงานบริหารงานท่ัวไป

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา



๑๒๐

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑.โครงการ
สัมพันธชุมชน

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนอนุบาล ๑ -
ประถมศึกษาปท่ี ๖
๒. ครู บุคลากร เจาหนาท่ี
ท้ังหมด
เชิงคุณภาพ
๑. ผูปกครอง/ชุมชน
ครู บุคลากร นักเรียน
ผูปกครอง(ชุมชน) และ
เจาหนาท่ีของโรงเรียน รอยละ
๙๐ เขารวมกิจกรรม
๒. ผูปกครอง/ชุมชน
ครู บุคลากร นักเรียน
ผูปกครอง(ชุมชน) รอยละ ๙๐
และเจาหนาท่ีมีความพึงพอใจ
ในกิจกรรม

๑. นักเรียน ครู บุคลากร
ผูปกครอง/ชุมชนรอยละ ๙๐ มี
สวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน
๒. นักเรียน ครู บุคลากร
ผูปกครอง/ชุมชนรอยละ ๙๐ พึง
พอใจในกิจกรรม

มฐ. ๑๓.๒

กลุมงานงบประมาณและบุคลากร

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
และทะเบียน
นักเรียน

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนโรงเรียนบานพลอย
ชั้นอนุบาล๑ – ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๖
๒. บุคลากรและเจาหนาท่ี
โรงเรียนบานพลอย
ไดรับขาวสารอยางตอเนื่อง
เชิงคุณภาพ

๑. เปนไปตามแผนงานท่ีระบุไวใน
ขอ ๓
๒. บุคลากรมีความรับผิดชอบตอ
หนาท่ีและมีการพัฒนาดานระบบ
สารสนเทศและทะเบียนนักเรียน
อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน
๓. บุคลากรดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

มาตรฐานท่ี ๙.๓
มาตรฐานท่ี ๑๑.๓
มาตรฐานท่ี ๑๒.๓
มาตรฐานท่ี ๑๓



๑๒๑

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑. บุคลากร เจาหนาท่ี นักเรียน
และผูปกครอง โรงเรียนบาน
พลอยไดรับขาวสารอยาง
ตอเนื่อง
๒. สถานศึกษา รอยละ ๙๐ มี
ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยเอ้ือ
ตอการพัฒนาระบบการทํางาน
ตางๆ
๓. บุคลากร รอยละ ๙๐ มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการ
สนับสนุนตอการจัดการศึกษามี
จํานวนเพียงพอตอความ
ตองการ

๔.การเผยแพรผลงานทาง website
ของโรงเรียน

กลยุทธท่ี ๕
ยึดม่ันความเปนไทย จรรโลงแนวคิดตามแนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจแบบพอเพียง”

กลุมงานกิจการนักเรียน

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑.โครงการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค

เชิงปริมาณ
๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
รอยละ ๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร รอย

๑. รอยละ ๘๐ ของผูปกครอง
นักเรียน ครู รวมมือในกิจกรรม
๒. รอยละ ๙๒.๘๕ ผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ี
พึงประสงค

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

มฐ.๑.๔ - ๑.๕
มฐ.๓.๑
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.
๒.๑ - ๒.๔



๑๒๒

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค

มฐ.
๔.๓ – ๔.๔
มฐ.
๕.๑ - ๕.๒
มฐ.
๖.๑ -๖.๔

๑.๑ กิจกรรม
สงเสริม
ประชาธิปไตย

เชิงปริมาณ
๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน ครู บุคลากรรอยละ
๙๕ มีสวนรวมในกิจกรรม
๒.นักเรียนรอยละ ๘๕ สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ยอมรับ
ฟงความคิดเห็นท่ีแตกตาง

เชิงปริมาณ
๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน ครู บุคลากรรอยละ
๙๕ มีสวนรวมในกิจกรรม
๒.นักเรียนรอยละ ๘๕ สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ยอมรับฟง
ความคิดเห็นท่ีแตกตาง

มฐ.๑.๔ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ - ๒.๓
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๕
มฐ.๖.๑ -๖.๓
มฐ.๗.๖
มฐ.๗.๘
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

๑.๒ กิจกรรมวิถี
พุทธและจิต
อาสา

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
รอยละ ๘๐
๒. นักเรยีน ครู บุคลากร รอย
ละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร เขารวม
กิจกรรมทุกคน และผูปกครองท่ี
สนใจเขารวมกิจกรรมวิถีพุทธ
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย รอย
ละ ๙๕
๒. นักเรียน ครู บุคลากร รอยละ
๙๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค

มฐ. ๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒
มฐ.๑.๔ - ๑.๕
มฐ.๓.๑
มฐ.๓.๓
มฐ.๔.๓ – ๔.๔
มฐ. ๕.๑ - ๕.๒
มฐ. ๖.๑ -๖.๔

๑.๓ กิจกรรม
บานสี

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร เขารวม

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔  ๑๔.๑ -



๑๒๓

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๑๐๐ มีสวนรวมในกิจกรรมบาน
สี
๒. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ ๙๐
มีความตระหนักในการทํางาน
เพ่ือสวนรวม แสดงความชื่นชม
ยินดีตอผูท่ีทําสิ่งดี มี
ความสามารถ และปรับปรุง
แกไขขอบกพรอง

กิจกรรมทุกคน และผูปกครองท่ี
สนใจเขารวมกิจกรรมบานสี
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ ๑๐๐
มีสวนรวมในกิจกรรมบานสี
๒. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ ๙๕ มี
ความตระหนักในการทํางานเพ่ือ
สวนรวม แสดงความชื่นชมยินดีตอ
ผูท่ีทําสิ่งดี มีความสามารถ และ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
๓. มีคณะกรรมการนักเรียนจาก
การเลือกตั้งปฏิบัติหนาท่ี

๑๔.๒
มฐ.๑๕  ๑๕.๑ -
๑๕.๒
มฐ.๑    ๑.๔ - ๑.๖
มฐ.๓ ๓.๑ –
๓.๔
มฐ.๔    ๔.๒ –
๔.๔
มฐ.๕    ๕.๑ - ๕.๓
มฐ.๖    ๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗    ๗.๖
มฐ.๗    ๗.๘

2.โครงการ
ดูแลชวยเหลือ
และแนะแนว
นักเรียน

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๖
๒.ผูปกครองนักเรียนเขาใหมใน
แตละระดับชั้น
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวน
รวมในการทํากิจกรรม และมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางท่ีดีข้ึน

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู ทุกคน
เชิงคุณภาพ
๑. ครู นักเรียน รอยละ ๙๕ มีสวน
รวมในการทํากิจกรรม และมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีดี
ข้ึน

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๑ - ๕.๔
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗
มฐ.๑๐.๖

๒.๑ กิจกรรม
คัดกรองและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-
๖
เชิงคุณภาพ

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๑ - ๕.๔



๑๒๔

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวน
รวมในการทํากิจกรรม ปฏิบัติ
ตนตาม กฎ ระเบียบ ขอตกลง
ของโรงเรียนและสวนรวม และ
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางท่ีดีข้ึน

มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗

๒.๒ กิจกรรม
ปองกันยาเสพ
ติด สิ่งมอมเมา
การใชความ
รุนแรงและลวง
ละเมิดทางเพศ

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๖
๒. ครู และบุคลากรโรงเรียน
บานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
รอยละ ๘๐
๒. นักเรียน รอยละ ๑๐๐ มี
สวนรวมในการทํากิจกรรม
๓. นักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียน รอยละ ๙๕ รูเขาใจ
โทษของสิ่งเสพติด ปลอดจาก
อบายมุข  สิ่งเสพติด สิ่งมอม
เมา ปญหาทางเพศ และการใช
ความรุนแรง

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู ทุกคน
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ รวม
โครงการ
๒. ผูปกครองรอยละ ๑๐๐ มีความ
พึงพอใจในโครงการ
๓. โรงเรียนไดรับคสามรวมมือจาก
ชุมชนและผูปกครองรอยละ ๑๐๐
๔. นักเรียน ครู บุคลากร รอยละ
๙๕ ไมเก่ียวของยาเสพติด สิ่งมอม
เมา อบายมุข ปญหาทางเพศ  และ
การใชความรุนแรง

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๒
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๓.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

๒.๓ กิจกรรม
ปฐมนิเทศและ
ปจฉิมนิเทศ

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ผูปกครองนักเรียนเขาใหม
รอยละ ๙๐ มีสวนรวมใน

เชิงปริมาณ
ผูปกครองนักเรียนใหม นักเรียน
ใหม ทุกคน
เชิงคุณภาพ
ผูปกครองนักเรียนท่ีเขาใหม รอย
ละ ๘๙ ไดทราบแนวทางการจัด

มฐ.๑.๔ – ๑.๕

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๘.๕
มฐ.๙.๓
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒



๑๒๕

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

กิจกรรม
๒. นักเรียนประถมศึกษาปท่ี ๑-
๖ รอยละ ๙๕ มีสวนรวมใน
กิจกรรม

การศึกษาของโรงเรียน  กฎ
ระเบียบ ขอตกลงตางๆ จากการ
ปฐมนิเทศ ขาวสาร และคูมือ

๓.โครงการ
กีฬาเพ่ือสุขภาพ

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวนรวม
ในการแขงขันกีฬาและมีความ
สนใจดานกีฬามากข้ึน

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวนรวมใน
การแขงขันกีฬาและมีความสนใจ
ดานกีฬามากข้ึน

มฐ.๑.๑ – ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๓
มฐ.๕.๑ – ๕.๒
มฐ.๖.๑ - ๖.๓
มฐ.๗.๘
มฐ.๑๐.๓
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒

๔.โครงการรู
คุณคารักษา
ทรัพยากรและ
ดูแลสิ่งแวดลอม

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครอง โรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
รอยละ ๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร รอย
ละ ๙๐ ประหยัด รูจักใชทรัพย
สิ่งของสวนตนและสวนรวม
อยางคุมคา

เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคน
ครู บุคลากรทุกคน
ผูปกครองทุกคน
เชิงคุณภาพ
รอยละ ๘๘.๙๖ ผูเรียนตระหนัก รู
คุณคารักษาทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม
รอยละ ๑๐๐ ของผูปกครอง ครู
บุคลากร รับทราบนโยบายและการ
ดําเนินงานและใหความรวมมือ

มฐ.๒.๔
มฐ.๓.๑ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๔
มฐ.๖.๑ – ๖.๔
มฐ.๗.๔ – ๗.๖
มฐ.๙.๓
มฐ.๑๐.๓ – ๑๐.๔
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๓.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒



๑๒๖

 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ
กลุมงานกิจการนักเรียน

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑.โครงการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค

เชิงปริมาณ
๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
รอยละ ๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร รอย
ละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค

๑. รอยละ ๘๐ ของผูปกครอง
นักเรียน ครู รวมมือในกิจกรรม
๒. รอยละ ๙๒.๘๕ ผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ี
พึงประสงค

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

มฐ.๑.๔ - ๑.๕
มฐ.๓.๑
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.
๒.๑ - ๒.๔
มฐ.
๔.๓ – ๔.๔
มฐ.
๕.๑ - ๕.๒
มฐ.
๖.๑ -๖.๔

๑.๑ กิจกรรม
สงเสริม
ประชาธิปไตย

เชิงปริมาณ
๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน ครู บุคลากรรอยละ
๙๕ มีสวนรวมในกิจกรรม
๒.นักเรียนรอยละ ๘๕ สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ยอมรับ
ฟงความคิดเห็นท่ีแตกตาง

เชิงปริมาณ
๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน ครู บุคลากรรอยละ
๙๕ มีสวนรวมในกิจกรรม
๒.นักเรียนรอยละ ๘๕ สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ยอมรับฟง
ความคิดเห็นท่ีแตกตาง

มฐ.๑.๔ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ - ๒.๓
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๕
มฐ.๖.๑ -๖.๓
มฐ.๗.๖
มฐ.๗.๘
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

๑.๒ กิจกรรมวิถี เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ มฐ. ๒.๑ - ๒.๔



๑๒๗

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

พุทธและจิต
อาสา

นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
รอยละ ๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร รอย
ละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค

นักเรียน ครู บุคลากร เขารวม
กิจกรรมทุกคน และผูปกครองท่ี
สนใจเขารวมกิจกรรมวิถีพุทธ
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย รอย
ละ ๙๕
๒. นักเรียน ครู บุคลากร รอยละ
๙๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค

มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒
มฐ.๑.๔ - ๑.๕
มฐ.๓.๑
มฐ.๓.๓
มฐ.๔.๓ – ๔.๔
มฐ. ๕.๑ - ๕.๒
มฐ. ๖.๑ -๖.๔

๑.๓ กิจกรรม
บานสี

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๑๐๐ มีสวนรวมในกิจกรรมบาน
สี
๒. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ ๙๐
มีความตระหนักในการทํางาน
เพ่ือสวนรวม แสดงความชื่นชม
ยินดีตอผูท่ีทําสิ่งดี มี
ความสามารถ และปรับปรุง
แกไขขอบกพรอง

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร เขารวม
กิจกรรมทุกคน และผูปกครองท่ี
สนใจเขารวมกิจกรรมบานสี
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ ๑๐๐
มีสวนรวมในกิจกรรมบานสี
๒. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ ๙๕ มี
ความตระหนักในการทํางานเพ่ือ
สวนรวม แสดงความชื่นชมยินดีตอ
ผูท่ีทําสิ่งดี มีความสามารถ และ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
๓. มีคณะกรรมการนักเรียนจาก
การเลือกตั้งปฏิบัติหนาท่ี

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔  ๑๔.๑ -
๑๔.๒
มฐ.๑๕  ๑๕.๑ -
๑๕.๒
มฐ.๑    ๑.๔ - ๑.๖
มฐ.๓ ๓.๑ –
๓.๔
มฐ.๔    ๔.๒ –
๔.๔
มฐ.๕    ๕.๑ - ๕.๓
มฐ.๖    ๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗    ๗.๖
มฐ.๗    ๗.๘

2.โครงการ
ดูแลชวยเหลือ

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ชั้น

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู ทุกคน

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔



๑๒๘

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

และแนะแนว
นักเรียน

ประถมศึกษาปท่ี ๖
๒.ผูปกครองนักเรียนเขาใหมใน
แตละระดับชั้น
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวน
รวมในการทํากิจกรรม และมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางท่ีดีข้ึน

เชิงคุณภาพ
๑. ครู นักเรียน รอยละ ๙๕ มีสวน
รวมในการทํากิจกรรม และมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีดี
ข้ึน

มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๑ - ๕.๔
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗
มฐ.๑๐.๖

๒.๑ กิจกรรม
คัดกรองและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-
๖
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวน
รวมในการทํากิจกรรม ปฏิบัติ
ตนตาม กฎ ระเบียบ ขอตกลง
ของโรงเรียนและสวนรวม และ
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางท่ีดีข้ึน

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๑ - ๕.๔
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗



๑๒๙

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๒.๒ กิจกรรม
ปองกันยาเสพ
ติด สิ่งมอมเมา
การใชความ
รุนแรงและลวง
ละเมิดทางเพศ

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๖
๒. ครู และบุคลากรโรงเรียน
บานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
รอยละ ๘๐
๒. นักเรียน รอยละ ๑๐๐ มี
สวนรวมในการทํากิจกรรม
๓. นักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียน รอยละ ๙๕ รูเขาใจ
โทษของสิง่เสพติด ปลอดจาก
อบายมุข  สิ่งเสพติด สิ่งมอม
เมา ปญหาทางเพศ และการใช
ความรุนแรง

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู ทุกคน
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ รวม
โครงการ
๒. ผูปกครองรอยละ ๑๐๐ มีความ
พึงพอใจในโครงการ
๓. โรงเรียนไดรับคสามรวมมือจาก
ชุมชนและผูปกครองรอยละ ๑๐๐
๔. นักเรียน ครู บุคลากร รอยละ
๙๕ ไมเก่ียวของยาเสพติด สิ่งมอม
เมา อบายมุข ปญหาทางเพศ  และ
การใชความรุนแรง

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๒
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๓.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

๒.๓ กิจกรรม
ปฐมนิเทศและ
ปจฉิมนิเทศ

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ผูปกครองนักเรียนเขาใหม
รอยละ ๙๐ มีสวนรวมใน
กิจกรรม
๒. นักเรียนประถมศึกษาปท่ี ๑-
๖ รอยละ ๙๕ มีสวนรวมใน
กิจกรรม

เชิงปริมาณ
ผูปกครองนักเรียนใหม นักเรียน
ใหม ทุกคน
เชิงคุณภาพ
ผูปกครองนักเรียนท่ีเขาใหม รอย
ละ ๘๙ ไดทราบแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  กฎ
ระเบียบ ขอตกลงตางๆ จากการ
ปฐมนิเทศ ขาวสาร และคูมือ

มฐ.๑.๔ – ๑.๕

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๘.๕
มฐ.๙.๓
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒



๑๓๐

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๓.โครงการ
กีฬาเพ่ือสุขภาพ

เชิงปริมาณ
นักเรยีน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวนรวม
ในการแขงขันกีฬาและมีความ
สนใจดานกีฬามากข้ึน

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ
๙๐ มีสวนรวมในการแขงขันกีฬา
และมีความสนใจดานกีฬามากข้ึน

มฐ.๑.๑ – ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๓
มฐ.๕.๑ – ๕.๒
มฐ.๖.๑ - ๖.๓
มฐ.๗.๘
มฐ.๑๐.๓
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒

๔.โครงการรู
คุณคารักษา
ทรัพยากรและ
ดูแลสิ่งแวดลอม

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครอง
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรบัความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
รอยละ ๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร รอย
ละ ๙๐ ประหยัด รูจักใชทรัพย
สิ่งของสวนตนและสวนรวม
อยางคุมคา

เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคน
ครู บุคลากรทุกคน
ผูปกครองทุกคน
เชิงคุณภาพ
รอยละ ๘๘.๙๖ ผูเรียนตระหนัก รู
คุณคารักษาทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม
รอยละ ๑๐๐ ของผูปกครอง ครู
บุคลากร รับทราบนโยบายและการ
ดําเนินงานและใหความรวมมือ

มฐ.๒.๔
มฐ.๓.๑ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๔
มฐ.๖.๑ – ๖.๔
มฐ.๗.๔ – ๗.๖
มฐ.๙.๓
มฐ.๑๐.๓ – ๑๐.๔
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๓.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒



๑๓๑

๒. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย

ดานท่ี ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรี่ยน

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน
/จํานวน

ครู
ทั้งหมด

รอยละ/
ระดับที่ได

คา
นํ้าหนัก

คะแนนที่
ได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

มาตรฐานท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย ๕ ๔.๙๓ ๕ ดีเย่ียม
๑.๑ มีนํ้าหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน
๙๕ ๙๙ ๙๕.๙๖ ๑ ๐.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม

๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๙๙ ๙๙ ๑๐๐.๐๐ ๑.๕ ๑.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๙๘ ๙๙ ๙๘.๙๐ ๑.๕ ๑.๔๘ ๕ ดีเยี่ยม
๑.๔ หลีกเลี่ยงตอสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค

อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
๙๙ ๙๙ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)
โครงการสุขอนามัย
โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ
กิจกรรมทัศนศึกษาและวิทยากรสัญจร
กิจกรรมปองกันยาเสพติด สิ่งมอมเมา การใชความรุนแรงและลวงละเมิดทางเพศ
แผนการจัดประสบการณ
สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน
สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก

๑. วิธีการพัฒนา ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม นําขอมูลพัฒนาการมาพิจารณาปรับปรุง
๒. ผลการพัฒนา นักเรียนรอยละ ๘๐ มีพัฒนาการรางกายระดับดีข้ึนไป รูจักการดูแลสุขภาพตนเอง

ไมเก่ียวของยาเสพติด
๓. แนวทางการพัฒนา เพ่ิมแหลงขอมูลความรูในการพัฒนาพัฒนาการรางกายแกครู ผูปกครอง ให

ทันสมัย



๑๓๒

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรีย

น/
จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ี

ได

คา
น้ําหนัก

คะแน
นท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

มาตรฐานท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ
และจิตใจ

๕ ๔.๗๔ ๕ ดีเย่ียม

๒.๑ ราเริงแจมใส  มีความรูสึกท่ีดีตอตนเอง ๙๙ ๙๙ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๒.๒ มีความมั่นใจและกลาแสดงออก ๘๕ ๙๙ ๘๕.๘๖ ๑ ๐.๘๕ ๔ ดีมาก

๒.๓ ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัย ๙๒ ๙๙ ๙๒.๙๓ ๑ ๐.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม

๒.๔ ช่ืนชมศิลปะ  ดนตรี การเคลื่อนไหว และ
รักธรรมชาติ

๙๘ ๙๙ ๙๘.๙๙ ๒ ๑.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)
โครงการสุขอนามัย
โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ
การคัดกรองแนะแนวนักเรียน
กิจกรรมทัศนศึกษาและวิทยากรสัญจร
กิจกรรมสุนทรียภาพ
กิจกรรมปองกันยาเสพติด สิ่งมอมเมา การใชความรุนแรงและลวงละเมิดทางเพศ
แผนการจัดประสบการณ
สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน
สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก
๑. วิธีการพัฒนา ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม นําขอมูลพัฒนาการมาพิจารณาปรับปรุง



๑๓๓

๒. ผลการพัฒนา นักเรียนรอยละ ๘๐ มีพัฒนาการจิตใจระดับดีข้ึนไป อารมณแจมใส มีความสุข
ชอบดนตรี ศิลปะ การแสดงออก มีความรูสึกดี

๓. แนวทางการพัฒนา การจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาทุกดานบูรณาการกันไป สรางสังคมการเรียนรูอยางมี
ความสุข

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยูใน
ระดับ ๓
ข้ึนไป

จํานวน
นักเรียน
/จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ีได

คา
นํ้าหนัก

คะแนนท่ี
ได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

มาตรฐานท่ี ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ๕ ๔.๕๙ ๕ ดีเยี่ยม

๓.๑ มีวินัย  รับผิดชอบ  เช่ือฟงคําสั่งสอน
ของพอแม ครูอาจารย

๘๖ ๙๙ ๘๖.๘๗ ๒ ๑.๗๓ ๔ ดีมาก

๓.๒ มีความซื่อสัตยสุจริต  ชวยเหลือแบงปน ๙๒ ๙๙ ๙๒.๙๓ ๑ ๐.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม
๓.๓ เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ๙๔ ๙๙ ๙๔.๙๕ ๑ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ

ศาสนาท่ีตนนับถือ
๙๙ ๙๙ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยมพึงประสงค
โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ
การคัดกรองแนะแนวนักเรียน
กิจกรรมทัศนศึกษาและวิทยากรสัญจร
กิจกรรมสุนทรียภาพ



๑๓๔

กิจกรรมบานสี
กิจกรรมวันสําคัญ
กิจกรรมวิถีพทธและจิตอาสา
การคัดกรองแนะแนวนักเรียน
สมุดบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค
สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน
กิจกรรมหนูเปนเด็กดี
สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก
แผนการจัดประสบการณ

๑. วิธีการพัฒนา ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม นําขอมูลพัฒนาการมาพิจารณาปรับปรุง
๒. ผลการพัฒนา นักเรียนรอยละ ๘๐ มีพัฒนาการสังคมระดับดีข้ึนไป ทํางานรวมกับผูอ่ืนได มี

ปฏิสัมพันธท่ีดี ปฏิบัติตามวันนธรรม และศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม ทําหนาท่ีเหมาะสมตามวัย
๓. แนวทางการพัฒนา การจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาทุกดานบูรณาการกันไป สรางสังคมการเรียนรูอยางมี

ความสุข

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน
/ครูท่ีอยู
ในระดับ
๓ ขึ้น

ไป

จํานวน
นักเรียน

/
จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ี

ได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

มาตรฐานท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการดาน
สติปญญา

๕ ๔.๔๐ ๔ ดีมาก

๔.๑ สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว  ซักถามอยางตั้งใจ
และรักการเรียนรู

๘๕ ๙๙ ๘๕.๘๖ ๑ ๐.๘๕ ๔ ดีมาก

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ ท่ี
เกิดจากประสบการณการเรียนรู

๘๕ ๙๙ ๘๕.๘๖ ๑ ๐.๘๕ ๔ ดีมาก

๔.๓ มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย ๙๑ ๙๙ ๙๑.๙๒ ๑ ๐.๙๑ ๕ ดีเยี่ยม
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร
๘๘ ๙๙ ๘๘.๘๙ ๑ ๐.๘๘ ๔ ดีมาก

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค ๙๑ ๙๙ ๙๑.๙๒ ๑ ๐.๙๑ ๕ ดีเยี่ยม



๑๓๕

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)
โครงการความเปนเลิศ
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ
การแขงขันทักษะวิชาการ
สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน
กิจกรรมหนูเปนเด็กดี
กิจกรรมทัศนศึกษาและวิทยากรสัญจร

๑. วิธีการพัฒนา การเรียนรูโดยการลงมือทํา กิจกรรมท่ีสนุก กระตุนความคิดหลากหลาย ใชแหลง
เรียนรูในและนอกหองเรียน

๒. ผลการพัฒนา นักเรียนรวมกิจกรรมโครงงาน กิจกรรมการเรียนรูตางๆ รอยละ ๘๐ ข้ึนไปมี
พัฒนาการดานสติปญญาระดับดีข้ึนไป

๓. แนวทางการพัฒนา การใชกิจกรรมโครงงาน บูรณาการความรูใหมากข้ึน

ดานท่ี ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรีย
น/ครูท่ี
อยูใน
ระดับ
๓ ขึ้น

ไป

จํานวน
นักเรียน/
จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ีได

คา
น้ําหนั

ก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

มาตรฐานท่ี ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

๒๐ ๒๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม



๑๓๖

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรีย
น/ครูท่ี
อยูใน
ระดับ
๓ ขึ้น

ไป

จํานวน
นักเรียน/
จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ีได

คา
น้ําหนั

ก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

๕.๑ ครูเขาใจปรัชญา  หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถนํามาประยุกตใช
ในการจัดประสบการณ

๗ ๗ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๕.๒ ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณท่ี
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ
การเรียนรูท่ีหลากหลาย สอดคลอง
กับความแตกตางระหวางบุคคล

๗ ๗ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๕.๓ ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสรางวินัยเชิง
บวก

๗ ๗ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๕.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก

๗ ๗ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๕.๕ ครูใชเครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอยางหลากหลาย
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของ
เด็กแกผูปกครอง

๗ ๗ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ี
ตนรับผิดชอบ และใชผลในการปรับ
การจัดประสบการณ

๗ ๗ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูได
ตลอดเวลา

๗ ๗ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็ก และ
ผูปกครอง

๗ ๗ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๕.๙ ครูมีวุฒิและความรูความสามารถใน
ดานการศึกษาปฐมวัย

๗ ๗ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๕.๑๐ ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามา
ไตรตรองเพ่ือใชประโยชนในการ
พัฒนาเด็ก

๗ ๗ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม



๑๓๗

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)
โครงการพัฒนาหลักสูตร
โครงการนิเทศครูผูสอนระดับอนุบาล
โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร

โครงการทัศนศึกษาและแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน
โครงการระบบสารสนเทศ
กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน

๑. วิธีการพัฒนา พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนใหหลากหลาย ทําวิจัยเพ่ือแกไขปญหา
๒. ผลการพัฒนา ครูรอยละ ๙๐ ข้ึนไป จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูทุกคนทําวิจัย

ในชั้นเรียนเพ่ือนํามาพัฒนา ครูทุกคนไดรับการสงเสริมใหอบรมหาความรูเพ่ืมเติม
๓. แนวทางการพัฒนา กระตุนใหครูตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลง และกาวใหทันการเรียนรูใหมๆ ใช

เทคโนโลยีเปนเครื่องมือ

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน
/ครูท่ี
อยูใน

ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน

/
จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ี

ได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

มาตรฐานท่ี ๖ ผูบริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ีอยางประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล

๒๐ ๑๙.๒๐ ๕ ดีเย่ียม

๖.๑ ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย

๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม

๖.๒ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และ
ความคิดริเริม่ท่ีเนนการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม

๖.๓ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม
และใชขอมูลการประเมินผลหรือการวิจัย
เปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการ
จัดการ

๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม

๖.๔ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ

๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม



๑๓๘

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน
/ครูท่ี
อยูใน

ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน

/
จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ี

ได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

สถานศึกษา

๖.๕ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ

๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม

๖.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม

๖.๗ เด็ก  ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

๔ ๒ ๑.๖ ๔ ดีมาก

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)
โครงสรางการบริหารงาน ท่ีกระจายอํานาจ
โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
โครงการสวัสดิการเพ่ือบุคลากร
โครงการสารสนเทศ
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการตางๆ

๑. วิธีการพัฒนา พัฒนาความรูผูบริหารใหทันสมัย บริหารงานเปนประชาธิปไตย ยุติธรรม เปน
กัลยาณมิตร

๒. ผลการพัฒนา รอยละ ๙๐ ของผูเก่ียวของมีความพอใจในการบริหารงานของผูบริหารระดับดีข้ึน
ไป

๓. แนวทางการพัฒนา ใชหลักมีสวนรวมในการทํางาน ชักชวนใหชุมชนมารวมการพัฒนา
สถานศึกษาใหมากข้ึน



๑๓๙

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน
/ครูท่ี
อยูใน

ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน

/
จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ี

ได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

มาตรฐานท่ี ๗ แนวการจัดการศึกษา ๒๐ ๒๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม
๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนําสูการปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

๕ ๔ ๔ ๕ ดีเยี่ยม

๗.๒ มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝาย
ตระหนักและเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย

๕ ๔ ๔ ๕ ดีเยี่ยม

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูและ
ความเขาใจหลักการจัดการศกึษาปฐมวัย

๕ ๔ ๔ ๕ ดีเยี่ยม

๗.๔ สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความ
รวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และทองถ่ิน

๕ ๔ ๔ ๕ ดีเยี่ยม

๗.๕ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก
อยางรอบดาน

๕ ๔ ๔ ๕ ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)
แผนพัฒนา ระยะ ๔ ป
โครงการพัฒนาหลักสูตร
โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
โครงการดูแลรักษาอาคาร ยานพาหนะและสิ่งแวดลอม
โครงการหองสมุดและและสื่อทางการศึกษา
โครงการสัมพันธชุมชน
โครงการทัศนศึกษาและวิทยากรสัญจร

๑. วิธีการพัฒนา ดําเนินโครงการใหเปนไปตามเปาหมาย ประชาสัมพันธทําความเขาใจ และขอความ
คิดเห็นจากผูเก่ียวของเพ่ือระดมความคิด

๒. ผลการพัฒนา ผูเก่ียวของรอยละ ๘๐ ข้ึนไป พึงพอใจในการจัดแนวการศึกษาของโรงเรียน
๓. แนวทางการพัฒนา พัฒนาทุกฝายใหมีความรูในการงานการศึกษาปฐมวัยใหทันสมัย



๑๔๐

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน
/ครูท่ี
อยูใน

ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน

/
จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ี

ได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

มาตรฐานท่ี ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง

๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม

๘.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา

๕ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม

๘.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

๕ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม

๘.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหารจัดการ

๕ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

๕ ๐.๕ ๐.๕ ๕ ดีเยี่ยม

๘.๕ นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง

๕ ๐.๕ ๐.๕ ๕ ดีเยี่ยม

๘.๖ จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน

๕ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)
แผนพัฒนา ระยะ ๔ ป
โครงการประกันคุณภาพ
โครงการสารสนเทศ
โครงการพัฒนาหลักสูตร
โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร

๑. วิธีการพัฒนา ใหบุคลากรมีความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพเพ่ือดําเนินการใหถูกตอง
สอดคลอง มีการแบงงาน ดําเนินงานและติดตามตรวจสอบ ประเมินผลเพ่ือแกไขปรับปรุง



๑๔๑

๒. ผลการพัฒนา โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ
๓. แนวทางการพัฒนา ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานใหสมํ่าเสมอ นําผลการประเมินมาปรับปรุง

เปนระยะ

ดานท่ี ๓ มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน
/ครูท่ีอยู
ในระดับ
๓ ขึ้น

ไป

จํานวน
นักเรียน

/
จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ี

ได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

มาตรฐานท่ี ๙ สถานศึกษามีการสราง
สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปน
สังคมแหงการเรียนรู

๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม

๙.๑ เปนแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ
เด็กและบุคลากรในสถานศึกษา

๕ ๒.๕ ๒.๕ ๕ ดีเย่ียม

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายใน
สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองคกรท่ีเก่ียวของ

๕ ๒.๕ ๒.๕ ๕ ดีเย่ียม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)
แผนพัฒนา ระยะ ๔ ป
โครงการสัมพันธชุมชน
โครงการหองสมุด โสตทัศนูปกรณ และสื่อทางการศึกษา
โครงการทัศนศึกษาและวิทยากรสัญจร
โครงการสารสนเทศ
๑. วิธีการพัฒนา เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา และใหบุคลากรของ

สถานศึกษาไดความรูจากภายนอก ใหบริการทางการศึกษาแกชุมชน
๒. ผลการพัฒนา สถานศึกษาเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชนตลอด

ปการศึกษา
๓. แนวทางการพัฒนา ประชาสัมพันธเชิญชวนและหรือประสานงานกับชุมชน หนวยงาน เพ่ือ

ประโยชนทางการศึกษา



๑๔๒

ดานท่ี ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน
/ครูท่ี
อยูใน

ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน

/
จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ี

ได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

มาตรฐานท่ี ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน
และจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย

๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม

๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กใหบรรลุ
ตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และ
จุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา

๕ ๓ ๓ ๕ ดีเย่ียม

๑๐.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย ๕ ๒ ๒ ๕ ดีเย่ียม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะพึงประสงค
โครงการรูคุณคารักษาสิ่งแวดลอม
โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ
โครงการคัดกรองและแนะแนวนักเรียน
โครงการสงเสริมพัฒนาบุคลากร
โครงการสัมพันธชุมชน

๑. วิธีการพัฒนา ดําเนินตามโครงการใหประสานกัน และตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาผูเรียนตามปรัชญา อัต
ลักษณ ของสถานศึกษา

๒. ผลการพัฒนา ผูเรียนรอยละ ๘๐ ข้ึนไป เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะพึงประสงค มีจิต
อาสา มีความสุขในการมาโรงเรียนเพ่ือเรียนรู

๓. แนวทางการพัฒนา ประชาสัมพันธสงเสริมใหผูปกครองเขาใจ เห็นความสําคัญ เขามามีสวนรวม
ในการดําเนินกิจกรรม โครงการตางๆ



๑๔๓

ดานท่ี ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน
/ครูท่ี
อยูใน

ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน

/
จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ี

ได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

มาตรฐานท่ี ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น

๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย

๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม

๑๑.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย ๕ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะพึงประสงค
โครงการรูคุณคารักษาสิ่งแวดลอม
โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ
โครงการคัดกรองและแนะแนวนักเรียน
โครงการสงเสรมิพัฒนาบุคลากร
โครงการสัมพันธชุมชน
โครงการรูคุณคา รักษาทรัพยากร และดูแลสิ่งแวดลอม

๑. วิธีการพัฒนา ดําเนินตามโครงการใหประสานกัน และตอเนื่อง เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะตาม
เปาหมาย และมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

๒. ผลการพัฒนา ผูเรียนรอยละ ๙๐ ข้ึนไป เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะพึงประสงค มีจิต
อาสา และดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใชทรัพยากรอยางคุมคาและประหยัด

๓. แนวทางการพัฒนา ประชาสัมพันธสงเสริมใหผูปกครองเขาใจ เห็นความสําคัญ เขามามีสวนรวม
ในการดําเนินกิจกรรม โครงการตางๆ



๑๔๔



๑๔๕

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

จากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  สรุปผล
การประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา รายมาตรฐานได  ดังแสดงในตารางตอไปนี้

กลุมตัวบงช้ี /ตัวบงช้ี

รอยละ
เฉลี่ยของ
เด็กท่ีมี
ลักษณะ

ตาม
เกณฑ

จํานวน
นักเรียน
/จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ีได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบระดับ
คุณภาพ

ความ
หมาย

ดานท่ี ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ๒๐ ๑๘.๖๖ ๕ ดีเยี่ยม
มาตรฐานท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย ๕ ๔.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม
มาตรฐานท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ
และจิตใจสมวัย

๕ ๔.๗๔ ๕ ดีเยี่ยม

มาตรฐานท่ี ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ๕ ๔.๕๙ ๕ ดีเยี่ยม

มาตรฐานท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา ๕ ๔.๔๐ ๔ ดีมาก

ดานท่ี ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา ๖๕ ๖๔.๖๐ ๕ ดีเยี่ยม

มาตรฐานท่ี ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีอยางมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๒๐ ๒๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

มาตรฐานท่ี ๖ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๒๐ ๑๙.๖๐ ๕ ดีเยี่ยม

มาตรฐานท่ี ๗ แนวการจัดการศึกษา ๒๐ ๒๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

มาตรฐานท่ี ๘ สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนด
ในกฏกระทรวง

๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

ดานท่ี ๓ มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

มาตรฐานท่ี ๙ สถานศึกษามีการสราง
สงเสริม  สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู

๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

ดานท่ี ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม
มาตรฐานท่ี ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และ

๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม



๑๔๖

กลุมตัวบงช้ี /ตัวบงช้ี

รอยละ
เฉลี่ยของ
เด็กท่ีมี
ลักษณะ

ตาม
เกณฑ

จํานวน
นักเรียน
/จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ีได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบระดับ
คุณภาพ

ความ
หมาย

จุดเนนของการศึกษาปฐมวัย

กลุมตัวบงช้ี /ตัวบงช้ี

รอยละ
เฉลี่ยของ
เด็กท่ีมี
ลักษณะ

ตาม
เกณฑ

จํานวน
นักเรียน
/จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ีได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบระดับ
คุณภาพ

ความ
หมาย

ดานท่ี ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม
มาตรฐานท่ี ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน

๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๘.๒๖ ๕ ดีเยี่ยม

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับปฐมวัย อยูในระดับคุณภาพ......................

 ปรับปรุง  พอใช  ดี  ดีมาก  ดีเยี่ยม



๑๔๗

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ดานท่ี ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน
/จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ีได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

ดานท่ี ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ๓๐ ๒๕.๕๖ ๔ ดีมาก

ดานท่ี ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ๕ ๔.๕๗ ๕ ดีเย่ียม

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
กําลังกาย สม่ําเสมอ

๑๔๑ ๑๕๔ ๙๑.๐๐ ๐.๕ ๐.๔๖ ๕ ดีเย่ียม

๑.๒ มีนํ้าหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑมาตรฐาน

๑๔๐ ๑๕๔ ๙๐.๙๑ ๐.๕ ๐.๔๕ ๕ ดีเย่ียม

๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพตดิใหโทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ

๑๔๖ ๑๕๔ ๙๔๘๑ ๑ ๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม

๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลา
แสดงออกอยางเหมาะสม ๑๓๔ ๑๕๔ ๘๗.๐๑ ๑ ๐.๘๗ ๔ ดีมาก

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรติผูอ่ืน ๑๓๙ ๑๕๔ ๙๐.๒๖ ๑ ๐.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม
๑.๖ สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดาน
ศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ

๑๔๔ ๑๕๔ ๙๓.๕๑ ๑ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)
โครงการความเปนเลิศทางวิชาการ
โครงการระบบดูแลและชวยเหลือนักเรียน
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค โครงการสุขอนามัยและความ
ปลอดภัย

๑. วิธีการพัฒนา จัดทําโครงการและกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสุขภาพ สุนทรียภาพ กีฬา



๑๔๘

๒. ผลการพัฒนา ผูเรียนมีสุขนิสัยท่ีดี รูจักปองกันตนเอง มีมนุษยสัมพันธท่ีดีอยูในระดับดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนา สรางความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง



๑๔๙

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยู
ในระดับ
๓ ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน
/จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ีได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมท่ีพึงประสงค ๕ ๔.๖๘ ๕ ดีเย่ียม

๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร ๑๔๔ ๑๕๔ ๙๓.๕๑ ๒ ๑.๘๗ ๕ ดีเยี่ยม
๒.๒ เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ

๑๔๓
๑๕๔

๙๒.๘๖ ๑ ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี
แตกตาง

๑๔๘ ๑๕๔ ๙๖.๑๐ ๑ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม

๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม

๑๓๗
๑๕๔

๘๘.๙๖ ๑ ๐.๘๙ ๔ ดีมาก

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)
โครงการความเปนเลิศทางวิชาการ
โครงการระบบดูแลและชวยเหลือนักเรียน
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค
๑. วิธีการพัฒนา สถานศึกษาไดจัดทําโครงการและกิจกรรมเพ่ือฝกใหผูเรียนมีคุรลักษณะอันพ่ึง

ประสงค
๒. ผลการพัฒนา นักเรียนมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย กตัญูอยูในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา จัดใหมีโครงการและกิจกรรมอยางตอเนื่อง

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน
/จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ีได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย



๑๕๐

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน
/จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ีได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

มาตรฐานท่ี ๓ ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

๕ ๔.๓๓ ๔ ดีมาก

๓.๑ มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวย
ตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ
รอบตัว

๑๓๐ ๑๕๔ ๘๔๔๒ ๒ ๑.๖๙ ๔ ดีมาก

๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และ
ตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม

๑๒๘ ๑๕๔ ๘๓.๑๒ ๑ ๐.๘๓ ๔ ดีมาก

๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน

๑๔๐ ๑๕๔ ๙๐.๙๑ ๑ ๐.๙๑ ๕ ดีเยี่ยม

๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการเรียนรู  และ
นําเสนอผลงาน

๑๓๘ ๑๕๔ ๘๙.๖๑ ๑ ๐.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)
โครงการความเปนเลิศทางวิชาการ
โครงการการเรียนรูนอกหองเรียนและทัศนศึกษา

๑. วิธีการพัฒนา ไดมีการจัดกิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมทักษะทางวิชาการ
เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะทุก ดาน แลกเปลี่ยนความรู และมีการนําเสนองานดานเทคโนโลยี

๒. ผลการพัฒนา จากการดําเนินการอยูในระดับดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนา สงเสริมใหนักเรียนไดแสวงหาความรูจากสิ่งตางๆท่ีอยูรอบตัว

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยู
ในระดับ
๓ ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน
/จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ีได

คา
น้ําหนัก

คะแนนท่ี
ได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการ
คิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล

๕ ๔.๒๑ ๔ ดีมาก



๑๕๑

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง และ
ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง

๑๓๔ ๑๕๔ ๘๗.๐๑ ๒ ๑.๗๔ ๔ ดีมาก

๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง

๑๒๑ ๑๕๔ ๗๘.๕๗ ๑ ๐.๗๙ ๔ ดีมาก

๔.๓ กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ
แกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

๑๒๕ ๑๕๔ ๘๑.๑๗ ๑ ๐.๘๑ ๔ ดีมาก

๔.๔ ความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงาน
ดวยความภาคภูมิใจ

๑๓๔ ๑๕๔ ๘๗.๐๑ ๑ ๐.๘๗ ๔ ดีมาก

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)
โครงการความเปนเลิศทางวิชาการ
โครงการการเรียนรูนอกหองเรียนและทัศนศึกษา

๑. วิธีการพัฒนา เชิญวิทยากร ทัศนศึกษาเพ่ือใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๒. ผลการพัฒนา ผูเรียนมีทักษะการคิดไดอยางสรางสรรค ตัดสินใจและแกปญหาอยูในระดับดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนา สงเสริมผูเรียนใหเกิดกระบวนการคิดอยางมีระบบ

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยู
ในระดับ
๓ ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน
/จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ีได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ี
จําเปนตามหลักสูตร ๕ ๔.๐๐ ๓ ดีมาก

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุม
สาระ เปนไปตามเกณฑ

๔ ๑ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตร เปนไปตามเกณฑ ๓ ๑ ๐.๘๐ ๓ ดีมาก

๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และ
เขียน เปนไปตามเกณฑ

๓ ๒ ๑.๖๐ ๓ ดีมาก

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เปนไปตาม
เกณฑ

๔ ๑ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก



๑๕๒

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)
โครงการความเปนเลิศทางวิชาการ
โครงการพัฒนาหลักสูตร
โครงการนิเทศการสอน
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน
โครงการเรียนรูนอกหองเรียนและทัศนศึกษา

๑. วิธีการพัฒนา มีการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร ประเมินสมรรรถนะครบท้ัง๕ดาน
๒. ผลการพัฒนา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา จัดหาแหลงเรียนรูภายนอกใหเกิดความหลากหลายแกผูเรียน

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน
/จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ีได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน
รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต

๕ ๔.๓๗ ๔ ดีมาก

๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจน
สําเร็จ

๑๒๔ ๑๕๔ ๘๐.๕๒ ๒ ๑.๖๑ ๔ ดีมาก

๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง ๑๔๐ ๑๕๔ ๙๐.๙๑ ๑ ๐.๙๑ ๕ ดีเยี่ยม

๖.๓ ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ๑๔๓ ๑๕๔ ๙๒.๘๖ ๑ ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม

๖.๔ มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหา
ความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ

๑๔๑ ๑๕๔ ๙๑.๕๖ ๑ ๐.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)
โครงการความเปนเลิศทางวิชาการ
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค

๑. วิธีการพัฒนา การจัดกิจกรรมเปดโอกาสใหผูเรียนไดวางแผนงานและทํางานเปนข้ันตอน



๑๕๓

๒. ผลการพัฒนา ผูเรียนเรียนรูรวมกันไดอยางมีความสุข มีเจตคตท่ีิดีตอการประกอบอาชีพท่ีสุจริต
อยูในระดับดีเยี่ยม

๓. แนวทางการพัฒนา สงเสริมใหผูเรียนทํางานเปนกลุมคิดอยางเปนระบบ

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยู
ในระดับ
๓ ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน/
จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ีได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

ดานการจัดการศึกษา ๓๕ ๓๓.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม
มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

๑๐ ๙.๖๐ ๕ ดีเย่ียม

๗.๑ ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน
ท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
และคณุลักษณะท่ีพึงประสงค

๒๐ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน

๑๙ ๒๐ ๙๕.๐๐ ๑ ๐.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท่ี
ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล
และพัฒนาการทางสติปญญา

๑๘ ๒๐ ๙๐.๐๐ ๒ ๑.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม

๗.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวก
กับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถ่ินมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู

๑๘ ๒๐ ๙๐.๐๐ ๑ ๐.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย

๒๐ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๗.๖ ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไข
ปญหาใหแกผูเรียนท้ังดานการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค

๒๐ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช
ผลในการปรับการสอน

๑๙ ๒๐ ๙๕.๐๐ ๑ ๐.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม



๑๕๔

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยู
ในระดับ
๓ ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน/
จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ีได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ี
ดี และเปนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา

๒๐ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

๒๐ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)
โครงการความเปนเลิศทางวิชาการ
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค
โครงการพัฒนาหลักสูตร
งานวิจัยในชั้นเรียน
กิจกรรมวิถีพุทธและจิตอาสา
โครงการนิเทศการสอน

๑. วิธีการพัฒนา นําโครงการและกิจกรรมมาปรับใหสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน
๒. ผลการพัฒนา ครูมีสามารถในการจัดการเรียนรูไดตามเปาหมายอยูในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา ครูศักยภาพและปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน/
จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ีได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

มาตรฐานท่ี ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๑๐ ๙.๘๐ ๕ ดีเย่ียม

๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และ
ความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน

๕ ๑ ๑.๐ ๕ ดีเยี่ยม



๑๕๕

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน/
จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ีได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวน
รวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัย เปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและ
การจัดการ

๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษา
ใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ

๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ

๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๘.๕ นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษา

๔ ๑ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก

๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา

๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)
โครงสรางการบริหารงาน ท่ีกระจายอํานาจ
โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
โครงการสวัสดิการเพ่ือบุคลากร
โครงการสารสนเทศ
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการตางๆ

๑. วิธีการพัฒนา พัฒนาความรูผูบริหารใหทันสมัย บริหารงานเปนประชาธิปไตย ยุติธรรม เปน
กัลยาณมิตร

๒. ผลการพัฒนา รอยละ ๙๐ ของผูเก่ียวของมีความพอใจในการบริหารงานของผูบริหารระดับดีข้ึน
ไป

๓. แนวทางการพัฒนา ใชหลักมีสวนรวมในการทํางาน ชักชวนใหชุมชนมารวมการพัฒนา
สถานศึกษาใหมากข้ึน



๑๕๖

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน/
จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ีได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๕ ๔.๘๐ ๕ ดีเย่ียม

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติ
หนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด

๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย

๔ ๑ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก

๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาสถานศึกษา

๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)
แผนพัฒนาระยะ ๔ ป
โครงสรางการบริหารสถานศึกษา
รายงานการประชุม
โครงการสัมพันธชุมชน
ระเบียบคณะกรรมการสถานศึกษา

๑. วิธีการพัฒนา ดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสถานศึกษา เนนการมีสวนรวมการแสดง
ความคิดเห็นจากทุกฝาย

๒. ผลการพัฒนา สถานศึกษามีการดําเนินการขับเคลื่อนจากทุกฝายเปนอยางดี
๓. แนวทางการพัฒนา ระดมความคิดเห็นจากผูปกครอง ครู ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษา



๑๕๗

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน/
จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ีได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร

กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน

๑๐ ๙.๖๐ ๕ ดีเย่ียม

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคลองกับทองถ่ิน

๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให
ผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ
และความสนใจ

๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและ
ตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผูเรียน

๕ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรู
ท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู
ไดดวยตนเอง

๕ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ
และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ

๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน

๔ ๒ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)
โครงการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษา



๑๕๘

โครงการระบบดูแลชวยเหลือแนะแนวนักเรียน
กิจกรรมนิเทศครู
โครงการระบบประกันคุณภาพ
โครงการพัฒนาครู
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
หลักสูตรสถานศึกษา

๑. วิธีการพัฒนา ดําเนินงานตามโครงการ คัดกรองนักเรียนรายบุคคล และติดตามพัฒนานักเรียนให
เหมาะสม

๒. ผลการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองความตองการของทองถ่ิน นักเรียนไดรับการสงเสริม
การพัฒนาและชวยเหลือตามความสามารถ ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนปฎิบัติจริง

๓. แนวทางการพัฒนา พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถดานการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับความแตกตางของนักเรียนยิ่งข้ึน

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน/
จํานวนครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ีได คาน้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

ดานท่ี ๓ มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ๑๕ ๑๔.๙๐ ๕ ดีเย่ียม

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพ
แวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ

๑๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม

๑๑.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี
สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับ
ผูเรียน

๕ ๔ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน

๕ ๓ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๑๑.๓ จัดหองสมุดท่ีใหบริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรียนเรียนรู
ดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม

๕ ๓ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม



๑๕๙

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)
แผนพัฒนา ๔ ป
โครงการสุขอนามัยและความปลอดภัย
โครงการดูแลรักษาอาคาร ยานพาหนะ ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
โครงการหองสมุด โสตทัศนูปกร และสื่อทางการศึกษา
๑. วิธีการพัฒนา ดําเนินงานตามโครงการ ติดตาม ประเมินผล ประสานความรวมมือวิทยากร และ

หนวยงานเก่ียวของ
๒. ผลการพัฒนา สถานศึกษามีอาคารและหองปฏิบัติการตางๆท่ีอยูในสภาพดี เพียงพอ

สภาพแวดลอมรมรื่น ถูกอนามัย มีแหลงเรียนรู
๓. แนวทางการพัฒนา ดูแลรักษาใหอยูในสภาพใชงานได สํารวจความตองการและพัฒนาให

เหมาะสม

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน/
จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ี

ได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง

๕ ๔.๙๐ ๕ ดีเย่ียม

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

๕ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

๕ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา

๕ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

๔ ๐.๕ ๐.๔๐ ๔ ดีมาก



๑๖๐

๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเน่ือง

๕ ๐.๕ ๐.๕ ๕ ดีเยี่ยม

๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน

๕ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)
แผนพัฒนา ระยะ ๔ ป
รายงานคุณภาพประจําป
โครงการประกันคุณภาพ
โครงการสารสนเทศ
โครงการพัฒนาหลักสูตร
โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร

๑. วิธีการพัฒนา ใหบุคลากรมีความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพเพ่ือดําเนินการใหถูกตอง
สอดคลอง มีการแบงงาน ดําเนินงานและติดตามตรวจสอบ ประเมินผลเพ่ือแกไขปรับปรุง

๒. ผลการพัฒนา โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ
๓. แนวทางการพัฒนา ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานใหสมํ่าเสมอ นําผลการประเมินมาปรับปรุง

เปนระยะ

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน
/จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ีได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ๑๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสราง
สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู

๑๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม

๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง
เรียนรู ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนา  การเรียนรูของผูเรยีนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของ

๕ ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม



๑๖๑

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน
/จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ีได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองคกรท่ี
เก่ียวของ

๕ ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)
แผนพัฒนา ระยะ ๔ ป
โครงการสัมพันธชุมชน
โครงการหองสมุด โสตทัศนูปกรณ และสื่อทางการศึกษา
โครงการทัศนศึกษาและแหลงเรียนรู
โครงการสารสนเทศ
๑. วิธีการพัฒนา เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา และใหบุคลากรของ

สถานศึกษาไดความรูจากภายนอก ใหบริการทางการศึกษาแกชุมชน
๒. ผลการพัฒนา สถานศึกษาเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชนตลอด

ปการศึกษา
๓. แนวทางการพัฒนา ประชาสัมพันธเชิญชวนและหรือประสานงานกับชุมชน หนวยงาน เพ่ือ

ประโยชนทางการศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน/
จํานวนครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ีได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

ดานอัตลักษณของสถานศึกษา ๕ ๔.๖๐ ๕ ดีเย่ียม
มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและ
จุดเนนท่ีกําหนดขึ้น

๕ ๔.๖๐ ๕ ดีเย่ียม



๑๖๒

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน/
จํานวนครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ีได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนของสถานศึกษา

๕ ๓ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม

๑๔.๒ ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียน
บรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนนของสถานศึกษา

๔ ๒ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะพึงประสงค
โครงการรูคุณคารักษาสิ่งแวดลอม
โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ
โครงการคัดกรองและแนะแนวนักเรียน
โครงการสงเสริมพัฒนาบุคลากร
โครงการสัมพันธชุมชน

๑. วิธีการพัฒนา ดําเนินตามโครงการใหประสานกัน และตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาผูเรียนตามปรัชญา อัต
ลักษณ ของสถานศึกษา

๒. ผลการพัฒนา ผูเรียนรอยละ ๘๐ ข้ึนไป เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะพึงประสงค มีจิต
อาสา มีความสุขในการมาโรงเรียนเพ่ือเรียนรู

๓. แนวทางการพัฒนา ประชาสัมพันธสงเสริมใหผูปกครองเขาใจ เห็นความสําคัญ เขามามีสวนรวม
ในการดําเนินกิจกรรม โครงการตางๆ

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน/
จํานวนครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ีได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

ดานท่ี ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม ๕ ๔.๖๐ ๕ ดีเย่ียม



๑๖๓

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน/
จํานวนครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ีได

คา
น้ําหนัก

คะแนน
ท่ีได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

๕ ๔.๖๐ ๕ ดีเย่ียม

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา

๕ ๓ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม

๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
และพัฒนาดีข้ึนกวาท่ีผานมา ๔ ๒ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา)

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะพึงประสงค
โครงการรูคุณคารักษาสิ่งแวดลอม
โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ
โครงการคัดกรองและแนะแนวนักเรียน
โครงการสงเสริมพัฒนาบุคลากร
โครงการสัมพันธชุมชน
โครงการรูคุณคา รักษาทรัพยากร และดูแลสิ่งแวดลอม

๑. วิธีการพัฒนา ดําเนินตามโครงการใหประสานกัน และตอเนื่อง เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะตาม
เปาหมาย และมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

๒. ผลการพัฒนา ผูเรียนรอยละ ๙๐ ข้ึนไป เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะพึงประสงค มีจิต
อาสา และดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใชทรัพยากรอยางคุมคาและประหยัด

๓. แนวทางการพัฒนา ประชาสัมพันธสงเสริมใหผูปกครองเขาใจ เห็นความสําคัญ เขามามีสวนรวม
ในการดําเนินกิจกรรม โครงการตางๆ



๑๖๔



๑๖๕

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สรุปผลการการประเมิน  ในภาพรวมของสถานศึกษารายมาตรฐานได  ดังแสดงในตารางตอไปนี้

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
จากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษา สรุปผล

การประเมินในภาพรวมของสถานศึกษารายมาตรฐานได  ดังแสดงในตารางตอไปนี้

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน
/จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ีได

คา
น้ําหนกั

คะแนนท่ี
ได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

ดานท่ี ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ๓๐ ๒๖.๑๓ ๔ ดีมาก

มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมี
สุนทรียภาพ ๕ ๔.๕๗ ๕ ดีเย่ียม

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมท่ีพึงประสงค ๕ ๔.๖๕ ๕

ดีเย่ียม

มาตรฐานท่ี ๓ ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

๕ ๔.๓๓ ๔ ดี

มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการ
คิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล

๕ ๔.๒๑ ๔ ดีมาก

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ี
จําเปนตามหลักสูตร ๕ ๔.๐๐ ๔ ดีมาก

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน
รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต

๕ ๔.๓๗ ๔ ดีมาก

ดานท่ี ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา ๓๕ ๓๓.๘๐ ๕ ดีเย่ียม
มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

๑๐ ๙.๖๐ ๕ ดีเย่ียม



๑๖๖

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน
/จํานวน

ครู
ท้ังหมด

รอยละ/
ระดับท่ีได

คา
น้ําหนกั

คะแนนท่ี
ได

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

มาตรฐานท่ี ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๑๐ ๙.๘๐ ๕ ดีเย่ียม

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๕ ๔.๘๐ ๕ ดีเย่ียม

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร

กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน

๑๐ ๙.๖๐ ๕ ดีเย่ียม

ดานท่ี ๓ มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ๑๕ ๑๔.๙๐ ๕ ดีเย่ียม

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพ
แวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ

๑๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง

๕ ๔.๙๐ ๕ ดีเย่ียม

ดานท่ี ๔ มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ๑๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสราง
สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู

๑๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม

ดานท่ี ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา ๕ ๔.๖๐ ๕ ดีเย่ียม
มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและ
จุดเนนท่ีกําหนดขึ้น

๕ ๔.๖๐ ๕ ดีเย่ียม

ดานท่ี ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม ๕ ๔.๖๐ ๕ ดีเย่ียม
มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏรูิป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

๕ ๔.๖๐ ๕ ดีเย่ียม



๑๖๗

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับ อยู่ในระดับคุณภาพ.......................................

 ปรับปรุง  พอใช้  ดี  ดีมาก 
๔. ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา

๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย

ผลพัฒนาการเด็ก   ช้ันอนุบาลปท่ี ๒

พัฒนาการดาน
จํานวนเด็ก
ท่ีประเมิน

จํานวน/รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

๑.ดานรางกาย ๓๙ ๙๑.๐๓ ๘.๙๗ -

๒.ดานอารมณ-จิตใจ ๓๙ ๘๔.๖๒ ๑๕.๓๘ -

๓.ดานสังคม ๓๙ ๘๙.๗๔ ๒๕.๖๓ -

๔.ดานสติปญญา ๓๙ ๙๒.๓๑ ๗.๖๙ -

๔.๒ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้น(ป.๑-ป.๖) ปการศึกษา ๒๕๕๔

กลุมสาระการ
เรียนรู

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ จํานวน
นร.ที่ได
ระดับ
๓ ขึ้น
ไป

รอยละ
นร.ที่ได
ระดับ
๓ ขึ้น
ไป

จํานวน
ท่ีเขา
สอบ

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๒๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗.๑๔ ๕.๓๗ ๑๗.๘๖ ๑๗.๘๖ ๕๓.๕๗ ๒๕ ๘๙.๒๙

คณิตศาสตร ๒๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๕๗ ๓.๕๗ ๗.๑๔ ๑๐.๗๑ ๑๔.๒๙ ๖๐.๗๑ ๒๔ ๘๕.๗๑

วิทยาศาสตร ๒๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๕๗ ๐.๐๐ ๑๗.๘๖ ๑๔.๒๙ ๒๘.๕๗ ๓๕.๗๑ ๒๒ ๗๘.๕๗

สังคมศึกษา ฯ ๒๘ ๐.๐๐ ๓.๕๗ ๐.๐๐ ๗.๑๔ ๒๑.๔๓ ๒๑.๔๓ ๓๒.๑๔ ๑๔.๒๙ ๑๙ ๖๗.๘๖

-ประวัติศาสตร ๒๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๕๗ ๑๐.๗๑ ๒๘.๕๗ ๒๘.๕๗ ๑๐.๗๑ ๑๗.๘๖ ๑๖ ๕๗.๑๔

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๕๗ ๐.๐๐ ๓.๕๗ ๓๒.๑๔ ๓๕.๗๑ ๒๕.๐๐ ๒๖ ๙๒.๘๖

ศิลปะ ๒๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๕๗ ๐.๐๐ ๑๔.๒๙ ๓๕.๗๑ ๔๖.๔๓ ๒๗ ๙๖.๔๓

การงานอาชีพฯ ๒๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๕๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๗.๘๖ ๗๘.๕๗ ๒๗ ๙๖.๔๓



๑๖๘

ภาษาตางประเทศ ๒๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๕๗ ๓.๕๗ ๗.๑๔ ๗.๑๔ ๓๕.๗๑ ๔๒.๘๖ ๒๔ ๘๕.๗๑



๑๖๙

กลุมสาระการ
เรียนรู

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ จํานว
น นร.
ที่ได

ระดับ
๓ ขึ้น
ไป

รอยละ
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
ท่ีเขา
สอบ

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๒๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๕.๙๓ ๑๘.๕๒ ๑๔.๘๑ ๑๔.๘๑ ๒๕.๙๓ ๑๕ ๕๕.๕๖

คณิตศาสตร ๒๗ ๐.๐๐ ๓.๗๐ ๐.๐๐ ๗.๔๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๘.๕๒ ๗๐.๓๗ ๒๔ ๘๘.๘๙

วิทยาศาสตร ๒๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗.๔๑ ๓.๗๐ ๑๘.๕๒ ๒๙.๖๓ ๑๑.๑๑ ๒๙.๖๓ ๑๙ ๗๐.๓๗

สังคมศึกษา ฯ ๒๗ ๐.๐๐ ๓.๗๐ ๗.๔๑ ๑๘.๕๒ ๑๘.๕๒ ๑๘.๕๒ ๓.๗๐ ๒๙.๖๓ ๑๔ ๕๑.๘๕

-ประวัติศาสตร ๒๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๗๐ ๑๘.๕๒ ๒๙.๖๓ ๒๒.๒๒ ๓.๗๐ ๒๒.๒๒ ๑๓ ๔๘.๑๕

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๗ ๐.๐๐ ๓.๗๐ ๓.๗๐ ๓.๗๐ ๗.๔๑ ๓๗.๑๔ ๑๘.๕๒ ๒๕.๙๓ ๒๒ ๘๑.๔๘

ศิลปะ ๒๗ ๐.๐๐ ๓.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๙.๖๓ ๒๙.๖๓ ๓๗.๐๔ ๒๖ ๙๖.๓๐

การงานอาชีพฯ ๒๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๗๐ ๐.๐๐ ๓.๗๐ ๒๙.๖๓ ๓๓.๓๓ ๒๙.๖๓ ๒๕ ๙๒.๕๙

ภาษาตางประเทศ ๒๗ ๐.๐๐ ๗.๔๑ ๑๑.๑๑ ๑๑.๑๑ ๑๔.๘๑ ๑๘.๕๒ ๓.๗๐ ๓๓.๓๓ ๑๕ ๕๕.๕๖

กลุมสาระการเรียนรู

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ จํานวน
นร.ที่ได
ระดับ
๓ ขึ้น
ไป

รอยละ
นร.ที่ได
ระดับ

๓ ขึ้นไป

จํานวน
ท่ีเขา
สอบ

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๓๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖.๔๕ ๙.๖๘ ๒๒.๕๘ ๑๒.๙๐ ๔๘.๓๙ ๒๖ ๘๓.๘๗

คณิตศาสตร ๓๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๖.๑๓ ๒๒.๕๘ ๖.๔๕ ๕๔.๘๔ ๒๖ ๘๓.๘๗

วิทยาศาสตร ๓๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๙.๓๕ ๑๒.๙๐ ๙.๖๘ ๕๘.๐๖ ๒๕ ๘๐.๖๕

สังคมศึกษา ฯ ๓๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒.๙๐ ๑๖.๑๓ ๒๒.๕๘ ๔๘.๓๙ ๒๗ ๘๗.๑๐

-ประวัติศาสตร ๓๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒.๙๐ ๑๖.๑๓ ๒๒.๕๘ ๙.๖๘ ๓๘.๗๑ ๒๒ ๗๐.๙๗

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙.๖๘ ๑๙.๓๕ ๒๕.๘๑ ๔๕.๑๖ ๒๘ ๙๐.๓๒

ศิลปะ ๓๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖.๗๕ ๓๘.๗๑ ๕๔.๘๔ ๓๑ ๑๐๐.๐
๐

การงานอาชีพฯ ๓๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๒๓ ๑๒.๙๐ ๔๑.๙๔ ๑๙.๓๕ ๒๒.๕๘ ๒๖ ๘๓.๘๗

ภาษาตางประเทศ ๓๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๒๓ ๑๙.๓๕ ๙.๖๘ ๓.๒๓ ๙.๖๘ ๕๔.๘๔ ๒๑ ๖๗.๗๔



๑๗๐



๑๗๑

กลุมสาระการเรียนรู

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ จํานวน
นร.ที่ได
ระดับ
๓ ขึ้น
ไป

รอยละ
นร.ที่ได
ระดับ
๓ ขึ้น
ไป

จํานวน
ท่ีเขา
สอบ

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๓๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๑๕ ๗๕.๐๐

คณิตศาสตร ๒๐ ๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ ๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๑๕ ๗๕.๐๐

วิทยาศาสตร ๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๑๘ ๙๐.๐๐

สังคมศึกษา ฯ ๒๐ ๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๕.๐๐ ๑๕ ๗๕.๐๐

-ประวัติศาสตร ๒๐ ๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๓๕.๐๐ ๑๖ ๘๐.๐๐

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๔๕.๐๐ ๑๖ ๘๐.๐๐

ศิลปะ ๒๐ ๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๓๕.๐๐ ๔๐.๐๐ ๑๙ ๙๕.๐๐

การงานอาชีพฯ ๒๐ ๐.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๓๐.๐๐ ๑๕ ๗๕.๐๐

ภาษาตางประเทศ ๒๐ ๐.๐๐ ๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๐.๐๐ ๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕๕.๐๐ ๑๕ ๗๕.๐๐

กลุมสาระการเรียนรู

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ จํานวน
นร.ที่ได
ระดับ
๓ ขึ้น
ไป

รอยละ
นร.ที่ได
ระดับ
๓ ขึ้น
ไป

จํานวน
ท่ีเขา
สอบ

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๒๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙.๕๒ ๓๓.๓๓ ๒๓.๘๑ ๓๓.๓๓ ๑ช ๙๐.๔๘

คณิตศาสตร ๒๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙.๕๒ ๓๓.๓๓ ๔.๗๖ ๕๒.๓๘ ๑๙ ๙๐.๔๘

วิทยาศาสตร ๒๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๗๖ ๑๙.๐๕ ๒๓.๘๑ ๕๒.๓๘ ๒๐ ๙๕.๒๔

สังคมศึกษา ฯ ๒๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๗๖ ๒๓.๘๑ ๑๔.๒๙ ๓๓.๓๓ ๒๓.๘๑ ๑๕ ๗๑.๔๓

-ประวัติศาสตร ๒๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๔.๒๙ ๒๘.๕๗ ๒๓.๘๑ ๓๓.๓๓ ๑๘ ๘๕.๗๑

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๗๖ ๑๙.๐๕ ๑๙.๐๕ ๕๗.๑๔ ๒๐ ๙๕.๒๔

ศิลปะ ๒๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๗๖ ๑๔.๒๙ ๓๘.๑๐ ๔๒.๘๖ ๒๐ ๙๕.๒๔

การงานอาชีพฯ ๒๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๗๖ ๑๔.๒๙ ๑๔.๒๙ ๓๘.๑๐ ๒๘.๕๗ ๑๗ ๘๐.๙๕

ภาษาตางประเทศ ๒๑ ๐.๐๐ ๑๙.๐๕ ๙.๕๒ ๙.๕๒ ๙.๕๒ ๐.๐๐ ๒๓.๘๑ ๒๘.๕๗ ๑๑ ๕๒.๓๘



๑๗๒



๑๗๓

กลุมสาระการเรียนรู

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ จํานวน
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป

รอยละ
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
ท่ีเขา
สอบ

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๒๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗.๔๑ ๑๑.๑๑ ๑๘.๕๒ ๑๔.๘๑ ๒๒.๒๒ ๒๕.
๙๓

๑๗ ๖๒.๙๖

คณิตศาสตร ๒๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗.๔๑ ๒๕.๙๓ ๗.๔๑ ๕๙.
๒๖

๒๕ ๘๖.๐๙

วิทยาศาสตร ๒๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗.๔๑ ๑๘.๕๒ ๒๒.๒๒ ๕๑.
๘๕

๒๕ ๘๔.๕๗

สังคมศึกษา ฯ ๒๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๗๐ ๑๑.๑๑ ๑๔.๘๑ ๒๒.๒๒ ๑๑.๑๑ ๓๗.
๐๔

๑๙ ๗๐.๓๗

-ประวัติศาสตร ๒๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๗๐ ๑๔.๘๑ ๗.๔๑ ๒๕.๙๓ ๑๔.๘๑ ๓๓.
๓๓

๒๐ ๖๙.๓๔

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๘.๕๒ ๑๘.๕๒ ๖๒.
๙๖

๒๗ ๑๐๐.๐๐

ศิลปะ ๒๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗.๔๑ ๑๔.๘๑ ๔๐.๗๔ ๓๗.
๐๔

๒๕ ๙๒.๕๙

การงานอาชีพฯ ๒๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๗๐ ๑๔.๘๑ ๒๕.๙๓ ๑๘.๕๒ ๓๗.
๐๔

๒๒ ๘๕.๐๕

ภาษาตางประเทศ ๒๗ ๐.๐๐ ๓.๗๐ ๗.๔๑ ๑๑.๑๑ ๑๑.๑๑ ๑๑.๑๑ ๑๑.๑๑ ๔๔.
๔๔

๑๘ ๖๖.๖๗

๔.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓
สอบปรนัย

สาระวิชา
จํานวน

คน
คะแนน
เฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
รอยละ

จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีได
ระดับ

ปรับปรุง พอใช ดี
คณิตศาสตร ๓๑ ๑๖.๕๘ ๕.๕๔ ๕๕.๒๗ ๙.๖๘ ๖๑.๒๙ ๒๙.๐๓
ภาษาไทย ๓๑ ๒๑.๔๒ ๔.๖๔ ๗๑.๔๐ ๓.๒๓ ๑๙.๓๕ ๗๗.๔๒
วิทยาศาสตร ๓๑ ๑๗.๓๒ ๕.๓๙ ๕๗.๗๔ ๙.๖๘ ๓๘.๗๑ ๕๑.๖๑

สอบอัตนัย



๑๗๔

สาระวิชา
จํานวน

คน
คะแนน
เฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
รอยละ

จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีได
ระดับ

ปรับปรุง พอใช ดี
คณิตศาสตร ๓๑ ๔๐.๐๖ ๔.๕๗ ๘๙.๐๓ ๐.๐๐ ๒๕.๘๑ ๗๔.๑๙
ภาษาไทย ๓๑ ๑๖.๑๖ ๓.๓๖ ๒๐.๗๘ ๐.๐๐ ๓๕.๔๘ ๖๔.๕๒



๑๗๕

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖

คะแนนเฉลี่ยO-Net ของโรงเรียนบานพลอยทุกกลุมสาระ สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด
และ ระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ยผลการสอบO-Net ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนบานพลอย

ระดับ
ภาษา
ไทย

สังคม
ศึกษา

ภาษา
อังกฤษ

คณิต
ศาสตร

วิทยา-
ศาสตร

สุขศึกษา
พลศึกษา ศิลปะ การงานฯ

บานพลอย ๕๗.๔๘ ๖๘.๑๕ ๕๙.๔๔ ๖๑.๖๗ ๕๒.๔๑ ๖๔.๗๖ ๕๐.๕๖ ๖๕.๑๙
ปทุมธานี ๔๘.๗๗ ๕๒.๑๕ ๓๕.๒๔ ๔๘.๔๐ ๓๘.๔๖ ๕๘.๒๒ ๔๖.๔๖ ๕๕.๓๑
สังกัด ๕๒.๐๑ ๕๕.๙๘ ๔๔.๐๗ ๕๖.๐๕ ๔๒.๖๗ ๖๑.๑๒ ๔๘.๕๐ ๕๘.๔๙
ประเทศ ๕๐.๐๔ ๕๒.๒๒ ๓๘.๓๗ ๕๒.๔๐ ๔๐.๘๒ ๕๘.๘๗ ๔๖.๗๕ ๕๕.๓๘

สาระวิชา
จํานว
นคน

คะแนน
เฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
รอยละ

จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีได
ระดับ

ปรับปรุง พอใช ดี
คณิตศาสตร ๒๗ ๖๑.๖๗ ๑๙.๖๗ ๖๑.๖๗ ๒๒.๒๒ ๔๐.๗๔ ๓๗.๐๔
ภาษาไทย ๒๗ ๕๗.๔๘ ๑๕.๖๓ ๕๗.๔๘ ๓๗.๐๓ ๓๓.๓๓ ๒๙.๖๓
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

๒๗ ๖๘.๑๕ ๑๓.๖๒ ๖๘.๑๕ ๑๑.๑๑ ๒๙.๖๓ ๕๙.๒๖

วิทยาศาสตร ๒๗ ๕๒.๔๑ ๑๖.๒๘ ๕๒.๔๑ ๔๔.๔๔ ๔๐.๗๔ ๑๔.๘๑
ภาษาอังกฤษ ๒๗ ๕๙.๔๔ ๒๒.๔๔ ๕๙.๔๔ ๔๔.๔๔ ๑๑.๑๑ ๔๔.๔๔
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๗ ๖๔.๗๖ ๑๔.๑๓ ๖๔.๗๖ ๑๔.๘๑ ๔๘.๑๕ ๓๗.๐๔
ศิลปะ ๒๗ ๕๐.๕๖ ๑๕.๙๕ ๕๐.๕๖ ๓๓.๓๓ ๕๕.๕๖ ๑๑.๑๑
การงานอาชีพฯ ๒๗ ๖๕.๑๙ ๑๗.๙๕ ๖๕.๑๙ ๑๘.๕๒ ๒๙.๖๓ ๕๑.๘๕
หมายเหตุ เนื่องจากเอกสารขอมูลจาก สทศ. ปการศึกษา ๒๕๕๔ ไมมีแสดงการจัดระดับ จึงใชเกณฑจัด
ระดับ ดังนี้
ปรับปรุง = ตํากวารอยละ ๕๐ พอใช = รอยละ ๕๐-๖๙ ดี = รอยละ ๗๐ ข้ึนไป

๔.๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับทองถิ่น ปการศึกษา ๒๕๕๔ ไมมีการทดสอบ
เนื่องจากน้ําทวม



๑๗๖



๑๗๗

๔.๕ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

ระดับชั้น
จํานวน

นร.ท้ังหมด

รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค)

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน
ประถมศึกษาปท่ี ๑ ๒๘ ๙๖.๔๓ ๓.๕๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
ประถมศึกษาปท่ี ๒ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
ประถมศึกษาปท่ี ๓ ๓๑ ๙๕.๗๘ ๔.๒๒ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
ประถมศึกษาปท่ี ๔ ๒๐ ๙๕.๐๐ ๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
ประถมศึกษาปท่ี ๕ ๒๑ ๙๗.๓๙ ๒.๖๑ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐

รวม ๑๕๔ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐

๔.๖ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน

ระดับชั้น
จํานวน

นร.ท้ังหมด

รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอานคิด วิเคราะห และเขียน)

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน
ประถมศึกษาปท่ี ๑ ๒๘ ๔๕.๒๓ ๕๔.๗๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
ประถมศึกษาปท่ี ๒ ๒๗ ๓๒.๑๐ ๖๗.๙๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
ประถมศึกษาปท่ี ๓ ๓๑ ๖๘.๘๑ ๓๑.๑๙ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
ประถมศึกษาปท่ี ๔ ๒๐ ๔๕.๐๐ ๕๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
ประถมศึกษาปท่ี ๕ ๒๑ ๔๗.๖๒ ๕๒.๓๘ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๒๗ ๖๙.๑๔ ๓๐.๘๖ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐

รวม/เฉลี่ยรอยละ ๑๕๔ ๕๑.๓๒ ๔๘.๖๘ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐

๔.๗ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ระดับชั้น
จํานวน

นร.ท้ังหมด

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

ผาน ไมผาน
ประถมศึกษาปท่ี ๑ ๒๘ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
ประถมศึกษาปท่ี ๒ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
ประถมศึกษาปท่ี ๓ ๓๑ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐



๑๗๘

ประถมศึกษาปท่ี ๔ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
ประถมศึกษาปท่ี ๕ ๒๑ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐

รวม/เฉลี่ยรอยละ ๑๕๔ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐

๔.๘ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕ ดาน
๑) ดานความสามารถในการสื่อสาร

นักเรียนรอยละ ๙๗.๕๒ มีความสามารถในการสื่อสารเกณฑดีข้ึนไป นักเรียนผานการประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร รอยละ ๑๐๐.๐๐

๒) ดานความสามารถในการคิด
นักเรียนรอยละ ๙๖.๘๐ มีความสามารถในการคิดเกณฑดีข้ึนไป นักเรียนผานการประเมินความสามารถในการ
คิด รอยละ ๑๐๐.๐๐

๓) ดานความสามารถในการแกปญหา
นักเรียนรอยละ ๙๖.๙๑ มีความสามารถในการแกปญหาเกณฑดีข้ึนไป นักเรียนผานการประเมินความสามารถ
ในการแกปญหา รอยละ ๑๐๐.๐๐

๔) ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต
นักเรียนรอยละ ๙๙.๐๘ มีความสามารถในการใชทักษะชีวิตเกณฑดีข้ึนไป นักเรียนผานการประเมิน
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต รอยละ ๑๐๐.๐๐

๕) ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี
นักเรียนรอยละ ๙๙.๒๓ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเกณฑดีข้ึนไป นักเรียนผานการประเมิน
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี รอยละ ๑๐๐.๐๐



๑๗๙

ตอนท่ี ๔
สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช

๑. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม
ระดับกอนประถมศึกษา

ผลการดําเนินงานในภาพรวม
การดําเนินงานตามกลยุทธในปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนไปตามเปาหมาย ยกเวนในบางกิจกรรมท่ี

ไมเกิดข้ึนเนื่องจากอุทกภัย โรงเรียนปดทําการ ๓ เดือน(ตอเนื่องปดเทอมตุลาคม) และเปดสอนภาคปลายได
ตนเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งตองเรงจัดการเรียนรูใหทันเวลาท่ีขาดไป
โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบผลสําเร็จ

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน
๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ
๒. โครงการนเิทศการสอน
๓. โครงการผลิตสื่อการสอน
๔. โครงการความเปนเลิศทางวิชาการ
๕. โครงการเรียนรูนอกหองเรียนและทัศน
ศึกษา
๖.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๗. โครงการรูคุณคารักษาทรัพยากรดูแล
สิ่งแวดลอม
๘. โครงการคัดกรองและแนะแนวนักเรียน
๙. โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ
๑๐. โครงการสุขอนามัยและความปลอดภัย
๑๑. โครงการดูแลรักษาอาคาร ยานพาหนะ
ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน
๑๒. โครงการหองสมุด โสตทัศนูปกรณและสื่อ
ทางการศึกษา
๑๓. โครงการสัมพันธชุมชน
ฃ

๑. การดําเนินงานเปนไปตามแผน เวลา เปาหมาย กําหนด
๒. การแบงหนาท่ีการดําเนินงานท่ีชัดเจน
๓. ความรวมแรงรวมใจระหวาง สถานศึกษา ผูปกครอง
หนวยงานเก่ียวของ
๔. บุคลากรมีความพรอม พัฒนาตนเอง และรวมดําเนินทุก
กิจกรรม
๕. ชุมชน ผูปกครอง มีความพรอมในการมีสวนรวมการจัด
การศึกษา



๑๘๐

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน
๑๔. โครงการจัดทํางบประมาณและบัญชี
โรงเรียน
๑๕. โครงการพัฒนาสารสนเทศ และทะเบียน
นักเรียน
๑๖. โครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ
๑๗. โครงการสงเสริม พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
๑๘. โครงการสวัสดิการเพ่ือบุคลากร

โครงการ/กิจกรรมท่ีไมประสบผลสําเร็จ
ช่ือโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ

๑. กิจกรรมอพยพนักเรียนกรณีอุบัติภัย
๒. กิจกรรมวันวิชาการภายในและภายนอก
๓. กิจกรรมวันกีฬาสี
๔. กิจกรรมวันวัฒนธรรมไทย

น้ําทวม จึงไมสามารถจัดกิจกรรมได เนื่องจากเปดภาคเรียน
ภาคปลายชาไปสองเดือนครึ่ง

๒. จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา

๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
๑) ดานคุณภาพเด็ก

จุดเดนนักเรียนมีสุขภาพกายใจและพัฒนาการ ในสิ่งแวดลอมท่ีดีเยี่ยม
จุดท่ีควรพัฒนา การเจ็บปวยเนื่องจากภูมิแพ ภาวะอวน

๒) ดานการจัดการศึกษา
จุดเดน หลักสูตรเหมาะสม นักเรียนไดมีประสบการณการเรียนรูจากการปฎิบัติจริง สภาพการ

เรียนรูท่ีหลากหลาย มีความสุข
จุดท่ีควรพัฒนา การจัดกิจกรรมโครงงานใหมากข้ึน

๓) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
จุดเดน โรงเรียนผูปกครองและชุมชนใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา มีสวนรวมเปนอยางดียิ่ง
จุดท่ีควรพัฒนา นําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใหมากข้ึน

๔) ดานอัตลักษณของสถานศึกษา
จุดเดน นักเรียนรักการมาโรงเรียน มีความสุขในการเรียนรู และมีจิตอาสา
จุดท่ีควรพัฒนา การมีจิตอาสาทีบานอยางสมํ่าเสมอของนักเรียน



๑๘๑

๕) ดานมาตรการสงเสริม
จุดเดน ความรวมมือระหวางสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานในการดําเนินงานตามโครงการ

สําเร็จ
จุดท่ีควรพัฒนา เพ่ิมกิจกรรมดานการดูแลสิ่งแวดลอม

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ใหสัมพันธกับทักษะการดํารงชีวิตประจําวันโดย

ประสานความรวมมือกับแหลงการเรียนรูตางๆ

๔. ความตองการและการชวยเหลือ
การพัฒนาครูกรณีนักเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษเรียนรวม
การพัฒนาครูดานความเขาใจเก่ียวกับการใชเอกสารจากสวนตนสังกัด แบบฟอรมตางๆ

ระดับประถมศึกษา
ผลการดําเนินงานในภาพรวม
การดําเนินงานตามกลยุทธในปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนไปตามเปาหมาย ยกเวนในบางกิจกรรมท่ี

ไมเกิดข้ึนเนื่องจากอุทกภัย โรงเรียนปดทําการ ๓ เดือน(ตอเนื่องปดเทอมตุลาคม) และเปดสอนภาคปลายได
ตนเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งตองเรงจัดการเรียนรูใหทันเวลาท่ีขาดไป
โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบผลสําเร็จ

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน
๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ
๒. โครงการนิเทศการสอน
๓. โครงการผลิตสื่อการสอน
๔. โครงการความเปนเลิศทางวิชาการ
๕. โครงการเรียนรูนอกหองเรียนและทัศน
ศึกษา
๖.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๗. โครงการรูคุณคารักษาทรัพยากรดูแล
สิ่งแวดลอม
๘. โครงการคัดกรองและแนะแนวนักเรียน
๙. โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ
๑๐. โครงการสุขอนามัยและความปลอดภัย

๑. การดําเนินงานเปนไปตามแผน เวลา เปาหมาย
กําหนด
๒. การแบงหนาท่ีการดําเนินงานท่ีชัดเจน
๓. ความรวมแรงรวมใจระหวาง สถานศึกษา ผูปกครอง
หนวยงานเก่ียวของ
๔. บุคลากรมีความพรอม พัฒนาตนเอง และรวมดําเนิน
ทุกกิจกรรม
๕. ชุมชน ผูปกครอง มีความพรอมในการมีสวนรวมการ
จัดการศึกษา



๑๘๒

๑๑. โครงการดูแลรักษาอาคาร ยานพาหนะ
ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน
๑๒. โครงการหองสมุด โสตทัศนูปกรณและ
สื่อทางการศึกษา
๑๓. โครงการสัมพันธชุมชน
๑๔. โครงการจัดทํางบประมาณและบัญชี
โรงเรียน
๑๕. โครงการพัฒนาสารสนเทศ และ
ทะเบียนนักเรียน
๑๖. โครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ
๑๗. โครงการสงเสริม พัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
๑๘. โครงการสวัสดิการเพ่ือบุคลากร



๑๘๓

โครงการ/กิจกรรมท่ีไมประสบผลสําเร็จ
ช่ือโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ

๑. กิจกรรมอพยพนักเรียนกรณีอุบัติภัย
๒. กิจกรรมวันวิชาการภายในและภายนอก
๓. กิจกรรมกีฬาสี
๔. กิจกรรมออกคายลูกเสือ

น้ําทวมจึงไมสามารถจัดกิจกรรมได เนื่องจากเปดภาค
เรียนภาคปลายชาไปสองเดือนครึ่ง ตองเรงสอนเนื้อหา
ใหทันเด็กสอบ

๒. จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
๑) ดานคุณภาพผูเรียน

จุดเดน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เม่ือจบประถมศึกษาปท่ี ๖ ในระดับดีมาก มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคท่ีดี เจตคติท่ีดีตอการศึกษา และมีจิตอาสาเปนท่ีชมเชยจากบุคคลภายนอก

จุดท่ีควรพัฒนา กรณีนักเรียนท่ีเรียนรูไดชา มีลักษณะพิเศษเรียนรวม
๒) ดานการจัดการศึกษา

จุดเดน หลักสูตรเหมาะสม นักเรียนไดพัฒนาจากการเรียนรูปฏิบัติจริงจากกิจกรรมหลากหลาย
สงเสริมภาษาตางประเทศ และทักษะการคิด ผูปกครองชุมชนมีสวนรวม

จุดท่ีควรพัฒนา การพัฒนาครูใหทันสมัย และมีเทคนิคการสอนใหมๆเสมอ เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษซึ่งเรียนเขมขนตามความตองการของผูปกครอง

๓) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
จุดเดน โรงเรียนผูปกครองและชุมชนใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา มีสวนรวมเปนอยางดียิ่ง
จุดท่ีควรพัฒนา นําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใหมากข้ึน

๔) ดานอัตลักษณของสถานศึกษา
จุดเดน นักเรียนรักการมาโรงเรียน มีความสุขในการเรียนรู และมีจิตอาสา
จุดท่ีควรพัฒนา การมีจิตอาสาทีบานอยางสมํ่าเสมอของนักเรียน

๕) ดานมาตรการสงเสริม
จุดเดน ความรวมมือระหวางสถานศึกษา ชุมชน

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต



๑๘๔

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูทักษะการคิดผานโครงงาน หรือการบูรณาการ โดยใชแหลงการ
เรียนรูภายในภายนอกใหเกิดประโยชนสูงสุด

๔. ความตองการและการชวยเหลือ
การพัฒนาครูกรณีนักเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษเรียนรวม
การพัฒนาครูดานความเขาใจเก่ียวกับการใชเอกสารจากสวนตนสังกัด แบบฟอรมตางๆ

ภาคผนวก

 หลักฐาน ขอมูลสําคัญ เอกสารอางอิงตางๆ ภาพกิจกรรมสําคัญ ท่ีแสดง
ผลงานดีเดนของสถานศึกษา

 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานประจําปของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา



๑๘๕

ภาพกิจกรรมสําคัญ

กิจกรรมวอลคแรลลี่ฐานการเรียนรูอนุบาล อนุบาลทัศนศึกษาแปลงผัก

ประกาศจิตอาสาดีเดนประจําเดือน รางวัลกีฬา

ทัศนศึกษา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา



๑๘๖



๑๘๗

ชมรมผูปกครองฯมอบทุนการศึกษา ผูปกครองมาทํากิจกรรมกับนักเรียน

หองประกอบตางๆมีเพียงพอและทันสมัย ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา

ฟงเทศน วันวิทยาศาสตร



๑๘๘

สื่อละคร เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

ครูรับเกียรติบัตรบานนักวิทยาศาสตรนอย เชิญธงบานสีประจําเดือน



๑๘๙

กราบแมวันแม วันไหวครู

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมาอบรม นักศึกษามาชมโรงเรียน

สอบเพชรยอดมงกุฎเศรษฐศาสตร เหรียญเงินสสวท.วิทยาศาสตร ป.๓



๑๙๐

แขงชันเพชรยอดมงกุฎเศรษฐศาสตร ผูปกครองมาใหความรู “ศาสนาบาไฮ”

ชมรมผูปกครองอาสาฯประชุมท่ีหองสมุด ประชุมครูทําแผนพัฒนา

วันคุยกับคุณครู นิเทศการสอนครู



๑๙๑

ชวยกันทําปายรณรงคการเลือกตั้ง นักเรียนชวยครูทําบอรด

คณะผูบริหารและครูไปถวายพระพร รณรงคตานยาเสพติด

จิตอาสากวาดสะพานลอย จิตอาสาทําความสะอาดพระพรหม

จิตอาสาชวยทหารบรรจุ

ถุงทรายกอนน้ําทวม



๑๙๒

น้ําทวม ตุลาคม-ธันวาคม

๒๕๕๔

การใหความเห็นชอบเอกสาร
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป ปการศึกษา ๒๕๕๔

โรงเรียนบานพลอย
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต ๑

มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบานพลอย ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๕
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจําป ป
การศึกษา ๒๕๕๔ ของโรงเรียนบานพลอย แลว

เห็นชอบในรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป ปการศึกษา ๒๕๕๔ ดวยมติเปนเอก
ฉันทใชรายงานตอหนวยงานตนสังกัดและสาธารณชนได

ลงชื่อ
(นาง สุภาณี พฤกษไพบูลย)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา



๑๙๓

คณะผูจัดทํา

๑. นาง สุภาณี พฤกษไพบูลย ผูอํานวยการ ประธานกรมการ
๒. นาย ปรีชา กวยมงคล หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป กรรมการ
๓. น.ส.บุญเสริม จานทอง หัวหนากลุมงานงบประมาณและบุคลากร กรรมการ
๔. น.ส. ภัทรพร ชมภูนุช หัวหนากลุมงานวิชาการ(แทน นาง พิมพใจ บุญสุข) กรรมการ
๕. นาง ผองศรี รวมสูงเนิน หัวหนากลุมงานกิจการนักเรียน กรรมการ
๖. น.ส. นิตยา พวงดอกไม ครู(แทน น.ส. ฐิติกาญจน ดวงตรา) กรรมการ


