ตอนที่ ๑
ขอมูลพื้นฐาน
๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบานพลอย ตั้งอยูเลขที่ ๕๑/๕๕๙-๕๖๑ ถนน พหลโยธิน ตําบล หลักหก อําเภอ
เมือง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย ๑๒๐๐๐ โทรศัพท ๐-๒๕๓๓-๙๗๒๒-๓ โทรสาร ๐-๒๕๓๓-๙๗๒๒-๓
e-mail office@baanploy.ac.th website http://www.baanploy.ac.th
ตั้งอยูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต ๑
เปดสอนตั้งแตระดับ เตรียมอนุบาล ถึงระดับ ประถมศึกษาปที่ ๖
ประวัติโดยยอ
ประวัติ โรงเรียนบานพลอย เปนโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน ตั้งอยู
เลขที่ ๕๑/๕๕๙ในหมูบานเมืองเอก ถนนพหลโยธิน อ.เมือง ปทุมธานี ไดเริ่มเปดดําเนินการโดยจด
ทะเบียน เปนนิติบุคคลในรูปของบริษัทโดยใชชื่อวา “บริษัท พลอยแอนดแฟมิลี่ จํากัด” เปนผูรับใบอนุญาต
โดยมี นาง สุภาณี พฤกษไพบูลย และ นายสุรพล พฤกษไพบูลย เปนผูลงนามแทน ไดรับอนุญาตจัดตั้ง
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๐๑/๒๕๓๓ โดยมีนาง สุภาณี พฤกไพบูลย เปน
ผูจัดการ และ ครูใหญ ในระยะแรกเปดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ ใชชื่อวา“โรงเรียนอนุบาลบาน
พลอย” พื้นที่ ๓ ไร หลังจากดําเนินงานมาเปนเวลา ๓ ป เริ่มจากเปดรับนักเรียนชั้นละ ๑ หอง และเพิ่ม
เปนชั้นละ ๒ หอง ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดมีการขออนุญาตขยายชั้นเรียนและกอสรางอาคารเรียนเพิ่มเติม
เพื่อเปดสอน ในระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ ๑-๖ หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และไดขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
จากเดิม “โรงเรียนอนุบาลบานพลอย” เปน“โรงเรียนบานพลอย” และรับใบอนุญาตขยายชั้นเรียน เมื่อ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ จํานวนนักเรียนที่รับได ๗๖๕ คน ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ โรงเรียน
บานพลอยไดขอโอนผูรับใบอนุญาต จาก บ. พลอยแอนดแฟมิลี่ จก. เปน นาง สุภาณี พฤกษไพบูลย

๑

แผนที่โรงเรียน

๒

๓

๒. ขอมูลผูบริหาร
๑) ผูอํานวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นาง สุภาณี พฤกษไพบูลย โทร ๐๘๒-๐๗๙-๘๐๐๘
E-mail:office@baanploy.ac.th วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา Linguistics
ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแต ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๓ จนถึงปจจุบัน เปนเวลา ๒๒ ป ๑๑เดือน
๒) หัวหนากลุมงาน ๔ คน
๒.๑ ชื่อ-สกุล นาง ผองศรี รวมสูงเนิน วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี โทรศัพท ๐๘๕-๓๓๖-๙๔๑๗
E-mail:kaithamtu@hotmail.com รับผิดชอบกลุมงานกิจการนักเรียน
๒.๒ ชื่อ-สกุล น.ส. ภัทรพร ชมภูนุช วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท โทรศัพท ๐๘๑-๙๑๗-๘๑๐๘
E-mail: candy_sweety_kob@hotmail.com รับผิดชอบกลุมงานวิชาการ
๒.๓ ชื่อ-สกุล นาย ปรีชา กวยมงคล วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี โทรศัพท ๐๘๕-๑๑๓-๕๓๗๗
E-mail:preecha8445@gmail.com รับผิดชอบกลุมงานบริหารงานทั่วไป
รับผิดชอบกลุมงานบริหารงานทั่วไป
๒.๔ ชื่อ-สกุล น.ส. บุญเสริม จานทอง วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี โทรศัพท ๐๘๑-๘๑๙-๘๓๙๙
E-mail:tim.001@hotmail.co.th รับผิดชอบกลุมงานงบประมาณและบุคลากร
๓ ขอมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปการศึกษาที่รายงาน)
๑) จํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ………-………คน
๒) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ……๒๕๓………คน จําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน
ระดับชั้นเรียน

จํานวนหอง

เพศ
ชาย

หญิง

รวม

เฉลี่ยตอหอง

เตรียมอนุบาล ๑

๑

๑๐

๕

๑๕

๑๕

อนุบาล ๑

๑

๑๓

๑๐

๒๓

๒๓

อนุบาล ๒

๒

๒๔

๑๔

๓๘

๓๘

อนุบาล ๓

๑

๑๕

๘

๒๓

๒๓

รวม

๔

๖๒

๓๗

๙๙

ประถมศึกษาปที่ ๑

๑

๑๒

๑๖

๒๘

๒๘

ประถมศึกษาปที่ ๒

๑

๑๓

๑๔

๒๗

๒๗

๔

ระดับชั้นเรียน

จํานวนหอง

ประถมศึกษาปที่ ๓

เพศ

รวม

เฉลี่ยตอหอง

ชาย

หญิง

๑

๑๔

๑๗

๓๑

๓๑

ประถมศึกษาปที่ ๔

๑

๑๒

๘

๒๐

๒๐

ประถมศึกษาปที่ ๕

๑

๑๓

๘

๒๑

๒๑

ประถมศึกษาปที่ ๖

๑

๑๔

๑๓

๒๗

๒๗

รวม

๖

๗๘

๗๖

๑๕๔

รวมทั้งหมด

๑๑

๑๔๐

๑๑๓

๒๕๓

๓) จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ๒๓๓ คน คิดเปนรอยละ ๙๒.๐๙
๔) จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย ๒๔๐ คน คิดเปนรอยละ ๙๔.๘๖
๕) จํานวนนักเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๓.๙๕
๖) จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๖ คน คิดเปนรอยละ ๒.๓๗
๗) จํานวนนักเรียนปญญาเลิศ ๓๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๔๒
๘) จํานวนนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ ๒๒ คน คิดเปนรอยละ ๘.๗๐
๙) จํานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปจจุบัน) ๐ คน คิดเปนรอยละ ๐
๑๐) สถิติการขาดเรียน ๒๒ คน คิดเปนรอยละ ๘.๗๐
๑๑) จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ําชั้น ๐ คน คิดเปนรอยละ ๐
๑๒) จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
อ.๒
จํานวน ๓๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐
ป.๖
จํานวน ๒๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐
๑๓) อัตราสวนครู : นักเรียน = ๑ : ๑๐.๒๕
๑๔) จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วรรณคดีและนันทนาการ ๒๔๖ คน
คิดเปนรอยละ ๙๗.๒๓
๑๕) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนลูกที่ดีของพอ แม ผูป กครอง ๒๔๔ คน
คิดเปนรอยละ ๙๖.๔๔
๑๖) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๒๕๑ คน
คิดเปนรอยละ ๙๙.๒๑
๑๗) จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมทั้งในและนอกประเทศ
๕

๒๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๘๓.๗๙
๑๘) จํานวนนักเรียนที่มีบนั ทึกการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางสม่ําเสมอ ๒๔๐ คน คิดเปนรอยละ ๙๔.๘๖
๑๙) จํานวนนักเรียนที่ผานการประเมินความสามารถดานการคิดตามที่กําหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา ๒๔๖ คน คิดเปนรอยละ ๙๗.๒๓
๒๐) จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมตามที่กําหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา ๑๗๙ คน คิดเปนรอยละ ๗๐.๗๕

๖

๔. ขอมูลครูและบุคลากร
ครูประจําการ
ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

อายุ
ราข
การ

ตําแหนง/
วิทยฐานะ

วุฒิ
การศึกษา

วิชาเอก

วิชาที่สอน

จํานวน
ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา/ป

๑

นาง

สุภาณี

พฤกษไพบูลย

๕๔

๒๖

ผูรับ
ใบอนุญาต

ปริญญาโท

ภาษาศาสตร

บริหาร

๓๒

๒

น.ส.

แกวผกา

เห็นครบ

๒๗

๒

ครู

ปริญญาตรี

คณิตศาสตร

คณิตศาสตร

๓๒

๓

น.ส.

จันทรตรี

คงคุม

๕๓

๒๖

ครู

ปฐมวัย

๔๐

๔

น.ส.

นิตยา

พวงดอกไม

๓๙

๑๖

ครู

น.ส.

บุญเสริม

จานทอง

๔๓

๑๘

ครู

ปฐมวัย
การงาน
อาชีพฯ

๔๐

๕

๑๗๘

๖

น.ส.

บุษบา

องคทอง

๓๖

๑๐

ครู

พลศึกษา

๔๘

๗

นาย

ปรีชา

กวยมงคล

๔๑

๑๑

ครู

พลศึกษา

๔๐

๘

น.ส.

ปาลิตา

ศุกรโยธิน

๒๖

๓

ครู

ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
จิตวิทยา,แนะ
ปริญญาตรี
แนว
วิทยาศาสตรการ
ปริญญาตรี
กีฬา
วิทยาศาสตรการ
ปริญญาตรี
กีฬา
วิทยาศาสตร
ปริญญาตรี
ชีวภาพ

๘๘

๙

น.ส.

ปยาภา

กาญจนภูมิ

๕๒

๒๑

ครู

ปริญญาโท

๑๐

นาง

ผองศรี

รวมสูงเนิน

๔๗

๒๖

ครู

ปริญญาตรี

วิทย
ภาษาอังกฤ
ษ
สังคม/
ประวัติ
สุขศึกษา
ประวัต/ิ
สังคม
การงาน
อาชีพฯ
ภาษาอังกฤ
ษ
ภาษาอังกฤ
ษ

๓๐

ภาษาไทย

๒๔

ศิลปะ

๔๘

ปฐมวัย

๓๒

ภาษาอังกฤษ
พลศึกษา
วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม

๑๑

น.ส.

พจนี

ชุมพล

๒๘

๒

ครู

ป.บัณฑิต

๑๒

น.ส.

พรนภา

พิมพา

๒๙

๓

ครู

ป.บัณฑิต

๑๓

นาง

พรปรียา

จันงาม

๓๙

๑๐

ครู

ปริญญาตรี

๑๔

น.ส.

ภัทรพร

ชมภูนุช

๔๘

๑๓

ครู

ปริญญาโท

๑๕

นาง

มุฑิตา

บุษบา

๔๕

๑๑

ครู

ปริญญาตรี

๑๖

น.ส.

ลักษณา

เครือพานิช

๔๓

๑๐

ครู

๑๗

น.ส.

วนัส

หลอนิล

๓๖

๑๒

ครู

ปริญญาตรี เอกประถมศึกษา
ปริญญาตรี โสตทัศนศึกษา

๑๘

นาง

วัลภา

ฉายสุวรรณ

๕๒

๒๑

ครู

ปริญญาตรี

๗

การพัฒนาชุมชน
หนังสือพิมพ
อังกฤษ
อังกฤษ

การ

๔๘
๔๐

๔๐
๔๘
๔๐
๔๘

ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

อายุ
ราข
การ

ตําแหนง/
วิทยฐานะ

วุฒิ
การศึกษา

วิชาเอก

วิชาที่สอน

จํานวน
ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา/ป

ประถมศึกษา
๑๙

นาง

วาสนา

บุญยงค

๕๑

๒๑

ครู

ปริญญาตรี

สังคมศึกษา

คณิตศาสตร

๔๐

๒๐

น.ส.

วิจิตรา

ผาดนอก

๒๙

๗

ครู

ปริญญาตรี

นาฏศิลป

๔๘

ครู

ปริญญาตรี

นาฏศิลปไทย
พัฒนาการ
ครอบครัวและ
เด็ก

๓๐

ครู

ปริญญาตรี

ปฐมวัย
คอมพิวเตอ
ร

๕
๒๑

นาง

สุจิตรา

ปนบานกวย

๓๔

๒๒

นาง

สุนทร

คงบุตร

๓๓

๓

๒๓

นาง

สุมิตรา

สดแสงจันทร

๕๐

๒๐

ครู

ปริญญาตรี

๒๔

น.ส.

โฉมเฉลา

๔๒

๑๗

ครู

ปริญญาตรี

๒๕

น.ส.

อรทิพย
ฐิติ
กาญจน

ดวงตรา

๔๗

๑๙

ครู

ปริญญาตรี

คอมพิวเตอร
การ
ประถมศึกษา
การ
ประถมศึกษา

คณิต/ไทย

การศึกษาปฐมวัย

๓๒
๔๐

ปฐมวัย

๓๒

ปฐมวัย

๔๘

จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๕๑.๘๕
จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด ๑๓ คน คิดเปนรอยละ ๔๘.๑๕
๕. ขอมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียนจํานวน ๒ หลัง เชื่อมตอกัน อาคารประกอบจํานวน - หลัง สวม ๓๕ หอง
สระวายน้ํา ๑ สระ สนามเด็กเลน ๒ สนาม สนามฟุตบอล ๑ สนาม สนามบาสเก็ตบอล - สนาม สนามเทนนิส
- สนาม อื่นๆ (ระบุ)
๖. ขอมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จาย*
รายรับ

จํานวน/บาท

รายจาย

เงินงบประมาณ

๑,๗๒๑,๙๒๙.๒๓

งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง

เงินนอกงบประมาณ

๙,๔๒๗,๙๑๐.๐๐

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

งบอื่นๆ(สวนตัว)

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมรายรับ

๑๒,๑๔๙,๘๓๙.๒๓ รวมรายจาย

๘

จํานวน/บาท
๑๑,๔๒๔,๑๙๓.๓๐
๔๒๓,๕๒๐.๐๐
๑๑,๘๔๗,๗๑๓.๓๐

งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง คิดเปนรอยละ ๙๔.๑๓ ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเปนรอยละ ๕.๘๗ ของรายรับ
๗. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนหมูบานและชุมชนทองถิ่นรอบนอก มีประชากร
ประมาณ ๑๘,๓๗๔ คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก ชุมชนตําบลหลักหก อาชีพหลักของชุมชน
คือ คาขาย สวนใหญนับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ รํามอญ
๒) ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ ธุรกิจสวนตัว สวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท บาท จํานวนคน
เฉลี่ยตอครอบครัว ๔ คน
๓) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน
โอกาส โรงเรียนตั้งอยูในแหลงชุมชนหมูบานที่มีฐานะทางเศรษฐกิจกลางคอนขางดีเปนสวนมาก
ผูปกครองมีความพรอมที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมการศึกษาของลูก อยูใกลสถานที่ราชการและแหลง เรียนรู
ทองถิ่น เชน ที่ทําการเทศบาลตําบลหลักหก โรงพยาบาลตําบลหลักหก ๑ และไมไกลแหลงการเรียนรูอื่นๆที่
สําคัญ เชนพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ทองฟาจําลอง อนุสรณสถาน เปนตน
ขอจํากัด โรงเรียนไมชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษา และผูปกครองในทองถิ่นจํานวนมากนิยมการเรงรัด
วิชาการเขมขนเพราะกังวลการสอบเขา ม.๑
๘. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
การพัฒนาผูเรียน โดยการจัดประสบการณ ดานรางกาย อารมณและจิตใจ สังคม สติปญญา ตาม
คุณลักษณะตามวัยคํานึงถึงความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล โรงเรียนบานพลอยมี
จุดมุงหมายใหนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยอายุ ๓-๕ ป ไดมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ
สติปญญา ที่เหมาะสมกับวัย ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ดังนี้
ดานรางกาย
๑. รางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
๒. กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรงใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธ
ดานอารมณจิตใจ
๑. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
๒. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
๓. ชื่นชมและสรางสรรคสิ่งสวยงาม

๙

ดานสังคม
๑. ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมตามวัย
๒. รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและความเปนไทย
๓.อยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ดานสติปญญา
๑. ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
๒. มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย
๓. มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
๔. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูและมีทักษะในการแสวงหาความรู

๑๐

แผนภูมิโครงสรางหลักสูตรปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
จุดประสงคการ
เรียนรู

คุณลักษณะที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู

กําหนดการจัด
ประสบการณ

แผนการจัดประสบการณการเรียนรู
แบบบูรณาการ

ทักษะ
คณิตศาสตร

การจัดกิจกรรมการเรียนรู
โครงการ-บูรณาการ

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร
ประสบการณชีวิต

Brain Based Learning
มุมกิจกรรม
กิจกรรมกลางแจง

สื่อ
แหลงการเรียนรูภายใน
แหลงการเรียนรู
ภายนอก
ภูมิปญญาทองถิ่น

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต/บันทึก
รายบุคคล/ราย
กลุม

การปฎิบัติจริง

คุณภาพผูเรียน

๑๑

แฟมผลงาน

การจัดตารางกิจกรรมประจําวัน ระดับชั้นอนุบาล ๑-๒
เวลา
กิจกรรม
๗.๐๐ – ๘.๓๐ น.
รับนักเรียน
๘.๓๐ – ๘.๔๕ น.
เขาแถวเคารพธงชาติ
๘.๔๕ – ๙.๐๐ น.
ตรวจสุขภาพไปหองน้ํา Homeroom
๙.๐๐ – ๙.๑๕ น.
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๙.๑๕ – ๙.๔๕ น.
กิจกรรมเสรี
๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.
ดื่มนม รับประทานอาหารวาง
๑๐.๐๐ – ๑๐.๔๐ น.
กิจกรรมเสริมประสบการณการเรียนรู
๑๐.๔๐ – ๑๑.๐๐ น.
กิจกรรมกลางแจง
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
กิจกรรมสรางสรรค
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๔๕ น.
นอนหลับพักผอน
๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐ น.
รับประทานอาหารวางบาย
๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
กิจกรรมเกมการศึกษา(นิทาน, เกม) เตรียมตัวกลับบาน
การจัดตารางกิจกรรมประจําวัน
เวลา
๗.๐๐ – ๘.๓๐ น.
๘.๓๐ – ๘.๔๕ น.
๘.๔๕ – ๙.๐๐ น.
๙.๐๐ – ๙.๑๕ น.
๙.๑๕ – ๙.๔๕ น.
๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น.
๑๑.๔๕ – ๑๒.๓๐ น.
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

ระดับชั้นอนุบาล ๓
กิจกรรม
รับนักเรียน
เขาแถวเคารพธงชาติ
ตรวจสุขภาพไปหองน้ํา Homeroom
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมเสรี
ดื่มนม รับประทานอาหารวาง
กิจกรรมเสริมประสบการณการเรียนรู
กิจกรรมเกมการศึกษา
กิจกรรมสรางสรรค
ไปลางมือ รับประทานอาหารกลางวัน
แปรงฟน สวดมนต
กิจกรรมกลางแจง
รับประทานอาหารวาง
เลานิทาน เตรียมตัวกลับบาน
๑๒

๑๓

ระดับประถมศึกษา
๒๕๕๑

หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

กลุ ่มสาระการเรียนรู/้ กิจกรรม

เวลาเรียน/ชม./ปี

ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และ วั ฒนธรรม
 สังคมศึกษา ศาสนา และ วั ฒนธรรม
 ประวั ติศาสตร์
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
 สุ ขศึกษา
 พลศึกษา
ศิลปะ
 ศิลปะ
 ดนตรี
 นาฏศิลป์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 การงานอาชี พ
 เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอั งกฤษ)
รวมเวลาเรี ยน(

ป.๑
๒๐๐
๒๐๐
๘๐

ป.๒
๒๐๐
๒๐๐
๘๐

ป.๓
๒๐๐
๒๐๐
๘๐

ป.๔ ป.๕
๑๖๐ ๑๖๐
๑๖๐ ๑๖๐
๘๐
๘๐

ป.๖
๑๖๐
๑๖๐
๘๐

๘๐
๔๐

๘๐
๔๐

๘๐
๔๐

๘๐
๔๐

๘๐
๔๐

๘๐
๔๐

๔๐
๔๐

๔๐
๔๐

๔๐
๔๐

๔๐
๔๐

๔๐
๔๐

๔๐
๔๐

๔๐
๒๐
๒๐

๔๐
๒๐
๒๐

๔๐
๒๐
๒๐

๔๐
๒๐
๒๐

๔๐
๒๐
๒๐

๔๐
๒๐
๒๐

๔๐

๔๐

๔๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๔๐
๔๐

๔๐
๔๐

๔๐
๔๐

๔๐
๘๔๐

๔๐
๘๔๐

๘๐
๘๔๐

๘๐
๘๔๐

๘๐
๘๔๐

๔๐
๔๐

๔๐
๔๐

๔๐
๔๐

๔๐
๔๐

๔๐
๔๐

๔๐
๔๐

๔๐
๑๒๐

๔๐
๑๒๐

๔๐
๑๒๐

๔๐
๑๒๐

๔๐
๑๒๐

๔๐
๑๒๐

๔๐
) ๘๔๐

กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน

กิจกรรมนักเรี ยน
 ลูกเสื อ/เนตรนารี
กิจกรรมอิสระพั ฒนาตน(ชมรม)
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมพั ฒนาทั กษะชีวิต
รวมเวลาเรี ยนกิจกรรมพั ฒนาผู ้ เรี ยน

๑๔

กลุ ่มสาระการเรียนรู/้ กิจกรรม
ะสาธารณประโยชน์*

รายวิชา/

/เน้ น

English Conversation
หมายเหตุ *
นอกเวลาเรี ยน หรื อเวลาทั กษะชีวิตตามกํ าหนด
คณิ ตคิดเร็ วให้ใช้เวลา10นาที

เวลาเรียน/ชม./ปี
(๑๐)

(๑๐)

(๑๐)

(๑๐)

(๑๐)

(๑๐)

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐
ในวิชาลูกเสื อ/เนตรนารี /แนะแนว
๓ วั น

โครงสร้ าง
กลุ ่มสาระการเรียนรู/้ กิจกรรม

/สั ปดาห์
ป.๑
๕
๕
๒

ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
๒
 สังคมศึกษา ศาสนา วั ฒนธรรม
๑
 ประวั ติศาสตร์
รวมเวลาเรี ยนสังคมศึกษา ๓
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
๑
 สุ ขศึกษา
๑
 พลศึกษา
รวมเวลาเรี ยนสุ ขศึกษา ๒
ศิลปะ
๑
 ศิลปะ
๑/๒
 ดนตรี
๑/๒
 นาฏศิลป์
๑
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 การงานอาชี พ
๑๕

ป.๒
๕
๕
๒

ป.๓
๕
๕
๒

ป.๔
๔
๔
๒

ป.๕
๔
๔
๒

ป.๖
๔
๔
๒

๒
๑
๓

๒
๑
๓

๒
๑
๓

๒
๑
๓

๒
๑
๓

๑
๑
๒

๑
๑
๒

๑
๑
๒

๑
๑
๒

๑
๑
๒

๑
๑/๒
๑/๒
๑

๑
๑/๒
๑/๒
๑

๑
๑/๒
๑/๒
-

๑
๑/๒
๑/๒
-

-

-

๑
๑/๒
๑/๒
๑

๑
๑

๑
๑

กลุ ่มสาระการเรียนรู/้ กิจกรรม

/สั ปดาห์

เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอั งกฤษ)
รวมเวลาเรี ยน(

๒

๑
๒

๒

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๓
(*)

๑
๓
(*)

๑
๓
(*)

๑
๓
(*)

๑
๓
(*)

๑
๓
(*)

๑
๒๕

๑
๒๕

๑
๑
๑
๑
๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕
ในวิชาลูกเสื อ/เนตรนารี /แนะ

-

-

-

๑

๑

๑

) ๒๐

๒๐

๑
๑



กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน
กิจกรรมนักเรี ยน
 ลูกเสื อ/เนตรนารี
 กิจกรรมอิสระพั ฒนาตน(ชมรม)
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมพั ฒนาทั กษะชีวิต
รวมเวลาเรี ยนกิจกรรมพั ฒนาผูเรี้ ยน

รายวิชา/
English Conversation

/เน้ น

หมายเหตุ *
แนว นอกเวลาเรี ยน หรื อเวลาทั กษะชีวิตตามกํ าหนด
คณิ ตคิดเร็ วให้ใช้เวลา๑๐นาที

๓ วั น

๙. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น
๑) หองสมุดมีขนาด ๘๐ ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด ๕,๐๐๐ เลม(ยอดหนังสือกอนน้ําทวม)
การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบ ดิวอี้
จํานวนนักเรียนที่ใชหองสมุดในปการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๙๐ คน ตอ วัน คิดเปนรอยละ ๓๕.๕๗ ของ
นักเรียนทั้งหมด
หมายเหตุ
ขอมูลการใชหองสมุดประมาณการเนื่องจากขอมูลทั้งหมดที่บันทึกไวสูญหายจากน้ําทวม
หองสมุดเสียหายทั้งหมดไมสามารถบันทึกได หลังน้ําทวมตองบูรณะหองสมุดใหม และจัดหาหนังสือใหม
ทั้งหมด นักเรียนจึงใชหองสมุดชั่วคราว
๒) หองปฏิบัติการ
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร จํานวน ๑ หอง
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน ๑ หอง
๑๖

หองปฏิบัติการทางภาษา จํานวน ๑ หอง
หอง (ระบุ)นาฎศิลป-ดนตรี จํานวน ๑ หอง
หองนิทรรศการ จํานวน ๑ หอง
๓) คอมพิวเตอร จํานวน ๓๑ เครื่อง
ใชเพื่อการเรียนการสอน ๒๗ เครื่อง
ใชเพื่อสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในหองสมุด ๒ เครื่อง
จํานวนนักเรียนที่สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในปการศึกษาที่รายงาน
เฉลี่ย ๙.๗๕ คน ตอวัน คิดเปนรอยละ ๓๘.๐๓ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาทั้งหมด
หมายเหตุ ขอมูลการใชอินเทอรเน็ตไมสามารถบันทึกไดชวงน้ําทวม
ใชเพื่อการบริหารจัดการ ๒ เครื่อง
๔) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
แหลงเรียนรูภายใน
ชื่อแหลงเรียนรู

สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป

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

ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป

๕.) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
แหลงเรียนรูภายนอก
ชื่อแหลงเรียนรู
๑.วัดรังสิต วัดนาวง วัดปญญานันทาราม วัดตางๆ
๒.พิพิธภัณฑวิทยาศาตร
๓.พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
๔.อนุสรณสถาน

สถิติการใช
จํานวนครั้ง/ป
๕
๓
๓
๑
๑๗

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๑

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

๖) ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน ใน
ปการศึกษาที่รายงาน
๖.๑ ชื่อ-สกุล นาง ดวงฤทัย ผลอินทร ใหความรูเรื่อง การนวดแผนโบราณ
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป
๖.๒ ชื่อ-สกุล นาย ชอบ ดีอาสา ใหความรูเรื่อง แปลงผัก
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป
๖.๓ ชื่อ-สกุล นาง ปาริชาติ ทองใหญ ใหความรูเรื่อง ปลูกผักไฮโดรโปนิกส
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป
๖.๔ คริสตจักรมหาพร เมืองเอก ใหความรูเรื่อง ศาสนาคริสต
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป
๖.๕ วิทยากรจาก รพ.ธัญรักษ ใหความรูเรื่อง ยาเสพติด สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้
จํานวน ๑ ครั้ง/ป
๖.๖ วิทยากรจาก รพ.สงเสริมสุขภาพตําบลหลักหก ๑ ใหความรูเรื่อง การปฐมพยาบาล สถิติ
การใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป
๖.๗ พระวิทยากร จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใหความรูเรื่อง ศีลธรรม คุณธรรม สถิติ
การใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑๐ ครั้ง/ป
๖.๘ ผูปกครอง ในนามชมรมผูกครองอาสาเพื่อการศึกษาลูกบานพลอย
๑๐. ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา
๑๐.๑ ผลงานดีเดน
๑๘

ประเภท
สถานศึกษา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

ผูบริหาร(ระบุชื่อ)
ครู(ระบุชื่อ)

น.ส. นิตยา พวงดอกไม

นักเรียน(ระบุชื่อ)

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

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสําเร็จ
ชื่อ
วัตถุประสงค/เปาหมาย
วิธีดําเนินการ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนา
พัฒนาหลักสูตร
ปรับหลักสูตรให
หลักสูตรที่เนนผูเรียน
สอดคลอง
เปนสําคัญ
๒. โครงการนิเทศการ พัฒนาการสอนครู
นิเทศปละ ๒ ครั้ง
สอน
๓. โครงการผลิตสื่อการ ครูผลิต ใช จัด สื่อให
สอน
สอดคลองการสอน

ผลิต ใช สื่อดําเนินการ
ตอเนื่องตลอดป
๑๙

สวทช. โครงการบาน
นักวิทยาศาสตร
มูลนิธิรมฉัตรรวมกับตลาด
หลักทรัพย

สโมสรกองทัพอากาศ

สาธิตวัดพระศรีฯ โรงเรียน
สามเสนวิทยา
สสวท.

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)
รอยละ ๙๐ ของครูและ
ผูปกครองมีความพอใจ
ครูรอยละ ๑๐๐ ไดรับการ
นิเทศและนําผลไปพัฒนา
ครูรอยละ ๑๐๐ ผลิต จัด ใช
สื่อหลากหลาย

ชื่อ
วัตถุประสงค/เปาหมาย
งาน/โครงการ/กิจกรรม
๔. โครงการความเปน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทักษะ
เลิศทางวิชาการ
นักเรียนตามศักยภาพให
เต็มที่
๕. โครงการเรียนรูนอก ใชแหลงการเรียนรู
หองเรียนและทัศน
ภายในภายนอก ภูมิ
ศึกษา
ปญญาทองถิ่น
๖.โครงการพัฒนา
พัฒนาคนดี มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และ มารยาทไทย
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค
๗. โครงการรูคุณคา
รูคุณคา รักษา
รักษาทรัพยากรดูแล
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
๘. โครงการคัดกรอง
และแนะแนวนักเรียน
๙. โครงการกีฬาเพื่อ
สุขภาพ

วิธีดําเนินการ
ดําเนินคามโครงการ
ตอเนื่องตลอดป
ทัศนศึกษา
เชิญวิทยากร
กิจกรรมตอเนื่องตลอด
ป

จิตอาสา
ปุยชีวภาพ
สอดแทรกในกิจกรรม
การเรียน
รูจักเด็ก สงเสริม และ
การคัดกรอง
พัฒนา
การสงเสริม ซอมเสริม
วิทยากร
สงเสริมการดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพ
ตามเกณฑ การแขงขัน วิทยากรใหความรู
กีฬาภายใน ภายนอก
จัดการแขงขันกีฬา

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)
รอยละ ๙๐ ของครูและ
ผูปกครองมีความพอใจ
นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ไดทํา
กิจกรรมทัศนศึกษาและได
ความรูจากวิทยากร
นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ไดมี
สวนรวมและใหไดรับการ
พัฒนาจากกิจกรรม
นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ไดมี
สวนรวมและใหไดรับการ
พัฒนาจากกิจกรรม
นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ไดมี
สวนรวมในกิจกรรม

นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ไดมี
สวนรวมในกิจกรรม
นักเรียนรอยละ ๙๐ เขาใจ
วิธีการดูแลรักษาสุขภาพ
๑๐. โครงการสุขอนามัย ดูแลโภชนาการ ความ ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง นักเรียนรอยละ ๘๐ มี
และความปลอดภัย
สะอาด ความปลอดภัย ตลอดป
สุขอนามัยที่ดี
นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ไดรับ
บริการดานความสะอาดและ
ความปลอดภัย
๑๑. โครงการดูแลรักษา ดูแลความเรียบรอย การ ซอมแซม ปรับปรุง
นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ไดรับ
อาคาร ยานพาหนะ
ใชสอน ความปลอดภัย สรางเพิ่มดูแลรักษา
บริการการดูแลอาคาร
ทรัพยากร และ
อาคาร สื่อ หองประกอบ
สิ่งแวดลอม ความสะอาด
สิ่งแวดลอมของโรงเรียน สิ่งแวดลอมใหรมรื่น
ความปลอดภัย
๑๒. โครงการหองสมุด นักเรียน ครู บุคลากร ปรับปรุง ดูแล ซอมแซม รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
๒๐

ชื่อ
วัตถุประสงค/เปาหมาย
งาน/โครงการ/กิจกรรม
โสตทัศนูปกรณและสื่อ และเจาหนาที่ไดรับ
ทางการศึกษา
ความสะดวกในการใช
บริการดานหองสมุด โสต
ทัศน และสื่อทางการ
ศึกษา
๑๓. โครงการสัมพันธ ผูปกครอง/ชุมชน เขามา
ชุมชน
มีสวนรวมทางการศึกษา
ฃ
สถานศึกษาใหบริการแก
ชุมชน
ครู บุคลากร นักเรียน
ผูปกครอง(ชุมชน) และ
เจาหนาที่ของโรงเรียน
รอยละ ๙๐ เขารวม
กิจกรรม
๑๔. โครงการจัดซื้อสื่อ โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ
และครุภัณฑ
ครุภัณฑมาชวยในทํางาน
และการเรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพ
๑๕. โครงการจัดทํา
โครงการ/บุคลากร/งาน
งบประมาณและบัญชี อื่น มี งบประมาณที่จัด
โรงเรียน
ไวใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตรงตามวัตถุประสงค
๑๖. โครงการพัฒนา
นักเรียน ครู ผูปกครอง
สารสนเทศ และ
ไดรับทราบขาวสารอยาง
ทะเบียนนักเรียน
ตอเนื่อง
มีระบบสารสนเทศที่
ทันสมัยเอื้อตอการ
พัฒนาระบบการทํางาน
ตางๆ
มีขอมูลรายบุคคล
นักเรียนเพื่อนําไปพัฒนา

วิธีดําเนินการ
จัดระบบใหเพียงพอ
ทันสมัย

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)
ครู บุคลากร และเจาหนาที่
ไดรับความสะดวกในการใช
บริการดานหองสมุด โสต
ทัศน และสื่อทางการศึกษา

เชิญวิทยากร
รอยละ ๙๐ ของนักเรียน
ทัศนศึกษา
และครูไดรับความรูจาก
ใหบริการทางการศึกษา วิทยากร
แกชุมชน

จัดซื้อ

ครูรอยละ ๑๐๐ ไดใชสื่อ
วัสดุครุภัณฑเพียงพอกับ
ความตองการ

ดําเนินงานตาม
งบประมาณโครงการ

โครงการรอยละ ๑๐๐
ดําเนินไดตามงบประมาณที่
ขอ

ทําขอมูลรายบุคคล
ขาวสารรายสองสัปดาห
website
facebook

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

๒๑

ชื่อ
วัตถุประสงค/เปาหมาย
งาน/โครงการ/กิจกรรม
๑๗. โครงการสงเสริม ครูไดรับการสงเสริมให
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม พัฒนาตนเองรอยละ
ประสิทธิภาพ
๑๐๐
ครูรอยละ ๙๐ สอนตรง
ตามวุฒิ หรือวิชาที่ถนัด
ครูรอยละ ๘๕ สามารถ
จัดการเรียนรูวิเคราห
ศักยภาพผูเรียน ใช
ทักษะหลากหลาย
๑๘. โครงการสวัสดิการ ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
เพื่อบุคลากร
ความสุขในการ
ปฏิบัติงาน
๒๐. โครงการประกัน
คุณภาพภายใน

มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา

วิธีดําเนินการ
ครูรับการอบรมพัฒนา
คนละ อยางนอบ ๒๐
ชม./ป

ใหสวัสดิการ
เงินพิเศษ
ใหทนุ ยืมไมมีดอกเบี้ย
การเชิดชูยกยอง
ดําเนินงานประกัน
คุณภาพตอเนื่องตลอด
ป

๒๒

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)
ครูรอยละ ๑๐๐ ไดรับการ
อบรมพัฒนา
ครูรอยละ ๙๐ สามารถ
จัดการเรียนรูที่หลากหลาย
และตามศักยภาพผูเรียน

ครูรอยละ ๙๐ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
มีความสุขในการปฏิบัติงาน
โครงการรอยละ ๑๐๐
ดําเนินการตามมาตรฐาน
ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปที่ผานมา
๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

ดานคุณภาพเด็ก
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ ๓ เด็กสามารถทํางานจนสําเร็จ ทํางานรวมกับผูอื่นได
และมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ ๔ เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแกปญหา และคิดริเริ่ม
สรางสรรค
มาตรฐานที่ ๕ เด็กมีความรูและทักษะเบื้องตน
มาตรฐานที่ ๖ เด็กมีความสนใจใฝรู รักการอาน และพัฒนาตนเอง
มาตรฐานที่ ๗ เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ ๘ เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสยั ดานศิลปะ
ดนตรีและการเคลื่อนไหว
ดานการจัดการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง
เขากับชุมชนไดดีและ มีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ ๑๐ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดานการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๑ ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนําและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการ
บริหารและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร

๒๓

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน
ผลการติดตาม
ตนเองของ
ตรวจสอบโดย
สถานศึกษา * หนวยงานตนสังกัด
*

ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช
สถานศึกษา
เปนฐาน
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพ
ผูเรียนอยางหลากหลาย
มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการ
ที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ
ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญา
ในทองถิ่น
มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกร
ทางศาสนาสถาบันทางวิชาการและองคกรภาครัฐและ
เอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน
มาตรฐานที่สถานศึกษาเพิ่มเติม
มาตรฐานที่ ……. ดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ……. ดานมาตรการสงเสริม

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน
ผลการติดตาม
ตนเองของ
ตรวจสอบโดย
สถานศึกษา * หนวยงานตนสังกัด
*

ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดี

ดี

ดีมาก
ดีมาก

๑๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง
๒๔

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน ผลการติดตาม
ตนเองของ
ตรวจสอบโดย
สถานศึกษา * หนวยงานตน
สังกัด *
ดีมาก

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประสงค
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดและมี เจตคติที่ดีตอ อาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมี
วิสัยทัศน
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก
การเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ ๗ ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ ๘ ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ
ดนตรี และกีฬา
ดานการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนได
ดีและ มีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ ๑๐ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อยาง มีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดานการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๑ ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนําและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสรางระบบการ
บริหารและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช
สถานศึกษา

๒๕

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน ผลการติดตาม
ตนเองของ
ตรวจสอบโดย
สถานศึกษา * หนวยงานตน
สังกัด *
ดีมาก
ดีมาก

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปนฐาน
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพ
ผูเรียนอยางหลากหลาย
มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการ
บริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตาม
ศักยภาพ
ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาในทองถิ่น
มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกร
ทางศาสนาสถาบันทางวิชาการและองคกรภาครัฐ
และเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน
มาตรฐานที่สถานศึกษาเพิ่มเติม
มาตรฐานที่ ……. ดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ……. ดานมาตรการสงเสริม

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ดานผูเรียน
ระดับการศึกษาปฐมวัย

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน ผลการติดตาม
ตนเองของ
ตรวจสอบโดย
สถานศึกษา * หนวยงานตน
สังกัด *
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก

ดี
ดี

ดีมาก
ดีมาก

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก

๒๖

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีความสนใจกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา
และคิดริเริ่มสรางสรรค
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกดาน
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนสนใจใฝรู รักการอานและพัฒนาตนเอง
มาตรฐานที่ ๗ ผูเรียนเลน/ทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได และชื่นชม
ในผลงานของตนเอง
ดานครู
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๘ ครูมีคุณวุฒิ / ความรูความสามารถตรงกับงาน
ที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดานผูบริหาร
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑๐ ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสราง และ
บริหารงานอยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผูเรียนและ
ทองถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย ๓.๗๘
๒๗
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ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไมรับรอง

๒๘

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ดานผูเรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ
ดนตรี และกีฬา
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห
มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ ๗ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
ดานครู
มาตรฐานที่ ๘ ครูมีคุณวุฒิ / ความรูความสามารถตรงกับงาน
ที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดานผูบริหาร
มาตรฐานที่ ๑๐ ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสราง และการ
บริหารงาน อยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผูเรียนและ
ทองถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือ
๒๙

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก
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กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย ๓.๗๙
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไมรับรอง

๓๐

๑๓. ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัด
๑. การพัฒนานักเรียนดานการสืบคนความรูดวยตนเองจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลายยิ่งขึ้น
๒. นําความรูทองถิ่นเขามาปรับเพิ่มในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น
๓. พัฒนาครูดานการจัดทําเอกสารการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ นําเสนอผลการประเมิน
๔. พัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาตางประเทศมากขึ้น
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
๑. ผูเรียนปฐมวัยควรไดรับการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาไดเหมาะกับวัย และการพัฒนา
ดานการสังเกต การสํารวจ รวมทั้งการสื่อความหมายมิติสัมพันธดวยอุปกรณการเลน
๒. ผูเรียนประถมศึกษาควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ และการงานอาชีพเทคโนโลยี
๓.พัฒนาครูทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาดานการจัดประสบการณ/การจัดการเรียนการ
สอนท เนนผูเรียนเปนสําคัญ นําผลการประเมินพัฒนาผูเรียนมาปรับการจัดประสบการณและการจัดการเรียน
การสอนสม่ําเสมอ
๔. สถานศึกษาควรพัฒนาดานการนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานและการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเปรียบเทียบเปาหมายโครงการตามแผนใหเปนระบบ
๑๔. สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปญหา
การแขงขันคอนขางสูง มีโรงเรียนเปดใหม และโรงเรียนขนาดใหญสอนระดับชั้นสูงถึงมัธยมศึกษา ทํา
ใหสวนแบงนักเรียนนอยลง การพัฒนาครูมีครูเขาออกพอสมควร ตองพัฒนาครูใหมใหสามารถทํางานไดตาม
ระบบการตรวจสอบตางๆ และการจัดการเรียนการสอนแบบใหม ครูเกาจํานวนมากที่ทํางานนานกวาสิบป
ตนทุนคาแรงคาใชจายสูง การจัดการศึกษาแบบลงมือปฏิบัติ ทํากิจกรรมมากกวาการเรงเนื้อหาหรือการทองจํา
ทําใหผูปกครองสวนหนึ่งเขาใจวาเรียนวิชาการนอยเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่เนนวิชาการเขมขน
จุดเดน
เปนโรงเรียนที่ผูปกครอง ครู นักเรียนสวนมาก มีความสัมพันธเชิงบวกเปนกัลยาณมิตร ผูปกครองเขา
มามีสวนรวมในโรงเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธฺทางการเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายสูงมาก
จุดที่ควรพัฒนา
การพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบใหเปนระบบ มีประสิทธิภาพขึ้น การจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน การประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียน
๓๑

ตอนที่ ๒
แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
๑. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนบานพลอยแบงโครงสรางการบริหารงานเปน ๔ ดาน ไดแกดาน กิจการนักเรียน วิชาการ
บริหารงานทั่วไป งบประมาณและบุคลากร ผูบริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบมีสวนรวม โดย
ที่มีกระบวนการพัฒนาดวยการนําหลักการของวงจรคุณภาพ PDCA (Deming Circle) เปนกรอบแนวทาง

๓๒

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนบานพลอย
แผนภูมิที่ ๔ โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
งานกิจการนักเรียน

งานวิชการ

งานบริหารงานทั่วไป

งานงบประมาณและบุคลากร

นาง ผองศรี รวมสูงเนิน

น.ส. ภัทรพร ชมภูนุช

นาย ปรีชา กวยมงคล

น.ส. บุญเสริม จานทอง

- งานระบบดูแลชวยเหลือ - งานจัดการเรียนการสอนตาม - งานอาคารสถานที่
- งานสารบรรณ
นักเรียน
หลักสูตร
- งานบรรยากาศและ - งานการเงินและบัญชี
งานสงเสริมพัฒนา - งานพัฒนาหลักสูตร
สิง่ แวดลอม
งานบุคลากรและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน - งานสัมพันธชุมชน
บุคลากร
- งานบานสี
- งานแนะแนว
- งานประชาสัมพันธ
- งานทะเบียน
งานปองกันและ - งานวัดผล - ประเมินผล
งานสุขภาพอนามัย - งานพัสดุ ครุภัณฑ
แกปญหาสารเสพติดและ
- งานหองสมุด
งานพยาบาล
- งานยานพาหนะ
การลวงละเมิดทางเพศ
- งานพัฒนาหลักสูตร
- งานโภชนาการ
- งานนโยบายและแผน
งานสงเสริมกิจกรรม - งานวิจัย
งานความ - งานสารสนเทศ
นักเรียนและประชาธิปไตย - งานนิเทศ กํากับ ติดตาม
ปลอดภัย
ความ - งานสวัสดิการ
ในโรงเรียน
- งานแหลงเรียนรูและศูนย เรียบรอย ความสะอาด
- งานลูกจางประจําและลูกจาง
- งานรักษาความปลอดภัย การเรียน
- งานโสตทัศนศึกษา
ชั่วคราว
งานคณะกรรมการ - งานคอมพิวเตอร
- งานวงดุริยางค
- งานสารสนเทศบุคลากร
นักเรียน
- งานนักเรียนเรียนรวม
- งานบริการ
- งานประกันคุณภาพภายใน
- งานเครือขายผูปกครอง
งานสงเสริมนักเรียน - งานยานพาหนะ
งานกํากับติดตามและ
งานประกันคุณภาพ ความสามารถพิเศษ
- งานประกันคุณภาพ ประเมินผล
ภายใน
งานพัฒนาสื่อและ ภายใน
- งานอื่นๆ
งานติดตามและ เทคโนโลยี
- งานกํากับติดตามและ
ประเมินผล
- งานผลิตเอกสาร
ประเมินผล
- งานอื่นๆ
- งานสารสนเทศวิชาการ
- งานอื่นๆ
- งานประกันคุณภาพภายใน
งานกํากับติดตามและ
ประเมินผล
- งานอื่นๆ

๒. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา
ปรัชญา “สตินําปญญา รักศึกษากาวไกล รูวินัยและหนาที่ เปนคนดีของสังคม”
วิสัยทัศน
๓๓

ระดับกอนประถมศึกษา เตรียมความพรอมการพัฒนาการทุกดาน ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ในทุก
ประสบการณการเรียนรู ใหพัฒนาเต็มตามศักยภาพที่เหมาะสมกับวัย และมีความสุข
ระดับประถมศึกษา
การศึกษาอยางมีความสุขใหทันเปลี่ยนแปลงของโลก
เพิ่มพูนประสบการณ
หลากหลาย พรอมคุณธรรม วินัย ใหนักเรียนมีความสามารถทางวิชาการพึ่งพาตนเองได เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรูกาวสูมาตรฐานสากล
พันธกิจ
๑. วางแผนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร ความตองการของนักเรียนและทองถิ่น
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนใหนักเรียนไดฝกคิด ปฏิบัติ
จริง แสวงหาความรู และเรียนรูรวมกัน ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน
๓. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
๔. จัดการเรียนการสอน สิ่งแวดลอม บรรยากาศ เพื่อใหเกิดความสุข ความสําเร็จในการเรียนรู การมี
สุขภาพกายและใจที่ดี
๕. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู มีความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถทํางานอยางเต็มศักยภาพ
และสมกับความเปนครู
เปาหมาย
๑. นักเรียนทุกคน มีสุขภาพรายกายและจิตใจที่แข็งแรง มีคุณธรรม มีความประพฤติดี มีระเบียบ
วินัย มีความซื่อสัตย มีความขยันหมั่นเพียร
๒. นักเรียนทุกคนมีอุปนิสัยใฝรู มีความรู ไดรับการพัฒนาศักยภาพของแตละคนอยางเต็มที่โดยอาศัย
กระบวนการเรียนรูจากประสบการณตรง
๓. ครูและบุคลากรมีประสิทธิภาพในการทํางาน มีความสามารถพัฒนาตนเองไดทันกับความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในอาชีพ
๔. การบริหารงานและการจัดการของโรงเรียนเปนระบบและคลองตัว
๕. โรงเรียนมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชนและบริการสังคม
อัตลักษณของสถานศึกษา
“รักเรียน รูคิด จิตอาสา”
เอกลักษณของสถานศึกษา
“เรียนรูอยางมีความสุข เปยมคุณคา พัฒนาศักยภาพ”
๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษา จัดการศึกษาเพื่อ เตรียมความพรอมใหผูเรียนไดพัฒนาการทั้งดานรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ในทุกประสบการณการเรียนรู นํา
๓๔

นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใชเพื่อสงเสริมความพรอมของนักเรียน ใหพัฒนาเต็มตามศักยภาพที่เหมาะสมกับ
วัย และมีความสุข
ระดับประถมศึกษา จัดการศึกษาอยางมีความสุขใหทันเปลี่ยนแปลงของโลก สรางแนวทางใหผูเรียนเกิด
ความสนใจเพิ่มพูนประสบการณความรูหลากหลาย มีคุณธรรม วินัย สรางบรรยากาศของการเรียนรูให
นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการพึ่งพาตนเองได โดยอาศัยสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรูกาวสูมาตรฐานสากล
๔. กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธที่ ๑
พลิกโฉมการจัดการศึกษา เนนคุณธรรม นําความรู ควบคูไปกับสุนทรียภาพทางศิลปวันฒนธรรม ดนตรี กีฬา
กลยุทธที่ ๒
พัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการศึกษาขององคกร คนหาพรสวรรคของผูเรียน และผูสอนสูความเปน
เลิศ เนนการเรียนรูตลอดชีวิต จุดประกายไปสูการแขงขันระดับจังหวัดหรือระดับประทศ
กลยุทธที่ ๓
ปรับโครงสรางการกระจายอํานาจสงเสริมความเขมแข็งขององคกร ใหรวดเร็ว คลองตัว ใชหลักการมีสวนรวม
ตรวจสอบ และแกไขปรับปรุง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ ๔
ระดมการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวาง สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน และศิษย
เกา
กลยุทธที่ ๕
ยึดมั่นความเปนไทย จรรโลงแนวคิดตามแนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจแบบพอเพียง”
๕. การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา
กลยุทธที่ ๑ พลิกโฉมการจัดการศึกษา เนนคุณธรรม นําความรูควบคูไปกับสุนทรียภาพทาง
ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา
กลุมงานกิจการนักเรียน
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๑.โครงการ พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม

๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ครู
และบุคลากรของโรงเรียนบาน
๓๕

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
เชิงปริมาณ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒

โครงการ/กิจกรรม
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค

๑.๑ กิจกรรม
สงเสริม
ประชาธิปไตย

๑.๒ กิจกรรมวิถี

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
สนองมาตรฐาน
วัตถุประสงค
คุณภาพ)ของโครงการ/
การศึกษาของ
กิจกรรม
สถานศึกษา
พลอยมีคุณธรรม จริยธรรมและ ๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
ตลอดจนมีแนวทางในการครอง
ตนโดยใหหลักธรรมของศาสนา เชิงคุณภาพ
๒. เพื่อสรางความรวมมือ
มฐ.๑.๔ - ๑.๕
๑. ไดรับความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
มฐ.๓.๑
ระหวางนักเรียน ครู
และชุมชน
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
บุคลากร และผูปกครอง
๓. เพื่อใหนักเรียนตระหนัก
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
เห็นคุณคา ดูแลรักษา
มฐ.
๘๐
ทรัพยากรธรรมชาติและ
๒.๑ - ๒.๔
๒. นักเรียน ครู บุคลากร
สิ่งแวดลอม
มฐ.
รอยละ ๙๐ มีคุณธรรม
๔. เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการ
๔.๓ – ๔.๔
จริยธรรม และคุณลักษณะ
เปนกัลยาณมิตรตอทุกคน และ
มฐ.
อันพึงประสงค
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีของ
๕.๑ - ๕.๒
ชุมชนสังคม
มฐ.
๖.๑ -๖.๔
๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ยึด เชิงปริมาณ
มฐ.๑.๔ - ๑.๖
มั่นในระบอบประชาธิปไตย
มฐ.๒.๑ - ๒.๓
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ มฐ.๓.๓ – ๓.๔
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย มฐ.๔.๑ – ๔.๕
ประมุข
๒. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได
มฐ.๖.๑ -๖.๓
เชิงคุณภาพ
ทํางานเปนกลุม รับฟงความ
มฐ.๗.๖
คิดเห็นที่แตกตาง เปนผูนําผู
๑. นักเรียน ครู บุคลากรรอย มฐ.๗.๘
ตามที่ดี กลาแสดงออกอยาง
ละ ๙๕ มีสวนรวมในกิจกรรม มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
เหมาะสม
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒
๒.นักเรียนรอยละ ๘๕
๒. เพื่อสรางความรวมมือ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
ได ยอมรับฟงความคิดเห็นที่
และชุมชน
แตกตาง
๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ครู

เชิงปริมาณ
๓๖

มฐ.๒.๑ - ๒.๔

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
พุทธและจิตอาสา และบุคลากรของโรงเรียนบาน นักเรียน ครู บุคลากร และ
พลอยมีคุณธรรม จริยธรรม
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
และคุณลักษณะอันพึงประสงค เชิงคุณภาพ
ตลอดจนมีแนวทางในการครอง ๑. ไดรับความรวมมือ
ตนโดยใหหลักธรรมของศาสนา ระหวางนักเรียน ครู
๓. เพื่อสรางความรวมมือ
บุคลากร และผูปกครอง
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
และชุมชน
๘๐
๔. เพื่อใหนักเรียนตระหนัก
๒. นักเรียน ครู บุคลากร
เห็นคุณคา ดูแลรักษา
รอยละ ๙๐ มีคุณธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
จริยธรรม และคุณลักษณะ
สิ่งแวดลอม
อันพึงประสงค
๕เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการ
เปนกัลยาณมิตรตอทุกคน และ
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีของ
ชุมชนสังคม และประเทศชาติ
๑.๓ กิจกรรมบานสี ๑. เพื่อใหนักเรียนมีการพัฒนา เชิงปริมาณ
ตนเอง และปลูกฝงจิตสํานึก
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ของการมีสวนรวมในการทํางาน ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เพื่อ
เชิงคุณภาพ
สวนรวม
๑. นักเรียน ครู และบุคลากร
๒. เพื่อสรางความรวมมือ
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
ระหวางนักเรียน ครู บุคลากร ๑๐๐ มีสวนรวมในกิจกรรม
โรงเรียนบานพลอย และ
บานสี
ผูปกครอง ในการรวมแรงรวม ๒. นักเรียน ครู และบุคลากร
ใจกันการทํางานเพื่อหมูคณะ โรงเรียนบานพลอย รอยละ
ชื่นชมยินดีตอผูที่ทําสิ่งดี มี
๙๐ มีความตระหนักในการ
ความสามารถ และปรับปรุง
ทํางานเพื่อสวนรวม แสดง
แกไขขอบกพรองตางๆ รวมกัน ความชื่นชมยินดีตอผูที่ทําสิ่ง
อยางเปนระบบ
ดี มีความสามารถ และ
๓๗

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

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

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

มฐ.๑.๔ - ๑.๖
มฐ.๓.๑ – ๓.๔

โครงการ/กิจกรรม

๒.โครงการ ดูแล
ชวยเหลือและแนะ
แนวนักเรียน

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
วัตถุประสงค
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
๓. เพื่อใหกําลังใจในการทําสิ่งดี ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
และการแสดงความสามารถ
ตามศักยภาพดานตางๆของ
นักเรียน
๔. สนับสนุนการพัฒนาตนเอง
ดานวิชาการ และคุณลักษณะ
พึงประสงค
๑. เพื่อชวยเหลือและแกไข
ปญหาของนักเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมดานตางๆ เชน ดาน
อารมณ ดานสังคม และ
ปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
๒. เพื่อใหนักเรียนคนพบความ
ถนัด ความสามารถ ความสนใจ
ของตนเอง รักและเห็นคุณคา
ในตนเองและผูอื่น
๓. เพื่อใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่ง
เสพติด สิ่งมอมเมา และสื่อ
ลามกตางๆ
๔. เพื่อใหนักเรียนปลอดจาก
อบายมุข ยาเสพติด สิ่งมอม
เมา และการใชความรุนแรง
๕. เพื่อใหนักเรียนรูวิธีการ
ระมัดระวัง ปองกันตนเองจาก
การถูกลวงละเมิดทางเพศ
๖. เพื่อใหผูปกครองและ
นักเรียนที่เขาใหมทราบถึง กฎ
๓๘

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

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๔.๒ – ๔.๔
มฐ.๕.๑ - ๕.๓
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๖
มฐ.๗.๘
มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๑ - ๕.๔
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗
มฐ.๑๐.๖

โครงการ/กิจกรรม

๒.๑ กิจกรรมคัด
กรองและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

๒.๒ กิจกรรม
ปองกันยาเสพติด
สิ่งมอมเมา การใช
ความรุนแรงและ
ลวงละเมิดทางเพศ

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค
ระเบียบ และแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
๗. เพื่อใหนักเรียนที่จะสําเร็จ
ชั้นประถมศึกษาปท๖ี่ ไดมีการ
เตรียมตัวที่ดี
และสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางครู
นักเรียน ผูปกครอง และ
โรงเรียน
๑. เพื่อชวยเหลือและแกไข
ปญหาของนักเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมดานตางๆ เชน ดาน
อารมณ ดานสังคม และ
ปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
๒. เพื่อใหนักเรียนคนพบความ
ถนัด ความสามารถ ความสนใจ
ของตนเอง รักและเห็นคุณคา
ในตนเองและผูอื่น
๓. เพื่อใหนักเรียนเกิดความ
ตระหนักและปฏิบัติตนตาม กฎ
ระเบียบ ขอตกลงของโรงเรียน
และสวนรวม
๑. เพื่อใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่ง
เสพติด สิ่งมอมเมา และสื่อ
ลามก
๒. เพื่อใหนักเรียนปลอดจาก
อบายมุข ยาเสพติด สิ่งมอมเมา
และการใชความรุนแรง
๓๙

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

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

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

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

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

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๓.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

๑. เพื่อใหผูปกครองและ
นักเรียนที่เขาใหมทราบถึง กฎ
ระเบียบ และแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
๒. เพื่อใหนักเรียนที่จะสําเร็จ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ไดมีการ
เตรียมตัวที่ดี
และสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางครู
นักเรียน ผูปกครอง และ
โรงเรียน

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
ระหวางนักเรียน ครู
บุคลากร และผูปกครอง
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๘๐
๒. นักเรียน รอยละ ๑๐๐ มี
สวนรวมในการทํากิจกรรม
๓. นักเรียน ครู และบุคลากร
ในโรงเรียน รอยละ ๙๕ รู
เขาใจโทษของสิ่งเสพติด
ปลอดจากอบายมุข สิ่งเสพ
ติด สิ่งมอมเมา ปญหาทาง
เพศ และการใชความรุนแรง
เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ผูปกครองนักเรียนเขาใหม
รอยละ ๙๐ มีสวนรวมใน
กิจกรรม
๒. นักเรียนประถมศึกษาปที่
๑-๖ รอยละ ๙๕ มีสวนรวม
ในกิจกรรม

๓.โครงการ กีฬาเพื่อ ๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ครู
สุขภาพ
และบุคลากรของโรงเรียนบาน
พลอยไดเลนกีฬา ออกกําลัง
กายทําใหมีสุขภาพกาย สุขภาพ
ใจที่ดี
๒. เพื่อสงเสริมการทํางานเปน
ทีม มีน้ําใจนักกีฬา รูจักใชเวลา

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

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

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
๓. เพื่อใหนักเรียนรูวิธีการ
ระมัดระวัง ปองกันตนเองจาก
การถูกลวงละเมิดทางเพศ

๒.๓ กิจกรรม
ปฐมนิเทศและ
ปจฉิมนิเทศ

๔๐

มฐ.๑.๔ – ๑.๕
มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๘.๕
มฐ.๙.๓
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มฐ.๑๐.๓
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒

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

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

วางใหเกิดประโยชนไมยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด
๓. เพื่อสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน
๔. เพื่อสรางชื่อเสียงใหกับ
โรงเรียน และคนหานักกีฬาที่มี
ความสามารถ
๔.โครงการ รูคุณคา ๑. เพื่อใหนักเรียน ครู และ
รักษาทรัพยากรและ บุคลากรของโรงเรียนบาน
ดูแลสิ่งแวดลอม
พลอยตลอดจนผูท่เี กี่ยวของ
ตระหนัก เห็นคุณคา ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๒. เพื่อสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน
๓. เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการ
เปนกัลยาณมิตรตอทุกคน และ
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีของ
ชุมชนสังคม และประเทศชาติ

กลยุทธที่ ๒
พัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการศึกษาขององคกร คนหาพรสวรรคของผูเรียน และผูสอนสู
ความเปนเลิศ เนนการเรียนรูตลอดชีวิต จุดประกายไปสูการแขงขันระดับจังหวัดหรือระดับประทศ
กลุมงานกิจการนักเรียน
๔๑

โครงการ/กิจกรรม
๑.โครงการ พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค

๑.๑ กิจกรรม
สงเสริม
ประชาธิปไตย

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
เชิงปริมาณ

สนองมาตรฐาน
วัตถุประสงค
การศึกษาของ
สถานศึกษา
๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ครู
มฐ.๒.๑ - ๒.๔
และบุคลากรของโรงเรียนบาน
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
พลอยมีคุณธรรม จริยธรรมและ ๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ตลอดจนมีแนวทางในการครอง
เชิงคุณภาพ
ตนโดยใหหลักธรรมของศาสนา
๒. เพื่อสรางความรวมมือ
มฐ.๑.๔ - ๑.๕
๑. ไดรับความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
มฐ.๓.๑
ระหวางนักเรียน ครู
และชุมชน
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
บุคลากร และผูปกครอง
๓. เพื่อใหนักเรียนตระหนัก
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
เห็นคุณคา ดูแลรักษา
มฐ.
๘๐
ทรัพยากรธรรมชาติและ
๒.๑ - ๒.๔
๒. นักเรียน ครู บุคลากร
สิ่งแวดลอม
มฐ.
รอยละ ๙๐ มีคุณธรรม
๔. เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการ จริยธรรม และคุณลักษณะ ๔.๓ – ๔.๔
เปนกัลยาณมิตรตอทุกคน และ อันพึงประสงค
มฐ.
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีของ
๕.๑ - ๕.๒
ชุมชนสังคม
มฐ.
๖.๑ -๖.๔
๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ยึด เชิงปริมาณ
มฐ.๑.๔ - ๑.๖
มั่นในระบอบประชาธิปไตย
มฐ.๒.๑ - ๒.๓
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ มฐ.๓.๓ – ๓.๔
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย มฐ.๔.๑ – ๔.๕
ประมุข
๒. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได
มฐ.๖.๑ -๖.๓
เชิงคุณภาพ
ทํางานเปนกลุม รับฟงความ
มฐ.๗.๖
คิดเห็นที่แตกตาง เปนผูนําผู
๑. นักเรียน ครู บุคลากรรอย มฐ.๗.๘
ตามที่ดี กลาแสดงออกอยาง
ละ ๙๕ มีสวนรวมในกิจกรรม มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
เหมาะสม
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒
๒.นักเรียนรอยละ ๘๕
๒. เพื่อสรางความรวมมือ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
ได ยอมรับฟงความคิดเห็นที่
และชุมชน
๔๒

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
แตกตาง
๑.๒ กิจกรรมวิถี
๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ครู เชิงปริมาณ
พุทธและจิตอาสา และบุคลากรของโรงเรียนบาน นักเรียน ครู บุคลากร และ
พลอยมีคุณธรรม จริยธรรม
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
และคุณลักษณะอันพึงประสงค เชิงคุณภาพ
ตลอดจนมีแนวทางในการครอง ๑. ไดรับความรวมมือ
ตนโดยใหหลักธรรมของศาสนา ระหวางนักเรียน ครู
๓. เพื่อสรางความรวมมือ
บุคลากร และผูปกครอง
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
และชุมชน
๘๐
๔. เพื่อใหนักเรียนตระหนัก
๒. นักเรียน ครู บุคลากร
เห็นคุณคา ดูแลรักษา
รอยละ ๙๐ มีคุณธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
จริยธรรม และคุณลักษณะ
สิ่งแวดลอม
อันพึงประสงค
๕เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการ
เปนกัลยาณมิตรตอทุกคน และ
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีของ
ชุมชนสังคม และประเทศชาติ
๑.๓ กิจกรรมบานสี ๑. เพื่อใหนักเรียนมีการพัฒนา เชิงปริมาณ
ตนเอง และปลูกฝงจิตสํานึก
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ของการมีสวนรวมในการทํางาน ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เพื่อ
เชิงคุณภาพ
สวนรวม
๑. นักเรียน ครู และบุคลากร
๒. เพื่อสรางความรวมมือ
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
ระหวางนักเรียน ครู บุคลากร ๑๐๐ มีสวนรวมในกิจกรรม
โรงเรียนบานพลอย และ
บานสี
ผูปกครอง ในการรวมแรงรวม ๒. นักเรียน ครู และบุคลากร
ใจกันการทํางานเพื่อหมูคณะ โรงเรียนบานพลอย รอยละ
ชื่นชมยินดีตอผูที่ทําสิ่งดี มี
๙๐ มีความตระหนักในการ
ความสามารถ และปรับปรุง
ทํางานเพื่อสวนรวม แสดง
๔๓

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

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

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

มฐ.๑.๔ - ๑.๖
มฐ.๓.๑ – ๓.๔

โครงการ/กิจกรรม

๒.โครงการ ดูแล
ชวยเหลือและแนะ
แนวนักเรียน

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
วัตถุประสงค
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
แกไขขอบกพรองตางๆ รวมกัน ความชื่นชมยินดีตอผูที่ทําสิ่ง
อยางเปนระบบ
ดี มีความสามารถ และ
๓. เพื่อใหกําลังใจในการทําสิ่งดี ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
และการแสดงความสามารถ
ตามศักยภาพดานตางๆของ
นักเรียน
๔. สนับสนุนการพัฒนาตนเอง
ดานวิชาการ และคุณลักษณะ
พึงประสงค
๑. เพื่อชวยเหลือและแกไข
ปญหาของนักเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมดานตางๆ เชน ดาน
อารมณ ดานสังคม และ
ปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
๒. เพื่อใหนักเรียนคนพบความ
ถนัด ความสามารถ ความสนใจ
ของตนเอง รักและเห็นคุณคา
ในตนเองและผูอื่น
๓. เพื่อใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่ง
เสพติด สิ่งมอมเมา และสื่อ
ลามกตางๆ
๔. เพื่อใหนักเรียนปลอดจาก
อบายมุข ยาเสพติด สิ่งมอม
เมา และการใชความรุนแรง
๕. เพื่อใหนักเรียนรูวิธีการ
ระมัดระวัง ปองกันตนเองจาก
การถูกลวงละเมิดทางเพศ
๔๔

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

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๔.๒ – ๔.๔
มฐ.๕.๑ - ๕.๓
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๖
มฐ.๗.๘
มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๑ - ๕.๔
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗
มฐ.๑๐.๖

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๒.๑ กิจกรรมคัด
กรองและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

๖. เพื่อใหผูปกครองและ
นักเรียนที่เขาใหมทราบถึง กฎ
ระเบียบ และแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
๗. เพื่อใหนักเรียนที่จะสําเร็จ
ชั้นประถมศึกษาปท๖ี่ ไดมีการ
เตรียมตัวที่ดี
และสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางครู
นักเรียน ผูปกครอง และ
โรงเรียน
๑. เพื่อชวยเหลือและแกไข
ปญหาของนักเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมดานตางๆ เชน ดาน
อารมณ ดานสังคม และ
ปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
๒. เพื่อใหนักเรียนคนพบความ
ถนัด ความสามารถ ความสนใจ
ของตนเอง รักและเห็นคุณคา
ในตนเองและผูอื่น
๓. เพื่อใหนักเรียนเกิดความ
ตระหนักและปฏิบัติตนตาม กฎ
ระเบียบ ขอตกลงของโรงเรียน
และสวนรวม

๒.๒ กิจกรรม
ปองกันยาเสพติด
สิ่งมอมเมา การใช
ความรุนแรงและ
ลวงละเมิดทางเพศ

๑. เพื่อใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่ง
เสพติด สิ่งมอมเมา และสื่อ
ลามก
๒. เพื่อใหนักเรียนปลอดจาก
๔๕

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
ขอตกลงตางๆ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

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

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

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

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

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

๑. เพื่อใหผูปกครองและ
นักเรียนที่เขาใหมทราบถึง กฎ
ระเบียบ และแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
๒. เพื่อใหนักเรียนที่จะสําเร็จ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ไดมีการ
เตรียมตัวที่ดี
และสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางครู
นักเรียน ผูปกครอง และ
โรงเรียน

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือ
ระหวางนักเรียน ครู
บุคลากร และผูปกครอง
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๘๐
๒. นักเรียน รอยละ ๑๐๐ มี
สวนรวมในการทํากิจกรรม
๓. นักเรียน ครู และบุคลากร
ในโรงเรียน รอยละ ๙๕ รู
เขาใจโทษของสิ่งเสพติด
ปลอดจากอบายมุข สิ่งเสพ
ติด สิ่งมอมเมา ปญหาทาง
เพศ และการใชความรุนแรง
เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ผูปกครองนักเรียนเขาใหม
รอยละ ๙๐ มีสวนรวมใน
กิจกรรม
๒. นักเรียนประถมศึกษาปที่
๑-๖ รอยละ ๙๕ มีสวนรวม
ในกิจกรรม

๓.โครงการ กีฬาเพื่อ ๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ครู
สุขภาพ
และบุคลากรของโรงเรียนบาน
พลอยไดเลนกีฬา ออกกําลัง
กายทําใหมีสุขภาพกาย สุขภาพ
ใจที่ดี

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวน

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

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
อบายมุข ยาเสพติด สิ่งมอมเมา
และการใชความรุนแรง
๓. เพื่อใหนักเรียนรูวิธีการ
ระมัดระวัง ปองกันตนเองจาก
การถูกลวงละเมิดทางเพศ

๒.๓ กิจกรรม
ปฐมนิเทศและ
ปจฉิมนิเทศ

๔๖

มฐ.๑.๔ – ๑.๕
มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๘.๕
มฐ.๙.๓
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
สนองมาตรฐาน
วัตถุประสงค
คุณภาพ)ของโครงการ/
การศึกษาของ
กิจกรรม
สถานศึกษา
๒. เพื่อสงเสริมการทํางานเปน รวมในการแขงขันกีฬาและมี มฐ.๖.๑ - ๖.๓
ทีม มีน้ําใจนักกีฬา รูจักใชเวลา ความสนใจดานกีฬามากขึ้น มฐ.๗.๘
วางใหเกิดประโยชนไมยุง
มฐ.๑๐.๓
เกี่ยวกับยาเสพติด
มฐ.๑๑.๒
๓. เพื่อสรางความรวมมือ
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน
๔. เพื่อสรางชื่อเสียงใหกับ
โรงเรียน และคนหานักกีฬาที่มี
ความสามารถ

๔.โครงการ รูคุณคา ๑. เพื่อใหนักเรียน ครู และ
รักษาทรัพยากรและ บุคลากรของโรงเรียนบาน
ดูแลสิ่งแวดลอม
พลอยตลอดจนผูท่เี กี่ยวของ
ตระหนัก เห็นคุณคา ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๒. เพื่อสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน
๓. เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการ
เปนกัลยาณมิตรตอทุกคน และ
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีของ
ชุมชนสังคม และประเทศชาติ

กลุมงานวิชาการ
ระดับปฐมวัย

๔๗

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

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

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๑.โครงการพัฒนา
หลักสูตร

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

๒.โครงการนิเทศ
ครูผูสอนระดับ
อนุบาล

- เพื่อสงเสริมใหครูมีทักษะและ
กระบวนการที่ไดมาตรฐานการ
สอนใหเปนไปตามเปาหมาย
- เพื่อสนับสนุนปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนของโรงเรียนใหดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ
- เพื่อใหครูไดมีการแลกเปลี่ยน
เทคนิคการสอน และวิธีการ
สอนเพื่อนําไปปรับปรุงใน
กิจกรรมการเรียนการสอนของ
ตน
- สงเสริมการนําเทคโนโลยีมา
ใชในการเรียนการสอน
- จัดใหสื่อวัสดุอุปกรณและ
เทคโนโลยีที่สอดคลองกับ

๓.โครงการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน

๔๘

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
สนองมาตรฐาน
คุณภาพ)ของโครงการ/
การศึกษาของ
กิจกรรม
สถานศึกษา
เชิงปริมาณ
มฐ. ๔.๑ – ๔.๕
จํานวนครูระดับชั้นอนุบาล
๑–๓
เชิงคุณภาพ
- ครูระดับอนุบาลรอยละ
๙๐ ไดรวมกันพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของ
หลักสูตรใหมีความเหมาะสม
และทันสมัย
- ครูระดับอนุบาลรอยละ
๙๐ สามารถจัดการเรียน
การสอนใหเปนไปตาม
หลักสูตรตามมาตรฐาน
การศึกษา
เชิงปริมาณ
มฐ. ๕.๑ – ๕.๑๐
จํานวนครูระดับชั้นอนุบาล
๑–๓
เชิงคุณภาพ
-ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๐
ไดเขารับการนิเทศการเรียน
การสอน
- ครูระดับอนุบาลรอยละ
๙๐ สามารถพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

เชิงปริมาณ
จํานวนครูระดับชั้นอนุบาล
๑–๓
เชิงคุณภาพ

มฐ. ๕.๑ – ๕.๑๐

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เนื้อหาตามหลักสูตรตรงตัวชี้วัด
- ครูพัฒนาเทคนิคในการสอน
ใชเทคโนโลยีถายทอดความรูให
ผูเรียนอยางมีศักยภาพ
- เนนการพัฒนาดานการใช
เทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือใน
การแสวงหาความรูเพิ่มเติม
พัฒนา
๔.โครงการความเปน - เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
เลิศทางวิชาการ
ผูเรียนไดแสดงความรู
ความสามารถทางวิชาการ ที่
หลากหลายเนนทักษะ
กระบวนการคิด มีการการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ
โครงงาน และการใชแหลงการ
เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไป
กับการศึกษา
- เพื่อสงเสริมผูเรียนเขารวม
แขงขันทักษะวิชาการทั้งภายใน
และนอกสถานศึกษา
- เพื่อสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้น
เรียนศึกษาคนควาหานวัตกรรม
ใหมๆ มาชวยเหลือนักเรียนที่มี
ความบกพรองและสงเสริม
นักเรียนที่มีความสามารถ
รวมทั้งนําไปปรับปรุงการสอน
ของครูใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

๔๙

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
สนองมาตรฐาน
คุณภาพ)ของโครงการ/
การศึกษาของ
กิจกรรม
สถานศึกษา
- ครูระดับอนุบาลรอยละ
๙๕ ไดจัดทําผลิตสื่อการ
เรียนการสอนใหสอดคลอง
กับเนื้อหา
- ครูระดับอนุบาลรอยละ
๙๕ สามารถนําสื่อการเรียน
การสอนไปใชอยางมี
ประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
มฐ. ๔.๑ – ๔.๕
-จํานวนครูและนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนอนุบาลรอยละ
๙๐ ไดรับการพัฒนาเพิ่มพูน
ประสบการณความรู
ความสามารถที่เนนทักษะ
กระบวนการคิดและการใช
แหลงการเรียนรูภูมิปญญา
ทองถิ่นสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมไปกับการศึกษา
- นักเรียนระดับอนุบาลรอย
ละ ๙๐ ไดรับการสงเสริม
เขารวมการแขงขันทักษะ
วิชาการทั้งภายในและนอก
สถานศึกษา
- ครูระดับอนุบาลรอยละ
๙๐ จัดทําวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อศึกษาคนควาหนวัต
กรรมใหมๆ มาชวยเหลือ
นักเรียนที่มีความบกพรอง

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๔.๑ กิจกรรมพัฒนา - เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
ทักษะทางวิชาการ ผูเ รียนไดแสดงความรู
ความสามารถทางวิชาการ ที่
หลากหลายเนนทักษะ
กระบวนการคิด มีการเรียนรู
แบบบูรณาการ โครงงาน และ
การใชแหลงการเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่นสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมไปกับ
การศึกษา
- เพื่อสงเสริมผูเรียนเขารวม
แขงขันทักษะวิชาการทั้งภายใน
และนอกสถานศึกษา

๔.๒ กิจกรรมวิจัยใน - เพื่อใหครูไดทําวิจัยในชั้นเรียน
ชั้นเรียน
และสามารถนํากลับมาพัฒนา
ผูเรียนไดจริง
- เพื่อสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้น
เรียนศึกษาคนควาหานวัตกรรม
ใหมๆ มาชวยเหลือนักเรียนที่มี
ความบกพรองและสงเสริม
นักเรียนที่มีความสามารถ
๕๐

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
สนองมาตรฐาน
คุณภาพ)ของโครงการ/
การศึกษาของ
กิจกรรม
สถานศึกษา
และสงเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถ รวมทั้งนําไป
ปรับปรุงการสอนของครูใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เชิงปริมาณ
มฐ. ๔.๑ – ๔.๕
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
๑–๓
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับอนุบาล ๑ –
๓ รอยละ ๙๐ ไดรับการ
พัฒนาเพิ่มพูนประสบการณ
ความรูความสามารถที่เนน
ทักษะกระบวนการคิดและ
การใชแหลงการเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่นสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมไปกับ
การศึกษา
-นักเรียนระดับอนุบาลรอย
ละ ๙๐ ไดรับการสงเสริม
เขารวมการแขงขันทักษะ
วิชาการทั้งภายในและนอก
สถานศึกษา
เชิงปริมาณ
มฐ. ๕.๑ – ๕.๑๐
- จํานวนครูระดับชั้นอนุบาล
๑–๓
เชิงคุณภาพ
- ครูระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓
รอยละ ๙๐ ไดรับการพัฒนา
ในการวิจัยในชั้นเรียนและ
สามารถนํากลับมาพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
รวมทั้งนําไปปรับปรุงการสอน
ของครูใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
สนองมาตรฐาน
คุณภาพ)ของโครงการ/
การศึกษาของ
กิจกรรม
สถานศึกษา
ผูเรียนไดจริง
- ครูระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓
รอยละ ๙๐ ไดรับการ
สงเสริมใหทําวิจัยในชั้นเรียน
ศึกษาคนควาหานวัตกรรม
ใหมๆ มาชวยเหลือนักเรียน
ที่มีความบกพรอง
และสงเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถ รวมทั้งนําไป
ปรับปรุงการสอนของครูใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เชิงปริมาณ
มฐ. ๔.๑ – ๔.๔
-นักเรียนอนุบาล ๑-๓
เชิงคุณภาพ
-จํานวนนักเรียนระดับ
อนุบาลรอยละ ๙๐ ไดรับ
การพัฒนา และเพิ่มพูน
ประสบการณความรูจาก
การจัดกิจกรรมหนูนอยนัก
อาน

๔.๓ กิจกรรมหนู
นอยนักอาน

- เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
ผูเรียนดานการอานใหมี
ประสิทธิผลดี

๔.๔.กิจกรรมวัน
สําคัญ

- นักเรียนไดรับความรูมีเจตคติ เชิงปริมาณ
มฐ. ๒.๑ – ๒.๔
ที่ดีตอวันสําคัญตางๆ
-นักเรียนระดับอนุบาล ๑-๓ มฐ. ๓.๑ – ๓.๔
- นักเรียนสามารถปฏิบัติตนได - เชิงคุณภาพ
อยางเหมาะสมในการเขารวม - รอยละ ๙๐ ของครูและ
กิจกรรมในวันสําคัญ
เจาหนาที่ ผูปกครอง
- ครูและบุคลากร ผูปกครอง
ใหความรวมมือ
เขารวมกิจกรรมที่แสดงออกถึง - นักเรียนระดับอนุบาลรอย
ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสน ละ๙๕มีสวนรวมในกิจกรรม
กษัตริย และมีสวนรวมในการ วันสําคัญ
๕๑

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

อนุรักษและสงเสริมความเปน
ไทยใหคงอยูตอไป
๔.๕.กิจกรรมหนูเปน - เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
เด็กดี
ประพฤติปฏิบัติตนอยางมี
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา
และมีระเบียบวินัย
- เพื่อสงเสริมยกยองนักเรียนที่
ทําความดี และใหทัศนคติเชิง
บวกในการแกไขสิ่งที่ผิดพลาด

เชิงปริมาณ
มฐ. ๒.๑ – ๒.๓
นักเรียนอนุบาล ๑-๓
มฐ. ๓.๑ – ๓.๓
เชิงคุณภาพ
-ครู และบุคลากร รอยละ
๙๐ รวมสงเสริมกิจกรรมหนู
เปนเด็กดี
-นักเรียนอนุบาลรอยละ ๙๐
มีคุณลักษณะที่เปนเด็กดี มี
คุณธรรม จริยธรรม วินัย
เหมาะสมตามวัย

ระดับประถมศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนา
หลักสูตรที่เนน
นักเรียนเปนสําคัญ

วัตถุประสงค
- ครูบุคลากรทางการศึกษา
และผูเรียนทุกคนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ขอตกลง
กฎหมาย ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
- ครูบุคลากรทางการศึกษา
และผูเรียนทุกคนมีจิตสํานึกใน
ความเปนชาติไทย ดําเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและ
ดํารงสืบสานวัฒนธรรมไทย
๕๒

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
เชิงปริมาณ
- ครูและนักเรียน
ประถมศึกษาทั้งหมด
เชิงคุณภาพ
-ครู ผูเกี่ยวของ รอยละ ๙๐
มีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตร
- ครูรอยละ ๙๐ไดรับการ
พัฒนา ศักยภาพ สมรรถนะ
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ที่สอน

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
- ครูบุคลากรทางการศึกษา
และผูเรียนทุกคนปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมคําสอนของศาสนาที่
ตนนับถือ ดํารงตนเปนคนดี มี
จิตสาธารณะ และทําประโยชน
เพื่อสังคม
- ผูเรียนทุกคนมีการพัฒนาทุก
ดานเปนลําดับ มีความรู ทักษะ
ดานตางๆ คานิยม และมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยไดรับการสงเสริม
ขอดีเดนใหสูงสุดตามศักยภาพ

๒. โครงการนิเทศ
การสอน

๓. โครงการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
-ครูรอยละ ๙๐ สามารถ
จัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ สราง
เครือขายในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณและความรู
- ผูเรียนรอยละ ๙๐ทุก
ระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวาเกณฑ
การประเมินระดับชาติในทุก
กลุมสาระ
- ผูเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่๖ รอยละ
๙๐ มีคาเฉลี่ยการประเมิน
มาตรฐานการศึกษา (Onet)อยูในเกณฑเหรียญทอง
ทุกปการศึกษา

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

เชิงปริมาณ
มฐ.๑๐.๕
- จํานวนครูผูสอนระดับ
ประถมศึกษาทุกคนใน
โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
- ครูระดับชั้นประถมศึกษา
รอยละ ๑๐๐ ไดรับการ
นิเทศการสอน
- ครูระดับชั้นประถมศึกษา
รอยละ ๙๐ พัฒนาการสอน
จากการนิเทศ
- เพื่อใหครูแตละกลุมสาระได เชิงปริมาณ
มฐ.๗.๔
รวมมือกันผลิตสื่อการเรียนการ -ครูประถมศึกษาทุกคน
มฐ.๗.๗
- เพื่อกระตุนใหเกิดการ
พัฒนาการสอนของครูอยาง
ตอเนื่อง
- เพื่อใหครูไดจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนจากการนิเทศ
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีขึ้นอันเปนผลจากการ
พัฒนาการสอนของครูผูสอน

๕๓

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
สอนใหสอดคลองกับเนื้อหาและ เชิงคุณภาพ
กิจกรรม และมีสื่อประจํากลุม -ครูรอยละ ๙๐ ผลิต
สาระเพิ่มมากขึ้น
เลือกใช ผลิต จัดหา สื่อการ
- เพื่อสงเสริมใหครูมีความคิด เรียนการสอนเพื่อ
สรางสรรคที่หลากหลายในการ พัฒนาการเรียนรูผูเรียน
ผลิตสื่อประกวด จากวัสดุที่
อยางเหมาะสม
เหลือใช
- ครูระดับประถมศึกษารอย
- เพื่อใหการจัดกิจกรรมการ
ละ ๙๐ รวมมือกัน ในการ
เรียนการสอนของครูและ
ผลิตสื่อ
นักเรียนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
๔. โครงการความ
- เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให เชิงปริมาณ
เปนเลิศทางวิชาการ ผูเรียนไดแสดงความรู
- บุคลากรทุกคน
ความสามารถทางวิชาการใน
- นักเรียนประถมศึกษา
ดานทักษะการคิดวิเคราะหและ
ทุกคน
นําไปใช
เชิงคุณภาพ
- เพื่อใหผูเรียนมีความรู
- ผูเรียนรอยละ ๘๐ มี
ความสามารถที่หลากหลาย
พัฒนาการทางวิชาการที่ดี
และสงเสริมใหรูจักคนควาหา ขึ้น
ความรูดวยตนเอง
- ผูเรียนระดับชั้น
- สงเสริมใหผูเรียนไปรวมการ ประถมศึกษาปที่ ๖ เขา
แสดง การแขงขัน นอก
ศึกษาตอในระดับ
สถานศึกษา
มัธยมศึกษาที่ดี รอยละ
- สงเสริมสรางกําลังใจใหผูเรียน ๑๐๐
กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง
- ผูเรียนระดับชั้น
เหมาะสม มีการยกยองชมเชย ประถมศึกษาปที่ ๖ รอยละ
และแกไขขอบกพรองดวย
๙๐ มีผลการประเมิน
ทัศนคติเชิงบวก
คุณภาพ O-Net เฉลี่ยใน
- สนับสนุนและสงเสริมให
ระดับทองทุกป
ชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมการ - ผูเรียนรอยละ ๗๐ ที่รวม
๕๔

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

มฐ.๑.๔
มฐ.๑.๖
มฐ.๒.๑
มฐ.๓.๑ - ๓.๔

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
สนองมาตรฐาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
คุณภาพ)ของโครงการ/
การศึกษาของ
กิจกรรม
สถานศึกษา
นํานักเรียนเขารวมการแขงขัน การแขงขันวิชาการหรือ
ทักษะวิชาการทั้งภายในและ
ทักษะตางๆสามารถไดรับ
ภายนอกสถานศึกษา
รางวัล
๔.๑ กิจกรรมวัน
- เพื่อใหนักเรียน ครู พนักงาน เชิงปริมาณ
มฐ.๑.๖
สําคัญ
และผูปกครองตระหนักและเห็น - นักเรียนทุกคน
มฐ.๒.๑
ความสําคัญของวัฒนธรรม
- ครูและบุคลากรใน
มฐ.๒.๓
ประเพณีอันดีงามของชาวไทย โรงเรียนทุกคน
- เพื่อใหทุกคนมีสวนรวมใน
เชิงคุณภาพ
กิจกรรมวันสําคัญตางๆและ
- ผูปกครอง
แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ นักเรียน ครูและบุคคลการ
สถาบันชาติ ศาสนา และ
รอยละ ๙๐ มีสว นรวมใน
พระมหากษัตริย
กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ
- เพื่อเปนการสืบสาน อนุรักษ
ประเพณีและวัฒนธรรมไทยให
ยั่งยืนสืบไป
๔.๒ กิจกรรมพัฒนา - เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให เชิงปริมาณ
มฐ.๓.๑ - ๓.๔
ทักษะทางวิชาการ นักเรียนไดเรียนรูโดยผาน
- นักเรียนทุกคน
มฐ.๔.๑ - ๔.๔
กิจกรรมตาง ๆ แลวนําไป
- ครูระดับประถมศึกษาทุก มฐ.๕.๑ - ๕.๔
พัฒนาทักษะทางดานวิชาการ คนเชิงคุณภาพ
มฐ.๖.๑ - ๖.๔
- เพื่อครูแตละคนจะไดศึกษา - ครูระดับประถมศึกษารอย
คนควาหานวัตกรรมใหม ๆ มา ละ ๘๐ มีความสามารถใน
ชวยเหลือนักเรียนที่ความ
การจัดการเรียนการสอนที่
บกพรองในดานตางๆ และ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมี
นําไปปรับปรุงการสอนของครู เทคนิคการสอนที่
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หลากหลาย
- เพื่อเสริมสรางประสบการณ - ครูรอยละ ๙๐ สามารถใช
จริงในการเรียนรู การทํางาน เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
รวมกับผูอื่น และสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรูได
นําไปใช
อยางมีประสิทธิภาพ
ในชีวิตประจําวันได
- ครูรอยละ ๙๐ทําการวิจัย
๕๕

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
พัฒนาในชั้นเรียนและนํามา
พัฒนาการเรียนการสอน
ของตนและนักเรียน
- นักเรียนรอยละ ๘๐ ไดฝก
ทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห กระบวนการ
ทํางานกลุม ไดลงมือปฏิบัติ
จริงและไดนําความรูหรือ
ประสบการณไปพัฒนา
ตนเอง ในการเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค

๕. โครงการการ
- ผูเรียนมีพัฒนาการที่ดีในดาน
เรียนรูนอกหองเรียน การเรียนรู มีความรอบรู และมี
และทัศนศึกษา
ความสุขกับการเรียนรู
- นักเรียนไดทํากิจกรรมและ
เรียนรูสิ่งที่นอกเหนือจาก
บทเรียนจากวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญ

๕๖

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

เชิงปริมาณ
มฐ.๓.๑ - ๓.๔
นักเรียนประถมศึกษาทุกคน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนรอยละ๙๐ไดเขา
รวมในการจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาของโรงเรียน
- นักเรียนรอยละ ๙๐ ไดรับ
การพัฒนาการที่ดีในดาน
การเรียนรู
- นักเรียนรอยละ ๙๐ มี
ความรอบรู และมีความสุข
กับการเรียนรู
-นักเรียนรอยละ ๙๐ ไดรับ
ความรูจากชุมชน

กลุมงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการดูแล
รักษาอาคาร
อุปกรณ
ยานพาหนะ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมของ
โรงเรียน

วัตถุประสงค
เพื่อใหโรงเรียนมีอาคารสถานที่
ที่มั่นคงแข็งแรง อุปกรณตางๆ
ยานพาหนะที่ปลอดภัยพรอมใช
งาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอม ที่ดี ปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการใชสอย
ใหเหมาะสมเพื่อให ครู นักเรียน
ผูปกครองและบุคลากร สะดวก
ตอการใชงาน

๒. โครงการ
เพื่อใหนักเรียน ครู บุคลากร
สุขอนามัยและความ และเจาหนาที่ของโรงเรียนมี
ปลอดภัย
สุขภาพ อนามัยที่ดี มีความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติหนาที่
และลดปญหาในการเกิด
อุบัติเหตุในโรงเรียน

๓.กิจกรรมการซอม

เพื่อใหนักเรียน ครู และ
๕๗

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
สนองมาตรฐาน
คุณภาพ)ของโครงการ/
การศึกษาของ
กิจกรรม
สถานศึกษา
เชิงปริมาณ
มฐ. ๑๑.๑
นักเรียน ครู บุคลากร และ
เจาหนาที่ทุกคนของ
โรงเรียน
ดานคุณภาพ
รอยละ ๙๐ ของครู นักเรียน
ผูปกครอง มีความพอใจ
สถานที่ที่มั่นคงแข็งแรง
สะดวกและปลอดภัย
พรอมใชงานเพียงพอตอ
ความ
ตองการ
เชิงปริมาณ
มฐ. ๑๑.๒
๑. นักเรียนระดับอนุบาล๑
- ประถมศึกษาปที่ ๖
๒.บุคลากร เจาหนาที่ของ
โรงเรียน
ดานคุณภาพ
๑.นักเรียน ครู เจาหนาที่
รอยละ ๑๐๐ ไดรับบริการ
ดานความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในโรงเรียน
๒. .นักเรียน ครู เจาหนาที่
รอยละ ๙๐ มีความพอใจ
ดานความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในโรงเรียน
เชิงปริมาณ
ม. ๑๑.๒

โครงการ/กิจกรรม
การอพยพนักเรียน
กรณีฉุกเฉิน

๔. กิจกรรมปองกัน
อุบัติเหตุและความ
ปลอดภัย

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
สนองมาตรฐาน
วัตถุประสงค
คุณภาพ)ของโครงการ/
การศึกษาของ
กิจกรรม
สถานศึกษา
เจาหนาที่รูและเขาใจหนาที่ของ ๑.นักเรียนระดับอนุบาล ๑
ตนเอง มีความ ปลอดภัย ใน – ประถมศึกษาปที่ ๖
การทํางานมากขึ้น และมีความ ๒. ครู และเจาหนาที่ของ
ชัดเจนในการปฏิบัติหนาที่
โรงเรียน
ดานคุณภาพ
นักเรียน ครู และเจาหนาที่
รอยละ ๑๐๐ เขาใจการ
ปฏิบัติตนกรณีการเกิดภัย
ฉุกเฉิน
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและการ เชิงปริมาณ
มฐ. ๑๑.๒
บาดเจ็บของนักเรียน
นักเรียนระดับอนุบาล ๑ –
ประถมศึกษาปที่ ๖
ดานคุณภาพ
นักเรียน รอยละ ๑๐๐
เขาใจการปฏิบัติตนเพื่อ
ความปลอดภัย

๕. โครงการหองสมุด เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรัก
โสตทัศนูปกรณ และ การอานสามารถนําความรูจาก
สื่อทางการศึกษา
สื่อและ อุปกรณการเรียนรูมาใช
ในการพัฒนาการเรียนใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

๕๘

เชิงปริมาณ
มฐ. ๑๑.๑
๑. รอยละ ๘๐ ของ
มฐ. ๑๑.๓
นักเรียนอนุบาล ๑ ประถมศึกษาปที่ ๖
๒. ครู บุคลากร และ
เจาหนาที่ของโรงเรียน
ดานคุณภาพ
๑.รอยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
เจาหนาที่ไดรับความสะดวก
ในการใชบริการดาน
หองสมุด โสตทัศน และสื่อ
ทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
๒. รอยละ ๙๐ ของนักเรียน
ครู บุคลากร และเจาหนาที่
มีความพึงพอใจในการใช
บริการดานหองสมุด โสต
ทัศน และสื่อทางการศึกษา

วัตถุประสงค

๕๙

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

กลุมงานงบประมาณและบุคลากร
โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๑. โครงการจัดซื้อ ๑ เพื่อจัดใหสื่อ วัสดุ อุปกรณ
สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ และเทคโนโลยีที่สอดคลองกับ
เนื้อหาตามหลักสูตร ตรงตัวชี้วัด
สอดคลองกับงาน และเพียงพอ
๒. เพื่อปรับระบบการทํางาน
อํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงานใหคลองตัว รวดเร็ว
ทันตอเหตุการณ
๓. เพื่อใหสถานศึกษาอํานวย
ความสะดวกใหแกชุมชนใน
โอกาสที่เหมาะสม

๒. โครงการ
สวัสดิการเพื่อ
บุคลากร

เชิงปริมาณ บุคลากรทุกคนของ
โรงเรียนบานพลอยมีสวนรวมใน
การใชสื่อ วัสดุ และครุภัณฑของ
โรงเรียนใหเกิดประโยชนตอการ
ทํางานมากยิ่งขึ้น

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มฐ. ๗.๔
มฐ.๑๑

เชิงคุณภาพ
๑ สื่อ วัสดุ ครุภัณฑและ
เทคโนโลยี รอยละ ๙๐ มี
ประโยชน สอดคลองกับเนื้อหา
ตามหลักสูตรและงาน ทําใหงาน
ประสบความสําเร็จตรงตาม
เปาหมายที่กําหนด
๒ บุคลากรไดนําสื่อ วัสดุ
ครุภัณฑไปใชไดอยางเพียงพอ
เหมาะสม การจัดซื้อ การจัดเก็บ
การเบิกสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ มีระบบ
งาย สะดวกตอการนําไปใช รอย
ละ ๙๐
๓ ชุมชนไดรับความสะดวกใน
โอกาสตางๆจากโรงเรียนรอยละ
๙๐
๑. เพื่อสรางขวัญกําลังใจในการ เชิงปริมาณ บุคลากรโรงเรียน
มฐ. ๗.๘
พัฒนาครู อํานวยความสะดวกให บานพลอยจํานวน ๓๘ คน
มฐ. ๘.๔
ครูสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเต็มที่ เชิงคุณภาพ
และมีความสุขในการทํางาน
๑. บุคลากรรอยละ ๙๐ มีขวัญ
๒. เพื่อเชิดชูครูที่ปฏิบัติหนาที่
และกําลังใจในการทํางาน มี
๖๐

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม

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

สุขภาพรางกายสมบูรณ แข็งแรง
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดเต็มที่และ
มีความสุขในการทํางาน
๒. บุคลากรรอยละ ๙๐ สามารถ
ปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ในความ
เปนชาติไทย ดํารงสืบสาน
วัฒนธรรมไทย ยึดหลักแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. บุคลากรรอยละ ๙๐ ที่ปฏิบัติ
หนาทีด่ ีเดนไดรับการเชิดชู

เชิงปริมาณ โครงการ /
บุคลากร/งานอื่น ๆ ภายใน
สถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
๑ โครงการ/บุคลากร/งานอื่น ๆ
รอยละ ๙๐ ใชงบประมาณที่จัดไว
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตรงตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด
๒. ขอมูลรอยละ ๙๐ ของรายรับ
รายจายของสถานศึกษาตรวจสอบ
ได
๔. โครงการพัฒนา ๑. เพื่อการพัฒนาดานการใช
เชิงปริมาณ
ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการ ๑. นักเรียนโรงเรียนบานพลอย ชั้น
และทะเบียน
แสวงหาความรูเพิ่มเติมและการ อนุบาล๑ – ชั้นประถมศึกษาปที่
นักเรียน
พัฒนาบุคลากรใหทันตามการ
๖
เปลี่ยนแปลง
๒. บุคลากรและเจาหนาที่โรงเรียน
๒. เพื่อใหบุคลากรไดรับขาวสาร บานพลอย
กิจกรรมของสถานศึกษาอยาง
ไดรับขาวสารอยางตอเนื่อง
๓. โครงการการ
จัดทํางบประมาณ
และการบัญชีของ
สถานศึกษา

๑. เพื่อจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาโรงเรียนในสวนตาง ๆ
รวมถึงงบประมาณการเบิกซื้อ
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๒.
เพื่อใชเปนหลักฐานของ
รายรับ
รายจายภายใน
สถานศึกษา

๖๑

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

มฐ.๑๑
มฐ.๑๓
มฐ.๑๔
มฐ.๑๕

มฐ.๙.๓
มฐ.๑๑.๓
มฐ.๑๒.๓
ม.ฐ.๑๓

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตอเนื่อง
๓. เพื่อจัดทําขาวสาร และ
websiteของโรงเรียนใหเปน
ปจจุบันและตอเนื่อง
๔. เพื่อเปดเผยขาวสาร กิจกรรม
ของสถานศึกษาสูสาธารณะ
๕. เพื่อเผยแพรผลงานทาง
วิชาการของผูเรียนใหเปนที่
ประจักษตอสาธารณชนอยาง
ตอเนื่อง
๖. เพื่อจัดทําขาวสาร และ
website ของโรงเรียนใหเปน
ปจจุบันและตอเนื่อง
๕. โครงการ
๑. เพื่อสงเสริมการทํางานแบบ
สงเสริมและพัฒนา ประสานประโยชนความรู รวม
บุคลากรเพื่อเพิ่ม แรงรวมใจ ทํางานเปนเครือขาย
ประสิทธิภาพ
ทั้งในกลุมครู บุคลากร และ
ผูปกครอง
๒. เพือ่ สงเสริมใหครูพัฒนา
ตนเองทุกดาน เพื่อเขารวมการ
ประเมินครูดีเดนตางๆ
๓. เพื่อครูทุกคนไดรับการพัฒนา
มีวุฒิทางการศึกษา หรือมีความ
เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๔. เพื่อครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
๕. เพื่อครูพัฒนาเทคนิคในการ
๖๒

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

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

เชิงปริมาณ
มฐ. ๗
๑. เกิดความรวมมือระหวาง
มฐ. ๘.๔
โรงเรียนเอกชน และหนวยงาน
มฐ.๑๐.๔
ตางๆ
๒. ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน
บานพลอยจํานวน ๓๓ คน
เชิงคุณภาพ
๑. ครู รอยละ ๙๕ มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี และมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู(หรือเทียบเทา
ขึ้นไป)และมีจํานวนที่เพียงพอ
๒. ครู รอยละ ๙๐ ทําการสอนตรง
ตามวุฒิ หรือสาขาวิชาที่ถนัด
๓. ครูทุกคนมีความรูความเขาใจ
เปาหมายการจัดการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
สอน ใชเทคโนโลยี ถายทอด
ความรูใหผูเรียนอยางมีศักยภาพ
๖. เพื่อพัฒนาครูดานการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาการคิด
Brain-Based Learning และ
การวัดประเมินผลที่สอดคลอง
๗. เพื่อครูไดรับการพัฒนา รวม
การอบรมตางๆอยางตอเนื่อง
อยางนอยคนละ ๒๐ ชั่วโมงตอป

๖. โครงการ
ประกันคุณภาพ
ภายในและ
ภายนอก

๔. ครู รอยละ ๘๕ มีการวิเคราะห
ศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคล
๕. ครู รอยละ ๘๐ มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ มีเทคนิคการ
สอนหลากหลาย ผลิตและใชสื่อ
การสอนที่สอดคลอง
๖. ครู รอยละ ๘๕ มีความสามารถ
ใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรูของตนเองและผูเรียน
๑. เพื่อตรวจสอบและประเมิน เชิงปริมาณ บุคลากรทุกคนใน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนมีการตรวจสอบ ทบทวน
๒. เพื่อสรางความมั่นใจและการ ปรับปรุงแกไข และประเมิน
ยอมรับในเรื่องคุณภาพการศึกษา คุณภาพการศึกษา
ใหกับบุคคล และหนวยงานที่
เชิงคุณภาพ
เกี่ยวของ
๑. มีการประกันคุณภาพภายใน
๓. เพื่อนําผลการประเมิน
และภายนอก และมีการพัฒนา
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก คุณภาพ ทุกมาตรฐานการศึกษา
ไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
๒. มีระบบขอมูลสารสนเทศและใช
การศึกษาอยางตอเนื่อง
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. ทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน
๔. นําผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใชวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๖๓

มฐ. ๑๒

กลยุทธที่ ๓
ปรับโครงสรางการกระจายอํานาจสงเสริมความเขมแข็งขององคกร ใหรวดเร็ว คลองตัว ใชหลักการมีสวนรวม
ตรวจสอบ และแกไขปรับปรุง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลุมงานงบประมาณและบุคลากร
โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดซื้อสื่อ
วัสดุ ครุภัณฑ

เปาหมาย(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
๑ เพื่อจัดใหสื่อ วัสดุ อุปกรณ
และเทคโนโลยีที่สอดคลองกับ
เนื้อหาตามหลักสูตร
ตรง
ตัวชี้วัด สอดคลองกับงาน
และเพียงพอ
๒. เพื่อปรับระบบการทํางาน
อํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงานใหคลองตัว
รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ
๓. เพื่อใหสถานศึกษาอํานวย
ความสะดวกใหแกชุมชนใน
โอกาสที่เหมาะสม

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

เชิงปริมาณ บุคลากรทุก มฐ. ๗.๔
มฐ. ๑๑
คนของโรงเรียนบาน
พลอยมีสวนรวมในการใช
สื่อ วัสดุ และครุภัณฑ
ของโรงเรียนใหเกิด
ประโยชนตอการทํางาน
มากยิ่งขึ้น
เชิงคุณภาพ
๑ สื่อ วัสดุ ครุภัณฑและ
เทคโนโลยี รอยละ ๙๐ มี
ประโยชน สอดคลองกับ
เนื้อหาตามหลักสูตรและ
งาน ทําใหงานประสบ
ความสําเร็จตรงตาม
เปาหมายที่กําหนด
๒ บุคลากรไดนําสื่อ
วัสดุ ครุภัณฑไปใชได
อยางเพียงพอ เหมาะสม
การจัดซื้อ การจัดเก็บ
การเบิกสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ
มีระบบ งาย สะดวกตอ
การนําไปใช รอยละ ๙๐
๓ ชุมชนไดรับความ

๖๔

โครงการ/กิจกรรม

โครงการสวัสดิการ
เพื่อบุคลากร

วัตถุประสงค

๑. เพื่อสรางขวัญกําลังใจใน
การพัฒนาครู อํานวยความ
สะดวกใหครูสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดเต็มที่และมีความสุข
ในการทํางาน
๒. เพื่อเชิดชูครูที่ปฏิบัติหนาที่
ดีเดน
๓. เพื่อใหผูบริหาร ครู
บุคลากร ปฏิบัติตนเปน
ตัวอยาง ในความเปนชาติไทย
ดํารงสืบสานวัฒนธรรมไทย
ยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการการจัดทํา ๑. เพื่อจัดสรรงบประมาณใน
งบประมาณและการ การพัฒนาโรงเรียนในสวน
บัญชีของสถานศึกษา ตาง ๆ รวมถึงงบประมาณ
การเบิกซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อใชเปนหลักฐานของ

เปาหมาย(เชิงปริมาณ
สนองมาตรฐานการศึกษา
และคุณภาพ)ของ
ของสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
สะดวกในโอกาสตางๆ
จากโรงเรียนรอยละ ๙๐
เชิงปริมาณ บุคลากร
มาตรฐานที่ มฐ.๗.๘
โรงเรียนบานพลอย
มฐ.๘.๔
จํานวน ๓๘ คน
เชิงคุณภาพ
๑. บุคลากรรอยละ ๙๐
มีขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน มีสุขภาพรางกาย
สมบูรณ แข็งแรง
สามารถปฏิบัติหนาที่ได
เต็มที่และมีความสุขใน
การทํางาน
๒. บุคลากรรอยละ ๙๐
สามารถปฏิบัติตนเปน
ตัวอยาง ในความเปน
ชาติไทย ดํารงสืบสาน
วัฒนธรรมไทย ยึดหลัก
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓. บุคลากรรอยละ ๙๐
ที่ปฏิบัติหนาที่ดีเดนไดรับ
การเชิดชู
เชิงปริมาณ โครงการ /
บุคลากร/งานอื่น ๆ
ภายในสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
๑ โครงการ/บุคลากร/
งานอื่น ๆรอยละ ๙๐ ใช

๖๕

มฐ. ๑๑
มฐ.๑๓
มฐ. ๑๔
มฐ. ๑๕

เปาหมาย(เชิงปริมาณ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
และคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม
รายรับ
รายจายภายใน งบประมาณที่จัดไวใหเกิด
สถานศึกษา
ประโยชนสูงสุดตรงตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด
๒. ขอมูลรอยละ ๙๐
ของรายรับ รายจายของ
สถานศึกษาตรวจสอบได
โครงการสงเสริมและ ๑. เพื่อสงเสริมการทํางาน
เชิงปริมาณ
พัฒนาบุคลากรเพื่อ แบบประสานประโยชน
๑. เกิดความรวมมือ
เพิ่
ความรู รวมแรงรวมใจ
ระหวาง โรงเรียนเอกชน
ทํางานเปนเครือขาย ทั้งใน
และหนวยงานตางๆ
กลุมครู บุคลากร และ
๒. ครูและบุคลากร
ผูปกครอง
ภายในโรงเรียนบาน
๒. เพื่อสงเสริมใหครูพัฒนา พลอยจํานวน ๓๓ คน
ตนเองทุกดาน เพื่อเขารวม
เชิงคุณภาพ
การประเมินครูดีเดนตางๆ
๑. ครู รอยละ ๙๕ มีวุฒิ
๓. เพื่อครูทุกคนไดรับการ
การศึกษาปริญญาตรี
พัฒนา มีวุฒิทางการศึกษา
และมีใบอนุญาตประกอบ
หรือมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่ วิชาชีพครู(หรือเทียบเทา
สอน และมีใบอนุญาต
ขึ้นไป)และมีจํานวนที่
ประกอบวิชาชีพครู
เพียงพอ
๔. เพื่อครูมีความสามารถใน ๒. ครู รอยละ ๙๐ ทํา
การจัดการเรียนการสอนที่
การสอนตรงตามวุฒิ หรือ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สาขาวิชาที่ถนัด
๕. เพื่อครูพัฒนาเทคนิคใน
๓. ครูทุกคนมีความรู
การสอน ใชเทคโนโลยี
ความเขาใจเปาหมายการ
ถายทอดความรูใหผูเรียน
จัดการศึกษาและ
อยางมีศักยภาพ
หลักสูตรการศึกษาขั้น
๖. เพื่อพัฒนาครูดานการ
พื้นฐาน
จัดการเรียนการสอน การ
๔. ครู รอยละ ๘๕ มีการ
พัฒนาการคิด Brain-Based วิเคราะหศักยภาพของ
๖๖

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

มฐ. ๗
มฐ.๘.๔
มฐ.๑๐.๔

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
Learning และการวัด
ประเมินผลที่สอดคลอง
๗. เพื่อครูไดรับการพัฒนา
รวมการอบรมตางๆอยาง
ตอเนื่องอยางนอยคนละ ๒๐
ชั่วโมงตอป

เปาหมาย(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม
ผูเรียนและเขาใจผูเรียน
เปนรายบุคคล
๕. ครู รอยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ มี
เทคนิคการสอน
หลากหลาย ผลิตและใช
สื่อการสอนที่สอดคลอง
๖. ครู รอยละ ๘๕ มี
ความสามารถใช
เทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

กลยุทธที่ ๔ ระดมการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวาง สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน
และศิษยเกา
กลุมงานกิจการนักเรียน
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
สนองมาตรฐาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
คุณภาพ)ของโครงการ/
การศึกษาของ
กิจกรรม
สถานศึกษา
๑.โครงการ พัฒนา ๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ครู เชิงปริมาณ
มฐ.๒.๑ - ๒.๔
คุณธรรม จริยธรรม และบุคลากรของโรงเรียนบาน
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
และคุณลักษณะอัน พลอยมีคุณธรรม จริยธรรมและ ๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
พึงประสงค
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ตลอดจนมีแนวทางในการครอง
เชิงคุณภาพ
ตนโดยใหหลักธรรมของศาสนา
๒. เพื่อสรางความรวมมือ
มฐ.๑.๔ - ๑.๕
๑. ไดรับความรวมมือ
๖๗

โครงการ/กิจกรรม

๑.๑ กิจกรรม
สงเสริม
ประชาธิปไตย

๑.๒ กิจกรรมวิถี
พุทธและจิตอาสา

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
วัตถุประสงค
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
ระหวางนักเรียน ครู
และชุมชน
บุคลากร และผูปกครอง
๓. เพื่อใหนักเรียนตระหนัก
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
เห็นคุณคา ดูแลรักษา
๘๐
ทรัพยากรธรรมชาติและ
๒. นักเรียน ครู บุคลากร
สิ่งแวดลอม
รอยละ ๙๐ มีคุณธรรม
๔. เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการ จริยธรรม และคุณลักษณะ
เปนกัลยาณมิตรตอทุกคน และ อันพึงประสงค
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีของ
ชุมชนสังคม
๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ยึด
มั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
๒. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได
ทํางานเปนกลุม รับฟงความ
คิดเห็นที่แตกตาง เปนผูนําผู
ตามที่ดี กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม
๒. เพือ่ สรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน

เชิงปริมาณ

๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ครู
และบุคลากรของโรงเรียนบาน
พลอยมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตลอดจนมีแนวทางในการครอง
ตนโดยใหหลักธรรมของศาสนา

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

๖๘

๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน ครู บุคลากรรอย
ละ ๙๕ มีสวนรวมในกิจกรรม
๒.นักเรียนรอยละ ๘๕
สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ได ยอมรับฟงความคิดเห็นที่
แตกตาง

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มฐ.๓.๑
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.
๒.๑ - ๒.๔
มฐ.
๔.๓ – ๔.๔
มฐ.
๕.๑ - ๕.๒
มฐ.
๖.๑ -๖.๔
มฐ.๑.๔ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ - ๒.๓
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๕
มฐ.๖.๑ -๖.๓
มฐ.๗.๖
มฐ.๗.๘
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

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

มฐ.๑.๔ - ๑.๕

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๓. เพื่อสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน
๔. เพื่อใหนักเรียนตระหนัก
เห็นคุณคา ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๕เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการ
เปนกัลยาณมิตรตอทุกคน และ
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีของ
ชุมชนสังคม และประเทศชาติ
๑.๓ กิจกรรมบานสี ๑. เพื่อใหนักเรียนมีการพัฒนา
ตนเอง และปลูกฝงจิตสํานึก
ของการมีสวนรวมในการทํางาน
เพื่อ
สวนรวม
๒. เพื่อสรางความรวมมือ
ระหวางนักเรียน ครู บุคลากร
โรงเรียนบานพลอย และ
ผูปกครอง ในการรวมแรงรวม
ใจกันการทํางานเพื่อหมูคณะ
ชื่นชมยินดีตอผูที่ทําสิ่งดี มี
ความสามารถ และปรับปรุง
แกไขขอบกพรองตางๆ รวมกัน
อยางเปนระบบ
๓. เพื่อใหกําลังใจในการทําสิ่งดี
และการแสดงความสามารถ
ตามศักยภาพดานตางๆของ
นักเรียน
๔. สนับสนุนการพัฒนาตนเอง
๖๙

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
บุคลากร และผูปกครอง
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร
รอยละ ๙๐ มีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

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

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

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

มฐ.๑.๔ - ๑.๖
มฐ.๓.๑ – ๓.๔

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

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค
ดานวิชาการ และคุณลักษณะ
พึงประสงค

๒.โครงการ ดูแล
ชวยเหลือและแนะ
แนวนักเรียน

๑. เพื่อชวยเหลือและแกไข
ปญหาของนักเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมดานตางๆ เชน ดาน
อารมณ ดานสังคม และ
ปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
๒. เพื่อใหนักเรียนคนพบความ
ถนัด ความสามารถ ความสนใจ
ของตนเอง รักและเห็นคุณคา
ในตนเองและผูอื่น
๓. เพื่อใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่ง
เสพติด สิ่งมอมเมา และสื่อ
ลามกตางๆ
๔. เพื่อใหนักเรียนปลอดจาก
อบายมุข ยาเสพติด สิ่งมอม
เมา และการใชความรุนแรง
๕. เพื่อใหนักเรียนรูวิธีการ
ระมัดระวัง ปองกันตนเองจาก
การถูกลวงละเมิดทางเพศ
๖. เพื่อใหผูปกครองและ
นักเรียนที่เขาใหมทราบถึง กฎ
ระเบียบ และแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
๗. เพื่อใหนักเรียนที่จะสําเร็จ
ชั้นประถมศึกษาปท๖ี่ ไดมีการ
เตรียมตัวที่ดี
และสราง
๗๐

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

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มฐ.๗.๖
มฐ.๗.๘
มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๑ - ๕.๔
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗
มฐ.๑๐.๖

โครงการ/กิจกรรม

๒.๑ กิจกรรมคัด
กรองและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

๒.๒ กิจกรรม
ปองกันยาเสพติด
สิ่งมอมเมา การใช
ความรุนแรงและ
ลวงละเมิดทางเพศ

วัตถุประสงค

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม

ความสัมพันธที่ดีระหวางครู
นักเรียน ผูปกครอง และ
โรงเรียน
๑. เพื่อชวยเหลือและแกไข
ปญหาของนักเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมดานตางๆ เชน ดาน
อารมณ ดานสังคม และ
ปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
๒. เพื่อใหนักเรียนคนพบความ
ถนัด ความสามารถ ความสนใจ
ของตนเอง รักและเห็นคุณคา
ในตนเองและผูอื่น
๓. เพื่อใหนักเรียนเกิดความ
ตระหนักและปฏิบัติตนตาม กฎ
ระเบียบ ขอตกลงของโรงเรียน
และสวนรวม

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

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

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

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

๑. เพื่อใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่ง
เสพติด สิ่งมอมเมา และสื่อ
ลามก
๒. เพื่อใหนักเรียนปลอดจาก
อบายมุข ยาเสพติด สิ่งมอมเมา
และการใชความรุนแรง
๓. เพื่อใหนักเรียนรูวิธีการ
ระมัดระวัง ปองกันตนเองจาก
การถูกลวงละเมิดทางเพศ

๗๑

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

๒.๓ กิจกรรม
ปฐมนิเทศและ
ปจฉิมนิเทศ

วัตถุประสงค

๑. เพื่อใหผูปกครองและ
นักเรียนที่เขาใหมทราบถึง กฎ
ระเบียบ และแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
๒. เพื่อใหนักเรียนที่จะสําเร็จ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ไดมีการ
เตรียมตัวที่ดี
และสราง
ความสัมพันธที่ดรี ะหวางครู
นักเรียน ผูปกครอง และ
โรงเรียน

๓.โครงการ กีฬาเพื่อ ๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ครู
สุขภาพ
และบุคลากรของโรงเรียนบาน
พลอยไดเลนกีฬา ออกกําลัง
กายทําใหมีสุขภาพกาย สุขภาพ
ใจที่ดี
๒. เพื่อสงเสริมการทํางานเปน
ทีม มีน้ําใจนักกีฬา รูจักใชเวลา
วางใหเกิดประโยชนไมยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด
๓. เพื่อสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน
๗๒

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
สวนรวมในการทํากิจกรรม
๓. นักเรียน ครู และบุคลากร
ในโรงเรียน รอยละ ๙๕ รู
เขาใจโทษของสิ่งเสพติด
ปลอดจากอบายมุข สิ่งเสพ
ติด สิ่งมอมเมา ปญหาทาง
เพศ และการใชความรุนแรง
เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ผูปกครองนักเรียนเขาใหม
รอยละ ๙๐ มีสวนรวมใน
กิจกรรม
๒. นักเรียนประถมศึกษาปที่
๑-๖ รอยละ ๙๕ มีสวนรวม
ในกิจกรรม
เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวน
รวมในการแขงขันกีฬาและมี
ความสนใจดานกีฬามากขึ้น

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

มฐ.๑.๔ – ๑.๕
มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๘.๕
มฐ.๙.๓
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒

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

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

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

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

๔. เพื่อสรางชื่อเสียงใหกับ
โรงเรียน และคนหานักกีฬาที่มี
ความสามารถ
๔.โครงการ รูคุณคา ๑. เพื่อใหนักเรียน ครู และ
รักษาทรัพยากรและ บุคลากรของโรงเรียนบาน
ดูแลสิ่งแวดลอม
พลอยตลอดจนผูท่เี กี่ยวของ
ตระหนัก เห็นคุณคา ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๒. เพื่อสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน
๓. เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการ
เปนกัลยาณมิตรตอทุกคน และ
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีของ
ชุมชนสังคม และประเทศชาติ

๗๓

กลุมงานวิชาการ
ระดับปฐมวัย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๑.โครงการความเปน - เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
เลิศทางวิชาการ
ผูเ รียนไดแสดงความรู
ความสามารถทางวิชาการ ที่
หลากหลายเนนทักษะ
กระบวนการคิด มีการการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ
โครงงาน และการใชแหลงการ
เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ไปกับการศึกษา
- เพื่อสงเสริมผูเรียนเขารวม
แขงขันทักษะวิชาการทั้งภายใน
และนอกสถานศึกษา
- เพื่อสงเสริมใหครูทําวิจัยใน
ชั้นเรียนศึกษาคนควาหา
นวัตกรรมใหมๆ มาชวยเหลือ
นักเรียนที่มีความบกพรองและ
สงเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถรวมทั้งนําไป
ปรับปรุงการสอนของครูใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๗๔

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
สนองมาตรฐาน
คุณภาพ)ของโครงการ/
การศึกษาของ
กิจกรรม
สถานศึกษา
เชิงปริมาณ
มฐ. ๔.๑ – ๔.๕
-จํานวนครูและนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนอนุบาลรอยละ
๙๐ ไดรับการพัฒนาเพิ่มพูน
ประสบการณความรู
ความสามารถที่เนนทักษะ
กระบวนการคิดและการใช
แหลงการเรียนรูภูมิปญญา
ทองถิ่นสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมไปกับการศึกษา
- นักเรียนระดับอนุบาลรอย
ละ ๙๐ ไดรับการสงเสริม
เขารวมการแขงขันทักษะ
วิชาการทั้งภายในและนอก
สถานศึกษา
- ครูระดับอนุบาลรอยละ
๙๐ จัดทําวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อศึกษาคนควานวัตกรรม
ใหมๆ มาชวยเหลือนักเรียน
ที่มีความบกพรองและ
สงเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถ รวมทั้งนําไป
ปรับปรุงการสอนของครูใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการ/กิจกรรม
๒.โครงการทัศน
ศึกษาและวิทยากร
สัญจร

วัตถุประสงค
- เพื่อใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณตรงจากการไป
ทัศนศึกษาและวิทยากรสัญจร
มาใหความรูดานตางๆ
- เพื่อเสริมสรางประสบการณ
ใหเด็ก คิดเปน แกปญหา และ
สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได
-พานักเรียนไปทัศนศึกษานอก
สถานที่ และเขารวมกิจกรรม
ตางๆ โดยมีวิทยากรแนะนําให
ความรูในเรื่องตางๆ
-ใหนักเรียนรูจักทองถิ่นของ
ตนเอง
-ชุมชนเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมการศึกษา

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
สนองมาตรฐาน
คุณภาพ)ของโครงการ/
การศึกษาของ
กิจกรรม
สถานศึกษา
เชิงปริมาณ
มฐ. ๒.๑ – ๒.๔
จํานวนนักเรียนระดับชั้น
มฐ. ๔.๑ – ๔.๕
อนุบาล ๑ – ๓
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับอนุบาลรอย
ละ ๘๐ ไดรับความรูจาก
ประสบการณตรง
- นักเรียนระดับอนุบาลรอย
ละ ๘๐ ไดคิดเปน แกปญหา
เปนและสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได
-นักเรียนอนุบาลรอยละ ๙๐
มีความรูเกี่ยวกับชุมชนใน
ทองถิ่น
-นักเรียนรอยละ ๙๐ ไดรับ
ความรูจากชุมชน

ระดับประถมศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการความ
เปนเลิศทางวิชาการ

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
วัตถุประสงค
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
- เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให เชิงปริมาณ
ผูเรียนไดแสดงความรู
- บุคลากรทุกคน
ความสามารถทางวิชาการใน
- นักเรียนประถมศึกษา
ดานทักษะการคิดวิเคราะหและ
ทุกคน
นําไปใช
เชิงคุณภาพ
- เพื่อใหผูเรียนมีความรู
- ผูเรียนรอยละ ๘๐ มี
ความสามารถที่หลากหลาย
พัฒนาการทางวิชาการที่ดี
และสงเสริมใหรูจักคนควาหา ขึ้น
๗๕

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มฐ.๑.๔
มฐ.๑.๖
มฐ.๒.๑
มฐ.๓.๑ - ๓.๔

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ความรูดวยตนเอง
- สงเสริมใหผูเรียนไปรวมการ
แสดง การแขงขัน นอก
สถานศึกษา
- สงเสริมสรางกําลังใจใหผูเรียน
กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง
เหมาะสม มีการยกยองชมเชย
และแกไขขอบกพรองดวย
ทัศนคติเชิงบวก
สนับสนุนและสงเสริมให
ชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมการ
นํานักเรียนเขารวมการแขงขัน
ทักษะวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
๑. โครงการการ
- ผูเรียนมีพัฒนาการที่ดีในดาน
เรียนรูนอกหองเรียน การเรียนรู มีความรอบรู และมี
และทัศนศึกษา
ความสุขกับการเรียนรู
- นักเรียนไดทํากิจกรรมและ
เรียนรูสิ่งนอกหองเรียนจาก
วิทยากรผูเชี่ยวชาญ
-นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
ชุมชนและแหลงการเรียนรู
ตางๆ

๗๖

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
สนองมาตรฐาน
คุณภาพ)ของโครงการ/
การศึกษาของ
กิจกรรม
สถานศึกษา
- ผูเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖ เขา
ศึกษาตอในระดับ
มัธยมศึกษาที่ดี รอยละ
๑๐๐
- ผูเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖ รอยละ
๙๐ มีผลการประเมิน
คุณภาพ O-Net เฉลี่ยใน
ระดับทองทุกป
- ผูเรียนรอยละ ๗๐ ที่รวม
การแขงขันวิชาการหรือ
ทักษะตางๆสามารถไดรับ
รางวัล
เชิงปริมาณ
มฐ.๓.๑ - ๓.๔
นักเรียนประถมศึกษาทุก
คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนรอยละ๙๐ไดเขา
รวมในการจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาของโรงเรียน
- นักเรียนรอยละ ๙๐ ไดรับ
การพัฒนาการทีด่ ีในดาน
การเรียนรู
- นักเรียนรอยละ ๙๐ มี
ความรอบรู และมีความสุข
กับการเรียนรู
-นักเรียนรอยละ ๙๐ ไดรับ
ความรูจากชุมชน

๗๗

กลุมงานบริหารทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๑. โครงการสัมพันธ เพื่อปลูกจิตสํานึกอันดีใหมีตอ
ชุมชน
ถิ่นที่อยูและชุมชนที่ตนอาศัย
และเปดโอกาสใหนักเรียน ครู
บุคลากร ไดมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
สนองมาตรฐาน
คุณภาพ)ของโครงการ/
การศึกษาของ
กิจกรรม
สถานศึกษา
เชิงปริมาณ
มฐ. ๑๓.๒
๑. นักเรียนอนุบาล ๑ ประถมศึกษาปที่ ๖
๒. ครู บุคลากร เจาหนาที่
ทั้งหมด
๓. ผูปกครอง/ชุมชน
เชิงคุณภาพ
๑.ครู บุคลากร นักเรียน
ผูปกครอง(ชุมชน) และ
เจาหนาที่ของโรงเรียน รอย
ละ ๙๐ เขารวมกิจกรรม
๒. ครู บุคลากร นักเรียน
ผูปกครอง(ชุมชน) และ
เจาหนาที่ของโรงเรียน รอย
ละ ๙๐ มีความพึงพอใจใน
กิจกรรม

กลุมงานงบประมาณและบุคลากร
โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
และทะเบียน
นักเรียน

วัตถุประสงค
๑. เพื่อการพัฒนาดานการใช
เทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือใน
การแสวงหาความรูเพิ่มเติมและ
การ พัฒนาบุคลากรใหทันตาม
๗๘

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนโรงเรียนบาน
พลอย ชั้นอนุบาล๑ – ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มฐ. ๙.๓
มฐ. ๑๑.๓
มฐ. ๑๒.๓
มฐ. ๑๓

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
การเปลี่ยนแปลง
๒. บุคลากรและเจาหนาที่
๒. เพื่อใหบุคลากรไดรับขาวสาร โรงเรียนบานพลอย
กิจกรรมของสถานศึกษาอยาง ไดรับขาวสารอยางตอเนื่อง
ตอเนื่อง
เชิงคุณภาพ
๓. เพื่อจัดทําขาวสาร และ
๑. บุคลากร เจาหนาที่
websiteของโรงเรียนใหเปน
นักเรียนและผูปกครอง รอย
ปจจุบันและตอเนื่อง
ละ ๑๐๐ ของโรงเรียนบาน
๔. เพื่อเปดเผยขาวสาร กิจกรรม พลอยไดรับขาวสารอยาง
ของสถานศึกษาสูสาธารณะ
ตอเนื่อง
๕. เพื่อเผยแพรผลงานทาง
๒. สถานศึกษา รอยละ ๙๐
วิชาการของผูเรียนใหเปนที่
มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
ประจักษตอสาธารณชนอยาง
เอื้อตอการพัฒนาระบบการ
ตอเนื่อง
ทํางานตางๆ
๖. เพื่อจัดทําขาวสาร และ
๓. บุคลากร รอยละ ๙๐ มี
website ของโรงเรียนใหเปน
สิ่งอํานวยความสะดวกใน
ปจจุบันและตอเนื่อง
การสนับสนุนตอการจัด
การศึกษามีจํานวนเพียงพอ
ตอความตองการ

กลยุทธที่ ๕
ยึดมั่นความเปนไทย จรรโลงแนวคิดตามแนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจแบบพอเพียง”
กลุมงานกิจการนักเรียน
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
๑.โครงการ พัฒนา ๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ครู เชิงปริมาณ
คุณธรรม จริยธรรม และบุคลากรของโรงเรียนบาน
และคุณลักษณะอัน พลอยมีคุณธรรม จริยธรรมและ ๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
พึงประสงค
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๗๙

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

โครงการ/กิจกรรม

๑.๑ กิจกรรม
สงเสริม
ประชาธิปไตย

๑.๒ กิจกรรมวิถี
พุทธและจิตอาสา

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
วัตถุประสงค
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
ตลอดจนมีแนวทางในการครอง ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
ตนโดยใหหลักธรรมของศาสนา
เชิงคุณภาพ
๒. เพื่อสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
๑. ไดรับความรวมมือ
และชุมชน
ระหวางนักเรียน ครู
๓. เพื่อใหนักเรียนตระหนัก
บุคลากร และผูปกครอง
เห็นคุณคา ดูแลรักษา
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
๘๐
สิ่งแวดลอม
๒. นักเรียน ครู บุคลากร
๔. เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการ
รอยละ ๙๐ มีคุณธรรม
เปนกัลยาณมิตรตอทุกคน และ
จริยธรรม และคุณลักษณะ
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีของ
อันพึงประสงค
ชุมชนสังคม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

มฐ.๑.๔ - ๑.๕
มฐ.๓.๑
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.
๒.๑ - ๒.๔
มฐ.
๔.๓ – ๔.๔
มฐ.
๕.๑ - ๕.๒
มฐ.
๖.๑ -๖.๔
มฐ.๑.๔ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ - ๒.๓
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๕
มฐ.๖.๑ -๖.๓
มฐ.๗.๖
มฐ.๗.๘
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ยึด
มั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
๒. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได
ทํางานเปนกลุม รับฟงความ
คิดเห็นที่แตกตาง เปนผูนําผู
ตามที่ดี กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม
๒. เพื่อสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน

เชิงปริมาณ

๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ครู
และบุคลากรของโรงเรียนบาน
พลอยมีคุณธรรม จริยธรรม

เชิงปริมาณ
มฐ.๒.๑ - ๒.๔
นักเรียน ครู บุคลากร และ มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

๘๐

๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน ครู บุคลากรรอย
ละ ๙๕ มีสวนรวมในกิจกรรม
๒.นักเรียนรอยละ ๘๕
สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ได ยอมรับฟงความคิดเห็นที่
แตกตาง

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค เชิงคุณภาพ
ตลอดจนมีแนวทางในการครอง ๑. ไดรับความรวมมือ
ตนโดยใหหลักธรรมของศาสนา ระหวางนักเรียน ครู
๓. เพื่อสรางความรวมมือ
บุคลากร และผูปกครอง
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
และชุมชน
๘๐
๔. เพื่อใหนักเรียนตระหนัก
๒. นักเรียน ครู บุคลากร
เห็นคุณคา ดูแลรักษา
รอยละ ๙๐ มีคุณธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
จริยธรรม และคุณลักษณะ
สิ่งแวดลอม
อันพึงประสงค
๕เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการ
เปนกัลยาณมิตรตอทุกคน และ
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีของ
ชุมชนสังคม และประเทศชาติ
๑.๓ กิจกรรมบานสี ๑. เพื่อใหนักเรียนมีการพัฒนา เชิงปริมาณ
ตนเอง และปลูกฝงจิตสํานึก
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ของการมีสวนรวมในการทํางาน ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เพื่อ
เชิงคุณภาพ
สวนรวม
๑. นักเรียน ครู และบุคลากร
๒. เพื่อสรางความรวมมือ
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
ระหวางนักเรียน ครู บุคลากร ๑๐๐ มีสวนรวมในกิจกรรม
โรงเรียนบานพลอย และ
บานสี
ผูปกครอง ในการรวมแรงรวม ๒. นักเรียน ครู และบุคลากร
ใจกันการทํางานเพื่อหมูคณะ โรงเรียนบานพลอย รอยละ
ชื่นชมยินดีตอผูที่ทําสิ่งดี มี
๙๐ มีความตระหนักในการ
ความสามารถ และปรับปรุง
ทํางานเพื่อสวนรวม แสดง
แกไขขอบกพรองตางๆ รวมกัน ความชื่นชมยินดีตอผูที่ทําสิ่ง
อยางเปนระบบ
ดี มีความสามารถ และ
๓. เพื่อใหกําลังใจในการทําสิ่งดี ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
และการแสดงความสามารถ
๘๑

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

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

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

มฐ.๑.๔ - ๑.๖
มฐ.๓.๑ – ๓.๔

มฐ.๒.๑ - ๒.๔

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค
ตามศักยภาพดานตางๆของ
นักเรียน
๔. สนับสนุนการพัฒนาตนเอง
ดานวิชาการ และคุณลักษณะ
พึงประสงค

๒.โครงการ ดูแล
ชวยเหลือและแนะ
แนวนักเรียน

๑. เพื่อชวยเหลือและแกไข
ปญหาของนักเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมดานตางๆ เชน ดาน
อารมณ ดานสังคม และ
ปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
๒. เพื่อใหนักเรียนคนพบความ
ถนัด ความสามารถ ความสนใจ
ของตนเอง รักและเห็นคุณคา
ในตนเองและผูอื่น
๓. เพื่อใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่ง
เสพติด สิ่งมอมเมา และสื่อ
ลามกตางๆ
๔. เพื่อใหนักเรียนปลอดจาก
อบายมุข ยาเสพติด สิ่งมอม
เมา และการใชความรุนแรง
๕. เพื่อใหนักเรียนรูวิธีการ
ระมัดระวัง ปองกันตนเองจาก
การถูกลวงละเมิดทางเพศ
๖. เพื่อใหผูปกครองและ
นักเรียนที่เขาใหมทราบถึง กฎ
ระเบียบ และแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
๘๒

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

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มฐ.๔.๒ – ๔.๔
มฐ.๕.๑ - ๕.๓
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๖
มฐ.๗.๘
มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๑ - ๕.๔
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗
มฐ.๑๐.๖

โครงการ/กิจกรรม

๒.๑ กิจกรรมคัด
กรองและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

๒.๒ กิจกรรม
ปองกันยาเสพติด
สิ่งมอมเมา การใช
ความรุนแรงและ
ลวงละเมิดทางเพศ

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค
๗. เพื่อใหนักเรียนที่จะสําเร็จ
ชั้นประถมศึกษาปท๖ี่ ไดมีการ
เตรียมตัวที่ดี
และสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางครู
นักเรียน ผูปกครอง และ
โรงเรียน
๑. เพื่อชวยเหลือและแกไข
ปญหาของนักเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมดานตางๆ เชน ดาน
อารมณ ดานสังคม และ
ปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
๒. เพื่อใหนักเรียนคนพบความ
ถนัด ความสามารถ ความสนใจ
ของตนเอง รักและเห็นคุณคา
ในตนเองและผูอื่น
๓. เพื่อใหนักเรียนเกิดความ
ตระหนักและปฏิบัติตนตาม กฎ
ระเบียบ ขอตกลงของโรงเรียน
และสวนรวม
๑. เพื่อใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่ง
เสพติด สิ่งมอมเมา และสื่อ
ลามก
๒. เพื่อใหนักเรียนปลอดจาก
อบายมุข ยาเสพติด สิ่งมอมเมา
และการใชความรุนแรง
๓. เพื่อใหนักเรียนรูวิธีการ
ระมัดระวัง ปองกันตนเองจาก
๘๓

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

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

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

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

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

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
การถูกลวงละเมิดทางเพศ

๒.๓ กิจกรรม
ปฐมนิเทศและ
ปจฉิมนิเทศ

๑. เพื่อใหผูปกครองและ
นักเรียนที่เขาใหมทราบถึง กฎ
ระเบียบ และแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
๒. เพือ่ ใหนักเรียนที่จะสําเร็จ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ไดมีการ
เตรียมตัวที่ดี
และสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางครู
นักเรียน ผูปกครอง และ
โรงเรียน

๓.โครงการ กีฬาเพื่อ ๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ครู
สุขภาพ
และบุคลากรของโรงเรียนบาน
พลอยไดเลนกีฬา ออกกําลัง
กายทําใหมีสุขภาพกาย สุขภาพ
ใจที่ดี
๒. เพื่อสงเสริมการทํางานเปน
ทีม มีน้ําใจนักกีฬา รูจักใชเวลา
วางใหเกิดประโยชนไมยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด
๘๔

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๘๐
๒. นักเรียน รอยละ ๑๐๐ มี
สวนรวมในการทํากิจกรรม
๓. นักเรียน ครู และบุคลากร
ในโรงเรียน รอยละ ๙๕ รู
เขาใจโทษของสิ่งเสพติด
ปลอดจากอบายมุข สิ่งเสพ
ติด สิ่งมอมเมา ปญหาทาง
เพศ และการใชความรุนแรง
เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ผูปกครองนักเรียนเขาใหม
รอยละ ๙๐ มีสวนรวมใน
กิจกรรม
๒. นักเรียนประถมศึกษาปที่
๑-๖ รอยละ ๙๕ มีสวนรวม
ในกิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

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

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

มฐ.๑.๔ – ๑.๕
มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๘.๕
มฐ.๙.๓
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒

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

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

๓. เพื่อสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน
๔. เพื่อสรางชื่อเสียงใหกับ
โรงเรียน และคนหานักกีฬาที่มี
ความสามารถ
๔.โครงการ รูคุณคา ๑. เพื่อใหนักเรียน ครู และ
รักษาทรัพยากรและ บุคลากรของโรงเรียนบาน
ดูแลสิ่งแวดลอม
พลอยตลอดจนผูท่เี กี่ยวของ
ตระหนัก เห็นคุณคา ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๒. เพื่อสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน
๓. เพือ่ สงเสริมวัฒนธรรมการ
เปนกัลยาณมิตรตอทุกคน และ
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีของ
ชุมชนสังคม และประเทศชาติ

๘๕

ตอนที่ ๓
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
กลยุทธที่ ๑
พลิกโฉมการจัดการศึกษา เนนคุณธรรม นําความรู ควบคูไปกับสุนทรียภาพทางศิลปวันฒนธรรม
ดนตรี กีฬา
กลุมงานกิจการนักเรียน
โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

๑.โครงการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค

เชิงปริมาณ
๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย

๑.๑ กิจกรรม
สงเสริม

เชิงปริมาณ

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

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

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

เชิงปริมาณ
๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
๘๖

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒
มฐ.๑.๔ - ๑.๕
มฐ.๓.๑
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.
๒.๑ - ๒.๔
มฐ.
๔.๓ – ๔.๔
มฐ.
๕.๑ - ๕.๒
มฐ.
๖.๑ -๖.๔
มฐ.๑.๔ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ - ๒.๓

โครงการ/
กิจกรรม
ประชาธิปไตย

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย

เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน ครู บุคลากรรอยละ
๙๕ มีสวนรวมในกิจกรรม
๑. นักเรียน ครู บุคลากรรอยละ ๒.นักเรียนรอยละ ๘๕ สามารถ
๙๕ มีสวนรวมในกิจกรรม
ทํางานรวมกับผูอื่นได ยอมรับฟง
๒.นักเรียนรอยละ ๘๕ สามารถ ความคิดเห็นที่แตกตาง
ทํางานรวมกับผูอื่นได ยอมรับ
ฟงความคิดเห็นที่แตกตาง
๑.๒ กิจกรรมวิถี เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
พุทธและจิต
นักเรียน ครู บุคลากร และ
อาสา
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย นักเรียน ครู บุคลากร เขารวม
กิจกรรมทุกคน และผูป กครองที่
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง สนใจเขารวมกิจกรรมวิถีพุทธ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
เชิงคุณภาพ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
รอยละ ๘๐
นักเรียน ครู บุคลากร และ
๒. นักเรียน ครู บุคลากร รอย
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย รอย
ละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม
ละ ๙๕
และคุณลักษณะอันพึงประสงค
๒. นักเรียน ครู บุคลากร รอยละ
๙๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑.๓ กิจกรรม เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
บานสี
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย นักเรียน ครู บุคลากร เขารวม
กิจกรรมทุกคน และผูป กครองที่
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน ครู และบุคลากร สนใจเขารวมกิจกรรมบานสี
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
เชิงคุณภาพ
๑๐๐ มีสวนรวมในกิจกรรมบาน
๘๗

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

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

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

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
สี
๒. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนบานพลอย รอยละ ๙๐
มีความตระหนักในการทํางาน
เพื่อสวนรวม แสดงความชื่นชม
ยินดีตอผูที่ทําสิ่งดี มี
ความสามารถ และปรับปรุง
แกไขขอบกพรอง

2.โครงการ
ดูแลชวยเหลือ
และแนะแนว
นักเรียน

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖
๒.ผูปกครองนักเรียนเขาใหมใน
แตละระดับชั้น
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวน
รวมในการทํากิจกรรม และมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางทีด่ ีขึ้น

๒.๑ กิจกรรม
คัดกรองและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑๖
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวน
รวมในการทํากิจกรรม ปฏิบัติ
ตนตาม กฎ ระเบียบ ขอตกลง
ของโรงเรียนและสวนรวม และ

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
๑. นักเรียน ครู และบุคลากร
มฐ.๔ ๔.๒ – ๔.๔
โรงเรียนบานพลอย รอยละ ๑๐๐ มฐ.๕ ๕.๑ - ๕.๓
มีสวนรวมในกิจกรรมบานสี
มฐ.๖ ๖.๑ -๖.๔
๒. นักเรียน ครู และบุคลากร
มฐ.๗ ๗.๖
โรงเรียนบานพลอย รอยละ ๙๕ มี มฐ.๗ ๗.๘
ความตระหนักในการทํางานเพื่อ
สวนรวม แสดงความชื่นชมยินดีตอ
ผูที่ทําสิ่งดี มีความสามารถ และ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
๓. มีคณะกรรมการนักเรียนจาก
การเลือกตั้งปฏิบัติหนาที่
เชิงปริมาณ
มฐ.๑.๑ - ๑.๖
นักเรียน ครู ทุกคน
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
เชิงคุณภาพ
มฐ.๔.๓
๑. ครู นักเรียน รอยละ ๙๕ มีสวน มฐ.๕.๑ - ๕.๔
รวมในการทํากิจกรรม และมีการ มฐ.๖.๑ -๖.๔
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี มฐ.๗.๒ – ๗.๓
ขึ้น
มฐ.๗.๖ – ๗.๗
มฐ.๑๐.๖

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

๘๘

โครงการ/
กิจกรรม

๒.๒ กิจกรรม
ปองกันยาเสพ
ติด สิ่งมอมเมา
การใชความ
รุนแรงและลวง
ละเมิดทางเพศ

๒.๓ กิจกรรม
ปฐมนิเทศและ
ปจฉิมนิเทศ

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีขึ้น
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖
๒. ครู และบุคลากรโรงเรียน
บานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
รอยละ ๘๐
๒. นักเรียน รอยละ ๑๐๐ มี
สวนรวมในการทํากิจกรรม
๓. นักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียน รอยละ ๙๕ รูเขาใจ
โทษของสิ่งเสพติด ปลอดจาก
อบายมุข สิ่งเสพติด สิ่งมอม
เมา ปญหาทางเพศ และการใช
ความรุนแรง
เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ผูปกครองนักเรียนเขาใหม
รอยละ ๙๐ มีสวนรวมใน
กิจกรรม
๒. นักเรียนประถมศึกษาปที่ ๑๖ รอยละ ๙๕ มีสวนรวมใน

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

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

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

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

มฐ.๑.๔ – ๑.๕

๘๙

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

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

กิจกรรม
๓.โครงการ
เชิงปริมาณ
กีฬาเพื่อสุขภาพ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวนรวม
ในการแขงขันกีฬาและมีความ
สนใจดานกีฬามากขึ้น

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

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

๔.โครงการรู
คุณคารักษา
ทรัพยากรและ
ดูแลสิ่งแวดลอม

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

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

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

๙๐

กลยุทธที่ ๒
พัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการศึกษาขององคกร คนหาพรสวรรคของผูเรียน และผูสอนสู
ความเปนเลิศ เนนการเรียนรูตลอดชีวิต จุดประกายไปสูการแขงขันระดับจังหวัดหรือระดับประทศ
กลุมงานกิจการนักเรียน
โครงการ/
กิจกรรม
๑.โครงการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค

๑.๑ กิจกรรม
สงเสริม
ประชาธิปไตย

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
เชิงปริมาณ
๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

๑. รอยละ ๘๐ ของผูปกครอง
นักเรียน ครู รวมมือในกิจกรรม
๒. รอยละ ๙๒.๘๕ ผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่
เชิงคุณภาพ
พึงประสงค
มฐ.๑.๔ - ๑.๕
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
มฐ.๓.๑
นักเรียน ครู บุคลากร และ
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
มฐ.
รอยละ ๘๐
๒.๑ - ๒.๔
๒. นักเรียน ครู บุคลากร รอย
มฐ.
ละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม
๔.๓ – ๔.๔
และคุณลักษณะอันพึงประสงค
มฐ.
๕.๑ - ๕.๒
มฐ.
๖.๑ -๖.๔
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
มฐ.๑.๔ - ๑.๖
๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
มฐ.๒.๑ - ๒.๓
๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
มฐ.๔.๑ – ๔.๕
เชิงคุณภาพ
มฐ.๖.๑ -๖.๓
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน ครู บุคลากรรอยละ มฐ.๗.๖
๙๕ มีสวนรวมในกิจกรรม
มฐ.๗.๘
๑. นักเรียน ครู บุคลากรรอยละ
๒.นักเรียนรอยละ ๘๕ สามารถ มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
๙๕ มีสวนรวมในกิจกรรม
๙๑

โครงการ/
กิจกรรม

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

๒.นักเรียนรอยละ ๘๕ สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได ยอมรับ
ฟงความคิดเห็นที่แตกตาง
๑.๒ กิจกรรมวิถี เชิงปริมาณ
พุทธและจิต
นักเรียน ครู บุคลากร และ
อาสา
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
รอยละ ๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร รอย
ละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค

ทํางานรวมกับผูอื่นได ยอมรับฟง
ความคิดเห็นที่แตกตาง

๑.๓ กิจกรรม
บานสี

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔ ๑๔.๑ นักเรียน ครู บุคลากร เขารวม
๑๔.๒
กิจกรรมทุกคน และผูป กครองที่ มฐ.๑๕ ๑๕.๑ สนใจเขารวมกิจกรรมบานสี
๑๕.๒
มฐ.๑ ๑.๔ - ๑.๖
เชิงคุณภาพ
มฐ.๓ ๓.๑ –
๑. นักเรียน ครู และบุคลากร
๓.๔
โรงเรียนบานพลอย รอยละ ๑๐๐
มฐ.๔ ๔.๒ –
มีสวนรวมในกิจกรรมบานสี
๔.๔
๒. นักเรียน ครู และบุคลากร
มฐ.๕ ๕.๑ - ๕.๓
โรงเรียนบานพลอย รอยละ ๙๕
มฐ.๖ ๖.๑ -๖.๔
มีความตระหนักในการทํางานเพื่อ
มฐ.๗ ๗.๖
สวนรวม แสดงความชื่นชมยินดี

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

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

๙๒

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

โครงการ/
กิจกรรม

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
ความสามารถ และปรับปรุง
แกไขขอบกพรอง

2.โครงการ
ดูแลชวยเหลือ
และแนะแนว
นักเรียน

๒.๑ กิจกรรม
คัดกรองและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

ตอผูที่ทําสิ่งดี มีความสามารถ
และปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
๓. มีคณะกรรมการนักเรียนจาก
การเลือกตั้งปฏิบัติหนาที่
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ชั้น นักเรียน ครู ทุกคน
ประถมศึกษาปที่ ๖
เชิงคุณภาพ
๒.ผูปกครองนักเรียนเขาใหมใน ๑. ครู นักเรียน รอยละ ๙๕ มีสวน
แตละระดับชั้น
รวมในการทํากิจกรรม และมีการ
เชิงคุณภาพ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่
๑. นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวน ดีขึ้น
รวมในการทํากิจกรรม และมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีขึ้น
เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑๖
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสว น
รวมในการทํากิจกรรม ปฏิบัติ
ตนตาม กฎ ระเบียบ ขอตกลง
ของโรงเรียนและสวนรวม และ
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีขึ้น

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มฐ.๗ ๗.๘

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

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

๙๓

โครงการ/
กิจกรรม
๒.๒ กิจกรรม
ปองกันยาเสพ
ติด สิ่งมอมเมา
การใชความ
รุนแรงและลวง
ละเมิดทางเพศ

๒.๓ กิจกรรม
ปฐมนิเทศและ
ปจฉิมนิเทศ

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
มฐ.๑.๑ - ๑.๖
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ชั้น นักเรียน ครู ทุกคน
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
ประถมศึกษาปที่ ๖
เชิงคุณภาพ
มฐ.๔.๓
๒. ครู และบุคลากรโรงเรียน
๑. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ รวม
มฐ.๕.๒
บานพลอย
โครงการ
มฐ.๖.๑ -๖.๔
เชิงคุณภาพ
๒. ผูปกครองรอยละ ๑๐๐ มี
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง ความพึงพอใจในโครงการ
มฐ.๗.๖ – ๗.๗
นักเรียน ครู บุคลากร และ
๓. โรงเรียนไดรับคสามรวมมือจาก มฐ.๑๑.๒
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย ชุมชนและผูปกครองรอยละ ๑๐๐ มฐ.๑๓.๒
รอยละ ๘๐
๔. นักเรียน ครู บุคลากร รอยละ มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
๒. นักเรียน รอยละ ๑๐๐ มี
๙๕ ไมเกี่ยวของยาเสพติด สิ่งมอม มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒
สวนรวมในการทํากิจกรรม
เมา อบายมุข ปญหาทางเพศ
๓. นักเรียน ครู และบุคลากรใน และการใชความรุนแรง
โรงเรียน รอยละ ๙๕ รูเขาใจ
โทษของสิ่งเสพติด ปลอดจาก
อบายมุข สิ่งเสพติด สิ่งมอม
เมา ปญหาทางเพศ และการใช
ความรุนแรง
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ผูปกครองนักเรียนเขาใหม
รอยละ ๙๐ มีสวนรวมใน
กิจกรรม
๒. นักเรียนประถมศึกษาปที่ ๑๖ รอยละ ๙๕ มีสวนรวมใน
กิจกรรม

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

๙๔

มฐ.๑.๔ – ๑.๕
มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๘.๕
มฐ.๙.๓
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
๓.โครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
มฐ.๑.๑ – ๑.๖
กีฬาเพื่อสุขภาพ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย เชิงคุณภาพ
มฐ.๔.๑ – ๔.๓
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ
มฐ.๕.๑ – ๕.๒
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวนรวม ๙๐ มีสวนรวมในการแขงขันกีฬา มฐ.๖.๑ - ๖.๓
ในการแขงขันกีฬาและมีความ และมีความสนใจดานกีฬามากขึ้น มฐ.๗.๘
สนใจดานกีฬามากขึ้น
มฐ.๑๐.๓
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

๔.โครงการรู
คุณคารักษา
ทรัพยากรและ
ดูแลสิ่งแวดลอม

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

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

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

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

กลุมงานวิชาการ
ระดับปฐมวัย
โครงการ/
กิจกรรม
๑. โครงการ

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
เชิงปริมาณ

สนองมาตรฐาน
ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
การศึกษาของ
คุณภาพ)
สถานศึกษา
- การดําเนินงานเปนไปตามแผนที่ มฐ. ๔.๑ – ๔.๕
๙๕

โครงการ/
กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
พัฒนาหลักสูตร จํานวนครูระดับชั้นอนุบาล ๑ – ระบุไว
๓
- ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๐ ได
เชิงคุณภาพ
รวมกันพัฒนาและปรับปรุง
- ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๐ คุณภาพของหลักสูตรใหมีความ
ไดรวมกันพัฒนาและปรับปรุง เหมาะสมและทันสมัย
คุณภาพของหลักสูตรใหมีความ - ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๐
เหมาะสมและทันสมัย
สามารถจัดการเรียนการสอนให
- ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๐ เปนไปตามหลักสูตรมาตรฐาน
สามารถจัดการเรียนการสอนให การศึกษา
เปนไปตามหลักสูตรตาม
มาตรฐานการศึกษา
๒. โครงการ
เชิงปริมาณ
- การดําเนินงานเปนไปตามแผนที่ มฐ. ๕.๑ – ๕.๑๐
นิเทศครูผูสอน จํานวนครูระดับชั้นอนุบาล ๑ – ระบุไว
ระดับอนุบาล ๓
- ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๐
เชิงคุณภาพ
ไดเขารับการนิเทศการเรียนการ
-ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๐ ได สอน
เขารับการนิเทศการเรียนการ - ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๐
สอน
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
- ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๐ สอนที่มีเทคนิคที่หลากหลายใน
สามารถจัดกิจกรรมการเรียน การจัดกิจกรรมใหกับนักเรียน
การสอนที่มีเทคนิคที่
หลากหลายในการจัดกิจกรรม
ใหกับนักเรียน
๓.โครงการผลิต เชิงปริมาณ
- การดําเนินงานเปนไปตามแผนที่ มฐ. ๕.๑ – ๕.๑๐
สื่อการเรียน
จํานวนครูระดับชั้นอนุบาล ๑ – ระบุไว
การสอน
๓
- ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๕ ไดมี
เชิงคุณภาพ
ความสนใจในการผลิตสื่อการ
- ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๕ เรียนการสอนใหสอดคลองกับ
ไดจัดทําผลิตสื่อการเรียนการ เนื้อหา
สอนใหสอดคลองกับเนื้อหา
- ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๕ นํา
๙๖

โครงการ/
กิจกรรม

๔.โครงการ
ความเปนเลิศ
ทางวิชาการ

๔.๑ กิจกรรม
พัฒนาทักษะ
ทางวิชาการ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
- ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๕ สื่อการเรียนการสอนไปใชไดอยาง
สามารถนําสื่อการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ
ไปใชอยางมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
- การดําเนินงานเปนไปตามแผนที่ มฐ. ๔.๑ – ๔.๕
-จํานวนครูและนักเรียน
ระบุไว
ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓
- นักเรียนระดับอนุบาลรอยละ
เชิงคุณภาพ
๙๐ ไดรับการพัฒนา เพิ่มพูน
- นักเรียนอนุบาลรอยละ ๙๐ ประสบการณความรู
ไดรับการพัฒนาเพิ่มพูน
ความสามารถที่เนนทักษะ
ประสบการณความรู
กระบวนการคิดและการใชแหลง
ความสามารถที่เนนทักษะ
การเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
กระบวนการคิดและการใช
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไป
แหลงการเรียนรูภูมิปญญา
กับการศึกษา
ทองถิ่นสอดแทรกคุณธรรม
- นักเรียนระดับอนุบาลรอยละ
จริยธรรมไปกับการศึกษา
๙๐ ไดรับการสงเสริมใหเขารวม
- นักเรียนระดับอนุบาลรอยละ แขงขันทักษะวิชาการทั้งภายใน
๙๐ ไดรับการสงเสริมเขารวม และนอกสถานศึกษา
การแขงขันทักษะวิชาการทั้ง
- ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๐ ได
ภายในและนอกสถานศึกษา
ทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อศึกษา
- ครูระดับอนุบาลรอยละ ๙๐ คนควาหานวัตกรรมใหมๆ มา
จัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อศึกษา ชวยเหลือนักเรียนที่มีความ
คนควาหนวัตกรรมใหมๆ มา
บกพรองและสงเสริมนักเรียนที่มี
ชวยเหลือนักเรียนที่มีความ
ความสามารถ รวมทั้งนําไป
บกพรองและสงเสริมนักเรียนที่ ปรับปรุงการสอนของครูใหมี
มีความสามารถ รวมทั้งนําไป
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปรับปรุงการสอนของครูใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เชิงปริมาณ
- การดําเนินงานเปนไปตามแผนที่ มฐ. ๔.๑ – ๔.๕
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ – ระบุไว
๓
- นักเรียนระดับอนุบาลรอยละ
๙๗

โครงการ/
กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
เชิงคุณภาพ
๙๐ ไดรับการพัฒนาเพิ่มพูน
- นักเรียนระดับอนุบาล ๑ – ๓ ประสบการณความรู
รอยละ ๙๐ ไดรับการพัฒนา
ความสามารถที่เนนทักษะ
เพิ่มพูนประสบการณความรู
กระบวนการคิดและการใชแหลง
ความสามารถที่เนนทักษะ
การเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
กระบวนการคิดและการใช
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไป
แหลงการเรียนรูภูมิปญญา
กับการศึกษา
ทองถิ่นสอดแทรกคุณธรรม
- นักเรียนระดับอนุบาลรอยละ
จริยธรรมไปกับการศึกษา
๙๐ ไดรับการสงเสริมใหเขารวม
-นักเรียนระดับอนุบาลรอยละ แขงขันทักษะวิชาการทั้งภายใน
๙๐ ไดรับการสงเสริมเขารวม และนอกสถานศึกษา
การแขงขันทักษะวิชาการทั้ง
ภายในและนอกสถานศึกษา
๔.๒ กิจกรรม เชิงปริมาณ
- การดําเนินงานเปนไปตามแผนที่ มฐ. ๕.๑ – ๕.๑๐
วิจัยในชั้นเรียน - จํานวนครูระดับชั้นอนุบาล ๑ ระบุไว
–๓
- ครูทุกคนไดทําการวิจัยในชั้น
เชิงคุณภาพ
เรียน และสามารถนํากลับมา
- ครูระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓
พัฒนาผูเรียนไดจริง
รอยละ ๙๐ ไดรับการพัฒนาใน - ครูทําวิจัยในชั้นเรียนศึกษา
การวิจัยในชั้นเรียนและสามารถ คนควาหานวัตกรรมใหมๆ มา
นํากลับมาพัฒนาผูเรียนไดจริง ชวยเหลือนักเรียนที่มีความ
- ครูระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓
บกพรองและสงเสริมนักเรียนที่มี
รอยละ ๙๐ ไดรับการสงเสริม ความสามารถ รวมทั้งนําไป
ใหทําวิจัยในชั้นเรียนศึกษา
ปรับปรุงการสอนขงครูใหมี
คนควาหานวัตกรรมใหมๆ มา ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ชวยเหลือนักเรียนที่มีความ
บกพรอง
และสงเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถ รวมทั้งนําไป
ปรับปรุงการสอนของครูใหมี
๙๘

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔.๓ กิจกรรม เชิงปริมาณ
หนูนอยนักอาน -นักเรียนอนุบาล ๑-๓
เชิงคุณภาพ
-จํานวนนักเรียนระดับอนุบาล
รอยละ ๙๐ ไดรับการพัฒนา
และเพิ่มพูนประสบการณ
ความรูจากการจัดกิจกรรมหนู
นอยนักอาน

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
- นักเรียนระดับอนุบาลรอยละ
๙๐ ไดรับการพัฒนา เพิ่มพูน
ประสบการณความรูจากการจัด
กิจกรรมหนูนอยนักอาน

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มฐ. ๔.๑ – ๔.๔

๔.๔.กิจกรรม
วันสําคัญ

เชิงปริมาณ
-นักเรียนระดับอนุบาล ๑-๓
- เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๙๐ ของครูและ
เจาหนาที่ ผูปกครอง
ใหความรวมมือ
- นักเรียนระดับอนุบาลรอยละ
๙๕ มีสวนรวมในกิจกรรมวัน
สําคัญ

- การดําเนินงานเปนไปตามแผนที่ มฐ. ๒.๑ – ๒.๔
ระบุไว
มฐ. ๓.๑ – ๓.๔
- นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมในวัน
สําคัญอยางรูคุณคาและเห็น
ความสําคัญ
- บุคลากรแลผูปกครองมีสวนรวม
ในกิจกรรมวันสําคัญตางๆ
- นักเรียนแสดงออกถึง
คุณลักษณะในวินัยเคารพขอตกลง
ระเบียบตางๆ
- นักเรียนมีคานิยมที่ดีและรวม
อนุรักษความเปนไทยไดอยาง
ภาคภูมิใจ

๔.๕.กิจกรรม
หนูเปนเด็กดี

เชิงปริมาณ
นักเรียนอนุบาล ๑-๓
เชิงคุณภาพ
- ครู และบุคลากร รอยละ
๙๐ รวมสงเสริมกิจกรรม
หนูเปนเด็กดี

- การดําเนินงานเปนไปตามแผนที่ มฐ. ๒.๑ – ๒.๓
ระบุไว
มฐ. ๓.๑ – ๓.๓
- นักเรียนระดับอนุบาลรอยละ
๙๐ ไดรับการสงเสริมใหนักเรียน
ประพฤติปฏิบัติอยางมีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตอาสาและมี
๙๙

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
- นักเรียนอนุบาลรอยละ
๙๐ มีคุณลักษณะที่เปน
เด็กดี มีคุณธรรม
จริยธรรม วินัย เหมาะสม
ตามวัย

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
ระเบียบวินัย

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา
โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

๑. โครงการ
เชิงปริมาณ
พัฒนาหลักสูตร - ครูและนักเรียน
ที่เนนนักเรียน
ประถมศึกษาทั้งหมด
เปนสําคัญ
เชิงคุณภาพ
-ครู ผูเกี่ยวของ รอยละ ๙๐ มี
สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
- ครูรอยละ ๙๐ไดรับการ
พัฒนา ศักยภาพ สมรรถนะ
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่
สอน
-ครูรอยละ ๙๐ สามารถจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ สรางเครือขายในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณและ
ความรู
- ผูเรียนรอยละ ๙๐ทุกระดับชั้น
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
เกณฑการประเมินระดับชาติใน
ทุกกลุมสาระ

สนองมาตรฐาน
ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) การศึกษาของ
สถานศึกษา
- การดําเนินงานเปนไปตามแผนที่ มฐ.๒.๑
ระบุไว
มฐ.๕.๑ - ๕.๔
- ครูและผูเกี่ยวของมีสวนรวมใน มฐ.๗.๑
การพัฒนาหลักสูตร รอยละ ๙๐ มฐ.๑๐.๑ - ๑๐.๔
และนักเรียนทุกคนมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูของ
โรงเรียน
- ครูรอยละ ๑๐๐ ไดรับการพัฒนา
เกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตร
-ครูรอยละ ๙๐ สามารถจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
-นักเรียนรอยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูสูงขึ้นและ
-นักเรียนรอยละ ๑๐๐ เรียนรู
อยางมีความสุข
-ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่
๖ รอยละ ๑๐๐ มีคาเฉลี่ยการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษา (Onet)อยูในเกณฑเหรียญทอง สูง
๑๐๐

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

- ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษา กวาคาเฉลี่ยระดับ จังหวัด สังกัด
ปที่๖ รอยละ ๙๐ มีคาเฉลี่ยการ และประเทศ
ประเมินมาตรฐานการศึกษา
(O-net)อยูในเกณฑเหรียญทอง
ทุกปการศึกษา
๒. โครงการ
นิเทศการสอน

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

- เปนไปตามแผนงานที่ระบุไว
มฐ.๑๐.๕
- มีการจัด ประชุมชี้แจงใหครูทุก
คนทราบและปฏิบัติเกี่ยวกับการ
นิเทศ
- จัดตารางการเขานิเทศการสอน
ครู
- ครูทุกคนไดเขารับการนิเทศการ
สอน
-ครูรอยละ ๙๐ สามารถนําผลการ
นิเทศมาพัฒนาการสอน

๓. โครงการ
ผลิตสื่อการ
เรียนการสอน

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

๔. โครงการ
ความเปนเลิศ

เชิงปริมาณ
- บุคลากรทุกคน

- เปนไปตามแผนงานที่ระบุไวใน
ขอ 3
- ครูรอยละ ๑๐๐ ผลิต ใช จัดใหมี
สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
สอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรม
ทุกกลุมสาระอยางเหมาะสม
- ครูนํารอยละ ๙๐ นําเทคโนโลยี
มาใชในการผลิตสื่อเพื่อนํามา
พัฒนาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
- เปนไปตามแผนงานที่ระบุไวใน
ขอ 3
๑๐๑

มฐ.๗.๔
มฐ.๗.๗

มฐ.๑.๔
มฐ.๑.๖

โครงการ/
กิจกรรม
ทางวิชาการ

๔.๑ กิจกรรม
วันสําคัญ

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
- นักเรียนประถมศึกษาทุก
คน
เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนรอยละ ๘๐ มี
พัฒนาการทางวิชาการที่ดีขึ้น
- ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๖ เขาศึกษาตอในระดับ
มัธยมศึกษาที่ดี รอยละ ๑๐๐
- ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๖ รอยละ ๙๐ มีผลการ
ประเมินคุณภาพ O-Net เฉลี่ย
ในระดับทองทุกป
- ผูเรียนรอยละ ๗๐ ที่รวมการ
แขงขันวิชาการหรือทักษะตางๆ
สามารถไดรับรางวัล
เชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกคน
- ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุก
คน
เชิงคุณภาพ
- ผูปกครอง
นักเรียน ครูและบุคคลการ
รอยละ ๙๐ มีสวนรวมใน
กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ

สนองมาตรฐาน
ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) การศึกษาของ
สถานศึกษา
- ผูเรียนไดรับการสงเสริมและ
มฐ.๒.๑
ชวยเหลือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ มฐ.๓.๑ - ๓.๔
ดีขึ้น
- ผูเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ย
เกณฑในทุกกลุมสาระ
- ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่
๖
มีคาเฉลี่ยการประเมินมาตรฐาน
การศึกษา(O-Net ) ทุกกลุมสาระ
สูงกวาคะแนนเฉลี่ย ระดับ สังกัด
เขตพื้นที่ และระดับชาติ

- เปนไปตามแผนงานที่ระบุไวใน
ขอ 3
- นักเรียนครู ผูปกครอง รอยละ
๙๐ รวมกิจกรรมตางๆตามที่
กําหนดไวเชนวันไหวครู วันรักษ
ภาษาไทย วันเขาพรรษา วันแมแหงชาติ วันคุยกับคุณครู วัน
วิทยาศาสตร วันCharity Day
ฯลฯ
- ชวงระหวางเดือนตุลาคม –
มกราคม งดกิจกรรมเนื่องจาก
ประสบอุทกภัยน้ําทวม

๑๐๒

มฐ.๑.๖
มฐ.๒.๑
มฐ.๒.๓

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มฐ.๓.๑ - ๓.๔
มฐ.๔.๑ - ๔.๔
มฐ.๕.๑ - ๕.๔
มฐ.๖.๑ - ๖.๔

๔.๒ กิจกรรม
พัฒนาทักษะ
ทางวิชาการ

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

- เปนไปตามแผนงานที่ระบุไว
- ครูรอยละ ๑๐๐ ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ มีเทคนิคการ
สอนหลากหลาย
- ครูรอยละ ๙๐ มีความสามารถใช
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู
ของตนและผูเรียน
- ครูรอยละ ๑๐๐ มีการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและ
นําผลไปใชในการพัฒนา
- ครูรอยละ ๑๐๐ มีการวิเคราะห
ศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคล
- ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีทักษะการ
คิดที่หลากหลายและเหมาะสม

๒.โครงการการ
เรียนรูนอก
หองเรียนและ
ทัศนศึกษา

เชิงปริมาณ
นักเรียนประถมศึกษาทุกคน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนรอยละ๙๐ไดเขารวม

- การดําเนินงานเปนไปตามแบบที่ มฐ.๓.๑ - ๓.๔
ระบุไว
- ครูและนักเรียนโรงเรียนบาน
พลอยรอยละ ๙๐ มีสวนรวมใน
๑๐๓

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
ของโรงเรียน
- นักเรียนรอยละ ๙๐ ไดรับการ
พัฒนาการที่ดีในดานการเรียนรู
- นักเรียนรอยละ ๙๐ มีความ
รอบรู และมีความสุขกับการ
เรียนรู
-นักเรียนรอยละ ๙๐ ไดรับ
ความรูจากชุมชน

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
การจัดกิจกรรมการเรียนรูของ
โรงเรียน
- นักเรียนรอยละ ๙๐ ไดรับการ
พัฒนา เพิ่มพูนประสบการณ
ความรูมากขึ้นจากการเรียนรูนอก
หองเรียน
-นักเรียนรอยละ ๙๐ ไดรับความรู
จากชุมชน

๑๐๔

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

กลุมงานบริหารงานทั่วไป
สนองมาตรฐาน
ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) การศึกษาของ
สถานศึกษา
๑. โครงการ
เชิงปริมาณ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน ครู มฐ. ๑๑.๑
ดูแลรักษา
นักเรียน ครู บุคลากร และ
บุคลากร ไดรับลริการดานอาคาร
อาคาร อุปกรณ เจาหนาที่ทุกคนของโรงเรียน
สถานที่ ที่มั่นคงแข็งแรง อุปกรณ
ยานพาหนะ
ดานคุณภาพ
ตางๆ ยานพาหนะที่ปลอดภัย
ทรัพยากรและ รอยละ ๙๐ ของครู นักเรียน
พรอมใชงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอมของ ผูปกครอง มีความพอใจ
สิ่งแวดลอม ที่ดี ปรับปรุงและ
โรงเรียน
สถานที่ที่มั่นคงแข็งแรง
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการใชสอยให
สะดวกและปลอดภัย พรอมใช เหมาะสมเพื่อให ครู นักเรียน
งานเพียงพอตอความ
ผูปกครองและบุคลากร สะดวกตอ
ตองการ
การใชงาน
๒. ครู นักเรียน บุคลากร รอยละ
๙๐ มีความพึงพอใจในบริการดาน
อาคาร ยานพาหนะ และ
สิ่งแวดลอม
๒. โครงการ
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียน ครู เจาหนาที่ รอย มฐ. ๑๑.๒
สุขอนามัยและ ๑. นักเรียนระดับอนุบาล๑ - ละ ๑๐๐ ไดรับบริการดานความ
ความปลอดภัย ประถมศึกษาปที่ ๖
ปลอดภัยและสุขอนามัยใน
๒.บุคลากร เจาหนาที่ของ
โรงเรียน
โรงเรียน
๒.นักเรียน ครู เจาหนาที่ รอย
ดานคุณภาพ
ละ ๑๐๐ มีความพอใจดานความ
๑.นักเรียน ครู เจาหนาที่
ปลอดภัยและสุขอนามัยใน
รอยละ ๑๐๐ ไดรับบริการ
โรงเรียน
ดานความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในโรงเรียน
๒. นักเรียน ครู เจาหนาที่
รอยละ ๙๐ มีความพอใจดาน
ความปลอดภัยและสุขอนามัย
โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

๑๐๕

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ในโรงเรียน
๓. กิจกรรมการ เชิงปริมาณ
ซอมการอพยพ ๑.นักเรียนระดับอนุบาล ๑ –
นักเรียนกรณี ประถมศึกษาปที่ ๖
ฉุกเฉิน
๒. ครู และเจาหนาที่ของ
โรงเรียน
ดานคุณภาพ
นักเรียน ครู และเจาหนาที่
รอยละ ๑๐๐ เขาใจการปฏิบัติ
ตนกรณีการเกิดภัยฉุกเฉิน
๔. กิจกรรม
เชิงปริมาณ
อุบัติเหตุและ นักเรียนระดับอนุบาล ๑ –
ความปลอดภั ประถมศึกษาปที่ ๖
ดานคุณภาพ
นักเรียน รอยละ ๑๐๐ เขาใจ
การปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัย
๕. โครงการ
หองสมุด
โสตทัศนูปกรณ
และสื่อทางการ
ศึกษา

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

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ปการศึกษา ๒๕๕๔ กิจกรรมไม
สําเร็จเนื่องจากน้ําทวม

มฐ. ๑๑.๒

นักเรียนรอยละ ๑๐๐ เขาใจ
วิธีการปฎิบัติตนใหเกิดความ
ปลอดภัย

ม. ๑๑.๒

-ในภาคตน ๒๕๕๔ รอยละ ๑๐๐ มฐ. ๑๑.๑
ของนักเรียน ครู บุคลากร ไดรับ มฐ. ๑๑.๓
ความสะดวกในการใชบริการดาน
หองสมุด
-ในภาคปลาย ๒๕๕๔ เกิดอุทกภัย
หองสมุดเสียหายทั้งหมด ไดจัด
หองสมุดชั่วคราวและจัดหาหนังสือ
ใหม ใชเวลาดําเนินการ ๙ เดือน
กวาการซอมแวมหองสมุดแลว
เสร็จ
-รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน ครู
บุคลากร ไดรับความสะดวกในการ
๑๐๖

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๒. รอยละ ๙๐ ของนักเรียน
ใชบริการดานโสตทัศนูปกรณ และ
ครู บุคลากร และเจาหนาที่มี สื่อทางการศึกษา ตลอดป
ความพึงพอใจในการใชบริการ การศึกษา
ดานหองสมุด โสตทัศน และสื่อ
ทางการศึกษา
กลุมงานงบประมาณและบุคลากร
สนองมาตรฐาน
ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
การศึกษาของ
คุณภาพ)
สถานศึกษา
โครงการจัดซื้อสื่อ เชิงปริมาณ บุคลากรทุกคน ๑. เปนไปตามแผนงานที่ระบุไวใน มาตรฐานที่ ๗.๔
วัสดุ ครุภัณฑ
มาตรฐานที่ ๑๑
ของโรงเรียนบานพลอยมีสวน ขอ ๓
๒. โรงเรียนไดทราบขอมูลการซื้อ
รวมในการใชสื่อ วัสดุ และ
ครุภัณฑของโรงเรียนใหเกิด สื่อ วัสดุและครุภัณฑภายใน
ประโยชนตอการทํางานมาก โรงเรียน
๓. โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑมา
ยิ่งขึ้น
ชวยในทํางานและการเรียนการ
เชิงคุณภาพ
สอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑ สื่อ วัสดุ ครุภัณฑและ
เทคโนโลยี รอยละ ๙๐ มี
ประโยชน สอดคลองกับ
เนื้อหาตามหลักสูตรและงาน
ทําใหงานประสบความสําเร็จ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนด
๒ บุคลากรไดนําสื่อ วัสดุ
ครุภัณฑไปใชไดอยางเพียงพอ
เหมาะสม การจัดซื้อ การ
จัดเก็บ การเบิกสื่อ วัสดุ
ครุภัณฑ มีระบบ งาย สะดวก
ตอการนําไปใช รอยละ ๙๐
โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

๑๐๗

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

๓ ชุมชนไดรับความสะดวกใน
โอกาสตางๆจากโรงเรียนรอย
ละ ๙๐
โครงการ
เชิงปริมาณ บุคลากร
สวัสดิการเพื่อ
โรงเรียนบานพลอยจํานวน
บุคลากร
๓๘ คน
เชิงคุณภาพ
๑. บุคลากรรอยละ ๙๐ มี
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน
มีสุขภาพรางกายสมบูรณ
แข็งแรง สามารถปฏิบัติหนาที่
ไดเต็มที่และมีความสุขในการ
ทํางาน
๒. บุคลากรรอยละ ๙๐
สามารถปฏิบัติตนเปนตัวอยาง
ในความเปนชาติไทย ดํารงสืบ
สานวัฒนธรรมไทย ยึดหลัก
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๓. บุคลากรรอยละ ๙๐ ที่
ปฏิบัติหนาที่ดีเดนไดรับการ
เชิดชู
โครงการการ
เชิงปริมาณ โครงการ /
จัดทํางบประมาณ บุคลากร/งานอื่น ๆ ภายใน
และการบัญชีของ สถานศึกษา
สถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
๑. โครงการ/บุคลากร/งานอื่น
ๆรอยละ ๙๐ ใชงบประมาณที่
จัดไวใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนด
๒. ขอมูลรอยละ ๙๐ ของ

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑. เปนไปตามแผนงานที่ระบุไวใน มาตรฐานที่ ๗.๘
ขอ ๓
มาตรฐานที่ ๘.๔
๒. บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ
๓. บุคลากรเห็นความสําคัญของ
การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
๔. บุคลกรแตงกายถูกตองตาม
ระเบียบของโรงเรียน
๕. บุคลกรไดพักผอน
๖. บุคลากรมีการดํารงชีวติ ที่ดีขึ้น
๗. บุคลากรสามารถแกปญหาเมื่อ
ยามจําเปนได
๘. บุคลากรปฏิบัติหนาที่ที่
รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
๙. บุคลกรมีความพึงพอใจและรัก
ในอาชีพ

๑. เปนไปตามแผนงานที่ระบุไวใน
ขอ ๓
๒. โรงเรียนไดทราบขอมูลรายรับ
รายจายของโรงเรียน
๓. โรงเรียนจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาโรงเรียนสวนตางๆ
รวมถึงงบประมาณการเบิกซื้อ
วัสดุอุปกรณตางๆไดอยาง
ประสิทธิภาพมากขึ้น
๑๐๘

มาตรฐานที่ ๑๑
มาตรฐานที่ ๑๓
มาตรฐานที่ ๑๔
มาตรฐานที่ ๑๕

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

รายรับ รายจายของ
สถานศึกษาตรวจสอบได
โครงการพัฒนา เชิงปริมาณ
ระบบสารสนเทศ ๑. นักเรียนโรงเรียนบาน
และทะเบียน
พลอย ชั้นอนุบาล๑ – ชั้น
นักเรียน
ประถมศึกษาปที่ ๖
๒. บุคลากรและเจาหนาที่
โรงเรียนบานพลอย
ไดรับขาวสารอยางตอเนื่อง
เชิงคุณภาพ
๑. บุคลากร เจาหนาที่
นักเรียนและผูปกครอง
โรงเรียนบานพลอยไดรับ
ขาวสารอยางตอเนื่อง
๒. สถานศึกษา รอยละ ๙๐ มี
ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเอื้อ
ตอการพัฒนาระบบการ
ทํางานตางๆ
๓. บุคลากร รอยละ ๙๐ มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการ
สนับสนุนตอการจัดการศึกษา
มีจํานวนเพียงพอตอความ
ตองการ
โครงการสงเสริม เชิงปริมาณ
และพัฒนา
๑. เกิดความรวมมือระหวาง
บุคลากรเพื่อเพิ่ม โรงเรียนเอกชน และ
ประสิทธิภาพ
หนวยงานตางๆ
๒. ครูและบุคลากรภายใน
โรงเรียนบานพลอยจํานวน
๓๓ คน

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
๔. โรงเรียนใชเปนหลักฐาน
รายรับรายจายเพื่อการตรวจสอบ
๑. เปนไปตามแผนงานที่ระบุไวใน
ขอ ๓
๒. บุคลากรมีความรับผิดชอบตอ
หนาที่และมีการพัฒนาดานระบบ
สารสนเทศและทะเบียนนักเรียน
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓. บุคลากรดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
๔.การเผยแพรผลงานทาง
website ของโรงเรียน

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๙.๓
มาตรฐานที่ ๑๑.๓
มาตรฐานที่ ๑๒.๓
มาตรฐานที่ ๑๓

๑. เปนไปตามแผนงานที่ระบุไวใน มาตรฐานที่ ๗
ขอ ๓
มาตรฐานที่ ๘.๔
๒. บุคลากรมีความรับผิดชอบตอ มาตรฐานที่ ๑๐.๔
หนาที่และมีการพัฒนาดานการ
สอนและทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
๓. บุคลากรดําเนินงานอยางมี
๑๐๙

โครงการ/
กิจกรรม

โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
และภายนอก

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
ประสิทธิภาพ

เชิงคุณภาพ
๑. ครู รอยละ ๙๕ มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี และมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(หรือเทียบเทาขึ้นไป)และมี
จํานวนที่เพียงพอ
๒. ครู รอยละ ๙๐ ทําการ
สอนตรงตามวุฒิ หรือ
สาขาวิชาที่ถนัด
๓. ครูทุกคนมีความรูความ
เขาใจเปาหมายการจัด
การศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. ครู รอยละ ๘๕ มีการ
วิเคราะหศักยภาพของผูเรียน
และเขาใจผูเรียนเปน
รายบุคคล
๕. ครู รอยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ มีเทคนิคการสอน
หลากหลาย ผลิตและใชสื่อ
การสอนที่สอดคลอง
๖. ครู รอยละ ๘๕ มี
ความสามารถใชเทคโนโลยีใน
การพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน
เชิงปริมาณ บุคลากรทุกคน ๑. โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา
ในโรงเรียนมีการตรวจสอบ
๒. โรงเรียนจัดทําและดําเนินการ
ทบทวน ปรับปรุงแกไข และ ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
๑๑๐

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

มฐ. ๑๒

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
ประเมินคุณภาพการศึกษา
เชิงคุณภาพ
๑. มีการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก และมี
การพัฒนาคุณภาพ ทุก
มาตรฐานการศึกษา
๒. มีระบบขอมูลสารสนเทศ
และใชสารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
๓. ทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน
๔. นําผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใช
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
ที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๓. โรงเรียนจัดระบบขอมูล
สารสนเทศและใชสารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
๔. โรงเรียนนําผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

กลยุทธที่ ๓
ปรับโครงสรางการกระจายอํานาจสงเสริมความเขมแข็งขององคกร ใหรวดเร็ว คลองตัว ใชหลักการมี
สวนรวม ตรวจสอบ และแกไขปรับปรุง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลุมงานงบประมาณและบุคลากร
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
โครงการ/กิจกรรม
คุณภาพ)
โครงการจัดซื้อสื่อ เชิงปริมาณ บุคลากรทุก

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. เปนไปตามแผนงานที่ระบุไวใน
๑๑๑

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๗.๔

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
โครงการ/กิจกรรม
คุณภาพ)
วัสดุ ครุภัณฑ

คนของโรงเรียนบานพลอย
มีสวนรวมในการใชสื่อ วัสดุ
และครุภัณฑของโรงเรียนให
เกิดประโยชนตอการทํางาน
มากยิ่งขึ้น

เชิงคุณภาพ
๑ สื่อ วัสดุ ครุภัณฑและ
เทคโนโลยี รอยละ ๙๐ มี
ประโยชน สอดคลองกับ
เนื้อหาตามหลักสูตรและ
งาน ทําใหงานประสบ
ความสําเร็จตรงตาม
เปาหมายที่กําหนด
๒ บุคลากรไดนําสื่อ วัสดุ
ครุภัณฑไปใชไดอยาง
เพียงพอ เหมาะสม การ
จัดซื้อ การจัดเก็บ การเบิก
สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ มีระบบ
งาย สะดวกตอการนําไปใช
รอยละ ๙๐
๓ ชุมชนไดรับความสะดวก
ในโอกาสตางๆจากโรงเรียน
รอยละ ๙๐
โครงการสวัสดิการ เชิงปริมาณ บุคลากร
เพื่อบุคลากร
โรงเรียนบานพลอยจํานวน
๓๘ คน
เชิงคุณภาพ
๑. บุคลากรรอยละ ๙๐ มี
ขวัญและกําลังใจในการ

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

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

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๑

๑. เปนไปตามแผนงานที่ระบุไวใน มาตรฐานที่ ๗.๘
ขอ ๓
มาตรฐานที่ ๘.๔
๒. บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ
๓. บุคลากรเห็นความสําคัญของการ
ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง

๑๑๒

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
โครงการ/กิจกรรม
คุณภาพ)

โครงการการจัดทํา
งบประมาณและ
การบัญชีของ
สถานศึกษา

โครงการสงเสริม
และพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ทํางาน มีสุขภาพรางกาย
สมบูรณ แข็งแรง สามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดเต็มที่และมี
ความสุขในการทํางาน
๒. บุคลากรรอยละ ๙๐
สามารถปฏิบัติตนเปน
ตัวอยาง ในความเปนชาติ
ไทย ดํารงสืบสานวัฒนธรรม
ไทย ยึดหลักแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. บุคลากรรอยละ ๙๐ ที่
ปฏิบัติหนาที่ดีเดนไดรับการ
เชิดชู

๔. บุคลกรแตงกายถูกตองตาม
ระเบียบของโรงเรียน
๕. บุคลกรไดพักผอน
๖. บุคลากรมีการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น
๗. บุคลากรสามารถแกปญหาเมื่อ
ยามจําเปนได
๘. บุคลากรปฏิบัติหนาที่ที่
รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
๙. บุคลกรมีความพึงพอใจและรักใน
อาชีพ

เชิงปริมาณ โครงการ /
บุคลากร/งานอื่น ๆ ภายใน
สถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
๑ โครงการ/บุคลากร/งาน
อื่น ๆรอยละ ๙๐ ใช
งบประมาณที่จัดไวใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตรงตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด
๒. ขอมูลรอยละ ๙๐ ของ
รายรับ รายจายของ
สถานศึกษาตรวจสอบได
เชิงปริมาณ
๑. เกิดความรวมมือระหวาง
โรงเรียนเอกชน และ
หนวยงานตางๆ

๑. เปนไปตามแผนงานที่ระบุไวใน
ขอ ๓
๒. โรงเรียนไดทราบขอมูลรายรับ
รายจายของโรงเรียน
๓. โรงเรียนจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาโรงเรียนสวนตางๆรวมถึง
งบประมาณการเบิกซื้อวัสดุอุปกรณ
ตางๆไดอยางประสิทธิภาพมากขึ้น
๔. โรงเรียนใชเปนหลักฐานรายรับ
รายจายเพื่อการตรวจสอบ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๑
มาตรฐานที่ ๑๓
มาตรฐานที่ ๑๔
มาตรฐานที่ ๑๕

๑. เปนไปตามแผนงานที่ระบุไวใน มาตรฐานที่ ๗
ขอ ๓
มาตรฐานที่ ๘.๔
๒. บุคลากรมีความรับผิดชอบตอ
มาตรฐานที่ ๑๐.๔
หนาที่และมีการพัฒนาดานการสอน
๑๑๓

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
โครงการ/กิจกรรม
คุณภาพ)
๒. ครูและบุคลากรภายใน
โรงเรียนบานพลอยจํานวน
๓๓ คน
เชิงคุณภาพ
๑. ครู รอยละ ๙๕ มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี และมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู(หรือเทียบเทาขึ้นไป)
และมีจํานวนที่เพียงพอ
๒. ครู รอยละ ๙๐ ทําการ
สอนตรงตามวุฒิ หรือ
สาขาวิชาที่ถนัด
๓. ครูทุกคนมีความรูความ
เขาใจเปาหมายการจัด
การศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. ครู รอยละ ๘๕ มีการ
วิเคราะหศักยภาพของ
ผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปน
รายบุคคล
๕. ครู รอยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ มีเทคนิคการ
สอนหลากหลาย ผลิตและ
ใชสื่อการสอนที่สอดคลอง
๖. ครู รอยละ ๘๕ มี
ความสามารถใชเทคโนโลยี
ในการพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

และทํางานอยางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
๓. บุคลากรดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

๑๑๔

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

กลยุทธที่ ๔
ระดมการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวาง สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน
และศิษยเกา
กลุมงานกิจการนักเรียน
สนองมาตรฐาน
ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
การศึกษาของ
สถานศึกษา
๑.โครงการ
เชิงปริมาณ
๑. รอยละ ๘๐ ของผูปกครอง
มฐ.๒.๑ - ๒.๔
พัฒนาคุณธรรม ๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ นักเรียน ครู รวมมือในกิจกรรม
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
จริยธรรม และ ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย ๒. รอยละ ๙๒.๘๕ ผูเรียนมี
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒
คุณลักษณะอัน เชิงคุณภาพ
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่
พึงประสงค
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง พึงประสงค
มฐ.๑.๔ - ๑.๕
นักเรียน ครู บุคลากร และ
มฐ.๓.๑
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
รอยละ ๘๐
มฐ.
๒. นักเรียน ครู บุคลากร รอย
๒.๑ - ๒.๔
ละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม
มฐ.
และคุณลักษณะอันพึงประสงค
๔.๓ – ๔.๔
มฐ.
๕.๑ - ๕.๒
มฐ.
๖.๑ -๖.๔
๑.๑ กิจกรรม เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
มฐ.๑.๔ - ๑.๖
สงเสริม
๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ ๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
มฐ.๒.๑ - ๒.๓
ประชาธิปไตย ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
เชิงคุณภาพ
มฐ.๔.๑ – ๔.๕
๑. นักเรียน ครู บุคลากรรอยละ เชิงคุณภาพ
มฐ.๖.๑ -๖.๓
๑. นักเรียน ครู บุคลากรรอยละ
๙๕ มีสวนรวมในกิจกรรม
มฐ.๗.๖
๒.นักเรียนรอยละ ๘๕ สามารถ ๙๕ มีสวนรวมในกิจกรรม
มฐ.๗.๘
ทํางานรวมกับผูอื่นได ยอมรับ ๒.นักเรียนรอยละ ๘๕ สามารถ
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

๑๑๕

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
ฟงความคิดเห็นที่แตกตาง

๑.๒ กิจกรรมวิถี เชิงปริมาณ
พุทธและจิต
นักเรียน ครู บุคลากร และ
อาสา
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
รอยละ ๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร รอย
ละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค
๑.๓ กิจกรรม
บานสี

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

สนองมาตรฐาน
ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
การศึกษาของ
สถานศึกษา
ทํางานรวมกับผูอื่นได ยอมรับฟง มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒
ความคิดเห็นที่แตกตาง
เชิงปริมาณ
มฐ. ๒.๑ - ๒.๔
นักเรียน ครู บุคลากร เขารวม
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
กิจกรรมทุกคน และผูป กครองที่
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒
สนใจเขารวมกิจกรรมวิถีพุทธ
มฐ.๑.๔ - ๑.๕
เชิงคุณภาพ
มฐ.๓.๑
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
มฐ.๓.๓
นักเรียน ครู บุคลากร และ
มฐ.๔.๓ – ๔.๔
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย รอย มฐ. ๕.๑ - ๕.๒
ละ ๙๕
มฐ. ๖.๑ -๖.๔
๒. นักเรียน ครู บุคลากร รอยละ
๙๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
เชิงปริมาณ
มฐ.๒.๑ - ๒.๔
นักเรียน ครู บุคลากร เขารวม
มฐ.๑๔ ๑๔.๑ กิจกรรมทุกคน และผูป กครองที่
๑๔.๒
สนใจเขารวมกิจกรรมบานสี
มฐ.๑๕ ๑๕.๑ เชิงคุณภาพ
๑๕.๒
๑. นักเรียน ครู และบุคลากร
มฐ.๑ ๑.๔ - ๑.๖
โรงเรียนบานพลอย รอยละ ๑๐๐ มฐ.๓ ๓.๑ –
มีสวนรวมในกิจกรรมบานสี
๓.๔
๒. นักเรียน ครู และบุคลากร
มฐ.๔ ๔.๒ –
โรงเรียนบานพลอย รอยละ ๙๕ มี ๔.๔
ความตระหนักในการทํางานเพื่อ
มฐ.๕ ๕.๑ - ๕.๓
สวนรวม แสดงความชื่นชมยินดีตอ มฐ.๖ ๖.๑ -๖.๔
ผูที่ทําสิ่งดี มีความสามารถ และ
มฐ.๗ ๗.๖
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
มฐ.๗ ๗.๘
๓. มีคณะกรรมการนักเรียนจาก
การเลือกตั้งปฏิบัติหนาที่
๑๑๖

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

2.โครงการ
ดูแลชวยเหลือ
และแนะแนว
นักเรียน

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

๒.๑ กิจกรรม
คัดกรองและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑๖
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวน
รวมในการทํากิจกรรม ปฏิบัติ
ตนตาม กฎ ระเบียบ ขอตกลง
ของโรงเรียนและสวนรวม และ
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีขึ้น

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู ทุกคน
เชิงคุณภาพ
๑. ครู นักเรียน รอยละ ๙๕ มีสวน
รวมในกิจกรรม และมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี
ขึ้น

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

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

๑๑๗

โครงการ/
กิจกรรม
๒.๒ กิจกรรม
ปองกันยาเสพ
ติด สิ่งมอมเมา
การใชความ
รุนแรงและลวง
ละเมิดทางเพศ

๒.๓ กิจกรรม
ปฐมนิเทศและ
ปจฉิมนิเทศ

สนองมาตรฐาน
ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
การศึกษาของ
สถานศึกษา
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
มฐ.๑.๑ - ๑.๖
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ชั้น นักเรียน ครู ทุกคน
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
ประถมศึกษาปที่ ๖
เชิงคุณภาพ
มฐ.๔.๓
๒. ครู และบุคลากรโรงเรียน
๑. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ รวม
มฐ.๕.๒
บานพลอย
โครงการ
มฐ.๖.๑ -๖.๔
เชิงคุณภาพ
๒. ผูปกครองรอยละ ๑๐๐ มีความ มฐ.๗.๒ – ๗.๓
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง พึงพอใจในโครงการ
มฐ.๗.๖ – ๗.๗
นักเรียน ครู บุคลากร และ
๓. โรงเรียนไดรับคสามรวมมือจาก มฐ.๑๑.๒
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย ชุมชนและผูปกครองรอยละ ๑๐๐ มฐ.๑๓.๒
รอยละ ๘๐
๔. นักเรียน ครู บุคลากร รอยละ มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
๒. นักเรียน รอยละ ๑๐๐ มี
๙๕ ไมเกี่ยวของยาเสพติด สิ่งมอม มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒
สวนรวมในการทํากิจกรรม
เมา อบายมุข ปญหาทางเพศ และ
๓. นักเรียน ครู และบุคลากรใน การใชความรุนแรง
โรงเรียน รอยละ ๙๕ รูเขาใจ
โทษของสิ่งเสพติด ปลอดจาก
อบายมุข สิ่งเสพติด สิ่งมอม
เมา ปญหาทางเพศ และการใช
ความรุนแรง
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ผูปกครองนักเรียนเขาใหม
รอยละ ๙๐ มีสวนรวมใน
กิจกรรม
๒. นักเรียนประถมศึกษาปที่ ๑๖ รอยละ ๙๕ มีสวนรวมใน
กิจกรรม

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

๑๑๘

มฐ.๑.๔ – ๑.๕
มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๘.๕
มฐ.๙.๓
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒

สนองมาตรฐาน
ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
การศึกษาของ
สถานศึกษา
๓.โครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
มฐ.๑.๑ – ๑.๖
กีฬาเพื่อสุขภาพ นักเรียน ครู บุคลากร และ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
มฐ.๔.๑ – ๔.๓
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวนรวม นักเรียน รอยละ
มฐ.๕.๑ – ๕.๒
ในการแขงขันกีฬาและมีความ ๙๐ มีสวนรวมในการแขงขันกีฬา มฐ.๖.๑ - ๖.๓
สนใจดานกีฬามากขึ้น
และมีความสนใจดานกีฬามากขึน้
มฐ.๗.๘
มฐ.๑๐.๓
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

๔.โครงการรู
คุณคารักษา
ทรัพยากรและ
ดูแลสิ่งแวดลอม

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

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

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

กลุมงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑๑๙

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

๑.โครงการ
สัมพันธชุมชน

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนอนุบาล ๑ ประถมศึกษาปที่ ๖
๒. ครู บุคลากร เจาหนาที่
ทั้งหมด
เชิงคุณภาพ
๑. ผูปกครอง/ชุมชน
ครู บุคลากร นักเรียน
ผูปกครอง(ชุมชน) และ
เจาหนาที่ของโรงเรียน รอยละ
๙๐ เขารวมกิจกรรม
๒. ผูปกครอง/ชุมชน
ครู บุคลากร นักเรียน
ผูปกครอง(ชุมชน) รอยละ ๙๐
และเจาหนาที่มีความพึงพอใจ
ในกิจกรรม

สนองมาตรฐาน
ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) การศึกษาของ
สถานศึกษา
๑. นักเรียน ครู บุคลากร
มฐ. ๑๓.๒
ผูปกครอง/ชุมชนรอยละ ๙๐ มี
สวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน
๒. นักเรียน ครู บุคลากร
ผูปกครอง/ชุมชนรอยละ ๙๐ พึง
พอใจในกิจกรรม

กลุมงานงบประมาณและบุคลากร
โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
และทะเบียน
นักเรียน

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนโรงเรียนบานพลอย
ชั้นอนุบาล๑ – ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖
๒. บุคลากรและเจาหนาที่
โรงเรียนบานพลอย
ไดรับขาวสารอยางตอเนื่อง
เชิงคุณภาพ

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. เปนไปตามแผนงานที่ระบุไวใน
ขอ ๓
๒. บุคลากรมีความรับผิดชอบตอ
หนาที่และมีการพัฒนาดานระบบ
สารสนเทศและทะเบียนนักเรียน
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓. บุคลากรดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
๑๒๐

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๙.๓
มาตรฐานที่ ๑๑.๓
มาตรฐานที่ ๑๒.๓
มาตรฐานที่ ๑๓

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

๑. บุคลากร เจาหนาที่ นักเรียน ๔.การเผยแพรผลงานทาง website
และผูปกครอง โรงเรียนบาน
ของโรงเรียน
พลอยไดรับขาวสารอยาง
ตอเนื่อง
๒. สถานศึกษา รอยละ ๙๐ มี
ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเอื้อ
ตอการพัฒนาระบบการทํางาน
ตางๆ
๓. บุคลากร รอยละ ๙๐ มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการ
สนับสนุนตอการจัดการศึกษามี
จํานวนเพียงพอตอความ
ตองการ
กลยุทธที่ ๕
ยึดมั่นความเปนไทย จรรโลงแนวคิดตามแนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจแบบพอเพียง”
กลุมงานกิจการนักเรียน
โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

๑.โครงการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค

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

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

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

๑๒๑

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒
มฐ.๑.๔ - ๑.๕
มฐ.๓.๑
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.
๒.๑ - ๒.๔

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค

๑.๑ กิจกรรม
สงเสริม
ประชาธิปไตย

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

๑.๒ กิจกรรมวิถี เชิงปริมาณ
พุทธและจิต
นักเรียน ครู บุคลากร และ
อาสา
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
รอยละ ๘๐
๒. นักเรียน ครู บุคลากร รอย
ละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค
๑.๓ กิจกรรม
บานสี

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ

เชิงปริมาณ
๑.นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน ครู บุคลากรรอยละ
๙๕ มีสวนรวมในกิจกรรม
๒.นักเรียนรอยละ ๘๕ สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได ยอมรับฟง
ความคิดเห็นที่แตกตาง
เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร เขารวม
กิจกรรมทุกคน และผูป กครองที่
สนใจเขารวมกิจกรรมวิถีพุทธ
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย รอย
ละ ๙๕
๒. นักเรียน ครู บุคลากร รอยละ
๙๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร เขารวม
๑๒๒

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มฐ.
๔.๓ – ๔.๔
มฐ.
๕.๑ - ๕.๒
มฐ.
๖.๑ -๖.๔
มฐ.๑.๔ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ - ๒.๓
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๕
มฐ.๖.๑ -๖.๓
มฐ.๗.๖
มฐ.๗.๘
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒
มฐ. ๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒
มฐ.๑.๔ - ๑.๕
มฐ.๓.๑
มฐ.๓.๓
มฐ.๔.๓ – ๔.๔
มฐ. ๕.๑ - ๕.๒
มฐ. ๖.๑ -๖.๔

มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔ ๑๔.๑ -

โครงการ/
กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย กิจกรรมทุกคน และผูป กครองที่
๑๔.๒
เชิงคุณภาพ
สนใจเขารวมกิจกรรมบานสี
มฐ.๑๕ ๑๕.๑ ๑. นักเรียน ครู และบุคลากร เชิงคุณภาพ
๑๕.๒
โรงเรียนบานพลอย รอยละ
๑. นักเรียน ครู และบุคลากร
มฐ.๑ ๑.๔ - ๑.๖
๑๐๐ มีสวนรวมในกิจกรรมบาน โรงเรียนบานพลอย รอยละ ๑๐๐ มฐ.๓ ๓.๑ –
สี
มีสวนรวมในกิจกรรมบานสี
๓.๔
๒. นักเรียน ครู และบุคลากร ๒. นักเรียน ครู และบุคลากร
มฐ.๔ ๔.๒ –
โรงเรียนบานพลอย รอยละ ๙๐ โรงเรียนบานพลอย รอยละ ๙๕ มี ๔.๔
มีความตระหนักในการทํางาน ความตระหนักในการทํางานเพื่อ
มฐ.๕ ๕.๑ - ๕.๓
เพื่อสวนรวม แสดงความชื่นชม สวนรวม แสดงความชื่นชมยินดีตอ มฐ.๖ ๖.๑ -๖.๔
ยินดีตอผูที่ทําสิ่งดี มี
ผูที่ทําสิ่งดี มีความสามารถ และ
มฐ.๗ ๗.๖
ความสามารถ และปรับปรุง
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
มฐ.๗ ๗.๘
แกไขขอบกพรอง
๓. มีคณะกรรมการนักเรียนจาก
การเลือกตั้งปฏิบัติหนาที่
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

2.โครงการ
ดูแลชวยเหลือ
และแนะแนว
นักเรียน

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

๒.๑ กิจกรรม
คัดกรองและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑๖
เชิงคุณภาพ

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู ทุกคน
เชิงคุณภาพ
๑. ครู นักเรียน รอยละ ๙๕ มีสวน
รวมในการทํากิจกรรม และมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี
ขึ้น

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

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๔.๓
มฐ.๕.๑ - ๕.๔
๑๒๓

โครงการ/
กิจกรรม

๒.๒ กิจกรรม
ปองกันยาเสพ
ติด สิ่งมอมเมา
การใชความ
รุนแรงและลวง
ละเมิดทางเพศ

๒.๓ กิจกรรม
ปฐมนิเทศและ
ปจฉิมนิเทศ

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวน
รวมในการทํากิจกรรม ปฏิบัติ
ตนตาม กฎ ระเบียบ ขอตกลง
ของโรงเรียนและสวนรวม และ
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีขึ้น
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖
๒. ครู และบุคลากรโรงเรียน
บานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
รอยละ ๘๐
๒. นักเรียน รอยละ ๑๐๐ มี
สวนรวมในการทํากิจกรรม
๓. นักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียน รอยละ ๙๕ รูเขาใจ
โทษของสิ่งเสพติด ปลอดจาก
อบายมุข สิ่งเสพติด สิ่งมอม
เมา ปญหาทางเพศ และการใช
ความรุนแรง
เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ผูปกครองนักเรียนเขาใหม
รอยละ ๙๐ มีสวนรวมใน

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มฐ.๖.๑ -๖.๔
มฐ.๗.๒ – ๗.๓
มฐ.๗.๖ – ๗.๗

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

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

เชิงปริมาณ
ผูปกครองนักเรียนใหม นักเรียน
ใหม ทุกคน
เชิงคุณภาพ
ผูปกครองนักเรียนที่เขาใหม รอย
ละ ๘๙ ไดทราบแนวทางการจัด

มฐ.๑.๔ – ๑.๕

๑๒๔

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

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

กิจกรรม
การศึกษาของโรงเรียน กฎ
๒. นักเรียนประถมศึกษาปที่ ๑- ระเบียบ ขอตกลงตางๆ จากการ
๖ รอยละ ๙๕ มีสวนรวมใน
ปฐมนิเทศ ขาวสาร และคูมือ
กิจกรรม
๓.โครงการ
เชิงปริมาณ
กีฬาเพื่อสุขภาพ นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวนรวม
ในการแขงขันกีฬาและมีความ
สนใจดานกีฬามากขึ้น

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

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

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

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

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

๔.โครงการรู
คุณคารักษา
ทรัพยากรและ
ดูแลสิ่งแวดลอม

๑๒๕

 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ
กลุมงานกิจการนักเรียน
ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
กิจกรรม
คุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

๑.โครงการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค

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

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

๑.๑ กิจกรรม
สงเสริม
ประชาธิปไตย

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

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

มฐ.๑.๔ - ๑.๕
มฐ.๓.๑
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.
๒.๑ - ๒.๔
มฐ.
๔.๓ – ๔.๔
มฐ.
๕.๑ - ๕.๒
มฐ.
๖.๑ -๖.๔
มฐ.๑.๔ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ - ๒.๓
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๕
มฐ.๖.๑ -๖.๓
มฐ.๗.๖
มฐ.๗.๘
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

เชิงปริมาณ

มฐ. ๒.๑ - ๒.๔

๑.๒ กิจกรรมวิถี เชิงปริมาณ

๑๒๖

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
นักเรียน ครู บุคลากร เขารวม
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
กิจกรรมทุกคน และผูป กครองที่
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒
สนใจเขารวมกิจกรรมวิถีพุทธ
มฐ.๑.๔ - ๑.๕
เชิงคุณภาพ
มฐ.๓.๑
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง
มฐ.๓.๓
นักเรียน ครู บุคลากร และ
มฐ.๔.๓ – ๔.๔
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย รอย มฐ. ๕.๑ - ๕.๒
ละ ๙๕
มฐ. ๖.๑ -๖.๔
๒. นักเรียน ครู บุคลากร รอยละ
๙๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
เชิงปริมาณ
มฐ.๒.๑ - ๒.๔
นักเรียน ครู บุคลากร เขารวม
มฐ.๑๔ ๑๔.๑ กิจกรรมทุกคน และผูป กครองที่
๑๔.๒
สนใจเขารวมกิจกรรมบานสี
มฐ.๑๕ ๑๕.๑ เชิงคุณภาพ
๑๕.๒
๑. นักเรียน ครู และบุคลากร
มฐ.๑ ๑.๔ - ๑.๖
โรงเรียนบานพลอย รอยละ ๑๐๐ มฐ.๓ ๓.๑ –
มีสวนรวมในกิจกรรมบานสี
๓.๔
๒. นักเรียน ครู และบุคลากร
มฐ.๔ ๔.๒ –
โรงเรียนบานพลอย รอยละ ๙๕ มี ๔.๔
ความตระหนักในการทํางานเพื่อ
มฐ.๕ ๕.๑ - ๕.๓
สวนรวม แสดงความชื่นชมยินดีตอ มฐ.๖ ๖.๑ -๖.๔
ผูที่ทําสิ่งดี มีความสามารถ และ
มฐ.๗ ๗.๖
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
มฐ.๗ ๗.๘
๓. มีคณะกรรมการนักเรียนจาก
การเลือกตั้งปฏิบัติหนาที่

พุทธและจิต
อาสา

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

๑.๓ กิจกรรม
บานสี

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

2.โครงการ
ดูแลชวยเหลือ

เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ชั้น นักเรียน ครู ทุกคน
๑๒๗

มฐ.๑.๑ - ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔

โครงการ/
กิจกรรม
และแนะแนว
นักเรียน

๒.๑ กิจกรรม
คัดกรองและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
ประถมศึกษาปที่ ๖
เชิงคุณภาพ
มฐ.๔.๓
๒.ผูปกครองนักเรียนเขาใหมใน ๑. ครู นักเรียน รอยละ ๙๕ มีสวน มฐ.๕.๑ - ๕.๔
แตละระดับชั้น
รวมในการทํากิจกรรม และมีการ มฐ.๖.๑ -๖.๔
เชิงคุณภาพ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี มฐ.๗.๒ – ๗.๓
๑. นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวน ขึ้น
มฐ.๗.๖ – ๗.๗
รวมในการทํากิจกรรม และมี
มฐ.๑๐.๖
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีขึ้น
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑๖
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวน
รวมในการทํากิจกรรม ปฏิบัติ
ตนตาม กฎ ระเบียบ ขอตกลง
ของโรงเรียนและสวนรวม และ
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีขึ้น

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

๑๒๘

โครงการ/
กิจกรรม
๒.๒ กิจกรรม
ปองกันยาเสพ
ติด สิ่งมอมเมา
การใชความ
รุนแรงและลวง
ละเมิดทางเพศ

๒.๓ กิจกรรม
ปฐมนิเทศและ
ปจฉิมนิเทศ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
มฐ.๑.๑ - ๑.๖
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ชั้น นักเรียน ครู ทุกคน
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
ประถมศึกษาปที่ ๖
เชิงคุณภาพ
มฐ.๔.๓
๒. ครู และบุคลากรโรงเรียน
๑. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ รวม
มฐ.๕.๒
บานพลอย
โครงการ
มฐ.๖.๑ -๖.๔
เชิงคุณภาพ
๒. ผูปกครองรอยละ ๑๐๐ มีความ มฐ.๗.๒ – ๗.๓
๑. ไดรับความรวมมือระหวาง พึงพอใจในโครงการ
มฐ.๗.๖ – ๗.๗
นักเรียน ครู บุคลากร และ
๓. โรงเรียนไดรับคสามรวมมือจาก มฐ.๑๑.๒
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย ชุมชนและผูปกครองรอยละ ๑๐๐ มฐ.๑๓.๒
รอยละ ๘๐
๔. นักเรียน ครู บุคลากร รอยละ มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
๒. นักเรียน รอยละ ๑๐๐ มี
๙๕ ไมเกี่ยวของยาเสพติด สิ่งมอม มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒
สวนรวมในการทํากิจกรรม
เมา อบายมุข ปญหาทางเพศ และ
๓. นักเรียน ครู และบุคลากรใน การใชความรุนแรง
โรงเรียน รอยละ ๙๕ รูเขาใจ
โทษของสิง่ เสพติด ปลอดจาก
อบายมุข สิ่งเสพติด สิ่งมอม
เมา ปญหาทางเพศ และการใช
ความรุนแรง
เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
๑. ผูปกครองนักเรียนเขาใหม
รอยละ ๙๐ มีสวนรวมใน
กิจกรรม
๒. นักเรียนประถมศึกษาปที่ ๑๖ รอยละ ๙๕ มีสวนรวมใน
กิจกรรม

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

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

๑๒๙

มฐ.๑.๔ – ๑.๕
มฐ.๒.๑ - ๒.๔
มฐ.๘.๕
มฐ.๙.๓
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

๓.โครงการ
เชิงปริมาณ
กีฬาเพื่อสุขภาพ นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผูปกครองโรงเรียนบานพลอย
เชิงคุณภาพ
นักเรียน รอยละ ๙๐ มีสวนรวม
ในการแขงขันกีฬาและมีความ
สนใจดานกีฬามากขึ้น

๔.โครงการรู
คุณคารักษา
ทรัพยากรและ
ดูแลสิ่งแวดลอม

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

ผลสําเร็จ(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

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

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

๑๓๐

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
มฐ.๑.๑ – ๑.๖
มฐ.๒.๑ – ๒.๔
มฐ.๓.๓ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๓
มฐ.๕.๑ – ๕.๒
มฐ.๖.๑ - ๖.๓
มฐ.๗.๘
มฐ.๑๐.๓
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๒.๔
มฐ.๓.๑ – ๓.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๔
มฐ.๔.๑ – ๔.๔
มฐ.๖.๑ – ๖.๔
มฐ.๗.๔ – ๗.๖
มฐ.๙.๓
มฐ.๑๐.๓ – ๑๐.๔
มฐ.๑๑.๒
มฐ.๑๓.๒
มฐ.๑๔.๑ - ๑๔.๒
มฐ.๑๕.๑ - ๑๕.๒

๒. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ดานที่ ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรี่ยน

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย
๑.๑ มีน้ําหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
๑.๔ หลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตอโรค
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน
เทียบ
รอยละ/
คา คะแนนที่
/จํานวน
ระดับ
ระดับที่ได น้ําหนัก ได
ครู
คุณภาพ
ทั้งหมด

ความ
หมาย

๙๕

๙๙

๕
๑

๙๙
๙๘
๙๙

๙๙ ๑๐๐.๐๐ ๑.๕
๙๙ ๙๘.๙๐ ๑.๕
๙๙ ๑๐๐.๐๐ ๑

๙๕.๙๖

๔.๙๓
๐.๙๕

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑.๕๐
๑.๔๘
๑.๐๐

๕
๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการสุขอนามัย
โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมทัศนศึกษาและวิทยากรสัญจร
กิจกรรมปองกันยาเสพติด สิ่งมอมเมา การใชความรุนแรงและลวงละเมิดทางเพศ
แผนการจัดประสบการณ
สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน
สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก
๑. วิธีการพัฒนา ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม นําขอมูลพัฒนาการมาพิจารณาปรับปรุง
๒. ผลการพัฒนา นักเรียนรอยละ ๘๐ มีพัฒนาการรางกายระดับดีขึ้นไป รูจักการดูแลสุขภาพตนเอง
ไมเกี่ยวของยาเสพติด
๓. แนวทางการพัฒนา เพิ่มแหลงขอมูลความรูในการพัฒนาพัฒนาการรางกายแกครู ผูปกครอง ให
ทันสมัย

๑๓๑

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ
และจิตใจ
๒.๑ ราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง

จํานวน จํานวน รอยละ/ คา คะแน เทียบ ความ
นักเรียน/ นักเรีย ระดับที่ น้ําหนัก นที่ได ระดับ หมาย
ครูที่อยูใน น/
ได
คุณภาพ
ระดับ ๓ จํานวน
ขึ้นไป
ครู
ทั้งหมด
๕ ๔.๗๔
๕
ดีเยี่ยม
๙๙

๙๙

๑๐๐.๐๐

๑

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๒.๒ มีความมั่นใจและกลาแสดงออก

๘๕

๙๙

๘๕.๘๖

๑

๐.๘๕

๔

ดีมาก

๒.๓ ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัย

๙๒

๙๙

๙๒.๙๓

๑

๐.๙๒

๕

ดีเยี่ยม

๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และ
รักธรรมชาติ

๙๘

๙๙ ๙๘.๙๙

๒

๑.๙๗

๕

ดีเยี่ยม

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

๑๓๒

๒. ผลการพัฒนา นักเรียนรอยละ ๘๐ มีพัฒนาการจิตใจระดับดีขึ้นไป อารมณแจมใส มีความสุข
ชอบดนตรี ศิลปะ การแสดงออก มีความรูสึกดี
๓. แนวทางการพัฒนา การจัดกิจกรรมที่พัฒนาทุกดานบูรณาการกันไป สรางสังคมการเรียนรูอยางมี
ความสุข

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคม

จํานวน รอยละ/ คา คะแนนที่ เทียบ ความ
นักเรียน ระดับที่ได น้ําหนัก ได
ระดับ หมาย
/จํานวน
คุณภาพ
ครู
ทั้งหมด
๕
๔.๕๙
๕ ดีเยี่ยม

๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอน
ของพอแม ครูอาจารย
๓.๒ มีความซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน

๘๖

๙๙

๘๖.๘๗

๒

๑.๗๓

๔

ดีมาก

๙๒

๙๙

๙๒.๙๓

๑

๐.๙๒

๕

ดีเยี่ยม

๓.๓ เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือ

๙๔
๙๙

๙๙
๙๙

๙๔.๙๕
๑๐๐.๐๐

๑
๑

๐.๙๔
๑.๐๐

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยมพึงประสงค
โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ
การคัดกรองแนะแนวนักเรียน
กิจกรรมทัศนศึกษาและวิทยากรสัญจร
กิจกรรมสุนทรียภาพ
๑๓๓

กิจกรรมบานสี
กิจกรรมวันสําคัญ
กิจกรรมวิถีพทธและจิตอาสา
การคัดกรองแนะแนวนักเรียน
สมุดบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค
สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน
กิจกรรมหนูเปนเด็กดี
สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก
แผนการจัดประสบการณ
๑. วิธีการพัฒนา ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม นําขอมูลพัฒนาการมาพิจารณาปรับปรุง
๒. ผลการพัฒนา นักเรียนรอยละ ๘๐ มีพัฒนาการสังคมระดับดีขึ้นไป ทํางานรวมกับผูอื่นได มี
ปฏิสัมพันธที่ดี ปฏิบัติตามวันนธรรม และศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม ทําหนาที่เหมาะสมตามวัย
๓. แนวทางการพัฒนา การจัดกิจกรรมที่พัฒนาทุกดานบูรณาการกันไป สรางสังคมการเรียนรูอยางมี
ความสุข

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการดาน
สติปญญา
๔.๑ สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ
และรักการเรียนรู
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่
เกิดจากประสบการณการเรียนรู
๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค

จํานวน
นักเรียน
/ครูที่อยู
ในระดับ
๓ ขึ้น
ไป

จํานวน รอยละ/ คา คะแนน เทียบ ความ
นักเรียน ระดับที่ น้ําหนัก ที่ได ระดับ หมาย
/
ได
คุณภาพ
จํานวน
ครู
ทั้งหมด
๕
๔.๔๐
๔
ดีมาก

๘๕

๙๙

๘๕.๘๖

๑

๐.๘๕

๔

ดีมาก

๘๕

๙๙

๘๕.๘๖

๑

๐.๘๕

๔

ดีมาก

๙๑
๘๘

๙๙
๙๙

๙๑.๙๒
๘๘.๘๙

๑
๑

๐.๙๑
๐.๘๘

๕
๔

ดีเยี่ยม
ดีมาก

๙๑

๙๙

๙๑.๙๒

๑

๐.๙๑

๕

ดีเยี่ยม

๑๓๔

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการความเปนเลิศ
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ
การแขงขันทักษะวิชาการ
สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน
กิจกรรมหนูเปนเด็กดี
กิจกรรมทัศนศึกษาและวิทยากรสัญจร
๑. วิธีการพัฒนา การเรียนรูโดยการลงมือทํา กิจกรรมที่สนุก กระตุนความคิดหลากหลาย ใชแหลง
เรียนรูในและนอกหองเรียน
๒. ผลการพัฒนา นักเรียนรวมกิจกรรมโครงงาน กิจกรรมการเรียนรูตางๆ รอยละ ๘๐ ขึ้นไปมี
พัฒนาการดานสติปญญาระดับดีขึ้นไป
๓. แนวทางการพัฒนา การใชกิจกรรมโครงงาน บูรณาการความรูใหมากขึ้น

ดานที่ ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรีย
น/ครูที่
อยูใน
ระดับ
๓ ขึ้น
ไป

จํานวน รอยละ/
คา คะแนน เทียบ ความ
นักเรียน/ ระดับที่ได น้ําหนั ที่ได
ระดับ หมาย
จํานวน
ก
คุณภาพ
ครู
ทั้งหมด

มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

๒๐

๑๓๕

๒๐.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

๕.๑ ครูเขาใจปรัชญา หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถนํามาประยุกตใช
ในการจัดประสบการณ
๕.๒ ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณที่
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ
การเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลอง
กับความแตกตางระหวางบุคคล
๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิง
บวก
๕.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก
๕.๕ ครูใชเครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอยางหลากหลาย
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของ
เด็กแกผูปกครอง
๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่
ตนรับผิดชอบ และใชผลในการปรับ
การจัดประสบการณ
๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูได
ตลอดเวลา
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และ
ผูปกครอง
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรูความสามารถใน
ดานการศึกษาปฐมวัย
๕.๑๐ ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามา
ไตรตรองเพื่อใชประโยชนในการ
พัฒนาเด็ก

จํานวน
นักเรีย
น/ครูที่
อยูใน
ระดับ
๓ ขึ้น
ไป
๗

จํานวน รอยละ/
คา คะแนน เทียบ ความ
นักเรียน/ ระดับที่ได น้ําหนั ที่ได
ระดับ หมาย
จํานวน
ก
คุณภาพ
ครู
ทั้งหมด

๗

๑๐๐.๐๐

๒

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๗

๗

๑๐๐.๐๐

๒

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๗

๗

๑๐๐.๐๐

๒

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๗

๗

๑๐๐.๐๐

๒

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๗

๗

๑๐๐.๐๐

๒

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๗

๗

๑๐๐.๐๐

๒

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๗

๗

๑๐๐.๐๐

๒

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๗

๗

๑๐๐.๐๐

๒

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๗

๗

๑๐๐.๐๐

๒

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๗

๗

๑๐๐.๐๐

๒

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๓๖

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการพัฒนาหลักสูตร
โครงการนิเทศครูผูสอนระดับอนุบาล
โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
โครงการทัศนศึกษาและแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน
โครงการระบบสารสนเทศ
กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน
๑. วิธีการพัฒนา พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนใหหลากหลาย ทําวิจัยเพื่อแกไขปญหา
๒. ผลการพัฒนา ครูรอยละ ๙๐ ขึ้นไป จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูทุกคนทําวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อนํามาพัฒนา ครูทุกคนไดรับการสงเสริมใหอบรมหาความรูเพื่มเติม
๓. แนวทางการพัฒนา กระตุนใหครูตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลง และกาวใหทันการเรียนรูใหมๆ ใช
เทคโนโลยีเปนเครื่องมือ

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ ๖ ผูบริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
๖.๑ ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๖.๒ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และ
ความคิดริเริม่ ที่เนนการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
๖.๓ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม
และใชขอมูลการประเมินผลหรือการวิจัย
เปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการ
จัดการ
๖.๔ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ

จํานวน
นักเรียน
/ครูที่
อยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน รอยละ/ คา คะแนน เทียบ ความ
นักเรียน ระดับที่ น้ําหนัก ที่ได ระดับ หมาย
/
ได
คุณภาพ
จํานวน
ครู
ทั้งหมด
๒๐ ๑๙.๒๐
๕
ดีเยี่ยม

๑๓๗

๕

๓

๓

๕

ดีเยี่ยม

๕

๓

๓

๕

ดีเยี่ยม

๕

๓

๓

๕

ดีเยี่ยม

๕

๓

๓

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน
/ครูที่
อยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน รอยละ/ คา คะแนน เทียบ ความ
นักเรียน ระดับที่ น้ําหนัก ที่ได ระดับ หมาย
/
ได
คุณภาพ
จํานวน
ครู
ทั้งหมด

สถานศึกษา
๖.๕ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
๖.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
๖.๗ เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

๕

๓

๓

๕

ดีเยี่ยม

๕

๓

๓

๕

ดีเยี่ยม

๔

๒

๑.๖

๔

ดีมาก

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงสรางการบริหารงาน ที่กระจายอํานาจ
โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
โครงการสวัสดิการเพื่อบุคลากร
โครงการสารสนเทศ
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการตางๆ
๑. วิธีการพัฒนา พัฒนาความรูผูบริหารใหทันสมัย บริหารงานเปนประชาธิปไตย ยุติธรรม เปน
กัลยาณมิตร
๒. ผลการพัฒนา รอยละ ๙๐ ของผูเกี่ยวของมีความพอใจในการบริหารงานของผูบริหารระดับดีขึ้น
ไป
๓. แนวทางการพัฒนา ใชหลักมีสวนรวมในการทํางาน ชักชวนใหชุมชนมารวมการพัฒนา
สถานศึกษาใหมากขึ้น

๑๓๘

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา

จํานวน
นักเรียน
/ครูที่
อยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน รอยละ/ คา คะแนน เทียบ
นักเรียน ระดับที่ น้ําหนัก ที่ได ระดับ
/
ได
คุณภาพ
จํานวน
ครู
ทั้งหมด
๒๐ ๒๐.๐๐
๕

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนําสูการปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๗.๒ มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝาย
ตระหนักและเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูและ
ความเขาใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๗.๔ สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความ
รวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น
๗.๕ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก
อยางรอบดาน

ความ
หมาย

ดีเยี่ยม

๕

๔

๔

๕

ดีเยี่ยม

๕

๔

๔

๕

ดีเยี่ยม

๕

๔

๔

๕

ดีเยี่ยม

๕

๔

๔

๕

ดีเยี่ยม

๕

๔

๔

๕

ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
แผนพัฒนา ระยะ ๔ ป
โครงการพัฒนาหลักสูตร
โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
โครงการดูแลรักษาอาคาร ยานพาหนะและสิ่งแวดลอม
โครงการหองสมุดและและสื่อทางการศึกษา
โครงการสัมพันธชุมชน
โครงการทัศนศึกษาและวิทยากรสัญจร
๑. วิธีการพัฒนา ดําเนินโครงการใหเปนไปตามเปาหมาย ประชาสัมพันธทําความเขาใจ และขอความ
คิดเห็นจากผูเกี่ยวของเพื่อระดมความคิด
๒. ผลการพัฒนา ผูเกี่ยวของรอยละ ๘๐ ขึ้นไป พึงพอใจในการจัดแนวการศึกษาของโรงเรียน
๓. แนวทางการพัฒนา พัฒนาทุกฝายใหมีความรูในการงานการศึกษาปฐมวัยใหทันสมัย

๑๓๙

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน
/ครูที่
อยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
๘.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
๘.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๘.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๘.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
๘.๖ จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน

จํานวน รอยละ/ คา คะแนน เทียบ
นักเรียน ระดับที่ น้ําหนัก ที่ได ระดับ
/
ได
คุณภาพ
จํานวน
ครู
ทั้งหมด
๕
๕.๐๐
๕

ความ
หมาย

ดีเยี่ยม

๕

๑

๑

๕

ดีเยี่ยม

๕

๑

๑

๕

ดีเยี่ยม

๕

๑

๑

๕

ดีเยี่ยม

๕

๐.๕

๐.๕

๕

ดีเยี่ยม

๕

๐.๕

๐.๕

๕

ดีเยี่ยม

๕

๑

๑

๕

ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
แผนพัฒนา ระยะ ๔ ป
โครงการประกันคุณภาพ
โครงการสารสนเทศ
โครงการพัฒนาหลักสูตร
โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
๑. วิธีการพัฒนา ใหบุคลากรมีความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพเพื่อดําเนินการใหถูกตอง
สอดคลอง มีการแบงงาน ดําเนินงานและติดตามตรวจสอบ ประเมินผลเพื่อแกไขปรับปรุง
๑๔๐

๒. ผลการพัฒนา โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
๓. แนวทางการพัฒนา ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานใหสม่ําเสมอ นําผลการประเมินมาปรับปรุง
เปนระยะ

ดานที่ ๓ มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสราง
สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปน
สังคมแหงการเรียนรู
๙.๑ เปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
เด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายใน
สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ

จํานวน
นักเรียน
/ครูที่อยู
ในระดับ
๓ ขึ้น
ไป

จํานวน รอยละ/ คา คะแนน เทียบ ความ
นักเรียน ระดับที่ น้ําหนัก ที่ได ระดับ หมาย
/
ได
คุณภาพ
จํานวน
ครู
ทั้งหมด
๕
๕.๐๐
๕
ดีเยี่ยม

๕

๒.๕

๒.๕

๕

ดีเยี่ยม

๕

๒.๕

๒.๕

๕

ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
แผนพัฒนา ระยะ ๔ ป
โครงการสัมพันธชุมชน
โครงการหองสมุด โสตทัศนูปกรณ และสื่อทางการศึกษา
โครงการทัศนศึกษาและวิทยากรสัญจร
โครงการสารสนเทศ
๑. วิธีการพัฒนา เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา และใหบุคลากรของ
สถานศึกษาไดความรูจากภายนอก ใหบริการทางการศึกษาแกชุมชน
๒. ผลการพัฒนา สถานศึกษาเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชนตลอด
ปการศึกษา
๓. แนวทางการพัฒนา ประชาสัมพันธเชิญชวนและหรือประสานงานกับชุมชน หนวยงาน เพื่อ
ประโยชนทางการศึกษา

๑๔๑

ดานที่ ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน
และจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย

จํานวน
นักเรียน
/ครูที่
อยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน รอยละ/ คา คะแนน เทียบ ความ
นักเรียน ระดับที่ น้ําหนัก ที่ได ระดับ หมาย
/
ได
คุณภาพ
จํานวน
ครู
ทั้งหมด
๕
๕.๐๐
๕
ดีเยี่ยม

๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กใหบรรลุ
ตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และ
จุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
๑๐.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย

๕

๓

๓

๕

ดีเยี่ยม

๕

๒

๒

๕

ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะพึงประสงค
โครงการรูคุณคารักษาสิ่งแวดลอม
โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ
โครงการคัดกรองและแนะแนวนักเรียน
โครงการสงเสริมพัฒนาบุคลากร
โครงการสัมพันธชุมชน
๑. วิธีการพัฒนา ดําเนินตามโครงการใหประสานกัน และตอเนื่อง เพื่อพัฒนาผูเรียนตามปรัชญา อัต
ลักษณ ของสถานศึกษา
๒. ผลการพัฒนา ผูเรียนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะพึงประสงค มีจิต
อาสา มีความสุขในการมาโรงเรียนเพื่อเรียนรู
๓. แนวทางการพัฒนา ประชาสัมพันธสงเสริมใหผูปกครองเขาใจ เห็นความสําคัญ เขามามีสวนรวม
ในการดําเนินกิจกรรม โครงการตางๆ

๑๔๒

ดานที่ ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น
๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๑๑.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย

จํานวน
นักเรียน
/ครูที่
อยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน รอยละ/ คา คะแนน เทียบ ความ
นักเรียน ระดับที่ น้ําหนัก ที่ได ระดับ หมาย
/
ได
คุณภาพ
จํานวน
ครู
ทั้งหมด
๕
๕.๐๐
๕
ดีเยี่ยม

๕

๓

๓

๕

ดีเยี่ยม

๕

๒

๒

๕

ดีเยี่ยม

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะพึงประสงค
โครงการรูคุณคารักษาสิ่งแวดลอม
โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ
โครงการคัดกรองและแนะแนวนักเรียน
โครงการสงเสริมพัฒนาบุคลากร
โครงการสัมพันธชุมชน
โครงการรูคุณคา รักษาทรัพยากร และดูแลสิ่งแวดลอม
๑. วิธีการพัฒนา ดําเนินตามโครงการใหประสานกัน และตอเนื่อง เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะตาม
เปาหมาย และมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
๒. ผลการพัฒนา ผูเรียนรอยละ ๙๐ ขึ้นไป เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะพึงประสงค มีจิต
อาสา และดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใชทรัพยากรอยางคุมคาและประหยัด
๓. แนวทางการพัฒนา ประชาสัมพันธสงเสริมใหผูปกครองเขาใจ เห็นความสําคัญ เขามามีสวนรวม
ในการดําเนินกิจกรรม โครงการตางๆ

๑๔๓

๑๔๔

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
จากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สรุปผล
การประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา รายมาตรฐานได ดังแสดงในตารางตอไปนี้
รอยละ
เฉลี่ยของ
เด็กที่มี
ลักษณะ
ตาม
เกณฑ

จํานวน
นักเรียน
รอยละ/ คา คะแนน เทียบระดับ
/จํานวน
ระดับที่ได น้ําหนัก ที่ได
คุณภาพ
ครู
ทั้งหมด

ความ
หมาย

ดานที่ ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน

๒๐

๑๘.๖๖

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย

๕

๔.๙๓

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ
และจิตใจสมวัย
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคม

๕

๔.๗๔

๕

ดีเยี่ยม

๕

๔.๕๙

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา

๕

๔.๔๐

๔

ดีมาก

ดานที่ ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา

๖๕

๖๔.๖๐

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๖ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา

๒๐

๒๐.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๒๐

๑๙.๖๐

๕

ดีเยี่ยม

๒๐

๒๐.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนด
ในกฏกระทรวง
ดานที่ ๓ มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู

๕

๕.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๕.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึ ก ษามี ก ารสร า ง
สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู
ดานที่ ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และ

๕

๕.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕
๕

๕.๐๐
๕.๐๐

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

กลุมตัวบงชี้ /ตัวบงชี้

๑๔๕

กลุมตัวบงชี้ /ตัวบงชี้

รอยละ
เฉลี่ยของ
เด็กที่มี
ลักษณะ
ตาม
เกณฑ

จํานวน
นักเรียน
รอยละ/ คา คะแนน เทียบระดับ
/จํานวน
ระดับที่ได น้ําหนัก ที่ได
คุณภาพ
ครู
ทั้งหมด

ความ
หมาย

รอยละ
เฉลี่ยของ
เด็กที่มี
ลักษณะ
ตาม
เกณฑ

จํานวน
นักเรียน
รอยละ/ คา คะแนน เทียบระดับ
/จํานวน
ระดับที่ได น้ําหนัก ที่ได
คุณภาพ
ครู
ทั้งหมด

ความ
หมาย

๕
๕

จุดเนนของการศึกษาปฐมวัย

กลุมตัวบงชี้ /ตัวบงชี้

ดานที่ ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น

คะแนนรวม

๕.๐๐
๕.๐๐

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑๐๐ ๙๘.๒๖

๕

ดีเยี่ยม

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับปฐมวัย อยูในระดับคุณภาพ......................
 ปรับปรุง  พอใช  ดี  ดีมาก  ดีเยี่ยม

๑๔๖

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานที่ ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน
เทียบ
รอยละ/
คา คะแนน
ความ
/จํานวน
ระดับ
ระดับที่ได น้ําหนัก ที่ได
หมาย
ครู
คุณภาพ
ทั้งหมด

ดานที่ ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
ดานที่ ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
กําลังกาย สม่ําเสมอ
๑.๒ มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑมาตรฐาน
๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลา
แสดงออกอยางเหมาะสม

๓๐

๒๕.๕๖

๔

ดีมาก

๕

๔.๕๗

๕

ดีเยี่ยม

๑๔๑

๑๕๔

๙๑.๐๐

๐.๕

๐.๔๖

๕

ดีเยี่ยม

๑๔๐

๑๕๔

๙๐.๙๑

๐.๕

๐.๔๕

๕

ดีเยี่ยม

๑๔๖

๑๕๔

๙๔๘๑

๑

๐.๙๕

๕

ดีเยี่ยม

๑๓๔

๑๕๔

๘๗.๐๑

๑

๐.๘๗

๔

ดีมาก

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอนื่

๑๓๙

๑๕๔

๙๐.๒๖

๑

๐.๙๐

๕

ดีเยี่ยม

๑.๖ สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดาน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ

๑๔๔

๑๕๔

๙๓.๕๑

๑

๐.๙๔

๕

ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการความเปนเลิศทางวิชาการ
โครงการระบบดูแลและชวยเหลือนักเรียน
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค โครงการสุขอนามัยและความ
ปลอดภัย
๑. วิธีการพัฒนา จัดทําโครงการและกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ สุนทรียภาพ กีฬา
๑๔๗

๒. ผลการพัฒนา ผูเรียนมีสุขนิสัยที่ดี รูจักปองกันตนเอง มีมนุษยสัมพันธที่ดีอยูในระดับดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนา สรางความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง

๑๔๘

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยู
ในระดับ
๓ ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน
เทียบ
รอยละ/
คา คะแนน
ความ
/จํานวน
ระดับ
ระดับที่ได น้ําหนัก ที่ได
หมาย
ครู
คุณภาพ
ทั้งหมด

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกตาง
๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม

๑๔๔
๑๔๓
๑๔๘
๑๓๗

๑๕๔
๑๕๔
๑๕๔
๑๕๔

๕

๔.๖๘

๕

ดีเยี่ยม

๙๓.๕๑

๒

๑.๘๗

๕

ดีเยี่ยม

๙๒.๘๖

๑

๐.๙๓

๕

ดีเยี่ยม

๙๖.๑๐

๑

๐.๙๖

๕

ดีเยี่ยม

๘๘.๙๖

๑

๐.๘๙

๔

ดีมาก

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการความเปนเลิศทางวิชาการ
โครงการระบบดูแลและชวยเหลือนักเรียน
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค
๑. วิธีการพัฒนา สถานศึกษาไดจัดทําโครงการและกิจกรรมเพื่อฝกใหผูเรียนมีคุรลักษณะอันพึ่ง
ประสงค
๒. ผลการพัฒนา นักเรียนมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย กตัญูอยูในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา จัดใหมีโครงการและกิจกรรมอยางตอเนื่อง

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน
เทียบ
รอยละ/
คา คะแนน
ความ
/จํานวน
ระดับ
ระดับที่ได น้ําหนัก ที่ได
หมาย
ครู
คุณภาพ
ทั้งหมด
๑๔๙

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
๓.๑ มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูด วย
ตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ
รอบตัว
๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และ
ตั้งคําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม
๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน
๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการเรียนรู และ
นําเสนอผลงาน

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน
เทียบ
รอยละ/
คา คะแนน
ความ
/จํานวน
ระดับ
ระดับที่ได น้ําหนัก ที่ได
หมาย
ครู
คุณภาพ
ทั้งหมด
๕

๔.๓๓

๔

ดีมาก

๑๓๐

๑๕๔

๘๔๔๒

๒

๑.๖๙

๔

ดีมาก

๑๒๘

๑๕๔

๘๓.๑๒

๑

๐.๘๓

๔

ดีมาก

๑๔๐

๑๕๔

๙๐.๙๑

๑

๐.๙๑

๕

ดีเยี่ยม

๑๓๘

๑๕๔

๘๙.๖๑

๑

๐.๙๐

๕

ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการความเปนเลิศทางวิชาการ
โครงการการเรียนรูนอกหองเรียนและทัศนศึกษา
๑. วิธีการพัฒนา ไดมีการจัดกิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมทักษะทางวิชาการ
เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะทุก ดาน แลกเปลี่ยนความรู และมีการนําเสนองานดานเทคโนโลยี
๒. ผลการพัฒนา จากการดําเนินการอยูในระดับดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนา สงเสริมใหนักเรียนไดแสวงหาความรูจากสิ่งตางๆที่อยูรอบตัว

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยู
ในระดับ
๓ ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน
เทียบ
รอยละ/ คา คะแนนที่
ความ
/จํานวน
ระดับ
ระดับที่ได น้ําหนัก ได
หมาย
ครู
คุณภาพ
ทั้งหมด

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการ
คิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล

๕

๑๕๐

๔.๒๑

๔

ดีมาก

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และ
ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง
๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง
๔.๓ กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ
แกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
๔.๔ ความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงาน
ดวยความภาคภูมิใจ

๑๓๔

๑๕๔

๘๗.๐๑

๒

๑.๗๔

๔

ดีมาก

๑๒๑

๑๕๔

๗๘.๕๗

๑

๐.๗๙

๔

ดีมาก

๑๒๕

๑๕๔

๘๑.๑๗

๑

๐.๘๑

๔

ดีมาก

๑๓๔

๑๕๔

๘๗.๐๑

๑

๐.๘๗

๔

ดีมาก

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการความเปนเลิศทางวิชาการ
โครงการการเรียนรูนอกหองเรียนและทัศนศึกษา
๑. วิธีการพัฒนา เชิญวิทยากร ทัศนศึกษาเพื่อใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๒. ผลการพัฒนา ผูเรียนมีทักษะการคิดไดอยางสรางสรรค ตัดสินใจและแกปญหาอยูในระดับดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนา สงเสริมผูเรียนใหเกิดกระบวนการคิดอยางมีระบบ

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยู
ในระดับ
๓ ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน
เทียบ
รอยละ/
คา คะแนน
ความ
/จํานวน
ระดับ
ระดับที่ได น้ําหนัก ที่ได
หมาย
ครู
คุณภาพ
ทั้งหมด

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตร
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุม
สาระ เปนไปตามเกณฑ
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตร เปนไปตามเกณฑ
๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และ
เขียน เปนไปตามเกณฑ
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เปนไปตาม
เกณฑ

๑๕๑

๕

๔.๐๐

๓

ดีมาก

๔

๑

๐.๘๐

๔

ดีมาก

๓

๑

๐.๘๐

๓

ดีมาก

๓

๒

๑.๖๐

๓

ดีมาก

๔

๑

๐.๘๐

๔

ดีมาก

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการความเปนเลิศทางวิชาการ
โครงการพัฒนาหลักสูตร
โครงการนิเทศการสอน
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน
โครงการเรียนรูนอกหองเรียนและทัศนศึกษา
๑. วิธีการพัฒนา มีการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร ประเมินสมรรรถนะครบทั้ง๕ดาน
๒. ผลการพัฒนา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา จัดหาแหลงเรียนรูภายนอกใหเกิดความหลากหลายแกผูเรียน

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน
เทียบ
รอยละ/
คา คะแนน
ความ
/จํานวน
ระดับ
ระดับที่ได น้ําหนัก ที่ได
หมาย
ครู
คุณภาพ
ทั้งหมด

มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน
รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจน
สําเร็จ
๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง
๖.๓ ทํางานรวมกับผูอื่นได
๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหา
ความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

๕

๔.๓๗

๔

ดีมาก

๑๒๔

๑๕๔

๘๐.๕๒

๒

๑.๖๑

๔

ดีมาก

๑๔๐

๑๕๔

๙๐.๙๑

๑

๐.๙๑

๕

ดีเยี่ยม

๑๔๓

๑๕๔

๙๒.๘๖

๑

๐.๙๓

๕

ดีเยี่ยม

๑๔๑

๑๕๔

๙๑.๕๖

๑

๐.๙๒

๕

ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการความเปนเลิศทางวิชาการ
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค
๑. วิธีการพัฒนา การจัดกิจกรรมเปดโอกาสใหผูเรียนไดวางแผนงานและทํางานเปนขั้นตอน

๑๕๒

๒. ผลการพัฒนา ผูเรียนเรียนรูรวมกันไดอยางมีความสุข มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพที่สุจริต
อยูในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา สงเสริมใหผูเรียนทํางานเปนกลุมคิดอยางเปนระบบ

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยู
ในระดับ
๓ ขึ้นไป

ดานการจัดการศึกษา

จํานวน
นักเรียน/
เทียบ
รอยละ/
คา คะแนน
ความ
จํานวน
ระดับ
ระดับที่ได น้ําหนัก ที่ได
หมาย
ครู
คุณภาพ
ทั้งหมด
ดีเยี่ยม
๓๕ ๓๓.๘๐ ๕

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๗.๑ ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน
ทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค
๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูที่
ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล
และพัฒนาการทางสติปญญา
๗.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
กับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการที่
หลากหลาย
๗.๖ ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไข
ปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช
ผลในการปรับการสอน

๑๐

๙.๖๐

๕

ดีเยี่ยม

๒๐

๒๐

๑๐๐.๐๐

๑

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๙

๒๐

๙๕.๐๐

๑

๐.๙๕

๕

ดีเยี่ยม

๑๘

๒๐

๙๐.๐๐

๒

๑.๘๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๘

๒๐

๙๐.๐๐

๑

๐.๙๐

๕

ดีเยี่ยม

๒๐

๒๐

๑๐๐.๐๐

๑

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๒๐

๒๐

๑๐๐.๐๐

๑

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๙

๒๐

๙๕.๐๐

๑

๐.๙๕

๕

ดีเยี่ยม

๑๕๓

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่
ดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยู
ในระดับ
๓ ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน/
เทียบ
รอยละ/
คา คะแนน
ความ
จํานวน
ระดับ
ระดับที่ได น้ําหนัก ที่ได
หมาย
ครู
คุณภาพ
ทั้งหมด

๒๐

๒๐

๑๐๐.๐๐

๑

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๒๐

๒๐

๑๐๐.๐๐

๑

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการความเปนเลิศทางวิชาการ
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค
โครงการพัฒนาหลักสูตร
งานวิจัยในชั้นเรียน
กิจกรรมวิถีพุทธและจิตอาสา
โครงการนิเทศการสอน
๑. วิธีการพัฒนา นําโครงการและกิจกรรมมาปรับใหสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน
๒. ผลการพัฒนา ครูมีสามารถในการจัดการเรียนรูไดตามเปาหมายอยูในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา ครูศักยภาพและปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน/
เทียบ
รอยละ/ คา คะแนน
ความ
จํานวน
ระดับ
ระดับที่ได น้ําหนัก ที่ได
หมาย
ครู
คุณภาพ
ทั้งหมด

มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และ
ความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน

๕

๑๕๔

๑๐

๙.๘๐

๕

ดีเยี่ยม

๑

๑.๐

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน/
เทียบ
รอยละ/ คา คะแนน
ความ
จํานวน
ระดับ
ระดับที่ได น้ําหนัก ที่ได
หมาย
ครู
คุณภาพ
ทั้งหมด

๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวน
รวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัย เปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและ
การจัดการ
๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษา
ใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ
๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ
๘.๕ นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษา
๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา

๕

๒

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๒

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๒

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๔

๑

๐.๘๐

๔

ดีมาก

๕

๒

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงสรางการบริหารงาน ที่กระจายอํานาจ
โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
โครงการสวัสดิการเพื่อบุคลากร
โครงการสารสนเทศ
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการตางๆ
๑. วิธีการพัฒนา พัฒนาความรูผูบริหารใหทันสมัย บริหารงานเปนประชาธิปไตย ยุติธรรม เปน
กัลยาณมิตร
๒. ผลการพัฒนา รอยละ ๙๐ ของผูเกี่ยวของมีความพอใจในการบริหารงานของผูบริหารระดับดีขึ้น
ไป
๓. แนวทางการพัฒนา ใชหลักมีสวนรวมในการทํางาน ชักชวนใหชุมชนมารวมการพัฒนา
สถานศึกษาใหมากขึ้น

๑๕๕

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน/
เทียบ
รอยละ/ คา คะแนน
ความ
จํานวน
ระดับ
ระดับที่ได น้ําหนัก ที่ได
หมาย
ครู
คุณภาพ
ทั้งหมด

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติ
หนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย
๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาสถานศึกษา

๕

๔.๘๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๒

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๔

๑

๐.๘๐

๔

ดีมาก

๕

๒

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
แผนพัฒนาระยะ ๔ ป
โครงสรางการบริหารสถานศึกษา
รายงานการประชุม
โครงการสัมพันธชุมชน
ระเบียบคณะกรรมการสถานศึกษา
๑. วิธีการพัฒนา ดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสถานศึกษา เนนการมีสวนรวมการแสดง
ความคิดเห็นจากทุกฝาย
๒. ผลการพัฒนา สถานศึกษามีการดําเนินการขับเคลื่อนจากทุกฝายเปนอยางดี
๓. แนวทางการพัฒนา ระดมความคิดเห็นจากผูปกครอง ครู ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษา

๑๕๖

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน/
เทียบ
รอยละ/ คา คะแนน
จํานวน
ระดับ
ระดับที่ได น้ําหนัก ที่ได
ครู
คุณภาพ
ทัง้ หมด

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร
กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคลองกับทองถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให
ผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ
และความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและ
ตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผูเรียน
๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรู
ที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู
ไดดวยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ
และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษา
๑๕๗

ความ
หมาย

๑๐

๙.๖๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๒

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๒

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๑

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๑

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๒

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๔

๒

๑.๖๐

๔

ดีมาก

โครงการระบบดูแลชวยเหลือแนะแนวนักเรียน
กิจกรรมนิเทศครู
โครงการระบบประกันคุณภาพ
โครงการพัฒนาครู
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
หลักสูตรสถานศึกษา
๑. วิธีการพัฒนา ดําเนินงานตามโครงการ คัดกรองนักเรียนรายบุคคล และติดตามพัฒนานักเรียนให
เหมาะสม
๒. ผลการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองความตองการของทองถิ่น นักเรียนไดรับการสงเสริม
การพัฒนาและชวยเหลือตามความสามารถ ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนปฎิบัติจริง
๓. แนวทางการพัฒนา พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถดานการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับความแตกตางของนักเรียนยิ่งขึ้น

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
เทียบ
นักเรียน/ รอยละ/
คะแนน
ความ
คาน้ําหนัก
ระดับ
จํานวนครู ระดับที่ได
ที่ได
หมาย
คุณภาพ
ทั้งหมด

๑๕

๑๔.๙๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๐

๑๐.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๔

๔.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๓

๓.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๓

๓.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

ดานที่ ๓ มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพ
แวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๑.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี
สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับ
ผูเรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน
๑๑.๓ จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรู
ดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม

๑๕๘

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
แผนพัฒนา ๔ ป
โครงการสุขอนามัยและความปลอดภัย
โครงการดูแลรักษาอาคาร ยานพาหนะ ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
โครงการหองสมุด โสตทัศนูปกร และสื่อทางการศึกษา
๑. วิธีการพัฒนา ดําเนินงานตามโครงการ ติดตาม ประเมินผล ประสานความรวมมือวิทยากร และ
หนวยงานเกี่ยวของ
๒. ผลการพัฒนา สถานศึกษามีอาคารและหองปฏิบัติการตางๆที่อยูในสภาพดี เพียงพอ
สภาพแวดลอมรมรื่น ถูกอนามัย มีแหลงเรียนรู
๓. แนวทางการพัฒนา ดูแลรักษาใหอยูในสภาพใชงานได สํารวจความตองการและพัฒนาให
เหมาะสม

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน/ รอยละ/
เทียบ
คา คะแนน
ความ
จํานวน ระดับที่
ระดับ
น้ําหนัก ที่ได
หมาย
ครู
ได
คุณภาพ
ทั้งหมด

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๕๙

๕

๔.๙๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๑

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๑

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๑

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๔

๐.๕

๐.๔๐

๔

ดีมาก

๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง
๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน

๕

๐.๕

๐.๕

๕

ดีเยี่ยม

๕

๑

๑

๕

ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
แผนพัฒนา ระยะ ๔ ป
รายงานคุณภาพประจําป
โครงการประกันคุณภาพ
โครงการสารสนเทศ
โครงการพัฒนาหลักสูตร
โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
๑. วิธีการพัฒนา ใหบุคลากรมีความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพเพื่อดําเนินการใหถูกตอง
สอดคลอง มีการแบงงาน ดําเนินงานและติดตามตรวจสอบ ประเมินผลเพื่อแกไขปรับปรุง
๒. ผลการพัฒนา โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
๓. แนวทางการพัฒนา ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานใหสม่ําเสมอ นําผลการประเมินมาปรับปรุง
เปนระยะ
จํานวน
นักเรียน/
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ครูที่อยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป
ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง
สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู
๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง
เรียนรู ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนา การเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ

จํานวน
นักเรียน
เทียบ
รอยละ/
คา คะแนน
ความ
/จํานวน
ระดับ
ระดับที่ได น้ําหนัก ที่ได
หมาย
ครู
คุณภาพ
ทั้งหมด
๑๐ ๑๐.๐๐ ๕
ดีเยี่ยม

๕

๑๖๐

๑๐

๑๐.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๕.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน
เทียบ
รอยละ/
คา คะแนน
ความ
/จํานวน
ระดับ
ระดับที่ได น้ําหนัก ที่ได
หมาย
ครู
คุณภาพ
ทั้งหมด

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองคกรที่
เกี่ยวของ

๕

๕

๕.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
แผนพัฒนา ระยะ ๔ ป
โครงการสัมพันธชุมชน
โครงการหองสมุด โสตทัศนูปกรณ และสื่อทางการศึกษา
โครงการทัศนศึกษาและแหลงเรียนรู
โครงการสารสนเทศ
๑. วิธีการพัฒนา เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา และใหบุคลากรของ
สถานศึกษาไดความรูจากภายนอก ใหบริการทางการศึกษาแกชุมชน
๒. ผลการพัฒนา สถานศึกษาเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชนตลอด
ปการศึกษา
๓. แนวทางการพัฒนา ประชาสัมพันธเชิญชวนและหรือประสานงานกับชุมชน หนวยงาน เพื่อ
ประโยชนทางการศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
เทียบ
นักเรียน/ รอยละ/ คา คะแนน
ความ
ระดับ
จํานวนครู ระดับที่ได น้ําหนัก ที่ได
หมาย
คุณภาพ
ทั้งหมด

ดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและ
จุดเนนที่กําหนดขึ้น
๑๖๑

๕

๔.๖๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๔.๖๐

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
เทียบ
นักเรียน/ รอยละ/ คา คะแนน
ความ
ระดับ
จํานวนครู ระดับที่ได น้ําหนัก ที่ได
หมาย
คุณภาพ
ทั้งหมด

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียน
บรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนนของสถานศึกษา

๕

๓

๓.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๔

๒

๑.๖๐

๔

ดีมาก

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะพึงประสงค
โครงการรูคุณคารักษาสิ่งแวดลอม
โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ
โครงการคัดกรองและแนะแนวนักเรียน
โครงการสงเสริมพัฒนาบุคลากร
โครงการสัมพันธชุมชน
๑. วิธีการพัฒนา ดําเนินตามโครงการใหประสานกัน และตอเนื่อง เพื่อพัฒนาผูเรียนตามปรัชญา อัต
ลักษณ ของสถานศึกษา
๒. ผลการพัฒนา ผูเรียนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะพึงประสงค มีจิต
อาสา มีความสุขในการมาโรงเรียนเพื่อเรียนรู
๓. แนวทางการพัฒนา ประชาสัมพันธสงเสริมใหผูปกครองเขาใจ เห็นความสําคัญ เขามามีสวนรวม
ในการดําเนินกิจกรรม โครงการตางๆ

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
เทียบ
นักเรียน/ รอยละ/ คา คะแนน
ความ
ระดับ
จํานวนครู ระดับที่ได น้ําหนัก ที่ได
หมาย
คุณภาพ
ทั้งหมด

๕

ดานที่ ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม

๑๖๒

๔.๖๐

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
เทียบ
นักเรียน/ รอยละ/ คา คะแนน
ความ
ระดับ
จํานวนครู ระดับที่ได น้ําหนัก ที่ได
หมาย
คุณภาพ
ทั้งหมด

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
และพัฒนาดีขึ้นกวาที่ผานมา

๕

๔.๖๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๓

๓.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๔

๒

๑.๖๐

๔

ดีมาก

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะพึงประสงค
โครงการรูคุณคารักษาสิ่งแวดลอม
โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ
โครงการคัดกรองและแนะแนวนักเรียน
โครงการสงเสริมพัฒนาบุคลากร
โครงการสัมพันธชุมชน
โครงการรูคุณคา รักษาทรัพยากร และดูแลสิ่งแวดลอม
๑. วิธีการพัฒนา ดําเนินตามโครงการใหประสานกัน และตอเนื่อง เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะตาม
เปาหมาย และมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
๒. ผลการพัฒนา ผูเรียนรอยละ ๙๐ ขึ้นไป เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะพึงประสงค มีจิต
อาสา และดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใชทรัพยากรอยางคุมคาและประหยัด
๓. แนวทางการพัฒนา ประชาสัมพันธสงเสริมใหผูปกครองเขาใจ เห็นความสําคัญ เขามามีสวนรวม
ในการดําเนินกิจกรรม โครงการตางๆ

๑๖๓

๑๖๔

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สรุปผลการการประเมิน ในภาพรวมของสถานศึกษารายมาตรฐานได ดังแสดงในตารางตอไปนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษา สรุปผล
การประเมินในภาพรวมของสถานศึกษารายมาตรฐานได ดังแสดงในตารางตอไปนี้

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน
เทียบ
รอยละ/ คา คะแนนที่
ความ
/จํานวน
ระดับ
ระดับที่ได น้ําหนัก ได
หมาย
ครู
คุณภาพ
ทั้งหมด

ดานที่ ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน

๓๐

๒๖.๑๓

๔

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมี
สุนทรียภาพ

๕

๔.๕๗

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค

๕

๔.๖๕

๕

๕

๔.๓๓

๔

ดี

๕

๔.๒๑

๔

ดีมาก

๕

๔.๐๐

๔

ดีมาก

๕

๔.๓๗

๔

ดีมาก

ดานที่ ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา

๓๕

๓๓.๘๐

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

๑๐

๙.๖๐

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการ
คิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน
รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต

๑๖๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยูใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
นักเรียน
เทียบ
รอยละ/ คา คะแนนที่
ความ
/จํานวน
ระดับ
ระดับที่ได น้ําหนัก ได
หมาย
ครู
คุณภาพ
ทั้งหมด

มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๑๐

๙.๘๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๔.๘๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๐

๙.๖๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๕

๑๔.๙๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๐

๑๐.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๔.๙๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๐

๑๐.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๐

๑๐.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

ดานที่ ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา

๕

๔.๖๐

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและ
จุดเนนที่กําหนดขึ้น

๕

๔.๖๐

๕

ดีเยี่ยม

ดานที่ ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม

๕

๔.๖๐

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

๕

๔.๖๐

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร
กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
ดานที่ ๓ มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพ
แวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ดานที่ ๔ มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง
สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู

๑๖๖

สรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับ
อยู่ในระดั บคุณภาพ.......................................
 ปรับปรุ ง  พอใช้  ดี  ดีมาก 
๔. ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปที่ ๒
จํานวน/รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

จํานวนเด็ก
ที่ประเมิน

พัฒนาการดาน

ดี

พอใช

ปรับปรุง

๑.ดานรางกาย

๓๙

๙๑.๐๓

๘.๙๗

-

๒.ดานอารมณ-จิตใจ

๓๙

๘๔.๖๒

๑๕.๓๘

-

๓.ดานสังคม

๓๙

๘๙.๗๔

๒๕.๖๓

-

๔.ดานสติปญญา

๓๙

๙๒.๓๑

๗.๖๙

-

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

กลุมสาระการ
เรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
-ประวัติศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

จํานวน
ที่เขา
สอบ

๒๘
๒๘
๒๘
๒๘
๒๘
๒๘
๒๘
๒๘

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู

จํานวน รอยละ
นร.ที่ได นร.ที่ได
ระดับ ระดับ
๓ ขึ้น
๓ ขึ้น
ไป
ไป

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๗.๑๔

๕.๓๗

๑๗.๘๖

๑๗.๘๖

๕๓.๕๗

๒๕

๘๙.๒๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๓.๕๗

๓.๕๗

๗.๑๔

๑๐.๗๑

๑๔.๒๙

๖๐.๗๑

๒๔

๘๕.๗๑

๐.๐๐

๐.๐๐

๓.๕๗

๐.๐๐

๑๗.๘๖

๑๔.๒๙

๒๘.๕๗

๓๕.๗๑

๒๒

๗๘.๕๗

๐.๐๐

๓.๕๗

๐.๐๐

๗.๑๔

๒๑.๔๓

๒๑.๔๓

๓๒.๑๔

๑๔.๒๙

๑๙

๖๗.๘๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๓.๕๗

๑๐.๗๑

๒๘.๕๗

๒๘.๕๗

๑๐.๗๑

๑๗.๘๖

๑๖

๕๗.๑๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๓.๕๗

๐.๐๐

๓.๕๗

๓๒.๑๔

๓๕.๗๑

๒๕.๐๐

๒๖

๙๒.๘๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๓.๕๗

๐.๐๐

๑๔.๒๙

๓๕.๗๑

๔๖.๔๓

๒๗

๙๖.๔๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๓.๕๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๗.๘๖

๗๘.๕๗

๒๗

๙๖.๔๓

๑๖๗

ภาษาตางประเทศ

๒๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๓.๕๗

๓.๕๗

๑๖๘

๗.๑๔

๗.๑๔

๓๕.๗๑

๔๒.๘๖

๒๔

๘๕.๗๑

กลุมสาระการ
เรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
-ประวัติศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
-ประวัติศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ

จํานวน
ที่เขา
สอบ

๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗

จํานวน
ที่เขา
สอบ

๐

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕

๔

จํานว
น นร.
ที่ได
ระดับ
๓ ขึ้น
ไป

รอยละ
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๕.๙๓

๑๘.๕๒

๑๔.๘๑

๑๔.๘๑

๒๕.๙๓

๑๕

๕๕.๕๖

๐.๐๐

๓.๗๐

๐.๐๐

๗.๔๑

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๘.๕๒

๗๐.๓๗

๒๔

๘๘.๘๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๗.๔๑

๓.๗๐

๑๘.๕๒

๒๙.๖๓

๑๑.๑๑

๒๙.๖๓

๑๙

๗๐.๓๗

๐.๐๐

๓.๗๐

๗.๔๑

๑๘.๕๒

๑๘.๕๒

๑๘.๕๒

๓.๗๐

๒๙.๖๓

๑๔

๕๑.๘๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๓.๗๐

๑๘.๕๒

๒๙.๖๓

๒๒.๒๒

๓.๗๐

๒๒.๒๒

๑๓

๔๘.๑๕

๐.๐๐

๓.๗๐

๓.๗๐

๓.๗๐

๗.๔๑

๓๗.๑๔

๑๘.๕๒

๒๕.๙๓

๒๒

๘๑.๔๘

๐.๐๐

๓.๗๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๙.๖๓

๒๙.๖๓

๓๗.๐๔

๒๖

๙๖.๓๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๓.๗๐

๐.๐๐

๓.๗๐

๒๙.๖๓

๓๓.๓๓

๒๙.๖๓

๒๕

๙๒.๕๙

๐.๐๐

๗.๔๑

๑๑.๑๑

๑๑.๑๑

๑๔.๘๑

๑๘.๕๒

๓.๗๐

๓๓.๓๓

๑๕

๕๕.๕๖

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู

จํานวน รอยละ
นร.ที่ได นร.ที่ได
ระดับ
ระดับ
๓ ขึ้น ๓ ขึ้นไป
ไป

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

๓๑
๓๑
๓๑
๓๑
๓๑
๓๑
๓๑

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๖.๔๕

๙.๖๘

๒๒.๕๘

๑๒.๙๐

๔๘.๓๙

๒๖

๘๓.๘๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๖.๑๓

๒๒.๕๘

๖.๔๕

๕๔.๘๔

๒๖

๘๓.๘๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๙.๓๕

๑๒.๙๐

๙.๖๘

๕๘.๐๖

๒๕

๘๐.๖๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๒.๙๐

๑๖.๑๓

๒๒.๕๘

๔๘.๓๙

๒๗

๘๗.๑๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๒.๙๐

๑๖.๑๓

๒๒.๕๘

๙.๖๘

๓๘.๗๑

๒๒

๗๐.๙๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๙.๖๘

๑๙.๓๕

๒๕.๘๑

๔๕.๑๖

๒๘

๙๐.๓๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๖.๗๕

๓๘.๗๑

๕๔.๘๔

๓๑

๓๑
๓๑

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๓.๒๓

๑๒.๙๐

๔๑.๙๔

๑๙.๓๕

๒๒.๕๘

๒๖

๑๐๐.๐
๐
๘๓.๘๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๓.๒๓

๑๙.๓๕

๙.๖๘

๓.๒๓

๙.๖๘

๕๔.๘๔

๒๑

๖๗.๗๔

๑๖๙

๑๗๐

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
-ประวัติศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
-ประวัติศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ

จํานวน
ที่เขา
สอบ

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

จํานวน
ที่เขา
สอบ

๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู

จํานวน รอยละ
นร.ที่ได นร.ที่ได
ระดับ ระดับ
๓ ขึ้น ๓ ขึ้น
ไป
ไป

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๑๕.๐๐

๓๐.๐๐

๒๐.๐๐

๒๕.๐๐

๑๕

๗๕.๐๐

๐.๐๐

๕.๐๐

๐.๐๐

๕.๐๐

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๑๕

๗๕.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๒๐.๐๐

๒๐.๐๐

๕๐.๐๐

๑๘

๙๐.๐๐

๐.๐๐

๕.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๕.๐๐

๑๕

๗๕.๐๐

๐.๐๐

๕.๐๐

๐.๐๐

๕.๐๐

๑๐.๐๐

๒๕.๐๐

๒๐.๐๐

๓๕.๐๐

๑๖

๘๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๕.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๑๕.๐๐

๔๕.๐๐

๑๖

๘๐.๐๐

๐.๐๐

๕.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๕.๐๐

๔๐.๐๐

๑๙

๙๕.๐๐

๐.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๐.๐๐

๑๕.๐๐

๒๐.๐๐

๒๕.๐๐

๓๐.๐๐

๑๕

๗๕.๐๐

๐.๐๐

๕.๐๐

๑๕.๐๐

๐.๐๐

๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕.๐๐

๕๕.๐๐

๑๕

๗๕.๐๐

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู

จํานวน รอยละ
นร.ที่ได นร.ที่ได
ระดับ ระดับ
๓ ขึ้น
๓ ขึ้น
ไป
ไป

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๙.๕๒

๓๓.๓๓

๒๓.๘๑

๓๓.๓๓

๑ช

๙๐.๔๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๙.๕๒

๓๓.๓๓

๔.๗๖

๕๒.๓๘

๑๙

๙๐.๔๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๔.๗๖

๑๙.๐๕

๒๓.๘๑

๕๒.๓๘

๒๐

๙๕.๒๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๔.๗๖

๒๓.๘๑

๑๔.๒๙

๓๓.๓๓

๒๓.๘๑

๑๕

๗๑.๔๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๔.๒๙

๒๘.๕๗

๒๓.๘๑

๓๓.๓๓

๑๘

๘๕.๗๑

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๔.๗๖

๑๙.๐๕

๑๙.๐๕

๕๗.๑๔

๒๐

๙๕.๒๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๔.๗๖

๑๔.๒๙

๓๘.๑๐

๔๒.๘๖

๒๐

๙๕.๒๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๔.๗๖

๑๔.๒๙

๑๔.๒๙

๓๘.๑๐

๒๘.๕๗

๑๗

๘๐.๙๕

๐.๐๐

๑๙.๐๕

๙.๕๒

๙.๕๒

๙.๕๒

๐.๐๐

๒๓.๘๑

๒๘.๕๗

๑๑

๕๒.๓๘

๑๗๑

๑๗๒

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู

จํานวน
ที่เขา
สอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

ภาษาไทย

๒๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๗.๔๑

๑๑.๑๑

๑๘.๕๒

๑๔.๘๑

๒๒.๒๒

คณิตศาสตร

๒๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๗.๔๑

๒๕.๙๓

๗.๔๑

วิทยาศาสตร

๒๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๗.๔๑

๑๘.๕๒

๒๒.๒๒

สังคมศึกษา ฯ

๒๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๓.๗๐

๑๑.๑๑

๑๔.๘๑

๒๒.๒๒

๑๑.๑๑

-ประวัติศาสตร

๒๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๓.๗๐

๑๔.๘๑

๗.๔๑

๒๕.๙๓

๑๔.๘๑

สุขศึกษาและพลศึกษา

๒๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๘.๕๒

๑๘.๕๒

ศิลปะ

๒๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๗.๔๑

๑๔.๘๑

๔๐.๗๔

การงานอาชีพฯ

๒๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๓.๗๐

๑๔.๘๑

๒๕.๙๓

๑๘.๕๒

ภาษาตางประเทศ

๒๗

๐.๐๐

๓.๗๐

๗.๔๑

๑๑.๑๑

๑๑.๑๑

๑๑.๑๑

๑๑.๑๑

๒๕.
๙๓
๕๙.
๒๖
๕๑.
๘๕
๓๗.
๐๔
๓๓.
๓๓
๖๒.
๙๖
๓๗.
๐๔
๓๗.
๐๔
๔๔.
๔๔

กลุมสาระการเรียนรู

จํานวน
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป

รอยละ
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป

๑๗

๖๒.๙๖

๒๕

๘๖.๐๙

๒๕

๘๔.๕๗

๑๙

๗๐.๓๗

๒๐

๖๙.๓๔

๒๗

๑๐๐.๐๐

๒๕

๙๒.๕๙

๒๒

๘๕.๐๕

๑๘

๖๖.๖๗

๔.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
สอบปรนัย
สาระวิชา
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร

จํานวน คะแนน
คน
เฉลี่ย
๓๑
๓๑
๓๑

๑๖.๕๘
๒๑.๔๒
๑๗.๓๒

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
รอยละ

๕.๕๔
๔.๖๔
๕.๓๙

๕๕.๒๗
๗๑.๔๐
๕๗.๗๔

สอบอัตนัย

๑๗๓

จํานวนรอยละของนักเรียนที่ได
ระดับ
ปรับปรุง
พอใช
ดี
๙.๖๘
๖๑.๒๙
๒๙.๐๓
๓.๒๓
๑๙.๓๕
๗๗.๔๒
๙.๖๘
๓๘.๗๑
๕๑.๖๑

สาระวิชา
คณิตศาสตร
ภาษาไทย

จํานวน คะแนน
คน
เฉลี่ย
๓๑
๓๑

๔๐.๐๖
๑๖.๑๖

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
รอยละ

๔.๕๗
๓.๓๖

๘๙.๐๓
๒๐.๗๘

๑๗๔

จํานวนรอยละของนักเรียนที่ได
ระดับ
ปรับปรุง
พอใช
ดี
๐.๐๐
๒๕.๘๑
๗๔.๑๙
๐.๐๐
๓๕.๔๘
๖๔.๕๒

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
คะแนนเฉลี่ยO-Net ของโรงเรียนบานพลอยทุกกลุมสาระ สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด
และ ระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยผลการสอบO-Net ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนบานพลอย
ภาษา
สังคม
ภาษา
คณิต
วิทยาสุขศึกษา
ระดับ
ไทย
ศึกษา อังกฤษ ศาสตร
ศาสตร
พลศึกษา ศิลปะ
การงานฯ

บานพลอย ๕๗.๔๘ ๖๘.๑๕ ๕๙.๔๔ ๖๑.๖๗

๕๒.๔๑

๖๔.๗๖ ๕๐.๕๖

๖๕.๑๙

ปทุมธานี
สังกัด
ประเทศ

๓๘.๔๖
๔๒.๖๗
๔๐.๘๒

๕๘.๒๒
๖๑.๑๒
๕๘.๘๗

๕๕.๓๑
๕๘.๔๙
๕๕.๓๘

๔๘.๗๗ ๕๒.๑๕
๕๒.๐๑ ๕๕.๙๘
๕๐.๐๔ ๕๒.๒๒

สาระวิชา
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

๓๕.๒๔
๔๔.๐๗
๓๘.๓๗

จํานว คะแนน
นคน เฉลี่ย
๒๗
๒๗
๒๗

๖๑.๖๗
๕๗.๔๘
๖๘.๑๕

๔๘.๔๐
๕๖.๐๕
๕๒.๔๐

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
๑๙.๖๗
๑๕.๖๓
๑๓.๖๒

เฉลี่ย
รอยละ
๖๑.๖๗
๕๗.๔๘
๖๘.๑๕

๔๖.๔๖
๔๘.๕๐
๔๖.๗๕

จํานวนรอยละของนักเรียนที่ได
ระดับ
ปรับปรุง พอใช
ดี
๒๒.๒๒ ๔๐.๗๔ ๓๗.๐๔
๓๗.๐๓ ๓๓.๓๓ ๒๙.๖๓
๑๑.๑๑ ๒๙.๖๓ ๕๙.๒๖

วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ

๒๗ ๕๒.๔๑ ๑๖.๒๘ ๕๒.๔๑ ๔๔.๔๔ ๔๐.๗๔ ๑๔.๘๑
๒๗ ๕๙.๔๔ ๒๒.๔๔ ๕๙.๔๔ ๔๔.๔๔ ๑๑.๑๑ ๔๔.๔๔
สุขศึกษาและพลศึกษา
๒๗ ๖๔.๗๖ ๑๔.๑๓ ๖๔.๗๖ ๑๔.๘๑ ๔๘.๑๕ ๓๗.๐๔
ศิลปะ
๒๗ ๕๐.๕๖ ๑๕.๙๕ ๕๐.๕๖ ๓๓.๓๓ ๕๕.๕๖ ๑๑.๑๑
การงานอาชีพฯ
๒๗ ๖๕.๑๙ ๑๗.๙๕ ๖๕.๑๙ ๑๘.๕๒ ๒๙.๖๓ ๕๑.๘๕
หมายเหตุ เนื่องจากเอกสารขอมูลจาก สทศ. ปการศึกษา ๒๕๕๔ ไมมีแสดงการจัดระดับ จึงใชเกณฑจัด
ระดับ ดังนี้
ปรับปรุง = ตํากวารอยละ ๕๐ พอใช = รอยละ ๕๐-๖๙
ดี = รอยละ ๗๐ ขึ้นไป
๔.๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับทองถิ่น ปการศึกษา ๒๕๕๔ ไมมีการทดสอบ
เนื่องจากน้ําทวม
๑๗๕

๑๗๖

๔.๕ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
จํานวน
(คุณลักษณะอันพึงประสงค)
ระดับชั้น
นร.ทั้งหมด
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
ประถมศึกษาปที่ ๑
๒๘
๙๖.๔๓
๓.๕๗
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
ประถมศึกษาปที่ ๒
๒๗
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
ประถมศึกษาปที่ ๓
๓๑
๙๕.๗๘
๔.๒๒
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
ประถมศึกษาปที่ ๔
๒๐
๙๕.๐๐
๕.๐๐
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
ประถมศึกษาปที่ ๕
๒๑
๙๗.๓๙
๒.๖๑
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
ประถมศึกษาปที่ ๖
๒๗
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
รวม
๑๕๔
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๔.๖ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
จํานวน
(การอานคิด วิเคราะห และเขียน)
ระดับชั้น
นร.ทั้งหมด
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
ประถมศึกษาปที่ ๑
๒๘
๔๕.๒๓
๕๔.๗๗
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
ประถมศึกษาปที่ ๒
๒๗
๓๒.๑๐
๖๗.๙๐
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
ประถมศึกษาปที่ ๓
๓๑
๖๘.๘๑
๓๑.๑๙
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
ประถมศึกษาปที่ ๔
๒๐
๔๕.๐๐
๕๕.๐๐
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
ประถมศึกษาปที่ ๕
๒๑
๔๗.๖๒
๕๒.๓๘
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
ประถมศึกษาปที่ ๖
๒๗
๖๙.๑๔
๓๐.๘๖
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
รวม/เฉลี่ยรอยละ
๑๕๔
๕๑.๓๒
๔๘.๖๘
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๔.๗ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
จํานวน
(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)
ระดับชั้น
นร.ทั้งหมด
ผาน
ไมผาน
ประถมศึกษาปที่ ๑
๒๘
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
ประถมศึกษาปที่ ๒
๒๗
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
ประถมศึกษาปที่ ๓
๓๑
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๑๗๗

ประถมศึกษาปที่ ๔
ประถมศึกษาปที่ ๕
ประถมศึกษาปที่ ๖
รวม/เฉลี่ยรอยละ

๒๐
๒๑
๒๗
๑๕๔

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๔.๘ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕ ดาน
๑) ดานความสามารถในการสื่อสาร
นักเรียนรอยละ ๙๗.๕๒ มีความสามารถในการสื่อสารเกณฑดีขึ้นไป นักเรียนผานการประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร รอยละ ๑๐๐.๐๐
๒) ดานความสามารถในการคิด
นักเรียนรอยละ ๙๖.๘๐ มีความสามารถในการคิดเกณฑดีขึ้นไป นักเรียนผานการประเมินความสามารถในการ
คิด รอยละ ๑๐๐.๐๐
๓) ดานความสามารถในการแกปญหา
นักเรียนรอยละ ๙๖.๙๑ มีความสามารถในการแกปญหาเกณฑดีขึ้นไป นักเรียนผานการประเมินความสามารถ
ในการแกปญหา รอยละ ๑๐๐.๐๐
๔) ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต
นักเรียนรอยละ ๙๙.๐๘ มีความสามารถในการใชทักษะชีวิตเกณฑดีขึ้นไป นักเรียนผานการประเมิน
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต รอยละ ๑๐๐.๐๐
๕) ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี
นักเรียนรอยละ ๙๙.๒๓ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเกณฑดีขึ้นไป นักเรียนผานการประเมิน
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี รอยละ ๑๐๐.๐๐

๑๗๘

ตอนที่ ๔
สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช
๑. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม
ระดับกอนประถมศึกษา
ผลการดําเนินงานในภาพรวม
การดําเนินงานตามกลยุทธในปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนไปตามเปาหมาย ยกเวนในบางกิจกรรมที่
ไมเกิดขึ้นเนื่องจากอุทกภัย โรงเรียนปดทําการ ๓ เดือน(ตอเนื่องปดเทอมตุลาคม) และเปดสอนภาคปลายได
ตนเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งตองเรงจัดการเรียนรูใหทันเวลาที่ขาดไป
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ปจจัยสนับสนุน
๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปน ๑. การดําเนินงานเปนไปตามแผน เวลา เปาหมาย กําหนด
สําคัญ
๒. การแบงหนาที่การดําเนินงานที่ชัดเจน
๒. โครงการนิเทศการสอน
๓. ความรวมแรงรวมใจระหวาง สถานศึกษา ผูปกครอง
๓. โครงการผลิตสื่อการสอน
หนวยงานเกี่ยวของ
๔. โครงการความเปนเลิศทางวิชาการ
๔. บุคลากรมีความพรอม พัฒนาตนเอง และรวมดําเนินทุก
๕. โครงการเรียนรูนอกหองเรียนและทัศน
กิจกรรม
ศึกษา
๕. ชุมชน ผูปกครอง มีความพรอมในการมีสวนรวมการจัด
๖.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
การศึกษา
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๗. โครงการรูคุณคารักษาทรัพยากรดูแล
สิ่งแวดลอม
๘. โครงการคัดกรองและแนะแนวนักเรียน
๙. โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๑๐. โครงการสุขอนามัยและความปลอดภัย
๑๑. โครงการดูแลรักษาอาคาร ยานพาหนะ
ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน
๑๒. โครงการหองสมุด โสตทัศนูปกรณและสื่อ
ทางการศึกษา
๑๓. โครงการสัมพันธชุมชน
ฃ
๑๗๙

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
๑๔. โครงการจัดทํางบประมาณและบัญชี
โรงเรียน
๑๕. โครงการพัฒนาสารสนเทศ และทะเบียน
นักเรียน
๑๖. โครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ
๑๗. โครงการสงเสริม พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
๑๘. โครงการสวัสดิการเพื่อบุคลากร

โครงการ/กิจกรรมที่ไมประสบผลสําเร็จ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
๑. กิจกรรมอพยพนักเรียนกรณีอุบัติภัย
๒. กิจกรรมวันวิชาการภายในและภายนอก
๓. กิจกรรมวันกีฬาสี
๔. กิจกรรมวันวัฒนธรรมไทย

ปจจัยสนับสนุน

สาเหตุ
น้ําทวม จึงไมสามารถจัดกิจกรรมได เนื่องจากเปดภาคเรียน
ภาคปลายชาไปสองเดือนครึ่ง

๒. จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
๑) ดานคุณภาพเด็ก
จุดเดนนักเรียนมีสุขภาพกายใจและพัฒนาการ ในสิ่งแวดลอมที่ดีเยี่ยม
จุดที่ควรพัฒนา การเจ็บปวยเนื่องจากภูมิแพ ภาวะอวน
๒) ดานการจัดการศึกษา
จุดเดน หลักสูตรเหมาะสม นักเรียนไดมีประสบการณการเรียนรูจากการปฎิบัติจริง สภาพการ
เรียนรูที่หลากหลาย มีความสุข
จุดที่ควรพัฒนา การจัดกิจกรรมโครงงานใหมากขึ้น
๓) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
จุดเดน โรงเรียนผูปกครองและชุมชนใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา มีสวนรวมเปนอยางดียิ่ง
จุดที่ควรพัฒนา นําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใหมากขึ้น
๔) ดานอัตลักษณของสถานศึกษา
จุดเดน นักเรียนรักการมาโรงเรียน มีความสุขในการเรียนรู และมีจิตอาสา
จุดที่ควรพัฒนา การมีจิตอาสาทีบานอยางสม่ําเสมอของนักเรียน
๑๘๐

๕) ดานมาตรการสงเสริม
จุดเดน ความรวมมือระหวางสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานในการดําเนินงานตามโครงการ
สําเร็จ
จุดที่ควรพัฒนา เพิ่มกิจกรรมดานการดูแลสิ่งแวดลอม
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ใหสัมพันธกับทักษะการดํารงชีวิตประจําวันโดย
ประสานความรวมมือกับแหลงการเรียนรูตางๆ
๔. ความตองการและการชวยเหลือ
การพัฒนาครูกรณีนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษเรียนรวม
การพัฒนาครูดานความเขาใจเกี่ยวกับการใชเอกสารจากสวนตนสังกัด แบบฟอรมตางๆ
ระดับประถมศึกษา
ผลการดําเนินงานในภาพรวม
การดําเนินงานตามกลยุทธในปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนไปตามเปาหมาย ยกเวนในบางกิจกรรมที่
ไมเกิดขึ้นเนื่องจากอุทกภัย โรงเรียนปดทําการ ๓ เดือน(ตอเนื่องปดเทอมตุลาคม) และเปดสอนภาคปลายได
ตนเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งตองเรงจัดการเรียนรูใหทันเวลาที่ขาดไป
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ปจจัยสนับสนุน
๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปน ๑. การดําเนินงานเปนไปตามแผน เวลา เปาหมาย
สําคัญ
กําหนด
๒. โครงการนิเทศการสอน
๒. การแบงหนาที่การดําเนินงานทีช่ ัดเจน
๓. โครงการผลิตสื่อการสอน
๓. ความรวมแรงรวมใจระหวาง สถานศึกษา ผูปกครอง
๔. โครงการความเปนเลิศทางวิชาการ
หนวยงานเกี่ยวของ
๕. โครงการเรียนรูนอกหองเรียนและทัศน
๔. บุคลากรมีความพรอม พัฒนาตนเอง และรวมดําเนิน
ศึกษา
ทุกกิจกรรม
๖.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ ๕. ชุมชน ผูปกครอง มีความพรอมในการมีสวนรวมการ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
จัดการศึกษา
๗. โครงการรูคุณคารักษาทรัพยากรดูแล
สิ่งแวดลอม
๘. โครงการคัดกรองและแนะแนวนักเรียน
๙. โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๑๐. โครงการสุขอนามัยและความปลอดภัย
๑๘๑

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

๑๘๒

โครงการ/กิจกรรมที่ไมประสบผลสําเร็จ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
๑. กิจกรรมอพยพนักเรียนกรณีอุบัติภัย
๒. กิจกรรมวันวิชาการภายในและภายนอก
๓. กิจกรรมกีฬาสี
๔. กิจกรรมออกคายลูกเสือ

สาเหตุ
น้ําทวมจึงไมสามารถจัดกิจกรรมได เนื่องจากเปดภาค
เรียนภาคปลายชาไปสองเดือนครึ่ง ตองเรงสอนเนื้อหา
ใหทันเด็กสอบ

๒. จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) ดานคุณภาพผูเรียน
จุดเดน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เมื่อจบประถมศึกษาปที่ ๖ ในระดับดีมาก มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคที่ดี เจตคติที่ดีตอการศึกษา และมีจิตอาสาเปนที่ชมเชยจากบุคคลภายนอก
จุดที่ควรพัฒนา กรณีนักเรียนที่เรียนรูไดชา มีลักษณะพิเศษเรียนรวม
๒) ดานการจัดการศึกษา
จุดเดน หลักสูตรเหมาะสม นักเรียนไดพัฒนาจากการเรียนรูปฏิบัติจริงจากกิจกรรมหลากหลาย
สงเสริมภาษาตางประเทศ และทักษะการคิด ผูปกครองชุมชนมีสวนรวม
จุดที่ควรพัฒนา การพัฒนาครูใหทันสมัย และมีเทคนิคการสอนใหมๆเสมอ เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษซึ่งเรียนเขมขนตามความตองการของผูปกครอง
๓) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
จุดเดน โรงเรียนผูปกครองและชุมชนใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา มีสวนรวมเปนอยางดียิ่ง
จุดที่ควรพัฒนา นําภูมปิ ญญาทองถิ่นมาใชใหมากขึ้น
๔) ดานอัตลักษณของสถานศึกษา
จุดเดน นักเรียนรักการมาโรงเรียน มีความสุขในการเรียนรู และมีจิตอาสา
จุดที่ควรพัฒนา การมีจิตอาสาทีบานอยางสม่ําเสมอของนักเรียน
๕) ดานมาตรการสงเสริม
จุดเดน ความรวมมือระหวางสถานศึกษา ชุมชน
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑๘๓

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูทักษะการคิดผานโครงงาน หรือการบูรณาการ โดยใชแหลงการ
เรียนรูภายในภายนอกใหเกิดประโยชนสูงสุด
๔. ความตองการและการชวยเหลือ
การพัฒนาครูกรณีนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษเรียนรวม
การพัฒนาครูดานความเขาใจเกี่ยวกับการใชเอกสารจากสวนตนสังกัด แบบฟอรมตางๆ

ภาคผนวก
 หลักฐาน ขอมูลสําคัญ เอกสารอางอิงตางๆ ภาพกิจกรรมสําคัญ ที่แสดง
ผลงานดีเดนของสถานศึกษา
 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานประจําปของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

๑๘๔

ภาพกิจกรรมสําคัญ

กิจกรรมวอลคแรลลี่ฐานการเรียนรูอนุบาล

อนุบาลทัศนศึกษาแปลงผัก

ประกาศจิตอาสาดีเดนประจําเดือน

รางวัลกีฬา

ทัศนศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

๑๘๕

๑๘๖

ชมรมผูปกครองฯมอบทุนการศึกษา

ผูปกครองมาทํากิจกรรมกับนักเรียน

หองประกอบตางๆมีเพียงพอและทันสมัย

ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา

ฟงเทศน

วันวิทยาศาสตร

๑๘๗

สื่อละคร

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

ครูรับเกียรติบัตรบานนักวิทยาศาสตรนอย

เชิญธงบานสีประจําเดือน

๑๘๘

กราบแมวันแม

วันไหวครู

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมาอบรม

นักศึกษามาชมโรงเรียน

สอบเพชรยอดมงกุฎเศรษฐศาสตร

เหรียญเงินสสวท.วิทยาศาสตร ป.๓

๑๘๙

แขงชันเพชรยอดมงกุฎเศรษฐศาสตร

ผูปกครองมาใหความรู “ศาสนาบาไฮ”

ชมรมผูปกครองอาสาฯประชุมที่หองสมุด

ประชุมครูทําแผนพัฒนา

วันคุยกับคุณครู

นิเทศการสอนครู

๑๙๐

ชวยกันทําปายรณรงคการเลือกตั้ง

นักเรียนชวยครูทําบอรด

คณะผูบริหารและครูไปถวายพระพร

รณรงคตานยาเสพติด

จิตอาสากวาดสะพานลอย

จิตอาสาทําความสะอาดพระพรหม

จิตอาสาชวยทหารบรรจุ
ถุงทรายกอนน้ําทวม

๑๙๑

น้ําทวม ตุลาคม-ธันวาคม
๒๕๕๔
การใหความเห็นชอบเอกสาร
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป ปการศึกษา ๒๕๕๔
โรงเรียนบานพลอย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต ๑

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบานพลอย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจําป ป
การศึกษา ๒๕๕๔ ของโรงเรียนบานพลอย แลว
เห็นชอบในรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป ปการศึกษา ๒๕๕๔ ดวยมติเปนเอก
ฉันทใชรายงานตอหนวยงานตนสังกัดและสาธารณชนได

ลงชื่อ
(นาง สุภาณี พฤกษไพบูลย)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

๑๙๒

คณะผูจัดทํา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นาง สุภาณี พฤกษไพบูลย
นาย ปรีชา กวยมงคล
น.ส.บุญเสริม จานทอง
น.ส. ภัทรพร ชมภูนุช
นาง ผองศรี รวมสูงเนิน
น.ส. นิตยา พวงดอกไม

ผูอํานวยการ
ประธานกรมการ
หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
หัวหนากลุมงานงบประมาณและบุคลากร
กรรมการ
หัวหนากลุมงานวิชาการ(แทน นาง พิมพใจ บุญสุข) กรรมการ
หัวหนากลุมงานกิจการนักเรียน
กรรมการ
ครู(แทน น.ส. ฐิติกาญจน ดวงตรา)
กรรมการ

๑๙๓

