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บทที่  1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.1  ข้อมูลทั่วไป 

   ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว 
             สถานที่ตั้ง           เลขที่  157  หมู่  8  ถนนสุขาภิบาล  9  แขวงหนองจอก   

เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  10530 
    สังกัด   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
              โทรศัพท์              0 – 2543 – 1848  
              โทรสาร            0 – 2543 – 2844  
              Email            info@njchineseschool.net 
              Website                www.njchineseschool.net 
    เปิดสอน  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
    เขตพื้นที่บริการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
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1.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ.  2460 โดยนายเป็งเชิง  แซ่เตีย นายเกี้ยมง้วน  แซ่ผู่  
กับนางกวงเชียง  แซ่ลิ้ม  และชาวหนองจอกส่วนหนึ่งที่เห็นคุณค่าของการศึกษา จึงได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ 
วัสดุ และแรงงาน ก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้  2 ชั้น มีชื่อเรียกกันว่า “โรงเรียนจีน”  ซึ่งหมายถึง
โรงเรียนของชาวจีนโพ้นทะเล  (ชาวจีนที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่)  เปิดท าการเรียนการสอน  ตาม
แผนการศึกษาของไทย  และสอนภาษาจีนเพ่ิมเติมแก่ลูกหลานชาวจีนและชาวชุมชนในละแวกใกล้เคียง  เป็น
การเปิดโอกาสแก่เยาวชนลูกหลานชาวบ้านในท้องที่ชนบทห่างไกลและยากจน ให้ได้รับการศึกษาที่สอดคล้อง
กับอุดมการณ์ในการจัดการศึกษาของชาติ  และการเรียนรู้ภาษาจีนอันเป็นการด ารงไว้  ซึ่งขนบธรรมเนียม  
วัฒนธรรมและประเพณีท่ีบรรพบุรุษสืบทอดมาจากแผ่นดินเกิดท่ีได้จากมา 
 พ.ศ.  2480  ทางราชการได้สั่งปิดโรงเรียน  อันเนื่องมาจากได้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง                
การปกครอง  ซึ่งในขณะนั้นรัฐบาลไทยยังไม่ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศจีน  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงระบอบ
การปกครองเป็นระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์  และสถาปนาขึ้นเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน  หรือที่เรียกกันว่าจีนแผ่นดินใหญ่ ต่อมาเป็นเวลานานนับ 10 ปี เหตุการณ์ทางการเมืองการ
ปกครองคลี่คลายความตึงเครียดและความขัดแย้งระหว่างประเทศ   จึงได้รับอนุญาตให้เปิดท าการเรียนการ
สอน ได้อีกครั้งในวันที่  14  กรกฎาคม  2490 และมีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวมเวลาตั้งแต่เปิด
โรงเรียนครั้งแรก จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  97  ปี 
 ในปี  2529  ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาคารเรียน  โดยคณะกรรมการซึ่งได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ  มีชื่อ
เต็มว่า มูลนิธิโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว  ได้สร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่  เป็นอาคารปูนซีเมนต์แบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  4  ชั้น  ใต้ถุนโล่ง  และในปี  2535  ได้ท าการต่อเติมชั้นล่างให้เป็นห้องเรียนส าหรับเด็ก
อนุบาล  ในปี 2545 ได้รื้อบ้านพักครูที่อยู่ด้านทิศตะวันออก แล้วสร้างอาคารเรียนอีก 1 หลังเป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น มีทางเชื่อมต่อกับอาคารเรียนหลังแรกทุกชั้น ท าให้มีห้องเรียน ห้องพักครู และ
ห้องปฏิบัติการในการเรียนการสอนต่าง ๆ สะดวกและครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการมากยิ่งข้ึน 
 ปัจจุบันโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวตั้งอยู่บริเวณหลังตลาดหนองจอก เป็นที่บรรจบของคลอง   
หลายสาย ได้แก่ คลองสิบสอง  สิบสาม  สิบสี่ คลองแสนแสบ  และคลองล าปลาทิว ลักษณะชุมชนเป็นชุมชน
แออัด เป็นศูนย์กลางการค้าการพาณิชย์  และการคมนาคมขนส่ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป ท านา ท าสวน ค้าขาย และลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  และศาสนาพุทธ 
โดยทางโรงเรียนมีนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธมากกว่าศาสนาอิสลาม 
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ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายธุรการ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการมูลนิธิ 

แผนที่โรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิโครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี 2558 
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว 

  

 
 

หน้า | 4 

 

ปรัชญา 
  การเรียนดี  มีมารยาท 
  รักชาติ   ศาสน์  กษัตริย์   

วิสัยทัศน์  (Vision) 
 สถานศึกษาชั้นน าที่มุ่งส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน ให้สามารถคิด  สื่อสาร  และใช้เทคโนโลยี  
พร้อมก้าวสู่วิถีแห่งอนาคต 

พันธกิจ  (Missions) 
 1.  จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพแก่เยาวชนในระดับอนุบาลศึกษาและประถมศึกษา 
 2.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้มีมาตรฐาน             
ตามหลักวิชาการ  และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 3.  จัดอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม  สื่อ  อุปกรณ์  แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยบริการ
ให้พร้อมต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 4.  จัดระบบดูแลผู้เรียนให้มีพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัย สามารถเรียนรู้จนจบการศึกษาตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
 5.  จัดให้มีครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะเหมาะสมต่อวิชาชีพครูและบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และให้มีจ านวนพอเพียงต่อผู้เรียน 
 6.  ร่วมกับชุมชน หน่วยงาน/องค์กร มูลนิธิและเครือข่ายในและนอกประเทศในการพัฒนา                    
การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 7.  จัดระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง  สามารถประกันคุณภาพการศึกษาที่
จัดให้แก่ผู้รับบริการทางการศึกษา 

เป้าประสงค์  (Goals)  
 1.  เด็กมีพัฒนาการตามวัยและมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
 2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การเลื่อนชั้นเรียนและจบหลักสูตร ผ่านการประเมิน
การอ่านคิดวิเคราะห์เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการเรียนระดับดีตาม
เกณฑ์ของ สมศ. 
 3.  ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร การคิด และการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
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4.  สถานศึกษามีครูและบุคลากรระดับวิชาชีพ  มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และมีสัดส่วนจ านวนครูเพียงพอต่อผู้เรียน 
 5.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร มีเอกภาพการบริหาร มีมาตรฐาน                
เป็นที่ยอมรับ และสามารถประกนัคุณภาพการศึกษาท้ังด้านผลผลิต กระบวนการ และปัจจัยสนับสนุน 
 6.  สถานศึกษามีระบบและกลไกความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน มูลนิธิ หน่วยงาน/องค์กร และ
เครือข่ายทั้งในและนอกประเทศที่ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมจัดการศึกษา  มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน                 
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เอกลักษณ์ 
 เด่นการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

อัตลักษณ์ 
 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
1.3  ผู้บริหาร 
      1.3.1  ผู้รับใบอนุญาต  

นางเจรียงพร  สิทธิพันธุ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหาร 
การศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
      1.3.2  ผู้จัดการ 

นางเจรียงพร  สิทธิพันธุ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหาร 
การศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      

1.3.3  ผู้อ านวยการ 
นางวิไลวรรณ  จันทร์น้อย  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร 

การศึกษา 
      1.3.4 ลักษณะผู้รับใบอนุญาต 

    บุคคลธรรมดา 
    นิติบุคคล 

  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท   มูลนิธิในพุทธศาสนา/ การกุศลของวัด 
  มูลนิธิในคริสต์ศาสนา    มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
   อ่ืน ๆ (ระบุ)  มูลนิธิโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว  ของศาลเจ้าปุงเถ้ากง 
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1.4 ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 1.4.1 ที่ตั้ง     กทม.      ภูมิภาค 

1.4.2 ลักษณะโรงเรียน 
                   สามัญทั่วไป       สามัญศึกษาและ EP      EP         อิสลามศึกษา   
                    การกุศล          การสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญของมูลนิธิ/มัสยิด 

1.4.3 ระดับท่ีเปิดสอน 
           ปฐมวัย   ปฐมวัย – ประถมศึกษา     ปฐมวัย – ม.ต้น 
           ปฐมวัย – ม.ปลาย   ประถมศึกษา       ประถมศึกษา – ม.ต้น 
           ประถมศึกษา – ม.ปลาย  ม.ต้น        ม.ต้น – ม.ปลาย 
             ม.ปลาย     อ่ืนๆ 

1.4.4  จ านวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาลศึกษาปีที่  1 
อนุบาลศึกษาปีที่  2 
อนุบาลศึกษาปีที่  3 

2 
3 
3 

32 
45 
41 

38 
43 
43 

70 
88 
84 

รวม 8 118 124 242 
ประถมศึกษาปีที่  1 
ประถมศึกษาปีที่  2 
ประถมศึกษาปีที่  3 
ประถมศึกษาปีที่  4 
ประถมศึกษาปีที่  5 
ประถมศึกษาปีที่  6 

2 
3 
3 
2 
3 
2 

45 
44 
46 
32 
40 
40 

32 
46 
42 
43 
47 
35 

77 
90 
88 
75 
87 
75 

รวม        15 247 245 492 

รวมทั้งหมด 23 365 369 734 

หมายเหตุ  ข้อมูลวันที่  10  มิถุนายน  2558 
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1.4.5  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 499 คน คิดเป็นร้อยละ 93.62 
 1.4.6 จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  512 คน คิดเป็นร้อยละ 96.06 
 1.4.7 จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  515 คน                
คิดเป็นร้อยละ 96.62 
 1.4.8  จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง   533 คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 1.4.9 จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 533 คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 1.4.10 จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ 450 คน  
คิดเป็นร้อยละ 84.43 
 1.4.11 จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่ าเสมอ 507 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.12 
 1.4.12 จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา 480 คน  คิดเป็นร้อยละ 90.06 

1.4.13 จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่
ก าหนด ในหลักสูตรสถานศึกษา 520  คน  คิดเป็นร้อยละ 97.56  
 1.4.14 จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   อ. ๓ จ านวน  90  คน   คิดเป็นร้อยละ  100  
    ป. ๖  จ านวน    89  คน   คิดเป็นร้อยละ  100 
 1.4.15 อัตราส่วนครู : นักเรียน =  1 : 22 
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1.5. ข้อมูลบุคลากร 
 4.1 จ านวนบุคลากร  จ าแนกตามหน้าที่  เพศ  ระดับการศึกษา  

  
จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  28 คน   คิดเป็นร้อยละ 73.68 ของจ านวนครูทั้งหมด 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด   10 คน   คิดเป็นร้อยละ  26.32 ของจ านวนครูทั้งหมด 

  
สาขาที่ขาดแคลนครู   ภาษาไทย……คน   คณิตศาสตร์……คน            วิทยาศาสตร์……คน   

    สังคมศึกษา…….คน   สุขศึกษา……....คน              ศิลปศึกษา  1  คน 
    การอาชีพฯ.…...คน   ภาษาต่างประเทศ.….คน       คอมพิวเตอร์……คน   
 

 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา 

รวม 
ชาย  หญิง 

ต่ ากว่า
อนุปริญญา 

อนุปริญญา 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 

ครูระดับก่อน
ประถมศึกษา 

 
- 

 
9 

 
- 

 
- 

 
9 

 
- 

 
- 

 
9 

ครูพ่ีเลี้ยง - 5 2 3 - - - 5 
ครูระดับประถม
ศึกษา 

6 19 - - 24 1 - 
25 

ครูสอนภาษาจีน                      
(ชาวต่างประเทศ) 

 
1 

 
3 

 
- 

 
- 

 
4 

 
- 

 
- 

 
4 

เจ้าหน้าที่ธุรการ
และการเงิน 

 
- 

 
2 

 
- 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
2 

ภารโรง 1 -  1 - - - 1 
แม่บ้าน - 2 2 - - - - 2 

คนท าอาหาร - 3 3 - - - - 3 

รวม 8 43 7 5 38 1 - 51 
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1.6 ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารเรียนจ านวน 2 หลัง    อาคารประกอบจ านวน  1 หลัง  
 ส้วม  21  ห้อง    สนามฟุตบอล  1  สนาม      
 

1.7 ข้อมูลงบประมาณ 
   งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 

เงินงบประมาณ  
(เงินอุดหนุนรายหัว) 

6,961,257.57 
งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 

6,592,839.70 

เงินนอกงบประมาณ 
9,573,136 

งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

6,006,290 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ) - งบอ่ืนๆ(ระบุ) - 

รวมรายรับ 16,534,393.57 รวมรายจ่าย 12,599,129.70 
 
1.8 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม   

1.8.1 อาชีพหลักของชุมชน  คือ    
 รับราชการ    ค้าขาย    เกษตรกร 
 รับจ้าง    ไม่มีอาชีพ    อ่ืน ๆ (ระบุ)…… 

1.8.2 ศาสนาที่ชุมชนนับถือ  คือ    
 พุทธ    คริสต์    อิสลาม 
 ฮินดู    ซิกข์    อ่ืน ๆ……………… 

1.8.3 อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่  คือ    
 รับราชการ    ค้าขาย    เกษตรกร 
 รับจ้าง    ไม่มีอาชีพ    อ่ืน ๆ (ระบุ)……… 

1.8.4 ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ  คือ    
 พุทธ    คริสต์    อิสลาม 
 ฮินดู    ซิกข์    อ่ืน ๆ……………… 

1.8.5 รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว  200,000  บาทต่อปี 
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1.9 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
1.9.1 โอกาส/จุดแข็ง  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพ่ิมเติมได้)  
  ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์  เช่น  แหล่งโบราณสถาน/โบราณวัตถุ     
      สถานที่ท่องเที่ยว  
  ตั้งอยู่ในเมือง อยู่ใกล้สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/หน่วยงานอื่น ๆ 
  ตั้งอยู่ในเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น/ใกล้ตลาด/แหล่งชุมชน/ใกล้ห้างสรรพสินค้า 
  ปลอดภัยต่อยาเสพติด/แหล่งเริงรมย์/แหล่งการพนัน มอมเมาเยาวชน 
  สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  สภาพแวดล้อมดี/ปลอดโปร่ง/ไม่แออัด/บรรยากาศร่มรื่น 
  ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
  มีวิทยากรในท้องถิ่น/ผู้น าในท้องถิ่นที่มีความรู้ 
  ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือบริการชุมชนด้านสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ 
  การคมนาคมสะดวก  มีรถรับจ้าง/รถประจ าทางผ่าน 
  มีรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
  บุคลากรมีความรู้ความสามารถ/เอาใจใส่ ดูแลเด็กเป็นอย่างดี 
  ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรให้มีจรรยาบรรณครู 
  สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร 
  ผู้ปกครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเชื่อมั่น ที่ดีต่อโรงเรียน 
  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ผู้ปกครองเอาใจใส่ 
  เน้นจุดเด่นด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ  
  มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
  มีคณะกรรมการมูลนิธิให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรของสถานศึกษา 

 
1.9.2  ข้อจ ากัด/จุดอ่อน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพ่ิมเติมได้)  
  ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีโรงเรียนเอกชน/โรงเรียนเทศบาล/โรงเรียนรัฐบาล หลายโรง 
  โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งอบายมุข/แหล่งมอมเมาเยาวชน 
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  ที่พักอาศัยของผู้เรียนห่างไกลจากโรงเรียน 
  อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลจากความเจริญ/อ าเภอ/แหล่งชุมชน 
  ทางเข้าโรงเรียนคับแคบท าให้การสัญจรติดขัด 
  สถานที่บริเวณโรงเรียนคับแคบ เช่น พ้ืนที่การออกก าลังกาย พื้นที่ท ากิจกรรม สนาม 
  ไม่มีห้องประชุมที่รองรับส าหรับคนจ านวนมาก 
  ผู้เรียนมีทักษะการคิด/ตั้งค าถาม/แสวงหาความรู้ น้อย 
  งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
  จ านวนผู้เรียนลดลง 
  ไม่สามารถขยายการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ 
  โรงเรียนมีขนาดเล็กจึงขาดรายได้น ามาพัฒนา 
  อาคารไม่ได้รับการปรับปรุง  
  ขาดแคลนสื่อ/แหล่งการเรียนรู้ ที่ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าของผู้เรียน 
  ขาดแคลนบุคลากร/ครู/วุฒิทางการศึกษา 
  ครูมีภาระงานอ่ืนนอกจากการสอนมาก 
  ครูไม่ทันเทคโนโลยี 
  มีการเปลี่ยน/โยกย้ายผู้บริหารบ่อย 
  โรงเรียนไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย/อ านวยความสะดวกให้กับชุมชน 
  ขาดการนิเทศติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ขาดการรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ 
  การท ากิจกรรมของโรงเรียนขึ้นอยู่กับวันหยุดของผู้ปกครอง 
  ขาดความร่วมมือจากชุมชนและผู้ปกครอง 
  ผู้ปกครองไม่เข้าใจหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม 
  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน /รายได้น้อยการบริหารจัดการไม่คล่องตัว 
  ผู้ปกครองเลือกโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตร EP. 
  ไม่มีรถรับ-ส่งผู้เรียน 
  ครอบครัวแตกแยกมีผลกระทบด้านสุขนิสัย คุณธรรม จริยธรรม 
  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
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1.10 ตารางกิจกรรมประจ าวัน ระดับปฐมวัย  3 – 5 ปี 

เวลา กิจกรรม 

07.00 น – 07.40 น รับเด็ก  ตรวจสุขภาพ  ไปห้องน้ า 
07.45 น – 08.20 น กิจกรรมหน้าเสาธง 

08.20 น – 08.40 น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

08.40 น – 09.20 น กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

09.20 น – 09.50 น กิจกรรมสร้างสรรค์ 

09.50 น – 10.10 น กิจกรรมเสรี 

10.10 น – 11.10 น รับประทานอาหารกลางวัน 

11.10 น – 11.30 น แปรงฟัน  ล้างหน้า  ล้างมือ  ปูที่นอน 

11.30 น – 13.30 น นอนพักผ่อน 

13.30 น – 13.50 น เก็บท่ีนอน  ล้างหน้า  ดื่มนม 

13.50 น – 14.10 น กิจกรรมกลางแจ้ง 

14.10 น – 14.30 น กิจกรรมเกมการศึกษา 

14.30 น – 15.30 น สรุปกิจกรรม – เตรียมกลับบ้าน 

หมายเหตุ  เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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      โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
ระดับประถมศึกษา / เวลาเรียน (คาบ) หมาย

เหตุ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- ภาษาไทย 

- คณิตศาสตร์ 

- วิทยาศาสตร์ 

- สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร์ 

- สุขศึกษาและพลศึกษา 

- ศิลปะ 

- การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

- ภาษาต่างประเทศ 

 
200 
200 
80 
80 
40 
80 
80 
40 
40 

 
200 
200 
80 
80 
40 
80 
80 
40 
40 

 
200 
200 
80 
80 
40 
80 
80 
40 
40 

 
160 
160 
80 
80 
40 
80 
80 
80 
80 

 
160 
160 
80 
80 
40 
80 
80 
80 
80 

 
160 
160 
80 
80 
40 
80 
80 
80 
80 

 

รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน 840 840 840 840 840 840 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     -  กิจกรรมแนะแนวและชมรมนักเรียน 
     -  กิจกรรมลูกเสือ / ยุวกาชาด  และ
กิจกรรมเพ่ือ สังคมและสาธารณประโยชน์) 

80 80 80 80 80 80 

40 
40 

 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

  รายวิชา / กิจกรรมเพิ่มเติม 

- เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ 

- ภาษาจีน 

- หน้าที่พลเมือง 

240 240 240 240 240 240 

40 
200 
20 

40 
200 
20 

40 
200 
20 

40 
200 
20 

40 
200 
20 

40 
200 
20 

รวมเวลาเรียนตามหลักสูตร 1180 1180 1180 1180 1180 1180 
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1.11 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 1)  ห้องสมุดมีขนาด  4  x  16 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 850 เล่ม 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ดิวอ้ี  
  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย  325  คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ 
               60.63  ของนักเรียนทั้งหมด 

2)  ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด  7 ห้อง  ได้แก่ 
ห้องคอมพิวเตอร์  2  ห้อง  ห้องวิทยาศาสตร์  1  ห้อง 
ห้องนาฏศิลป์/ ดนตรี 2  ห้อง  ห้องพยาบาล  1  ห้อง 
ห้องพละ  1  ห้อง  ห้องสมุด  1  ห้อง  
ห้องประชุม   1  ห้อง 

3)  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีทั้งหมด  68  เครื่อง 

คอมพิวเตอร์ จ านวน  (เครื่อง) 

1.  ใช้ในการเรียนการสอน 65 
2.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 65 

3.  ใช้ในการบริหาร 3 
      จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
         เฉลี่ย 198 คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 87.61 ของนักเรียนทั้งหมด 
 

4) แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพ่ิมเติมได้)  

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

  สวนหย่อม/สวนสุขภาพ   โบสถ/์วัด/มัสยิด /โบราณสถาน/โบราณวัตถ/ุพิพิธภัณฑ์ 

  สวนสมุนไพร   สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ/สวนสาธารณะ/สวนสัตว์/อุทยาน 

  สวนเกษตร   สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณีย์/สถานีต ารวจ/เทศบาล 

  สวนวรรณคดี   สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/ราชภัฎ/เทคโนโลยีราชมงคล 

  เรือนเพาะช า   ห้องสมุด/ท้องฟ้าจ าลอง/เมืองจ าลอง 

  สนามเด็กเล่น   ธนาคาร/โรงแรม/ห้างสรรพสินค้า/ตลาด/โรงงาน 

  ลานกิจกรรม   พ้ืนที่เพาะปลูก/ไร่/สวน 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

  ป้ายนิเทศ/บอร์ด   หัตถกรรมพ้ืนบ้าน/สินค้าพ้ืนเมือง 

  มุมหนังสือ   ค่ายลูกเสือ 

  โรงอาหาร   สนามกีฬาฟุตซอล 

  สระว่ายน้ า  

  สหกรณ์ภายในโรงเรียน  

  ห้องสมุด  

 
5)  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ 

ผู้เรียน 
ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ผู้เรียน 

ล าดับที่   ประเภทความรู้ จ านวนครั้ง 

1 การประกอบวิชาชีพ 2 
2 การเกษตร 2 

3 คหกรรม 3 

4 หัตถกรรม 1 
5 ศิลปะ/ดนตรี - 

6 กีฬา 1 
7 วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี 2 

8 ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 12 

9 ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย 1 
10 สุขภาพ/การแพทย์/สุขอนามัย 4 

11 สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร 1 

12 การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน 2 
13 อ่ืนๆ (..............................................................................)  
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1.12 ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
       ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 
 

โรงเรียนเอกชนที่มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดี 

ส านักงานคณะกรรมการ                   
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ผู้บริหาร(ระบุชื่อ) - - 

ครู(ระบุชื่อ) - - 
นักเรียน(ระบุชื่อ) - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



รายงานประจ าปี 2558 
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว 

  

 
 

หน้า | 17 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา  2558  ที่ประสบผลส าเร็จ 
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว 

แผนงานบริหารทั่วไป 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1 โครงการจดัท า
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

1. แผนกลยุทธ์การจดั
การศึกษาเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพและ
บริบทของโรงเรียน
อุดมการณ์และหลักการจัด 
การศึกษาของชาติ 
2. แผนปฏิบัติการประจ าป ี
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ 
กลยุทธ์การจดัการศึกษา 
3. มีการปฏิบัตติามแผนงาน
โครงการบรรลุส าเร็จร้อยละ  
75  ของแผน 
4. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร้อยละ  
80  มีความพึงพอใจในการ
บริหารการศึกษา 

1. ศึกษาผลการด าเนินงาน
ในรอบปีท่ีผ่านมาวิเคราะห ์
ปัญหาอุปสรรค  และ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แก้ไข  
2. จัดท ารายละเอียด
แผนงานโครงการ  แนว
ทางการท าการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน 
3. รวบรวมสาระส าคัญและ
รายละเอียดของแผนจัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน
และปฏิทินนิเทศติดตามผล 
4. นิเทศติดตาประเมินผล
การด าเนินงาน  ศึกษาและ
วิเคราะหป์ัญหา  อุปสรรค 
และแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
5. ประเมินผลส าเร็จของ
แผนเมื่อสิ้นปีและจัดรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
6. น าเสนอข้อมูลผลการ
ประเมินงานไปใช้พัฒนาและ
ปรับปรุงแผนในรอบต่อไป 

1. โรงเรียนจดัโครงการ 
/ กิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้เรยีน 
บรรลตุามเป้าหมาย   
วิสัยทัศน์  ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษา
อยู่ในระดับ  ดี 
2. ผลการด าเนินงาน 
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์ ปรัชญา  และ
จุดเน้นของสถานศึกษา
อยู่ในระดับ  ดี 
3. การจัดท าและ
ด าเนินการพัฒนาตาม
แผนการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา อยู่ในระดบั 
ดี 
4. มีการปฏิบัตติาม
แผนงานโครงการบรรลุ
ส าเรจ็ร้อยละ  78.53  
ของแผน 
 
 



รายงานประจ าปี 2558 
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว 

  

 
 

หน้า | 18 

 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

    5. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 88.29  มีความ
พึงพอใจในการบริหาร
การศึกษา 

3 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผูเ้รียน 

1. นักเรียนร้อยละ  80  มี
สุขภาพอนามัยในช่องปาก
และปลอดจากโรคฟันผ ุ
2. นักเรียนร้อยละ 85  มี
น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
และร่างกายเจรญิเติบโตตาม
วัย 
3. นักเรียนร้อยละ  90  มี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ ์
4. นักเรียนร้อยละ  90  มี
ความปลอดภัย สุขภาพ
แข็งแรง  ไม่เจ็บป่วยง่ายจาก
โรคระบาด 
5. ผู้มีส่วนเกีย่วข้องร้อยละ  
90  มีความพึงพอใจในผล
ของโครงการ 
 
 
 

1. ศึกษาและวิเคราะหผ์ล
การด าเนินงานของโครงการ
ในระบบปีท่ีผ่านมาสภาพ
ปัญหาและความต้องการใน
การจัดโครงการและกิจกรรม 
2. จัดประชุมวางแผนพร้อม
ทั้งแต่งตั้งคณะกรรม การ
ด าเนินงานโครงการส่งเสรมิ
สุขภาพผูเ้รียน 
3. แต่งตั้งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในกิจกรรม
โครงการ 
4. เตรียมประชุมคณะครู
และบุคลากรในโครงการ
กิจกรรมทีร่ับผดิชอบเพื่อ
ด าเนินโครงการเสนอ
งบประมาณในการจดัท า
โครงการเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
5. ครูผู้รับผิดชอบด าเนินงาน
และประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่าง ๆ  เพื่อท าความเข้าใจ
กับงานในโครงการส่งเสรมิ
สุขภาพผูเ้รียน 
6. รายงานผลโครงการและ
เสนอต่อผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

1. นักเรียนร้อยละ  
99.81 มีสุขภาพอนามัย
ในช่องปากและปลอด
จากโรค 
ฟันผุ 
2. นักเรียนร้อยละ  
96.62  มีน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์และ
ร่างกายเจริญเติบโตตาม
วัย 
3. นักเรียนร้อยละ  
96.62  มีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ ์
4. นักเรียนร้อยละ  
90.12  มีความ
ปลอดภัย สุขภาพ
แข็งแรง  ไม่เจ็บป่วยง่าย
จากโรคระบาด 
5. ผู้มีส่วนเกีย่วข้องร้อย
ละ  92.00 มีความพึง
พอใจในผลของโครงการ 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

4 โครงการพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

1. นักเรียนร้อยละ 100 ผ่าน
การประเมิคณุลักษณะอันพึง
ประสงค ์
2. นักเรียนร้อยละ 80 มี
มารยาทตามแบบวัฒนธรรม
ไทย และมีคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม 
3. นักเรียนร้อยละ 80             
มีการประพฤติตนเป็นลูกท่ีดี 
เป็นลูกศิษย์ที่ด ี
4. นักเรียนร้อยละ 90  
เลื่อมใสในการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 
5. นักเรียนร้อยละ 80 เข้า
ร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี
และสิ่งแวดล้อม 
6. ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง ร้อยละ  
90 มีความพึงพอใจในผล 
ของโครงการ 
7. นักเรียนมีคณุธรรม  
จริยธรรม ค่านิยม และ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสามารถด าเนินชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างม ี
ความสุข 
 
 

1. ศึกษาและวิเคราะหผ์ล
การด าเนินงานในรอบปีท่ี
ผ่านมาสภาพปญัหาและ
ความต้องการในการจดั
กิจกรรมในปีถัดไป 
2. จัดตั้งคณะกรรมการ
โครงการ  วางแผน
ด าเนินการโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ
และเอกชน มอบหมาย
บทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบแก่หัวหน้า/
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ 
แต่ละกิจกรรม  รวมทั้ง 
บทบาทหน้าท่ีของผู้ที่มีส่วน
ร่วมในโครงการ และ
กิจกรรมต่างๆ 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน
ต่างๆ 
4. ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผล ระหว่างด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ และเมื่อ
สิ้นสุดการด าเนินกิจการ/
โครงการ พร้อมทั้งปรับปรุง
แก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

1. นักเรียนร้อยละ 100 
ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
2. นักเรียนร้อยละ 
87.46 มีมารยาทตาม
แบบวัฒนธรรมไทย 
และมีคณุธรรม 
จริยธรรมที่ดีงาม 
3. นักเรียนร้อยละ 
92.63 มีการประพฤติ
ตนเป็นลูกที่ดเีป็นลูก
ศิษย์ท่ีด ี
4. นักเรียนร้อยละ 100 
เลื่อมใสในการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 
5. นักเรียนร้อยละ 100 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและ
สิ่งแวดล้อม 
6. ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
ร้อยยละ 91.43  
มีความพึงพอใจใน 
ผลของโครงการ 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

   5. รวบรวมผลการ
ด าเนินงาน สรุปและรายงาน
ผลการด าเนินการราย
กิจกรรม และภาพรวมของ
โครงการ ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางแก้ไขหรือ
ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บัง
บัญชาตามล าดับขั้นตอน 

7. นักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข  
ระดับดีมาก 

5 โครงการ นกฮ. วัยใส
รักออกก าลังกายต้าน
ยาเสพตดิ 

1. ผู้เรียนร้อยละ  80  มี
สุขภาพทางกายสมบูรณ์
แข็งแรง และรักการออก
ก าลังกาย 
2. ผู้เรียนร้อยละ  90  รู้จัก
ดูแลตนเองให้ปลอดจากสิ่ง
เสพติดและหลักเดียวจาก
สภาวะทีเ่สี่ยงอันตราย 
3. เด็กระดบัปฐมวัยร้อยละ  
95  มีพัฒนาการด้าน
ร่างกายสมวยั มีทักษะการ
เคลื่อนไหว และสุขนิสัยใน
การดูแลรักษาสุขภาพของ
ตน 
4. ผู้มีส่วนเกีย่วข้องร้อยละ  
90  มีความพึงพอใจในผล
ของโครงการ 
 
 
 
 

1. ศึกษาและวิเคราะหผ์ล
การด าเนินงานในรอบปีท่ี
ผ่านมา สภาพปัญหาและ
ความต้องการในการจดั
โครงการ และกิจกรรมในปี
ถัดไป 
2. จัดตั้งคณะกรรมการ
โครงการ วางแผน
ด าเนินการโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่มสี่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมอบหมาย
บทบาทหน้าท่ี  
และความรับผดิชอบของ 
หัวหน้า/ผูร้ับผดิชอบ
กิจกรรมต่างๆ และผู้ที่มสี่วน
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ  
96.52 มีสุขภาพทาง
กายสมบรูณ์ แข็งแรง 
และรักการออก 
ก าลังกาย 
2. ผู้เรียนร้อยละ  
98.42  รู้จักดูแลตนเอง
ให้ปลอดจากสิ่งเสพตดิ 
หลีกเลี่ยงจากสภาวะที่
เสี่ยงอันตราย 
3. เด็กระดบัปฐมวัยร้อย
ละ  97.21 มี
พัฒนาการด้ารา่งกาย
สมวัย มีทักษะการ
เคลื่อนไหว และการ
ดูแลรักษาสุขภาพตน 
4. ผู้มีส่วนเกีย่วข้องร้อย
ละ 95.36  มีความพึง
พอใจในผลของโครงการ 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

  5. นักเรียนมีการพัฒนา
ตนเองให้มีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดี 
เห็นคุณคา่ในตนเอง มั่นใจ  
และกลา้แสดงออกอย่าง 
เหมาะสม 
6. เด็กระดบัปฐมวัยสามารถ 
ปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ และ
สังคมรอบข้าง และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

3. จัดการช่ังน้ าหนัก และ 
ส่วนสูงนักเรยีนทุกระดับ ช้ัน
เพื่อศึกษาจ านวนนักเรียน 
และเด็กอนุบาลที่มีน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย บันทึกลงในเอกสาร
พัฒนาการผู้เรียนทางด้าน
ร่างกาย  จัดท าสารสนเทศ
เกี่ยวกับพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย และน าข้อมูลไปใช้
พัฒนา และปรับปรุงแก้ไข
การด าเนินงานให้มี
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ทดสอบ
สอบสมรรถภาพทางกลไก
ของเด็กเพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย
อย่างต่อเนื่อง 
5. จัดกิจกรรมกายบรหิาร
หน้าเสาธงตอนเช้าก่อนเข้า 
ห้องเรียนให้เด็กรู้สึกสนุก 
สนาน และผ่อนคลายก่อน
เรียนตอนเช้า โดยครูมีการ
ช้ีแจงประชาสัมพันธ์
ประโยชน์ของการออกก าลัง
กาย 
 
  

5. นักเรียนมีการพัฒนา
ตนเองให้มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี เห็นคณุค่า
ในตนเอง  
มั่นใจ และกลา้
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม ในระดับ 
ดีมาก 
6. เด็กระดบัปฐมวัย
สามารถปรับตัวเข้ากับ
เพื่อนๆ และสังคมรอบ
ข้าง และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างม ี
ความสุขอยู่ในระดับ 
ดีมาก 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

   6. จัดทีมนักกีฬาตัวแทน 
โรงเรียน ส่งแข่งขันภาย 
นอกโรงเรียน เพื่อส่งเสริม
เด็กท่ีรักการเล่นกีฬาแต่ละ
ชนิดได้มโีอกาสแสดง
ความสามารถของตนเอง 
7. จัดกิจกรรม “เด็กไทยไร้
พุง” โดยการจัดกิจกรรม
ต่างๆให้กับเด็กที่มีน้ าหนัก
เกิน 
8. ฝึกซ้อมเชียรล์ีดเดอร์ และ
กองเชียร์นักกีฬาระดับ 
อนุบาลและระดับ
ประถมศึกษา เพื่อให้เด็กทุก
คนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
กีฬา 
9. จัดการแข่งขันกีฬา นกฮ.
เกมส์ ระดับอนุบาล และ
ระดับประถมศึกษา โดยเน้น
ให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าร่วม
เป็นนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
ให้มากท่ีสุด 
10. ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลระหว่าง 
ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ 

 

6 โครงการจดังาน
ประจ าปโีรงเรยีน 

1. ผู้เรียนร้อยละ  80  มี
สุนทรีภาพสมวัยและ
สามารถแสดงออกอย่าง 
เหมาะสมและเช่ือมั่นใน 
ตนเอง 

1. ประชุมศึกษาและ
วิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน
ในอดีตปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ 

1. ผู้เรียนร้อยละ  
89.88 มีสุนทรภีาพ
สมวัยและแสดงออก
อย่างเหมาะสมและ
เชื่อมั่นในตนเอง 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

  2. ผู้ปกครอง ชุมชนและผูม้ี
ส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ  90  มี
ความพึงพอใจในผลงานของ
โรงเรียน 
3. เพื่อสานความสมัพันธ์ 
ระหว่างผู้ปกครองกับคร ู
และนักเรียนในการร่วมมือ
ท ากิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพความเชื่อมั่นการ
กล้าแสดงออก อยู่ในระดับด ี

2. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
ฝ่ายต่าง ๆ พร้อมค าสั่ง 
มอบหมายงาน 
3. เตรียมความพร้อมในการ
จัดงาน ทั้งด้านนิทรรศการ
วิชาการ การแสดงบนเวที 
การท าบุญเลี้ยงพระและพิธี
การต่าง ๆ 
4. ประสานงานผู้ปกครอง
และชุมชน ออกบัตรเชิญการ
เข้าร่วมกิจกรรม                           
5. ประชุมติดตามความ 
ก้าวหน้าในการด าเนินงาน
และแก้ไขปญัหาอุปสรรค
ต่าง ๆ           
6. เตรียมการก่อนจัดงาน  
ตรวจสอบความพร้อม
ทางด้านต่าง ๆ        
7. ด าเนินการจดังาน
ประจ าปโีรงเรยีน โดยมีการ
แสดงนิทรรศการวิชาการ
ท าบุญเลีย้งพระการแสดง
บนเวที  และการ 
ออกร้านจ าหน่ายอาหาร
เครื่องดื่มใน งานและอื่น ๆ                          
8. ประเมินผลการ
ด าเนินงานของฝ่ายตา่งๆ 
และประเมินภาพรวม   
9. สรุปผลและรายงาน
โครงการ        

2. ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ  
91.54  มีความพึงพอใจ
ในผลงานของโรงเรยีน 
3. เพื่อสานความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปกครองกับครูและ
นักเรียนในการร่วมมือ
ท ากิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพความเชื่อมั่น
การกล้าแสดง ออก 
ระดับดีมาก 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

7 โครงการจดัระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

1. นักเรียนร้อยละ  100  
เรียนดีและหรือขาดแคลน 
ได้รับทุนการศึกษาหรือการ 
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการ
เรียน 
2. นักเรียนร้อยละ 90  รู้จัก 
ดูแลตนใหม้ีความปลอดภยั
ปลอดปัญหาทางเพศ ยาเสพ
ติด และสิ่งมอมเมา 
3. ผู้มีส่วนเกีย่วข้องร้อยละ  
90  มีความพึงพอใจในผล 
การด าเนินงานของโครงการ 
4. โครงเรียนมีเครือข่ายเฝา้ 
ระวังความปลอดภัยของเด็ก
โดยความร่วมมือระหว่างครู 
ผู้ปกครอง และชุมชน อยู่ใน
ระดับด ี
 
 

1. ศึกษาส ารวจสภาพปัญหา
ทางสังคมในชุมชนท้องถิ่น
วิเคราะห์ข้อมูลปญัหาต่างๆ 
ของนักเรียน รวมทั้งความ
ต้องการไดร้ับความ
ช่วยเหลือ 
2. วางแผนพัฒนาระบบดูแล
ความช่วยเหลือนักเรียน จดั
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ได้รับความช่วยเหลือตาม
สภาพปัญหา และ สาเหตุ 
ประสาน 
หน่วยงาน องค์กรที่
เกี่ยวข้องและเครือข่าย
ผู้ปกครอง ร่วมมือให้ความ 
ช่วยเหลือด าเนินการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ 
3. ติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติทุกกิจกรรม ให้มีการ
รายงานเป็นวัน และราย
สัปดาห์พร้อมทั้งลงมือแก้ไข
พื้นที่ท่ีมีเหตุการณ์เกดิขึ้น 
4. สรุปรายงานผลการ
ด าเนินการ ปญัหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 
 
 
 
 

1. นักเรียนร้อยละ  100  
เรียนดีและหรือขาด
แคลนได้รับทุน 
การศึกษาหรือการ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายใน
การเรยีน 
2. นักเรียนร้อยละ  90 
รู้จักดูแลตนให้มีความ
ปลอดภัย ปลอดปญัหา
ทางเพศ ยาเสพตดิ และ
สิ่งมอมเมา 
3. ผู้มีส่วนเกีย่วข้องร้อย
ละ 90  มีความพึงพอใจ
ในผลการด าเนินงาน
ของ 
โครงการ 
4. โครงเรียนมีเครือข่าย
เฝ้าระวังความปลอดภัย
ของ 
เด็กโดยความร่วมมือ 
ระหว่างครู ผู้ปกครอง  
และชุมชน ระดับดี 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

8 โครงการขยะรไีซเคลิ 1. นักเรียนร้อยละ  80   
มีจิตส านึกในการอนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อม และมสี่วนร่วม 
ในกิจกรรม การอนรุักษ์และ
ค่านิยมพอเพียง 
2. นักเรียนร้อยละ 80 ไดร้ับ  
ความความรู้ในเรื่องการคดั 
แยกขยะ ท่ีถูกต้องและ 
เหมาะสมสามารถน าความรู้
ไปคัดแยกขยะได ้
3. นักเรียนร้อยละ 85  มี
ผลงานและหรือสิ่งประดิษฐ์
เกี่ยวกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 
4. ผู้มีส่วนเกีย่วข้องร้อยละ   
90 มีความพึงพอใจในผล 
ของโครงการ 
5.  มีการร่วมมือระหว่าง 
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
และองค์กรท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
เสรมิสร้างค่านิยมความ
พอเพียง อยู่ในระดับด ี
 

1. ศึกษาสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนเตรียมวาง
แผนการด าเนินงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการ
บุคลากรที่เกีย่วข้องวางแผน 
พร้อมท้ัง มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบและวางแผนงาน
การด าเนินกิจกรรมดังน้ี 
- จัดตั้งชมรมนักอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมทัศนศึกษาชุมชน 
เศรษฐกิจพอเพียง                                    
- กิจกรรมคัดแยกขยะ              
- กิจกรรมสร้างมลูค่าเพิ่ม
จากขยะกิจกรรมธนาคาร
ขยะ                    
- กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ จาก
ขยะและโครงงานจากวัสด ุ
ธรรมชาติ วัสดุ เหลือใช้และ
วัสดุจากขยะ  
3. ติดต่อกับทางหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเช่น ส านักงานเขต
หนองจอกเพื่อจัดส่ง
เจ้าหน้าท่ีเข้ามารับแลกขยะ
แลกไข่ในโรงเรียน และ ใน
การพานักเรียนไปทัศนศึกษา
ชุมชนเศรษฐกิจ พอเพียง
เพื่อน ามาสานต่อในกิจกรรม
ต่าง ๆ  

1. นักเรียนร้อยละ  
98.65 มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
การอนุรักษ์และค่านิยม
พอเพียง 
2. นักเรียนร้อยละ  
89.93  ได้รบัความ
ความรู้ในเรื่องการคัด
แยกขยะที่ถูกต้อง 
และเหมาะสมสามารถ
น าความรูไ้ปคัดแยกขยะ
ได ้
3. นักเรียน ร้อยละ  85  
มีผลงานและหรือ
สิ่งประดิษฐเ์กี่ยวกับการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. ผู้มีส่วนเกีย่วข้องร้อย
ละ 93.21  มีความพึง
พอใจในผลของโครงการ 
5. มีการร่วมมือระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนและองค์กร
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
และเสรมิสร้างค่านิยม
ความพอเพียง  ระดับดี
มาก 
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4. ติดตามตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานของกิจกรรมต่าง 
ๆ เป็นระยะ   รับรายงาน
ข้อมูล 
5. สรุปและรายงานผลการ 
ด าเนินการ ปญัหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไข 

 
 
 
 
 

9 โครงการธนาคาร
โรงเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 80  รู้จัก   
วางแผนการใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสม 
2. นักเรียนร้อยละ  85  มี
นิสัยประหยัดรู้จักเก็บออม 
3. นักเรียนร้อยละ  80  เห็น
คุณค่าของเงินและ 
สร้างนิสยัการประหยดั 
ตามหลักของความพอเพียง 
4. นักเรียนร้อยละ  80   
รู้จักการท างานอย่างมรีะบบ 
ตามขั้นตอน 
5. นักเรียนมีความซื่อสัตย ์
ต่อตนเองและผู้อื่นและ 
ใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า  
ในระดับคณุภาพด ี             
                                 

1. ประชุมคณะผู้ให้การ
สนับสนุน ได้แก่ มลูนิธิ
เกียรตริ่วมมติรเพื่อการ 
ศึกษาและธนาคารเพื่อ 
การเกษตรและสหกรณ ์
การเกษตรในการวางระบบ
และก าหนดกิจกรรม
โครงการธนาคารโรงเรียน 
2. น าเสนอข้อมูลโดยผ่าน
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
เพื่อก าหนดผูร้ับผดิชอบ
โครงการ 
3. ประชุมช้ีแจงครูและ
ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 
4. จัดตั้งคณะกรรมการและ
คณะท างาน 
5. จัดท าเอกสารบญัชีในการ
ฝากเงินและประสาน งาน
กับเจ้าหน้าที่ทางธนาคาร 
 
 

1. นักเรียนร้อยละ 
83.19  รู้จักวางแผน
การใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสม 
2. นักเรียนร้อยละ  
85.42 มีนิสัยประหยัด
รู้จักเก็บออม 
3. นักเรียนร้อยละ  
82.31 เห็นคณุค่าของ
เงินและสร้างนิสยัการ
ประหยดัตามหลักของ
ความพอเพียง  
4. นักเรียนร้อยละ  
80.41 รู้จักการท างาน
อย่างมีระบบ  
ตามขั้นตอน 
5. นักเรียนมีความ
ซื่อสัตยต์่อตนเองและ
ผู้อื่นและใช้จ่ายเงินอย่าง
คุ้มค่า ในระดบัดี 
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    6. จัดอบรมให้ความรู้
กรรมการในการรับฝากเงิน 
และการจัดท าบัญชตี่าง ๆ  
7. ด าเนินงานตามโครงการ 
-  ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรเข้า
อบรมให้ความรู้กับคุณครู
และนักเรียนท่ีท าหน้าที่
เกี่ยวกับธนาคาร 
-นักเรียนท่ีท าหน้าที่
พนักงานท าการปฏิบัติงาน 
โดยการรับฝาก-ถอนเงิน 
พร้อมท้ังบันทึกบัญชีใน
รูปแบบของธนาคาร 
- มีการตรวจสอบบัญชีและ 
น าเงินส่งธนาคารเพื่อ 
การเกษตรและสหกรณ ์
8. สรุปรายงานผล
ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง 
และหาแนวทางแก้ไข 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา  2558  ที่ประสบผลส าเร็จ 
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว 

แผนงานวิชาการ 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1 โครงการพัฒนา
หลักสตูร
สถานศึกษา 

1. ครูร้อยละ 80 เข้าใจ
หลักสตูรและกระบวนการ 
พัฒนาหลักสตูร 
2. ครูร้อยละ 80 จัดการ
เรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสม
สอดคล้องกับหลักสตูรและ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. โรงเรียนมหีลักสูตร 
สถานศึกษาท่ีเหมาะสมและ 
สอดคล้องกับบริบทของ 
โรงเรียนในระดับด ี

1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลู
ผลการน าหลักสูตรไปใช้ 
2. ประชุมคณะครู  วางแผน
ด าเนินการจัดท าเอกสาร
และแนวทางการน า
หลักสตูรไปใช้ในเรื่องการท า
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาเพิ่มเติม และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การ
จัดท าโครงการสร้างหน่วย
การเรยีนรู้ การจดั ท า
รายละเอียดหน่วยการ
เรียนรู้ การจัดท าสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น การจดัท า
รายละเอียดและแนวการ 
จัดการเรียนการสอนส าหรับ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การ
เลื่อนช้ันเรียนและการจัด
ระดับการศึกษา                                    
3. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้
เหมาะสมกับสภาพปญัหา
และบริบทของท้องถิ่น     
            
                
            

1. ครูร้อยละ 94 เข้าใจ
หลักสตูรและ 
กระบวนการพัฒนา 
หลักสตูร 
2. ครูร้อยละ 97.08 
จัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสมสอดคล้อง
กับหลัก สูตรและเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
3. โรงเรียนมหีลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสม
และสอดคล้องกับบรบิท
ของโรงเรียนในระดับด ี
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

   

4. หลักสูตรฉบับปรับปรุง
แก้ไขไปใช้และติดตามนิเทศ
ตรวจสอบการน าหลักสตูร
ไปใช้       
5. สรุปผลการใช้หลักสูตร
เป็นระยะ รายงานผลการ
พัฒนาหลักสตูรและ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

 

2 โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

1. มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในเป็นไปตาม 
กฎกระทรวง  สะท้อนอัต 
ลักษณ์ของทางโรงเรยีน 
และน าไปปฏิบตัิไดจ้ริง 
2. ข้อมูลผลการประเมิน 
คุณภาพที่น าไปใช้พัฒนา 
และปรับปรุงแก้ไขแผน/ 
โครงการ/กิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพในปีถัดไป 
3. ผู้เรียนและผู้ปกครอง 
ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ
ในผลการจัดการศึกษาของ 
ทางโรงเรียน 

1. แนวทางหลักการ  วิธีการ
และแนวปฏิบตัิในการ
จัดระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา  เหตผุลความ 
ส าคัญและความจ าเป็นท่ี
จะต้องมีการประกันคณุภาพ
ภายใน 
2. ศึกษาผลการประเมิน
คุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด  
ผลการประเมินคณุภาพ
ภายนอก จุดแข็ง  จุดควร
พัฒนา ข้อเสนอแนะและ 
แนวโน้มการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต 
3. จัดตั้งคณะกรรมการ  
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ พร้อมทั้ง
แสวงหาวิธ/ีแนวทางการน า
ครู  บุคลากร  ผู้เรยีน 

1. มีระบบประกัน
คุณภาพภายในเป็นไป
ตามกฎกระทรวง  
สะท้อนอัตลักษณ์ของ
ทางโรงเรียนและน า ไป
ปฏิบัติได้จริง  ระดับดี 
2. ข้อมูลผลการประเมิน
คุณภาพที่น าไปใช้พัฒนา
และปรับปรุงแก้ไขแผน/
โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพในปีถัดไป  
ระดับดี 
3. ผู้เรียนและผู้ ปกครอง
ร้อยละ 85.69  มีความ
พึงพอใจในผลการจัด
การศึกษาของทาง 
โรงเรียน 
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   และผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องให้
เข้ามามสี่วนร่วมในการ
ประกันคณุภาพภายใน 
4. ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาและตัวบ่งช้ี
ส าหรับการประเมินคุณภาพ
ภายในให ้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาตามกฎกระทรวง   
สภาพปัญหาความต้องการ   
จุดเน้นการพัฒนา                         
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ของทางโรงเรียน 
5. จัดท าแผนพัฒนาการจดั 
การศึกษาของสถานศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจ าปี
โดยหลอมรวมภารกิจ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาที่
ก าหนดอยู่ในแผนและให้มี
การประเมินการบรรลผุล
ตามแผน ใหส้อดคล้องกับ
การประเมิน 
คุณภาพตามมาตรฐาน/  ตัว
บ่งช้ีการประกันคณุภาพ
ภายใน/ภายนอก 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/
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   6. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและระบบข้อมลู
สารสนเทศ ให้มีโครงสร้าง
องค์กรบริหารเหมาะสม
สอดคล้องกับการบริหาร
จัดการตามแผน  และ 
ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์   
มีการน าข้อมลูสารสนเทศมา
ใช้ในการวางแผนพัฒนา 
การศึกษา รวมทั้งแผน
บริหารจดัการอยา่งต่อเนื่อง 
7. ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนการปฏิบัติการประจ าปี  
รวมทั้งติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุง
แก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
8. พัฒนาเครื่องมือวัดและ 
ประเมินผลแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมตามแผน  
รวมทั้งเครื่องมือวัดและ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐาน 
การศึกษาท่ีก าหนด 
ปรับปรุงแก้ไขและน าไปใช้
อย่างต่อเนื่อง 
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   9. จัดให้มีมีการประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา  
โดยใช้เครื่องมือท่ีจัดท าขึ้น
และศึกษาวิเคราะห์จากผล
ด าเนินการโครงการ/ 
กิจกรรมที่เกีย่วข้อง 
10. จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)ที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอผู้บริหาร 
คณะกรรมการ  หน่วยงาน
ต้นสังกัด  หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  และเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ 
11. รวบรวมข้อมูลผลการ 
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานที่ยังไม่บรรล ุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือ
ปัญหาความต้องการของ
ทางโรงเรียน  ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข  
เพื่อน าไปใช้พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  หรือปรับแกไ้ข
แผนพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีใน
รอบปีถัดไปอยา่งต่อเนื่อง 
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3 โครงการพัฒนา
ทักษะชีวิตพิชิต
ปัญหา 

1. นักเรียนร้อยละ 90 มี
ความสามารถปรบัตัวเข้ากับ
สังคม สามารถใช้ทักษะชีวิต
ในการแก้ปัญหาการเผชิญ
สถานการณ์และลดการ
ขัดแย้ง 
2. นักเรียนร้อยละ 85 มีการ
เรียนรูผ้่านประสบ การณ์
ตรงและเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
ทั้งในและนอก 
สถานศึกษาและได้รับการ 
ประเมินผลการผ่านกิจกรรม 
3. นักเรียนร้อยละ 100 ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดให ้
4. นักเรียนร้อยละ 75 มี
ทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วม 
กับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 
5. ผู้มีส่วนเกีย่วข้องร้อยละ 
90 มีความพึงพอใจในผล
ของโครงการ 
6. นักเรียนมีความรู้ ความ 
เข้าใจในทักษะชีวิต และ 
ภูมิคุ้มกันในการแกป้ัญหา  
และการด าเนินในชีวิต 
ประจ าวันได ้

1. ศึกษาและวิเคราะหผ์ล
การด าเนินงานในรอบปีท่ี
ผ่านมาสภาพปญัหาและ
ความต้องการในการจดั
กิจกรรม/โครงการในปี 
ถัดไป 
2. จัดตั้งคณะกรรมการ
โครงการวางแผนด าเนิน 
การโดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง  
ชุมชน และหน่วยงาน/
องค์กรภาครัฐและเอกชน  
มอบหมายบทบาทหน้าท่ี
และความรับผดิชอบแก่
หัวหน้าผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมต่างๆ แตล่ะ
กิจกรรม รวมทั้งบทบาท
หน้าท่ีของผู้ที่มีส่วนร่วมใน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ 
แต่ละกิจกรรม 
3. ด าเนินการจดักิจกรรม
ดังนี้ กิจกรรม ลูกเสือ- 
ยุวกาชาดกิจกรรมนักเรยีน                     
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
จัดกิจกรรมฝึกการท างาน
ร่วมกัน จัดกิจกรรมฝึกการ
ใช้ทักษะชีวิตการเผชิญ
สถานการณ ์
การแก้ปัญหาและข้อขัดแย้ง 

1. นักเรียนร้อยละ 
92.09 มีความ สามารถ
ปรับตัว 
เข้ากับสังคม สามารถใช้
ทักษะชีวิตในการ 
แก้ปัญหาการเผชิญ 
สถานการณ์และลดการ
ขัดแย้ง 
2. นักเรียนร้อยละ 
98.23 มีการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงและ
เรียนรูร้่วมกับผู้อื่นทั้งใน
และนอกสถานศึกษา
และได้รับการ
ประเมินผลการผ่าน
กิจกรรม 
3. นักเรียนร้อยละ 100 
ผ่านกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
4. นักเรียนร้อยละ 
83.98 มีทักษะในการ
ท างานรักการท างาน 
สามารถท างานร่วม กับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 
5. ผู้มีส่วนเกีย่วข้องร้อย
ละ 95.14 มีความพึง
พอใจในผลของโครงการ 
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กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมจดัทัศนศึกษา
นอกสถานท่ีจัดกิจกรรม
เสรมิสร้างศักยภาพทาง
เทคโนโลย ี
4. ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลระหว่างด าเนิน 
กิจกรรมต่างๆ  และเมื่อ
สิ้นสุดการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ พร้อมท้ังปรับ 
ปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
5. รวบรวมผลการด าเนิน 
งาน สรุปและรายงานผล
การด าเนินการเป็นราย
กิจกรรมและภาพ รวมของ
โครงการปญัหาอุปสรรค  
และแนวทางแก้ไขหรือข้อ 
เสนอแนะเสนอผู้บังคับ 
บัญชา ตาม ล าดับขั้นตอน 

6. นักเรียนมีความรู้  
ความเข้าใจในทักษะ 
ชีวิต และภูมคิุ้มกันใน 
การแก้ปัญหา และ
การด าเนินใน
ชีวิตประจ าวันได้  
ระดับดี 

4 โครงการศูนย์
พัฒนาการเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรตฯิ 

1. ผู้เรียนร้อยละ  80                
มีความสามารถ ค้นคว้าหา
ความรู้จากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อ 
จาก  Network  ต่าง ๆ 
2. ผู้เรียนร้อยละ  80  
สามารถสรา้งสรรค์ผลงาน 
หรือช้ินงานการเรียนรู้ผา่น
การสืบเสาะหา ความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
 

1.  ศึกษาและวิเคราะหผ์ล
การด าเนินการในรอบปีท่ี
ผ่านมาหลักการ  ทฤษฎี   
แนวคิด  การจัดการเรยีนรู้
ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
และการน าสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจดั
กระบวนการเรียนรู ้
 
 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ  
86.24  มี
ความสามารถค้นคว้า
หาความรู้จากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์          
และสื่อจากNetwork   
ต่าง ๆ 
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ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

  3. ผู้มีส่วนเกีย่วข้องร้อยละ  
90 มีความพึงพอใจใจ
ผลงานของโครงการ 
4. ครูสามารถใช้สื่อ 
เทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้  
นวัตกรรมและภูมิปญัญา 
ท้องถิ่นในการจัดการเรยีน
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู ้
และสื่อเทคโนโลยีเพื่อการ 
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

2. จัดระดมทรัพยากรและ 
งบประมาณในการจดัซื้อ   
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ครภุัณฑ์  
ประจ าศูนย์ฯ และการ
ให้บริการของศูนย์ให้
สะดวก คล่องตัวและทั่วถึง
มากยิ่งข้ึน 
3. จัดท าท าเนียบ  สื่อ
ออนไลน์ และออฟไลน์
ประจ าศูนย์ฯ มีมาตรการ
กระตุ้นการใช้สื่อให้ทั่วถึง
และแพร่หลาย  มรีะบบ 
ควบคุมก ากับการน าไปใช้  
การดูแลสื่อให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยและพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 
4. ติดตั้งอุปกรณ์
เทคโนโลยีในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการเพิม่ขึ้น  
ตามความต้องการและ
จ านวนห้องเรียนที่เพ่ิมมาก
ขึ้น  พร้อมท้ังจัดให้มีการ
ดูแลและซ่อมบ ารุงให้
อุปกรณ์ต่าง ๆ  สามารถ 
น าไปใช้อย่างคุ้มค่ามาก
ที่สุด 
 
 
 
 

2. ผู้เรียนร้อยละ  
87.16 สามารถ
สร้างสรรคผ์ลงาน 
หรือช้ินงานการ 
เรียนรูผ้่านการสืบ 
เสาะหาความรู้จากสื่อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได ้
3. ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
ร้อยละ 91.63  มี
ความพึงพอใจใน
ผลงานของโครงการ 
4. ครูสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยี  แหล่ง 
เรียนรู้ นวตักรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 
การจัดการเรยีน 
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ระดบัดี 
5. โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้และสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการ 
ศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ  ระดับ
ดีมาก 
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5. จัดอบรมพัฒนาการใช้
สื่อและสร้างสื่อแก่
ครูผูส้อน ให้เข้าใจและ  
ตระหนักถึงคณุค่าของสื่อ  
มีแนวทางเข้าถึงสื่ออย่าง
หลากหลายในโลก cyber  
และสามารถจัดท าสื่อ                
ง่ายๆ ได ้
6. พัฒนาครูแกนน าการ
สร้างและพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
น ามาใช้จัดการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ  เป็น
ต้นแบบของครูคนอ่ืน ๆ  
สามารถนิเทศแนะน าครู
คนอ่ืน ๆ ให้มีพัฒนาการ
ด้านสื่อเทคโนโลยีดีขึ้น 
7. ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรตฯิ ให้ 
บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่ ผูเ้รียน คร ู
บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงาน / องค์กร  และ
สถานศึกษาเครือข่าย 
พันธมิตรอย่างต่อเนื่อง  
โดยก าหนดองค์ความรู้ที่
จ าเป็นเรื่อง “การจัดการ 
เรียนรู้ใหส้อดคล้องกับการ
ท างานของสมองของ
มนุษย”์ ในระดับอนุบาล 
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ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

   เรื่อง “คุณค่า 
ของเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการก้าวสู่การพัฒนา
ระดับสากลและประชาคม
อาเซียน” ในระดับประถม
ศึกษา  เพื่อให้เด็กเกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าง 
โรงเรียนกับชุมชน  และ
หน่วยงาน /องค์กรภาครัฐ
และเอกชนในและนอก
ประเทศ 
8. จัดกิจกรรมประกวด / 
แข่งขันการผลติและใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ที่มี
ผลงานดเีด่น 
9. คัดเลือกนักเรียนท่ีมีแวว 
ความสามารถดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝึก
ทักษะประสบการณ์ส่งเข้า
ประกวด/แข่งขันภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
10. ติดตามประเมินผลการ 
 ด าเนินงานแต่ละกิจกรรม
และปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

   

11. รวบรวมข้อมูล สรุป
และรายงานผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข  เสนอ 
บริหาร และหน่วยงานอื่น                     
ที่เกี่ยวข้อง 
12. น าผลการด าเนินงาน
โครงการไปวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนิน 
งาน ในรอบปีถัดไป 

 

5 โครงการส่งเสริม
ศิลปะ ดนตร ี
นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ 
และนันทนาการ 

1. นักเรียนร้อยละ 80  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมใน
หลักสตูรและกิจกรรมเสริม
หลักสตูรในและนอก
โรงเรียนได ้
2. นักเรียนร้อยละ 80  
สนับสนุนนโยบายและ 
แผนการส่งเสริมของ 
โรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
ครบวงจร 
3. นักเรียนร้อยละ 90  
มีความพึงพอใจในการเข้า มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
4. นักเรียนร้อยละ 85  
ได้รับรางวัลจากการเข้า 
ร่วมกิจกรรมและการ 
ประกวดแข่งขันกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 
 

1. ศึกษากิจกรรมใน 
หลักสตูรและกิจกรรมเสริม
หลักสตูรที่มีความเกี่ยวข้อง 
กับโครงการส่งเสริมศลิปะ 
ดนตรีนาฏศิลป์ วรรณศิลป์ 
และนันทนาการ เพื่อน ามา                 
วางแผนการจัดกจิกรรม 
และเตรียมจัดท าโครงการ 
2. ประชุมผู้ที่มีความ 
เกี่ยวข้องและวางแผนการ
ด าเนินการ 
3. ด าเนินการตามกิจกรรม 
ดังนี ้
   3.1 จัดตั้งชมนักเรียน 
         - ชมรมดนตร ี
         - ชมรมนาฏศลิป ์
         - ชมรมศิลปะ 
         - ชมรมภาษาจีน 
         - ชมรมกีฬา 

1. นักเรียนร้อยละ 
97.56 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมในหลักสตูร
และกิจกรรมเสริม
หลักสตูรในและ 
นอกโรงเรียนได ้
2. นักเรียนร้อยละ 
89.72 สนับสนุน
นโยบายและแผนการ
ส่งเสริมของโรงเรียน
อย่างเป็นระบบ 
ครบวงจร 
3. นักเรียนร้อยละ 
92.18 มีความพึง
พอใจในการเข้ามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

  5. นักเรียนเกิดสุนทรียภาพ
ทางอารมณ์ที่ดีความสุข 
ระดับด ี
6. นักเรียนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้

   3.2  จัดการฝึกซ้อม
ความสามารถและทักษะที่
เกี่ยวข้อง 
   - ฝึกซ้อมดนตร/ีการร้อง
เพลง 
3.3  จัดแข่งขันภายใน 
โรงเรียนและคัดเลือก 
ตัวแทนส่งแข่งขันนอก 
โรงเรียน 
   - แข่งขันการวาดภาพ 
ระบายส ี
   - แข่งขันการร้องเพลง 
   - แข่งขันการแสดงเต้นร า 
   - แข่งขันกีฬา 
   - แข่งขันทักษะทาง 
ภาษาจีน 
3.4 จัดให้นักเรียนร่วม 
การแสดงในโอกาสต่างๆ 
เช่น วันส าคัญ กีฬา  
วันวิชาการ งานประจ าป ี
ของโรงเรียน 
   - การแสดงนาฏศิลป ์
ในงานวันแม่  วันวิชาการ  
และงานประจ าปีของ 
โรงเรียน 
  - การแสดงดนตรีใน 
งานวันแม่  วันวิชาการ และ       
- การแสดงดนตรีใน 
งานวันแม่  วันวิชาการ และ
งานประจ าปีของโรงเรียน        

4. นักเรียนร้อยละ 
88 ได้รับรางวัลจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม
และการประกวด
แข่งขันกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 
5. นักเรียนเกิด 
สุนทรียภาพทาง
อารมณ์ทีด่ ี ระดับดี 
6. นักเรียนสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 
ระดับดี 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     - การแสดงทาง 
ภาษาจีนในงานวันแม่                    
วันวิชาการและงานประจ าปี
ของโรงเรียน 
   - ร่วมกิจกรรมแข่งขัน 
กีฬาสีภายในโรงเรยีน 
   3.5  จัดกิจกรรมวัน 
ส าคัญทางศาสนาและศิลปะ 
วัฒนธรรม เช่น  
งานวันไหว้ครู แห่เทียน 
จ าน าพรรษา  วันสุนทรภู่  
วันลอยกระทง งานสืบสาน 
วัฒนธรรมไทยจีนฯลฯ  
4. ติดตามตรวจสอบ 
ระหว่างปฏิบตัิกิจกรรม 
5. รวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินงานของแต่ละ 
กิจกรรม 
6. ประเมินผลการด าเนิน
โครงการ สรุปผล และ 
รายงานต่อผู้บริหาร และ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการการ
เรียนรูเ้ด็กปฐมวยั 

1. เด็กร้อยละ 90  มี
พัฒนาการด้านรา่งกาย
สมวัย 
2. เด็กร้อยละ 85   
มีพัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจสมวยั 
3. เด็กร้อยละ 85   
มีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 

1. ศึกษาและท าความเข้าใจ
พัฒนาการของเด็กวัย 3 – 5 ปี  
การท างานของสมองของ 
มนุษย์ท่ีอยู่ในช่วงวัย 3 – 5                
ปี  ลักษณะกิจกรรมในการ                  
ฝึกประสบการณ์ และ การ
กระตุ้นพัฒนาการทางด้าน                   
ต่าง ๆ ตามช่วงวัยของเด็ก 

1. เด็กร้อยละ 90   
มีพัฒนาการด้าน 
ร่างกายสมวยั 
2. เด็กร้อยละ  85   
มีพัฒนาการด้าน 
อารมณจ์ิตใจสมวัย 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

  4. เด็กร้อยละ 85  มีพัฒนา 
การทางด้านสติปัญญาสมวัย 
5. เด็กร้อยละ  85  มี
ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก บุคคล และสถานท่ี
แวดล้อมรอบตัวเด็ก 
ธรรมชาตริอบตัว และสิ่ง
ต่างๆรอบตัวเด็ก 
6. เด็กร้อยละ  85  มีความ
พร้อมศึกษาต่อในระดับ
ประถมศึกษา 

2. วางแผนการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
ต่างๆ ก าหนดช่วงเวลาใน
การด าเนินกิจกรรม   
จัดหาสื่อ อุปกรณ์  และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการแต่ละกิจกรรม 
3. จัดท าสื่อ  เครื่องมือวัด
และประเมินผลพัฒนาการ
แต่ละด้านของเด็กและ
แบบทดสอบวัดความรู้
พื้นฐานของเด็ก  ทดลอง 
ใช้และปรับแก้ไขเครื่องมือ
ให้มีคุณภาพ 
4. ส่งเสรมิกิจกรรมหนูท า
ได ้
5. ส่งเสรมิกิจกรรมฝึกหัด 
คัดลายมือ 
6. ส่งเสรมิกิจกรรมเกม
การศึกษา   
7. ส่งเสรมิกิจกรรมศลิปะ
น่ารู้   
8. กิจกรรมนิทานพาเพลิน  
9. ส่งเสรมิกิจกรรมหนูน้อย 
นักวิทยาศาสตร์    
10. ส่งเสริมกิจกรรม
อัจฉริยะภาพรุ่นเยาว์   
 
 

3. เด็กร้อยละ  85           
มีพัฒนาการด้าน
สังคมสมวัย 
4. เด็กร้อยละ 85   
มีพัฒนาการทางด้าน 
สติปัญญาสมวัย 
5. เด็กร้อยละ 85   
มีความรูเ้รื่องรา
เกี่ยวกับตัวเด็กบคุคล
และสถานท่ีแวดล้อม 
ตัวเด็ก ธรรมชาติ
รอบตัว และสิ่งต่างๆ  
รอบตัวเด็ก 
6. เด็กร้อยละ  85   
มีความพร้อมศึกษา
ต่อ ในระดับประถม
ศึกษา 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

7 โครงการจดั
ประสบการณ์การ
เรียนรูเ้ด็กปฐมวยั 

1. ครูร้อยละ  95  มีการ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ครบทุกด้าน 
2. ครูร้อยละ  90  มีการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิผลเน้นเด็ก 
เป็นส าคญั 
3. ครูร้อยละ  90  มีการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบ 
สนองต่อธรรมชาติและ 
ความต้องการของเด็ก 
4. ครูร้อยละ  90  มีความ 
สัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ครอบครัว 
5. เด็กร้อยละ 95  มี 
พัฒนาการสมวัย  และมี 
ความพร้อมศึกษาต่อ 
ในระดับประถมศึกษา 
6. เด็กผ่านคณุลักษณะที ่
พึงประสงค ์
7. เด็กสามารถท างาน 
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
8. ผู้มีส่วนเกีย่วข้องร้อยละ  
90  มีความพึงพอใจในผล
ของโครงการ 
 

1. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร
ปฐมวัย พ.ศ. 2546  และ
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับพัฒนาการการเรียนรู้
ของเด็กในแต่ละช่วงวัย 
2. จัดท าแผนการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้  
จัดท าแผนการจัดกิจกรรม
ประจ าวัน และน าแผนการ
จัดประสบการณ์การเรยีนรู้
ไปใช้ 
3. จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาจีนและสื่อเทคโนโลยี
แก่เด็กปฐมวัย 
4. จัดสภาพแวดล้อม วัสดุ  
อุปกรณ์  ของเล่นของใช้ 
และจัดบรรยากาศอย่าง
อบอุ่น 
5. ติดตามบันทึกและ
ประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 
6. วิเคราะหผ์ลประเมิน
พัฒนาการของเด็ก  และ
น าผลการประเมินไปใช้
พัฒนาต่อไป 
 

1. ครูร้อยละ 95 มี
การส่งเสริมพัฒนา 
การของเด็กครบทุก
ด้าน 
2. ครูร้อยละ  90  มี
การจัดประสบการณ์
การเรยีนรู้อย่างม ี
ประสิทธิผลเน้นเด็ก 
เป็นส าคญั 
3. ครูร้อยละ  90  มี
การส่งเสริมการเรียน 
รู้ที่ตอบสนองความ 
ต้องการของเด็ก 
4. ครูร้อยละ  90   
มีความสมัพันธ์ที่ดีกับ 
เด็กและครอบครัว 
5. เด็กร้อยละ 95  มี  
พัฒนาการสมวัย และ
มีความพร้อมศึกษา
ต่อในระดับประถม 
ศึกษา 
6. เด็กผ่าน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
7. เด็กสามารถท างาน 
ร่วมกับผู้อื่นได ้
8. ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
ร้อยละ  90  มีความ
พึงพอใจในผลของ 
โครงการ 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

8 โครงการพัฒนาระบบ
การวัดผลและ
ประเมินผล 

1. ระบบการวัดและ
ประเมินการศึกษาร้อยละ 
90 เป็นไปตามเกณฑ์การ 
ประเมินผลของสถานศึกษา 
2.  ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องร้อยละ  
90 มีความพึงพอใจในผล
ของโครงการ 
3. การวัดและประเมินผล
การเรยีนรู้เหมาะสม
สอดคล้องกับหลักสตูรและ 
มีคุณภาพไมต่่ ากว่าระดับด ี
 
 
 
 

1. ศึกษาแนวความคิด/ 
ทฤษฏี/ หลักการ/ แนว
ทางการวัดผลประเมินผล
การเรยีนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลาง ประเมินผลตาม 
สภาพจริง รูปแบบและ
วิธีการประเมินผลในระดับ
ต่าง ๆ 
2. จัดตั้งคณะกรรมการ
การประเมินผลของ
โรงเรียนประชุมชี้แจง แบ่ง
งานและมอบหมายงาน 
3. คณะกรรมการและ
ครูผูส้อนประชุมหารือ 
ออกแบบการวัดและ
ประเมินผล ปฏิบัตติาม 
ระเบียบวา่ด้วยการ
ประเมินผลของโรงเรียน 
4. จัดท าเครื่องมือการ
วัดผลประเมิน แล้วน าไป 
ทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพ
ของเครื่องมือ 
5. ด าเนินการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้               
8 กลุ่มสาระ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ การอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระหว่างปี และปลายปีให้ 

1. ระบบการวัด 
และประเมินการ 
ศึกษาร้อยละ 95.59  
เป็นไปตามเกณฑ์การ 
ประเมินผลของ
สถานศึกษา 
2. ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
ร้อยละ 98.21 มี
ความพึงพอใจในผล
ของโครงการ 
3. การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
เหมาะสมสอดคล้อง
กับหลักสตูรและมี
คุณภาพไม่ต่ ากว่า 
ระดับดี 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

   
 

เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา
ด้วยวิธีการที่มีความ
หลากหลาย 
6. ประสานงานต้นสังกัด 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
จัดการประเมินคุณภาพ
ระดับเขตพื้นท่ี และการ
จัดการประเมินคุณภาพ 
ระดับชาต ิ
7. รวบรวมผลการประเมิน 
จัดท าข้อมูลสถิติและการ
แปรผลข้อมูล จดัท าเป็น
รูปเลม่รายงาน 
8. บันทึกผลการประเมิน
ในแบบ ปพ. และเอกสาร
หลักฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 
9. ตัดสินผลการเรยีน
ปลายปี และการเลื่อนช้ัน
เรียน 
10. สรุปผลและประเมิน 
ผลรายงานผลการ 
ด าเนินงานปัญหา อุปสรรค
และแนวทางแก้ไข 

 

9 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อปฏิรูป
การเรยีนรู้ทั้ง
โรงเรียน 

1. ร้อยละ 80 มีการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนา 
สื่อ และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1. ศึกษาแนวความคิด/
ทฤษฎี/หลักการ/แนว
ทางการวิจัย/การน าสื่อ
เทคโนโลยี/นวตักรรม 
ใหม่ๆ มาพัฒนาเพื่อปฏริูป 

1. ร้อยละ 100  
มีการศึกษาค้นคว้า  
วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ  
และกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ที่เน้น 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

  2. ร้อยละ 80 ไดร้ับการ
อบรมพัฒนาเกี่ยวกับวิจัยใน
ช้ันเรียน 
3. ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
ร้อยละ 90  มีความพึงพอใจ
ในผลของโครงการ 
4. โรงเรียนมีการวิเคราะห์
และวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา ในระดับ ด ี
 
 

การเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 
2. ประชุม สัมมนา และ
อบรมครเูกี่ยวกับวิจัยเพื่อ
ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้ง
โรงเรียน 
3. ฝึกให้ครูท าวิจัย และ
พัฒนาสื่อเทคโนโลยี
นวัตกรรมใหม่ ๆ เน้นการ 
แก้ปัญหาส าคัญๆ ของ
ผู้เรยีน โดยใช้หลักการแนว
ปฏิบัติ และหลักจิตวิทยา
ในการพัฒนาและปรับปรุง
แก้ไขในการพัฒนา
กระบวนการจดัการเรียนรู้
ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคญั 
4. ครูด าเนินการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อปฏิรูปการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ควบคูไ่ปกับการ
จัดการเรียนการสอน 
5. ครูท าการวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน รวบรวมข้อมลู 
และวิเคราะห์ข้อมลู แปล
ผลข้อมลูการเรียนรู้ และ
จัดท ารายงานในรูปแบบ
การวิจัย 
 

ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
2. ร้อยละ 86.78 
ได้รับการอบรม
พัฒนาเกี่ยวกับวิจัยใน 
ช้ันเรียน 
3. ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
ร้อยละ 93.12 มี
ความพึงพอใจใน 
ผลของโครงการ 
4. โรงเรียนมีการ 
วิเคราะห์ และวิจยั 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ทางการศึกษา  
ในระดับ ดี 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

   6. น าเสนอผลการวิจัยที่
ด าเนินการทั้งหมด สรุปผล
การแก้ปัญหา/ประเมินผล
การด าเนินการ อุปสรรค
และแนวทางแก้ไขพัฒนา
ผู้เรยีน 

 
 
 
 
 
 

10 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย-จีน 

1. ครู  บุคลากรและ 
ผู้เรยีนร้อยละ 90 มีส่วน
ร่วมในการสืบสานด้าน
วัฒนธรรม 
2. ชุมชนคณะกรรมการ
บริหาร ครู  บุคลากรร้อยละ   
95 ยอมรับและพึงพอใจใน
การพัฒนาเอกลักษณ์ของ 
โรงเรียน 
3. ผู้เรียนร้อยละ  90   
ได้รับรางวัลการประกวด
และแข่งขันกิจกรรม
ภาษาจีน 
4. ครูบุคลากรและผู้เรียน
สามารถน าความรู้และ 
ประสบการณ์ทางด้าน 
ภาษาจีน และด้าน 
วัฒนธรรมไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ใน ระดับด ี
 

1. ศึกษาประวัติ 
ความสัมพันธ์ไทย - จีน 
วิเคราะหร์ูปแบบการ
พัฒนา และความกลมกลืน 
ของวัฒนธรรมไทยจีน 
2. ส ารวจสภาพชีวิตของ
คนไทยเช้ือสายจีนในชุมชน 
ศึกษาและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมที่ยังคงถือ
ปฏิบัต ิ
3. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ ก าหนด
กิจกรรมที่จะด าเนินการ 
วัน เวลา  มอบหมาย 
คณะกรรมการการติดตาม
โครงการ 
4. ด าเนินกิจกรรมดังนี ้
   4.1 จัดตั้งชมรมรักษ์
ภาษาจีน 
   4.2 จัดกิจกรรม ดนตรี 
นาฏศิลป์และนันทนาการ
แบบจีน 
   4.3 จัดกิจกรรมการ
แสดงตามวัฒนธรรม 

1. ครู  บุคลากรและ 
ผู้เรยีนร้อยละ  95  มี
ส่วนร่วมในการสืบ
สานด้านวัฒนธรรม 
2. ชุมชน และ
คณะกรรมการบรหิาร   
ครู  บุคลากรร้อยละ   
96 ยอมรับและ               
พึงพอใจในการพัฒนา 
เอกลักษณ์ของ
โรงเรียน 
3. ผู้เรียนร้อยละ  90  
ได้รับรางวัลการ
ประกวดและแข่งขัน 
กิจกรรมภาษาจีน 
4. ครูบุคลากรและ 
ผู้เรยีนสามารถน า 
ความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้าน 
ภาษาจีน และด้าน 
วัฒนธรรมไปปรับใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได ้
ใน ระดับดี 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

   
 
 

ประเพณี และวิถีชีวิตของ
ชาวจีน 
   4.4 จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญ เช่น วันตรุษจีน 
ไหว้พระจันทร์ ประเพณี
งานง้ิวหนองจอก   
   4.5 ฝึกซ้อมทักษะด้าน 
ภาษาจีนแล้วจดัประกวด
และแข่งขันภายใน 
ภายนอกโรงเรียน 
   4.6 ฝึกซ้อมการแสดง
และกิจกรรมนันทนาการ
หมู่แบบจีน จัดส่งการ
แสดงภายใน-ภายนอก 
   4.7 โรงเรียนจัดกิจกรรม   
Chinese Day 
   4.8 จัดหาอุปกรณ์และ
เครื่องดนตรีจีน 
5. ติดตามตรวจสอบ
ระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม 
นิเทศติดตามผล 
6. รวบรวมข้อมูล ผลการ 
ด าเนินงานแตล่ะกิจกรรม 
7. ประเมินผลการด าเนิน
โครงการ สรุปผลรายงาน
ต่อผู้บริหาร และผู้ที่มสี่วน
เกี่ยวข้อง 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา  2558  ที่ประสบผลส าเร็จ 
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว 

แผนงานบุคลากร 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

1 โครงการพัฒนาครู
และบุคลากร 

1. โรงเรียนมีการบรหิารงาน
บุคคลอย่างเป็นระบบ   
ในระดับด ี
2. ร้อยละ  95 โรงเรียน 
มีครูครบช้ันเพียงพอ และมี
คุณภาพ 
3. ครูและบุคลากร ร้อยละ 
85  มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดกระบวนการเรียนรู ้
เต็มศักยภาพเน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 
4. ครูร้อยละ 90  ได้รับ 
การพัฒนาในวิชาที่สอนหรือ
วิชาตามเกณฑ์ที่คุรสุภา 
ก าหนด 
5. ครูและบุคลากรร้อยละ 
95  มีขวัญก าลังใจในการ 
ปฏิบัติงาน 
6. ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
ร้อยละ 90  มีความพึงพอใจ
ในผลของโครงการ 

1. ศึกษาและวิเคราะห์
เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน  
สภาพปัญหา และความ
ต้องการที่จ าเป็นใน 
การพัฒนาครูและบุคลากร
ในโรงเรียน 
2. ก าหนดกิจกรรม
หลักเกณฑ์ในการประเมิน
ครู  และบุคลากร 
3. จัดตั้งคณะกรรมการ  
ก าหนดผูร้ับผดิชอบ
กิจกรรมต่าง ๆ 
4. จัดการประชุม  วาง
แผนการด าเนินงาน  ตาม
ภาระงานท่ีก าหนด 
5. ด าเนินงานตามระบบ
พัฒนาครู และบุคลากร 
ดังนี ้
   5.1 สรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง ถอดถอน 
   5.2 ส่งเสริมมาตรฐาน 
วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
   5.3 ส่งเสรมิและพัฒนา  
เพื่อขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

1. โรงเรียนมีการ
บริหารงานบุคคล 
อย่างเป็นระบบ  ใน 
ระดับดี 
2. ร้อยละ  95  
โรงเรียนมีครคูรบชั้น
เพียงพอ และมี
คุณภาพ 
3. ครูและบุคลากร 
ร้อยละ  95  มีความรู ้
ความเข้าใจในการจดั 
กระบวนการเรียนรู ้
เต็มศักยภาพเน้น 
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
4. ครูร้อยละ 90  
ได้รับการพัฒนาใน
วิชาที่สอนหรือวิชา
ตามเกณฑ์ที่คุรสุภา 
ก าหนด 
5. ครูและบุคลากร 
ร้อยละ 95  มีขวัญ 
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
6. ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
ร้อยละ 90  มีความ 
พึงพอใจในโครงการ 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

   
 
 
 
 

  5.4 สวัสดิการครูและ
บุคลากร 
  5.5 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ครู และบุคลากร  
  5.6 ส่งเสริมการประเมิน
วิทยฐานะ 
  5.7 กิจกรรมอบรม และ 
พัฒนาครู 
  5.8 จัดส่งครู  บุคลากร   
และผูบ้ริหารไปเข้ารับ 
การอบรม  ประชุมสมัมนา   
และศึกษาดูงาน 
  5.9 ส่งเสริมการศึกษาต่อ  
  5.10 ขอใบอนุญาตครู   
และผูบ้ริหาร 
   5.11 ขอใบอนุญาตครู   
และการพ านักอยู่ใน 
ประเทศไทยส าหรับคร ู
สอนภาษาต่างประเทศ 
   5.12 กิจกรรมแฟ้ม
สะสมงานคร ู
6. ตรวจสอบ ตดิตามการ
ปฏิบัติงานในกิจกรรม                 
ต่าง ๆ ปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนางานต่าง ๆ 
7. รวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน 
8. สรุปประเมินผล  และ
รายงานการด าเนินงาน  
ต่อผู้บริหาร 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา  2558  ที่ประสบผลส าเร็จ 
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว 

แผนงานธุรการ 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

1 โครงการการเงินและ
บัญชีโรงเรยีน 

1. โรงเรียนมีการจดัท า 
บัญชีและรายงาน ทาง
การเงินเป็นปัจจุบัน 
2. โรงเรียนมรีะบบก ากับ 
ติดตามตรวจสอบและ 
ประเมินผลการใช้ 
งบประมาณให้เกิด 
ประโยชน์ และคุ้มคา่ 
มากที่สุด เน้นผลผลติ 
และผลลัพธ์ 
3. โรงเรียนมรีะบบงาน 
การเงินท่ีมีประสิทธิภาพมีที่ 
มาที่ไป  โปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

1. ศึกษาและส ารวจ
งบประมาณที่รัฐบาลให้
การอุดหนุนงบประมาณ
จากการจัดเก็บของทาง 
โรงเรียน รวมทั้งเงินรายได้
อื่น ๆ  ของทางโรงเรียน 
ทั้งหมด 
2. ส ารวจรายการค่าใช้จ่าย
และยอดรายจา่ยของทาง
โรงเรียนตามสภาพจริงใน
รอบปีท่ีผ่านมา 
3. รวบรวมรายการ
งบประมาณรับและจ่าย
ทั้งหมดของทางโรงเรียน
ตลอดปีท่ีผ่านมา  เสนอ
คณะกรรมการบรหิาร 
โรงเรียนเพื่อทราบ 
4. จัดท าประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของทางโรงเรียน  
ส าหรับปีการศึกษาถัดไป
เป็นรายป/ีรายภาคการ 
ศึกษาตามแผนงาน/ 
โครงการในแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี เสนอ
คณะกรรมการบรหิาร 
โรงเรียน  เพื่อขออนุมัต ิ

1. โรงเรียนมีการ
จัดท าบัญชีและ
รายงานทางการเงิน
เป็นปัจจุบัน  ระดับดี
มาก 
2. โรงเรียนมรีะบบ
ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการใช้ 
งบประมาณให้เกิด 
ประโยชน์ และคุ้มคา่
มากที่สุด เน้นผลผลติ
และผลลัพธ์ ระดับดี
มาก 
3. โรงเรียนมี
ระบบงานการเงินท่ีมี 
ประสิทธิภาพมีที่มาท่ี
ไป โปร่งใสและ 
ตรวจสอบได ้ระดับดี
มาก 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

   5. จัดท าประกาศก าหนด 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา   
และค่าธรรมเนียมอื่นตาม  
กรอบการจัดเก็บที่ส านัก 
งานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การศึกษาเอกชนอนุญาต  
เสนอคณะกรรมการ
บริหาร  โรงเรียน  และ
คณะกรรมการร่วม 4  ฝ่าย  
ประกาศใหผู้้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ แล้ว
ด าเนินการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามประกาศ
ที่ก าหนด 
6. จัดท าประมาณการเงิน
อุดหนุนรายบุคคล  เงิน
อุดหนุนตามนโยบายเรียน
ฟรี  เรียนดี  15  ปี  อย่าง
มีคุณภาพ และเงินอุดหนุน
อื่น ๆ  เสนอต้นสังกัดและ
รายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อ
รับทราบ 
7. รับเงินอุดหนุรายบคุคล 
เงนิอุดหนุนตามนโยบาย 
เรียนดี เรียนฟรี  15  ปี 
อย่างมีคุณภาพ เงิน
อุดหนุนอาหารเสรมิ(นม)  
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  
และเงินอุดหนุนอื่น ๆ  
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

   ติดต่อขอรับเงินอุดหนุน
เพิ่มเตมิจากที่ประมาณการ
และหรือส่งเงินคืนต้นสังกัด
ในกรณียอดเงินท่ีประมาณ
การสูงกว่าประมาณการที่
ได้รับ 
8. ด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณค่าใช้จ่าย                    
ต่าง ๆ ตามแผนงาน/ 
โครงการและกิจกรรม ท่ี 
ก าหนด พร้อมเก็บรวบรวม
หลักฐานการเบิกจ่ายไว้
เพื่อตรวจสอบ รวบรวม
และจัดเก็บหลักฐานการ
จ่าย  และสรุปงบดลุบัญชี
ให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ท า 
การตรวจสอบบัญชีท าการ
ตรวจสอบก่อนเสนอ                   
คณะ กรรมการบริหาร
โรงเรียน และส านัก
บริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
9. จัดท าบัญชีรายชื่อ
นักเรียนท่ีได้รับการ
อุดหนุนอาหารกลางวัน 
และรายงานผลการด าเนิน 
โครงการอาหารกลางวัน  
ตามเวลาที่ สช. ก าหนด 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

   

10. ติดตามตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ  และ
ประเมินผลการใช้
งบประมาณ เทียบ
ประมาณการรายรับ 
และรายจ่ายตามปฏิทิน 
ปฏิบัติงานโครงการ 
และกิจกรรมประจ าป ี
11. จัดท างบดลุบัญชี
โรงเรียนใหผู้้ตรวจสอบ
บัญชีท าการตรวจสอบ  
เสนอคณะกรรมการ
บริหารโรงเรยีน และ
รายงานต้นสังกัด 
12. สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ  วิเคราะห์   
อภิปรายผล  และ
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง
แก้ไขและจดัท ารายงาน
โครงการ  เสนอผู้บังคับ 
บัญชาตามล าดับขั้นตอน 

 

2 โครงการจดัหาพัสดุ 
และครภุณัฑ ์

1. โรงเรียนมรีะบบข้อมลู 
และสารสนเทศว่าด้วยการ
พัสด ุ
2. ครูและบุคลากร  45  คน 
นักเรียน 815  คน  มีวัสดุ 
ฝึกสอน สอบ และใช้อย่าง
เพียงพอ 

 

1. ศึกษาและส ารวจปัญหา
และความต้องการด้าน
พัสด ุครุภัณฑ์ ดังนี ้
   1.1 สภาพปัจจุบัน  
ความครบถ้วนของครุภณัฑ์
ต่าง ๆ เช่น  โต๊ะ – เก้าอี้  
นักเรียน  ครู  ครภุัณฑ ์
ในห้องเรียน ห้องสมุด  
ห้องประชุม  ห้องธุรการ   

1. โรงเรียนมรีะบบ
ข้อมูลและสารสนเทศ 
ว่าด้วยการพสัด ุ  
ระดับดี 
2. ครูและบุคลากร   
45  คน  นักเรียน   
815  คน มีวัสดุ 
ฝึกสอน สอบและใช้ 
อย่างเพียงพอ ระดับดี 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

  3. โรงเรียนมรีะบบการ
บริหารจดัการพสัดุและ 
สินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ 
4. โรงเรียนมีการใช้ 
ทรัพยากรให้เกิด 
ประโยชนส์ูงสุดยึดหลัก 
ความพอเพียงและรักษา 
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ      
    1.2 ศึกษา และส ารวจ
ความต้องการสื่อ  วัสดุ  
อุปกรณ์การเรียนการสอน  
สื่อเทคโนโลยตี่าง ๆ  
ส าหรับการใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสตูรทั้งระดับก่อน
ประถมศึกษาและระดับ
ประถมศึกษา 
   1.3 ศึกษาและส ารวจ
ความต้องการหนังสือ
แบบเรียน  วัสดุ อุปกรณ์  
เครื่องเขียน เสื้อผ้า เครื่อง
แต่งกาย เครื่องนอน ฯลฯ 
2. วางแผนด าเนินการด้าน
พัสดุ ครภุัณฑ์  ก าหนด
ขอบข่ายและจดัระเบียบ
งานต่าง ๆ  ก าหนด 
ปฏิทินปฏิบัติงาน  และ
มอบหมายงานแก่ครูและ
บุคลากรที่มสี่วนเกี่ยวข้อง 
3. ด าเนินการจดัซื้อ  จัด
จ้าง และจัดหาพัสดุ  
ครุภณัฑ์ตามระเบียบงาน
พัสดุ  ดังนี ้
     3.1 จัดซื้อวัสดุ
ส านักงานและวสัดุ
สิ้นเปลือง เพื่อใช้ในกิจการ
โรงเรียน  และการเรยีน 

3. โรงเรียนมรีะบบ
การบริหารจัดการ
พัสดุและสินทรัพย์ที่มี
ประสิทธิภาพ ระดบัดี 
4. โรงเรียนมีการใช้ 
ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด ยดึห 
หลักความพอเพียง
และรักษาสิ่งแวดล้อม 
ระดับดีมาก    
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     3.2 จัดซื้อจัดจ้าง  
และซ่อมแซมโต๊ะ – เก้าอี้
นักเรียน ครู  และครภุัณฑ์
ในห้องเรียน ห้องประชุม  
ห้องสมุด และห้องปฏิบัติ 
การต่าง ๆ 
   3.3 จัดซื้อ  จัดจ้าง  
และจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์
การเรยีนการสอนและสื่อ
เทคโนโลย ี
   3.4 จัดจ าหน่ายหนังสือ  
แบบเรียน  เครื่องเขียน   
เครื่องแต่งกาย เครื่องนอน
และอื่น ๆ  ที่จ าเป็น 
4. จัดประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับ
สื่อประกอบการเรยีนการ
สอนและการใช้สื่อ 
5. จัดระบบการเก็บรักษา 
และการน าไปใช้  จัดให้มี
ทะเบียนคุม – การยืม  
และส่งคืนเข้าที่  จัดให้มี
ผู้ดูแลรักษาและรับผิดชอบ  
จัดศูนย์สื่อ อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน 
6. จัดตั้งร้านสหกรณ์ 
โรงเรียนจัดจ าหน่ายเครื่อง 
เขียนและอุปกรณ์อื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

   ประจ าและท าบญัชีให้เป็น
ปัจจุบัน 
7. ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงาน รายงานผล  
ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข 

 

3 โครงการพัฒนา
ระบบ งานสาร
บรรณและงาน
ธุรการ 

1. การด าเนินงานและ 
ประสานงานระหว่าง ฝา่ย
ต่าง ๆ ร้อยละ 80 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  ราบรื่น   
และมีประสิทธิภาพ 
2. ครู  บุคลากร  ผูเ้รียน   
ผู้ปกครองและผู้ที่มสี่วน
เกี่ยวข้อง  ร้อยละ 80  มี
ความพึงพอใจในการรับ
บริการข้อมลูข่าวสารและ
สารสนเทศของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษามีระบบ 
ติดตามก ากับการด าเนินงาน  
และน าผลการประเมินมาใช้   
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  
ระดับด ี
4. สถานศึกษามีการ 
พัฒนาโปรแกรมการบริหาร
และการจัดเก็บหนังสือ/ 
เอกสารในระบบ
คอมพิวเตอร์ ระดับด ี

1. ศึกษาและท าความ
เข้าใจระบบงานสารบรรณ  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  
กฎกระทรวง ท่ีเกี่ยวข้อง  
แนวคิด  ทฤษฎี  และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานสาร 
บรรณและงานธรุการ  
กระบวนการด าเนินงาน
ธุรการการจัดท าหนังสือ
ราชการและการจดัเก็บ
หนังสือราชการ 
2. ประชุมช้ีแจงสาระที่
ส าคัญจ าเป็น  แนวปฏิบัติ  
และขั้นตอนการด าเนินงาน
ธุรการ รวมทั้งการขอรับ
บริการเกีย่วกับงานธุรการ
ให้ครู บุคลากร  และ
เจ้าหน้าท่ีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบแนวทางการด าเนิน 
งานและบทบาทหน้าท่ี 
ของตนเอง 
 
 
 

1.  การด าเนินงาน 
และประสานงาน 
ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ   
ร้อยละ  85 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  
ราบรื่น และมี
ประสิทธิภาพ 
2. ครู  บุคลากร   
ผู้เรยีน  ผู้ปกครอง 
และผู้ทีม่ีส่วน
เกี่ยวข้อง  ร้อยละ   
88.25  มีความ 
พึงพอใจในการรับ 
บริการข้อมลูข่าวสาร
และสารสนเทศของ
สถานศึกษา 
3. สถานศึกษามี
ระบบตดิตามก ากับ
การด าเนินงาน  และ
น าผลการประเมินมา
ใช้ปรับปรุงแก้ไข 
อย่างต่อเนื่อง ระดับดี 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

   
 
 
 
 

3. จัดท าระเบยีบ  
ข้อบังคับ  และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานธุรการ ตดิ
ประกาศไว้ท่ีบอร์ดนิเทศน า
ลงวารสารประชาสัมพันธ์
และเว็บไซต์ของสถาน 
ศึกษาเพื่อให้ผู้ที่มีส่วน 
เกี่ยวข้องรับทราบ  
4. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  
หนังสือราชการ  เอกสาร
หลักฐานการศึกษา  และ
แบบพิมพ์ต่าง ๆ  
ดังต่อไปนี ้
      4.1 จัดท าสมุดลง       
รับ- ส่งหนังสือราชการและ
หนังสือติดต่อประสานงาน
อื่น ๆ  ให้มีความเป็น
ปัจจุบัน มีรายการและเลข
ทะเบียนรับและส่งมอบ
อย่างชัดเจน เพื่อสะดวกใน
การติดตาม การด าเนินงาน
หรือการปฏบิัติของผู้ที่
ได้รับมอบหมาย 
       4.2 บริการจัดพิมพ์
หนังสือโต้ตอบ  หนังสือ
ติดต่อส่วนราชการ  ตดิต่อ
ต้นสังกัด หน่วยงาน /  
องค์กรที่เกี่ยวข้อง และ 
หนังสือติดต่อประสานงาน 
ผู้ปกครองให้ถูกต้อง 

4. สถานศึกษามีการ
พัฒนาโปรแกรมการ 
บริหารและการ
จัดเก็บหนังสือ/ 
เอกสารในระบบ
คอมพิวเตอร์  
ระดับดี 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

   เหมาะสมตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ 
      4.3 บริการจัดพิมพ์
ระเบียบ ค าสั่ง  ข้อบังคับ  
ประกาศของสถานศึกษา  
พร้อมท้ังแบบพิมพ์ท่ี
สถานศึกษาต้องใช้ในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ส่งมอบ
ต่อผู้ปฏิบตัิและหรือ
ผู้รับผิดชอบงาน ดังกล่าว 
       4.4 บริการถ่าย
เอกสารและบันทึกการใช้
เครื่องถ่ายเอกสารแยกตาม
ลักษณะงานให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
เพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการถ่าย
เอกสารงานตา่ง ๆ 
       4.5 บริการงานด้าน
เอกสารอื่น ๆ แก่ฝ่ายตา่งๆ 
รวมทั้งครู  บุคลากรที่มี
ความต้องการจ าเป็นเกี่ยว 
กับข้อมูลสารสนเทศการ
ติดต่อสื่อสารภายใน-นอก
เอกสารหลักฐานการ
ปฏิบัติงานและการจดัการ
เรียนการสอน 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

   4.6 จัดระบบแฟ้มงาน
สถานศึกษาจ าแนกเป็น
ฝ่ายและงานตามโครงสร้าง
องค์กรการบริหาร
สถานศึกษา มีการจัดเก็บ
หนังสือหรือเอกสารลงแฟ้ม
อย่างเป็นระบบ  เพื่อให้
ง่ายต่อการตรวจ สอบ 
ค้นหาและอ้างอิงในการ
ปฏิบัติงาน มีระบบ   
การค้นหนังสือ/เอกสาร 
การยืม - คืน เพื่อป้องกัน
การสญูหาย 
      4.7 จัดระบบแฟ้ม
งานลงในโปรแกรมการ
บริหารงานด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ คู่ขนานกับ
ระบบงานปกติ และน า
ข้อมูลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน  เช่น  ระเบียบ   
ค าสั่ง  หนังสือสั่งการและ
มอบหมายงานลงใน
เว็บไซต์ของสถานศึกษา 
5. ติดตามก ากับการ
ด าเนินงานด้านธรุการ  
ตรวจสอบผลการด าเนิน 
งานและปรับปรุงแก้ไขให้
เป็นระบบระเบยีบและมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

   6. ประเมินผลการด าเนิน 
งานรายงานผลโครงการ
ปัญหาอุปสรรค  และ
แนวทางแก้ไข เพ่ือใช้ 
เป็นข้อมูลพัฒนาในปีถัดไป 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในปีท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา 2557) 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

หน่วยงานต้น
สังกัด 

มาตฐานด้านคุณภาพเด็ก 

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ    
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ 
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม 
ปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ 
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในปีท่ีผ่านมา  (ปีการศึกษา 2557) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

หน่วยงานต้น
สังกัด 

มาตรฐานด้านคณุภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง 
ประสงค์ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
  รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน   
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 



รายงานประจ าปี 2558 
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว 

  

 
 

หน้า | 63 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

หน่วยงานต้น
สังกัด 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 
 สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้   
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม 
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที่ 15   การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนว 
ทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ 
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

      โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสอง  เมื่อ
วันที่  17, 18 และวันที่ 21 มกราคม  2551  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน  
3 ด้าน  คือ  ผู้บริหาร  ด้านครู  และด้านผู้เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวม ตามมาตรฐานเป็นตาราง
ดังต่อไปนี้ 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา ค่า 

เฉลี่ย 
ผลการ
รับรอง 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานด้านผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม   
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

2.96 ดี 3 ดี 2.98 รับรอง 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย  
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

3.23 ดี 3 ดี 3.12 รับรอง 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมี 
สุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้าน 
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

2.83 ดี 3 ดี 2.92 รับรอง 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี 
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
และมีวิสัยทัศน์ 

2.90 ดี 3 ดี 2.95 รับรอง 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

2.99 ดี 3 ดี 3.00 รับรอง 
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การศึกษาปฐมวัย 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา ค่า 

เฉลี่ย 
ผลการ
รับรอง 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะ 
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 

 
3.03 

 
ดี 

 
3 

 
ดี 

 
3.02 

 
รับรอง 

มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะใน 
การท างาน รักการท างาน สามารถ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติ
ที่ดตี่ออาชีพสุจริต 

3.10 ดี 3 ดี 3.05 รับรอง 

มาตรฐานด้านครู 

มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้  
ความสามารถตรงกับงานที่ 
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

2.87 ดี 3 ดี 2.94 รับรอง 

มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถ 
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี 
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

2.78 ดี 3 ดี 2.89 รับรอง 

มาตรฐานด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะ 
ผู้น าและมีความสามารถในการ 
บริหารจัดการ 

3.78 ดีมาก 3 ดี 3.39 รับรอง 
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การศึกษาปฐมวัย 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา ค่า 

เฉลี่ย 
ผลการ
รับรอง 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการ 
จัดองค์กร/โครงสร้างและการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบ
วงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

3.15 ดี 3 ดี 2.90 รับรอง 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการ 
จัดกิจกรรมและการเรียน 
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.73 ดี 3 ดี 3.37 รับรอง 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามี 
หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและ 
ท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2.80 ดี 3 ดี 2.90 รับรอง 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษา 
ส่งเสริมความสัมพันธ์และ 
ความร่วมมือกับชุมชนในการ 
พัฒนาการศึกษา 

3.60 ดีมาก 3 ดี 3.30 รับรอง 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.     ได้     ไม่ได้ 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา ค่า 

เฉลี่ย 
ผลการ
รับรอง 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

3.33 ดี 3 ด ี 3.17 รับรอง 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย  
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

3.47 ดี 3 ด ี 3.24 รับรอง 

มาตรฐานที ่3 ผู้เรียนมี 
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน 
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

2.96 ดี 3 ด ี 2.98 รับรอง 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความ  
สามารถในการคิดวิเคราะห์                       
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี 
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
และมีวิสัยทัศน์ 

3.01 ดี 3 ด ี 3.01 รับรอง 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และ 
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

3.11 ดี 3 ด ี 3.06 รับรอง 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะใน 
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                   
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 

3.40 ดี 3 ด ี 3.20 รับรอง 
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การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา ค่า 

เฉลี่ย 
ผลการ
รับรอง 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะใน 
การท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

3.59 ดี 3 ด ี 3.30 รับรอง 

ด้านคร ู

มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ 
ความสามารถตรงกับงานที่ 
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

3.73 ดีมาก 3 ด ี 3.37 รับรอง 

มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถ 
ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง 
มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

3.57 ดีมาก 3 ด ี 3.29 รับรอง 

ด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะ 
ผู้น าและมีความสามารถในการ 
บริหารจัดการ 

3.78 ดีมาก 3 ด ี 3.39 รับรอง 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามี 
การจัดองค์กร/โครงสร้าง และ 
การบริหารงานอย่างเป็นระบบ  
ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมาย 
การศึกษา 

3.15 ดี 3 ด ี 3.08 รับรอง 
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การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา ค่า 

เฉลี่ย 
ผลการ
รับรอง 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามี 
การจัดกิจกรรมและการเรียนการ 
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.59 ดี 3 ด ี 3.30 รับรอง 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามี 
หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและ 
ท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่ 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2.80 ดี 3 ด ี 2.90 รับรอง 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษา 
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความ 
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการ 
ศึกษา 

3.60 ดี 3 ด ี 3.30 รับรอง 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.    ได้     ไม่ได ้
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1.13  ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
จุดเด่น 

1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1.1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว  มีสุขภาพจิตดี   
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้สมวัย 
 1.2 สถานศึกษามีผลผลิตเป็นไปตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา  มีผลด าเนินงานสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ตามจุดเน้น  จุดเด่นของสถานศึกษา  คือ  เด็กใช้ภาษาจีน
เพ่ือการสื่อสาร  มีการจัดท าโครงการพิเศษส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  และด าเนินการได้อย่างเป็นระบบ
บริหารคุณภาพ (PDCA)  จนสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

2.  ด้านบริหารจัดการศึกษา 
 2.1  สถานศึกษามีผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  มีคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนที่มีความรู้  สามารถให้ค าแนะน า  ปรึกษาและร่วมพัฒนา  จัดให้มีครูที่มีคุณภาพเหมาะสม  จัด
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอาคารให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  สะอาด  สวยงาม  และถูกสุขลักษณะ  
มาตรการความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กที่มีประสิทธิภาพ 
 2.2  สถานศึกษาน าข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง  และการประเมิน
คุณภาพภายในมาด าเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบบริหารคุณภาพ  (PDCA)  มีข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัด  ส่งผลกระทบทางบวกต่อสถานศึกษาและชุมชนตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
 3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     สถานศึกษามีประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  ครูมีการก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้
เกิดกับผู้เรียน  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  จัดบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้  ประเมินความก้าวหน้า
ต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสม  มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน  น าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน  และมีการศึกษา  
ค้นคว้า  วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในได้อย่างมีคุณภาพอยู่แล้ว  สถานศึกษาควร
ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในจนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพในการท างานปกติของโรงเรียน  
และน าผลการประเมินภายในไปปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 

 พัฒนาเด็กด้านความมุ่งมั่นตั้งใจ  ความมีวินัย  รู้ผิดชอบ  การมีสุนทรียภาพ  พัฒนาการด้าน
สติปัญญาและความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป การประเมินผลการพัฒนายังไม่ครอบคลุมให้รอบด้าน  และ
ขาดการประชาสัมพันธ์ผลงาน 
 2.  ด้านบริหารจัดการศึกษา   
       พัฒนาด้านการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ  2  ครั้ง  
การจัดให้มีจ านวนครูเพียงพอต่อจ านวนเด็ก  การจัดสถานที่พักรอและมุมการเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครอง  การ
ติดตั้งปลั๊กไฟให้อยู่สูงจากพ้ืนมากกว่า  1.50  เมตร  และจัดพ้ืนที่ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า  2  ตารางเมตรต่อคน  
การตั้งเป้าหมายในการด าเนินงานพัฒนาที่ไม่ชัดเจน มีผลด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนน้อยกว่า ร้อยละ  
80 

3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     พัฒนาครูด้านส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านสังคม  ด้านสติปัญญา  และการเรียนรู้ที่ 

ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 
          1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
     1.1  เด็กควรได้รับการพัฒนาด้านความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างาน  และความสนใจใฝ่รู้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติรอบตัวให้มากข้ึน  โดยการสร้างแรงจูงใจให้ค าชมเชย มอบหมายงานที่ชอบ จัดช่วงเวลาให้เหมาะสม
แบ่งเขตพ้ืนที่ใหร้ับผิดชอบดูแลรักษาสภาพแวดล้อม  หรือจัดกิจกรรมส ารวจศึกษาสภาพแวดล้อมให้บ่อยขึ้น   
     1.2  เด็กควรได้รับการปลูกฝังด้านการมีวินัย  ความรับผิดชอบ  การรู้จักอดทน  รอคอยและการ
ประหยัดให้มากขึ้น  โดยการให้ก าลังใจและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มากขึ้น  และมีรางวัลให้กับเด็กที่ปฏิบัติได้ดี 

1.3  เด็กควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาโดยรอบด้านอย่างทั่วถึง  โดยใช้การ 
ประเมินตามสภาพจริง  ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลแล้วน าผล
ประเมินมาพัฒนา  การจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง  มีเป้าหมายชัดเจนตรงตามสภาพปัญหาที่พบ 
     1.4  เด็กควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไปอย่างทั่วถึง  โดยใช้การ
ประเมินให้ตรงตามจุดประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้  วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วน าผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดกิจกรรมให้มีเป้าหมายชัดเจนตรงตามสภาพปัญหาที่พบ 
          2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
     2.1  พัฒนาด้านการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ  2  ครั้ง   
     2.2  สถานศึกษาควรจัดบริหารจัดการให้มีจ านวนครูเพียงพอกับจ านวนเด็ก  โดยมีสัดส่วนครู  1  
คน  ต่อเด็ก  10  ถึง  15  คน 
     2.3  สถานศึกษาควรจัดให้มีมุมการเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครอง  ติดตั้งปลั๊กไฟติดตั้งอยู่สูงจากพ้ืน
มากกว่า  1.50  เมตร  และมีฝาปิดป้องกันเด็กเล่น  รวมทั้งจัดให้มีพ้ืนที่ห้องส าหรับจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ไม่น้อยกว่า  2.00  ตารางเมตร  ต่อเด็ก  1  คน 
          3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     3.1  ครูควรพัฒนาด้านการส่งเสริมให้เด็กชื่นชมธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยจัดให้มี
กิจกรรมส ารวจ  เรียนรู้ธรรมชาติ  และสภาพแวดล้อมให้มากข้ึน  และส่งเสริมให้รู้จักการตั้งค าถามเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
     3.2  ครูควรพัฒนาเรื่องการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก  
ด้วยการจดบันทึกประเมินการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กเป็นกระบวนการต่อเนื่อง  เป็นส่วนหนึ่งของ
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กิจกรรมปกติท่ีจัดให้เด็กในแต่ละวัน  และน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคลได้จริง 
     3.3  ครูควรพัฒนาเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมที่ป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก  โดยมี
ตารางกิจกรรมประจ าวันที่ยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับความสามารถและธรรมชาติของเด็ก  รวมทั้งมีวิธีการจัด
เวลาให้เด็กได้เตรียมตัวก่อนเริ่มกิจกรรมใหม่ที่เหมาะสม  เช่น  การใช้เพลง  พูดค าคล้องจองหรืออ่ืน ๆ ให้เป็น
ที่ทราบกันว่าใกล้จะถึงเวลาเปลี่ยนกิจรรม  เป็นต้น 
 4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในได้อย่างมีคุณภาพอยู่แล้ว  สถานศึกษาควรด าเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในจนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพในการท างานปกติของโรงเรียน  และน าผลการ
ประเมินภายในไปปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 
 
ระดับการศึกษาประถมศึกษา  
จุดเด่น 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
1.1 ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรง  มีน้ าหนักส่วนสูงตรงตามเกณฑ์  มีสุนทรียภาพทางศิลปะ   

ดนตรี  และกีฬา  เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  เป็นผู้เรียนที่ดีของสถานศึกษา  มีจิตสาธารณะ  มีความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล  และสามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  รวมทั้งสามารถใช้ภาษาจีน
ในชีวิตประจ าวันได้ 
     1.2  สถานศึกษามีผลผลิตเป็นไปตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา  ผลการด าเนินงานสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ตามจุดเน้น  จุดเด่นในการใช้ภาษาจีนเพ่ือ
การสื่อสาร  มีการจัดท าโครงการพิเศษส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาในการลดปริมาณขยะ  เกิดผลกระทบที่
ดีต่อสถานศึกษาและชุมชน 
 2.  ด้านบริหารจัดการศึกษา 
     2.1  สถานศึกษามีการบริหารงานด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  และด้านบริหารทั่วไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ  มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตามหลักเกณฑ์  ให้ค าแนะน าปรึกษาและพิจารณาเห็นชอบ
ตามบทบาทหน้าที่ในการบริหารสถานศึกษา  มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมได้สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  สวยงาม 
     2.2  สถานศึกษาน าข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง  และการ
ประเมินคุณภาพภายในมาด าเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบบริหารคุณภาพ  (PDCA)  มีข้อตกลงร่วมกัน
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ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัด  ส่งผลกระทบทางบวกต่อสถานศึกษาและชุมชนตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
 3.  ดา้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      สถานศึกษามีประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  ครูมีการก าหนดเป้าหมายที่
ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  จัดบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้  ประเมิน
ความก้าวหน้าต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสม  มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน  น าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน  
และมีการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
      สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ  โดยใช้
มาตรฐานตามที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนทุกปี 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ศิลปะ  และ 

ภาษาต่างประเทศ 
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

พัฒนาด้านการบริหารงานบุคคลในการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร  จัดให้มีการ 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ  2  ครั้ง 

3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 พัฒนาครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อการสอน 

4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  ไม่มี 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
          1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยการฝึก
ทักษะด้านการทดลองท าโครงงานเชิงประดิษฐ์คิดค้นทดลอง  การอภิปราย  การจัดท ารายงาน  เน้นการใช้
ความรู้เดิมประดิษฐ์เป็นสิ่งใหม่และส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะควร
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์  เกิดสุนทรียภาพด้านงานศิลปะ  ดนตรี  ควรมีการจัด
กิจกรรมชมรมศิลปะ  เป็นต้น  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศควรฝึกทักษะในการฟัง  การพูด  
การอ่าน  การเขียน  ให้มากข้ึน  นอกจากนี้ควรให้ผู้เรียนฝึกการท าข้อสอบเชิงเหตุผลให้มากขึ้น 
          2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 2.1  สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 2.2  สถานศึกษาควรมีการสร้างแรงจูงใจ  บ ารุงขวัญ  ส่งเสริมความก้าวหน้าและสวัสดิการให้
บุคลากร 
          3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษาควรพัฒนาครูบางส่วนในด้านเทคนิคการออกแบบการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และการผลิตสื่อการสอน  การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพ่ือน ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนให้มากข้ึน 
           4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในได้อย่างมีคุณภาพอยู่แล้ว  สถานศึกษาควร
ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในจนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพในการท างานปกติของโรงเรียน  
และน าผลการประเมินภายในไปปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง  
 
 


