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ตอนที ่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 ช่ือโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ท่ีตั้ง หมู่ท่ี 7 ตาํบลควนกาหลง อาํเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์  074-75204 โทรสาร……-………....            
e-mail… anuban_kaunkalong@hotmail.com………website…www.spesao.go.thak/……-...... เปิดสอน
ระดบัชั้นอนุบาล ถึงระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 เน้ือท่ี  150 ไร่…-…ตารางวา เขตพื้นท่ีบริการ 3 หมู่บา้น 
ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 7 ของตาํบลควนกาหลง 

ประวตัิโรงเรียนโดยย่อ                                                                                                                                     
 โรง เ รี ยนอนุบาลควนกาหลง  สั งกัดสํ านัก ง านคณะกรรมการการ ศึกษาขั้ นพื้ นฐ าน   
กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยูห่มู่ท่ี 7 ตาํบลควนกาหลง อาํเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล เดิมช่ือ “โรงเรียนนิคม
ควนกาหลง” ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 15  กนัยายน  2505 โดย นายอร่าม  สมบูรณ์แกว้  ผูป้กครองนิคมสร้างตนเอง
พฒันาภาคใต ้  จงัหวดัสตูล และ สมาชิกนิคมฯ ร่วมกนัสละทรัพย ์ และ แรงงานสร้างอาคารเรียนชัว่คราว 
ขนาด 8 x 20 เมตร  บนท่ีดินซ่ึงนิคมพฒันาภาคใต ้  จงัหวดัสตูล มอบใหจ้าํนวน 50 ไร่ และเพิ่มเป็น 150 ไร่ 
ในเวลาต่อมา วนัเปิดเรียนมีนกัเรียน 35คน และมีครู      3 คน  

 โรงเรียนไดรั้บอนุมติัให้เปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็น “อนุบาลควนกาหลง” เม่ือวนัท่ี  22  มีนาคม  2542   
เน่ืองจากโรงเรียนได้รับการพิจารณาจาก  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล และ สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ใหเ้ขา้ร่วมโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคล 
คาํขวญัโรงเรียน 
  เรียนดี  กีฬาเด่น  เนน้คุณธรรม  เกษตรกรรมกา้วหนา้ 
วสัิยทศัน์  ( Vision ) 
              โรงเรียนอนุบาลควนกาหลงจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามเกณฑ ์มาตรฐานโดยเนน้คุณธรรม 
จริยธรรม ส่ิงแวดลอ้ม เปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วม และอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณีไทย ภายในปี 2558 
 พนัธกจิ  ( Mission ) 

1. จดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ตามศกัยภาพของผูเ้รียน 
2. จดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ใชส่ื้อทนัสมยัและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
3. พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม และรักษาวฒันธรรมประเพณีไทย 
4. ใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา   . 
5. จดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนใหส้ะอาด ร่มร่ืน สวยงาม มีความปลอดภยัและเอ้ือต่อการ 

เรียนรู้ของนกัเรียน 
6. พฒันาบุคลากรใหมี้สมรรถนะตามเกณฑม์าตรฐาน 
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เป้าประสงค์ ( Goal ) 
 พฒันา ยกระดบัคุณภาพ ผูบ้ริหาร บุคลากร นกัเรียน ใหมี้ประสิทธิภาพ จดัการศึกษาอยา่งเสมอภาค 
และทัว่ถึง ตามเกณฑม์าตรฐาน เป็นท่ียอมรับของสังคมภายใตว้ฒันธรรม ประเพณีไทยโดยชุมชนและทุก
องคก์รเขา้มามีส่วนร่วม 

อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 วินยัดี  กีฬาเลิศ  เชิดชูศาสนา 

เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 เรียนดี  มีวินยั  ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 

แนวคดิหลกัในการพฒันาสถานศึกษา 
 โรงเรียนมีแนวคิดหลกัในการพฒันาสถานศึกษาคือ “เปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษา” เร่ิมตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วมตรวจสอบ ประเมินผล และพฒันา
ปรับปรุงแกไ้ข โดยมีการกาํหนดภารกิจ ผูรั้บผดิชอบและเป้าหมายไวช้ดัเจน เนน้ความเป็นหน่ึงเดียวในการ
ปฏิบติังาน ของบุคลากรในสถานศึกษา 
 

นโยบายของโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง  ปีการศึกษา 2559 
1. พฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียนคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานมีความเขม้แขง็ทางวิชาการ  การจดั 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ทั้งดา้นศิลปะ  กีฬา  ดนตรี  การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี
2. ส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์มีระเบียบวินยั  มีสมัมา 

คารวะ  รักความเป็นไทย  มีนิสยัใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีความสารถในการส่ือสาร  และจิตสาธารณะ 
3. พฒันาโรงเรียนใหมี้ความพร้อมดา้นกายภาพ  คือ สถานท่ีมัน่คง  แขง็แรง  สะอาด  ร่มร่ืน สวยงาม   

มีความปลอดภยั  และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 
4. สนบัสนุนใหค้รูจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  และภูมิ 

ปัญญาทอ้งถ่ินมาใชอ้ยา่งเหมาะสม 
5. สร้างภาคีเครือข่ายกบัสถานศึกษาอ่ืน ๆ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ชุมชนในการพฒันาการศึกษา 
6. ส่งเสริมใหน้กัเรียน  คณะครู  และบุคลากรทางการศึกษาดาํเนินชีวิตตามจารีตประเพณี วฒันธรรม 

ความเป็นไทยโดยมีโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมเป็นกรอบในการ
พฒันา 
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แผนทีโ่รงเรียน 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ข้อมูลผู้บริหาร 
  1. ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ช่ือ นายจูท้ิ้น  มณีนิล โทร 080- 5393718  วฒิุการศึกษาสูงสุด ศษ.บ. 
บริหารการศึกษา ดาํรงตาํแหน่งท่ีโรงเรียนน้ีตั้งแต่วนัท่ี 27  พฤศจิกายน 2558 จนถึงปัจจุบนั เป็นเวลา ...-....ปี 
....6.... เดือน   email…anuban_kaunkalong@hotmail.com… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

ร.ร.อนุบาลควนกาหลง  13   กม. 
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ระบบโครงสร้างการบริหารโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 
แผนภูมิการบริหารโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา
นายจู้ทิน้ มณนิีล 

การบริหารวชิาการ การบริหาร
งบประมาณ 

การบริหารบุคคล การบริหารทัว่ไป 

นางกานตร์ว ี ไชยวงศ ์
นายวรสาน ใจสมุทร 
นางปรีชา แสงอุทยั 
นายธีรยทุธ ณะมณี 
นางพรพิไล  เดชภกัดี 
นายนรา  ตาเดอิน 
นางเรณู  นาคเลก็ 
นางจาํเรียง  สมศิริ 
งานในหน้าที่ 
- ดาํเนินงานธุรการ 
- ติดต่อประสานงาน 
- สนบัสนุนงานดา้น
วชิาการ 

- จดัทาํสาํมะโนนกัเรียน 
- การรับนกัเรียน 
- ส่งเสริมกิจกรรมนกัเรียน 

นางจาํเรียง สมศิริ 
นางกมลวรรณ พิมเสน 

นางพรพิไล  เดชภกัดี 
นางกานตร์วี  ไชยวงศ ์

งานในหน้าที่ 
- พฒันาหลกัสูตรการศึกษา 
- พฒันากระบวนการเรียนรู้ 
- วดัผลประเมินผล 

-วจิยัเพ่ือพฒันา 
-พฒันาแหล่งเรียนรู้ 
- นิเทศการสอน 

- แนะแนว 
- ระบบการประกนัคุณภาพ 
 
 
 
 

นางพรชนก  แววสง่า 
นายนรา  ตาเดอิน 

นางจาํเรียง  สมศิริ 
นางสุภาภรณ์  สิทธิชยั 
นางกานตร์ว ี ไชยวงศ ์   
งานในหน้าที่ 
- เสนอของบประมาณ 

- จดัสรรงบประมาณ 

- บริหารการเงิน 

- บริหารการบญัชี 

- บ ริ ห า ร พั ส ดุ แ ล ะ
สินทรัพย ์

- รายงานติดตามการใช้
เงิน/พสัดุ 

- การจดัหาทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 

สตอ.วนัชยั ลอ้มเมือง 
นายนรา ตาเดอิน 

นางปรีชา แสงอุทยั 
งานในหน้าที่ 
- วางแผนอตัรากาํลงั 
- การบรรจุแต่งตั้ง 
- การรักษาวนิยั 
- การออกจากราชการ 
- งานอ่ืน ๆ ท่ี
มอบหมาย 

นกัเรียน

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปกีารศึกษา  25๖๐ หน้า 5 จาก 71 
 

๓. ข้อมูลนักเรียน   
จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด  254 คน  จาํแนกตามระดบัชั้นดงัน้ี 

  

ระดับช้ัน จํานวนห้อง 
เพศ 

รวม 
หมาย
เหตุ ชาย หญงิ 

อนุบาล 1 - - - -  
อนุบาล 2 1 13 10 23  
อนุบาล 3 1 18 20 38  
รวม 2 31 30 61  
ป.1 1 19 18 37  
ป.2 1 10 15 25  
ป.3 1 17 18 35  
ป.4 2 11 10 21  
ป.5 2 13 13 26  
ป.6/1 1 12 14 26  
ป.6/2 1 15 8 23  

รวม 8 90 97 193  
รวมทั้งส้ิน 10 128 127 254  

 
 
4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 

บุคลากร การศึกษา จํานวน 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ปริญญาโท 1 
ครูประจาํการ ปริญญาตรี 11 
พนกังานราชการ ปริญญาตรี 1 
ครูอตัราจา้ง ปริญญาตรี 2 
ครูทรงคุณค่า ฯ ป.บณัฑิต 1 
เจา้หนา้ท่ีธุรการ ปริญญาตรี 1 
พนกังานบริการ  1 

รวม 18 
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 5.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
   สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเป็นชุมชนใหม่ ประชากรท่ีอาศยัเป็นผูท่ี้อพยพเขา้มาอยูใ่นท่ีดินท่ี
นิคมพฒันาภาคใต ้ จงัหวดัสตูล  จดัสรรใหเ้ป็นท่ีอยูแ่ละท่ีทาํกิน สภาพชุมชนยงัเป็นแบบชนบท มีประชากร
ประมาณ ๓,๕๐๐ คน บริเวณใกลเ้คียงรอบโรงเรียน ไดแ้ก่ ร้านคา้ บา้นเรือน ตลาดนัด โรงเรียนมธัยม วดั 
สวนยางพารา และป่าสงวน อาชีพหลกัคือ ทาํการเกษตร (สวนยางพารา) เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีโดยทัว่ไป
เหมาะต่อการทาํการเกษตร  ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ท่ีเป็น
ท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป คือ  ประเพณีวนัสารทเดือนสิบ ประเพณีชกัพระ ประเพณีสงกรานต ์ ประเพณีลอยกระทง  
การละเล่นกลองยาว 
            ผูป้กครองส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  ๖   ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา              
๙๐ เปอร์เซ็นต ์ รับจา้งทัว่ไป ๖  เปอร์เซ็นต ์ และคา้ขาย  ๕  เปอร์เซ็นต ์ นบัถือศาสนาพุทธ  ๘๕  เปอร์เซ็นต ์  
นบัถือศาสนาอิสลาม ๓๕ เปอร์เซ็นต ์ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อครัวเรือนต่อปี  ๖๐,๐๐๐  บาท  
จาํนวนคนเฉล่ียต่อครัวเรือน  ๕ คน  

 โอกาสและข้อจํากดัของโรงเรียน 
 โอกาส โรงเรียนอยู่ใกลแ้หล่งเรียนรู้  คือ  วดัควนกาหลง  โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม  “นิคม
วฒันา”  โรงพยาบาลควนกาหลง  วดักุมภีร์บรรพต  (วดัเขาเข)้  โรงงานบรรจุแก๊ส  ตลาดนดั  มสัยดิ สถานี
พฒันาท่ีดินสตูล  ห้องสมุดประชาชนอาํเภอควนกาหลง  ซ่ึงสถานท่ีเหล่าน้ีไดใ้ชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับ
นักเรียน   พระภิกษุ  ผูอ้าํนวยการ  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเจ้าหน้าท่ีได้ให้ความร่วมมือเป็นวิทยากร  
ตลอดจนให้ความสะดวกในการใช้บริการทุกคร้ัง  นอกจากน้ีแลว้โรงเรียนยงัมีสวนป่า  สระนํ้ า  สวน
ยางพารา  สวนปาลม์ สวนสุขภาพ   ท่ีใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ    
 ข้อจํากัด  ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต สถานประกอบการร้านอาหารเวลากลางคืนมาเปิดบริการในพ้ืนท่ี
ใกลโ้รงเรียน ผูป้กครองส่วนหน่ึงมีฐานะครอบครัวไม่พร้อมท่ีจะสนับสนุนให้นักเรียนศึกษาเล่าเรียนได้
เตม็ท่ี โดยเฉพาะผูอ้พยพเขา้มารับจา้งและมีการยา้ยเขา้ยา้ยออกนกัเรียนบ่อยทาํใหก้ารจดัการศึกษาขาดความ
ต่อเน่ือง 
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7 . ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีทีผ่่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ) 
      7.1  ระดับการศึกษาปฐมวยั  
 

มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

ระดบัคุณภาพ 

ผลการประเมิน 
ตนเองของ 
สถานศึกษา 

ผลการตดิตาม 
ตรวจสอบโดย 

หน่วยงานต้นสังกดั 

มาตรฐานที ่๑  เดก็มีพฒันาการดา้นร่างกาย ดีเยีย่ม  

มาตรฐานที ่๒  เดก็มีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ ดีเยีย่ม  

มาตรฐานที ่๓  เดก็มีพฒันาการดา้นสงัคม ดีเยีย่ม  

มาตรฐานที ่๔  เดก็มีพฒันาการดา้นสติปัญญา   ดีเยีย่ม  

มาตรฐานที ่๕   ครูปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ ดีเยีย่ม  

มาตรฐานที ่๖  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยีย่ม  

มาตรฐานที ่๗  แนวการจดัการจดัการศึกษา ดีเยีย่ม  

มาตรฐานที ่๘ สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

ดีเยีย่ม  

มาตรฐานที ่๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชน
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยีย่ม  

มาตรฐานที ่๑๐  การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามปรัชญา 
วิสยัทศัน ์และจุดเนน้ของการศึกษาปฐมวยั 

ดีเยีย่ม  

มาตรฐานที ่๑๑  การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 

ดีเยีย่ม  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปกีารศึกษา  25๖๐ หน้า 8 จาก 71 
 

7.2 ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ระดบัคุณภาพ 

ผลการประเมนิ 
ตนเองของ 
สถานศึกษา 

ผลการตดิตาม 
ตรวจสอบ 
โดยหน่วย 

งานต้นสังกดั 

มาตรฐานที ่ ๑  ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ ดีเยีย่ม  
มาตรฐานที ่๒   ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ดีเยีย่ม  
มาตรฐานที ่๓   ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองรักการ
เรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

ดีเยีย่ม  

มาตรฐานที ่๔  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบคิด
สร้างสรรคต์ดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล          

ดีเยีย่ม  

มาตรฐานที ่๕ ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร ดีเยีย่ม  
มาตรฐานที ่๖  ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน  รักการทาํงาน  สามารถ
ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  

ดีเยีย่ม  

มาตรฐานที ่๗  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ดีเยีย่ม  

มาตรฐานที ่๘  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

ดีเยีย่ม  

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครองชุมชนปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยีย่ม  

มาตรฐานที ่๑๐  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

ดีเยีย่ม  

มาตรฐานที ่๑๑  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

ดีเยีย่ม  

มาตรฐานที ่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

ดีเยีย่ม  

มาตรฐานที ่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนบัสนุน ใหส้ถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ดีเยีย่ม  

มาตรฐานที ่ ๑๔  การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์
ปรัชญาและจุดเนน้ท่ีกาํหนดข้ึน 

ดีเยีย่ม  

มาตรฐานที ่ ๑๕  การจดักิจกรรมตามนโยบายจุดเนน้ แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน 

ดีเยีย่ม  
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7.3   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีผ่่านมา  (รอบสาม)    ระดับการศึกษาปฐมวยั 

มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
เพือ่การประเมนิคุณภาพภายนอก 

ระดบัคุณภาพ 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ปรับ 
ปรุง 

พอใ
ช้ 

ด ี ดมีาก 

ตวับ่งช้ีพืน้ฐาน (๘ ตวับ่งช้ีหลกั)      

ตวับ่งช้ีที ่๑  เดก็มีพฒันาการด้านร่างกายสมวยั (๕ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑  เดก็มีสุขภาพกายสมวยั (๒.๕ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๒  เดก็มีสุนทรียภาพ (๒.๕ คะแนน) 

     
 
 
 

ตวับ่งช้ีที ่๒   เดก็มีพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวยั  (๕ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑  เดก็มีสุขภาพจิตสมวยั (๒.๕ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๒  เดก็มีสุนทรียภาพสมวยั  (๒.๕ คะแนน) 

     
 
 

ตวับ่งช้ีที ่๓  เดก็มีพฒันาการด้านสังคมสมวยั (๕ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๓.๑  เดก็มีวินยัและรู้ผดิชอบสมวยั  (๒.๕ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๓.๒ เดก็สามารถปรับตวัเขา้กบัสงัคมได ้(๒.๕ คะแนน) 

     
 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๔  เด็กมีพฒันาการด้านสติปัญญาสมวยั (๑๐ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๔.๑  เดก็มีความใฝ่รู้สมวยั (๒.๕ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๔.๒  เดก็มีการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองสมวยั 
 (๒.๕ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๔.๓   เดก็มีทกัษะในการส่ือสารสมวยั (๒.๕ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๔.๔  เดก็มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรคส์มวยั 
 (๒.๕ คะแนน) 

    
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ตัวบ่งช้ีที ่๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป (๑๐ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๕.๑  เดก็มีทกัษะพื้นฐานตามพฒันาการทุกดา้นสมวยั  
(๕ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๕.๒  เดก็มีความรู้พื้นฐานสมวยั (๕ คะแนน) 

     
 
 
 

ตวับ่งช้ีที ่๖  ประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่น้นเดก็
เป็นสําคญั  (๓๕ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๖.๑  ครูหรือผูเ้ล้ียงดูเดก็ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพฒันาการดา้น
ร่างกาย  (๕ คะแนน) 

ตวับ่งช้ีท่ี ๖.๒  ครูหรือผูเ้ล้ียงดูเดก็ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ 
พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ (๕ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๖.๓ ครูหรือผูเ้ล้ียงดูเดก็ส่งเสริมการเรียนรู้เพือ่พฒันาการดา้น
สงัคม  (๕ คะแนน) 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
เพือ่การประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 

ปรับ 
ปรุง 

 
พอใช้ 

 
ดี 

ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๖.๔  ครูหรือผูเ้ล้ียงดูเดก็ส่งเสริมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ 
พฒันาการดา้นสติปัญญา  (๕ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๖.๕  ครูหรือผูเ้ล้ียงดูเดก็ส่งเสริมความสมัพนัธ์ทางบวกเดก็ 
และครอบครัว  (๕ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๖.๖  ครูหรือผูเ้ล้ียงดูเดก็ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อ 
ธรรมชาติและพฒันาการของเดก็  (๑๐ คะแนน)   

    
 

 
 
 

 
 
 

ตวับ่งช้ีท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการ 
พฒันาสถานศึกษา  (๑๐ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๑  ประสิทธิภาพการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร            
สถานศึกษา  (๒.๕ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๒  ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา 
(๒.๕คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๓  ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจดัใหมี้ครู 
หรือผูเ้ล้ียงดูเดก็เพียงพอและมีคุณภาพ (๒.๕ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๔  ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจดัใหมี้ 
มาตรการดา้น ความปลอดภยั และการป้องกนัการบาดเจบ็ใน 
เดก็ (๒.๕ คะแนน) 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

ตวับ่งช้ีที ่๘  ประสิทธิพฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกดั(๕ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี  ๘.๑  ประสิทธิผลของระบบประกนัคุณภาพภายใน 
โดย สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลสถานศึกษา   
(๒.๕ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๘.๒  พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดย  
สถานศึกษาและตน้สงักดั (๒.๕ คะแนน) 

    
 
 
 

 
 
 

 

 

ตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ (๒ ตวับ่งช้ีหลกั)  (๑๐ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีที ่๙  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และ
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา (๕ คะแนน)                      
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มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดบัคุณภาพ 
ตอ้ง   

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ปรับ 
ปรุง 

พอใช ้ ดี ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที ่๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา (๕ คะแนน) 

     
 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม (๒ ตวับ่งช้ีหลกั)  (๑๐ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีที ่๑๑ ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของ  สถานศึกษา (๕ คะแนน) 

     
 

 

ตวับ่งช้ีที ่๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบั  
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพฒันา เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั   แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา (๕ คะแนน) 
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7.4  ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
เพือ่การประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ปรับ
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน (๘ ตัวบ่งช้ีหลกั) 
ตัวบ่งช้ีที ่๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
 (๑๐ คะแนน)              
ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑  ผูเ้รียนมีนํ้าหนกั  ส่วนสูง และสมรรถภาพ 
ทางการ ตามเกณฑ ์รวมทั้งรู้จกัดูแลตนเองใหมี้ความปลอดภยั   
(๕ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๒  ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ (๕ คะแนน) 

     
 

 

 
 
 

 

ตัวบ่งช้ีที ่๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์  
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑  ผูเ้รียนเป็นลูกท่ีดีของพอ่แม่  ผูป้กครอง ( ๔คะแนน) 

ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๒  ผูเ้รียนเป็นนกัเรียนท่ีดีของโรงเรียน  (๔ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๓  ผูเ้รียนมีการบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม  (๔ คะแนน) 

     

 
 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  
(๑๐ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๓.๑ ผูเ้รียนคน้ควา้หาความรู้จากการอ่านและใช ้ 
เทคโนโลย ีสารสนเทศ  (๕ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๓.๒ ผูเ้รียนเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงร่วมกบัผูอ่ื้นทั้ง
ในและ นอกสถานศึกษา  (๕ คะแนน) 

     

 

 
 
 

 

ตัวบ่งช้ีที ่๔  ผู้เรียนคดิเป็น ทาํเป็น (๑๐ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๔.๑  ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการคิด (๕ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๔.๒  ผูเ้รียนมีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสงัคม      
(๕ คะแนน) 

    
 

 
 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๕  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน (๒๐คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๕.๑ – ๕.๘  ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ๘  
กลุ่มสาระ (กลุ่มสาระละ ๒.๕ คะแนน)  เป็นคะแนนผลสมัฤทธ์ิ  
๒ คะแนน คะแนนพฒันาการ ๐.๕ คะแนน 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
เพือ่การประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ปรับ
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นสําคญั  (๑๐ คะแนน) 

ตวับ่งช้ีท่ี ๖.๑  ประสิทธิผลการดาํเนินการของสถานศึกษา                   
(๕ คะแนน) 
ตวับ่งช้ีท่ี ๖.๒  กระบวนการจดัการเรียนการสอนของครู  
 (๕ คะแนน) 

    
 
 
 

 
 

 

ตัวบ่งช้ีที ่๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ 
พฒันาสถานศึกษา  (๕ คะแนน) 
ขอ้ท่ี ๑  ประสิทธิภาพการบริหารจดัการตามบทบาทหนา้ท่ีของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  (๒ คะแนน) 
ขอ้ท่ี ๒  ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น   
พื้นฐาน(๑ คะแนน) 
ขอ้ท่ี ๓  บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม (๒ คะแนน) 

     

ตัวบ่งช้ีที ่๘  พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกดั (๕ คะแนน) 
              ๑.  เกณฑก์ารพจิารณาเชิงปริมาณ (๒.๕ คะแนน) 
     ใชค้ะแนนของผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน   
     การศึกษาของ สถานศึกษาจากตน้สงักดั ๑ ปี 
             ๒.  เกณฑก์ารพจิารณาพฒันาการ (๒.๕ คะแนน) 
     ใชค้ะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา           

๓ ปี ยอ้นหลงั 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
เพือ่การประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์ (๒ ตัวบ่งช้ีหลกั)  (๑๐ คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีที ่๙  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ
และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา (๕ คะแนน) 

     
 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้น
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา(๕ คะแนน) 

     

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม (๒ ตัวบ่งช้ีหลกั)  (๑๐ คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของ สถานศึกษา (๕ คะแนน) 

     
 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๒  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบั 
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพฒันา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา (๕ คะแนน) 

     

 
             โรงเรียนมีผลการประเมินระดบัคุณภาพ..........ดี.............โดยมีค่าเฉล่ีย........85.04.......... 
  ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ            รับรอง            ไม่รับรอง 
  กรณีท่ีไม่ไดรั้บรอง  เน่ืองจาก.....................-.................................................................... 
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8. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 8.1   จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา และข้อแสนอแนะจากการตดิตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกดั  
      ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน : การศึกษาปฐมวยั 
              จุดเด่น  เด็กพฒันาดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาดีเยี่ยม ครูมีความรู้ความสามารถ 
ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนและชุมชนมี
การประสานสมัพนัธ์ท่ีดี มีการจดัโครงการและกิจกรรมสนบัสนุนตามนโยบายเก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยัอยา่ง
เหมาะสม ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดทีค่วรพฒันา  ควรจดักิจกรรมส่งเสริมความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่าง  ๆทกัษะทางภาษาและทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากข้ึน ดา้นการจดัการศึกษา การนาํหลกัสูตรไปใชก้ารจดัการเรียน
การสอนตามแผนท่ีวางไวบ่้อยคร้ังท่ีไม่ไดจ้ดัการเรียนการสอนตามแผนท่ีวางไว ้ควรเพิ่มบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาผูป้กครองและชุมชนมามีส่วนร่วมในการวางแผนการจดัการศึกษามากข้ึน ควรระบุกิจกรรมตามอตั
ลกัษณ์ของสถานศึกษาใหช้ดัเจนและเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั ควรจดักิจกรรมใหห้ลากหลายมากข้ึน 
 ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน : ประถมศึกษา 
 จุดเด่น 
      นักเรียนมีนํ้ าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีผลงานจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ นกัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์มีความตระหนกัเห็น
คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพฒันาสภาพแวดลอ้ม  นักเรียนทาํงานร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข ผูเ้รียนมี
ระเบียบวินยัดาํเนินชีวิตตามหลกัวิธีพุทธมีความรู้ และสามารถปฏิบติัศาสนกิจตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือ 
ครูเป็นแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ผูเ้รียน และการจดัการเรียนรู้ตามศกัยภาพ ผูบ้ริหารมี
คุณธรรมจริยธรรม สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนสะอาด ร่มร่ืน  สวยงาม มีความปลอดภยั และเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของนกัเรียน มีโครงการและกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ จุดเด่น เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรู้และทกัษะตามหลกัสูตร เช่น ความมีระเบียบ วินยั มีคุณธรรม รักความเป็นไทย 
       จุดทีค่วรพฒันา 
        การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนในทุกกลุ่มสาระ การจดักิจกรรมโครงการเพื่อการ
พฒันาผูเ้รียนยงัมีความต่อเน่ือง เช่นการส่งเสริมผูเ้รียนการเขา้ร่วมกิจกรรมการแข่งขนัทกัษะวิชาการ 
โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โครงการสอนซ่อมเสริม 
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 8.2  จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันาและข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีผ่่านมา 
ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน : การศึกษาปฐมวยั 
         ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา  
       จุดเด่น   
      เดก็มีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั มีการเจริญเติบโต มีสมรรถภาพทางร่างกายสมวยัสามารถดูแล
ตนเองให้มีสุขนิสัยท่ีดี มีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น มีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี สามารถเล่นและปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นและมีพฒันาการดา้นสังคม  มีความซ่ือสัตย ์เมตตา
กรุณา กลา้แสดงออก สามารถปรับตวัเขา้กับสังคมได้ ช่ืนชอบและตอบสนองต่อดนตรี ศิลปะและการ
เคล่ือนไหว มีความสามารถดา้นกีฬา ช่ืนชอบต่อธรรมชาติ ปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทยและหลกัศาสนาท่ี
นบัถือ มีทกัษะพื้นฐานตามพฒันาการทุกดา้นสมวยั มีความรู้พื้นฐานสมวยั มีความพร้อมในการศึกษาขั้น
ต่อไป 
 สถานศึกษามีผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทศัน์ พนัธกิจและวตัถุประสงค์
ของการจดัตั้งสถานศึกษา สถานศึกษาไดก้าํหนดปรัชญาในการพฒันาเด็กให้เกิดอตัลกัษณ์ เด็กมีระเบียบ
วินยัและไดจ้ดัทาํแผนพฒันาเดก็ไดบ้รรลุเป้าหมายเกิดผลกระทบท่ีดีต่อสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา สถานศึกษาไดก้าํหนดจุดเนน้จุดเด่นคือ “สถานศึกษาสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม มีความปลอดภยั 
เอ้ือต่อการเรียนรู้” และไดท้าํแผนพฒันาเด็กไดบ้รรลุตามจุดเน้นจุดเด่น เกิดผลกระทบท่ีดีต่อชุมชนและ
ได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกอีกทั้งสถานศึกษามีผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา สถานศึกษามีพื้นท่ีไม่ไดใ้ช้ประโยชน์เป็นจาํนวนมาก หากปล่อยท้ิงไวอ้าจเกิด
ปัญหาการบุกรุก จึงไดจ้ดัทาํโครงการพิเศษเพ่ือแกปั้ญหา คือ โครงการปลูกยางพาราเพื่อพฒันาอาชีพเฉลิม
พระเกียรติผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงโครงการดังกล่าวสามารถถือเป็นแบบอย่างของการ
เปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนในการแกปั้ญหาได ้
 จุดทีค่วรพฒันา 
 ส่งเสริมพฤติกรรมดา้นการอดทนรอคอย การมีวินยัในตนเอง ทกัษะดา้นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ทกัษะในการอ่านอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามวยั ทกัษะในการเขียนเพื่อส่ือความหมายอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม
ตามวยั ทกัษะในการคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ 
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๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 จุดเด่น ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารและผูน้ํา ในการพฒันาวิชาการมีการ
สนบัสนุนให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา คณะกรรมสถานศึกษามีความสามารถ
และมีบทบาทสําคญัต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูไดรั้บ
การอบรมดา้นการพฒันาเด็กปฐมวยัเป็นประจาํทุกปี มีการจดัสภาพแวดลอ้มภายนอกอาคารให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ มีอาณาเขตชดัเจน มีการจดัเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนใหแ้ก่เด็ก 
มีการดูแลสภาพแวดลอ้มใหถู้กสุขลกัษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภยั ร่มร่ืน 
 สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือรักษาระดับมาตรฐานในการประเมิน
ภายนอกรอบสอง สถานศึกษาจดัอยูใ่นกลุ่มรักษาระดบัมาตรฐาน ซ่ึงสถานศึกษาไดน้าํขอ้เสนอแนะจากการ
ประเมินภายนอกรอบสองและนาํผลการประเมินคุณภาพภายในมาใชใ้นการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี
การศึกษา ๓๕๕๕ และไดท้าํคาํรับรองการปฏิบติัราชการไวก้บัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สตูลและไดด้าํเนินโครงการตามปฏิทินการปฏิบติังานอย่างเป็นระบบ PDCA ผลการดาํเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามแผน ร้อยละ ๙๐ ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจระดบัดีร้อยละ ๘๕ และมีผลกระทบต่อคุณภาพ
ของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

จุดทีค่วรพฒันา 
          การจดักิจกรรมเพ่ือการแกปั้ญหาและป้องกนัความปลอดภยัท่ีครอบคลุมท่ี ๖ ดา้นอยา่งต่อเน่ือง 
 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคญั 
 จุดเด่น   ครูมีการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพฒันาการดา้นร่างกาย จดัโอกาสให้เด็กช่วยเหลือ
ตวัเองในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั มีกิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยท่ีดี ในการรักษาความสะอาด ป้องกนัโรค
และความปลอดภยัแก่ร่างกาย ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ จดัโอกาสให้เด็กได้
เลือกทาํกิจกรรมตามความสนใจ ความถนดั ความสามารถและความพอใจของเด็ก ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาการดา้นสังคม มีการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ส่งเสริมให้เด็กไดช่ื้นชมธรรมชาติและดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมและส่งเสริมให้เด็กได้ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาท่ีนับถือ ส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัเด็กและครอบครัวและส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อธรรมชาติและพฒันาการ
ของเดก็ เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการวางแผนนาํผลประเมินไปพฒันาเดก็ 
 จุดทีค่วรพฒันา การจดักิจกรรมแบบบูรณาการเป็นรายบุคคล กลุ่มเลก็และกลุ่มใหญ่ผ่าน
กิจกรรมแบบบูรณาการท่ีเด็กได้เล่นและลงมือกระทาํเพื่อพฒันาความคิดรวบยอดและทักษะเก่ียวกับ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา สังคม ดนตรีและกีฬาท่ีเหมาะสมกบับริบทวฒันธรรมของเด็ก การติดตาม 
บนัทึกและประเมินพฒันาการของเดก็อยา่งสมํ่าเสมอต่อเน่ืองดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
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๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
จุดเด่น  

 ๑) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการตามบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สามารถบริหารจดัการงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหารทัว่ไป ไดอ้ยา่ง
มีคุณภาพระดบัดีมาก  คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๓๕๕๔  การจดับรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา มีความสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม เหมาะสมเป็น
แหล่งเรียนรู้ 
 ๒) ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษา เพื่อยกระดบัมาตรฐาน ในการประเมินภายนอกรอบสอง
สถานศึกษาจดัอยูใ่นกลุ่มยกระดบัมาตรฐาน ซ่ึงสถานศึกษาไดน้าํขอ้เสนอแนะจากการประเมินรอบสองและ
ผลการประเมินคุณภาพภายในมาใชใ้นการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา  ๓๕๕๕  และไดท้าํคาํ
รับรองการปฏิบติัราชการ ไวก้บัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล และไดด้าํเนินโครงการตาม
ปฏิทินการปฏิบติังานอย่างเป็นระบบ PDCA ผลการดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนร้อยละ ๙๐  ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจระดบัดี ร้อยละ๘๕  และมีผลกระทบต่อคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
        จุดทีค่วรพฒันา 
       - ไม่มี - 
 

๔.  ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคญั 
       จุดเด่น 
       ครูผูส้อนไดรั้บการพฒันาในวิชาท่ีสอนหรือวิชาครูตามท่ีคุรุสภากาํหนด มีการศึกษาวิเคราะห์
ขอ้มูลเป็นรายบุคคล เพื่อนาํขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีทา้ทายความสามารถของผูเ้รียนมี
การสอนซ่อมเสริมการออกแบบการเรียนรู้ และจดัการเรียนรู้ การจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม 
        จุดทีค่วรพฒันา 
       การจดัเตรียมและใชส่ื้อให้เหมาะสมกบักิจกรรม นาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสม
มาประยุกตใ์นการจดัการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม การประเมินความความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวิธี
หลากหลาย เหมาะสมกบัธรรมชาติของวิชาและระดบัพฒันาการของผูเ้รียน รวมทั้งการวางเง่ือนไขใหผู้เ้รียน
ประเมินความกา้วหนา้ของตนเอง และนาํมาใชป้รับปรุงและพฒันาตนเอง การศึกษาคน้ควา้ วิจยั เพื่อพฒันา
ส่ือและกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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๕.  ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
       จุดเด่น     สถานศึกษาไดจ้ดัให้มีการประกนัคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ืองตามหลกัเกณฑ์และ
แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีครอบคลุมการดาํเนินงานตาม
กฎกระทรวงฯและมีผลการประเมินตนเองมีพฒันาการข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  
        จุดทีค่วรพฒันา             - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ 
ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน : การศึกษาปฐมวยั 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงฯว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๓๕๕๔ 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ๑) เด็กระดบัปฐมวยั ควรไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการโดยการทาํกิจกรรมหลกัทั้ง ๖ กิจกรรม 
ในแต่ละวนัอยา่งครบถว้นและเตม็ตามศกัยภาพ เนน้กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมดา้นการอดทนรอคอย การมี
วินัยในตนเอง ส่งเสริมการเป็นผูน้าํผูต้ามท่ีดี ส่งเสริมกิจกรรมสํารวจและทดลอง ส่งเสริมทกัษะเด็กดา้น
ความใฝ่รู้และทกัษะในการส่ือสารสมวยั ส่งเสริมความเขา้ใจและใชภ้าษาพูดอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามวยั 
ส่งเสริมทกัษะในการอ่านอย่างถูกตอ้งเหมาะสมตามวยัและส่งเสริมทกัษะในการเขียนเพื่อส่ือความหมาย
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามวยั 
 ๒) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพฒันาเด็กให้มีอตัลกัษณ์ตามท่ีกาํหนดต่อไปอย่างต่อเน่ือง 
จนกวา่จะเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
 ๓. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 การประสานหน่วยงานตน้สังกดั ชุมชน องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ร่วมกนัสนบัสนุนครูเพิ่มเติม
และการกาํหนดมาตรการการรักษาความปลอดภยัและมีการฝึกซอ้มการปฏิบติัเม่ือเกิดอุบติัภยั 
 ๔. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคญั 
 ครูผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัความสนใจและความตอ้งการ
ของเด็ก การบูรณาการเด็กเป็นรายบุคคล กลุ่มเลก็และกลุ่มใหญ่รวมทั้งการส่งเสริมให้เด็กไดเ้ล่นและลงมือ
กระทาํเพื่อพฒันาความคิดรวบยอด ควรมีการออกแบบการจดัประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัเด็ก ควรวางแผน
ร่วมกันในการจัดระบบการประเมินพฒันาการทั้ ง ๕ ด้านให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ์โดยการทาํเคร่ืองมือ กาํหนดวิธีการ กระบวนการประเมินผลและนาํไปสู่การปฏิบติัจริง ส่งเสริม
การใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมท่ีใช้ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก มีการวดัและประเมินผลและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และส่งเสริมใหค้รูผูส้อนไดมี้การนาํผลการประเมินพฒันาการเด็กทุกดา้นไปใชเ้พื่อ
การพฒันาเดก็และพฒันาแนวทางการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
๕. ด้านการประกนัคุณภาพภายใน                         - 
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ข้อเสนอแนะ 
ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน : ประถมศึกษา 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงฯว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๓๕๕๔ 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา  
        ผูเ้รียนควรไดรั้บการส่งเสริมความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ืองเพื่อให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน   โดยการจดัให้มีการสอนเสริม การสอนซ่อมเสริม 
การให้แบบฝึกหัดเพิ่ม เพื่อนสอนเพื่อน และพี่สอนน้อง การส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีสุขภาพกายท่ีดี ส่งเสริม
ทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรคแ์ละคิดอย่างเป็นระบบ ท่ี
นาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ หรือสารสนเทศ เพื่อการตดัสินใจ และแกปั้ญหาของตนเอง และสังคมไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและถูกตอ้ง ตลอดจนการทาํแผนพฒันาทกัษะกระบวนการคิดโดยจดัเวลาและโอกาส ใหผู้เ้รียนได้
ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เช่นการส่งเสริมการคน้ควา้หาความรู้ในหอ้งสมุด กิจกรรมโครงงาน การ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ และงานประดิษฐต่์าง ๆ 

๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา                        - 
 
๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

 ครูผูส้อนควรมีการใชส่ื้อให้เหมาะสมกบักิจกรรม นาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เทคโนโลยี  มาประยกุตใ์น
การจดัการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ควรมีการประเมินความกา้วหน้าของผูเ้รียนดว้ยวิธีหลากหลาย 
เหมาะสมกบัธรรมชาติของวิชา และระดบัพฒันาการของผูเ้รียน  รวมทั้งการวางเง่ือนไขให้ผูเ้รียนประเมิน
ความกา้วหนา้ของตนเอง และนาํมาใชป้รับปรุงและพฒันาตนเอง และการศึกษาคน้ควา้ วิจยั เพื่อพฒันาส่ือ
และกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

๔.  ด้านประกนัคุณภาพภายใน                                   - 
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๑๓. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  สภาพปัญหา  

 เน่ืองจากมีนกัเรียนไดย้า้ยเขา้ ยา้ยออกบ่อยเน่ืองจากผูป้กครองมาอยูรั่บจา้งชัว่คราวทาํใหเ้ดก็
ขาดความต่อเน่ืองในการเรียนรู้  และมี สถานประกอบการ ร้านอาหารเวลากลางคืน ร้านอาหารเปิดบริการใน
พื้นท่ีใกลบ้ริเวณโรงเรียน  และ จากการประเมินผลการจดัการศึกษาในรอบปีท่ีผา่นและรายงานผลการ
ประเมินภายนอกรอบท่ีสามของคณะผูป้ระเมินจากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา จึงไดน้าํมาวเิคราะห์สถานศึกษาร่วมกบัคณะกรรมการและสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสตูล โดย
พิจารณาจากสภาพปัจจุบนั ปัญหา จุดเด่น จุดควรพฒันา โอกาส และอุปสรรค ของโรงเรียน เพื่อเป็นทิศทาง
ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

   
 จุดเด่น  
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ระดับปฐมวัย  เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั มีการเจริญเติบโต มีสมรรถภาพทางร่างกาย
สมวยัสามารถดูแลตนเองใหมี้สุขนิสัยท่ีดี มีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง
และผูอ่ื้น มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี สามารถเล่นและปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นและมีพฒันาการดา้นสังคม มี
ความซ่ือสัตย ์เมตตากรุณา กลา้แสดงออก สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมได ้ช่ืนชอบและตอบสนองต่อดนตรี 
ศิลปะและการเคล่ือนไหว มีความสามารถดา้นกีฬา ช่ืนชอบต่อธรรมชาติ ปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทยและ
หลกัศาสนาท่ีนบัถือ มีทกัษะพ้ืนฐานตามพฒันาการทุกดา้นสมวยั มีความรู้พื้นฐานสมวยั มีความพร้อมใน
การศึกษาขั้นต่อไป 
 สถานศึกษามีผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทศัน์ พนัธกิจและวตัถุประสงค์
ของการจดัตั้งสถานศึกษา สถานศึกษาไดก้าํหนดปรัชญาในการพฒันาเด็กให้เกิดอตัลกัษณ์ เด็กมีระเบียบ
วินยัและไดจ้ดัทาํแผนพฒันาเดก็ไดบ้รรลุเป้าหมายเกิดผลกระทบท่ีดีต่อสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา สถานศึกษาไดก้าํหนดจุดเนน้จุดเด่นคือ “สถานศึกษาสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม มีความปลอดภยั 
เอ้ือต่อการเรียนรู้” และไดท้าํแผนพฒันาเด็กไดบ้รรลุตามจุดเน้นจุดเด่น เกิดผลกระทบท่ีดีต่อชุมชนและ
ได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกอีกทั้งสถานศึกษามีผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา สถานศึกษามีพื้นท่ีไม่ไดใ้ช้ประโยชน์เป็นจาํนวนมาก หากปล่อยท้ิงไวอ้าจเกิด
ปัญหาการบุกรุก จึงไดจ้ดัทาํโครงการพิเศษเพ่ือแกปั้ญหา คือ โครงการปลูกยางพาราเพื่อพฒันาอาชีพเฉลิม
พระเกียรติผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงโครงการดังกล่าวสามารถถือเป็นแบบอย่างของการ
เปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนในการแกปั้ญหาได ้
 ระดับประถม  ผูเ้รียนนํ้ าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จกัดูแล
ตนเองให้มีความปลอดภยัจากส่ิงเสพติดและปัญหาทางเพศ มีความสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และ
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ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้จากการอ่าน 
การใชเ้ทคโนโลยี และสารสนเทศ การเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ภายนอกสถานศึกษา ผูเ้รียนมีความสามารถ
ในการปรับตวัเขา้กบัสงัคม   
 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 ระดับปฐมวยั  ครูมีการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพฒันาการดา้นร่างกาย จดัโอกาสใหเ้ด็กช่วยเหลือ
ตวัเองในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั มีกิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยท่ีดี ในการรักษาความสะอาด ป้องกนัโรค
และความปลอดภยัแก่ร่างกาย ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ จดัโอกาสให้เด็กได้
เลือกทาํกิจกรรมตามความสนใจ ความถนดั ความสามารถและความพอใจของเด็ก ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาการดา้นสังคม มีการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ส่งเสริมให้เด็กไดช่ื้นชมธรรมชาติและดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมและส่งเสริมให้เด็กได้ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาท่ีนับถือ ส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัเด็กและครอบครัวและส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อธรรมชาติและพฒันาการ
ของเดก็ เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการวางแผนนาํผลประเมินไปพฒันาเดก็ 
 

    ระดับประถม    ครูมีการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นรายบุคคล เพื่อนาํขอ้มูลมาใชใ้นการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีทา้ทายความสามารถของผูเ้รียนมีการสอนซ่อมเสริมการออกแบบการเรียนรู้ และ
จดัการเรียนรู้ การจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม 
  
 ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการตามบทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สามารถบริหารจดัการงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหารทัว่ไป ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการพฒันาการศึกษาของ การจดับรรยากาศ และ
สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา มีความสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเป็น
ศูนยบ์ริการทางวิชาการแก่เพื่อนครู  เช่น  วิชาวิทยาศาสตร์  ภาษาองักฤษ  และระดบัปฐมวยั  เพื่อบริการ
ความรู้แก่เพื่อนครูในเครือข่าย  และได้รับความช่วยเหลือจากวดัควนกาหลงในการจดัอบรมคุณธรรม  
จริยธรรม  และเร่ืองพุทธศาสนา  ทั้งด้านสถานท่ีและพระวิทยากร  เพื่อพฒันาวิถีชีวิตของผูเ้รียน  และ
นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
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จุดทีค่วรพฒันา 
 ระดับการศึกษาประถมศึกษา 
 ๓. ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิด  และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 
 ๓. จดัเตรียมและใชส่ื้อใหเ้หมาะสมกบักิจกรรม 
 ๔. นาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เทคโนโลย ีท่ีเหมาะสมมาประยกุตใ์นการจดัการเรียนการสอน 
            ๕.  ประเมินความความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีหลากหลาย เหมาะสมกบัธรรมชาติของวิชาและ
ระดบัพฒันาการของผูเ้รียน  
            ๕.  วางเง่ือนไขใหผู้เ้รียนประเมินความกา้วหนา้ของตนเองและนาํมาใชป้รับปรุงและพฒันาตนเอง 
             ๖.  ศึกษาคน้ควา้ วจิยั เพื่อพฒันาส่ือและกระบวนการการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
            ๗.   ควรพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดอยา่งมีวิจารณญาณ  
และมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตรในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และ
ภาษาองักฤษ  และควรพฒันาใหผู้เ้รียนรู้จกัแหล่งเรียนรู้ต่างๆใหม้ากข้ึน 

                ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 ๓.  ส่งเสริมพฤติกรรมดา้นการอดทนรอคอย การมีวนิยัในตนเอง ทกัษะดา้นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ทกัษะในการอ่านอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามวยั ทกัษะในการเขียนเพื่อส่ือความหมายอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม
ตามวยั ทกัษะในการคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ 
         ๓.  การจดักิจกรรมเพ่ือการแกปั้ญหาและป้องกนัความปลอดภยัท่ีครอบคลุมท่ี ๖ ดา้นอยา่งต่อเน่ือง 

1. การจดักิจกรรมแบบบูรณาการเป็นรายบุคคล กลุ่มเลก็และกลุ่มใหญ่ผา่นกิจกรรมแบบบูรณา 
การท่ีเด็กไดเ้ล่นและลงมือกระทาํเพื่อพฒันาความคิดรวบยอดและทกัษะเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษา สังคม ดนตรีและกีฬาท่ีเหมาะสมกับบริบทวฒันธรรมของเด็ก การติดตาม บันทึกและประเมิน
พฒันาการของเดก็อยา่งสมํ่าเสมอต่อเน่ืองดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 

2.  การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาและตน้สงักดัอยา่งต่อเน่ือง 
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ตอนที ่ ๒ 

สภาพปัจจุบัน  ปัญหา และความต้องการ 

1.ผลการดําเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา 

 1.1 การวดัและประเมินผลเพื่อเล่ือนชั้นนกัเรียนปลายปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6    
มีนกัเรียนซํ้าชั้น  จาํนวน  10  คน 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ตกซํ้าชั้น  จาํนวน  6   คน 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ตกซํ้าชั้น  จาํนวน  2  คน 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ตกซํ้าชั้น  จาํนวน  1  คน 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ตกซํ้าชั้น  จาํนวน  1  คน 

2  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ( O-Net)  
 ปีการศึกษา 2559  เฉล่ียเป็นรายโรงเรียน จดัลาํดบัจากมากไปหานอ้ยโดยฝ่ายวดัผลและประเมินผล
การศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการศึกษา สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

- ผลการสอบ  O-Net  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา 2559 วิชาภาษาไทย 
มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 52.90  อยูล่าํดบัท่ี 48 จากโรงเรียนทั้งหมด 160  โรงเรียน 

-  ผลการสอบ  O-Net  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา 2559 วิชาคณิตศาสตร์ 
มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  41.31   อยูล่าํดบัท่ี 49 จากโรงเรียนทั้งหมด160  โรงเรียน 

- ผลการสอบ  O-Net  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา 2559 วิชาวิทยาศาสตร์ 
มี คะแนนเฉล่ียร้อยละ  42.39   อยูล่าํดบัท่ี 45  จากโรงเรียนทั้งหมด160  โรงเรียน 

- ผลการสอบ  O-Net  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา 2559 วิชาสงัคม ศาสนาและวฒันธรรม 
มี คะแนนเฉล่ียร้อยละ  51.43   อยูล่าํดบัท่ี 28 จากโรงเรียนทั้งหมด160  โรงเรียน 

- ผลการสอบ  O-Net  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา 2559 วิชาภาษาองักฤษ 
มี คะแนนเฉล่ียร้อยละ  31.85   อยูล่าํดบัท่ี 29 จากโรงเรียนทั้งหมด160  โรงเรียน 

- ผลการสอบ  O-Net  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา 2559 รวมทุกรายวิชา 
มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  43.98   อยูล่าํดบัท่ี   36  จากโรงเรียนทั้งหมด160  โรงเรียน 
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3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกเรียนจากรายงานผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผูเ้รียน
ระดบัชาติ  (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 

 - ผลการสอบ  NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 ดา้นภาษา  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 50.11 
อยูล่าํดบัท่ี 48  จากโรงเรียนทั้งหมด 160 โรงเรียน 

 - ผลการสอบ  NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 ดา้นคาํนวณ  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 
58.21 อยูล่าํดบัท่ี 4  จากโรงเรียนทั้งหมด 160 โรงเรียน 

 - ผลการสอบ  NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 ดา้นเหตุผล  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 64.64  
อยูล่าํดบัท่ี 12  จากโรงเรียนทั้งหมด 160 โรงเรียน 

 -  ผลการสอบ  NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 รวมความสามารถทั้ง 3 ดา้น  มีคะแนน
เฉล่ียร้อยละ 57.65  อยูล่าํดบัท่ี 11  จากโรงเรียนทั้งหมด 160 โรงเรียน 
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เป้าหมายคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-Net)  ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 

 

 ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาองักฤษ รวมทุกวชิา 

ระดับโรงเรียน 52.90 41.31 42.39 51.43 31.85 43.98 

ระดับประเทศ 52.98 40.47 41.22 46.68 34.59 43.19 

ค่าเปรียบเทยีบ -0.08 0.84 1.17 4.75 -2.74 0.79 

เป้าหมาย 5% 55.55 43.38 44.51 54.00 33.44 46.18 

 
 
 

เป้าหมายคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ( NT)  ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 

 ด้นภาษา ด้านคาํนวณ ด้านเหตุผล รวม  

ระดับโรงเรียน 50.11 58.21 64.64 57.65 

ระดับประเทศ 51.00 36.99 53.38 47.13 

ค่าเปรียบเทยีบ -0.89 21.22 11.26 10.52 

เป้าหมาย 5% 52.62 61.12 67.87 60.53 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  2560 
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง  สาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย กจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
โครงการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวยั 

1.เพื่อใหเ้ดก็ปฐมวยัมีพฒันาการใน
การเรียนรู้เหมาะสมกบัวยัตาม
ความสามารถและมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษา  
2.เพื่อให ้ผูดู้แลเดก็ปฐมวยัหรือผูม้ี
ส่วนเกี่ยวขอ้งมีทกัษะการอบรม
ดูแล เอาใจใส่และพฒันาการ การ
เรียนสาํหรับเดก็ปฐมวยัใหม้ี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  

3.เพื่อใหโ้รงเรียน บา้น 
วดั ชุมชน ตลอดจนองคก์รต่าง ๆ มี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมสนบัสนุน 
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ใหก้บัเดก็ระดบัปฐมวยัใหม้ีการ
พฒันาเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 

 

เชิงปริมาณ  
1.นกัเรียนระดบัปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลควน
กาหลงทุกคนไดร้ับการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และพฒันาการที่ครอบคลุมทุกดา้น 
2. ครูผูจ้ดักิจกรรมทุกคนมีความรู้ 
ความสามารถเลี้ยงดูและใหก้ารศึกษาที่เนน้
เดก็เป็นสาํคญัโดยให ้คาํนึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลและวถิีชีวติของเดก็ตามบริบท
ของชุมชนสังคมและ วฒันธรรม 3. นกัเรียน
ระดบัปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลควนกาหลงทุก
คนไดผ้า่นการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสม
กบัวยั  
4. นกัเรียนระดบัปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลควน
กาหลงทุกคนไดร้ับจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ใหส้ามารถดาํรงชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่ง
มีคุณภาพและความสุข 5. สถานศึกษาได้
ประสานความร่วมมือระหวา่งครอบครัว 
ชุมชนและสถานศึกษาในการพฒันาเดก็          

1.จดัทาํและพฒันาแผนการจดั
ประสบการณ์เรียนรู้ 
2. ผลิตสื่อเพื่อพฒันานกัเรียนปฐมวยั 
3. กิจกรรมยิม้ใส  ไหวส้วย 
4. กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
ระดบัปฐมวยั 
5. จดับรรยากาศชั้นเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
6. ส่งเสริมและพฒันาอจัฉริยภาพนกัเรียน
ดา้นวชิาการ ศิลปะ กีฬา 
7. หนูนอ้ยรักการอ่าน  พฒันาทกัษะภาษา
ปฐมวยั 
8.  กิจกรรมรายงานผลการจดัการศึกษา
ปฐมวยันิทรรศการมีชีวิต 
9.  กิจกรรมรวมพลงัหนูนอ้ย 
10. ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
สู่โลกกวา้ง 
11. กิจกรรมบา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ย 
12. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเดก็นอ้ย 

ปีการศึกษา  
2560 

62,350 
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 เชิงคุณภาพ  
1. เดก็ปฐมวยัมีพฒันาการในการ

เรียนรู้เหมาะสมกบัวยัตามความสามารถและ
มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา ร้อยละ 95 

2. ผูดู้แลเดก็ปฐมวยัหรือผูม้ีส่วน
เกี่ยวขอ้งมีทกัษะการอบรมดูแล เอาใจใส่และ
พฒันาการ การเรียนสาํหรับเดก็ปฐมวยัใหม้ี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิง่ขึ้น ร้อยละ 95 

3.โรงเรียน บา้น วดั ชุมชน 
ตลอดจนองคก์รต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสนบัสนุน การจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ใหก้บัเดก็ระดบัปฐมวยัใหม้ีการพฒันา
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ร้อยละ 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. กิจกรรมเรื่องเล่าเชา้นี้ 
14. กิจกรรมวถิีพทุธนอ้ย 
15. วจิยั/ศึกษานกัเรียนรายกรณี 
16.กิจกรรมสะเตม็ศึกษาเดก็ปฐมวยั 
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โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย กจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
โครงการยกระดบัผลสัมฤทธิ์   1.เพื่อใหค้รูทุกคนจดัการเรียนการ

สอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมี
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก 
สาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
2.  เพื่อใหค้รูมีรูปแบบ/ตวัอยา่งการ
จดัการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพต่อการยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียน 
3. เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใหสู้งขึ้น ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวขอ้งไดร้ับการพฒันาให้
สามารถจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ 
 
 

 

 เชิงปริมาณ 
1. นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
สาระการเรียนรู้สูงขึ้นจากปีการศึกษา 
2559  ร้อยละ 4 

2.  ครูมีนวตักรรมในการพฒันาคุณภาพ
การจดัการเรียนการสอนอยา่งนอ้ย คน
ละ 1 ชิ้น 

3. ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อสอน
ซ่อมเสริมนกัเรียนไดอ้ยา่งนอ้ยคนละ 
1 ชิ้น 

เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนอนุบาลควนกาหลงจดัการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพนักเรียนมี
ความกระตือรือร้นใน  การเรียนรู้ ครูไดร้ับ
การพฒันาให้สามารถจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ 
 

1. ประชุมจดัทาํโครงการ เสนอ 
2. โครงการต่อการปฏิบตัิ  
3. สาํรวจสภาพปัญหาปัจจุบนั 
4. วางแผนการดาํเนินงาน 
5. ดาํเนินการตามแผน 
 - จดัซื้ จดัหาอุปกรณ์สาํหรับผลิตสื่อ 
- สร้างนวตักรรมสาํหรับพฒันา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนที่ไม่
ผา่นแต่ละตวัชี้วดั  ตามระดบัชั้น  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
-  สร้างนวตักรรมสาํหรับพฒันา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนน   
NT,O-NET,  และขอ้สอบกลาง 
-  ติวเขม้ขอ้สอบ NT  
- ติวเขม้ขอ้สอบ O-NET 
- จดัการเรียนการสอนโดยใชส้ื่อ ICT  
- ฝึกการคิดเลขเร็วโดยใชโ้ปรแกรม IQ 
180,เกม 24,เกมซูโดก,ุเกมนิม 
- โครงงานคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
-  เขา้ค่ายวชิาการ ค่าย ICT 
- จดับรรยากาศหอ้งเรียน 

ปีการศึกษา 
 2560 

80,850.-   
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- วจิยัชั้นเรียน 
-  สอนซ่อมเสริม 
-  แข่งขนัทกัษะทางวชิาการตรวจสอบ 
ประเมินผล 
 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย กจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการ พฒันาทกัษะการ
สื่อสารภาษาองักฤษเพือ่
ต้อนรับสู่ประชาคมอาเซียน 

 

1.  เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีและ
เห็นความสาํคญัของภาษาองักฤษ 
2.  เพื่อพฒันาทกัษะการสื่อสาร
ภาษาองักฤษแก่นกัเรียน 

เชิงปริมาณ 
  -   นกัเรียนโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
เชิงคุณภาพ 
1.  นกัเรียนมีเจตคติที่ดีและเห็นความสาํคญั
ของภาษาองักฤษมีความสุขที่ไดฝ้ึก
ภาษาองักฤษ 
 2.  นกัเรียนมีความรู้  ความเขา้ใจใน
ภาษาองักฤษและสามารถใชภ้าษาองักฤษใน
การสื่อสารได ้
 

1. กิจกรรมการเรียนการสอน 
- ก่อนเรียน  5  นาที  ครูสอนบทสนทนา  
ใหน้กัเรียนพดูคุยกนัยากง่ายตาม
ระดบัชั้นเรียน 
2. กิจกรรมเสริมนอกหอ้งเรียน 
- ใหน้กัเรียนนาํเสนอบทสนทนาหนา้เสา
ธง  ครั้งละ 1-2  บทสนทนา 
แสดงแถบประโยคบทสนทนาไวท้ี่ป้าย
นิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา  
2560 

8,000   
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โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย กจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
โครงการ 

นิเทศภายในโรงเรียน 
1. เพื่อพฒันาบุคคลากรให้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
จดัการเรียนการสอนใหด้ีขึ้น 
2. เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ต่อกนัของบุคลากรในโรงเรียน
ใหด้ีขึ้น 
3.  เพื่อเป็นการสร้างขวญั 
กาํลงัใจ เจตคติที่ดีในการ
ปฏิบตัิงาน 
4.  เพื่อเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหสู้งขึ้น 

 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลงไดร้ับ
การนิเทศอยา่งนอ้ย    ร้อยละ 80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกสาระ
การเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 

เชิงคุณภาพ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน

อนุบาลควนกาหลงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเรียนการสอนไปในทางที่ดีขึ้น มีขวญั
กาํลงัใจและเจตคติที่ดีในการปฏิบตัิงาน 

 
 
 

 

ประชุมจดัทาํโครงการ เสนอโครงการต่อ
การปฏิบตัิ 
2. สาํรวจสภาพปัญหาปัจจุบนั 
- จดัทาํแบบสาํรวจผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
- จดัอนัดบัความสาํคญัในการแกป้ัญหา 
- ร่วมกนัตั้งเป้าหมายในการพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
- จดัทาํแผนการนิเทศภายใน  
3.กาํหนดขอบข่ายในการจดักิจกรรม
นิเทศ 
- การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 
- การใชก้ิจกรรมเสริม 
- การสอนซ่อมเสริม 
- การใหค้าํปรึกษาทางวชิาการ 
- การเยีย่มหอ้งเรียน 
- การสังเกตการณ์สอน 
- การตรวจสมุดงานนกัเรียน 
- การประชุมทางวิชาการ 
4. สร้างเครื่องมือในการนิเทศ 
- ปฏิทินปฏิบตัิงานวิชาการ 

ตลอดปี
การศึกษา 

   2,000   
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- รูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้ 
- แบบบนัทึกการสอนซ่อมเสริม 
- แบบบนัทึกการใชก้ิจกรรมเสริมทาง
วชิาการ 
- แบบบนัทึกหลกัฐานการใชส้ื่อ 
- แบบบนัทึกการเยีย่มหอ้งเรียน 
- แบบบนัทึกการตรวจงานนกัเรียน 
5. ตรวจสอบ ประเมินผล 
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โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย กจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
โครงการสอนคิดวเิคราะห์
โดยใชก้ิจกรรมโครงงาน 

(ผลงานประจกัษช์ดั) 

1. เพื่อทาํใหผู้เ้รียนมีความ

กระตือรือร้ในการเรียนรู้  มี

ความสุขในการเรียน 

2.  เพื่อมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น  มีความสามารถในการคิด

วเิคราะห์ปัญหาต่างๆและนาํความรู้

ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

 

เชิงปริมาณ 
 1.นกัเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ไดร้ับ
การจดัการเรียนการสอนในรูปแบบของ
โครงงานแต่ละกลุ่มสาระวิชา 
 เชิงคุณภาพ 
1. นกัเรียนร้อยละ  80  สามารถจดั
นิทรรศการและนาํเสนองานในรูปแบบของ
โครงงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

  
 

 

วเิคราะห์ความคาดหวงัของโรงเรียน  
ผูป้กครองและนกัเรียน                    
วางแผนในการจดัการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาการคิดวเิคราะห์    
จดัทาํแผนจดัการเรียนรู้โครงงาน  โดยมี
ขั้นตอนการสอน  ดงันี้ 
 1.ขั้นสาํรวจปัญหา  นกัเรียนและครู
ร่วมกนัวเิคราะห์เนื้อหาในบทเรียน  แลว้
สาํรวจวา่เนื้อหาใดเป็นปัญหาในการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน  และสามารถจดัทาํ
โครงงานได ้
 2.  ขั้นรวบรวมขอ้มูล  นกัเรียนศึกษา
เอกสาร  ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อ
นาํมาเป็นขอ้มูลในการจดัทาํโครงงาน  
โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาคอยใหค้าํแนะนาํ
เกี่ยวกบัความถกูตอ้งของเนื้อหา  และ
แหล่งเรียนรู้ที่นกัเรียนควรศึกษา 
 3.  ขั้นวางแผนดาํเนินงาน  นกัเรียนจดัทาํ
เคา้โครงของโครงงานเพื่อกาํหนดปัญหา  
วตัถุประสงค ์ เนื้อหาที่เกี่ยวขอ้ง  
แผนปฏิบตัิโครงงานที่ประกอบดว้ย

 15,000   
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ขั้นตอนการ 
ปฏิบตัิงาน  กรอบเวลา  ผูร้ับผดิชอบและ
แหล่งเรียนรู้  โดยครูคอบตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของเคา้โครงของโครงงานและ
ความเป็นไปไดข้องการปฏิบตัิงาน 
 4.  ขั้นดาํเนินการ  นกัเรียนลงมือปฏิบตัิ
โครงงานจามแผนงานที่วางไวโ้ดยอาจมี
การแกไ้ข  ปรับปรุงและเพิ่มเติมโครงงาน
จนสมบูรณ์  โดยมีครูหรือผูเ้ชี่ยวชาญเป็น
ที่ปรึกษา 
 5.  ขั้นนาํเสนอผลงาน  นกัเรียนนาํผลที่
ไดจ้ากการทาํโครงงานมานาํเสนอต่อ
สาธารณชนในรูปแบบต่างๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปกีารศึกษา  25๖๐ หน้า 46 จาก 71 
 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย กจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
โครงการระบบประกนั
คุณภาพการศึกษา 

1. การจดัการศึกษาของโรงเรียน

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่

เนน้พฒันาคุณภาพผูเ้รียน             

2. การจดัการศึกษาของโรงเรียน

เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาติ      พ.ศ. 2542  

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2 ) พ.ศ. 

2545                                              

3. ทาํผลการประเมินคุณภาพทั้ง

ภายใน และภายนอกไปใชว้างแผน

พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งตอ

เนื่อง                                              

4. มีการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา                                    

5. สร้างความไวว้างใจ  พึงพอใจ  

ต่อการจดัการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

เป็นมาตรฐานที่กาํหนดจากผูท้ี่มีส่วนไดส้่วน
เสีย  และเป็นที่ยอมรับแก่ผูร้ับบริการ 

2 การจดัการศึกษาของสถานศึกษา
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานและมีเป้าหมาย
ชดัเจน 

3  มีระบบขอ้มูลสารสนเทศ และใช้
สารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา 

ชิงคุณภาพ 
1 ผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียนเป็นไปตาม

เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในปีการศึกษา  
2560  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2 ผลการประเมินภายใน และ
ภายนอกอยูใ่นระดบัคุณภาพดีมากทุกเกณฑ์
มาตรฐานที่กาํหนดโดยผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย
ไดร้ับการปรับปรุงอยา่งต่อเนื่องตามที่
กาํหนดในกระทรวง 
 
 

การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
การวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษา 
การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
การพฒันาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลย ี
การนิเทศการศึกษา 
การสอนโดยใชก้ระบวนการคิด 
วเิคราะห์ สังเคราะห์ 
กาํหนดเกณฑม์าตรฐานของ
สถานศึกษา 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

20,000 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2๕๖๐            
   
 

 
 

ตอนที ่ 3 
โครงการทีส่นับสนุนแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2560 

 
 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนไดจ้ดัทาํแผนพฒันาซ่ึง
ประกอบดว้ยโครงการต่างๆ  ท่ีช่วยส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  
คะแนนผลสัมฤทธ์ินกัเรียน   
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โครงการ    พฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยั        
แผนงาน    บริหารวิชาการ 
ลกัษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
ตอบสนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   1,2,3,5  
หน่วยงานทีรั่บผดิชอน   โรงเรียนอนุบาลควนกาหล 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ   นางปรีชา   แสงอุทยั   ,   นางพรพิไล   เดชภกัดี 
ระยะเวลาดําเนินการ   พฤษภาคม 2560 - มีนาคม  2561 
---------------------------------------------------------------------- 

1. หลกัการและเหตุผล 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ไดก้าํหนดแนวการจดัการศึกษา โดยยึดหลกัผูเ้รียนเป็น
สาํคญั หวัใจของการปฏิรูปการศึกษามีนโยบาย เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาตามจุดมุ่งหมาย ใหเ้ป็น
คนเก่ง ดี และมีความสุข โดยแนวการจดัการศึกษา มาตรา 22 หมวด 4 ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองได ้ ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุดตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็ม
ศกัยภาพ ประกอบกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช 2546 ใหย้ดึการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ซ่ึง
ผูส้อนจาํเป็นตอ้งศึกษาหลกัการของหลกัสูตรให ้เขา้ใจเพราะในการจดัประสบการณ์ใหเ้ด็ก 3 – 5 ปี จะตอ้ง
ยึดหลกัการอบรมเล้ียงดูควบคุมกบัการให้การศึกษา โดยตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการของเด็กทุกคนทั้งเด็ก
ปกติ เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษและเด็กท่ีมีความบกพร่อง ทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 
รวมทั้งการส่ือสารและการเรียนรู้หรือเดก็ท่ีมีร่างกายพิการหรือ ทุพพลภาพหรือบุคคลท่ีไม่สามารถพึ่งตนเอง
ไดห้รือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส เพื่อใหเ้ด็กพฒันาทุกดา้น ทั้ง ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
อย่างสมดุล โดยจดักิจกรรมท่ีหลากหลายบูรณาการผ่านการเล่นและ กิจกรรมท่ีประสบการณ์ตรงผ่าน
ประสาทสมัผสัทั้ง 5 เหมาะสมกบัวยัและความแตกต่างระหว่างบุคคลดว้ย ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างเด็กกบัพ่อ
แม่ เด็กกบัผูเ้ล้ียงดูตอ้งมีความสามารถในการอบรมเล้ียงดูและให ้ การศึกษาเด็กปฐมวยัเพื่อใหเ้ด็กแต่ละคน
ไดมี้โอกาสพฒันาตนเองตามลาํดบัขั้นตอนของการพฒันาการสูงสุด ตามศกัยภาพและสอดคลอ้งกบั
ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม  

ดว้ยเหตุน้ีจึงมีความจาํเป็นตอ้งจดัโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยัเพื่อพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้น
ร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ตลอดจนความรู้คู่คุณธรรมในการดาํรงชีวิตและอยู่ร่วมใน
สงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
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2.วตัถุประสงค์ 
 1.เพื่อใหเ้ดก็ปฐมวยัมีพฒันาการในการเรียนรู้เหมาะสมกบัวยัตามความสามารถและมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษา  

2.เพื่อให ้ผูดู้แลเดก็ปฐมวยัหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีทกัษะการอบรมดูแล เอาใจใส่และพฒันาการ การ
เรียนสาํหรับเดก็ปฐมวยัใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

3.เพื่อใหโ้รงเรียน บา้น วดั ชุมชน ตลอดจนองคก์รต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนบัสนุน การ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บัเดก็ระดบัปฐมวยัใหมี้การพฒันาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

3.เป้าหมาย 
         เชิงปริมาณ  

1.นกัเรียนระดบัปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลควนกาหลงทุกคนไดรั้บการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
และพฒันาการท่ีครอบคลุมทุกดา้น 

2. ครูผูจ้ดักิจกรรมทุกคนมีความรู้ ความสามารถเล้ียงดูและใหก้ารศึกษาท่ีเนน้เดก็เป็นสาํคญัโดยให ้
คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลและวิถีชีวิตของเดก็ตามบริบทของชุมชนสงัคมและ วฒันธรรม  

3. นกัเรียนระดบัปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลควนกาหลงทุกคนไดผ้า่นการเล่นและกิจกรรมท่ีเหมาะสม
กบัวยั  

4. นกัเรียนระดบัปฐมวยัโรงเรียนอนุบาลควนกาหลงทุกคนไดรั้บจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้
สามารถดาํรงชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีคุณภาพและความสุข  

5. สถานศึกษาไดป้ระสานความร่วมมือระหวา่งครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษาในการพฒันาเดก็  

           เชิงคุณภาพ  
1. เดก็ปฐมวยัมีพฒันาการในการเรียนรู้เหมาะสมกบัวยัตามความสามารถและมีคุณภาพ ตาม

มาตรฐานการศึกษา ร้อยละ 95 
2. ผูดู้แลเดก็ปฐมวยัหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีทกัษะการอบรมดูแล เอาใจใส่และพฒันาการ การเรียน

สาํหรับเดก็ปฐมวยัใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ร้อยละ 95 
3.โรงเรียน บา้น วดั ชุมชน ตลอดจนองคก์รต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนบัสนุน การจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บัเดก็ระดบัปฐมวยัใหมี้การพฒันาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ร้อยละ 95 
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4. ขั้นตอนการดําเนินงานและกจิกรรม 
     4.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
           4.1.1ประชุมวางแผนงาน 

4.2.2เสนอโครงการต่อผูบ้ริหาร 
4.2.3ประชุมช้ีแจง/แต่งตั้งคณะทาํงาน 
4.2.4ดาํเนินงานตามแผนท่ีวางไว ้
4.2.5สรุปรายงาน/รายงานผลการดาํเนินงาน 

    4.2 กจิกรรมสําคญั 

กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1.จดัทาํและพฒันาแผนการจดัประสบการณ์เรียนรู้ พฤษภาคม  2560 พรพิไล 

2. ผลิตส่ือเพื่อพฒันานกัเรียนปฐมวยั ตลอดปีการศึกษา พรพิไล 

3. กิจกรรมยิม้ใส  ไหวส้วย ตลอดปีการศึกษา พรพิไล 

4. กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วมระดบัปฐมวยั ตลอดปีการศึกษา พรพิไล 

5. จดับรรยากาศชั้นเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา พรพิไล 

6. ส่งเสริมและพฒันาอจัฉริยภาพนกัเรียนดา้นวิชาการ ศิลปะ กีฬา ตลอดปีการศึกษา พรพิไล 

7. หนูนอ้ยรักการอ่าน  พฒันาทกัษะภาษาปฐมวยั ตลอดปีการศึกษา พรพิไล 

8.  กิจกรรมรายงานผลการจดัการศึกษาปฐมวยันิทรรศการมีชีวิต มีนาคม  2561 พรพิไล 

9.  กิจกรรมรวมพลงัหนูนอ้ย ตลอดปีการศึกษา ปรีชา 

10. ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกวา้ง มกราคม  2561 ปรีชา 

11. กิจกรรมบา้นนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย ตลอดปีการศึกษา ปรีชา 

12. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเดก็นอ้ย ตลอดปีการศึกษา ปรีชา 

13. กิจกรรมเร่ืองเล่าเชา้น้ี ตลอดปีการศึกษา ปรีชา 

14. กิจกรรมวถีิพทุธนอ้ย ตลอดปีการศึกษา ปรีชา    
15. วิจยั/ศึกษานกัเรียนรายกรณี ตลอดปีการศึกษา ปรีชา     
16.กิจกรรมสะเตม็ศึกษาเดก็ปฐมวยั ตลอดปีการศึกษา พรพิไล 
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5. งบประมาณ  แหล่งท่ีมาของงบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหวั  49,300.- บาท 

กจิกรรมและรายละเอยีด 
การใช้จ่าย 

งบประมาณ 

จําแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 
รายจ่าย
อืน่ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วสัดุ 

1.จดัทาํและพฒันาแผนการจดัประสบการณ์เรียนรู้ 
2. ผลิตส่ือเพ่ือพฒันานกัเรียนปฐมวยั 
3. กิจกรรมยิม้ใส  ไหวส้วย 
4. กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วมระดบัปฐมวยั 
5. จดับรรยากาศชั้นเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6. ส่งเสริมและพฒันาอจัฉริยภาพนกัเรียนดา้นวชิาการ ศิลปะ กีฬา 
7. หนูนอ้ยรักการอ่าน  พฒันาทกัษะภาษาปฐมวยั 
8.  กิจกรรมรายงานผลการจดัการศึกษาปฐมวยันิทรรศการมีชีวิต 
9.  กิจกรรมรวมพลงัหนูนอ้ย 
10. ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกวา้ง 
11. กิจกรรมบา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ย 
12. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเดก็นอ้ย 
13. กิจกรรมเร่ืองเล่าเชา้น้ี 
14.กิจกรรมวิถีพุทธนอ้ย 
15. วจิยั/ศึกษานกัเรียนรายกรณี 
16.กิจกรรมสะเตม็ศึกษาเดก็ปฐมวยั 

62,350.-    -  
 
 
 

4,000.- 
 
 

3,000.- 
 
 

7,000.- 
 
 
 
 

1,000.- 

800.- 
5,000. 
1,000. 
3,00.- 

- 
15,000. 
8,550- 

 
1,000.- 

10,500.- 
1,000.- 
1,000.- 
1,000.- 
1,000.- 

800.- 
5,000.- 
1,000.- 

3,00.- 
4,000.- 

15,000.- 
8,550.- 
3,000.- 
1,000.- 

10,500.- 
7,000.- 
1,000.- 
1,000.- 
1,000.- 
1,000.- 

รวมทั้งส้ิน 62,350.-    15,000 47,350 62,350    

 
6. การประเมนิผล 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ วธีิการวดั  ประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้วดั 
1.  ร้อยละ 100 ของขา้ราชการครู
ท่ีดาํเนินการ   
จดักิจกรรมเสริมสร้างเดก็ปฐมวยั  
2.  ร้อยละ 95 ของเดก็ปฐมวยัมี
ความพร้อมทั้งดา้น ร่างกาย 
อารมณ์ / จิตใจ สงัคม และ
สติปัญญาในการเขา้รับ การศึกษา
ประถม  

- รายงานการประเมินตนเอง 
- รายงานผลโครงการปฏิบติังาน 
- สงัเกต 
-สอบถาม/สมัภาษณ์ 
-ประเมินพฒันาการ 

- แบบรายงานการประเมิน 
- แบบประเมินผลโครงการ 
- แบบสงัเกต 
- แบบสอบถาม/แบบสมัภาษณ์ 
- แบบประเมินพฒันาการ 
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7.   ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  7.1 เดก็ปฐมวยัมีการเจริญเติบโตเตม็ศกัยภาพตามวยัทั้งสมองและร่างกาย ซ่ึงจะส่งผลใหมี้การ

เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
7.2 ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจเกิดทกัษะและมีความพร้อมในการอบรมดูแลเอาใจใส่เดก็ 

ปฐมวยัอยา่งเตม็ความสามารถและศกัยภาพ  
7.3 ชุมชน องคก์รต่าง ๆ มีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาใหก้บัเดก็ปฐมวยัใน 

ทอ้งถ่ินของตน  
 
 
           ผู้เสนอโครงการ                                                  ผู้เสนอโครงการ  
 
 

(นางพรพิไล   เดชภกัดี)                               (นางปรีชา  แสงอุทยั)                                       
ครูโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง                 ครูโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง  

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

(นายจูท้ิ้น   มณีนิล) 
                                  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง   
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โครงการ                    ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ 
แผนงาน                         บริหารวิชาการ 
ลกัษณะโครงการ                โครงการต่อเน่ือง 
ตอบสนองกลยุทธ์ของโรงเรียน      1,3,5 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ                โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ                   นางจาํเรียง  สมศิริ และครูผูส้อนทุกสาระ  
ระยะเวลาดําเนินการ               ปีการศึกษา 2560 
....................................................................................................................................... 

1. หลกัการและเหตุผล 
      เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในทุกสาระการเรียนรู้ พบว่านกัเรียน

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนขา้งตํ่า เม่ือเทียบกบัปีการศึกษาท่ีผ่านมา ทั้งน้ีเพราะ มีสาเหตุมาจากนกัเรียน
เบ่ือหน่ายในการเรียน ไม่กระตือรือร้นกบักิจกรรมท่ีครูจดัให้ ประกอบกบัผูเ้รียนขาดความรับผดิชอบ จึงไม่
สามารถพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายได ้

 การส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลาย เป็นการเสริมประสิทธิภาพการ
จดัการเรียนการสอน และช่วยใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้น และพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงท่ีครูสอนโรงเรียน
มองเห็นความสาํคญัของเร่ืองน้ีจึงไดจ้ดัทาํโครงการน้ีข้ึน   

 

2.   วตัถุประสงค์ 
 2.1.เพื่อใหค้รูทุกคนจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีค่าเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุก 
สาระการเรียนรู้สูงข้ึน 
 2.2  เพื่อใหค้รูมีรูปแบบ/ตวัอยา่งการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพต่อการยกระดบั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 
 2.3  เพื่อยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บการพฒันาให้
สามารถจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
 

3.   เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 

      3.1  นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกสาระการเรียนรู้สูงข้ึนจากปีการศึกษา 2559  ร้อยละ 4 
      3.2  ครูมีนวตักรรมในการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนอยา่งนอ้ย คนละ 1 ช้ิน 
      3.3  ครูผลิตส่ือการเรียนการสอนเพ่ือสอนซ่อมเสริมนกัเรียนไดอ้ยา่งนอ้ยคนละ 1 ช้ิน 
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 เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนอนุบาลควนกาหลงจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพนกัเรียนมีความกระตือรือร้นใน  
การเรียนรู้ ครูไดรั้บการพฒันาใหส้ามารถจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
 

4. ขั้นตอนการดําเนินงานและกจิกรรม 
4.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

  4.1.1  เสนอประชุมช้ีแจงโครงการ 
  4.1.2  สาํรวจสภาพปัญหาปัจจุบนั 
  4.1.3  วางแผนกาํหนดวิธีการในการแกปั้ญหา 
             4.1.4  ดาํเนินการตามแผน 
             4.1.5   ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล พฒันา ปรับปรุง  
4.2  กจิกรรมสําคญั 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 ประชุมจดัทาํโครงการ เสนอโครงการต่อการปฏิบติั  พ.ค. 2560 นางจาํเรียงสมศิริ 
2 สาํรวจสภาพปัญหาปัจจุบนั 

 
พ.ค. - มิ.ย. 2560 นางจาํเรียง  สมศิริ 

และครูทุกคน 
3 วางแผนการดาํเนินงาน พ.ค.2560 นางจาํเรียง  สมศิริ 

และครูทุกคน 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาํเนินการตามแผน 
1)  จดัซ้ือ จดัหาอุปกรณ์ สาํหรับผลิตส่ือ 
2) สร้างนวตักรรมสาํหรับพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนท่ีไม่ผา่นแต่ละตวัช้ีวดั  ตามระดบัชั้น  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
3) สร้างนวตักรรมสาํหรับพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนและคะแนน   NT,O-NET,  และขอ้สอบกลาง 
4)  ติวเขม้ขอ้สอบ NT  
5) ติวเขม้ขอ้สอบ O-NET 
6) จดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อ ICT  
7) ฝึกการคิดเลขเร็วโดยใชโ้ปรแกรม IQ 180,เกม 24,
เกมซูโดก,ุเกมนิม 
8) โครงงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
9) เขา้ค่ายวิชาการ ค่าย ICT 
10) จดับรรยากาศหอ้งเรียน 

 
พ.ค. 2560 –  
ก.พ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางจาํเรียง  สมศิริ 
และครูทุกคน 
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 11) วิจยัชั้นเรียน 
12) สอนซ่อมเสริม 
13) แข่งขนัทกัษะทางวิชาการ 

  
 

5 ตรวจสอบ ประเมินผล มี.ค. 2561 นางจาํเรียง  สมศิริ 
 

5.  งบประมาณ   รวมใชง้บประมาณทั้งส้ิน 80,850.-  บาท จากแผนงานบริหารวิชาการ มีรายละเอียด
ค่าใชจ่้ายดงัน้ี(รายการวสัดุอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม)  

ท่ี 
รายการ/กิจกรรมคาํช้ีแจง 
ในการใชง้บประมาณ 

งบประมาณ 
จาํแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 

1 จดัซ้ือ จดัหาอุปกรณ์ สาํหรับผลิตส่ือ 29,850.-   29,85.- 
2 สร้างนวตักรรมสาํหรับพฒันา

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ี
ไม่ผา่นแต่ละตวัช้ีวดั  ตามระดบัชั้น   
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

5,000.-   5,000.- 

3 สร้างนวตักรรมสาํหรับพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและคะแนน   
NT,O-NET,  และขอ้สอบกลาง 

5,000.-   5,000.- 

4 ติวเขม้ขอ้สอบ NT  -    
5 ติวเขม้ขอ้สอบ O-NET -    
6 จดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อ ICT -    
7 ฝึกการคิดเลขเร็วโดยใชโ้ปรแกรม  

IQ 180,เกม 24, เกมซูโดก,ุเกมนิม 
-    

8 โครงงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 5,000.-   5,000.- 
9 เขา้ค่ายวิชาการ ค่าย ICT 10,000.-  5,000.- 5,000.- 
10 จดับรรยากาศหอ้งเรียน 10,000.-   10,000.- 
11 วิจยัชั้นเรียน 1,000.-   1,000.- 
12 สอนซ่อมเสริม 1,000.-   1,000.- 
13 แข่งขนัทกัษะทางวิชาการ 4,000.-   4,000.- 

                                 รวมทั้งส้ิน 80,850.-  5,000.- 75,850.- 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปกีารศึกษา  25๖๐ หน้า 56 จาก 71 
 

6. การประเมินผล 
ท่ี ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วิธีวดัผล เคร่ืองมือท่ีใชว้ดั 
1 
2 
3 
 
4 

ร้อยละ 80 ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการพฒันา 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนร้อยละ 4 
ร้อยละ 80 ของครูมีนวตักรรมในการพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอนและสอนซ่อมเสริม 
ร้อยละ 80 ของนกัเรียนท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน  

ตรวจสอบขอ้มูล 
ตรวจสอบขอ้มูล 
สอบถาม 
ตรวจสอบขอ้มูล 
ตรวจสอบขอ้มูล/
สงัเกต 

แบบบนัทึกขอ้มูล 
แบบบนัทึกขอ้มูล 
แบบสอบถาม 
แบบบนัทึกขอ้มูล 
แบบบนัทึกขอ้มูล/แบบสงัเกต 

 
 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงข้ึน 
7.2 นกัเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ 
7.3 นกัเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ส่งผลใหน้กัเรียนเป็นคนเก่ง ดีมีสุข 
7.4 ครูมีนวตักรรมในการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและสอนซ่อมเสริม 

 
 
 

 ลงช่ือ.....................................ผูเ้สนอโครงการ             ลงช่ือ................................. ผูอ้นุมติัโครงการ 
            (นางจาํเรียง  สมศิริ)                                        ( นายจูท้ิ้น  มณีนิล ) 
    ครู โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง                               ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 
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โครงการ   พฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษเพือ่ต้อนรับสู่ประชาคมอาเซียน 
แผนงาน   บริหารวชิาการ    
ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง   
สนองกลยุทธ์ที ่   3,4  และ 7 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ  โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางกมลวรรณ    พมิเสน 
ระยะเวลาดําเนินการ  ปีการศึกษา 2560 
......................................................................................................................................... 
 

1.  หลกัการและเหตุผล 
 ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากล  มีบทบาทสาํคญัในการใชชี้วิตประจาํวนัของคนในปัจจุบนัเป็นอย่าง
มาก  กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกดัจดัทาํแผนพฒันาดา้นภาษาองักฤษเพ่ือรองรับ
การเข้า สู่ประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช  2559  น้ี   ดังนั้ น   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนอนุบาลควนกาหลงจึงจดัทาํโครงการพฒันาทกัษะ  การส่ือสารภาษาองักฤษ
ข้ึนเพื่อเตรียมตวัใหน้กัเรียนมีความรู้  ความเขา้ใจภาษาองักฤษ  สามารถส่ือสารกบัชาวต่างประเทศได ้
 

2.  วตัถุประสงค์ของโครงการ 
 1.  เพื่อเสริมสร้างเจตคติท่ีดีและเห็นความสาํคญัของภาษาองักฤษ 
 2.  เพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษแก่นกัเรียน 
  

3.  เป้าหมายของโครงการ 
 3.1  เชิงปริมาณ 

       -   นกัเรียนโรงเรียนอนุบาลควนกาหลงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
        1.  นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีและเห็นความสาํคญัของภาษาองักฤษมีความสุขท่ีไดฝึ้กภาษาองักฤษ 
        2.  นกัเรียนมีความรู้  ความเขา้ใจในภาษาองักฤษและสามารถใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารได ้
  

4.  วธีิการและขั้นตอนการดาํเนินการ 
 1.  ประชุมครู  ปรึกษาหารือ 
 2.  เขียนโครงการ 
 3.  วางแผนการดาํเนินงาน 
 4.  ดาํเนินงานตามโครงการ 
 5.  สรุปและรายงานโครงการ 
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      กิจกรรมสาํคญั 
ท่ี กิจกรรมตามเป้าหมาย ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรั้บผดิชอบ 
1 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- ก่อนเรียน  5  นาที  ครูสอนบท
สนทนา  ใหน้กัเรียนพดูคุยกนัยาก
ง่ายตามระดบัชั้นเรียน 

ตลอดปีการศึกษา  
นางกมลวรรณ  พิมเสน 

2 กิจกรรมเสริมนอกหอ้งเรียน 
- ใหน้กัเรียนนาํเสนอบทสนทนาหนา้

เสาธง  คร้ังละ 1-2  บทสนทนา 
- แสดงแถบประโยคบทสนทนาไวท่ี้

ป้ายนิเทศ 

ตลอดปีการศึกษา  
นางกมลวรรณ  พิมเสน 

 

5.  งบประมาณ   
      รวมใชง้บประมาณทั้งส้ิน  8,000  บาท  จากแผนงานบริหารวิชาการ  มีรายละเอียดค่าใชจ่้ายดงัน้ี 

ท่ี รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
จาํแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 
1 
2 
3 
4 

ซ้ือกระดาษชาร์ท 
ซ้ือสีเมจิก 
ค่าถ่ายเอกสารแบบประเมินการพดู/ ผลงาน 
เขา้แคมป์วิชาการ 

8,000 
 

- 
- 
- 

3,000 

- 
- 
- 

2,000 
1,000 

500 
1,500 

 รวมทั้งส้ิน 8,000 3,000 - 5,000 
 

6.  การประเมินผล 
ตวับ่งช้ีวดัความสาํเร็จ วิธีวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช ้/ ร่องรอย 

1.สนทนาไดต้ามหลกัการออกเสียง  
2. มีความเช่ือมัน่ในตนเองและปฏิบติักิจกรรมดว้ย
ความกระตือรือร้น  มีความสุข 
3. มีความรับผดิชอบ  ตรงต่อเวลา 
4. ผลงานมีความประณีต 

-  สงัเกตพฤติกรรม 
-  ตรวจผลงาน 

 
 

-  แบบประเมินการพดู 
-  แบบประเมินผลงาน 
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7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
      นกัเรียนกลา้ท่ีจะสนทนาเป็นภาษาองักฤษ  และนาํเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษได ้
  
 
 

            (ลงช่ือ)................................ผูเ้สนอโครงการ                        ลงช่ือ................................ผูอ้นุมติั
โครงการ(นางกมลวรรณ   พมิเสน)          (นายจูท้ิ้น  มณีนิล) 

                    ครูโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง         ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 
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            โครงการ                   นิเทศภายในโรงเรียน 
 แผนงาน                            บริหารวิชาการ 

 ลกัษณะโครงการ                โครงการต่อเน่ือง 
 ตอบสนองกลยุทธ์ของโรงเรียน      1,4 
 หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ                โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง   
 ผู้รับผดิชอบโครงการ                  1. นายจูท้ิ้น  มณีนิล  
                                           2. นางจาํเรียง   สมศิริ 
 ระยะเวลาดําเนินการ                 ปีการศึกษา 2560 
................................................................................................................................................................

. 
1. หลกัการและเหตุผล 
             การนิเทศภายในเป็นกระบวนการทาํงานร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศกบัผูรั้บการนิเทศ เพื่อเป็นการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา โดยผ่านครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ตอ้งมีการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อรักษามาตรฐานทางการศึกษา โดยพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถทันต่อการ
เปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศึกษา เป็นการแกปั้ญหาต่อเน่ืองทั้งปัญหาในส่วน
บุคคลและสังคม    เพื่อมุ่งจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้ครูผูส้อนมีขวญั
และกาํลงัใจเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน โรงเรียนมองเห็นความสาํคญัของเร่ืองน้ีจึงไดจ้ดัทาํโครงการ
น้ีข้ึน 

2.   วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อพฒันาบุคคลากรใหเ้ปล่ียนแปลงพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนใหดี้ข้ึน 
 2.2  เพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนัของบุคลากรในโรงเรียนใหดี้ข้ึน 
 2.3  เพื่อเป็นการสร้างขวญั กาํลงัใจ เจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน 
 2.4  เพื่อเป็นการเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน 

3.   เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 

 3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลควนกาหลงไดรั้บการนิเทศอย่างน้อย    
ร้อยละ 80 

3.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกสาระการเรียนรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ 4 
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  เชิงคุณภาพ 
          ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลควนกาหลงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียน

การสอนไปในทางท่ีดีข้ึน มีขวญักาํลงัใจและเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน 
 

4. ขั้นตอนการดําเนินงานและกจิกรรม 
4.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

  4.1.1  เสนอประชุมช้ีแจงโครงการ 
  4.1.2  สาํรวจสภาพปัญหาปัจจุบนั 
  4.1.3  กาํหนดขอบข่ายในการจดักิจกรรมนิเทศ 
  .1.4    สร้างเคร่ืองมือในการนิเทศ 
              4.1.5  ดาํเนินการนิเทศ 

                      4.1.6   ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล พฒันา ปรับปรุง  
   4.2  กจิกรรมสําคญั 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 ประชุมจดัทาํโครงการ เสนอโครงการต่อการปฏิบติั  พ.ค. 2560 นางจาํเรียง  สมศิริ 
2 สาํรวจสภาพปัญหาปัจจุบนั 

- จดัทาํแบบสาํรวจผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
- จดัอนัดบัความสาํคญัในการแกปั้ญหา 
- ร่วมกนัตั้งเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
- จดัทาํแผนการนิเทศภายใน 

พ.ค. -  มิ.ย. 2560 นางจาํเรียง  สมศิริและ
ครูทุกคน 

3 กาํหนดขอบข่ายในการจดักิจกรรมนิเทศ 
- การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 
- การใชกิ้จกรรมเสริม 
- การสอนซ่อมเสริม 
- การใหค้าํปรึกษาทางวิชาการ 
- การเยีย่มหอ้งเรียน 
- การสงัเกตการณ์สอน 
- การตรวจสมุดงานนกัเรียน 
- การประชุมทางวิชาการ 

   พ.ค. 2560 -  
ก.พ. 2561 

ผูอ้าํนวยการและ 
 ครูทุกคน 

4 สร้างเคร่ืองมือในการนิเทศ 
- ปฏิทินปฏิบติังานวิชาการ 
- รูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้ 

มิ.ย. 2560 นางจาํเรียง  สมศิริ และ
ครูทุกคน 
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- แบบบนัทึกการสอนซ่อมเสริม 
- แบบบนัทึกการใชกิ้จกรรมเสริมทางวิชาการ 
- แบบบนัทึกหลกัฐานการใชส่ื้อ 
- แบบบนัทึกการเยีย่มหอ้งเรียน 
- แบบบนัทึกการตรวจงานนกัเรียน 

5 ตรวจสอบ ประเมินผล มี.ค. 2561 นางจาํเรียง  สมศิริ 

5.  งบประมาณ   รวมใชง้บประมาณทั้งส้ิน   2,000  บาท จากแผนงานบริหารวิชาการ มีรายละเอียด
ค่าใชจ่้ายดงัน้ี 

ท่ี รายการ/กิจกรรมคาํช้ีแจงในการใชง้บประมาณ งบประมาณ 
จาํแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 

1 ค่าถ่ายเอกสารแบบบนัทึกต่างๆ 800  800  
2 กระดาษ A4  จาํนวน 5 รีม 700   700 
3 กระดาษกาวยน่สี 1.5 น้ิว 200   200 
4 กรรไกร 300   300 

                                 รวมทั้งส้ิน 2,000  800 1,200 
 

6. การประเมินผล 
ท่ี ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วิธีวดัผล เคร่ืองมือท่ีใชว้ดั 
1 
 
2 
3 

 ร้อยละ 80 ของครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาไดรั้บการนิเทศ 
เคร่ืองมือนิเทศ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนร้อยละ 4 

สงัเกต เอกสาร 
สาํรวจขอ้มูล 
สอบถาม 
ตรวจสอบ 

แบบบนัทึกการสงัเกต 
แบบสอบถาม 
แบบสาํรวจ 

 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
7.1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงข้ึน 
7.2 ครูผูส้อนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการสอนไปในทางท่ีดี 
7.3 ครูทุกคนในโรงเรียนมีขวญักาํลงัใจและเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน 

 
 

ลงช่ือ.......................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...................................... ผูอ้นุมติัโครงการ 
          (นางจาํเรียง  สมศิริ  )                                                      ( นายจูทิ้น  มณีนิล ) 
ตาํแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง               ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 
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โครงการ                    ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน                         บริหารวิชาการ 
ลกัษณะโครงการ                โครงการต่อเน่ือง 
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน      มฐ. 5 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ                โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ                   1. นางจาํเรียง  สมศิริ 
     2. นางพรพิไล  เดชภกัดี 
     3.นางกมลวรรณ  พิมเสน  
ระยะเวลาดําเนินการ               พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561 
....................................................................................................................................... 

1. หลกัการและเหตุผล 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545 ไดก้าํหนด

จุดมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้คุณภาพและมาตรฐาน ซ่ึงประกนัคุณภาพ การศึกษา         
จะประกอบดว้ย “ระบบประกนัคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเ้ป็นกลไก
ในการผดุงรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสถานศึกษา 

การประกนัคุณภาพภายใน  เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพฒันาติดตาม  ตรวจสอบ และ 
ประเมินการดาํเนินงานของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมาย และระดบัคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
กาํหนดโดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานตน้สังกดั และให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองและจะตอ้งมีการจดัทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อ
หน่วยงานตน้สังกดั  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพเพื่อ
รองรับการประเมิน 

การประกนัคุณภาพภายนอก   เป็นการประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์กรมหาชน) หรือ สมศ.หรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีสํานักงานดงักล่าวรับรองเพ่ือเป็นการ
ประกนัคุณภาพ  วิธีการประเมินท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัเพื่อใหก้ารประเมินมีความสมดุลระหวา่งเกณฑท่ี์
กาํหนดกบังานท่ีสถานศึกษาดาํเนินการ 
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2. วตัถุประสงค์ 
2.1 การจดัการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาท่ีเนน้พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

2.2 การจดัการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   
แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 

   2.3 ทาํผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
อยา่งตอเน่ือง 

2.4 มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.5 สร้างความไวว้างใจ  พึงพอใจ  ต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นมาตรฐานท่ีกาํหนดจากผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย  และเป็น

ท่ียอมรับแก่ผูรั้บบริการ 
 3.1.2 การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานและมีเป้าหมายชดัเจน 

 3.1.3  มีระบบขอ้มูลสารสนเทศ และใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนเป็นไปตามเป้าหมายเพิม่ข้ึนร้อยละ 5 ในปีการศึกษา  2560  ทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 
 3.2.2 ผลการประเมินภายใน และภายนอกอยูใ่นระดบัคุณภาพดีมากทุกเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด

โดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองตามท่ีกาํหนดในกระทรวง 
 

4. ขั้นตอนการดําเนินงานและกจิกรรม 
4.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

  4.1.1  วางแผน ศึกษาสาํรวจสภาพปัญหา 
  4.1.2  จดัทาํแผนงานโครงการเสนอท่ีประชุม 
  4.1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน 
            4.1.4  ดาํเนินงานตามแผนงานโครงการ 
            4.1.5   วดัผล / ประเมินผล 

4.1.6 สรุป รายงานผลเพ่ือพฒันาปรับปรุง 
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4.2  กจิกรรมสําคญั 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 

การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
การวิจยัเพื่อพฒันาการศึกษา 
การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลย ี
การนิเทศการศึกษา 
การสอนโดยใชก้ระบวนการคิด วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ 
กาํหนดเกณฑม์าตรฐานของสถานศึกษา 
วดัผล  ประเมินผลโครงการ 
สรุป รายงานผลเพ่ือพฒันาและปรับปรุง 

พ.ค. 2560 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา 

พ.ค. 2560 
มี.ค. 2561 
มี.ค. 2561 

จนท. วิชาการ 
ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
ครูทุกคน 

ผอ./ครูวิชาการ 
ครูทุกคน 
คณะทาํงาน 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

 

 
5.  งบประมาณ   งบประมาณจาก เงินอุดหนุนรายหวั ทั้งส้ิน  20,000.-  บาท   

ท่ี รายการ/กิจกรรมคาํช้ีแจงในการใชง้บประมาณ งบประมาณ 
จาํแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5 
 

ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 
การอบรม 
พฒันาแหล่งเรียนรู้ 
จดัหาส่ือเพื่อการเรียน การสอน 
รายงานผลการจดัการศึกษาสู่หน่วยงานตน้
สงักดั / สาธารณชน 

20,000.- 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

20,000.- 

 

                                 รวมทั้งส้ิน 20,000.-  20,000.-  

6. การประเมินผล 
ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วิธีวดัผล/ประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใชว้ดั 

ผลสมัฤทธ์ิเพิ่มข้ึน 5% ทุกกลุ่มสาระ  
นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์าม
หลกัสูตร 
นกัเรียนเพ่ิมข้ึนทุกปีการศึกษาผูรั้บบริการมี
ความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 

การทดสอบ 
การทดสอบ /สมัภาษณ์สงัเกต 
ตรวจสอบ 

แบบทดสอบ  
แบบสอบถาม 
แบบทดสอบของจริง 
แบบสอบถาม 
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7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

สถานศึกษาไดรั้บการรับรองจากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์รเอกชน) หรือ สมศ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
 

 
 

                      ลงช่ือ.......................................ผูเ้สนอโครงการ 
(นางจาํเรียง  สมศิริ ) 

ครู โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 
 
 

      ลงช่ือ................................. ผูอ้นุมติัโครงการ 
( นายจูท้ิ้น  มณีนิล ) 

     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 
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โครงการ    สอนคิดวิเคราะห์โดยใชกิ้จกรรมโครงงาน (ผลงานประจกัษช์ดั) 
แผนงาน    วิชาการ 
ลกัษณะโครงการ    โครงการใหม่ 
ตอบสนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  1,4 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ   โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางเรณู นาคเลก็ 
ระยะเวลาดําเนินการ   ปีการศึกษา 2560 
 

1. หลกัการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน         

พ.ศ.2551 มีหลกัการจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐาน/ตวัช้ีวดั สมรรถนะ

สาํคญัของผูเ้รียนและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยยดึหลกัวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด และทุกคนสามารถ

เรียนรู้และพฒันาตนเอง  กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งสงเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและ

เต็มตามศกัยภาพ คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เนน้ให้ความสําคญัทั้งความรู้และคุณธรรม ผูส้อน

ตอ้งสรรหากระบวนการเรียนรู้  การออกแบบการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและบริบทของผูเ้รียน ให้

ความสาํคญักบัการใชส่ื้อ การพฒันาส่ือ การใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  มีการวดัและประเมินผลท่ี

หลากหลายและนาํผลท่ีไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อพฒันา  ปรับปรุงการจดัการเรียนรู้เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดต่อ

ผูเ้รียน                                                                                                   

         จากผลการประเมินผูเ้รียนในปีการศึกษา 2551  พบวา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6   ส่วน

ใหญ่ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าและขาดทกัษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ซ่ึงเป็นทกัษะการคิด       

ขั้นพื้นฐานผูส้อนจึงไดใ้ชกิ้จกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นนวตักรรมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ

พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน 

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อทาํใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  มีความสุขในการเรียน 

2. เพื่อมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ปัญหาต่างๆและนาํ

ความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
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3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
  1.นกัเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6  ไดรั้บการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบของ
โครงงานแต่ละกลุ่มสาระวิชา 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  1.  นกัเรียนร้อยละ  80  สามารถจดันิทรรศการและนาํเสนองานในรูปแบบของโครงงานได้
อยา่งถูกตอ้ง 

 

4. วธีิการและขั้นตอนการดาํเนินการ 
 4.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  1. ประชุมช้ีแจงโครงการ 
  2. วางแผน 
  3. แต่งตั้งคณะทาํงาน 
  4. ดาํเนินกิจกรรมตามโครงการ 
  5. ติดตามประเมินผล 
  6. สรุป  รายงานผล 
 4.2 กจิกรรมสําคญั 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1. 
2. 
3. 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ความคาดหวงัของโรงเรียน  ผูป้กครองและนกัเรียน             
วางแผนในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์    
จดัทาํแผนจดัการเรียนรู้โครงงาน  โดยมีขั้นตอนการสอน  ดงัน้ี 
 1.ขั้นสาํรวจปัญหา  นกัเรียนและครูร่วมกนัวิเคราะห์เน้ือหาใน
บทเรียน  แลว้สาํรวจวา่เน้ือหาใดเป็นปัญหาในการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน  และสามารถจดัทาํโครงงานได ้
 2.  ขั้นรวบรวมขอ้มูล  นกัเรียนศึกษาเอกสาร  ขอ้มูลจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆเพ่ือนาํมาเป็นขอ้มูลในการจดัทาํโครงงาน  โดยมีครู
เป็นท่ีปรึกษาคอยใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัความถูกตอ้งของเน้ือหา  
และแหล่งเรียนรู้ท่ีนกัเรียนควรศึกษา 
 3.  ขั้นวางแผนดาํเนินงาน  นกัเรียนจดัทาํเคา้โครงของโครงงาน
เพื่อกาํหนดปัญหา  วตัถุประสงค ์ เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง  แผนปฏิบติั
โครงงานท่ีประกอบดว้ยขั้นตอนการปฏิบติังาน  กรอบเวลา  
ผูรั้บผดิชอบและแหล่งเรียนรู้  โดยครูคอบตรวจสอบความถูกตอ้ง

ตลอดปีการศึกษา นางเรณู   นาคเลก็ 
คณะครู 
คณะครู 
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ของเคา้โครงของโครงงานและความเป็นไปไดข้องการปฏิบติังาน 
 4.  ขั้นดาํเนินการ  นกัเรียนลงมือปฏิบติัโครงงานจามแผนงานท่ี
วางไวโ้ดยอาจมีการแกไ้ข  ปรับปรุงและเพิม่เติมโครงงานจน
สมบูรณ์  โดยมีครูหรือผูเ้ช่ียวชาญเป็นท่ีปรึกษา 
 5.  ขั้นนาํเสนอผลงาน  นกัเรียนนาํผลท่ีไดจ้ากการทาํโครงงานมา
นาํเสนอต่อสาธารณชนในรูปแบบต่างๆ  เช่น  แผงโครงงาน  
โปสเตอร์  รายงานผลโครงงาน  การนาํเสนอปากเปล่า 

 
 
 
 

คณะครู และ
นกัเรียน 

 
5.งบประมาณ  ใชง้บประมาณจดัสรรจากสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล   
   จาํนวน  15,000  บาท  มีรายละเอียดค่าใชจ่้าย 

ท่ี รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
จาํแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 
1. ชุดกิจกรรมทาํแชมพวูา่นหางจระเขจ้าํนวน 2 

ชุด 
2,000 - 2,000 - 

2. ชุดกิจกรรมทาํนํ้ายาลา้งจาน 8,000 - 8,000  
3. ชุดกิจกรรมทาํยาหม่องนํ้า 1,500 - 1,500  
4. ชุดกิจกรรมทาํครีมหอมกนัยงุ 1,500 - 1,500  
5. ชุดกิจกรรมการเคลือบรูปวิทยาศาสตร์พร้อม

อุปกรณ์ 
2,000 - 2,000  

 รวมทั้งส้ิน 15,000 - 15,000 - 
 
6.การประเมินผล 
ตวับ่งช้ีความสาํเร็จของโครงการ วิธีการวดัประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช/้ร่องรอย 
1.นกัเรียน  ผูป้กครอง  ครู  ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ
ต่อโครงการ 
 

ตรวจสอบ 
 
 

แบบสอบถาม 
การเขา้ร่วมประชุมของ
ผูป้กครอง 

 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปกีารศึกษา  25๖๐ หน้า 70 จาก 71 
 

 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. การสอนคิดวิเคราะห์ดว้ยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  ทาํใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้  มีความสุขในการเรียน  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหา
ต่างๆและนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์   
 2. โรงเรียนไดรั้บความไวว้างใจจากผูป้กครอง  ชุมชน  ใหโ้รงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดู
งานจากหน่วยงานอ่ืนๆ  อาทิ  โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการและนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ  เทศบาล  องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลต่างๆ 
 
 
 
ลงช่ือ   ผูเ้สนอโครงการ                          ลงช่ือ    ผูอ้นุมติั 
        (นางเรณู   นาคเลก็)                                                                (นายจูท้ิ้น   มณีนิล) 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง                           ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 


