
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค ำน ำ 
 

  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับนี้ จัดท า
ขึ้นตามแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๕ 
หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๘ ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของงานบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
และยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งต้องจัดท ารายงานประจ าปี เปิดเผยต่อสาธารณชน เสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน าผลการประเมินไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาล
ภูเก็ต ชุมชน และองค์กร สถาบันทางการศึกษาต่างๆ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสู่คุณภาพและมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเสมอมา 
 
 
 
 
                                                                                นายไพศาล  นาขวัญ 
                                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

 
 ข้าพเจ้าในฐานะประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ร่วมประชุม
รับฟังค าชี้แจงและรับการเสนอของที่ประชุมในการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
และน าผลการประเมินไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ จึงได้
ให้ความเห็นชอบไว้ในรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับนี้ 
 
 
 
       ลงชื่อ                          
          
                                                                         (นายธรรมวรรธ  วงศ์เจริญยศ) 
                                          ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                           โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

     รำยชื่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
๑. นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ ประธานกรรมการ 
๒. นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายสมชีพ เทพอักษร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายสุรชาติ คงพูล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายเผดิม วงศ์ชุมพิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ร้อยต ารวจโทวิรัช ชัยวชัรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางสาวกฤติญา เพ็ชรจรูญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายชินสิช ชาญณรงค์ ผู้แทนผู้ปกครอง 
๙. นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ ผู้แทนศิษย์เก่า 

๑๐. นางพภัสสรณ์ สมพรานนท์ ผู้แทนองค์กรชุมชน 
๑๑. นายถาวร จิรพัฒนโสภณ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑๒. พระมหาเรียน รตโน  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
๑๓. นายศิวะ เสียงหย่อง ผู้แทนองค์กรศาสนา 
๑๔. นางสาลีรัตน์ ช่วยปลอด ผู้แทนครู 
๑๕. นายไพศาล นาขวัญ กรรมการและเลขานุการ 



 

สำรบัญ 
 

ค าน า            
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
สารบัญ                   
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน  
 ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   
 ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ  
 ส่วนที่ ๔ 
  
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ ๑  
 

ข้อมูลพื้นฐำน 
 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
   
 ๑.๑  ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เลขที่ ๓ ถนนนริศร ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  รหัสไปรษณีย์  ๘๓๐๐๐  โทรศัพท์  ๐-๗๖๒๑-๒๓๒๙  โทรสาร  ๐-๗๖๒๑-
๒๓๒๙  e-mail : anubanphuket@hotmail.com   website : www.abpk.ac.th  สังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
         ๑.๒  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   
         ๑.๓  มีเขตพ้ืนที่บริการ  ทั้งจังหวัดภูเก็ต    
 ๑.๔  ประวัติโดยย่อของสถานศึกษา 
 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ตั้งอยู่เลขท่ี ๓ ถนนนริศร ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต  สร้างอยู่ในที่ดินราชพัสดุของโรงเรียน เลขที่ ๗๗๙๑ เลขที่โฉนดที่ดินของโรงเรียน ๓๓๗๙ เริ่ม
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ และได้ท าการสอนเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๔๙๖ โดยมีนางสาวกันยา เหมรักษ์ 
เป็นครูใหญ่  สร้างด้วยเงินงบประมาณและเงินสะสมของจังหวัดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๓,๔๙๐ บาท มีเนื้อที่
ทั้งหมด ๕ ไร่ ๒ งาน  อาณาเขตโรงเรียนเป็นดังนี้ 
  ทิศเหนือ จด      โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี 
  ทิศใต้  จด      ถนนนริศร  แขวงการทางภูเก็ต 
  ทิศตะวันออก จด สนามชัย 
  ทิศตะวันตก จด ซอยเทศา วัดวิชิตสังฆาราม 
 ๑.๕  ปรัชญา / ค าขวัญของโรงเรียน 
  “การเรียนดี  กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม” 
 ๑.๖  เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
  “มารยาทงาม” 
 ๑.๗  อัตลักษณ์ของโรงเรียน      
     “ยิ้มใส ไหว้สวย” 
 ๑.๘  วัตถุประสงค์เฉพาะของโรงเรียน 
  ๑.๘.๑ นักเรียนของโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ 
  ๑.๘.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
  ๑.๘.๓ นักเรียนมีสุขภาพกาย/ใจ ที่สมบูรณ์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สังคม  
                              ต้องการ
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 ๑.๙  ตราประจ าโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
 

 

 
 
 ตราประจ าโรงเรียนอนุบาลเป็นสัญลักษณ์ดอกบัวสีชมพู ล้อมรอบด้วยตัวอักษร “ อ ” 
แสดงความหมาย ดังนี้ “ดอกบัวสีชมพู” เป็นดอกไม้ที่สูงค่า น ามาบูชาพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลจน
ปัจจุบันเปรียบได้กับเด็กทุกคนที่เป็นทรัพยากรที่มีค่า  สัญลักษณ์ “ อ ” หมายถึง โรงเรียนอนุบาล ที่จะ
ท าหน้าที่ดูแล โอบอุ้ม ช่วยเหลือ สนับสนุนนักเรียนที่มีค่าทุกๆ คน ให้เจริญเติบโต งดงาม มีชื่อเสียงเป็น
ที่ยอมรับและสืบทอดสังคมดีงามสืบไป 
 
  ๑.๑๐  สีประจ าโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  “ ขาว-ฟ้า ” 
  ขาว        หมายถึง  ความบริสุทธิ์ 
 ฟ้า         หมายถึง  ความกว้างใหญ่ไพศาล 
  ขาว – ฟ้า    หมายถึง  นักเรียนอนุบาลที่มีความบริสุทธิ์ ไร้เดียงสา ขาวสะอาด
     พร้อมที่จะได้รับการศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาให้มีความ
     เจริญเติบโต ก้าวหน้าสู่โลกกว้าง 
 
  ๑.๑๑  ดอกไม้ประจ าโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  “ ดอกนกยูง ” 
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แผนผังที่ตั้งของโรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 
 
             N 
 
  
เรือนจ าจังหวัดภูเก็ต      ศาลจังหวัดภูเก็ต 
 
                 ถนนด ารง 
  
           ส านักงานที่ดิน                                     สนาม 
            จังหวัดภูเก็ต                           เทนนิส 
 
          
  วัดวิชิตฯ                     ร.ร.อนุบำลภูเก็ต    สนามชัย  
          
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาธารณสุขจังหวัด แขวงการทางภูเก็ต  

ถนนนริศร 

ถ. 
สุท

ัศน
์ 

ศาลากลางจังหวัด 

ร.ร.พิบูลสวัสดี 

ถ. 
มน

ตร
ี 

ถ. 
โต

๊ะแ
ซะ
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๒. ข้อมูลผู้บริหำร 
 ๒.๑  ชื่อ – สกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                  นายไพศาล  นาขวัญ 
  โทรศัพท์ 089-592-1981 e-mail : paisarn2500@hotmail.com 
         วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  สาขาประถมศึกษา   
         ด ารงต าแหน่ง ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  จนถึงปัจจุบัน   
 ๒.๒  ชื่อ-สกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
         ๒.๒.๑  นางปนัสยา  รัตนพันธุ์    
   โทรศัพท์ 094-598-1964 e-mail : rat_panasaya@hotmail.com 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท 
         ๒.๒.๒   ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี   
   โทรศัพท์ 087-076-0017 e-mail : wachir129@gmail.com 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท 
         ๒.๒.๓   นางภัทรนิษฐ์  วิเชียรบรรณ    
   โทรศัพท์ 0๙๐-๘๗๑-๐๐๕๖ e-mail : van2004@gmail.com   
   วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท 
  
๓.  ข้อมูลครูและบุคลำกร 
 ครูประจ ำกำร 
 

ท่ี ช่ือ  -  สกุล อำยุ อำยุ

รำชกำร 

ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ/ช้ัน จ ำนวนคร้ัง/

ช่ัวโมงท่ีรับ

กำรพัฒนำ/ปี 

1 นายไพศาล  นาขวัญ 59 39 ผอ.รร/เชี่ยวชาญ ศศ.บ. ประถมศึกษา  147 

ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา 

2 นางปนัสยา  รัตนพันธุ์ 57 36 รองผอ.รร/ช านาญการพิเศษ คบ. ภาษาอังกฤษ  98 

กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย 

4 ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี 34 7 รองผอ.รร/คศ.1 ศษ.ม. คอมพิวเตอร์  105 

ศษ.บ. บริหารการศึกษา 

5 นางภัทรนิษฐ์  วิเชียรบรรณ 37 6 รองผอ.รร/คศ.1 ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ  102 

ศษ.บ. บริหารการศึกษา 

6 นางสาลินี    วันดาว 60 39 คศ.3/ช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ป.5 14 

7 นางมณฑา  ค าโปร่ง 55 32 คศ.3/ช านาญการพิเศษ ศษ.บ. ประถมศึกษา ไทย,คณิต/ป.1 14 

8 น.ส.เกสรี       ไชยเดช 57 36 คศ.3/ช านาญการพิเศษ วท.บ. วิทยาศาสตร์ คอม/ป.1 84 

9 นางประภา    สันติกุล 60 37 คศ.3/ช านาญการพิเศษ ศษ.บ. ปฐมวัย อ.2 42 

10 นางประพิศ     อัคสินธวังกูร 56 36 คศ.3/ช านาญการพิเศษ ค.บ. พละศึกษา สังคม/ป.4 28 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

11 นางสาลีรัตน์       ช่วยปลอด 55 36 คศ.3/ช านาญการพิเศษ ค.บ. บรรณารักษ์ IS/ป.5 84 

12 นางรัชนีวรรณ     ณ นคร 59 35 คศ.3/ช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ป.4 14 

13 นายนิโรธ  อรรถธรรม 59 39 คศ.3/ช านาญการพิเศษ ศษ.บ. สังคมศึกษา วิทย์ฯ/ป.3 49 
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14 นางกัญญาณี  มะลิชู 56 25 คศ.3/ช านาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทย์ฯ/ป.5 28 

15 นางดวงจันทร์  วิกรมธีรานันท์ 60 36 คศ.3/ช านาญการพิเศษ       

(ครูผู้ทรงคณุค่าของ

แผ่นดิน) 

กศ.บ. ประถมศึกษา คณิตศาสตร์/ป.6 14 

16 นางอนัญญา      บุญโชติ 55 36 คศ.3/ช านาญการพิเศษ ค.บ. ประถมศึกษา ไทย คณิต/ป.3 21 

17 นางกรรณิกา   วิวรรธน์โภคิน 57 31 คศ.3/ช านาญการพิเศษ ค.บ. เกษตรกรรม ภาษาไทย/ป.4 14 

 

18 

นางเบญจวรรณ  เต็มเปี่ยม 45 22 คศ.3/ช านาญการพิเศษ ค.บ. ปฐมวัย อ.2 63 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

19 นางสุกัญญา   อรรถธรรม 58 33 คศ.3/ช านาญการพิเศษ วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร นาฏศิลป์/ป.5 14 

20 น.ส.มณีรัตน์  อารีราษฎร์ 56 33 คศ.3/ช านาญการพิเศษ ค.บ. วิทย์ฯทั่วไป คณิตฯ/ป.4 14 

21 นางจันทนา  หิรัญจรัสพิวัฒน์ 33 25 คศ.3/ช านาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทย์ฯ/ป.4 35 

22 นางอรพิน  ต่อฑีฆะ 60 41 คศ.3/ช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ป.6 98 

23 น.ส.ธียาน์พร  ขาวสะอาด 46 18 คศ.3/ช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ/ป.4 14 

ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ 

24 นางสุภาวดี   ศรีหล้า 53 31 คศ.3/ช านาญการพิเศษ ศศ.บ. จิตวิทยาฯ ไทย คณิต/ป.3 14 

25 นางนันทพร  ณ ถลาง 57 36 คศ.2/ช านาญการ ศศ.บ. พัฒนาชุมชน ไทย,คณิต/ป.1 14 

26 นางวัชราพร       ตั้งธีระสุนันท์ 59 39 คศ.2/ช านาญการ ศศ.บ. พัฒนาชุมชน ไทย คณิต/ป.2 14 

27 น.ส.เตือนใจ       นวกุลฤทธิไกร 58 37 คศ.2/ช านาญการ ค.บ. ประถมศึกษา อ.2 49 

28 นางอุษา  แกล้วชิต 55 30 คศ.2/ช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ/ป.3 42 

29 นางโสภา    ภัทรชุติกุล 47 18 คศ.2/ช านาญการ ค.บ. นาฏศิลป์ นาฏศิลป์/ป.3 14 

30 นางดวงพร    กุลศุภกร 60 34 คศ.2/ช านาญการ ค.บ. บริหารโรงเรียน อังกฤษ/ป.5 14 

31 นางอรพินธุ์  เรืองจิรัษเฐียร 60 42 คศ.2/ช ำนำญกำร (ครูผู้

ทรงคุณค่ำของแผ่นดิน) 

ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ป.6 63 

32 นายสุรเชษฎ์  เพ็ชร์สุทธิ์ 49 18 คศ.2/ช านาญการ ค.บ. พลศึกษา พละ สุขฯ/ป.4 98 

33 นางสุพัตรา  ลีลาทิวานนท์ 36 9 คศ.2/ช านาญการ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอม/ป.5 42 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

34 นางกรรณิกา    กลิ่นจันทร์ 49 25 คศ.2/ช านาญการ ศษ.บ. คหกรรม อ.2 14 

35 นางจินตนา  อารีราษฎร์ 53 29 คศ.2/ช านาญการ ศศ.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว อังกฤษ/ป.2 21 

36 น.ส.นวพร   คงราช 41 11 คศ.2/ช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ/ป.1 14 

37 นางจรวยพร   สมหวัง 44 23 คศ.2/ช านาญการ ค.บ. ปฐมวัย การงาน/ป.5 ,6  21 

38 น.ส.พัชร์สิตา   ศรีบุณยหิรัญกุล 37 10 คศ.2/ช านาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ/ป.4 14 

ค.ม. หลักสูตรการสอน 

39 นางชลลดา    หิรัญจรัสพิวัฒน์ 62 37 คศ.2/ช านาญการ (ครูคลังสมอง) ศษ.บ. ประถมศึกษา อังกฤษ ป.6 63 

40 นางสุภมาส รักษาเขตร 36 7 คศ.2/ช านาญการ คบ. คอมฯ คอม/ป.6 56 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

41 นางอ าไพวิทย์  จุ่งพิวัฒน์ 44 22 คศ.2/ช านาญการ ค.บ. การประถมศึกษา สุขศึกษา/ป.2 14 

กศ.ม. บริหารการศึกษา 

42 นายปัณณธร  ละม้าย 38 7 คศ.1 ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ คอมฯ/ป.4 21 

ศศ.ม. พัฒนาชุมชน 

43 นางนิตยา  ปิ่นเทศ 37 6 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ไทย คณิต /ป.1 35 
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44 น.ส.สุชาดา  เพชรสุทธิ์ 34 6 คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ป.6 42 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

45 นางภัทรานิษฐ์  ขาวดี 35 8 คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ/ป.5 28 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

46 นายอนุชิต  หมอเล็ก 39 8 คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ป.5 28 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

47 น.ส.โสภาวรรณ   ศรีปัญญา 27 4 คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม/ป.5 56 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

48 นายวันใหม่   คงทองค า 34 6 คศ.1 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา พละ สุขฯ/ป.6 35 

49 น.ส.ลภัสรดา   ชุมรักษ์ 43 7 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ/ป.1 56 

ค.ม. บริหารการศึกษา 

50 น.ส.สุพรรณี   ทองอยู่ 37 6 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ป.4 21 

51 น.ส.รุ่งนภา   ลังกาวีเขต 34 7 คศ.1 ค.บ. ปฐมวัย อ.1 14 

52 น.ส.กัญญาภัทร   สายสุวรรณ์ 44 6 คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม/ป.4 35 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

53 นางวิชชุตา  ประกอบแสง 31 7 คศ.1 กศ.บ. ปฐมวัย อ.2 21 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

54 น.ส.ภัทรธนน   ผจญภัย 40 5 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ป.6 35 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

55 น.ส.ณัฏฐา  กิสลัย 35 5 คศ.1 ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ป.6 21 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

56 น.ส.สุธิรา  บุญยะวัตร 42 5 คศ.1 ค.บ. ปฐมวัย อ.1 14 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

57 น.ส.สุพรรนิภา   ดาวเรือง 29 5 คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม/ป.6 42 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

58 น.ส.จันทร์เพ็ญ   คงบ ารุง 33 5 คศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทย์/ป.6 28 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

59 น.ส.กมลรัตน์     เพ็ชรเกิด 27 2 คศ.1 ศษ.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย/ป.5 63 

60 น.ส.ลลิตา  ปาระณะ 28 1 คศ.1 กษ.บ. ปฐมวัย อ.2 42 

61 น.ส.สิริรัตน์  ประทีป ณ ถลาง 37 2 คศ.1 ศษ.บ. การแนะแนว วิทย์/ป.4 98 

62 น.ส.ขวัญตา  ศรีวิรัตน์ 26 2 คศ.1 ศศ.บ. ประถมศึกษา ไทย คณิต/ป.3 35 

63 นางกัสมีนี  ดุมลักษณ์ 33 4 คศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทย์/ป.5 14 

64 น.ส.ศิรินารี  ศรีรักษ์ 34 4 คศ.1 ค.บ. ประถมศึกษา ไทย,คณิต/ป.1 14 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

65 นางศศิณัฏฐ์  พิชัยรัตน์ 37 5 คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ/ป.6 14 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

66 นางมิ่งขวัญ   ชิดเชี่ยว 38 7 คศ.1 ค.บ. ปฐมวัย อ.1 14 

67 นางสาวนันทิยา  ชลกิจ 42 6 คศ.1 ค.บ. ปฐมวัย อ.2 14 

68 น.ส.รัตนาภรณ์  พรหมเกตุ 39 6 คศ.1 ค.บ. ปฐมวัย อ.2 14 

69 ว่าที่ร้อยตรีมะสุกรี   อามะ 27 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ป.5 14 
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70 นางขวัญทิพย์   วิจักขณ์สังสิทธ์ 33 1 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. หัตถกรรม ศิลปะ/ป.5 14 

71 น.ส.ชนิดาภา   ทัพเย็น 36 1 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. สื่อสารมวลชน ทัศนศิลป์/ป.2 14 

72 น.ส.อรอุมา   ทับไทร 29 1 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. นาฏศิลป์ นาฏศิลป์/ป.1 14 

73 น.ส.พิชชานันธุ์   ถ่ินเกาะยาว 38 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ธุรกิจศึกษา ไทย คณิต/ป.2 14 

74 น.ส.ภัสสร   ราศรีใส 33 1 ครูผู้ช่วย วท.บ. วิทยาศาสตร์การศึกษา พละ สุขฯ/ป.2 14 

75 นางนฤมล   สิทธิพงษ์ 52 1 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ประถมศึกษา ไทย คณิต/ป.2 14 

76 น.ส.เสาวกุล   ป้องทองหลาง 38 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย/ป.1 14 

77 น.ส.พวงเพ็ญ  ประกิต 31 1 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาไทย/ป.5 14 

78 นางณัชชา  กิจประสาน 29 1 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ/ป.3 14 

79 นางภิญญา  หวันสู 39 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ประถมศึกษา ไทย,คณิต/ป.2 14 

80 นางดารุวรรณ  เตชะวันโต 32 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ปฐมวัย อ.1 14 

81 น.ส.นวกชมณ  มะโรงวัง 28 1 ครูผู้ช่วย กศ.บ. สังคมศึกษา สังคม/ป.3 14 

82 น.ส.สุกัญญา  ไทรแก้ว 32 1  ครูผู้ช่วย ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ สังคม/ป.6 14 

83 นางนูรียา  อสัมภินวัฒน์ 32 1 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ศิลปกรรม ศิลปะ/ป.3 14 

84 น.ส.จันทิมา  พิบูลย์ 31 1 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา นาฏศิลป์/ป.4 14 

85 นายเฉลิมชล  ด าสอน 39 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรี/ป.4 14 

86 นายอนุรัตน์  รักษ์วงค์ 32 1 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. พลศึกษา พละ สุขฯ/ป.5 14 

87 นางกมลชนก  สีแก้ว 25 11 เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ป.2 14 

88 นางสาวภานิสรา  เท่งฮะ 24 11 เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ป.5 14 

89 นางสาววรรณิศา  สมจิตต์ 30 11 เดือน ครูผู้ช่วย วท.บ. ชีววิทยา วิทย์/ป.6 14 

90 นางสาวรอพีอะห์  มูซอ 34 11 เดือน ครูผู้ช่วย วท.บ. เทคโนฯชีวภาพ ไทย,คณิต/ป.3 14 

91 นางพริยาภรณ์  เกลี้ยงจิตร 41 11 เดือน ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ป.6 14 

92 นางสาวคนึงนิตย์  ต๊ะผัด 30 10 เดือน ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน/ป.5 14 

93 นางสาวคณิตตา  ไชยจันทร์ 27 9 เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ป.6 14 

94 นางบุบผา  มุงค าภา 50 8 เดือน ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ป.5 14 

 
จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก   69   คน  คิดเป็นร้อยละ  77.53   
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  20  คน คิดเป็นร้อยละ 22.47 
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 ริ  า ร 
   

 ริ  า ท
   

วุฒ ิกำร  ก ำส งสดุ องบคุลำกร

คร อตัรำจ้ำง 
ท่ี ช่ือ  -  สกุล อำยุ ประสบกำรณ์

กำรสอน(ปี) 
วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ/ช้ัน จ้ำงด้วยเงิน 

1 น.ส.วิภาดา  แก้วไพฑูรย์ 28 5 ค.บ. ปฐมวัย อ.1 ร.ร 

2 น.ส.ลัดดาวัลย์   เพชรประทุม 31 4 ศษ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา อ.1 อบจ. 

3 น.ส.ประภาพรรณ  กุลแก้ว 29 2 ค.บ. ประวัติศาสตร์ สังคม/ป.1 ร.ร 

4 น.ส.สุพัตรา  พรหมสวัสด์ิ 29 5 ค.บ. พลศึกษา พละ สุขฯ/ป.1,2 ร.ร 

5 น.ส.สิริญญา  ม่าเหล็ม 29 5 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทย์/ป.1 SP2 

6 นางศิรินทรา   หนูทอง 30 6 ค.บ. วิทยาศาสตร์ ไทย คณิต/ป.2 สพฐ. 

7 น.ส.โชติมา   จ าปาทอง 35 8 บธ.บ. บริหารการตลาด สังคม/ป.2 ร.ร 

ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

8 นายอภิรมย์   พานิชศิริ 29 4 ศศ.บ. ธุรกิจการบิน อังกฤษ/ป.2 ร.ร 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

9 น.ส.ถิราภรณ์   มณีพรหม 29 6 ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทย์/ป.2 อบจ. 

10 นางสาวอนงค์นาถ  แดงขาว 32 7 ศศ.บ. รัฐศาสตร์ ไทย คณิต/ป.2 อบจ. 

11 นางสาวบงกชธร   เตชะภัททวรกุล 29 3 บธ.บ. การบัญชี สังคม/ป.2 อบจ. 

12 นายอภิวัฒน์  พูลกสิกร 26 1 พทบ. แพทย์แผนไทย สุขศึกษา/ป.4,5 ร.ร 

13 น.ส.อัจฉราพา   พึ่งไทย 27 1 ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน/ป.4 ร.ร 

14 นางสุภาพร    ดีมาก 31 2 เดือน ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนเิทศศาสตร์ ภาษาไทย ป.4 ร.ร. 

 
 
จ ำนวนบุคลำกร 
 

บุคลำกร ผู้บริหำร รองผู้บริหำร ครูผู้สอน ครูอัตรำจ้ำง เจ้ำหน้ำที่อื่น ๆ 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕๕๙ 
๑ ๓ ๘๙ ๑๔ ๓ 

 
 
วุฒิกำรศึกษำของบุคลำกร 
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สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 
 

สำขำวิชำ จ ำนวน (คน) ภำระงำนที่สอนเฉลี่ยของครู 1 
คน ในแต่ละสำขำวิชำ (ชม./

สัปดำห์) 
1.   บริหำรกำรศึกษำ 24 18 
2.   ประถมศึกษำ 13 18 
3.   ภำษำอังกฤษ 11 18 
4.   กำรศึกษำปฐมวัย 14 20 
5.   พลศึกษำ 5 18 
6.   คอมพิวเตอร์ 4 18 
7.   ภำษำไทย 8 18 
8.   วิทยำศำสตร์ 9 18 
9.   บรรณำรักษ์ 1 18 
10.  คณิตศำสตร์ 7 18 
11.  สังคมศึกษำ 5 18 
12.  เกษตรกรรม 2 18 
13.  จิตวิทยำ 2 18 
14.  พัฒนำชุมชน 3 18 
15.  นำฏศิลป์ 3 18 
16.  คหกรรม 1 18 
17.  หลักสูตรกำรสอน 1 18 
18.  วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 2 18 
19.  กำรแนะแนว 1 18 
20.  หัตถกรรม 1 18 
21.  ธุรกิจศึกษำ 1 18 
22.  ภำษำและวรรณคดีไทย 1 18 
23.  รัฐประศำสนศำสตร ์ 1 18 
24.  ศิลปกรรม 1 18 
25.  ดนตรีศึกษำ 1 18 
26.  ชีววิทยำ 2 18 
27.  ภำษำจีน 1 18 
28.  เทคโนโลยีกำรศึกษำ 1 18 
29.  ประวัติศำสตร์ 1 18 
30.  บริหำรกำรตลำด 1 18 
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๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน 255๙) 
 1)  จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ……-…คน 
 2)  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น …2,3๓๒…คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน 
  

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 
อ.๑ 7 ๑๑๒ ๘๗ ๑๙๙ ๒๙ 
อ.๒ 7 ๑๒๗ ๑๑๓ ๒๔๐ ๓๕ 
รวม 14 ๒๓๙ ๒๐๐ ๔๓๙  
ป.๑ 7 ๑๕๐ ๑๕๗ ๓๐๗ ๔๔ 
ป.2 7 ๑๔๕ ๑๔๖ ๒๙๑ ๔๒ 
ป.3 7 ๑๔๖ ๑๖๑ ๓๐๗ ๔๔ 
ป.4 7 ๑๕๖ ๑๖๙ ๓๒๕ ๔๗ 
ป.5 7 ๑๕๔ ๑๗๖ ๓๓๐ ๔๘ 
ป.๖ 7 ๑๖๓ ๑๗๐ ๓๓๓ ๔๘ 
รวม 42 ๙๑๔ ๙๗๙ ๑,๘๙๓  

รวมทั้งหมด 56 ๑,๑๕๓ ๑,๑๗๙ ๒,๓๓๒  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับอนุบำล ๑ และ ๒ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 

 

เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับชั้น ป.๑ –  ป.6 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 
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 ๓) จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  1,905  คน คิดเป็นร้อยละ 80.21 
 ๔) จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 1,777  คน คิดเปน็ร้อยละ 
74.82 
 ๕) จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   ๑๑   คน    คิดเป็นร้อยละ.....๐.๔๖..... 
 ๖) จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ………-……….คน    คิดเป็นร้อยละ……....-……... 
 ๗) จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ………..…210….……..…คน    คิดเป็นร้อยละ..…๘.๘๔…… 
 ๘) จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ.…๖๐….คน  คิดเป็นร้อยละ..๒.๕๓ 
 ๙) จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ………-.…….คน    คิดเป็นร้อยละ….-…. 
 ๑๐) สถิติการขาดเรียน                             .…114…...คน/วัน    คิดเป็นร้อยละ 4.80 
 ๑๑) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น                ..........-........คน    คิดเป็นร้อยละ.…-….. 
 ๑๒) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   อ.๒  จ านวน   2๓๙  คน  คิดเป็นร้อยละ  100  
   ป.๖  จ านวน   3๓3  คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 ๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน = ……1..:..32……(ระดับก่อนประถมศึกษา) 
       อัตราส่วนคร ู: นักเรียน = ……1...:..21……(ระดับประถมศึกษา)   
 
๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 
 

๕.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

 ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ 

พัฒนำกำร 
จ ำนวนเด็ก 
ที่ประเมิน 

จ ำนวน/ร้อยละของเด็กตำมระดับคุณภำพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. ด้านร่างกาย 2๔๑ 97.93 2.07 - 
๒. ด้านอารมณ์ – จิตใจ 2๔๑ 97.93 2.03 - 
๓. ด้านสังคม 2๔๑ 98.76 1.24 - 
๔. ด้านสติปัญญา 2๔๑ 97.10 2.90 - 
 

 ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 

พัฒนำกำร 
จ ำนวนเด็ก 
ที่ประเมิน 

จ ำนวน/ร้อยละของเด็กตำมระดับคุณภำพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. ด้านร่างกาย 239 99.1๖ 0.๘๔ - 
๒. ด้านอารมณ์ – จิตใจ 239 9๖.๖๕ ๓.๓๕ - 
๓. ด้านสังคม 239 ๙๗.๙๑ ๒.๐๙ - 
๔. ด้านสติปัญญา 239 ๙๗.๔๙ ๒.๕๑ - 
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๙๒.๓

๘๗.๖

๘๘.๘

๙๖.๕ ๙๔.๕ ๑๐๐ ๙๘.๑ ๙๙.๔

๘๐.๔

๕๐.๐

๕๕.๐

๖๐.๐

๖๕.๐

๗๐.๐

๗๕.๐

๘๐.๐

๘๕.๐
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๕.๒ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา 255๗-๒๕๕9 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ภาษาไทย 90.41 89.31 89.34 
คณิตศาสตร ์ 88.76 90.89 88.99 
วิทยาศาสตร ์ 84.96 82.89 85.77 
สังคมศึกษา ฯ 84.33 87.97 85.75 
ประวัติศาสตร ์ 86.50 89.27 87.14 
สุขศึกษาและพลศึกษา 95.06 95.51 89.54 
ศิลปะ 84.52 87.77 85.90 
การงานอาชีพฯ 88.31 88.94 87.51 
ภาษาต่างประเทศ 86.79 84.49 84.59 
สาระเพิ่มเติม 
หน้าท่ีพลเมือง 97.43 92.80 94.68 
การศึกษาเพื่อเรยีนรู้ (IS) - - - 
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แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา 255๗-๒๕๕9 

 

 
 
ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๒  ปีการศึกษา 255๗-๒๕๕9 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ภาษาไทย 83.93 82.63 82.00 
คณิตศาสตร ์ 84.65 84.19 84.75 
วิทยาศาสตร ์ 83.12 80.39 82.84 
สังคมศึกษา ฯ 84.86 86.16 85.93 
ประวัติศาสตร ์ 83.78 85.13 84.47 
สุขศึกษาและพลศึกษา 83.27 93.62 91.26 
ศิลปะ 84.58 85.54 84.66 
การงานอาชีพฯ 83.47 84.26 86.84 
ภาษาต่างประเทศ 75.24 78.17 80.75 
สาระเพิ่มเติม 
หน้าท่ีพลเมือง 93.25 94.22 86.91 
การศึกษาเพื่อเรยีนรู้ (IS) - - - 
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แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๒  ปีการศึกษา 255๗-๒๕๕9 

 

 
 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 255๗-๒๕๕9 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ภาษาไทย 82.17 82.16 83.36 
คณิตศาสตร ์ 82.41 81.89 83.11 
วิทยาศาสตร ์ 80.36 82.14 78.66 
สังคมศึกษา ฯ 84.87 82.75 81.82 
ประวัติศาสตร ์ 82.19 80.09 81.39 
สุขศึกษาและพลศึกษา 86.53 86.48 85.90 
ศิลปะ 80.10 80.77 79.26 
การงานอาชีพฯ 85.81 85.83 82.13 
ภาษาต่างประเทศ 77.42 79.08 78.90 
สาระเพิ่มเติม 
หน้าท่ีพลเมือง 92.36 91.78 92.75 
การศึกษาเพื่อเรยีนรู้ (IS) - - - 
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แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 255๗-๒๕๕9 

 

0 20 40 60 80 100

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ฯ

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

ภาษาต่างประเทศ

82.17
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80.36

84.87

82.19

86.53

80.1

85.81

77.42

82.16

81.89

82.14

82.75

80.09

86.48

80.77

85.83

79.08

83.36

83.11

78.66

81.82

81.39

85.9

79.26

82.13

78.9

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

 
 

 
ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 255๗-๒๕๕9 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ภาษาไทย 82.01 82.78 82.96 
คณิตศาสตร ์ 82.97 82.90 81.89 
วิทยาศาสตร ์ 81.96 81.40 77.81 
สังคมศึกษา ฯ 86.05 85.94 82.99 
ประวัติศาสตร ์ 81.96 82.44 80.18 
สุขศึกษาและพลศึกษา 87.31 84.81 89.59 
ศิลปะ 83.92 84.39 84.51 
การงานอาชีพฯ 87.31 86.71 86.57 
ภาษาต่างประเทศ 78.84 81.08 80.81 
สาระเพิ่มเติม 
หน้าท่ีพลเมือง 93.16 88.00 89.35 
การศึกษาเพื่อเรยีนรู้ (IS) - - - 
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แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 255๗-๒๕๕9 

 

 
 
 
ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 255๗-๒๕๕9 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ภาษาไทย 84.27 83.36 81.97 
คณิตศาสตร ์ 77.83 79.88 78.87 
วิทยาศาสตร ์ 80.63 80.16 80.56 
สังคมศึกษา ฯ 85.16 87.41 84.82 
ประวัติศาสตร ์ 82.81 79.99 83.79 
สุขศึกษาและพลศึกษา 83.94 84.89 84.26 
ศิลปะ 80.80 82.62 83.19 
การงานอาชีพฯ 86.56 86.36 81.02 
ภาษาต่างประเทศ 80.91 81.80 78.36 
สาระเพิ่มเติม 
หน้าท่ีพลเมือง 92.05 93.15 94.79 
การศึกษาเพื่อเรยีนรู้ (IS) 92.72 93.62 95.81 
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แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 255๗-๒๕๕9 

 

 
 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 255๗-๒๕๕9 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ภาษาไทย 78.29 81.52 81.53 
คณิตศาสตร ์ 77.89 81.94 78.98 
วิทยาศาสตร ์ 74.28 79.31 80.20 
สังคมศึกษา ฯ 81.07 78.65 79.31 
ประวัติศาสตร ์ 77.46 75.56 75.34 
สุขศกึษาและพลศึกษา 80.71 82.36 82.42 
ศิลปะ 83.61 81..94 84.19 
การงานอาชีพฯ 90.40 89.15 86.87 
ภาษาต่างประเทศ 78.15 79.19 79.99 
สาระเพิ่มเติม 
หน้าท่ีพลเมือง 87.69 84.21 85.53 
การศึกษาเพื่อเรยีนรู้ (IS)  - - 
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 255๗-๒๕๕9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น  

(ป.1-ป.6) ปีการศึกษา 255๗-๒๕๕9 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ภาษาไทย 83.51 83.63 83.53 
คณิตศาสตร ์ 82.42 83.62 82.77 
วิทยาศาสตร ์ 80.88 80.95 80.97 
สังคมศึกษา ฯ 84.39 84.81 83.43 
ประวัติศาสตร ์ 82.45 82.03 82.05 
สุขศึกษาและพลศึกษา 86.14 87.94 87.16 
ศิลปะ 82.92 83.84 83.62 
การงานอาชีพฯ 86.98 86.87 85.16 
ภาษาต่างประเทศ 79.56 80.35 80.57 
สาระเพิ่มเติม 
หน้าท่ีพลเมือง 

 
92.66 

 
90.55 

 
90.67 

การศึกษาเพื่อเรยีนรู้ (IS) 92.72 93.62 95.81 
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80.95

84.81
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86.87

80.35

83.53

82.77

80.97

83.43

82.05

87.16

83.62

85.16

80.57
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ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉล่ียทั้ง ๓ ด้าน

62.53

47.57

62.78
57.62

50.98

34.89

52.1
45.99

51

36.99

53.38
47.13

คะแนนเฉล่ียร้อยละของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียร้อยละระดับเขตพื้นท่ี

คะแนนเฉล่ียร้อยละระดับประเทศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖. ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)  
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓  
 

 ๖.๑) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
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ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

5.86

25.41
30.29

38.44

15.64

33.55 31.27

19.54

13.03

21.82 23.45

41.69

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล

 
 
       
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 ๖.๒) ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ชั้น
ประถมศึกษำปีท่ี ๓ ประจ ำปีกำรศึกษำ 255๘ – 255๙                
      เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 255๘ – 255๙ 
 

สาระวิชา ปี 2558 ปี ๒๕๕๙ 
ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ความสามารถดา้นค านวณ 52.88 ๔๗.๕๗ -๕.๓๑ 

ความสามารถดา้นภาษา 56.33 ๖๒.๕๓ 16.20 

ความสามารถดา้นเหตผุล 59.84 ๖๒.๗๘ 3.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ค แนน      ของ รง ร  น ค แนน      ร้อ   ร ด    ง   ด ค แนน        ง  ด    ท  ง  ด ค แนน      ร ด   ร  ท 

 ๗. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O–NET) ปีกำรศึกษำ 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O – NET)             

ปีกำรศึกษำ 2559  ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

คณิตศาสตร ์ 326 58.40 23.23 58.40 150 72 37 67 

ภาษาไทย 326 64.29 11.97 64.29 40 173 87 26 

วิทยาศาสตร ์ 326 48.46 13.04 48.46 202 102 17 5 

ภาษาอังกฤษ 326 53.22 22.52 53.22 168 80 27 51 

สังคมศึกษา 326 54.19 11.15 54.19 119 187 17 3 

หมำยเหตุ  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 64.29 58.4 48.46 54.19 53.22 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับ
จังหวัด 55.1 42.26 42.11 50.04 39.73 
คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ.ทั้งหมด 51.88 38.76 40.27 45.08 31.11 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 52.98 40.47 41.22 46.68 34.59 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติขั้นพ้ืนฐำน (O – NET)   ปีกำรศึกษำ 2559 ชั้นประถมศกึษำปีที่ ๖ 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับ จังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. 
และสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับ ประเทศ 
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 า า ท คณ ิ า  ร  ทิ า า  ร   งค     า  า าอ ง   
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบระดับชาติ  O-Net) ปีการศึกษา 2    - 2   

                     

  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O – NET) ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
๘. ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 307 307 - - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 292 275 14 3 - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 306 294 12 - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 327 327 - - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 330 320 10 - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 333 317 16 - - 

รวม ๑,๘95 ๑,840 52 3 - 

เฉลี่ยร้อยละ  97.10 2.74 0.16 - 

  
 ๙.ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 307 265 42 - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 292 193 80 19 - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 306 254 46 6 - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 327 245 67 15 - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 330 315 15 - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 333 226 95 12 - 

รวม ๑,๘95 1,498 345 52 - 

เฉลี่ยร้อยละ  ๗9.05 18.21 2.74 - 
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 ๑๐. ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

ระดับชั้น จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน) 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 307 307 - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 292 292 - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 306 306 - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 327 327 - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 330 330 - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 333 333 - 

รวม ๑,๘95 ๑,๘95 - 
เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐ - 

 

 
 
 ๑๑. ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
 ๑) ห้องสมุดมีขนาด   160  ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุด   31,200  เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ   PLS  2010 
   จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย  350  คนต่อวัน  
 2) ห้องปฏิบัติการ 

  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จ านวน     1  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน     2 ห้อง 
   ห้อง E-Class        จ านวน     1 ห้อง 
   ห้องนาฏศิลป์   จ านวน     1 ห้อง 
   ห้องดนตรี   จ านวน    2 ห้อง 
   ห้องเรียนสีเขียว   จ านวน     1 ห้อง 
   ห้องศูนย์ปฐมวัย   จ านวน     1 ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์   มีจ านวนทั้งหมด               ๑7๕    เครื่อง 
    ใช้เพื่อการเรียนการสอน          ๑60    เครื่อง 
    ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ ๑7๕    เคร่ือง 
  จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 1,000 คนต่อ
วัน  คิดเป็นร้อยละ  43.48 ของนักเรียนทั้งหมด  ใช้ในงานบริหาร   16  เคร่ือง 
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 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน  
 
ตารางแสดงแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง / ปี 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง / ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. ห้องสมุด 
2. ห้องเรียนสีเขียว 
3. ห้องวิทยาศาสตร ์
4. ห้องคอมพิวเตอร์ 

  ทุกวันเปิดเรียน 
  ทุกวันเปิดเรียน 
  ทุกวันเปิดเรียน 
  ทุกวันเปิดเรียน 

๑. วัดวิชิตสังฆาราม 
2. วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) 
3. ป่าชายเลน (สะพานหิน) 
4. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง     

๕๐  คร้ัง 
๑๕  คร้ัง 
8  คร้ัง 
๘  คร้ัง 

5. ห้องค้นคว้าอินเทอร์เน็ต 
6. ห้องนาฏศิลป ์
7. ห้องดนตร ี
8. ห้อง E-Classroom 

  ทุกวันเปิดเรียน 
  ทุกวันเปิดเรียน 
  ทุกวันเปิดเรียน 
  ทุกวันเปิดเรียน 

5. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า 
6. สวนสัตว์ภูเก็ต 
7. น้ าตกบางแป  เขาพระแทว 
8. เขาโต๊ะแซะ 
9. ไร่วานิช 
๑0. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
๑1. ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต 
๑2. พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต 
๑3. ศูนย์วัฒนธรรมบา้นแขนน 
๑4. สยามนิรมิต 
๑5. สวนนกภูเก็ต 
๑6. สวนพฤกษชาติภูเก็ต 
๑๗. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 
๑๘. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภเูก็ต 

๖  คร้ัง 
๓  คร้ัง 
๒  คร้ัง 
๕  คร้ัง 
๔  คร้ัง 
๓  คร้ัง 
๒  ครั้ง 
๒  คร้ัง 
๒  คร้ัง 
๒  คร้ัง 
๒  คร้ัง 
๒  คร้ัง 
๒  คร้ัง 
๒  คร้ัง 

จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
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ข้อมูลกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
-  ปราชญช์าวบ้าน / ภูมปิัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวฒุิที่สถานศกึษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/นักเรียน ในปีการศึกษา
นี้ 

ที่ ชื่อ-สกุล ควำมรู้/กิจกรรม 
1 นางผ่องศรี ตันติวิท การแกะสลักผักและผลไม ้
2 นางประกอบ แดงหนา้ การแกะสลักผักและผลไม ้
3 นายวิจารณ์  ช่วยปลอด     การใช้พลังงานไฟฟ้าอยา่งประหยัดและปลอดภัย   
4 นายอัครเดช  อ่อนคง         การใช้พลังงานไฟฟ้าอยา่งประหยัดและปลอดภัย   
5 นางสาวจนิตนา  ฤทธไิพโรจน์    การใช้พลังงานไฟฟ้าอยา่งประหยัดและปลอดภัย   
6 นายสนธยา  เสงี่ยม การใช้พลังงานไฟฟ้าอยา่งประหยัดและปลอดภัย   
7 นายกรัณฑ์  ศิริกุล                      การใช้พลังงานไฟฟ้าอยา่งประหยัดและปลอดภัย   
8 นายประสูติ  เรืองจิรัษเฐียร การใช้พลังงานไฟฟ้าอยา่งประหยัดและปลอดภัย 
9 นายอัครพล  ตรีเหรา การประหยัดไฟฟา้ลดวิกฤตโลกร้อน 

10 นายเสรี  กลีบเมฆ การประหยัดไฟฟา้ลดวิกฤตโลกร้อน 
11 น.ส.ปิยนาถ  บุญอาจ การประหยัดไฟฟา้ลดวิกฤตโลกร้อน 
๑2 นางวลัลภา  ศิวะคุณากร การอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสขุภาพ 
๑3 นายสมชาย  เดชรัตน ์ การท าผา้บาติก  ผ้ามัดย้อม 
๑4 นายวโิรจน์  ภู่ต้อง                      การจัดค่ายสิ่งแวดล้อม 
๑5 นายโสภณ  ประทีป ณ ถลาง      การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์       
๑6 นายเจนวทิย์  เทพละออง            การท าจรวดขวดน้ า 
17 นายชวการ  วงศ์ชยัชนะ                 วงจรอิเลคทรอนิคส์อย่างง่าย 

จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

ช้ัน ป.๑ ช้ัน ป.๒ ช้ัน ป.๓ ช้ัน ป.๔ ช้ัน ป.๕ ช้ัน ป.๖

      

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

ไร่วานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ศูนย์วัฒนธรรมบ้านแขนน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันตก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต สวนนกภูเก็ต
สวนพฤกษชาติภูเก็ต วัดสีลสุภาราม (วัดหลวงปู่สุภา)
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ที่ ชื่อ-สกุล ควำมรู้/กิจกรรม 
18 นางคนึงนิจ  กสิลัย              การท าดอกไม้ใบเตย 
19 แพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สุขภาพในช่องปากและฟัน 
๒0 นายลิขิต  หลา้แหล่ง การสอนภาษาไทย 
๒1 นายนภดล  จนัทร์สุทธิ ์ การสอนวิทยาศาสตร ์
๒2 น.ส.บุญศรี  ถิรวิริยาภรณ์ การสอนคณิตศาสตร ์
๒3 น.ส.อรธิรา  สุขแก้ว การสอนคณิตศาสตร ์
๒4 นางนภัทร  สมบตั ิ การสอนสังคมศึกษา 
๒5 นางสาวทพิย์พิมล  รักษ์ธรรม การสอนภาษาอังกฤษ 
๒๖ นางสาวเทวีรดา   ศรีทอง การสอนวิทยาศาสตร ์
๒๗ พระเทพปริยัติเมธี การนั่งสมาธิ ค่ายพทุธบุตร ชั้น ป.๕-๖ 
2๘ พระครูประคุณสุตกิจ    ที่ปรึกษาโครงการรู้กินรู้ใช้อย่างไทยพอเพียง 
2๙ พ.ต.ท.วิสุทธิ์    บุญสร้าง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓๐ ร.ต.อ.วิรัช คงคาไหว การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓๑ ร.ต.อ.โสภณ ชูเมือง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
 
๑๒. ข้อมูลอำคำรสถำนที ่
 อาคารเรียนและอาคารประกอบ  ห้องน้ า/ห้องส้วม  มีดังนี้ 
                       -  อาคารเรียน                   ๕   หลัง 
                       -  อาคารอเนกประสงค์     ๑   หลัง        
                       -  โรงครัว                         ๑   หลัง       
                       -  ห้องน้ า/ห้องส้วม             9   หลัง      
   -   สนามเด็กเล่น  1   สนาม 
 
๑๓. ข้อมูลงบประมำณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รำยรับ จ ำนวน/บำท รำยจ่ำย จ ำนวน/บำท 
เงินงบประมาณ 33,182,520.00 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 33,182,520.00 
เงนินอกงบประมาณ 30,012,929.52 งบพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา 
๒๗,๖๖๗,๓๑๘.๒๒ 

เงินอ่ืนๆ (ระบุ) 9,500,000.00 งบอ่ืนๆ (ระบุ) 9,295,401.17 
รวมรำยรับ 72,695,449.52 รวมรำยจ่ำย ๗๐,๑๔๕,๒๓๙.๓๙ 

 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ  45.65  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ   ๓๘.๐๖  ของรายรับ 
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๑๔. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
 7.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ  
มีประชากรประมาณ ๗๐,๐๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดวิชิตสังฆาราม ส านักงาน
แขวงการทางภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต สนามชัย โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อาชีพหลักของชุมชน คือ 
ค้าขาย เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ ในเขตชุมชนเมือง ร้อยละ ๘๕ นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีถือศีลกินเจ ประเพณีท าบุญวันสารท เป็นต้น          
 7.๒ ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ส่วนใหญ่ประกอบ 
อาชีพรับราชการ ร้อยละ ๕๐ รองลงมา ประกอบอาชีพธุรกิจและค้าขาย ร้อยละ ๓๕ อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 
๑๕  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน 

7.๓ โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  
      - โอกาส โรงเรียนอยู่ข้างวัดวิชิตสังฆาราม จึงใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมทางพุทธ

ศาสนาและอบรมคุณธรรม จริยธรรม และมีสนามกีฬา (สนามชัย) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
โรงเรียนขอใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา (เนื่องจากบริเวณโรงเรียนคับแคบ) 

 - ข้อจ ากัด โรงเรียนมีสถานที่และบริเวณคับแคบไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เต็มที่ แต่
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง คือวัดวิชิตสังฆาราม จึงใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมทางศาสนา 
อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน และใช้สนามชัยเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการสอนวิชาพลศึกษา และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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คุณลักษณะตามวัย 

(พัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน  ที่ควรปรากฏตามเกณฑ)์ 

มาตรฐานคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 

( ๑๒ ประการ ) 

หลักการ 

 

 

 ๑. เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

 ๒. เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและ 

     สถานที่แวดลอ้มเด็ก 

 ๓. ธรรมชาตริอบตัว 

 ๔. เร่ืองตา่ง ๆ รอบตัว 

  

๑๕. โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
  

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พทุธศักราช ๒๕๔๖  ส าหรับเด็กอายุ ๔ –๕  ป ี
 

 

 

 

 

 

 หลักการ 
 

 

จุดมุ่งหมาย 

 

        

       
 

 

 

๑. ส่งเสรมิพัฒนาการดา้นรา่งกาย     

- การทรงตัวและประสานสัมพนัธ์ของกล้ามเนือ้ใหญ่    

- ความสัมพนัธ์ของกล้ามเนือ้เล็ก     

๒. ส่งเสรมิพัฒนาการดา้นอารมณ์  จิตใจ    

- ดนตร ี- การเล่น  - คุณธรรมจริยธรรม- สุนทรยีภาพ 

๓. ส่งเสรมิพัฒนาการดา้นสังคม 

- การเรียนรูท้างสงัคม 

๔. ส่งเสรมิพัฒนาการดา้นสติปญัญา 

- การคิด      - จ านวน       - การใช้ภาษา 

- การสังเกตการจ าแนกและ  การเปรียบเทียบ    

- มิติสมัพันธ์ (พืน้ที/่ระยะ)   - เวลา 

  

 

 

 
พัฒนาการด้านสตปิัญญา 

ปรัชญา  

การศึกษา 

ปฐมวัย 

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และ 

พัฒนาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวัย 

ยดึหลักการอบรมเลีย้งดูและให ้

การศึกษาที่เนน้เด็กเป็นส าคัญ 

พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่น 

และกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถด ารง 

ชวีติประจ าวันได้อย่างมคีุณภาพและมคีวามสุข 

 

ประสานความรว่มมือระหว่างครอบครัวชุมชน 

และสถานศกึษาในการพัฒนาเด็ก 

 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระการเรียนรู้   

  

พัฒนาการด้านร่างกาย 

พัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ พัฒนาการด้านสังคม 
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โครงสร้างหลักสูตรระดบัประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ระดับประถมศึกษำ 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
  ประวัติศาสตร์ (๔๐) (๔๐) (๔๐)    (๔๐)    (๔๐)    (๔๐) 
  ศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม 
  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 
  เศรษฐศาสตร์ 
  ภูมิศาสตร์  

 
 

(๘๐) 

 
 

(๘๐) 

 
 

(๘๐) 

 
 

(๘๐) 

 
 

(๘๐) 

 
 

(๘๐) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลำเรียน(พื้นฐำน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

  การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ ( IS๑-IS๒) สอนในชั้น ป.5  ๔๐   ชม. 

  หน้าที่พลเมือง ปีละ  ๔๐   ชม. 
  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว          
 กิจกรรมนักเรียน 
   - ลูกเสือ-ยุวกาชาด    

  
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

  -  ชุมนุม         
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์       
รวมเวลากิจกรรมพัฒนานักเรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐4๐ ๑,๐๐๐ 

(กิจกรรม IS๓ ในชั้นที่เรียน IS๑-IS๒) 
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๑๖. ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 ๑๖.๑ ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รบั หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
สถานศึกษา -รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ระดับดีเด่น 
-รางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาป้องกัน 
ยาเสพติด  ระดบัดีเด่น 
-เกียรติบัตรระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับทอง 
-เกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์  
 
-เกียรติบัตรรางวัลระดับ “ยอดเยี่ยม” โครงการ
ประกวดกิจกรรมส่งเสริมทันตสขุภาพในโรงเรียน 
เครือข่ายเด็กไทยฟันดี ประจ าป ี๒๕๕๙ 
 

-กระทรวงศึกษาธิการ 
 
-กระทรวงศึกษาธิการ 
 
-ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต 

ผู้บริหาร รำงวัล OBEC AWARDS ระดับเหรียญทองประเภท
รำงวัล รองผู้อ านวยการโรงเรียนสถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับประถมศึกษาด้านบริหารจัดการ 
รำงวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น ประเภท
บุคลำกร สำขำป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ 
รองผู้อ ำนวยกำร 

นายมนตรี  อารีราษฎร์ 

-กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

ครู 
 

ครูรักกำรอ่ำนยอดเยี่ยม ประจ ำปี ๒๕๕๙ 
     นางสาวภัทรธนน   ผจญภัย 
รางวัลครูรักการอ่าน ระดับยอดเยี่ยม 
 

-ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต 
 

นักเรียน 
 

ด้ำนวิชำกำร 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับประเทศ) 
-ขับร้องเพลงสำกลชำย   ป.๑-ป.๖ 
ได้รับรางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
 ด.ช.ศิรพันธ์  ปิยาดิรัตน ์
ครูผู้ฝึกสอน 
 นายเฉลิมชล ด าสอน 
 

 
-ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รบั หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นักเรียน 

 
 
 
 
 

 

-แข่งขันกิจกรรมสภำนักเรียน   ป.๑-ป.๖ 
ได้รับรางวลัเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
 ด.ช.ก้องภพ   ตันสกุล 
     ด.ญ.ชิสา       เพชรขจ ี
     ด.ช.ณัฏฐ์ฐากรณ์  ขันเพ็ชร 
     ด.ญ.ธวัลรัตน์   ทิพย์พทิักษ ์
     ด.ญ.นันท์นภสั  ปานด า 
     ด.ญ.ปทิตตา     อ่ ายิ้ม 
     ด.ญ.ปภาพร     งานสถิล 
     ด.ญ.พิมพ์ชนก   เจริญศิลป ์
     ด.ญ.ภัสสร์ศศิร์   แน่นด ี
     ด.ญ.ษิข์ปานธรัสร์   จนัทร์รุง่เลิศ 
ครูผู้ฝึกสอน 
 นางประพิศ       อัคสินธวงักูร 
     นางสาวสิริรัตน์   ประทีป ณ ถลาง 
     นายปัณณธร       ละมา้ย 
-แข่งขันกำรใช้โปรแกรมน ำเสนอ   ป.๑-ป.๖ 
ได้รับรางวลัเหรียญทองเงิน 
 ด.ญ.รัมภ์รดา       รอดเนียม 
     ด.ญ.อัญชิสา        สนิชลสทิธิ์ 
ครูผู้ฝึกสอน 
 นางสุพัตรา     ลลีาทิวานนท ์
     นายลาภทวี     ลีลาทิวานนท์ 
กำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี 
2560 (ระดับประเทศ) 
ได้รับรางวลัเหรียญทอง 
     ด.ช.ชัยธัช    ผลิโกมล 
     ด.ช.อัศม์เดช   ลิมป์สุทธพิงศ์ 
ได้รับรางวลัเหรียญทองแดง 
     ด.ช.คงสมิทธ์    ด าหน ู
     ด.ช.คณพศ      ถ่ินหนองจิก 
     ด.ช.ธีรติ         ชมบุญ 

 
 
 
 
  

 
 
 



                                                                                                                                                         

32 
 

 
ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รบั หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นักเรียน 

 
กำรแข่งขันวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี 2560 
รอบแรก ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
     ด.ช.คงสมิทธ์    ด าหน ู
     ด.ช.คณพศ      ถ่ินหนองจิก 
     ด.ช.ชัยธัช       ผลิโกมล 
     ด.ญ.ชิสา        เพชรขจ ี
     ด.ญ.ธวัลรัตน์   ทิพย์พทิักษ ์
     ด.ช.นราวิชญ์   พิกุลทอง 
     ด.ช.นฤสรณ์   ปราบพล 
     ด.ช.ปรมินทร์   ธรรมสะโร 
     ด.ช.พชร       กัลป์ยาณศิริ 
     ด.ญ.พิมพ์ชนก  เจริญศิลป ์
     ด.ช.รพีภัทร     ด าใส 
     ด.ช.อภิชาภัทร   ทองตัน 
     ด.ช.เจตน์วรา    เจริญการ 
 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน   
(O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 255๙  
ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  วชิาคณิตศาสตร์ 
     ด.ช.กิตติภณ     สุทธิประภา 
     ด.ช.พัชรวัฒน์   โป 
     ด.ช.ปรมินทร์    ธรรมสะโร 
     ด.ช.เสฏฐวุฒิ    เสวตานนท์ 
     ด.ญ.พิมพ์ชนก  เจริญศิลป ์
     ด.ช.อัศม์เดช    ลิมป์สุทธพิงศ์ 
     ด.ช.ชัชพล      กลิ่นจนัทร ์
     ด.ช.ณัฐดนัย    หนบูุญ 
     ด.ช.พชร       กัลยาณศิร ิ
     ด.ช.ณัฏฐ์พัฒน์  จิว๋กาว ี
     ด.ช.เด่นภูมิ     ทองตะกุก 
     ด.ญ.นิสริน     ฤทธิ์รักษา 
     ด.ญ.ปริยากร    ขันติพงษ ์
     ด.ญ.ธวัลรัตน์   ทิพย์พทิักษ ์
     ด.ญ.ชิสา        เพชรขจ ี
ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  วชิาภาษาอังกฤษ 
     ด.ช.คณพศ       ถ่ินหนองจิก 
 

- ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต 
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๑๖.๒  งำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ประสบผลส ำเร็จ 
 

ที่ 
ชื่องำน/โครงกำร/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย วิธีด ำเนินกำร  

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
๑ โครงการระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
เชิงปริมาณ 
๑.เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับดแูล
ช่วยเหลือ ตรงตามสภาพปัญหาอย่างเป็น
ระบบและมีความทัว่ถึง 
๒.เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจ ทัศนคติและมีทักษะการแนะแนว
และดูแลชว่ยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
เชิงคุณภาพ 
๑.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการด าเนิน
ชีวิตที่ถูกต้อง ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
๒.เพื่อให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับการแนะ
แนวและช่วยเหลือนักเรียน 
๓.เพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียนที่มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

- ประชุม ก าหนดแนวทาง
การจัดกิจกรรมและจัดท า
ปฏิทินการด าเนินงาน/
เอกสารคู่มือการ
ด าเนินงาน  
- ด าเนินการตามปฏิทนิ
งาน ก ากบั ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

-นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
อย่างเป็นระบบ
และทั่วถึง  
 

๒ โครงการยกระดับ
คุณภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา 

เชิงปริมาณ 
๑.เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคนตระหนกัถึง
ความส าคัญของการยกระดบัคุณภาพ
การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
๒.เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
เชิงคุณภาพ 
๑.เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

- ประชุมทบทวนผลการ
ด าเนินงานในระยะที่ผ่าน
มา 
- ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
จุดเน้น  

-นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ
ตามจุดเน้นและมี
ผลการเรียนรู้ที่มี
มาตรฐาน 

  ๒.เพื่อให้ครูผู้สอนมีแนวทางและ
นวัตกรรม การพัฒนาผู้เรียนที่มคีุณภาพ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่สงูขึ้น 
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ที่ 
ชื่องำน/โครงกำร/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย วิธีด ำเนินกำร  

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
3 โครงการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา  
เชิงปริมาณ 
๑.เพื่อให้คณะครูทุกคนมีเอกสารพัฒนา
หลักสูตร  
๒.เพื่อให้โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มี
หลักสูตรท้องถิ่นไว้ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
เชิงคุณภาพ 
๑.เพื่อให้คณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีเอกสารการพัฒนาหลักสูตรทีม่ีคุณภาพ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

- ประชุมก าหนดประเด็น
และจัดท าปฏิทนิกิจกรรม 
การปฏิบัติการ 
- ด าเนินการประชุมและ
จัดท าเอกสาร คู่มือตาม
ปฏิทินงาน 
- ก ากับ ประเมินผลการใช้
เอกสารหลักสูตร 
ประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงาน  

-ครูผู้สอนร้อยละ 
๑๐๐ มีหลักสูตรใน
การจัดการเรียนการ
สอน 
-นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพมี
ผลการเรียนที่มี
มาตรฐาน 

  ๒.เพื่อให้โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มี
หลักสูตรท้องถิ่นที่มีคุณภาพ สอดคล้อง
กับความจ าเปน็/ความต้องการของ
ท้องถิ่นและมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

  

4 โครงการสถานศึกษา
สีขาว (ตา้นยาเสพ
ติด) สู่เครือข่าย 
 

เชิงปริมาณ 
๑.เพื่อให้นักเรียนทุกคนปลอดยาเสพติด 
๒.เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
เชิงคุณภาพ 
๑.เพื่อใหน้ักเรียนมีทักษะการปอ้งกัน
ตนเองจากยาเสพติด 
๒.เพื่อให้นักเรียนมีจิตส านึกรักตนเอง 
พัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต 

- คัดกรองนักเรียน 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 
- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตรวจสอบพฤติกรรม
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
- จัดค่ายคุณธรรมส าหรับ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
- กิจกรรม ๓D 

-นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี
-นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ ปลอดยา
เสพติด 

5 โครงการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

เชิงปริมาณ 
  เพื่อคัดเลือกนักเรียน ป.๔-ป.๖ สายชัน้
ละ ๑ ห้องเรียน รวม ๓ ห้องเรียน 
จ านวน ๑๕๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
  เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาความ 
สามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เต็มตามศักยภาพ จัดท าหลักสูตรเพิ่มเติม
จากนักเรียนปกติ และจัดวิทยากรให้
ความรู้เสริม ทันต่อความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยปีัจจบุัน 

- ประชุมวางแผน/จัดท า
โครงการ 
- จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนหลักสูตรพิเศษ ฝึก
ปฏิบัติการจริง    ทัศน
ศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์  
ติวเข้มเพื่อสอบแข่งขัน เข้า
ศึกษาต่อ 
- ติดตาม นิเทศ และ
ประเมินผล 

- นักเรียนห้อง
โครงการพิเศษฯ
จ านวน ๑๕๐ คน 
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น 
-นักเรียนจ านวน 
๑๕๐ คน สอบเข้า
ศึกษาต่อในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ได้ร้อยละ ๑๐๐  
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ที่ 
ชื่องำน/โครงกำร/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย วิธีด ำเนินกำร  

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
6  โครงการห้องเรียน

พิเศษ EP/MEP 
เชิงปริมาณ 
1.เพื่อคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๒ 
จ านวน ๒ ห้องเรียน และชัน้ ป.๑-2 
จ านวน 2 ห้องเรียน ทั้งหมด 110 คน 
เป็นห้องเรียนพิเศษ English Program 
2.คัดเลือกนักเรียน ป.3-ป.๖ สายชัน้ละ  
๑ ห้องเรียน รวม 4 ห้องเรียน จ านวน    
๑40 คน  เป็นห้องเรียนพิเศษ Mini 
English Program 
เชิงคุณภาพ 
๑.เพื่อใหน้ักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษในวชิาภาษาอังกฤษ 
คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ  
พลศึกษา สุขศึกษา และศิลปะ 
๒.นักเรียนสามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ
กับเจ้าของภาษา และน าไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้ 

- ประชุม แต่งตัง้
คณะท างานและจัดจา้ง
ชาวตา่งชาติ 
- ด าเนินการสอนและจดั
กิจกรรมต่าง ๆที่เก่ียวกับ
วัฒนธรรม ประเพณีของ
ชาวตา่งชาติและมีการ
วัดผลและประเมินผล 
- สรุปความพึงพอใจในการ
สอนของครู และของ
ผู้ปกครอง 

-ผู้เรียนจ านวน 
250 คน มีความรู้
ความสามารถใน
การใช้ภาษา 
อังกฤษได้เป็น
อย่างด ี
-ผู้เรียนจ านวน 
250 คน มี
ความสามารถใช้
ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารกับ
ชาวตา่งชาตไิด ้
 

7 โครงการพัฒนา
ผู้เรียนและใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายใน-
ภายนอกสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพจากแหล่งเรียนรู้ทัง้ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
2.นักเรียนเก่งและนักเรียนเรียนอ่อน
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนชั้นอนบุาลปีที่ 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มทีักษะและความ
พร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

- ประชุมเก่ียวกับ
สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่ง
เรียนรู้ในจังหวัดและจัดท า
คู่มือการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- จัดกิจกรรมการศึกษา
แหล่งเรียนรู้  
- ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และรายงาน
ผลการปฏบิัติงาน 

-นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ ได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ และได้รับ
โอกาสในการศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเอง  
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ที่ 
ชื่องำน/โครงกำร/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย วิธีด ำเนินกำร  

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 
8 โครงการ

ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
๑.เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
๒.เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
ตามโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
จ านวน ๒๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการ
ประชาธิปไตย 
๒.เพื่อให้นักเรียนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยและ
ระบอบประชาธปิไตย 
๓.เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้น าและการ
ท างานเปน็ทีมด้วยการปฏิบัติจรงิ 
๔.เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์ให้แก่นักเรียน 

-กิจกรรมสภานักเรียน 
-กิจกรรมระเบียบวินัย 
-กิจกรรมเขตสี 
-ศึกษาดูงาน 

-นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อัน 
มีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  
-นักเรียนร้อยละ 
๘๐ มีทัศนคติ 
ค่านิยมและ
พฤติกรรม
ประชาธิปไตยใน 
วิถีชีวิตประจ าวัน  

 
๑๗. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
      

 ๑๗.๑ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย (ปีกำรศึกษำ ๒๕๕8) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ด้ำนคุณภำพเด็ก 
มำตรฐำนที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 

    
 

 
 

มำตรฐำนที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ      
มำตรฐำนที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม      
มำตรฐำนที่ ๔  เด็กมีพัฒนาทางด้านสติปัญญา      
มำตรฐำนที่ ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี          
                   ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   
 

 

มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
มำตรฐำนที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
                   อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     
 

มำตรฐำนที่ ๗  แนวการจัดการศึกษา      
มำตรฐำนที่ ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน  
                   ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน 
                   ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

     
 

มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
มาตรฐานที่ ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
                    ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ 
                    การศึกษาปฐมวัย 

   

 

 
 

มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 
มำตรฐำนที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ  
                    แนวทางปฏิรปูการศึกษา เพื่อยกระดับ  
                    คุณภาพให้สูงขึ้น 

   

 

 

 
         ๑๗.๒ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘) 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

     
 

มำตรฐำนที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
    ที่พึงประสงค์ 

   
 

 

มำตรฐำนที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
    ด้วยตนเองรักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
    อย่างต่อเนื่อง 

     

มำตรฐำนที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น 
    ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา 
                   ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

     

มำตรฐำนที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่ จ าเป็นตาม 
                   หลักสูตร 

   
 

 

มำตรฐำนที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน     
                  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติ 
                  ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

    
 

 

มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
มำตรฐำนที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี  
                  ประสิทธิภาพ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่ 
   อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มำตรฐำนที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง   
                  ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี  
                  ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มำตรฐำนที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการ  
                    เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                    อย่างรอบด้าน 

   
 

 

มำตรฐำนที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ 
   และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
   พัฒนาเต็มศักยภาพ   

   
 

 

มำตรฐำนที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน  
                    ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน  
                    กฎกระทรวง 

     

มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนที่ ๑3 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุน  
                    ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

     

มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
มำตรฐำนที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
                    ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ 
                    ก าหนดขึ้น 

     
 

มำตรฐำนด้ำนมำตรฐำนกำรส่งเสริม 
มำตรฐำนที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น 
   แนวทางการ ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
                    และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ 
                    คุณภาพสูงขึ้น 
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๑๘. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
 

 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
  1) ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  (๒-๕ ปี) 
 
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี ้ น้ ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชีท่ี่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท่ี่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท่ี่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวยั ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท่ี่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปญัญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท่ี่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในชั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี่ที่ ๖ ประสิทธผิลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๓๕.๐๐ ๓๓.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี่ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๓.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชีท่ี่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๙๒ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งชีท่ี่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทศัน์ พันธกิจ  
               และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท่ี่ ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็น  
                 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการสง่เสริม    
ตัวบ่งชีท่ี่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ  
                  สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท่ี่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน   
                 รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเปน็เลิศที่สอดคล้องกับ  
                 แนวทางการปฏิรปูการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๔.๔๒ ดีมำก 
 
ในภำพรวมสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย (๒-๕ ปี) 

  สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ         ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      
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  2) ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

ตัวบ่งชี ้ น้ ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชีท่ี่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท่ี่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท่ี่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๔๓ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท่ี่ ๔ ผู้เรียนคิดเปน็ ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๕๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท่ี่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๒.๘๓ ดี 
ตัวบ่งชี่ที่ ๖ ประสิทธผิลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี่ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท่ี่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ 
               ต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๘๕ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งชีท่ี่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทศัน์ พันธกิจ    
               และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท่ี่ ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็น  
                 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการสง่เสริม    
ตัวบ่งชีท่ี่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ  
                 สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท่ี่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
                 รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเปน็เลิศที่สอดคล้องกับ   
                 แนวทางการปฏิรปูการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๐.๔๙ ดีมำก 
 
ในภำพรวมสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ 

  สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ         ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      
 
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก 
 ๑ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะจำกกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำโดยสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนต้นสังกัด 
 ด้ำนผู้เรียน  

ระดับก่อนประถมศึกษำ 
 จุดเด่น 
 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นเด็กดี มีมารยาทดี เคารพนบนอบต่อครูและผู้ใหญ่ รู้จัก
ประหยัดในการใช้ของส่วนรวมและของส่วนตัว นักเรียนมีทักษะเบื้องต้นดี ใช้กล้ามเนื้อใหญ่-เล็กได้ดี 
คล่องแคล่วว่องไว ใช้ประสาทสัมผัสท้ัง ๕ ได้ดี  มีทักษะในการสื่อสาร ฝากบอกข้อความถึงผู้ปกครองได้ทุก
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คน มีทักษะในการท างาน รักการท างาน ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ นักเรียนทุกคนมีสุขนิสัยดี มีสุขภาพ
กายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส มีสุนทรียภาพดี ชอบท ากิจกรรมศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว มีความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการดี 
  จุดที่ควรพัฒนำ 
 ควรพัฒนาให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบให้มากขึ้น ให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติตน
ตามข้อตกลงที่ให้สัญญาไว้กับครู อบรมให้นักเรียนมีความรู้สึกดี ๆ ต่อเพ่ือน ไม่รังแกเพ่ือน ฝึกให้นักเรียน
มีทักษะการสังเกต การเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่าง ๆ  ฝึกให้นักเรียนคิดรวบยอดได้ แก้ปัญหาได้ตาม
วัย ให้รู้จักมิติสัมพันธ์และการกะประมาณให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 ข้อเสนอแนะ 
 ๑. อบรมนักเรียนให้มีระเบียนวินัย โดยสร้างข้อตกลงประจ าห้องเรียนให้ชัดเจน เพ่ือให้
นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ฝึกให้ท าสมาธิให้ได้นาน ๆ เพ่ือความเป็นระเบียบของห้องเรียน สอนให้
นักเรียนรู้จักรักกัน ไม่ทะเลาะกัน 
 ๒. ฝึกให้นักเรียนเล่าข่าวและเหตุการณ์ประจ าวันที่นักเรียนพบเห็น น าเสนอผลงานของตนเอง
หน้ากลุ่มหรือหน้าชั้นเรียนได้ เป็นการฝึกให้นักเรียนกล้าคิด กล้าพูด และกล้าแสดงออก 
 ๓. สร้างแหล่งเรียนรู้หรือสื่อการเรียน ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน  สนามเด็กเล่นเป็นสื่อที่ส าคัญ ควรจะมีพัฒนาให้มากขึ้น 
 
 ระดับประถมศึกษำ 
 จุดเด่น 
 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นเด็กดี มีระเบียบวินัย สุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ แต่งกาย
ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน มีความรับผิดชอบต่องานที่ครูมอบหมายดี ทุกคนมีความเมตตากรุณา 
เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนและท้องถิ่น ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความซื่อสัตย์สุจริต รัก
การท างาน ท างานได้รวดเร็ว ผลงานมีประสิทธิภาพ ท างานร่วมกันเป็นทีมได้ดี ทุกคนตั้งใจจะประกอบ
อาชีพที่สุจริต นักเรียนทุกคนมีสุขนิสัยที่ดี มีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตที่ร่าเริงแจ่มใส นักเรียนทุก
คนมีสุนทรียภาพ มีผลงานด้านศิลปะทุกชั้นเรียน มีผลงานด้านกีฬาหลายประเภท รวมทั้งด้านดนตรีและ
นาฏศิลป์  
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 ๑. ด้านศาสนาพิธี ควรให้นักเรียนได้ปฏิบัติให้ครบไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ให้นักเรียน
สวดมนต์ทุกวันสุดสัปดาห์ แปล เพ่ือให้รู้ความหมาย นักเรียนสมาทานศีล ๕ ทุกเช้า เพ่ือให้เป็นคนดีมี
คุณธรรมสูง เข้าถึงหลักค าสอนของศาสนา 
 ๒. ควรพัฒนาทักษะการคิด ให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้คิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหา
เป็น 

๓. ควรพัฒนาและปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นให้สูงขึ้นตามจุดเน้นของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ๔. ควรสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดกับนักเรียนทุกคน และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนให้มีมากยิ่งขึ้น 
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๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถเฉพาะตัวของนักเรียนอย่างหลากหลาย เช่น ด้านกีฬา 
ด้าน 

ดนตรี-นาฏศิลป์ ด้านศิลปะ  เป็นต้น 

 ข้อเสนอแนะ 

  ๑. ควรจัดค่ายธรรมะให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ปีละ ๑ ครั้ง หรือภาคเรียนละ
ครั้ง ครั้งละ ๒-๓ วัน   
 ๒. ในการจัดกิจกรรมการเรียนควรฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์แก่นักเรียนทุกช่วงชั้น  
ฝึกให้นักเรียนเล่าข่าวตอนเช้าก่อนเรียน ให้นักเรียนวิเคราะห์ วิจารณ์ข่าว ฝึกให้นักเรียนน าเสนอผลงาน
และรายงานหน้าชั้นเรียนให้ได้ทุกคน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ควรฝึกให้นักเรียนเขียนเรียงความ 
ย่อความ สรุปความ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ และฝึกให้ท าโครงงานอย่างหลากหลาย 
 ๓. สร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกคน สร้างแหล่งเรียนรู้เพ่ิมขึ้น เช่น จัดหาหนังสือ
ค้นคว้าในห้องสมุด หรือจัดท ามุมสบายหลังห้องเรียนทุกชั้น จัดหาที่นั่งอ่านหนังสือให้ 
 ๔. ควรสอนวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ให้เป็นรูปธรรมและจริงจัง 
 
 ด้ำนคร ู
 จุดเด่น 
 ครูมีความรักสามัคคี มีความรู้ความสามารถ และมีความตั้งใจในการท างาน มีความรักและ
เมตตาศิษย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานและชุมชน มีประสบการณ์ในการท างานมานาน เป็นที่
ศรัทธาของผู้ปกครองและชุมชน 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 ในระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้หลากหลาย
และใช้หลักสูตรท้องถิ่นเพ่ิมเติมในสิ่งที่ขาด ส่งเสริมด้านกิจกรรมกีฬา ดนตรี เพื่อสร้างโอกาสที่ดีให้แก่ผู้เรียน
ทุกคน 
 ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนกับครูชาวต่างชาติ เพื่อเสริมเป็นค่าครอง
ชีพให้กับครูต่างชาติ เพื่อจะได้มีครูที่มีคุณภาพ ควรตั้งงบประมาณเฉพาะเพ่ือจ้างครูที่ออกจากราชการสอน
ไปก่อน จนกว่าจะได้ครูมาทดแทน จัดหาครูด้านกิจกรรมให้เพียงพอ และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
หรือวิทยากรท้องถิ่น   
 
 ด้ำนผู้บริหำร 
 จุดเด่น 
 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ มีการจัด
องค์กรโครงสร้างการบริหาร และจัดการบริหารอย่างเป็นระบบ มีการบริหารโดยหลักมีส่วนร่วม และมี
การตรวจสอบถ่วงดุลชัดเจน โปร่งใส  มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนอย่าง
หลากหลาย ท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา มีความเป็นประชาธิ ปไตยที่ทุกฝ่าย
ยอมรับ สามารถเป็นผู้น าทางวิชาการได้ดี สร้างความสามัคคีในหมู่คณะครู ท าให้ครูมีขวัญและก าลังใจใน
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การท างาน และท างานร่วมกันอย่างมีความสุข ผู้บริหารมุ่งมั่นอุทิศตนในการท างาน และเป็นแบบอย่างที่
ดี   
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 ควรวางแผนและนิเทศติดตามให้ครูใช้สื่อในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้หลากหลาย เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหา
ค าตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิด
แก้ปัญหา และตัดสินใจได้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่บูรณาการเชื่อมโยง
สาระความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ และแนวคิดของสื่อที่เรียนรู้ในห้องเรียนกับความจริงของชีวิต จัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนได้พัฒนาสุนทรียภาพด้านดนตรี ด้านกีฬา ไม่ควรจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเกินที่หลักสูตรก าหนด โดยจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้
หลากหลาย ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 
 ข้อเสนอแนะ 
 ควรจัดกิจกรรมโครงงานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ให้หลากหลายและการค้นคว้า
รายงานเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและปรับปรุงตนเอง ได้ใช้สื่อในการ
เรียนการสอนในทุกเนื้อหาวิชา เพ่ือให้ผู้เรียนได้สนุก เข้าใจได้ง่าย และจดจ าได้นาน พัฒนาหลักสูตรเพ่ือ
ใช้ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทั้ งกว้างลึกในเนื้อหาวิชานั้น ๆ และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต เช่น  การบริหารเงิน การบริหารเวลา ปรับความคิด เก่งด้านกีฬา 
ใช้เครื่องดนตรีง่ายๆ ได้เป็นต้น 
 
 ด้ำนโรงเรียน 
 จุดเด่น 

สภาพแวดล้อมภายนอก อาทิ ชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรง และ
ทางอ้อม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีการสนับสนุนงบประมาณ ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่าง
ดี   

ส่วนสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน พบว่า บุคลากรภายในโรงเรียน อาทิ บุคลากรมีความรู้  
ความสามารถ ใฝ่ศึกษาหาความรู้และเป็นผู้ทันเหตุการณ์ ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ที่ หลากหลาย 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี จึงเป็นที่นิยมของผู้ปกครองน าบุตรหลานมาเข้าเรียน
ในแต่ละปีการศึกษา ท าให้จ านวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น ในด้านโครงสร้างการบริหารงานและนโยบาย มีการ
บริหารงานแบบโรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) มีการกระจายอ านาจจากผู้บริหารไปที่
หัวหน้าฝ่าย จากหัวหน้าฝ่ายสู่หัวหน้าสายชั้น และลงสู่ครูผู้ปฏิบัติการ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ นอกจากนี้โรงเรียนยังเป็นสถานที่ให้บริการแก่ชุมชน 
อาทิ เป็นสถานที่ออกก าลังกายของเยาวชน เช่น มีสนามบาสเกตบอล เป็นต้น 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 ในด้านการบริหารงาน ยังขาดการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากภาระงานของครูมี
ค่อนข้างมากและซ้ าซ้อน  ครูผู้สอนไม่สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง  เนื่องจากมีห้องเรียนและห้อง
พิเศษต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งโรงเรียน
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อนุบาลภูเก็ตควรมีห้องเรียน ๘๐ ห้อง  ห้องพิเศษ ๒๙ ห้อง  แต่ปัจจุบันทางโรงเรียนมีห้องเรียนทั้งหมด ๕
6 ห้อง  เป็นห้องพิเศษ ๑๐ ห้อง   
 
 ๒ ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินภำยนอกรอบสำม  เม่ือวันที่  ๑- ๓  สิงหำคม  ๒๕๕๔ 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และเงื่อนไขท่ีท าให้ส าเร็จโดยการวิเคราะห์
สถานศึกษาจาก ผลการประเมิน 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
จุดเด่น  
๑. เด็กมีพัฒนาการ ๔ ด้าน และมีความพร้อมที่จะ
ศึกษาในชั้นต่อไป 
๒. ครูจัดประสบการณ์การเรียนโดยเน้นเด็กเป็น
ส าคัญอย่างประสิทธิภาพและเกิดผลที่ดี สามารถ
ด าเนินการบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด สามารถด าเนินการ
โครงการพิเศษเพ่ือแก้ปัญหาจนเป็นแนวทางท่ีดีใน
การแก้ปัญหา และสามารถรักษาระดับมาตรฐาน
ของสถานศึกษาไว้ได้ 

จุดที่ควรพัฒนำ  
๑. สถานศึกษาควรพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 
๒. สถานศึกษาควรมีการแก้ปัญหาพื้นที่ห้องเรียนให้ได้
สัดส่วนต่อเด็ก (๑:๒ ตารางเมตร) และการวาง
มาตรการความปลอดภัยและการบาดเจ็บในเด็ก 
๓. ครูควรมีการประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง 
๔. สถานศึกษาควรวางมาตรการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพมากข้ึน 

 
 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ  
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรจัดให้มีสื่อและแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษาให้เพียงพอกับจ านวนเด็ก และสอดคล้อง
กับสาระในหลักสูตรปฐมวัย เพ่ือสามารถจัดกิจกรรมให้เด็กได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง โดยด าเนินการ
ภายใน ๑ ปี 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ๒.๑ ผู้บริหารร่วมกับสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย วางแผนแก้ปัญหาพื้นที่ห้องเรียนให้ได้ตาม
เกณฑ์สัดส่วนต่อเด็ก และปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วมให้สะดวกในการใช้อย่างเหมาะสมกับวัย 
 ๒.๒ สถานศึกษาควรประสานความร่วมมือกับองค์กรของรัฐและเอกชนในการป้องกันความปลอดภัย
และการบาดเจ็บของเด็ก โดยมีการระบุการซ้อมและสาธิตการป้องกันและหนีภัย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
ด าเนินการภายใน ๑ ปี 
 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษาควรปรับปรุงการบันทึกพฤติกรรมเด็ก โดยก าหนดพฤติกรรมการประเมินให้ครอบคลุม
สภาพที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือจะได้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ครบทุกมาตรฐาน 
 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
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 สถานศึกษาควรวางแผนการประกันคุณภาพตามแนวปฏิบัติ ๘ ข้อ ให้ชัดเจน โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม มีกรรมการตรวจสอบทบทวน และมีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติในแนวทาง ๘ ข้อ เป็นแบบ 
PDCA 
 
 ระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ 
 จุดเด่น  
 ๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสม มีสัมมาคารวะ สุภาพเรียบร้อย มีวินัย เป็นลูกที่ดี 
เป็นนักเรียนที่ดี มีจิตสาธารณะ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เติบโตสมวัย ร่าเริง กล้าแสดงออก 
 ๒. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรทุกปี มีสาระเพ่ิมและหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาและความต้องการของผู้เรียน และชุมชน  มีแหล่งเรียนรู้ หลากหลาย สื่อเทคโนโลยี
เพียงพอ กรรมการสถานศึกษามีศักยภาพการระดมทรัพยากรและการเสนอแนะในการพัฒนา 
 ๓. ครูทุกคนท าแผนการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาเป็นศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ ครูทุกคนต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและเป็นแบบอย่างใน
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน และเป็นวิทยากรแก่ครูในโรงเรียนอ่ืน 
 ๔. บ ุคลากรม ีความตื ่นต ัวในการพัฒนาค ุณภาพ วางแผน การประกันค ุณภาพให ้มี
ผู้รับผิดชอบ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 จุดที่ควรพัฒนำ  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังควรได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ  
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ๑.๑ ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ โดย
ครูผู้สอนควรปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ รวมทั้งการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  ๑.๒ สถานศึกษาควรประเมินและวิเคราะห์แบบทดสอบ O-NET รวมทั้งผลการสอบ O-NET ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และน าผลไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการสอนซ่อมเสริม
ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่มีผลสัมฤทธิ์ ผลการสอบ O-NET ลดลง ทั้งนี้ควรด าเนินการให้เกิดประสิทธิผล
ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ๒.๑ สถานศึกษาควรจัดวางระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการให้มีความชัดเจน มี
ระบบ มีคู่มือการปฏิบัติ ซึ่งเป็นแนวทางและทิศทางในการพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการ 
  ๒.๒ สถานศึกษาควรมีการระบุให้ชัดเจนในแผนปฏิบัติการ มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความ ส าเร็จควรก าหนดเป็นรูปธรรม หรือก าหนดเป็นค่าร้อยละที่สามารถเปรียบเทียบการพัฒนาของปีที่
ผ่านมาได้ และควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการวางแผน 
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 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ครูควรจัดท าบันทึกหลังสอนให้ชัดเจน ครอบคลุมในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ
อุปกรณ์ การวัดและประเมินผลความรู้ พฤติกรรมผู้เรียน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาควรวางแผนการประกันคุณภาพตามแนวปฏิบัติ ๘ ข้อ ทุกขั้นตอนให้ชัดเจน 
โดยมี ส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง และมีหลักฐานการตรวจสอบได้ มีระบบ PDCA ที่ชัดเจน 
 
 กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้เพื่อกำรพัฒนำ 
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้น าข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก หลอมรวมเข้ากับ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษารอบที่สอง ได้แก่ การมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔ ประการ คือ 
   ๑. การพัฒนาคนไทยยุคใหม่ เด็กไทยและคนไทยในอนาคต  เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข ด ารง
รักษาความเป็นไทยและรู้เท่าทันกับสถานการณ์ของโลก ซึ่งให้ความส าคัญกับการก้าวสู่คุณภาพมาตรฐาน
ระดับสากล และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๕ กลุ่มสาระหลัก  การ
สอนซ่อมเสริมและกิจกรรมเสริมอย่างสม่ าเสมอ พัฒนาทักษะด้านการคิดโดยกิจกรรมโครงงาน กิจกรรม
การศึกษาอิสระ และใช้เทคนิคการสอนที่ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหาอย่างสม่ าเสมอ 
   ๒. การพัฒนาครูให้มีสมรรถนะเพียงพอแก่การปฏิรูปการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  และมุ่งเน้น
การท างานประจ าสู่การวิจัยและพัฒนาคุณภาพ การสร้างจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง 
   ๓. การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ โดยสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
ต้องด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  เพ่ือการเป็นศูนย์เรียนรู้ส าหรับ
ผู้เกี่ยวข้องทั่วไป 
   ๔. การพัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มุ่งเน้นเรื่องการกระจายอ านาจ เพ่ือที่ให้การ
บริหารสถานศึกษามีความคล่องตัวและเป็นอิสระมากที่สุด ควบคู่ไปกับการเน้นธรรมาภิบาล  โดยองค์
คณะบุคคลที่เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชน สังคม และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
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ส่วนที่  ๒ 
 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 

๑. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
 ผลการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีของสถานศึกษา 
 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 

ชื่องำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

ผลส ำเร็จ 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

 (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
1. โครงการพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ     
1.ครูผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
ภูเก็ต 
2.นักเรียนทุกคนได้รับการพฒันา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบดา้น 
เชิงคุณภาพ    
1.ครูผู้สอนทุกคนมีความเข้าใจ และ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
อนุบาลภูเก็ตไดต้ามเปา้หมายของ
สถานศึกษา 
2.โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมีหลักสตูร
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน 

เชิงปริมาณ 
๑.ครูทุกคนมีเอกสารพัฒนา
หลักสูตร  
๒.โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มี
หลักสูตรท้องถิ่นไว้ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ 
๑.เอกสารการพัฒนาหลักสูตรมี
คุณภาพใช้ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับด ี
๒.หลักสูตรท้องถิ่นมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับความจ าเป็นและ
ความต้องการของท้องถ่ิน อยู่ใน
ระดับด ี

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๗  
แนวทางการจัด
การศึกษา 
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

๒. โครงการห้องสมุด
มีชีวิต   

เชิงปริมาณ 
   โรงเรียนมีห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
จ านวน ๑ แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
๑.ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู ้
๒.ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู ้

เชิงปริมาณ 
  โรงเรียนมีห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ จ านวน ๑ แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
๑.ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก 
๒.ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้อยู่ในระดบัด ี

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๙  
สถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริม 
สนับสนนุให้
สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๑   
คุณภาพผู้เรียน 
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ชื่องำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

ผลส ำเร็จ 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

 (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
๓. โครงการพัฒนา
ระบบเครือข่ายและ
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศสู่
มาตรฐานสากล 

เชิงปริมาณ  
1.ระบบเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ใน
สถานศึกษา 
2.จัดตั้งศูนย์ปฏบิัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศระดบัสถานศึกษา 
3.องค์กรทั้งภายในและภายนอกได้รับรู้
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ 
1.สถานศึกษามีระบบเครือข่าย 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารที่
มีคุณภาพท าให้การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเปน็
มาตรฐานสากล 
2.ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เป็นอย่างดีในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3.องค์กรทั้งภายในและภายนอกรับรู้
ข่าวสารความเคลื่อนไหวของ
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1. จัดตั้งศูนย์ปฏบิัติการ
เทคโนโลยสีารสนเทศระดับ
สถานศึกษา 
2. ติดตั้งระบบเครือข่าย
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ     
โรงเรียนมีระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีคุณภาพ ในระดบั ด ี

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๙  
สถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริม 
สนับสนนุให้
สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๔ 
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มี
ประสิทธผิล 

4. โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
นักเรียนชั้นอนบุาล
และประถมศึกษา 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และ
ระดับประถมศึกษาทุกคน ได้รบัอาหาร
กลางวันทุกวันในวนัเปิดเรียน 
เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนได้รับสารอาหารที่เพียงพอและ
ถูกหลักโภชนาการ 
๒.นักเรียนมีสุขภาพพลานามยัที่
แข็งแรง สมบูรณ์ 
๓.นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
และระดับประถมศึกษาทุกคน 
ได้รับอาหารกลางวันทุกวันในวนั
เปิดเรียน อยู่ในระดับด ี
เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนได้รับสารอาหารที่
เพียงพอและถูกหลักโภชนาการ 
อยู่ในระดับดีมาก 
๒.นักเรียนมีสุขภาพพลานามยัที่
แข็งแรง สมบูรณ์ อยู่ในระดับด ี
๓.นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
อยู่ในระดับ ด ี

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑  
เด็กมีพัฒนาการดา้น
ร่างกาย 
มาตรฐานที่ ๒  
เด็กมีพัฒนาการดา้น
อารมณ์และจิตใจ 
มาตรฐานที่ ๓  
เด็กมีพัฒนาการดา้น
สังคม 
มาตรฐานที่ ๔  
เด็กมีพัฒนาการดา้น
สติปัญญา 
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๑   
คุณภาพผู้เรียน 
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ชื่องำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

ผลส ำเร็จ 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

5. โครงการบริหาร
งบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน 

เชิงปริมาณ 
1.มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ครอบคลุม
ทั้งปริมาณ คุณภาพ อย่างมปีระสิทธิภาพ
และประสทิธิผล ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ตรวจสอบได้ ร้อยละ 85 
2.นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับประโยชน์จากการใช้งบประมาณและ
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
1.มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ครอบคลุมทั้ง
ปริมาณ คุณภาพ มปีระสทิธิภาพและ
ประสทิธผิล ตรงตามวัตถปุระสงค ์
ตรวจสอบได้ อยู่ในเกณฑ์ด ี
2.นักเรียนและบุคลากรได้รับประโยชน์
จากการใช้งบประมาณและทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า 

เชิงปริมาณ 
1.มีการใช้จ่ายงบประมาณที่
ครอบคลุมทั้งปริมาณ คุณภาพ 
อย่างมีประสทิธิภาพและ
ประสิทธผิล ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ตรวจสอบได้ ในระดับดี 
2.นักเรียนและบุคลากรทาง 
การศึกษาได้รับประโยชน์จากการ
ใช้งบประมาณและทรพัยากรอย่าง
คุ้มค่า อยู่ในระดับด ี
เชิงคุณภาพ 
1.มีการใช้จ่ายงบประมาณที่
ครอบคลุมทั้งปริมาณ คุณภาพ 
อย่างมีประสทิธิภาพและ
ประสิทธผิล ตรงตามวัตถุประสงค ์
ตรวจสอบได้ ในระดับดี 
2.นักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับประโยชน์จากการใช้
งบประมาณและทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า อยู่ในระดับด ี

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑๑  
การพัฒนา
สถานศึกษาตาม
นโยบายและ
แนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้
สูงขึ้น 
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

6. โครงการบริหาร
จัดการการเงินและ
พัสดุในสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
๑.โรงเรียนมีสื่อและวัสดุการศึกษาไว้ใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ ร้อยละ ๑๐๐ 
๒.การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเกิดประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอน ร้อยละ ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
๑.การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเกิดประโยชน์
ต่อการเรียนการสอน 
๒.การจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา เป็นไปด้วย
ความถูกต้องรวดเร็ว โปร่งใส และการ
เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ 

เชิงปริมาณ 
๑.โรงเรียนมีสื่อและวัสดุการศึกษา
ไว้ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ อยู่ใน
ระดับดี  
๒.การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน     
อยู่ในระดับด ี
เชิงคุณภาพ 
๑.การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
๒.การจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา 
ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑๑  
การพัฒนาสถาน 
ศึกษาตามนโยบาย
และแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อยก 
ระดับคุณภาพให้
สูงขึ้น 
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 



                                                                                                                                                         

50 
 

ชื่องำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

ผลส ำเร็จ 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

7. โครงการพฒันา
และปรบัปรุงอาคาร
สถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ  
ภูมิทัศน์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ภายใน
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
   ครูและนักเรียนทุกคนมีส่วนรว่มใน
การปรับปรุงห้องเรียน ห้องพิเศษ 
แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
เชิงคุณภาพ 
   โรงเรียนได้รับการพัฒนา ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ให้
พร้อมใช้งาน ปลอดภัย 

เชิงปริมาณ 
   ครูและนักเรียนทุกคนมี ส่วน
ร่วมในการปรับปรุงห้องเรียน 
ห้องพิเศษ แหล่งเรียนรู้ 
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้
สะอาด เรียบร้อย สวยงาม อยู่
ในระดับด ี
 เชิงคุณภาพ 
   โรงเรียนได้รับการพัฒนา 
ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 
ปลอดภัย อยู่ในระดับด ี

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๙  
สถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริม 
สนับสนนุให้
สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

8. โครงการปรับปรุง 
ต่อเติม อาคาร
อเนกประสงค ์    
(โรงอาหาร) 

เชิงปริมาณ 
   โรงเรียนมีอาคารอเนกประสงค์ที่มี
พื้นที่ใช้งานเพิ่มมากขึ้น จ านวน 1 หลัง 
เชิงคุณภาพ 
   อาคารอเนกประสงค์มีความมั่นคง 
สะอาด และปลอดภัย อยู่ในสภาพใช้
งานได้ดีอย่างมปีระสทิธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
  โรงเรียนมีอาคารอเนกประสงค์ที่
มีพื้นที่ใช้งานเพิ่มมากข้ึน ในการ
จัดกิจกรรมที่หลากหลาย จ านวน 
1 หลัง 
เชิงคุณภาพ 
  อาคารอเนกประสงค์มีความ
มั่นคง สะอาด และปลอดภัย  
อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดีมาก 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๙  
สถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริม 
สนับสนนุให้
สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

9. โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน แบบ 
324ล/55-ข (เขต
แผ่นดินไหว) 

เชิงปริมาณ 
   โรงเรียนมีอาคารเรียนมีพื้นทีใ่ช้งาน
เพิ่มมากขึ้น เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน
ที่ใช้บริการ   
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียน ครู และผู้ปกครอง สามารถ
ใช้พื้นที่ในบริเวณโรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

เชิงปริมาณ 
   โรงเรียนมีอาคารเรียน มี
ห้องเรียนเพิ่มมากขึ้นเพียงพอ
ต่อจ านวนนักเรียนที่ใชบ้ริการ   
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียน ครู และผู้ปกครอง 
ใช้พื้นที่ในบริเวณโรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้ได้ อยู่ในระดับด ี

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๙  
สถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริม 
สนับสนนุให้
สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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ชื่องำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

ผลส ำเร็จ 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
9. โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน แบบ 
324ล/55-ข (เขต
แผ่นดินไหว (ต่อ) 

  

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1๐. โครงการการ
พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
๑.เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคนตระหนกัถึง
ความส าคัญของการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและจัดท าระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของ สพฐ. และมาตรฐาน
การศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด 
๒.เพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาที่โรงเรียนก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียน 
2.โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปี 255๙ ภาพรวม
ระดับดีเยี่ยม  

เชิงปริมาณ 
๑.ครูผู้สอนทุกคนตระหนักถึง
ความส าคัญของการพฒันา
คุณภาพการศึกษาและจัดท า
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของ สพฐ. และ
มาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษา
ก าหนด อยู่ในระดับด ี
๒.ผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียน
ก าหนด  
เชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
และนักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานของโรงเรียน 
2.ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปี 255๙ ภาพรวม
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๘  
สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาตามที่
ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๔  
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มี
ประสิทธผิล 

1๑. โครงการ
สหกรณ์ในโรงเรียน
ครบวงจร 

เชิงปริมาณ        
   นักเรียน คณะครู และบุคลากรทุก
คนเป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียนอนุบาล
ภูเก็ต 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียน ครู และบุคลากร ของ
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมีความรู้ ทักษะ
ในการเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยวิธี
ปฏิบัติจริง  
2.สมาชิกมีฐานะทางเศรษฐกิจและ 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน 
ได้รับบริการที่ดจีากสหกรณ์ 
2.นักเรียนทุกคนสามารถน า
ความรู้วิธีการสหกรณ์ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียน ครู และบุคลากร 
ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมี
ความรู้ ทักษะในการเรียนรู ้

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๙  
สถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริม 
สนับสนนุให้
สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
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ชื่องำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

ผลส ำเร็จ 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
1๑. โครงการ
สหกรณ์ในโรงเรียน
ครบวงจร (ต่อ) 

สังคมดีขึ้น ระบบสหกรณ์โดยวธิีปฏิบตัิจริง 
2.สมาชิกมีฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมดีขึ้น 

มาตรฐานที่ ๑   
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1๒. โครงการ Open 
House 

เชิงปริมาณ 
   การประสานความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปกครอง ชุมชน และ องค์กรอ่ืนๆ 
อย่างเหมาะสมทั่วถึงในการพัฒนา
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร่วมงาน 2,500 คน 
2.มีการส่งเสริม สนับสนนุและ
ประสานงานการจัดการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบนัสังคมอ่ืนทีจ่ัดการศึกษา 
3.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้องมีคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 

   โรงเรียนได้ประชาสัมพนัธ์
งานการศึกษาอย่างทั่วถึง 

เชิงคุณภาพ 

1.ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม
กิจกรรม ได้รับทราบผลการ 

ด าเนินงานของโรงเรียน 
2.ได้รับการส่งเสริม สนับสนนุ
และประสานงานการจัดการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องค์กร  

หน่วยงานและสถาบนัสังคมอ่ืน
ที่จัดการศึกษา 
3.มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่ง
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง
อย่างมีคุณภาพ 

4.ประสานความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า 
องค์กรอ่ืนๆ อย่างเหมาะสมและ
ทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑๐  
การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตาม
ปรัชญา วสิัยทัศน์ 
จุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย 
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๑   
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ชื่องำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

ผลส ำเร็จ 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
13.โครงการนิเทศ
ภายใน 

เชิงคุณภาพ 
1.ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
2.ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
3.ครูทุกคนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ได้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
4.ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 พัฒนา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน 

เชิงคุณภาพ 
1.ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร 
2.ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.ครูทุกคนเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ได้สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน 
4.ครมูีการพัฒนาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสอน 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๘  
สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของสถาน 
ศึกษาตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓  
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ ๔ 

ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มี

ประสิทธผิล 
 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

ชื่องำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

ผลส ำเร็จ 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

 (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
   บุคลากรทุกคนเข้าอบรม สัมมนา 
ประชุมเชิงปฏิบัติการในสถานศกึษา 
สถาบนัหรือหน่วยงานตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐ
และเอกชน 
เชิงคุณภาพ 
   สร้างวิสัยทัศนบ์ุคลากรให้ได้รบั
ความรู้เพิ่มเติม และน าความรู้มา  
บูรณาการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
และเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน 

เชิงปริมาณ 
   บุคลากรครูได้เข้าอบรม 
สัมมนา ประชุมเชิงปฏบิัติการใน
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยใน
ท้องถิ่น และสถานศึกษาเอกชน 
อยู่ในระดับด ี
เชิงคุณภาพ 
   ครูมีวิสัยทัศน์ และน าความรู้
มาบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองเพื่อประโยชน์ในการ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๕  
ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนา้ที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธผิล 
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
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ชื่องำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

ผลส ำเร็จ 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
  เรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก มาตรฐานที่ ๒  

กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓  
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒. โครงการจัดจ้าง
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล
ภูเก็ต 

เชิงปริมาณ    
   โรงเรียนมีอัตราก าลังเพียงพอกับ
ความต้องการ 
เชิงคุณภาพ   
๑.โรงเรียนจัดอัตราก าลังให้เพียงพอใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๒.โรงเรียนจัดสรรงบประมาณในการจัด
จ้างบุคลากรปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

เชิงปริมาณ    
   โรงเรียนมีอัตราก าลังเพียงพอ
กับความต้องการ  
เชิงคุณภาพ   
๑.โรงเรียนสามารถจัดอัตรา 
ก าลังให้เพียงพอในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ใน
ระดับด ี
๒.โรงเรียนจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดจ้างบุคลากร 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ อยู่ใน
ระดับดีมาก 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑๑  
การพัฒนาสถานศึกษา
ตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น 
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

3. โครงการพัฒนา
ครูท าวิจัยในชัน้เรียน    

เชิงปริมาณ 
1.ครูมีความรู้เกี่ยวกบักระบวนการวิจัยใน
ชั้นเรียน ร้อยละ 90 
2.ครูมีผลงานการวิจยัในชัน้เรียน เพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน ร้อยละ 90 
3.ครูมีระบบและวิธีการท างานอย่างครู
มืออาชีพ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ  
1.ครูมีการศึกษา วิจัย และน าผลการ 
วิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
2.ครูสามารถแก้ปัญหาในชัน้เรียนได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
3.ครูมีงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
1.ครูมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ 
วิจัยในชัน้เรียน ในระดบัด ี
2.ครูมีผลงานการวิจัยในชั้นเรียน 
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน  
3.ครูมีระบบและวิธีการท างาน
อย่างครูมืออาชีพ 
เชิงคุณภาพ  
1.ครูมีการศึกษา วิจัย และน า
ผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้
2.ครูสามารถแก้ปัญหาในชัน้
เรียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
3.ครูมีงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๕  
ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนา้ที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธผิล 
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๓  
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทกัษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา และ
เทคโนโลยี มทีักษะชีวิต ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

ชื่องำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

ผลส ำเร็จ 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนา
ผู้เรียนและใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายใน-
ภายนอกสถานศึกษา  

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพจากแหล่งเรียนรู้ทัง้ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
2.นักเรียนเก่งและนักเรียนเรียนอ่อน
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนชั้นอนบุาลปีที่ 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มทีักษะและความ
พร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพจากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
2.นักเรียนเก่งและนักเรียนเรียน
อ่อนได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนชั้นอนบุาลปีที่ 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มทีักษะ
และความพร้อมตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๙  
สถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริม 
สนับสนนุให้
สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๑ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

2. โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนทุกคนได้รับดูแลช่วยเหลือ 
ตรงตามสภาพปัญหาอยา่งเป็นระบบ
และมีความทั่วถึง 
๒.ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ 
ทัศนคติและมีทักษะการแนะแนวและ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

เชิงปรมิาณ 
๑.นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและ
ทั่วถึง อยู่ในระดับด ี
๒.ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะการแนะแนวและ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑๐  
การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตาม
ปรชัญา วสิัยทัศน์ 
จุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย 
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๑ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ชื่องำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

ผลส ำเร็จ 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
2. โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (ต่อ) 

เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนมีทักษะในการด าเนนิชีวิตที่
ถูกต้อง ด ารงชีวิตอย่างมีความสขุ 
๒.ครูมีความรู้เกี่ยวกับการแนะแนวและ
ช่วยเหลือนักเรียน 
๓.โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียนที่มีประสทิธิภาพและ
ประสิทธผิล 

เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนมีทักษะในการด าเนิน
ชีวิตที่ถูกต้อง ด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข อยู่ในระดับด ี
๒.ครูมีความรู้เกี่ยวกับการแนะแนว
และช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีมาก 
๓.โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีประสทิธิภาพและ
ประสิทธผิล อยู่ในระดบัด ี

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. โครงการ
ประชาธิปไตยใน     
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
๒.คณะกรรมการสภานักเรียนตาม
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน  
จ านวน ๒๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยและ
ระบอบประชาธปิไตย 
2.ส่งเสริมความเป็นผูน้ าและการท างาน
เป็นทีมด้วยการปฏิบัติจริง 
3.เสริมสร้างคุณลักษณะที่ พงึประสงค์
ให้แก่นักเรียน 

เชิงปริมาณ 
 ๑.นักเรียนทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
๒.คณะกรรมการสภานักเรียน
ตามโครงการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน จ านวน ๒๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการ
ประชาธิปไตย อยู่ในระดับดีมาก 
๒.นักเรียนสามารถเป็นผู้น าและ
ผู้ตามในการท างานเปน็ทีม อยู่
ในระดับดีมาก 
๓.นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ อยู่ในระดบั ดีมาก 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑๐  
การพัฒนาให้บรรลุ
เป้าหมายตาม
ปรัชญา วสิัยทัศน์ 
จุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย 
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๑  
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

    
4. โครงการ
สถานศึกษาสีขาว 
(ต้านยาเสพติด)     
สู่เครือข่าย 

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนทุกคนปลอดยา เสพติด 
๒.นักเรียนทุกคนได้รับการพฒันาทักษะ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนมีทักษะการป้องกันตนเอง
จากยาเสพติด 
๒.นักเรียนมีจิตส านึกรักตนเอง พัฒนา
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวติ 

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนทุกคนปลอดยา 
เสพติด  
๒.นักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  
เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนมีทักษะการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติด อยู่ใน
ระดับด ี
๒.นักเรียนมีจิตส านึกรักตนเอง  

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑๐  
การพัฒนาให้บรรลุ
เป้าหมายตาม
ปรัชญา วสิัยทัศน์ 
จุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย 
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
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ชื่องำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

ผลส ำเร็จ 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

 (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
4. โครงการ
สถานศึกษาสีขาว 
(ต้านยาเสพติด)     
สู่เครือข่าย (ต่อ)  

พัฒนาสุขภาพอนามัยและ
คุณภาพชีวิต ระดบัด ี

มาตรฐานที่ ๑  
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

5. โครงการส่งเสริม
สุขภาพ 

เชิงปริมาณ 
   นักเรียนทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณ์ทั้งดา้นรา่งกายและจิตใจ 
เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ 
๒.นักเรียนสามารถน าหลักการในการ
ออกก าลังกายไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างต่อเนื่อง 
 

เชิงปริมาณ 
   นักเรียนร้อยละ ๙๐ มี
สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ทัง้ด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณ์ทั้งดา้นรา่งกายและ
จิตใจ อยู่ในระดับด ี
๒.นักเรียนน าหลักการในการ
ออกก าลังกายไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ในระดับดี 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑  
เด็กมีพัฒนาการดา้น
ร่างกาย 
มาตรฐานที่ ๒  
เด็กมีพัฒนาการดา้น
อารมณ์และจิตใจ 
มาตรฐานที่ ๓  
เด็กมีพัฒนาการดา้น
สังคม 
มาตรฐานที่ ๔  
เด็กมีพัฒนาการดา้น
สติปัญญา 
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๑  
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

6. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
และมารยาทไทย 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม วินัยใน
ตนเอง มีความซื่อสัตย ์และประหยัดอด
ออม ร้อยละ 90 
2.นักเรียนมีความรับผิดชอบ สามารถ
ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนได ้
เชิงคุณภาพ 
   ครูและนักเรียนให้ความร่วมมือใน 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
วินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย ์
และประหยัดอดออม อยู่ใน
ระดับด ี
2.นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
สามารถปฏบิัติตามกฎของ
โรงเรียนได้ อยู่ในระดบัด ี

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑  
เด็กมีพัฒนาการดา้น
ร่างกาย 
มาตรฐานที่ ๒  
เด็กมีพัฒนาการดา้น
อารมณ์และจิตใจ 
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ชื่องำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

ผลส ำเร็จ 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

 (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
6. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
และมารยาทไทย 
(ต่อ) 

การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง มี
ความซื่อสัตย ์และประหยัดอดออม 

เชิงคุณภาพ 
   ครูและนักเรียนให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัยในตนเอง มี
ความซื่อสัตย ์และประหยัดอด
ออม อยู่ในระดับดี 

มาตรฐานที่ ๓  
เด็กมีพัฒนาการดา้น
สังคม 
มาตรฐานที่ ๔  
เด็กมีพัฒนาการดา้น
สติปัญญา 
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๑ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
7. โครงการสืบสาน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย 

เชิงปริมาณ 
   นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้ 
สนับสนุนความสามารถทั้งในด้านศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป ์
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนได้เรียนรู้ มีความซาบซึ้งใน
อารมณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์และ
สืบทอดวัฒนธรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลปไ์ทย 

เชิงปริมาณ 
   นักเรียนทุกคนได้รับการ
เรียนรู้ สนับสนุนความสามารถ
ทั้งในด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป ์ในระดับด ี
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนได้เรียนรู้ มีความ
ซาบซึ้งในอารมณ์ มีเจตคติที่ดี
ต่อการอนุรักษ์และสืบทอด
วัฒนธรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลปไ์ทย ในระดับดี 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑๐  
การพัฒนาให้บรรลุ
เป้าหมายตาม
ปรัชญา วสิัยทัศน์ 
จุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย 
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๑ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ชื่องำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

ผลส ำเร็จ 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

 (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
8. โครงการยกระดับ
คุณภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
๑.ครูผู้สอนทุกคนตระหนักถึง
ความส าคัญของการยกระดบัคุณภาพ
การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
๒.นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
๒.ครูผู้สอนมีแนวทางและนวัตกรรม 
การพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลการเรียนทีสู่งขึ้น 

เชิงปริมาณ 
๑.ครูผู้สอนทุกคนตระหนักถึง
ความส าคัญของการยกระดบั
คุณภาพการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน 
ทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชวีิตอย่าง
มีคุณภาพ อยู่ในระดับด ี
๒.นักเรียนทุกคนได้รับการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ใน
ระดับด ี
เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ในระดับด ี
๒.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑๑  
การพัฒนา
สถานศึกษาตาม
นโยบายและ
แนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้
สูงขึ้น 
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๑ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ ๔ 
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มี
ประสิทธผิล 

9. โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ
EP/MEP 

เชิงปริมาณ 
1.คัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๒ 
จ านวน ๒ ห้องเรียน และชัน้ ป.๑-2 
จ านวน 2 ห้องเรียน ทั้งหมด 110 คน 
เป็นห้องเรียนพิเศษ English Program 
2.คัดเลือกนักเรียน ป.3-ป.๖ สายชัน้ละ 
๑ ห้องเรียน รวม 4 ห้องเรียน จ านวน  
๑40 คนเป็นห้องเรียนพิเศษ Mini 
English Program 
 

เชิงปริมาณ 
1.มีนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
English Program ชั้นอนบุาล  
๑-๒ จ านวน ๒ ห้องเรียน และ
ชั้น ป.๑-2 จ านวน 2 ห้องเรียน 
ทั้งหมด 110 คน  
2.มีนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini 
English Program ป.3-ป.๖  
สายชัน้ละ ๑ ห้องเรียน รวม 4 
ห้องเรียน จ านวน  ๑40 คน   

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑๑  
การพัฒนา
สถานศึกษาตาม
นโยบายและ
แนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้
สูงขึ้น 
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ชื่องำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

ผลส ำเร็จ 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

 (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
9. โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ
EP/MEP (ต่อ) 

เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษในวชิาภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงาน
อาชีพ  พลศึกษา สุขศึกษา และศิลปะ 
๒.นักเรียนสามารถสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา และ
น าไปใช้ในชีวิต ประจ าวันได ้

เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนได้เรียนวิชา   
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ การงานอาชพี  
พลศึกษา สุขศึกษา และศิลปะ
กับครูชาวต่างประเทศ 
๒.นักเรียนสามารถสื่อสารภาษา   
อังกฤษกับเจ้าของภาษา อยู่ใน
ระดับด ี
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๑ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

 

10. โครงการพัฒนา
ทักษะด้านภาษา 
อังกฤษ 

เชิงปริมาณ 
   นักเรียนชั้น อ.1 – ป.6 ได้เรียน
ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ  
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนทุกคนมีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ถูกต้อง
และคล่องแคล่ว  

เชิงปริมาณ 
   นักเรียนทุกคนมีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่
ถูกต้อง  
เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษา 
อังกฤษในการสื่อสารที่ถูกต้อง
และคล่องแคล่ว อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
๒.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษา 
อังกฤษในระดับด ี

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑๑  
การพัฒนา
สถานศึกษาตาม
นโยบายและ
แนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้
สูงขึ้น 
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๑ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

11. โครงการพัฒนา
ทักษะภาษาจีนเพื่อ
การสื่อสาร 

เชิงปริมาณ 
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี ่2-5 
จ านวน 1,200 คนได้พฒันาทกัษะ
ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนได้เรียนภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสารกับครูอาสาสมัครจีนเจ้าของ
ภาษาโดยตรง 
2.นักเรียนมีทักษะในการแสวงหา 

เชิงปริมาณ 
   มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 
2-5 จ านวน 1,200 คนได้พฒันา
ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนสามารถสื่อสารภาษา 
จีนกับครูอาสาสมัครชาวจีน  
2.นักเรียนมีทักษะแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๑ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ชื่องำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

ผลส ำเร็จ 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

 (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
11. โครงการพัฒนา
ทักษะภาษาจีนเพื่อ
การสื่อสาร (ต่อ) 

ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนักในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 

และพัฒนาตนเอง 
3.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนักในความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

 

12. โครงการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

เชิงปริมาณ 
  ได้นักเรียน ป.๔-ป.๖ สายชั้นละ ๑ 
ห้องเรียน รวม ๓ ห้องเรียน จ านวน 
๑๕๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีการพัฒนาความ สามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรเ์ต็ม
ตามศักยภาพ จัดท าหลักสูตรเพิม่เติม
จากนักเรียนปกติ และจัดวิทยากรให้
ความรู้เสริม ทันต่อความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยปีัจจบุัน 

เชิงปริมาณ 
   มีนักเรียนห้องโครงการพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ชัน้ ป.๔-ป.๖  
๓ ห้องเรียน จ านวน ๑๕๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนได้พัฒนาความ 
สามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตรเ์ต็มตามศักยภาพ 
อยู่ในระดับดีมาก 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๑ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

๑3. โครงการ      
จินตคณิต    

เชิงปริมาณ 
   นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปทีี ่๒-๕ 
ทุกคน ผ่านการฝึกทักษะกระบวนการ
คิด  (โปรแกรมการเรียนการสอนจินต
คณิต) 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนได้รับการพฒันาทักษะ
กระบวนการคิด  ด้วยคณิตคิดเร็วที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และทักษะ
การคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 

เชิงปริมาณ 
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 
๒-๕ ทุกคน ผ่านการฝึกทักษะ
โปรแกรมการเรียนการสอนจินต
คณิต 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดด้วยโปรแกรม
คณิตคิดเร็ว อยู่ในระดับดี 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๑ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

14. โครงการ
ห้องเรียนสีเขียว 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ครูและ
บุคลากรเกิดกิจนิสัยการประหยัดไฟฟ้า
แบบยั่งยนืได้ ร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน ครูและบุคลากรเกิดความรู้ 
เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้เป็นพลงังาน
ผลิตไฟฟ้าและผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การใช้ไฟฟ้าเปลืองเป็นผลให้เกิดการ 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มีกิจนิสัย
การประหยัดไฟฟา้แบบยั่งยนื 
ร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน ครู และบุคลากร มี
ความรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้เปน็
พลังงานผลิตไฟฟ้าและผลกระทบ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑๐  
การพัฒนาให้บรรลุ
เป้าหมายตาม
ปรัชญา วสิัยทัศน์ 
จุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย 
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
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ชื่องำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

ผลส ำเร็จ 
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 (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
14. โครงการ
ห้องเรียนสีเขียว 
(ต่อ) 

ปรับเปลี่ยนอุปนสิัยในการรักษา
สิ่งแวดล้อม การประหยัดไฟฟ้า และน า
ความรู้ไปขยายผลต่อบุคคลใน
ครอบครัวต่อไป 

ที่เกิดขึ้นจากการใช้ไฟฟา้เปลือง
มีการปรับเปลี่ยนอุปนสิัยในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดไฟฟ้า 
และน าความรู้ไปขยายผลต่อ
บุคคลในครอบครัวต่อไป 

มาตรฐานที่ ๑ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

 

15. โครงการพัฒนา
ทักษะและเพิ่ม
ศักยภาพทางดา้น
ดนตรี  

เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
700 คนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ทางดา้นดนตร ี
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเกิดความสามัคคี สนับสนุนการ
แสดงออกในทางสร้างสรรค์และเพื่อ
พัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพ
ทางดา้นดนตร ี

เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 700 คนได้รบัการ
พัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรี 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเกิดความสามัคคี 
สนับสนนุการแสดงออกในทาง
สร้างสรรค์และเพื่อพัฒนา 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพ
ทางดา้นดนตร ี

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑๐  
การพัฒนาให้บรรลุ
เป้าหมายตาม
ปรัชญา วสิัยทัศน์ 
จุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย 
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๑ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

16. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากลด้วย
กระบวนการสภา
นักเรยีน 

เชิงปริมาณ 
1.สมาชิกสภานักเรียนร้อยละ 100 
เป็นผู้น าและมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรม 
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6เข้า
ร่วมกิจกรรมของสภานักเรียนร้อยละ 
100 
3.เครือข่ายสภานักเรียนมีสมาชกิจาก
สภานักเรียนทุกอ าเภอในจังหวดัภูเก็ต 
เชิงคุณภาพ 
1.สมาชิกสภานักเรียนมีความรูค้วาม
เข้าใจ ในบทบาทหนา้ที่และสามารถ
ปฏิบัติตนเป็นผู้น าผู้ตามในการจัด
กิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

เชิงปริมาณ 
1.สมาชิกสภานักเรียนทุกคน 
เป็นผู้น าและมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรม 
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-6ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมของ
สภานักเรียน 
3.เครือข่ายสภานักเรียนมี
สมาชิกจากสภานักเรียนทุก
อ าเภอในจังหวัดภูเก็ต 
เชิงคุณภาพ 
1.สมาชิกสภานักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่
และสามารถปฏิบัตตินเปน็ผูน้ า 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑๐  
การพัฒนาให้บรรลุ
เป้าหมายตาม
ปรัชญา วสิัยทัศน์ 
จุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย 
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๑ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร 
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ชื่องำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

ผลส ำเร็จ 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
16. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากลด้วย
กระบวนการสภา
นักเรียน (ต่อ) 

2.นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของสภา
นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะ
ชีวิต สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไป
ประยุกต์ใช้ได้อยา่งเหมาะสม 
3.เครือข่ายสภานักเรียนจัดกิจกรรม
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
4.ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของสภา
นักเรียน 

ผู้ตามในการจัดกิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม 
2.นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ของสภานักเรียนมีความรู้
ความสามารถมีทักษะชวีิต 
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไป
ประยุกต์ใช้ได้อยา่งเหมาะสม 
3.เครือข่ายสภานักเรียนจัด
กิจกรรมรว่มกันอย่างสร้างสรรค์ 
4.ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน
มีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมของสภานักเรียน 

และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ 

ชื่องำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

เป้ำหมำย 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

ผลส ำเร็จ 
(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
1. โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของ
ภาคีเครือข่าย 

เชิงปริมาณ 
๑.จัดท าวารสาร เผยแพร่ข่าวสาร ความ
เคลื่อนไหว ความก้าวหนา้ของโรงเรียนสู่
ชุมชนปีการศึกษาละ ๑ คร้ัง 
เชิงคุณภาพ 
๑.เป็นการเผยแพร่ข่าวสาร เกียรติยศ 
ชื่อเสียง และความ สามารถของ
นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนไปสู่
ชุมชน                                                                                                                                                                                 
๒.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ 
โรงเรียน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
๓.สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ระหว่าง
บ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทาง
วิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน 

เชิงปริมาณ 
 ๑.โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วม
ประชุมภาคเรียนละ ๑ คร้ัง  
๒.โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก
ชุมชนในการพัฒนาดา้นการศึกษา
และโครงการต่าง ๆ ภายในปี
การศึกษา ๒๕๕๙ อยู่ในระดับดี
มาก 
เชิงคุณภาพ 
๑.ชื่อเสียงและความสามารถของ
นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน
ได้เผยแพร่ไปสู่ชุมชน  อยู่ในระดับ
ดี                                                                                                                                                                                
๒.กิจกรรมของโรงเรียน ได้
ประชาสัมพนัธ์ให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนรบัทราบ อยู่ในระดับด ี

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๙  
สถานศึกษาสร้าง
ส่งเสริม สนบัสนุน 
ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ ๑ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๔ 
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มี
ประสิทธผิล 
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๒. ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 
ด้ำนที่ ๑  มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
 มำตรฐำนที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย (5 คะแนน) 

ตัวบ่งชี ้
ร้อยละของนักเรียนที่
อยู่ในระดับ 3 ข้ึนไป 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๑.๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 98.96 0.99 5 ดเียี่ยม 
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 98.54 1.48 5 ดีเยี่ยม 
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 99.58 1.49 5 ดีเยี่ยม 
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคอุบัติเหตุ 

ภัย และสิ่งเสพตดิ  
99.38 0.99 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน  4.95 5 ดเียี่ยม 
 

 วิธีกำรพัฒนำ 
โรงเรียนได้จัดประสบการณ์และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของ

มาตรฐานที่ ๑ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้  จัดให้มีการชั่งน้ าหนักวัดและวัดส่วนสูงของนักเรียนประจ าเดือน กิจกรรม
พัฒนาการจัดประสบการณ์การศึกษาระดับปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการ โดยการให้เด็กได้เล่นบทบาทสมมุติ
ตามมุมต่าง ๆ มุมเกมการศึกษา มุมธรรมชาติ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกีฬาสี  
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน โครงการอาหารกลางวัน ให้เด็กรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเสริม
นมทุกคน ให้เด็กล้างมือก่อนรับประทานอาหาร แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน นอนหลับพักผ่อน 
กิจกรรมโฮมรูม อบรมนักเรียนเพื่อให้นักเรียนรับทราบข่าวสารที่ถูกต้อง 
 ผลกำรพัฒนำ  
 ผู้เรียนรักการออกก าลังกาย ชอบเล่นกลางแจ้ง ส่วนมากมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ สามารถใช้
และการประสานสัมพันธ์กันของกล้ามเนื้อใหญ่-กล้ามเนื้อเล็กเหมาะสมกับวัย สามารถเลือกรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ต่อร่างกาย ระมัดระวังตนในการเล่น/ท ากิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันให้ปลอดภัย  เห็นโทษของสิ่ง
เสพติดให้โทษและสิ่งมอมเมา รักการออกก าลังกายดูแลสุขภาพของตนเอง 
 แนวทำงกำรพัฒนำ  
 โรงเรียนควรหากิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมผู้เรียนที่มีน้ าหนักและส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ให้มี
พัฒนาการที่สมวัย 
 

 มำตรฐำนที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

ตัวบ่งชี ้
ร้อยละของนักเรียนที่
อยู่ในระดับ 3 ข้ึนไป 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 100.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 
๒.๒ มีความมั่นใจและกลา้แสดงออก 98.96 0.99 5 ดีเยี่ยม 
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 98.75 0.99 5 ดีเยี่ยม 
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก

ธรรมชาต ิ
100.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน  4.98 5 ดีเยี่ยม 
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 วิธีกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนได้จัดประสบการณ์และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ ๒ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมบทบาท
สมมุติ กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะ กิจกรรมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง กิจกรรมหนู
รักสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การศึกษาระดับปฐมวัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมกีฬา
สี 
 ผลกำรพัฒนำ  
 ผู้เรียนมั่นใจและกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน มีความกระตือรือร้นในการ
ท างาน และท างานจนส าเร็จ มีความภาคภูมิใจในการท างาน ตลอดจนเล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
ผู้เรียนรู้คุณค่าสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญตนเพื่อส่วนรวม 
และมีส่วนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 

โรงเรียนควรจัดกิจกรรมนอกโรงเรียนให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมกับชุมชน  
 

 มำตรฐำนที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

ตัวบ่งชี ้
ร้อยละของนักเรียนที่
อยู่ในระดับ 3 ข้ึนไป 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ
แม่ ครูอาจารย์ 

98.96 1.98 5 ดีเยี่ยม 

๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 98.75 0.99 5 ดีเยี่ยม 
๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อืน่ได้ 98.54 0.99 5 ดีเยี่ยม 
๓.๔ ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาที่

ตนนบัถือ 
99.17 0.99 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน  ๔.95 5 ดีเยี่ยม 
 

 วิธีกำรพัฒนำ 
โรงเรียนได้จัดประสบการณ์และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของ

มาตรฐานที่ ๓  โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การศึกษาระดับปฐมวัย กิจกรรมการ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง กิจกรรมหนูเป็นเด็กดี กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก และ
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
 ผลกำรพัฒนำ  
 ผู้เรียนรู้จักจัดของเล่น ของใช้ รู้จักการรอคอย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟัง  ไม่น าสิ่งของของผู้อื่นมาเป็น
ของตน มีน้ าใจ เอ้ือเฟื้อ แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น มีมารยาทในการพูด การฟัง การ
รับประทานอาหาร การแสดงความเคารพต่อผู้อ่ืนตามวัฒนธรรมไทย และปฏิบัติตนตามศาสนาที่ตนนับถือ 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 

 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมวันแม่ให้กับเด็กระดับปฐมวัย การท าความเคารพแม่ รวมถึงอธิบายถึง
ความส าคัญของวันไหว้ครู การระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ท าให้เด็กเกิดความกตัญญูกตเวที และการ
ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย   
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 มำตรฐำนที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสตปิัญญา 

ตัวบ่งชี ้
ร้อยละของนักเรียนที่
อยู่ในระดับ 3 ข้ึนไป 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและ
รักการเรียนรู้ 

99.38 0.99 5 ดีเยี่ยม 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตา่ง ๆ ที่เกิด
จากประสบการณ์การเรียนรู ้

98.96 0.99 5 ดีเยี่ยม 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 98.96 0.99 5 ดีเยี่ยม 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร ์
98.75 0.99 5 ดีเยี่ยม 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ 99.17 0.99 5 ดีเยี่ยม 
สรุปมาตรฐาน  4.95 5 ดีเยี่ยม 

 

 วิธีกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนได้จัดประสบการณ์และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ดังนี้ กิจกรรมพัฒนาการจัดประสบการณ์
การศึกษาระดับปฐมวัย กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน กิจกรรมหนูอยากรู้ กิจกรรม
คาราวานเสริมสร้างเด็ก กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมพี่เล่าน้องฟัง และกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะ เช่น วาด
ภาพระบายสี การปั้นดินน้ ามัน การพับกระดาษ การฉีกปะ การตัดปะ การประดิษฐ์เศษวัสดุ  
 ผลกำรพัฒนำ  
 ผู้เรียนรู้จักปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ รอบตัวด้วยความเต็มใจ รู้จักซักถามในสิ่งที่อยากรู้ ผู้เรียน
พูด/บอก/เล่าความต้องการ ความรู้สึกของตนเอง และถ่ายทอดเร่ืองราวให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้เหมาะสมกับวัย 
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ สามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย ผู้เรียนถ่ายทอด
ความคิดตามจินตนาการของตนเองได้ และสร้างสรรค์ผลงานได้หลากหลาย 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 

โรงเรียนควรมีกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มากขึ้น ให้เด็ก
เกิดทักษะในการส ารวจ สังเกต จดจ า การตั้งค าถามที่ตนสนใจ และฝึกให้เด็กรู้จักแหล่งเรียนรู้รอบตัวเพื่อฝึก
ประสบการณ์การเรียนรู้เพิ่มขึ้น   
 
ด้ำนที่  ๒ มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ   
 มำตรฐำนที่  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิพล 

ตัวบ่งชี ้
ร้อยละของครูที่อยู่ใน

ระดับ 3 ข้ึนไป 
คะแนน 

ที่ได ้
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

100.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

100.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี ้
ร้อยละของครูที่อยู่ใน

ระดับ 3 ข้ึนไป 
คะแนน 

ที่ได ้
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนทีส่ร้างวินยัเชิงบวก 100.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 
๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
100.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

๕.๕  ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการ
ของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงาน
ผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

100.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใชผ้ลในการปรับการจัด
ประสบการณ ์

100.00 2.00 5 ดเียี่ยม 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรูไ้ด้ตลอดเวลา 100.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 100.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน

การศึกษาปฐมวัย 
100.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อ  
        ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

100.00 2.00 5 ดเียี่ยม 

สรุปมาตรฐาน  20.00 5 ดีเยี่ยม 
 

 วิธีกำรพัฒนำ 
โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาให้ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดย

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยครูศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา เป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ มีการสอนแบบบูรณาการ มีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับผู้เรียน การวิจัยชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้
 ผลกำรพัฒนำ  
 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  ครูปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเด็กเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
เด็กและท าให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ครูสามารถใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาการของเด็ก ใช้วิธีการและ
เครื่องมือวัดและประเมินการพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย เช่น การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม การ
สนทนา การสัมภาษณ์ที่เหมาะสมกับเด็ก และสรุปรายงานผลการพัฒนาของเด็กให้ผู้ปกครองทราบ ครูมี
การศึกษาเด็กเป็นรายกรณี  เพื่อการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และเพื่อพัฒนาความสามารถให้เต็ม
ศักยภาพ  ครูจัดสภาพแวดล้อมหรือแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ครูแสดงความรู้สึกที่ดีและมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กและผู้ปกครอง แสดงน้ าใจไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อผู้มาขอบริการ ให้การบริการด้วยความ
จริงใจและเสมอภาค ครูสามารถจัดท าสารนิทัศน์เพื่อใช้ในการพัฒนาเด็ก 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 

สนับสนุนครูให้มีการพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้มีการเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินตนเองเพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย ในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เพื่อน าความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กต่อไป 
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 มำตรฐำนที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนทีไ่ด ้ เทียบระดับคุณภาพ ความหมาย 

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

3.00 5 ดีเยี่ยม 

๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่
เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

3.00 5 ดีเยี่ยม 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้ง
ด้านวชิาการและการจัดการ 

3.00 5 ดีเยี่ยม 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

3.00 5 ดีเยี่ยม 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

2.40 4 ดีมาก 

๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวชิาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวยัเด็กเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 

3.00 5 ดีเยี่ยม 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย 

2.00 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 19.40 5 ดีเยี่ยม 
 

 วิธีกำรพัฒนำ 
ผู้บริหารได้ปฏิบัติตนเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๖ โดยการประพฤติปฏิบัติตนให้มี

คุณธรรมจริยธรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหาร มีความมุ่งมั่นในการบริหารเพื่อผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ยึดหลักความถูกต้อง  มีความ
ยุติธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อุทิศเวลาให้กับการท างาน มี
ความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถแสดงทิศทางการพัฒนาการศึกษาในอนาคตได้อย่าง
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น ริเริ่มวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ผลกำรพัฒนำ  
 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  จุดหมาย โครงสร้างของ
หลักสูตร คุณลักษณะตามวัยของเด็ก ผู้บริหารสามารถก าหนดวิธีการใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ คุ้ มค่า คุ้มทุน มี
ความเป็นไปได้สูง น าองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน ให้
ความส าคัญกับงานวิชาการด้านปฐมวัย โดยมีการศึกษาค้นคว้าติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและมีผลงาน
ทางวิชาการ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน เป็นการร่วมคิด ร่วม
ด าเนินการ และร่วมรับผิดชอบ จัดให้มีแผนการปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด มีการก าหนดขอบเขต บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง
การบริหาร มีการมอบหมายการตัดสินใจและความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้บริหารมี
ความรู้เรื่องหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร มีความสามารถในการน าหลักสูตรไปใช้จัดการศึกษาปฐมวัย โดย
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน และการบริหารทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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 แนวทำงกำรพัฒนำ 
ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาและประเมินครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง ให้มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ มีการวางระบบและกลไกที่ดีในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างจริงจัง  
 

 มำตรฐำนที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนทีไ่ด ้ เทียบระดับคุณภาพ ความหมาย 

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาและน าสู่
การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.00 5 ดีเยี่ยม 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ
เข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

4.00 5 ดีเยี่ยม 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

4.00 5 ดีเยี่ยม 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิน่ 

4.00 5 ดีเยี่ยม 

๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบดา้น 4.00 5 ดีเยี่ยม 
สรุปมาตรฐาน 20.00 5 ดีเยี่ยม 

 

 วิธีกำรพัฒนำ 
โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาแนวการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ให้ครูมีความสามารถในการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยครูศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  เป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย การประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับผู้เรียน จัดท าแผนจัด
ประสบการณ์ มีการสอนแบบบูรณาการ มีการวิจัยชั้นเรียน การจัดสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนที่เอื้อต่อ
การเรียนรู ้

ผลกำรพัฒนำ  
 โรงเรียนจัดท าหลักสูตรที่พัฒนาเด็กให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมาย มาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน จัดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการก าหนดการจัดการศึกษาปฐมวัย สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมที่กระตุ้นพัฒนาการทางสมอง ตอบสนอง
ความสามารถของเด็กและพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ โรงเรียนมีห้องเรียน หรือห้องพิเศษอื่น ๆ ได้มาตรฐาน  
ห้องสมุดมีขนาดมาตรฐานและมีหนังสือเพียงพอ มีการจัดบริเวณให้เด็กได้สัมผัสธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
จัดให้มีพื้นที่สีเขียวอย่างเหมาะสม มีการตรวจตราดูแลซ่อมบ ารุ งให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี ปลอดภัยและ
ให้บริการเด็กได้อย่างเพียงพอ 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 

การพัฒนาแนวการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
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 มำตรฐำนที่ ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนทีไ่ด ้ เทียบระดับคุณภาพ ความหมาย 

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 1.00 5 ดีเยี่ยม 
๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
       ของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 
      การศึกษาของสถานศึกษา 

0.80 4 ดีมาก 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ 
      บริหารจัดการ 

1.00 5 ดีเยี่ยม 

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน  
      คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

0.50 5 ดีเยี่ยม 

๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช ้
      วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

0.50 5 ดีเยี่ยม 

๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงานการประเมิน 
      คุณภาพภายใน 

1.00 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 4.80 5 ดีเยี่ยม 
 

 วิธีกำรพัฒนำ 
โรงเรียนมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีการจัดระบบโครงสร้างการบริหารงาน 

จัดระบบสารสนเทศ จัดท าและพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา และมีการด าเนินงานตามแผน มีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาโดยมีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เช่น การจัดอบรมครูในการจัดท าแผนประสบการณ์ อบรมด้านวิชาการต่าง ๆ ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่
เป็นต้นแบบ มีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและจัดสวัสดิการให้บุคลากรอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ท าให้
ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้เรียน ครู และผู้ที่เก่ียวข้องมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริหารงานของสถานศึกษา 
 ผลกำรพัฒนำ  
 โรงเรียนมอบหมายความรับผิดชอบ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม  มีการ
ประกาศใช้และน าไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบและ
ปัจจุบันและใช้สารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนน า
ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ไปวางแผนพัฒนาการศึกษา และมีการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาและหรือแผนปฏิบัติการประจ าปีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ต่อเนื่อง มอบหมายและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และรายงานให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องหรือชุมชนทราบอย่างเปิดเผย 
 แนวทำงกำรพัฒนำ  

โรงเรียนควรมีการจัดองค์กร โครงสร้าง และระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูง และ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีค าสั่งมอบหมายงานและมีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการวางระบบ
ระเบียบรองรับการบริหารเพื่อให้มีความคล่องตัว มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบทันต่อการใช้งาน
และน าไปใช้ในการบริหารจัดการได้ทันที 
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ด้ำนที่  ๓  มำตรฐำนด้ำนคุณภำพกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
 

 มำตรฐำนที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนทีไ่ด ้ เทียบระดับคุณภาพ ความหมาย 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

2.50 5 ดีเยี่ยม 

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร
ที่เก่ียวข้อง 

2.50 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 5.00 5 ดีเยี่ยม 
 

 วิธีกำรพัฒนำ 
จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน มีอาคารเรียนเหมาะสม มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ

ปลอดภัย มีห้องสมุด สนามเด็กเล่น เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และพานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษา รวมถึงเชิญวิทยากรในท้องถ่ิน มาให้ความรู้แก่นักเรียนในกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก  
 ผลกำรพัฒนำ  
 โรงเรียนมีการรวบรวมข้อมูลความรู้ของภูมิปัญญาและความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จัดท าทะเบียน
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น มีการประสานความร่วมมือในการวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญา เพื่อให้บริการแก่ครู เด็กและชุมชน โรงเรียนร่วมกับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน บริหาร
โดยการใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา ควรมีการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น สนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม 
 
ด้ำนที่ ๔  มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ  
 

 มำตรฐำนที่ ๑๐ การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเปา้หมายตามปรัชญา วิสยัทัศน์ และจุดเนน้การจดัการ ศึกษา
ปฐมวัย 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนทีไ่ด ้ เทียบระดับคุณภาพ ความหมาย 

๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตาม 
        เป้าหมาย ปรชัญา วสิัยทศัน์ และจุดเนน้การจัด 
        การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

3.00 5 ดีเยี่ยม 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2.00 5 ดีเยี่ยม 
สรุปมาตรฐาน 5.00 5 ดีเยี่ยม 
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 วิธีกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อให้เด็กบรรลุตามมาตรฐานที่ ๑๐ ดังนี้ กิจกรรมพัฒนา การจัด
ประสบการณ์การศึกษาระดับปฐมวัย กิจกรรมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง กิจกรรม
หนูเป็นเด็กดี กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก และกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
 ผลกำรพัฒนำ  
 โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นการจัดการ ศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา มีการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ก า หนด และประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมรายงานผลการด าเนินการเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงาน 
โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาจนผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่พึงพอใจของโรงเรียนและชุมชน   
 แนวทำงกำรพัฒนำ 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียน โดยมีการร่วมมือกันทุกภาคส่วน  ทั้ง
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน  
 
ด้ำนที่ ๕  มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม  
 

มำตรฐำนที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนทีไ่ด ้ เทียบระดับคุณภาพ ความหมาย 

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม สนับสนนุตาม  
        นโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

2.40 4 ดีมาก 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2.00 5 ดีเยี่ยม 
สรุปมาตรฐาน 4.40 4 ดีมาก 

 

 วิธีกำรพัฒนำ 
โรงเรียนจัดประสบการณ์และกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อให้เด็กบรรลุตามตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ ๑๐ โดย

จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ฝึกให้เด็กได้คิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการตามวัย มีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ พาเด็กไปแหล่งเรียนรู้
ทั้งในและนอกโรงเรียนและ ฝึกให้เด็กเกิดทักษะในการส ารวจ สังเกต จดจ า การตั้งค าถามที่ตนสนใจ เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้รอบตัว 
 ผลกำรพัฒนำ  
 โรงเรียนจัดท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยได้แก่ 
กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมสารนิทัศน์ ได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมตามที่ก าหนด สอดคล้องกับนโยบาย มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมและผู้เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจ และรายงานผลการด าเนินการจัดกิจกรรมให้ผู้เก่ียวข้องทราบ โรงเรียนประเมินผลการด าเนินงาน
และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ มีการผลการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 

โรงเรียนควรมีการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เก่ียวข้องทุกภาคส่วน บริหารโดยการใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
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มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 
มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพผู้เรียน 
 
ระดับคุณภำพ  :  ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการพัฒนา   
      โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการที่หลากหลาย       โดยครูได้จัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ     และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน     
โดยมีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของการลงมือปฏิบัติจริง   แบบร่วมคิดร่วมท าร่วมเรียนรู้   แบบโครงงาน  
แบบมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  แบบใช้กระบวนการคิดภายใต้ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา        หาทางเลือกใน
การแก้ปัญหาร่วมกันและเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา  สรุปวิธี  การแก้ปัญหา แล้วลงมือแก้ปัญหาทั้ง
ในกระบวนการกลุ่มและรายบุคคล    ทั้งนี้ได้เน้นเรื่องการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นของนักเรียนเป็นเรื่อง
ส าคัญที่สุด  โดยมุ่งพัฒนาให้นักเรียนทุกคนอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น ตั้งแต่ระดับชั้น ป. ๑  และ
ส่งเสริมใหน้ักเรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้  มุ่งให้ครูทุกคนได้พัฒนาตนเองทั้งในเรื่องความสามารถ
การจัดการเรียนรู้    การใช้เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนท่ามกลางความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียน การสอน เช่น สื่อมัลติมีเดีย  สื่อ DLIT  เป็นต้น     จัดให้มี
แหล่งเรียนรู้และใช้แหล่งเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูลอย่างหลากหลาย     โดยครูได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย โดยโรงเรียนมีโครงการยกระดับคุณภาพและสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
โครงการพัฒนาผู้เรียนและใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกสถานศึกษา  โครงการจินตคณิต  โครงการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  โครงการ
พัฒนาทักษะภาษาจีน  เป็นต้น 
 นอกจากนี้  โรงเรียนได้มีการด าเนินการในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ และมีทักษะชีวิต  เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข     โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับวัย  และด าเนินตามค าขวัญของโรงเรียน “การเรียนดี  
กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม   ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทไทย  โครงการส่งเสริม
สุขภาพ  โครงการสถานศึกษาสีขาว  โครงการสหกรณ์โรงเรียนครบวงจร  โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลด้วยกระบวนการสภานักเรียน   โดยใช้กิจกรรมตาม
โครงการที่หลากหลายและจัดให้กับผู้เรียนทุกคนทุกระดับชั้น โดยให้ฝึกนักเรียนมีวินัย  ซื่อสัตย์   ความ
รับผิดชอบ  และมีจิตสาธารณะ    
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  นักเรียนระดับชั้น ป.๑ และป.๒   เน้นส่งเสริมให้มี
ความสามารถอ่านออก เขียนได้ ส่วนผู้เรียนในระดับชั้น ป. ๓ ถึง ป.๖  มีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียน
คล่อง  ทั้งนี้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และมาตรฐานการอ่านและการเขียนในแต่ละระดับชั้น  นอกจากนี้
นักเรียนรู้จักการวางแผนการท างานและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้   กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น
ตามหลักประชาธิปไตย ทั้งในด้านคารวะธรรม  ปัญญาธรรมและสามัคคีธรรม   มีทักษะในการแสวงหาความรู้
และสืบค้นข้อมูลจากสื่อและเรียนรู้แหล่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม   มีความสามารถในการวิเคราะห์  รู้เท่าทัน
สื่อและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รู้และตระหนักถึงโทษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ และปฏิบัติตน
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เพื่อให้พ้นจากโทษภัยและแนะน าผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม   รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์   รู้จักการ
ออกก าลังกายโดยเลือกเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองและการพักผ่อนที่ถูกวิธี    ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ
และกฎกติกาของโรงเรียนและของกลุ่มได้เป็นอย่างดีและเหมาะสม  ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของศาสนาที่
ตนนับถือ  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   
 

๓. จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีทักษะด้านการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง  มีทักษะในการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ได้เหมาะสม   สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนอยู่ในระดับ  ดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  สูงกว่า
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในทุกกลุ่มสาระฯ ได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ  สูงกว่าระดับชาติในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และผลการสอบ NT  สูง
กว่าระดับประเทศทั้ง ๓ ด้าน  
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ทั้งในด้านคุณธรรม   จริยธรรม 
ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ      ด้านความภาคภูมิในใจความเป็นไทย       ด้านการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น มีสุขภาพกายที่แข็งแรง      มีสมรรถนะทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานและมี
สุขภาพจิตที่ดี  มีภูมิคุ้มกันและความเป็นธรรมต่อสังคม  ตลอดจนมีระเบียบวินัย  มีสัมมาคารวะที่เหมาะสมกับ
วัยและกาลเทศะ  มีความเคารพและปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมจนเป็นที่ยอมรับของชุมชม 
 

๔. จุดที่ควรพัฒนา 
 ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  ส่วนหนึ่งยังต้องเร่งพัฒนาเพิ่มเติมในด้านการอ่าน การ
เขียนด้านทักษะการใฝ่เรียนใฝ่รู้  เพิ่มทักษะในด้านการคิดค านวณและด้านการคิดวิ เคราะห์     ด้านการ
แก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผลในสถานการณ์ต่างได้อย่างเหมาะสม   ตลอดจนเร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารที่จ าเป็นต้องในชีวิตประจ าวันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน 
 
มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 
 

ระดับคุณภำพ  :  ดีเยี่ยม 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มีความมุ่งมั่นในการ
บริหารเพื่อผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา      ผลจากการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  การระดมความคิดเห็นจากบุคลากร
ในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพื่อร่วมกันวางแผนก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจและกลยุทธ์ใน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน    จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพระยะ  ๓  ปี    จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนา   นโยบายการปฏิรูปการศึกษา   ตลอดจน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจัดท าโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา  การจัดองค์กรและการ
มอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของบุคลากร  โดยจัดท าค าสั่งมอบหมาย
งานให้รับผิดชอบ การจัดหา และการระดมทรัพยากร การจัดสรรงบประมาณ  และการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  จัดระบบและด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินการด าเนินงานและการสรุปผลการด าเนินงาน  โดยได้ด าเนินการภายใต้โครงการ  ๘  โครงการ  ดังนี้ 
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๑. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  ๒. โครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 ๓. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและงานเทคโนโลยีสารสนเทศสู่มาตรฐานสากล 
 ๕. โครงการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน    
 ๖. โครงการบริหารจัดการการเงินและพัสดุในสถานศึกษา 
 ๗. โครงการนิเทศภายใน 

๘. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 
 

๒. ผลการพัฒนา     
 ๒.๑ โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา
การศึกษา  ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 ๒.๒ โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในทุก
กลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน  มีข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้องต้อง  ครบถ้วนและทันสมัยที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษาได้
อย่างเป็นระบบ     มีกิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ    มีแหล่งเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่
รู้ใฝ่เรียน 
 ๒.๓ สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     แผนปฏิบัติการประจ าปี
โดยการน าแผนงานโครงการ กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายที่
ก าหนดและเกิดผลตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา   โดยผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วม
รับผิดชอบ 
 ๒.๔ ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  ตลอดจนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและรับทราบและรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 ๒.๕ สถานศึกษามีระบบการนิเทศ   ก ากับ   ติดตาม   และประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  ยึดหลักธรรมาภิบาล  และ
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 ๒.๗ สถานศึกษาได้มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา     ทั้งในรูปแบบของ
งบประมาณโดยความร่วมมือจากชุมชนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุน  และบุคลาการที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่น   
มาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

๓. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน  ทั้งในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมายและก าหนด กลยุทธ์ในการพัฒนา  
ตลอดจนการจัดท าและการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี    ที่มีความสอดคล้อง
กับผลการจัดการศึกษา   สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักได้อย่างมีคุณภาพ  มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง  มีการจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาประจ าปี    และมีการรวบรวมข้อมูล   เพื่อใช้
เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป 
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๔. จุดที่ควรพัฒนา 
 ๔.๑ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มากข้ึน 
 ๔.๒ ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ในการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง  
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และร่วมขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 

มำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

ระดับคุณภำพ  :  ดีเยี่ยม 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน
ภายใต้โครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย    มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     เพื่อพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียนและการเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑  โดยบูรณาการภาระงาน  ชิ้นงานทุกระดับชั้น  จัดท าหน่วย
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง    จัดท าโครงสร้างหลักสูตรให้มีความเหมาะสม   และการปรับโครงสร้างรายวิชา  
หน่วยการเรียนรู้ เพื่อการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  และก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้มี
ความสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้   สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนได้สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม  
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดเป็น  ท าเป็น แก้ปัญหา
เป็น และเรียนรู้เป็น  ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ โดยมอบหมายงานให้นักเรียนปฏิบัติในลักษณะงานกลุ่ม งาน
เดี่ยว   โดยร่วมกันวางแผนการท างาน ค้นคว้าหาความรู้ รอบรวบความรู้   ก าหนดขั้นตอนการท างาน   จัดท า
แผนที่ความคิด (Mind mapping) น าเสนอที่ประชุม และลงมือปฏิบัติงาน ปรับปรุงการท างานและชิ้นงานที่ได้
จากการปฏิบัติงาน ให้ดีขึ้น  สรุปความรู้และน าเสนอชิ้นงาน แสดงความภาคภูมิใจในผลงาน / ชิ้นงาน     โดยมี
ครูท าหน้าที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือ  และให้ค าปรึกษา  โดยครูใช้สื่อการเรียนการสอน   นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี แหล่งเรียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการอยากรู้อยาก
เรียน  ในส่วนของการวัดและประเมินผลสนับสนุนให้ครูให้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง     ด้วย
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย  และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 

๒. ผลการพัฒนา     
 จากการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ที่หลากหลาย  เพื่อพัฒนาให้ครูได้จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมให้ครูมีวิจัยในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหา ส่งเสริม พัฒนา ให้นักเรียน
สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  ส่งผลให้การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๓  อยู่ในระดับ...ดี
เยี่ยม 
 

๓. จุดเด่น 
 ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน      เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจการจัดการเรียนการ
สอน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดสัมฤทธิผลต่อผู้เรียนเป็นส าคัญ   โดยได้จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้  ด้วยการปฏิบัติจริงทั้งในด้านการคิด ได้ลงมือท า  ได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ 
มีวิธีการและเลือกที่จะเรียนรู้   เลือกวิธีในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้   สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองได้อย่างเหมาะสม  มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้   และสรุปเป็น
ความคิดรวบยอดเป็นองค์ความรู้เป็นของตนเอง   ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน        ใช้วิธีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงด้วยวิธีที่หลากหลาย   
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๔. จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้    และครูควรให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันที  เพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง   
 
 
มำตรฐำนที่ ๔  ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธผิล 
 

ระดับคุณภำพ  :  ดีเยี่ยม 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามองค์ประกอบ ๘ ประการ คือ 
  ๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 
  ๓. จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดเก็บ     
                          ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการ 
                          จัดการของสถานศึกษา 
  ๔. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
  ๕. ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  ๖. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  ๗. จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมินภาย เพื่อเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 
                         และหน่วยงานต้นสังกัด 
  ๘. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 โดยสถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  คณะครู   น าเสนอผลการ
ด าเนินงาน รายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา    วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน   
จากรายงานประจ าปี  วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา   
ประกอบด้วย โครงการ / กิจกรรม ที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  โดยเน้ นที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ 
แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนได้ทราบ   เพื่อให้คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมี
ความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง   จัดท าเครื่องมือให้ผู้เรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้    ครูประเมินตนเองรายบุคคล
ตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้   
คณะกรรมการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  ประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรม สรุปผลการ
ด าเนินงานปรับปรุง  การท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย   สถานศึกษาจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ     
และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาจากผู้เรียน  ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

๒. ผลการด าเนนิงาน 
 สถานศึกษามีการด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาอย่างเปน็อย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง   มีผลการประเมินคุณภาพภายในมีระดับคณุภาพในระดบั        
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ดีเยี่ยม  ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 
 

๓. จุดเด่น 
 สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โดยเน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู  และบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่
ชัดเจน  เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่
เน้นการมีส่วนร่วม  ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้กับบุคคลที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
 

๔. จุดที่ควรพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม และทันต่อการใช้งาน มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่ด าเนนิงานอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
 
สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  อยู่ในระดับ  ๔   ดีเยี่ยม 

จากผลการด าเนินงาน  โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการสนองตอบมาตรฐานการศึกษา  ส่งผลให้
สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละมาตรฐาน   จากผลการ
ประเมินสรุปว่าได้ในระดับ  ดีเยี่ยม   โดยผลการประเมินตามมาตรฐานที่  ๑ – ๔  ต่างอยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 
 ทั้งนี้  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามสภาพปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน   สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนและสภาพของชุมชน/ท้องถ่ิน  จน
มีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศ  
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียน  การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   ความสามารถใน
การคิดค านวณ   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารได้ดีเหมาะสมกับศักยภาพของ
แต่ละคน     และมีความประพฤติทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่
โรงเรียนก าหนดได้อย่างเหมาะสม  ตามที่ปรากฏจากผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๑ ในด้านคุณภาพผู้เรียน   
มาตรฐานที่ ๒ ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการประเมินใน
ระดับ ดีเยี่ยม   โดยโรงเรียนมีการวางแผน  ออกแบบกิจกรรมและการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่เกิดจากการมีส่วนร่วม  ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็น ฐานในการพัฒนา  
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา   การตรวจสอบการด าเนินงาน   การปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการ
ประเมินในระดับ ดีเยี่ยม   โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นกระบวนการตามมาตรฐานสากล  ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้วิเคราะห์ออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร บริบทของ
สถานศึกษาและชุมชน   พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  การใช้สื่อการเรียนรู้  การติดตาม ตรวจสอบ และดูแลให้
ความช่วยเหลือนักเรียน   เพื่อใหน้ักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ และแก้ปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
มีการประเมินผลตามสภาพจริงอย่างมีระบบ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย    มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   โรงเรียนด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบตาม
ขั้นตอน   จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีผลการประเมินในระดับ ดีเยี่ยม  โดยโรงเรียนให้
ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการวางระบบและการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา    และให้ร่วมมือในการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป 
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ส่วนที่ ๓ 
        

สรุปผล  แนวทำงกำรพัฒนำ  และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
 

๑. สรุปผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 
 

 ด้ำนผู้เรียน 
  ในระดับก่อนประถมศึกษา นักเรียนเป็นเด็กดี มีมารยาทดี เคารพนบนอบต่อครูและผู้ใหญ่ รู้จัก
ประหยัดในการใช้ของส่วนรวมและของส่วนตัว นักเรียนมีทักษะเบื้องต้นดี ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ -เล็กได้ดี 
คล่องแคล่วว่องไว ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ดี  มีทักษะในการสื่อสาร มีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ นักเรียนทุกคนมีสุขนิสัยดี มีสุขภาพกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส มี
สุนทรียภาพดี ชอบท ากิจกรรมศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว มีความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการดี 
 ส่วนในระดับประถมศึกษา นักเรียนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถรอบด้าน เป็นคนที่มีความรู้ทาง
วิชาการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีค่านิยมที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนเก่ง คนดี 
มีคุณธรรม มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พึ่งพาตนเอง และให้ความร่วมมือในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย นักเรียนได้รับโอกาสการพัฒนาให้มีทักษะและ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาครบทุกคน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 ด้ำนครูผู้สอน 
 ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเป้าหมายการจัดการศึกษา สามารถจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร และจัดท าแผนการเรียนรู้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวัดผลประเมินผล  ครูส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญในการ
สอน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม จัด
โครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน มีการบริหารงานที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ
ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ รวมทั้งจัดให้มีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 
 ด้ำนผู้บริหำร 
  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าสูง มีความคิดริเริ่มและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ มีการจัดองค์กร
โครงสร้างการบริหาร ตามแนวการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based  Management) ยึด
หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา มีการประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนการด าเนินงาน  การ
วางแผนการก ากับติดตาม ให้ค าแนะน า ปรึกษาและพัฒนางาน  รวมถึงการวางแผนเพื่อการประเมินผลการ
ท างานเพื่อน าผลสู่การพัฒนาต่อไป ทั้งยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนอย่าง
หลากหลาย ท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา มีความเป็นประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายยอมรับ 
สามารถเป็นผู้น าทางวิชาการได้ดี สร้างความสามัคคีในหมู่คณะครู ท าให้ครูมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
และท างานร่วมกันอย่างมีความสุข ผู้บริหารมุ่งมั่นอุทิศตนในการท างาน และเป็นแบบอย่างที่ดี    
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โครงกำร/กิจกรรมที่ประสบผลส ำเร็จ 
 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1. โครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทาง   
    การศึกษา 
2. โครงการระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
3. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
5. โครงการสถานศึกษาสีขาว (ต้านยาเสพติด)  
    สู่เครือข่าย 
6. โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้าน 
    วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
7. โครงการห้องเรียนพิเศษ EP/MEP 
8. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
9. โครงการสหกรณ์ในโรงเรียนครบวงจร 
10. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร 
11. โครงการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน 

1. ผู้บริหารสร้างความตระหนักให้กับครูและบุคลากร  
2. ผู้บริหารมีกลยุทธ์ในการบรหิารจัดการอย่างเป็น  
    ระบบ 
3. ผู้บริหารสนับสนนุงบประมาณในการด าเนนิ
โครงการ 
4. ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน มีการ
จัดกิจกรรมที่หลากหลายและบรูณาการมุ่งสู่เปา้หมาย 
5. ครูท างานอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการ 
PDCA  
6. ครูแบ่งงานกันรบัผิดชอบไดต้รงกับความสามารถ
และความถนัด 
 

 
 
๒.  จุดเด่นและจดุที่ควรพัฒนำ 
 
 ผลส ำเร็จที่เป็นจดุเด่นของโรงเรียน 
 

๑) นักเรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของโรงเรียนยอดนิยมในระดับมัธยมศึกษา ทั้ง
ในด้านการมีวินัย ความรับผิดชอบ การใฝ่รู้ใฝ่เรียน และความเป็นนักเรียนที่มีมารยาท และคุณลักษณ์ที่พึง
ประสงค์  มีทักษะการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีสุขนิสัย สุขภาพ
กาย  สุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพทางดนตรีและศิลปะ  ร่าเริงแจ่มใส  ปลอดจากยาเสพติด  และมีจิต
สาธารณะ 
   ๒) โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต น าโดยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล น าพาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
และพัฒนาทั้งในด้านสภาพแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพในระดับห้องเรียน ทั้งนี้โดยการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม ได้มีการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระดับรองผู้อ านวยการ หัวหน้างาน หัวหน้าสายชั้น และการ
พัฒนาครูผู้น าการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มขีดความสามารถเป็นรายบุคคล 
 ๓) การบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคล ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนแผนคุณภาพการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติจริงได้อย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อการพัฒนาครู พัฒนาผู้เรียน และความร่วมมือของเครือข่ายผู้ปกครอง 
เครือข่ายประสิทธิภาพทางการศึกษา องค์กร และสถาบันการศึกษาอื่นๆ  
 ๔) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง เรียนรู้และพัฒนาหลักสูตร 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างมี
เป้าหมาย ส่งผลให้เกิดกระบวนการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 จุดที่ควรพัฒนำ 
 

 ๑) การน าการเปลี ่ยนแปลงสู ่ห้องเรียน โดยการออกแบบการจัดการเรียนรู ้อิ งมาตรฐาน         
การสนับสนุนครูให้ท าวิจัยในชั้นเรียน และการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  พัฒนาศักยภาพครูเพื่อให้มี
สมรรถนะเพียงพอแก่การปฏิรูปการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
 ๒) นักเรียนจ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนด้านทักษะการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่การเรียนรู้ที่พึ่งพาตนเองและร่วมเรียนรู้และพัฒนาชุมชนและ
สังคมให้มีความเจริญ ช่วยเหลือเกื้อกูล และร่วมมือพัฒนาสังคมประเทศ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓) ควรพัฒนาให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบให้มากขึ้ น ให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติตน
ตามข้อตกลงของห้องเรียน กฎระเบียบของโรงเรียน  
 ๔) ควรสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดกับนักเรียนทุกคน และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้  ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนให้มีมากยิ่งขึ้น 
 ๕) จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถเฉพาะตัวของนักเรียนอย่างหลากหลาย เช่น ด้านกีฬา ด้าน 
ดนตร-ีนาฏศิลป์  และด้านศิลปะ  เป็นต้น 
 ๖) ควรจัดกิจกรรมโครงงานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๔-๖  ให้หลากหลาย และการค้นคว้า
รายงานเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและปรับปรุงตนเอง  
 ๗) พัฒนาหลักสูตรเพื่อใช้ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทั้งกว้าง
ลึกในเนื้อหาวิชานั้นๆ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต  
 
๓.  แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
 

 ๑) พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
 ๒) อบรมและพัฒนาครูให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอนได้  
 ๓) พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ มีสื่อเทคโนโลยีตามความเหมาะสม เพิ่มศักยภาพด้าน
สื่อคอมพิวเตอร์และการศึกษาทางอินเตอร์เน็ต  
 ๔) พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ให้มีความสมบูรณ์ พร้อมต่อการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้  
 ๕) เพิ่มอัตราก าลังครูสาขาที่ขาดแคลนและเสริมสร้างศักยภาพที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น  
 ๖) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 
๔.  ควำมต้องกำรช่วยเหลือจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
 

 ๑) การสนับสนุนด้านงบประมาณ  เพื่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เหมาะสมและ
ยกระดับสู่สถานศึกษาที่เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับมาตรฐานสากล 
 ๒) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์สมรรถนะด้าน ICT และภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 
 ๓) ด้านอาคารสถานที ่ห้องเรียน สนามกีฬาส าหรับนักเรียน ซึ่งไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน  
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ส่วนที่ ๔ 
    

ภำคผนวก 
 

๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒. ตารางการเทียบเคียง/ความเชื่อมโยงของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๓. รายงานการประชุมครูชี้แจงการเทียงเคียง/ความเชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   
๔. รายงานการประชุมประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2559 
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  ลงความเห็นชอบ  
๖. รายงานการประชุมผู้ปกครอง เผยแพร่รายงานการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕59  
๗. เกียรติบัตรผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
ที่   ๑๔๐ / ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
......................................................................................  

    เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  
หลักเกณฑ ์   และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง
บุคคล เพ่ือด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ดังนี้ 
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
   ๑.  นายไพศาล  นาขวัญ  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายมนตรี  อารีราษฎร์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
   ๓.  นางปนัสยา  รัตนพันธุ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
   ๔.  ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บญุณมี รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
   ๕.  นางดวงจันทร์  วิกรมธีรานันท์ ครู     กรรมการ 
   ๖.  นางสาวเกสรี  ไชยเดช  ครู     กรรมการ 
   ๗.  นางสาวณัฏฐา  กิสลัย  ครู     กรรมการและเลขานุการ 
   ๘.  นางสาวสิริรัตน์  ประทีป ณ ถลาง ครู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 

๑.  ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่าง ๆเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพ่ือให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

    ๒.  ร่วมวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    ๓.  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของ 
         สถานศึกษา 
    ๔.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำร  ก ำปฐมวัย ประกอบด้วย 
1. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ 1 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 

1. นางสาวรุ่งนภา ลังกาวีเขต  คร ู  กรรมการ 
2. นางดารุวรรณ  เตชะวันโต  คร ู  กรรมการ 

 
/2. คณะกรรมการ… 
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2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ 2 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และ
จิตใจ 

1. นางสาวจุตราพร  แซ่อ๋อง  คร ู  กรรมการ 
2. นางสาวสุธิรา บุญยะวัตร  คร ู  กรรมการ  

 

3. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ 3 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม 
1. นางสาวกนกวรรณ  อยู่สกุล  คร ู  กรรมการ 
2. นางสาวจุตราพร  แซ่อ๋อง  คร ู  กรรมการ 

 

4. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ 4 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 
1. นางสาวเตือนใจ นวกุลฤทธิไกร คร ู  กรรมการ 
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เพชรประทุม คร ู  กรรมการ 

 

5. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ 5 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

1. นางวิชชุตา  ประกอบแสง  คร ู  กรรมการ 
2. นางมิ่งขวัญ ชิดเชี่ยว   คร ู  กรรมการ 

 

6. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ 6 ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

1. นางกรรณิกา กลิ่นจันทร์  คร ู  กรรมการ 
2. นางสาวลลิตา  ปาระณะ  คร ู  กรรมการ 

 

7. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ 7 แนวกำรจัดกำรศึกษำ 
1. นางมิ่งขวัญ  ชิดเชี่ยว   คร ู  กรรมการ 
2. นางวิชชุตา  ประกอบแสง  คร ู  กรรมการ 

 

8. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ 8 สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

1. นางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม  คร ู  กรรมการ 
2. นางดารุวรรณ  เตชะวันโต  คร ู  กรรมการ 

 

9. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ 9 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

1. นางสาวนันทิยา  ชลกิจ  คร ู  กรรมการ 
2. นางรัตนาภรณ์  พรหมเกตุ  คร ู  กรรมการ 

 

10.   คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ 10 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้
บรรลุเป้ำหมำย ตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์และจุดเน้นของกำรศึกษำปฐมวัย 

1. นางสาวลลิตา  ปาระณะ  คร ู  กรรมการ 
2. นางกรรณิกา กลิ่นจันทร์  คร ู  กรรมการ 

/11. คณะกรรมการ… 
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11.   คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ 11 กำรพัฒนำสถำนศึกษำตำม
นโยบำยและแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ เพื่อยกระดับคุณภำพให้สูงขึ้น 

1. นางสาวสุธิรา  บุญยวัตร  คร ู  กรรมการ 
2. นางสาวนันทิยา  ชลกิจ  คร ู  กรรมการ 

 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำร  ก ำ ั้นพื้นฐำน ประกอบด้วย 
  ๑.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ ๑   ผู้เรียนมีสุขภำวะท่ีดีและมี
สุนทรียภำพ 

๑.  นายสุรเชษฏ์  เพ็ชร์สุทธิ ์  ครู   ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวสุพัตรา  พรหมสวัสดิ์  คร ู  กรรมการ  
3.  นางสาวจันทิมา  พิบูลย์  คร ู  กรรมการ  
4.  นางสาวอรอุมา  ทับไทร  คร ู  กรรมการ 
5.  นางสาวภสัสร  ราศีใส   คร ู  กรรมการ 
๖.  นายอภิวัฒน์  พูลกสิกร  คร ู  กรรมการ 

  ๗.  นายวันใหม่  คงทองค า  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
 

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  
และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 

         ๑.  นางสาวสุพรรนิภา ดาวเรือง  ครู   ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร
 2.  นายปัณณธร  ละม้าย   คร ู  กรรมการ  

3.  นางสาวศิรินารี  ศรีรักษ์  คร ู  กรรมการ 
4.  นางดวงพร  กุลศุภกร   คร ู  กรรมการ  
5.  นางสาวอนงค์นาถ  แดงขาว  คร ู  กรรมการ 

  6.  นางสาวโสภาวรรณ  ศรีปญัญา   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๓.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในแสวงหำควำมรู้
ด้วยตนเองรักกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง              

๑.  นางกัญญาณี มะลิชู  . ครู   ประธานกรรมการ
 2.  นางนิตยา  ปิ่นเทศ   คร ู  กรรมการ  

3.  นางสาวพิชชานันธุ์  ถิ่นเกาะยาว คร ู  กรรมการ 
  4.  นางสาลินี  วันดาว   คร ู   กรรมการ 
  5.  นางบุบผา  มุงค าภา   คร ู  กรรมการ 
  6.  นางณัชชา  กิจประสาน  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
  

 ๔.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ ๔  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิด               
        อย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหำอย่ำงมีสติสมเหตุสมผล 

๑.  นางสาวภัทรธนน ผจญภยั  ครู   ประธานกรรมการ
 ๒.  นางสาวพริยาภรณ์  เกลี้ยงจิตร คร ู  กรรมการ 

/๓.  นางสาวจันทร์เพ็ญ... 
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๓.  นางสาวจันทร์เพ็ญ  คงบ ารุง  คร ู  กรรมการ  
๔.  นางสุพัตรา  ลีลาทิวานนท์  คร ู  กรรมการ 

  ๕.  นางสาวสุกัญญา  ไทรแก้ว  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

๕.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ ๕  ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะท่ี
จ ำเป็นตำมหลักสูตร 

          ๑.  นางสาวณัฏฐา กิสลัย   ครู   ประธานกรรมการ
 2.  นางสาวภัทรธนน ผจญภยั  คร ู  กรรมการ 

3.  นางสาวสชุาดา เพชรสุทธิ์  คร ู  กรรมการ 
4.  นางสาวโชติมา  จ าปาทอง  คร ู  กรรมการ 
5.  นางอุษา แกล้วชิต   คร ู  กรรมการ 
6.  นางนันทพร  ณ ถลาง   คร ู  กรรมการ 
7.  นางสาวถิราภรณ์  มณีพรหม  คร ู  กรรมการ 
8.  นางสุภาพร  ดีมาก   คร ู  กรรมการ 
9.  นางโสภา ภัทรชุติกุล   คร ู  กรรมการ 
10.  นางสาวนวกชมณ  มะโรงวัง  คร ู  กรรมการ  
11.  นางสาวสุพรรรณี ทองอยู่  คร ู  กรรมการ 

  12.  นางสาวธียาน์พร  ขาวสะอาด คร ู   กรรมการ 
  13.  นางกัสมีนี  ดุมลักษณ์  คร ู  กรรมการ 
  1๔.  นางสาวพวงเพ็ญ  ประกิต   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
 

๖. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่  ๖ ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน  รัก
กำรท ำงำน  สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต 

๑. นางสาลีรัตน์  ชว่ยปลอด  ครู   ประธานกรรมการ
 2. นางสาวเสาวกุล  ป้องทองหลาง  คร ู  กรรมการ 

  3. นางสาวกมลชนก  ศรีแก้ว  คร ู   กรรมการ 
  4. นางภิญญา  หวันส ู   คร ู  กรรมการ 
  5. นางสาวกัญญาภัทร  สายสุวรณ์   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
 

๗.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ ๗  ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล 

๑.  นางดวงจันทร์ วิกรมธีรานันท์  ครู   ประธานกรรมการ
 2.  นางสาวโสภาวรรณ  ศรีปญัญา  คร ู  กรรมการ  

3.  นางภัทรานิษฐ์  ขาวดี   คร ู  กรรมการ  
4.  นางคณิตตา  แช่มศรี   คร ู   กรรมการ 

  5.  นางสาวกมลรัตน์  เพ็ชรเกิด  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
  

/๘.  คณะกรรมการ 
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๘.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ ๘   ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล 

๑.  ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
๒.  นางดวงจันทร์ วิกรมธีรานันท์  คร ู  รองประธานกรรมการ 
๓.  นางรัชนีวรรณ  ณ นคร  คร ู  กรรมการ  

  4.  นางสาวภานิสรา  เท่งฮะ  คร ู  กรรมการ 
  5.  นางสาวบงกชธร  เตชะภทัทวรกุล คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
 

๙.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ ๙   คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

๑.  นายมนตรี  อารีราษฎร์  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
๒.  นางเกสรี  ไชยเดช   คร ู  กรรมการ 
๓.  นางประพิศ  อัคสินธวังกูร  คร ู  กรรมการ  
๔.  นางสาลีรัตน์  ชว่ยปลอด  คร ู  กรรมการ 
๕.  นางสาวชนิดาภา  ทัพเย็น  คร ู  กรรมการ 
๖.  นางขวัญทิพย์  วิจักขณ์สิทธิ์  คร ู  กรรมการ 

  7.  นางสาวบงกชธร  เตชะภทัทวรกุล คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
    

๑๐.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่  ๑๐ สถำนศึกษำมีกำรจัด
หลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 

๑.  นางสาวเกสรี ไชยเดช   ครู   ประธานกรรมการ 
2.  นางศิรินทรา  หนูทอง   คร ู  กรรมการ 

  3.  นางสาวสิริญญา  ม่าเหลม็  คร ู   กรรมการ 
  4.  นางมณฑา  ค าโปร่ง   คร ู  กรรมการ 
  5.  นางสาวสชุาดา  เพชรสุทธิ์   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๑๑.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ ๑๑   สถำนศึกษำมีกำรจัด
สภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำศักยภำพ 

๑.  นายอนุชิต หมอเล็ก   ครู   ประธานกรรมการ 
2.  นายอนุรัตน์  รักษ์วงค์   คร ู  กรรมการ  
3.  นายนิโรธ  อรรถธรรม   คร ู  กรรมการ 

  4.  นายเฉลิมชล  ด าสอน   คร ู   กรรมการ 
  5.  นางนฤมล  สิทธิพงษ์   คร ู  กรรมการ 
  6.  ว่าที่ร้อยตรีมะสุกรี  อามะ  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
 
         ๑๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ ๑๒  สถำนศึกษำมีกำรประกัน

คุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
๑.  นางสาวสิริรัตน์  ประทีป ณ ถลาง ครู   ประธานกรรมการ 

/๒.  นางสาวเกสรี   
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๒.  นางสาวเกสรี  ไชยเดช  คร ู  กรรมการ 
๓.  นางภัทรนิษฐ์  ขาวด ี   คร ู  กรรมการ  
๔.  นางลภัสรดา  ชุมรักษ์   คร ู  กรรมการ 

  ๕.  นางสาวพัชร์สิตา  ศรีบุญหิรัญกุล คร ู   กรรมการ 
  ๖.  นางศศิณัฏร์  พิชัยรัตน์  คร ู  กรรมการ 
  7.  นางสาวณัฏฐา  กิสลัย   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

 

๑๓.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ ๑๓   สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง 
ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

          ๑.  นางกรรณิกา  วิวรรธน์โภคิน  ครู   ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร
 ๒.  นางจันทนา  หิรัญจรัสพิวัฒน์  คร ู  กรรมการ 

3.  นางสาวสภุมาศ  รักษาเขตร  คร ู  กรรมการ 
  4.  นางสาวสุพรรณิภา  ดาวเรือง  คร ู   กรรมการ 
  5.  นางสาววรรณิศา  ชุ่มจิตต์  คร ู  กรรมการ 
  6.  นางสาวคนึงนิตย์  ต๊ะผัด  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๔.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ ๑๔  กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้
บรรลุเป้ำหมำย ตำมวิสัยทัศน์  ปรัชญำ  และจุดเน้นที่ก ำหนด 

           ๑.  นางประพิศ  อัคสินธวังกูร  ครู   ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวมณีรัตน์  อารีราษฎร์  คร ู  กรรมการ 
๓.  นางจรวยพร  สมหวัง   คร ู  กรรมการ  
๔.  นางจินตนา  อารีราษฎร์  คร ู  กรรมการ 

  ๕.  นางสาวนวพร  คงราช  คร ู   กรรมการ 
  ๖.  นางนูรียา  อสัมภิณวัฒน์  คร ู  กรรมการ 
  7.  นายปัณณธร  ละม้าย   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๕. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ ๑๕ กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย  
จุดเน้น  แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำและส่งเสริมสถำนศึกษำ ให้ยกระดับ
คุณภำพสูงขึ้น 

๑. นางอนัญญา  บุญโชติ   ครู   ประธานกรรมการ
 ๒. นางวัชราพร  ตั้งธีระสุนันท์  คร ู  กรรมการ 

๓. นางอ าไพวิทย์  จุ่งพิวัฒน์  คร ู  กรรมการ  
๔. นางสุภาวดี  ศรีหล้า   คร ู  กรรมการ 

  ๕. นางสาวรอพีอะห์  มูซอ  คร ู  กรรมการ 
  ๖. นางสาวขวัญตา  ศรีวิรัตน ์  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   
๑. รวมรวมข้อมูล เอกสาร รายงานผลจากการด าเนินงานตามมาตรฐานของฝ่ายงานและกลุ่ม

สาระที่เก่ียวข้อง  
/๒.  จัดระบบข้อมูล 
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๒.  จัดระบบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ผู้รับผิดชอบน าเสนอข้อมูล สรุปผลการด าเนินงาน 
๓.  รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ต่อคณะกรรมการด าเนินงาน  
๔.  อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   ๓๐   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๓๐   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

    (นายไพศาล  นาขวัญ)  
        ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
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กำรเทียบเคียง/ควำมเชื่อมโยง องมำตรฐำนกำร  ก ำ ั้นพื้นฐำน 
โรงเรียนอนุบำลภ เก็ต  สังกัดส ำนักงำนเ ตพื้นที่กำร  ก ำประถม  ก ำภ เก็ต 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๔  
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย  ๑๕  มาตรฐาน 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๙  
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย  ๔  มาตรฐาน 

ด้านคุณภาพผู้เรียน (๖ มาตรฐาน) 
มำตรฐำนที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีและมสีุนทรียภำพ 
มำตรฐำนที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมทีพ่ึง
ประสงค ์
มำตรฐำนที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  
รักกำรเรียน  และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
มำตรฐำนที่ ๔  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเปน็ระบบ  
คิดสร้ำงสรรค์  ตัดสนิใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมสีติ สมเหตุสมผล 
มำตรฐำนที่ ๕  ผู้เรียนมีควำมรูม้ีทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร 
มำตรฐำนที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน 
สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต 
ด้านมาตรการส่งเสริม (๑ มาตรฐาน) 
มำตรฐำนที่ ๑๕  กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำยจุดเนน้แนว
ทำงกำรปฏิรปูกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ และสง่เสริมสถำนศึกษำให้
ยกระดับคุณภำพสงูขึ้น 

มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน 
๑)ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิด
ค ำนวณ 
๒)ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 
๓)ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 
๔)ควำมก้ำวหนำ้ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
๕)ผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกผลกำรสอบวัด
ระดับชำต ิ
๖)ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำนหรือกำรท ำงำน 
๑.๒คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑)กำรมีคุณลักษณะและค่ำนยิมที่ดีตำมทีส่ถำนศึกษำก ำหนด
โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
๒)ควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย 
๓)กำรยอมรับที่จะอยู่ร่มกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
๔)สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสงัคม 

มำตรฐำนด้ำนอัตลัก ณ ์องสถำน  ก ำ (๑มำตรฐำน) 
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  
ปรัชญา  และจุดเนน้ที่ก าหนด 
ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา (๔ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 
มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง
ชุมชน ปฏิบัตงิานตามหนา้ที่อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธผิล 
 

มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร อง
ผ ้บริหำรสถำน  ก ำ 
      ๑) การมีเป้าหมาย  วิสยัทศัน์  และพนัธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
      ๒) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
          ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวชิาการที่เนน้
คุณภาพอย่างเปน็รูปธรรม 
          ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครูและของ
ผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนนิการบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๔  
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย  ๑๕  มาตรฐาน 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๙  
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย  ๔  มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามกีารจัดหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบดา้น 
มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ด้ำนคุณภำพกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนร ้ 
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนบัสนนุให้
สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
 

๒.๓ การวางแผนและการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 
          ๒.๔ การวางแผนและจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      ๓) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
      ๔) การก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษา 

ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำร  ก ำ (๑ มำตรฐำน) 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 

มำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผ ้เรียนเป็นส ำคัญ 
      ๑) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
      ๒) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบรบิทของชุมชน 
และท้องถิ่น 
      ๓) การตรวจสอบ และประเมินความรู้ ความเข้าใจของ
ผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและมปีระสิทธิภาพ 

ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำร  ก ำ (๑ มำตรฐำน) 
มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มำตรฐำนที่ ๔  ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มี
ประสิทธผิล 
      การใช้ระบบการประกันคณุภาพภายใน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิง่ขึ้น 
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