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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1  ชื่อโรงเรียนดาราจรัส  ที่ตั้ง  44  ต าบลบางคล้า  อ าเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา         
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทร. 0-3854-1403  โทรสาร 0-3854-2059          
e-mail :  Daracharas2010@hotmail.com  website : www.dcs.ac.th 
 1.2  ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่  3  เมษายน  พ.ศ.  2490 
 1.3  เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 1.4  เนื้อท่ี  17  ไร่  3  งาน  38  ตารางวา   
 1.5  เขตพ้ืนที่บริการ    สังกัดศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
        สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.6  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนดาราจรัส  เป็นโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สังกัดศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา          
เดิมโรงเรียนมีชื่อว่า “โรงเรียนแม่พระประจักษ์”  เป็นโรงเรียนประเภทโรงเรียนประชาบาล  โดยประชาชน
ด้วยเงินทุนของวัด  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3  เมษายน  พ.ศ. 2490  มีจุดประสงค์เพ่ือรับใช้สังคม อบรมเด็ก – 
เยาวชนให้มีการศึกษา  คุณธรรมและระเบียบวินัย  มีบาทหลวงเศียร  โชติพงษ์  เป็นเจ้าของ  ต่อมาได้จัดการ
ด าเนินตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์  ตามใบอนุญาตที่ 1 / 2490  และได้แต่งตั้งให้
นายเฉลิม  รุ่งเรืองผล  เป็นผู้จัดการ  นายมนัส  วิสุทธิวรรณ  เป็นครูใหญ่  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  
“โรงเรียนดาราจรัส”   

ปี พ.ศ. 2491“โรงเรียนได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล” ท าให้ฐานะการเงินโรงเรียน    
ดีขึ้น การเรียนการสอนดีขึ้นเป็นล าดับ 
 ปี พ.ศ. 2409  ได้รับใบรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลจากกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  
17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2509  เนื่องจากจ านวนนักเรียนทวีขึ้นทุกปี  เป็นเหตุให้อาคารเรียนที่มีอยู่เดิมไม่พอกับ
จ านวนนักเรียน  จึงมีการต่อเติมอาคาร  ขยายห้องเรียนเพิ่มให้พอกับจ านวนนักเรียน 
 ปี พ.ศ. 2528  ได้เปิดรับนักเรียนแผนกอนุบาลเพ่ิมขึ้น  ระยะแรกใช้อาคารประถมส่วนหนึ่งเป็นที่
เรียนของอนุบาลชั่วคราว  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2531  ทางโรงเรียนได้สร้างอาคารอนุบาลแยกออกจากอาคาร
ประถม  เพ่ือให้นักเรียนอนุบาลได้มีบริเวณของตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งได้เปิดใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ. 
๒๕๓๒  ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้จ านวนทั้งหมด  1,125  คน 
 ปี พ.ศ. 2538  ทางโรงเรียนได้สร้างอาคารประถม  แทนอาคารเดิมซึ่งช ารุดและห้องเรียนไม่พอกับ
จ านวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี เป็นอาคารคอนกรีตสูง  4  ชั้น  จ านวน  22  ห้องเรียน  ได้รับอนุญาตให้ใช้
เป็นอาคารเรียนได้เม่ือวันที่  17  มีนาคม  พ.ศ.  2535  ตามใบอนุญาตที่ ฉช.32/2535  และให้รับนักเรียนได้
ทั้งหมดจ านวน  1,410  คน 

ปีการศึกษา 2550 ขออนุญาตก่อสร้างและใช้อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น 1 หลัง          
โรงอาหาร 1 หลัง  ห้องเรียน  ห้องประกอบการต่าง ๆ  มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการของโรงเรียน  และใน   
ช่วงปิดภาคเรียนได้ด าเนินการรื้อถอนอาคารเรียนอนุบาลหลังเดิม  เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่      
“เซนต์แมรี่”  และอาคารอเนกประสงค์เซนต์ลอเรนซ์   ซึ่งประกอบด้วยสนามบาสเกตบอลขนาดมาตรฐาน  

mailto:Daracharas2010@hotmail.com
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จ านวน  2  สนาม   ด าเนินการปรับปรุงสนามฟุตบอลของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน  มีการพัฒนาอาคารสถานที่  
ปรับสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ร่มรื่น  สวยงามอย่างต่อเนื่อง     
 ปีการศึกษา  2551  ได้ด าเนินการย้ายนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยปีที่   1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
ไปเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ (เซนต์แมรี่)  และอาคารหลังเดิมได้ใช้เป็นอาคารเรียนส าหรับนักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3     

ปีการศึกษา  2553  ได้ด าเนินการขอขยายระดับและเพ่ิมหลักสูตรระดับชั้นเตรียมอนุบาลเพ่ือเปิด
สอนในปีการศึกษา 2554   

ปีการศึกษา  2554  เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีนักเรียน  
จ านวน  1,256  คน  ครูและบุคลากร  จ านวน  91  คน   

ปีการศึกษา  2555  เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีนักเรียน  
จ านวน  1,225  คน  ครูและบุคลากร  จ านวน  72  คน   

ปีการศึกษา  2556  เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3  มีนักเรียน  
จ านวน  1,204  คน  ครูและบุคลากร  จ านวน  81  คน   

ปีการศึกษา  2557  เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีนักเรียน  
จ านวน  1.194  คน  ครูและบุคลากร  จ านวน  73  คน   

ปีการศึกษา  2558  เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีนักเรียน  
จ านวน  1.184  คน  ครูและบุคลากร  จ านวน  85  คน   

ปีการศึกษา  2559  เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีนักเรียน  
จ านวน  1.199  คน  ครูและบุคลากร  จ านวน  89  คน   

ปีการศึกษา  2559  เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีนักเรียน  
จ านวน  1.199  คน  ครูและบุคลากร  จ านวน  89  คน   

ปีการศึกษา  2560  เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีนักเรียน  
จ านวน  1.150  คน  ครูและบุคลากร  จ านวน  91  คน   

ปัจจุบันมี  บาทหลวงเสกสรร  สุวิชากร  ท าหน้าที่เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ        
นางจินดาพร  นพพะ  ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการ 
     คติพจน์      ความรู้  คู่คุณธรรม  น าวินัย  ใฝุสร้างสรรค์  เท่าทันสังคม 
      ค าขวัญ      ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  สะอาด 
      สีประจ าโรงเรียน   ฟูา – ขาว 
     ตราโรงเรียน   ประกอบด้วย  

รูปดาวและแถบแสง หมายถึง  แม่พระท่ีเป็นดาวประจ าท้องฟูาส่องแสงจรัส   
เจิดจ้า  เป็นเครื่องหมายน าทางให้กับผู้ที่เดินทางในยาม  
ค่ าคืนไปสู่จุดหมายด้วยความปลอดภัย  เป็นแสงสว่าง 
น าทางทุกคนในสถานศึกษาไปสู่ความก้าวหน้าและ 

                  ความส าเร็จในชีวิต 
รูปดาวห้าแฉก 2 ดวง    หมายถึง  คติพจน์ของโรงเรียนทั้ง 5 ด้าน  คือ  

ความรู้  คู่คุณธรรม  น าวินัย  ใฝุสร้างสรรค์   
เท่าทันสังคม  ซึ่งน ามาใช้เป็นเปูาหมายในการจัด 
การศึกษา 



 

 

                    รูปผู้หญิงพนมมือ       หมายถึง  สัญลักษณ์การประจักษ์มาของพระแม่ 
     มารีย์  เป็นชื่อสถานศึกษาในอดีตโดยใช้ชื่อ 
     โรงเรียนแม่พระประจักษ์และเปลี่ยนมาเป็น 
                                                    ดาราจรัสในภายหลัง ท าให้ทราบถึงภูมิหลังของ 
     การจัดตั้งโรงเรียน 
                    รูปนก           หมายถึง  ความรู้  คุณธรรมและสันติ ซึ่งโรงเรียน 
     ใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 
     ร่วมกัน 
                     

แผนที่โรงเรียน 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหาร (แผนภูมิ) 
 โรงเรียนโรงเรียนดาราจรัส  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 6  ฝุาย  ได้แก่  ฝุายบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการสถานศึกษา  ฝุายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ฝุายบริการกิจการนักเรียน  ฝุายอภิบาล      
แพร่ธรรม  ฝุายบัญชี การเงินและทรัพย์สิน  และฝุายส านักบริหารและธุรการส านักงาน  ผู้บริหารยึดหลักการ
บริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM : School  Based  
Management)  และการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA  ปรากฏโครงสร้างการบริหารงาน  ดังนี้ 
 
 

   
  
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ  
 

คณะกรรมการ รสจ. 

คณะกรรมการโรงเรียน 

ฝ่ายบริหาร
หลักสูตรและ
งานวิชาการ
สถานศึกษา 

 

 

ฝ่ายส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
ผู้เรียน 

ฝ่ายบริการกิจการ
นักเรียน 

 

ฝ่ายอภิบาล
แพร่ธรรม 

 
ฝ่ายบัญชี  
การเงินฯ 

 

ฝ่ายส านัก
บริหารฯ 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 



 

 

 
1.  งานบริหาร
จัดการและพัฒนา
หลักสูตรและงาน
วิชาการสถานศึกษา 
2.  งานส่งเสริมการ
พัฒนาและก ากับ
ติดตามการจัด
กระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระ 8 กลุ่ม 
3.  งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
4.  งานพัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
5.  งานวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน 
6.  งานสร้างและ
พัฒนาสื่อการเรียน 
7.  งานส่งเสริม
งานวิจัยในชั้นเรียน 
8.  งานมาตรฐานที่
ได้รับมอบหมาย 

 1.  งานบริหาร
จัดการงานฝุาย
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
2.  งานกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมผู้เรียน 
3.  งานควบคุมและ
ก ากับติดตามเพื่อ
การปรับปรุง
พฤติกรรมนักเรียน 
4.  งานประเมิน
คุณธรรมจริยธรรม
ผู้เรียน 
5.  งานมาตรฐานที่
ได้รับมอบหมาย 

 1.  งานบริหาร
จัดการงานฝุาย
บริการและกิจการ
นักเรียน 
2.  งานอนามัยและ
โภชนาการ 
3.  งานอาคาร
สถานที่ / 
สิ่งแวดล้อม 
4.  งานบ ารุง
ซ่อมแซม 
5.  งานอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 
6.  งานมาตรฐานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

 1.  งานบริหาร
จัดการงานฝุาย
อภิบาลแพร่ธรรม 
2.  งานมาตรฐาน
โรงเรียนคาทอลิก
สนามแพร่ธรรม 
3.  งานศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

 1.  งานบริหาร
จัดการฝุายบัญชี- 
การเงินฯ 
2.  งานทะเบียน 
3.  งานการเงินและ
บัญชี 
4.  งานพัสดุ
ครุภัณฑ์และร้านค้า
โรงเรียน 
5.  งานมาตรฐานที่
ได้รับมอบหมาย 
 
 

 1.  งานบริหาร
จัดการฝุายส านัก
บริหาร 
2.  งานสัมพันธ์
ชุมชน 
3.  งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
4.  งานเลขานุการ
และประสานงาน
คณะกรรมการ
โรงเรียน 
5.  งานสารบรรณ 
6.  งาน
ประชาสัมพันธ์ 
7.  งานมาตรฐานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

  
  1.7 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ปรัชญา   
การศึกษา  คือ  การพัฒนาคนทั้งครบให้สมศักดิ์ศรีแห่งการเป็นบุตรของพระเจ้า 

วิสัยทัศน์ 
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกเด่น 

เป็นโรงเรียนมาตรฐานคุณภาพคาทอลิก 
มุ่งผลสัมฤทธิ์แบบองค์รวม 

พันธกิจ 
1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  โครงสร้างบริหาร  การจัดองค์กร  การก าหนดภาระงานให้

มีความชัดเจนท างานได้อย่างคล่องตัวประสานสัมพันธ์กัน  ใช้หลักการมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีมของ
บุคลากร  ชุมชน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ให้เกิดคุณภาพครบตามองค์ประกอบของการบริหาร
คุณภาพ  (การบริหารบุคคล  การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณการเงิน  และการบริหารทั่วไป)  
และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  ให้มีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่อบอุ่น  ปลอดภัย  ตามหลักการจัดการศึกษาคาทอลิกและตามแผนอภิบาลของสังฆมณฑล  
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ  และบุคลากรทุกระดับ 

2.  พัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาทั้งระดับปฐมวัย  และระดับขั้นพ้ืนฐาน  หลักสูตร
ท้องถิ่นให้มีคุณภาพเข้มแข็ง  จัดกิจกรรมการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และการวัดและ
ประเมินผล  การศึกษาท่ีมุ่งสู่การเสริมสร้างเอกลักษณ์การจัดการศึกษาคาทอลิกที่บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม  
การสอนหลักค าสอนศาสนา  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ  มีทักษะความรู้  ทักษะภาษา  ทักษะ
ชีวิตที่เป็นรากฐานในการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้อย่างสมดุล 

3.  พัฒนาบุคลากรทั้งระดับผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรครูทุกระดับตามหลักการบริหารบุคคลอย่าง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  (การคัดสรร  การพัฒนา  การบ ารุงรักษา  การประเมินผล)  ส่งเสริมให้บุคลากร



 

 

พัฒนาตนเองให้มีความรู้  ทักษะในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ  ปฏิบัติตนสอดคล้องกับหลัก
คุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาและจรรณยาบรรณวิชาชีพ  มีจิตวิญญาณครู  ท างานด้วยความมุ่งมั่น  ทุ่มเท  
เสียสละ  อุทิศตน  มีการพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะนิสัยตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกของโรงเรียนอย่าง
เด่นชัด  สามารถปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาที่ตนนับถือ 

4.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น  และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกในสภาพแวดล้อม  และ
บรรยากาศของการประกาศข่าวดี  ในการเอาใจใส่  ดูแล  อบรมปลูกฝังคุณค่าที่ดีตามปรัชญา  วิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนให้มีคุณลักษณะนิสัยตามคุณค่าอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก  มีคุณธรรมจริยธรรม  ดูแลช่วยเหลือและ
พัฒนาพฤติกรรมให้ผู้เรียนมีความประพฤติดี  มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรและสังคมไทย 

5.  พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม  การประสานสัมพันธ์  ความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กร
ศาสนาและองค์กรต่าง ๆ  ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และคุณภาพผู้เรียน  เสริมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน  การด ารงรักษาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิ
ปัญญา  รักความเป็นไทย  สามารถเรียนรู้และปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.  พัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทั้งระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา  และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาคาทอลิก  ผลสัมฤทธิ์การศึกษาระดับชาติสู่การเป็นมนุษย์
ที่มีชีวิตที่สมดุลทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  จนกลายเป็นคุณภาพที่เด่นชัดในตัว
ผู้เรียน  สามารถด ารงชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  มีระเบียบวินัย  มีจิตใจดี  และมีจิตสาธารณะ 
  1.8 เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 

 
โรงเรียนเป็นสนามแห่งการประกาศข่าวดี 

ผู้เรียนปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร 
โรงเรียนเป็นสนามแห่งการประกาศข่าวดี หมายถึง สถานศึกษามีบรรยากาศของการศึกษาอบรมตาม

หลักคริสตศาสนธรรม มุ่งเน้นการประกาศข่าวดีแห่งความรักของพระเจ้าและการด าเนินชีวิตตามคุณค่าพระวร
สาร โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชนศาสนา 
 อัตลักษณ์ 

ผู้เรียนปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตาม
คุณค่าพระวรสาร 5 คุณลักษณะ ได้แก่   

1.  ความรัก (love) 
2.  ความเมตตา (compassion) 
3.  การรับใช้ 
4.  ความซื่อตรง (honesty) 
5.  ความเรียบง่าย/ความพอเพียง (simplicity/sufficiency) 

2. ลักษณะผู้รับใบอนุญาต 
  บุคคลธรรมดา 

    นิติบุคคล 
  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท     มูลนิธิในพุทธศาสนา/ การกุศลของวัด 
  มูลนิธิในคริสต์ศาสนา        มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 



 

 

   อ่ืน ๆ (ระบุ).............................. 

3. ข้อมูลสถานศึกษา 
 3.1  ที่ตั้ง    กทม.              ภูมิภาค 
 
 
 3.2  ประเภทโรงเรียนสามัญศึกษา 

               สามัญทั่วไป       สามัญศึกษาและ EP    EP           อิสลามศึกษา   
                         การกุศล           การสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญของมูลนิธิ/มัสยิด 
 3.3 จุดเน้น/โครงการพัฒนาทางภาษา 

    ไม่มี 
    มีจุดเน้น/โครงการพัฒนาทางภาษาคือ(เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

   อังกฤษ    จีน    ญี่ปุุน 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................. 
 

3.4  จ านวนห้องเรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการ 
 

ระดับชั้น 
จ านวนห้องเรียน 

สามัญ โครงการ IEP อื่นๆ.......... รวม 
เตรียมอนุบาล 2 - - 2 
อนุบาล   - 9 - 9 

รวม 2 9 - 11 
 
 

3.5 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการและเพศ 
 

หลักสูตรโครงการ/
ระดับชั้น 

จ านวนผู้เรียน 
สามัญ โครงการ IEP อื่นๆ.............. รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนุบาล 22 21 - - - - 22 21 43 
อนุบาล 1 - - 44 45 - - 44 45 89 
อนุบาล 2 - - 56 45 - - 56 45 101 
อนุบาล 3 - - 51 47 - - 51 47 98 

รวม 22 21 151 137 - - 173 158 331 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3.6  จ านวนผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
 

รายการ 
จ านวน (คน) 

เตรียมอนุบาล อนุบาล รวม คิดเป็นร้อยละ 

1. ผู้เรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม - - - - 
2. ผู้เรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ - - - - 
3. ผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - - - 
3.1 ยากจน - 2 2 0.61 

3.2 ด้อยโอกาส   - - - - 
 3.3 อ่ืน ๆ (ระบุ).................................. - - - - 

4. ผู้เรียนซ้ าชั้น - - - - 
5. ผู้เรียนที่ขาดเรียนมากกว่าร้อยละ 5 ของเวลาเรียน 
(วัน)  ตลอดปีการศึกษา 

- - - - 

6. ผู้เรียนลาออกกลางคัน - 1 1 0.31 
7. ผู้เรียนที่ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียน     
8. ผู้เรียนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง   
(ยาเสพติด,ความรุนแรง,เอดส์ ฯลฯ) 

- - - - 

  
 3.7  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  287  คน  คิดเป็นร้อยละ  98.96 
 3.8  จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตรจ านวน  98  คน   คิดเป็นร้อยละ  100 
 3.9  อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 21 
4. ข้อมูลบุคลากร 

 จ านวนบุคลากร  จ าแนกตามหน้าที่  เพศ  ระดับการศึกษา  อายุ  และประสบการณ์   

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน) ระดับการศึกษา (คน) 

อายุเฉลี่ย 
(ปี) 

ประสบการณ์ 
ในต าแหน่ง(เฉลี่ย) 

(ปี) ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และ
ผู้อ านวยการ  

- - - - - - - 

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ 1 - - - 1 49 15 
ผู้รับใบอนุญาตและผู้อ านวยการ - - - - - - - 
ผู้จัดการและผู้อ านวยการ - - - - - - - 
ผู้รับใบอนุญาต - - - - - - - 
ผู้จัดการ - - - - - - - 
ผู้อ านวยการ - 1 - 1 - 52 1 
รองผู้อ านวยการ 1 4 - 5 - 47 10 
คร ู(บรรจุ) 6 47 1 52 - 44 8 



 

 

ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) 5 17 6 16 - 35 4 
ครูต่างประเทศ 1 1 1 1 - 33 2 
พ่ีเลี้ยง - - - - - - - 
บุคลากรทางการศึกษา - 2 - 2 - 37 4 
นักการภารโรง 2 4 6 - - 52 4 
คนขับรถ - - - - - - - 
ยามรักษาความปลอดภัย 2 - 2 - - 45 2 
อ่ืน ๆ(ระบุ................................) - - - - - - - 

 จ านวนครูทีจ่บปฐมวัย 10 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 

5. ข้อมูลอาคารสถานที่  
อาคารเรียนจ านวน  2  หลัง     อาคารประกอบจ านวน  3  หลัง  
ห้องน้ า  86  หลัง     สระว่ายน้ า  -  สระ    

 สนามเด็กเล่น  1  สนาม      สนาม อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 

6. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินอุดหนุนรายหัว 11,968,771 งบเงินเดือน 18,965,436 
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 4,992,750 งบด าเนินการ 5,900,000 
เงินค่าธรรมเนียมอ่ืน  17,492,700 งบอ่ืนๆ...................... 3,483,435 
เงินอุดหนุนรายการอ่ืน  1,541,540   

 
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

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

7.2 ศาสนาที่ชุมชนนับถือ  คือ    
  พุทธ    คริสต์    อิสลาม 
  ฮินดู    ซิกข์    อ่ืน ๆ……………………….. 

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

7.4 ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ  คือ    
  พุทธ    คริสต์    อิสลาม 
  ฮินดู    ซิกข์    อ่ืน ๆ………………………... 



 

 

7.5 รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว  26,000  บาทต่อปี 
 7.6 ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ วันสงกรานต์  ลอยกระทง  นมัสการหลวง
พ่อพุทธโสธร  งานเทศกาลอาหารและของดีอ าเภอบางคล้า 

8.  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน (สามารถระบุได้มากกว่า 3 ข้อ) 
 8.1 โอกาส /จุดแข็ง 
 1)  โรงเรียนได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชนในการด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ 
 2)  ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ของครูที่
มีต่อนักเรียน 
 8.2 ข้อจ ากัด/จุดอ่อน 
 1)  นักเรียนส่วนใหญ่มีที่พักอาศัยห่างไกลจากโรงเรียนจึงท าให้การเดินทางมาโรงเรียนยังไม่สะดวก
เท่าท่ีควร 
  
9. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  

โรงเรียนดาราจรัส  จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546 จัดการศึกษา
พัฒนาเด็กตั้งแต่อายุ 2  -  5  ปี  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

1.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัย 
2.  ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชนและวัฒนธรรมไทย 
3.  พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 
4.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข 
5.  สถานศึกษาให้การพัฒนาเด็กและประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว  ชุมชนและสถานศึกษา 
ในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนได้ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรปฐมวัยตามพัฒนาการและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 
1.  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
2.  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใช้ได้คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
3.  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
4.  มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม 
5.  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหวและรักการออกก าลังกาย 
6.  ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
7.  รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
8.  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
9.  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมตามวัย 
10.  มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
11.  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
12.  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้  และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 



 

 

นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหน่วยการเรียนรู้และก าหนดสาระการเรียนรู้  ดังนี้ 
1.  ก าหนดสาระการเรียนรู้  โดยยึดประสบการณ์ส าคัญตามพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  

สังคมและสติปัญญา  ก าหนดสาระที่ควรเรียนรู้ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช  2546  ประกอบด้วย  4  สาระ  ดังนี้ 

   เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
   เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสภาพที่แวดล้อมเด็ก 
   ธรรมชาติรอบตัว 
   สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

2.  ก าหนดหน่วยการเรียนรู้และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายปี  มีการจัดประสบการณ์  
เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  เกิดการเรียนรู้  ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรมได้พัฒนาด้านร่างกาย  
อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  ซึ่งจัดในรูปแบบของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น  โดยมุ่งเน้นการจัด
กิจกรรม  6  กิจกรรมหลัก 

   กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
   กิจกรรมสร้างสรรค์ 
   กิจกรรมเสรี 
   กิจกรรมกลางแจ้ง 
    กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
   เกมการศึกษา 

และในการจัดกิจกรรม  ได้จัดตารางกิจกรรมประจ าวันดังต่อไปนี้ 
ตารางกิจกรรมประจ าวัน 

เวลา 07.30 – 08.00 น.  รับเด็ก 
  08.00 – 08.15  น.  เคารพธงชาติ 
  08.15 – 08.30 น.  เข้าห้องน้ า / ท าสมาธิ 
  08.30 – 08.50 น.  เคลื่อนไหว / จังหวะ / เสริมประสบการณ์ 
  08.50 – 09.20 น.  กิจกรรมวัฎจักรการเรียนรู้ 
  09.20 – 09.50 น.  กิจกรรมวัฎจักรการเรียนรู้ 
  09.50 – 10.05 น.  กิจกรรมสร้างสรรค์ / เสรี 
  10.05 – 10.35 น.  กิจกรรมวัฎจักรการเรียนรู้ 
  10.35 – 10.45 น.  กิจกรรมกลางแจ้ง 
  10.45 – 11.15 น.  รับประทานอาหาร 
  11.15 – 14.00 น.  นอนพักผ่อน 
  14.00 – 14.30 น.  เก็บท่ีนอน  ล้างหน้า  ดื่มนม 
  14.30 – 15.00 น.  เกมการศึกษา 
  15.00 – 15.20 น.  สรุปกิจกรรม / เตรียมตัวกลับบ้าน 

 

 



 

 

10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 10.1  ห้องสมุดอาคารเซนต์แมรี่และอาคารมัธยม  มีขนาด  128  ตารางเมตร จ านวนหนังสือใน
ห้องสมุด  7,745  เล่ม  ห้องศูนย์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย  มีขนาด  64  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้อง  
2,668 เล่ม  
 การสืบค้นหนังสือและการยืม - คืน ใช้ระบบทศนิยมดิวอ้ีและการให้บริการยืม – คืนตามที่โรงเรียน
ก าหนด 
 จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา 2560  เฉลี่ย  60  คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  24.13  ของ
นักเรียนทั้งหมด 

10.2 ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด 31  ห้อง  ได้แก่ 
ห้องคอมพิวเตอร์  2  ห้อง  ห้องวิทยาศาสตร์    2  ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา -  ห้อง  ห้องศิลปะ  1  ห้อง 
ห้องนาฏศิลป์/  ดนตรี 2  ห้อง  ห้องพยาบาล  3  ห้อง 
ห้องศาสนสัมพันธ์ 1  ห้อง  ห้องพละ  -  ห้อง 
ห้องสื่อการเรียนการสอน 2  ห้อง  ห้องสันทนาการ  -  ห้อง 
ห้องแนะแนว  1  ห้อง  ห้องส านักงาน  17  ห้อง 
ห้องอ่ืนๆ ระบุ  -  ห้อง 

10.3 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งานมีทั้งหมด  98  เครื่อง 
 

คอมพิวเตอร์ จ านวน  (เครื่อง) 
1.  ใช้ในการเรียนการสอน 80 
2.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 98 
3.  ใช้ในการบริหาร 18 

  
 จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
 เฉลี่ย  -  คนต่อวันคิดเป็นร้อยละ  -  ของนักเรียนทั้งหมด 

10.4  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
1)  สวนหย่อม/สวนสุขภาพ 2)  สนามเด็กเล่น 
3)  ลานกิจกรรม   4)  ปูายนิเทศ/บอร์ด 
5)  มุมหนังสือ   6)  โรงอาหารสหกรณ์ภายในโรงเรียน 

 10.5  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
  1)  โบสถ์/วัด/มัสยิด /โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/พิพิธภัณฑ์ 
  2)  สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ/สวนสาธารณะ/สวนสัตว/์อุทยาน 
  3)  สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณีย์/สถานีต ารวจ/เทศบาล 
  4)  ปสถานศึกษา/มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/ราชภัฎ/เทคโนโลยีราชมงคล 
  5)  ธนาคาร/โรงแรม/ห้างสรรพสินค้า/ตลาด/โรงงาน 
  6)  พ้ืนที่เพาะปลูก/ไร่/สวน 
  7)  หัตถกรรมพ้ืนบ้าน/สินค้าพ้ืนเมือง 
  8)  ค่ายลูกเสือ 



 

 

  9)  ห้องสมุด/ท้องฟูาจ าลอง/เมืองจ าลอง 
 10.6 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครูและเด็ก

ในปีการศึกษา 2560 
   1) ชื่อ-สกุล  นางสุดา  แซ่โอ่ว  ให้ความรู้เรื่อง การท าขนมตาล 
    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  1  ครั้ง/ปี 
   
 
ปราชญ์ชาวบ้าน/  ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ ผู้เรียน  
ที ่ ประเภทความรู้  จ านวนครั้ง 
1 การประกอบวิชาชีพ 1 
2 การเกษตร - 
3 คหกรรม - 
4 หัตถกรรม - 
5 ศิลปะ/ดนตรี - 
6 กีฬา - 
7 วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี - 
8 ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ - 
9 ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย - 
10 สุขภาพ/การแพทย์/สุขอนามัย - 
11 สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร - 
12 การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน - 
13 อ่ืนๆ(..............................................................................) - 

11. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 11.1  ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา ด ารงมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่อง 
เป็นสมัยที่ 2 

กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้บริหาร(ระบุชื่อ) 
นางจินดาพร  นพพะ 

ผู้บริหารดีเด่น ชมรมสถานศึกษาเอกชน 

ครู(ระบุชื่อ) 
นางพยุง  ศรีจ าลอง 
นางอุบลวรรณ  สวัสดิมงคล 

ครูดีเด่น ชมรมสถานศึกษาเอกชน 

นางปราณ ี จูเจริญ 
นางกิรณา  ศรีจ าลอง 
นางล าปาง  ชัยชะนะ 
นางพรทิพย์  กาญจนกุล 

ครูดีศรีเอกชน  ระดับทอง   
อายุงาน  30 ปีขึ้นไป 

สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน   



 

 

นางพยุง  ศรีจ าลอง 
นางพิชญากร  สุนทรชัย 

ครูดีศรีเอกชน  ระดับเงิน  
อายุงาน 20 ปีขึ้นไป   

สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน   

นางปราณ ี พ่ึงเจริญ ครูดีศรีเอกชน  ระดับทองแดง 
อายุงาน 10 ปีขึ้นไป 

สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน   

นางพยุง  ศรีจ าลอง ครูดี มีคุณภาพ รสจ. กลุ่มโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี 

นักเรียน(ระบุชื่อ) 
ด.ช.เพ็ญเพชร  พรานอังกูร 
ด.ช.ดุริยางค์  เตียวประเสริฐ 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
การต่อ LEGO พลาสติก   

กลุ่มโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี 

ด.ช.อินทนนท์  บุญสนอง 
ด.ญ.พนิตพิชา  สมโภชน ์
ด.ช.ธราธิป  ค ามาปั้น 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
ปั้นดินน้ ามัน   

กลุ่มโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี 

ด.ญ.วรัญญา  ธนูสร 
ด.ญ.วรัทยาภรณ์  ศรีกฤษดารมณ ์
ด.ญ.ศุภาฉัตร  พูลเพ่ิม 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
สร้างสรรค์ภาพจากเมล็ดธัญพืช 

กลุ่มโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี 

ด.ญ.ณัฐนรี  เทียนประสิทธิกุล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
หนูน้อยรักการอ่าน   

กลุ่มโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี 

ด.ช.ฉัตร  ครองสิทธิเดช 
 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
วาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน   

กลุ่มโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี 

ด.ญ.นภสร  หงษ์ทอง เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
Speech Contest 

กลุ่มโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี 

ด.ช.ณัฐวัฒน์  สิทธิวรรณธนะ 
ด.ช.จักรภัทร  แทนทอง 
ด.ช.นพณัฐ  เคนน้ าเที่ยง 
ด.ช.พีชรกฤษฎ์  กระโห้แก้ว 
ด.ช.สิทธโิชค  เชียงศร ี

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
วิ่งสลับฟันปลา 

กลุ่มโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี 

ด.ช.ปณิธาน  ภาพสุวรรณ 
ด.ช.กฤษณ์  ครองสิทธิ 
ด.ช.ธวีรา  วงษาบุตร 
ด.ช.พนธกร  จูเจริญ 
ด.ช.ก้องภพ  สุขสวัสดิ์ 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
สมรรถนะด้านร่างกาย 

กลุ่มโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

11.2  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
1 โรงเรียน ชุมชน 

รว่มใจต้านภัย
ไข้เลือดออก 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือพัฒนา
กระบวนการมีส่วนร่วม 
การประชาสัมพันธ์
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน 
องค์กรศาสนาและ
องค์กรต่าง ๆ   
2. เพ่ือให้โรงเรียนมีการ
ประสานงานความ
ร่วมมือกับองค์กร
ศาสนา ชุมชน ท้องถิ่น
และผู้ปกครองในการ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

ขั้นเตรียมการ 
เสนอขอโครงการ 
ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
การด าเนินกิจกรรม 
ด าเนินการโดยมีผู้รับผิดชอบตามท่ี
ก าหนดพานักเรียนระดับปฐมวัยไปท า
กิจกรรมร่วมกับชุมชนบริเวณโดยรอบ
โรงเรียน มีการแจกแผ่นพับให้ความรู้
เกี่ยวกับการปูองกันและดูแลสุขภาพให้
ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก 
ขั้นสรุป/ประเมินผล 
ให้ผู้มีสวนเกี่ยวข้องได้ร่วมประเมินการ
ปฏิบัติกิจกรรม ผู้รับผิดชอบสรุปผลการ
ด าเนินการ จัดท าสารสนเทศ 

  เชิงปริมาณ 
การบรรลุเปูาหมาย
เชิงปริมาณ คิดเป็น
ร้อยละ 90 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมที่
ก าหนดไว้ 
 เชิงคุณภาพ 
การบรรลุเปูาหมาย
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนระดับ
ปฐมวัยสุขภาพ
แข็งแรง มี
พฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องและ
โรงเรียนปลอดจาก
แหล่งเพาะพันธ์ยุง 
มีผลการประเมิน
โครงการในระดับ
คุณภาพดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย*  ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช้  ดี ....ตามผลประเมิน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ค่าน้ าหนัก คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

ด้านที่  1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 20.00 19.43 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 5.00 4.92 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 5.00 4.93 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5.00 4.88 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 5.00 4.70 5 ดีเยี่ยม 
ด้านที่  2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 65.00 62.40 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
                   และเกิดประสิทธิผล 

20.00 20.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
                   ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

20.00 20.00 5 ดีเนี่ยม 

มาตรฐานที่  7  แนวการจัดการศึกษา 20.00 17.40 4 ดีมาก 
มาตรฐานที ่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 
                   สถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ 
                   สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่  4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาปรัชญา  
                     วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่  5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  11  การจัดกิจกรรมตามมนโยบายแนวทางปฏิรูป 
                     การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม 100.00 96.83 5 ดีเยี่ยม 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ด ี(Good practice)  
  1)  โรงเรียนคุณธรรมแบบคริสต์ 
          2)  1ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม 
 
 

 
 
 



 

 

บทที่ 2 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 กลยุทธ์ที ่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนสู่คุณภาพโรงเรียนคาทอลิก 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการ
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การบริหาร 

1. เพื่อใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม  
2. เพื่อคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน
ตามระเบียบที่ก าหนด 
3.  เพ่ือการก ากับ 
ติดตามการบริหาร 
งานของโรงเรียน
ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน  
4.  เพ่ือการก ากับ 
ติดตามการบริหารงาน
ตามระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพภายใน 
5.  เพ่ือได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์  
6.  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไป
ใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพ
ภายใน 
7.  เพ่ือการรายงานผล
การด าเนินงานด้าน 
ต่าง ๆ ให้กับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องรับทราบ  
8.  เพ่ือจัดท าสารสนเทศ
ในการพัฒนาคุณภาพ

  เชิงปริมาณ 
คณะกรรมการ 
ต่าง ๆ  
มีส่วนร่วมในการ
ประชุมอย่าง
ต่อเนื่อง 
  เชิงคุณภาพ 
คณะกรรมการ 
ต่าง ๆ รู้ทบาท
หน้าที่และมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการ ก ากับ 
ติดตาม  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในโรงเรียน
ครอบคลุมทั้ง 4 
ด้าน   

  เชิงปริมาณ 
คณะกรรมการต่าง ๆ  
มีส่วนร่วมในการประชุม
อย่างต่อเนื่อง 
  เชิงคุณภาพ 
คณะกรรมการต่าง ๆ  
รู้ทบาทหน้าที่และมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ 
ก ากับ ติดตาม  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนครอบคลุมทั้ง 4 
ด้าน   

มาตรฐานที่ 8 
ตัวบ่งชี้ที่  2  
 



 

 

การศึกษาท้ัง 4 ด้านและ
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการตามระบบกลไก
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
9.  เพ่ือทราบผลการ
ประเมินความ 
พึงพอใจต่อการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาและ
น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง  

ระบบประกัน
คุณภาพ
ภายใน
โรงเรียน 

1. เพ่ือพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ 

  เชิงปริมาณ 
บุคลากรครูร้อยละ  
100 เข้าร่วม
กิจกรรม 
  เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษา
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่าง
เป็นระบบ 
2. สถานศึกษา
ด าเนินการจัด
การศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพและได้
มาตรฐานตามท่ี
ก าหนด 

  เชิงปริมาณ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
ปริมาณคิดเป็นร้อยละ 
100 จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 15 คน 
  เชิงคุณภาพ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
คุณภาพ ได้มีการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์และ
ได้ด าเนินการก ากับติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง และจัดท า
รายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ได้มี
การจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
พร้อมใช้งาน พร้อม
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
และผู้มีส่วนร่วมเก่ียวข้อง
รับทราบ โดยมีผลการ

มาตรฐานที่ 8 
ตัวบ่งชี้ที่  2  
 



 

 

ประเมินของงานในระดับ
คุณภาพดีมาก ค่าเฉลี่ย 
4.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่ 2  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานโรงเรียนคาทอลิก 
 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

งานพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 

1. เพ่ือประเมินและ
พัฒนางานหลักสูตร
ปฐมวัยให้มีคุณภาพ 
2.เพ่ือให้ท าการศึกษา
วิจัยและน าข้อมูลจาก
การศึกษาวิจัยมาใช้
พัฒนาการจัด
ประสบการณ์ให้มี
ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้มีสรุปผลการ
พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการ
ปรับปรุงและรายงานให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  
4. เพ่ือให้มีประสบการณ์
การจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์
หลักสูตร 

  เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อย
ละ  100 เข้าร่วม
กิจกรรม 
  เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถและ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง มี
ผลการพัฒนาการ
เรียนตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
2. มีข้อมูล
สารสนเทศผลการ
จัดประสบการณ์
และสามารถ
น าไปใช้ในการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ได้ 
 

  เชิงปริมาณ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
ปริมาณคิดเป็นร้อยละ 
100 จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 15 คน 
  เชิงคุณภาพ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
คุณภาพ มีหน่วยการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ปรัชญา จุดมุ่งหมายและ
คุณลักษระที่พึงประสงค์ 
มีการก าหนดการจัด
ประสบการณ์การเรยีนรู้
รายภาค / รายปี มี
แผนการจัดประสบการณ์
ที่หลากหลายสอดคล้อง
กับหน่วยการเรียนรู้และ
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มีข้อมูลสารสนเทศ
ผลการจัดประสบการณ์
และสามารถน าไปใช้ใน
การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ โดยมีผลการ
ประเมินของโครงการใน
ระดับคุณภาพดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.96 

มาตรฐานที่ 8 
ตัวบ่งชี้ที่  2  
มาตรฐานที่ 9 
ตัวบ่งชี้ที่  1 , 3 
 

งานบริหาร
หลักสูตรและ
งานวิชาการ 

1. เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเปูาหมายของ
หลักสูตร 
2. เพ่ือให้มีข้อมูลด้าน
การบริหารจัดการ

  เชิงปริมาณ 
บุคลากรครูและ
ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 
90 มีข้อมูล
สารสนเทศการ
บริหารงาน

  เชิงปริมาณ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
ปริมาณคิดเป็นร้อยละ  
100 จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 15 คน 
  เชิงคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 7 
ตัวบ่งชี้ที่  1  
 



 

 

หลักสูตรและงาน
วิชาการสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย 
3. เพ่ือให้เป็นแนวทางใน
การจัดท าหน่วยการ
เรียนรู้และแผนการจัด
ประสบการณ์ตาม
เปูาหมายและ
จุดประสงค์ของหลักสูตร 
4. เพ่ือให้ผู้ปกครองและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารงานหลักสูตรและ
งานวิชาการ 

หลักสูตร
สถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย 
  เชิงคุณภาพ 
1. มีระบบ
สารสนเทศด้าน
หลักสูตรและงาน
วิชาการครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน
สามารถให้บริการ
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
น าไปใช้ประโยชน์
เพ่ือการตัดสินใจใน
งานหลักสูตรและ
งานวิชาการ
สถานศึกษาโดยการ
มีส่วนร่วมของ
บุคลากร 
2. มีคณะกรรมการ
จัดท าหลักสูตรและ
บริหารงาน
หลักสูตรและงาน
วิชาการอย่างเป็น
ระบบ 

การบรรลุเปูาหมายเชิง
คุณภาพ  มีระบบ
สารสนเทศด้านหลักสูตร
และงานวิชาการครบถ้วน
เป็นปัจจุบันสามารถ
ให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง
และน าไปใช้ประโยชน์
เพ่ือการตัดสินใจในงาน
หลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง โดยมี
ผลการประเมินของงานใน
ระดับคุณภาพดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่ 3  พัฒนาวิชาชีพและลักษณะนิสัยบุคลากรทุกระดับตามอัตลักษณ์สู่มาตรฐานการศึกษา
คาทอลิก 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

งานจัดท า
สารสนเทศ
หลักสูตร
การศึกษา 

1.เพื่อพัฒนาครูผู้สอน
ระดับปฐมวัยให้มีความรู้
และทักษะในการจัดท า
สารสนเทศหลักสูตร 
2. เพ่ือส่งเสริมการ
บริหารงานหลักสูตร
การศึกษา 
3. เพ่ือให้มีการจัด
สารสนเทศหลักสูตร
การศึกษาและน ามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
เด็ก 

  เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยร้อยละ 80 
มีความรู้และทักษะ
ในการจัดท า
สารสนเทศ
หลักสูตรการศึกษา
และน ามาใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก  
 เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัย มีความรู้
และทักษะในการ
จัดท าสารสนเทศ
หลักสูตรการศึกษา
และน ามาใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก  

  เชิงปริมาณ 
 การบรรลุเปูาหมายเชิง
ปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 
100 จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 50 คน 
 เชิงคุณภาพ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
คุณภาพ ครูมีความรู้ 
และทักษะในการจัดท า
หลักสูตรการศึกษาและ
น ามาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก มีผลการ
ประเมินของงานในระดับ
คุณภาพดีมาก ค่าเฉลี่ย 
4.57 

มาตรฐานที่ 7 
ตัวบ่งชี้ที่  3  
 

โครงการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถ
ในการจัด
ประสบการณ์
คร ู

1. เพ่ือการวางแผนใน
การพัฒนาครูตาม
บทบาทหน้าที่ 
2. เพ่ือครูมีความรู้ความ
เข้าใจปรัชญา หลักการ 
และธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
3. เพ่ือน าความรู้ ความ
เข้าใจไปประยุกต์ใช้ตาม
บทบาทหน้าที่ครู 
4. เพ่ือครูมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการจัดท า
สารสนเทศเพ่ือใช้

  เชิงปริมาณ 
ครูโรงเรียนดารา
จรัสร้อยละ 100 
เข้าร่วมโครงการ
ตามท่ีก าหนด 
 เชิงคุณภาพ 
ครูต้องมีความ
เข้าใจและรู้จัก
หลักการจัด
กิจกรรมและการ
พัฒนาหลักสูตร มี
ความสามารถและ
ทักษะในการจัด

  เชิงปริมาณ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
ปริมาณคิดเป็นร้อยละ  
100 จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 15 คน 
 เชิงคุณภาพ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
คุณภาพ ครูต้องมีความ
เข้าใจและรู้จักหลักการจัด
กิจกรรมและการพัฒนา
หลักสูตรมีความสามารถ
และทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการ

มาตรฐานที่ 5 
ตัวบ่งชี้ที่  1-5  
 



 

 

ประโยชน์ในการพัฒนา
เด็ก 
5. เพ่ือครูจัดท า
สารสนเทศการประเมิน
พัฒนาการเด็กอย่างมี
ระบบและน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนาเด็ก 
 

ประสบการณ์และ
จัดการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล
สอดคล้องกับ
หลักสูตรโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และพัฒนาทักษะ
การคิดให้กับผู้เรียน 

 

จัดการเรียนรู้  การวัดผล
ประเมินผลสอดคล้องกับ
หลักสูตรโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและพัฒนา
ทักษะความคิดให้กับ
ผู้เรียน มีผลการประเมิน
ของโครงการในระดับ
คุณภาพดีมาก ค่าเฉลี่ย 
4.81 

โครงการ
จัดท าวิจัยใน
ชั้นเรียน 

1. เพ่ือครูมีความรู้ ความ
เข้าใจจากความรู้ด้าน
การท าวิจัยในชั้นเรียน 
2. เพ่ือสามารถน าความรู้ 
ความเข้าใจไปก าหนด
หัวข้อวิจัย และสามารถ
ด าเนินการวิจัยในชั้น
เรียนตามวิธีการ และ
ขั้นตอนต่าง ๆ  อย่าง
ถูกต้อง 
3. เพ่ือสามารถน าผล
วิจัยไปพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งรายบุคคล และ
รายกลุ่ม 
4. เพ่ือสามารถน า
ผลการวิจัยไปปรับปรุง
การสอนของครู 
5. เพ่ือมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของครู  
 
 

  เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ 100 เข้า
ร่วมโครงการ 
 เชิงคุณภาพ 
บุคลากรครูมี
ความรู้ ความเข้าใจ
จากความรู้ด้านการ
วิจัยในชั้นเรียน 
สามารถน าความรู้ 
ความเข้าใจไป
ก าหนดหัวข้อวิจัย 
น าผลการวิจัยไป
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนรายบุคคล 
หรือรายกลุ่ม และ
น าผลการวิจัยไป
พัฒนาคุณภาพ / 
ปรับปรุงการสอน
ของครูและสามารถ
เผยแพร่งานวิจัย
ของตนเอง 
 

  เชิงปริมาณ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
ปริมาณคิดเป็นร้อยละ  
100 จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 16 คน 
 เชิงคุณภาพ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
คุณภาพ ครูมีความรู้ 
ความเข้าใจ คือ 
กระบวนการ/วิธีการ
ด าเนินงานท าวิจัยในชั้น
เรียน มีผลงานด้านการ
วิจัยในชั้นเรียน สามารถ
พัฒนาการจัด
ประสบการณ์ในชั้นเรียน 
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ  ของผู้เรียนและพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดความสมดุล 
ครูใช้ผลการวิจัยในการ
ปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์ เป็น
แบบอย่างที่ดี มีผลการ
ประเมินของโครงการใน
ระดับคุณภาพดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.43 

มาตรฐานที่ 5 
ตัวบ่งชี้ที่  6  
 

งานนิเทศการ
จัด
ประสบการณ์
และการ

1. เพ่ือให้ครูได้พัฒนา
ความรู้จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์และการ
จัดการเรียนรู้ 

  เชิงปริมาณ 
ครูระดับปฐมวัย
ร้อยละ 100 เข้า
ร่วมงานนิเทศการ

  เชิงปริมาณ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
ปริมาณคิดเป็นร้อยละ 
100 จากจ านวนผู้เข้าร่วม

มาตรฐานที่ 7 
ตัวบ่งชี้ที่  1 
 



 

 

จัดการเรียนรู้ 2. เพ่ือให้ครูได้
พัฒนาการนิเทศการจัด
ประสบการและการ
จัดการเรียนรู้ 
3. เพ่ือให้ครูได้พัฒนา
จัดท าเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการ
และการเรียนรู้ 

จัดประสบการณ์
และการเรียนรู้ 
  เชิงคุณภาพ 
1. ครูระดับปฐมวัย
ได้รับการพัฒนา
ความรู้จัดท า
แผนการจัด
ประสบการณ์และ
การเรียนรู้ 
2. ครูระดับปฐมวัย
ได้รับการนิเทศการ
จัดประสบการณ์
และการจัดการ
เรียนรู้ 
3. ครูระดับปฐมวัย
ได้รับการนิเทศการ
จัดท าเครื่องมือวัด
และประเมิน
พัฒนาการและการ
เรียนรู้ 
 

กิจกรรม  16  คน 
  เชิงคุณภาพ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
คุณภาพ ครูออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่าง
บุคคล ได้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ ได้
ใช้สื่อที่เหมาะสม 
หลากหลาย สอดคล้องกับ
วิธีการจัดการเรียนรู้ ครู
ได้วัดและประเมินผู้เรียน
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ครูได้ใช้
ผลการนิเทศติดตาม
ตรวจสอบมาปรับปรุงการ
เรียนการสอน  มีผลการ
ประเมินของงานในระดับ
คุณภาพดีมาก ค่าเฉลี่ย 
4.71  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่ 4  พัฒนาลักษณะนิสัยนักเรียนตามอัตลักษณ์สู่มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการ
ส่งเสริมความ
กตัญญูและ
การเป็นลูกที่
ดีและนักเรียน
ที่ด ี
(กิจกรรมวัน
ไหว้ครู)                            

1. เพ่ือส่งเสริมผู้เรียน
ระดับปฐมวัยแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อครู
อาจารย์ 
2. เพ่ือส่งเสริมผู้เรียน
ระดับปฐมวัยแสดงออก
ถึงความรับผิดชอบใน
ฐานะการเป็นนักเรียนที่
ดีประพฤติปฏิบัติตน
ถูกต้องเหมาะสม 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
ระดับปฐมวัยมีสัมมา
คารวะและเชื่อฟังค าสั่ง
สอนของครู 

  เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนระดับปฐมวัย
ร้อยละ  90  เข้า
ร่วม 
กิจกรรม 
  เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
และความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มี
พระคุณอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
2. ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยแสดงออก
ถึงความ 
รับผิดชอบในฐานะ
สมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัวและ
สังคมได้ตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ตน 
3. ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยมีคุณธรรม
จริยธรรม และ
ปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมมากขึ้น 
4. ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยมีสัมมา
คารวะเชื่อฟังและ
ปฏิบัติตามค าสั่ง

  เชิงปริมาณ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
ปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 
100 จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  335  คน 
  เชิงคุณภาพ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
คุณภาพ  ผู้เรียนปฏิบัติ
ตามค าสอนของครู 
อาจารย์ และผู้เรียนกล้า
แสดงออกในการท าความ
เคารพผู้อ่ืนได้เหมาะสมกับ
วัย มีผลการประเมินของ
กิจกรรมในระดับคุณภาพ
ดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.61  
 

มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่  1 
ตัวบ่งชี้ที่  4  
 



 

 

สอนของพ่อแม่
ผู้ปกครองและครู 

โครงการ
ส่งเสริมความ
กตัญญูและ
การเป็นลูกที่
ดีและนักเรียน
ที่ด ี
(กิจกรรมวัน
แม่)                            

1. เพ่ือส่งเสริมผู้เรียน
ระดับปฐมวัยมี
คุณลักษณะที่แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. เพ่ือส่งเสริมผู้เรียน
ระดับปฐมวัยแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 
3. เพ่ือส่งเสริมผู้เรียน
ระดับปฐมวัยแสดงออก
ถึงความรับผิดชอบใน
ฐานะการเป็นลูกที่ดีเชื่อ
ฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่
และผู้ปกครอง 

  เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนระดับปฐมวัย
ร้อยละ  90  เข้า
ร่วม 
กิจกรรม 
  เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
และความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มี
พระคุณอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
2. ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยแสดงออก
ถึงความ 
รับผิดชอบในฐานะ
สมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัวและ
สังคมได้ตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ตน 
3. ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยมีคุณธรรม
จริยธรรม และ
ปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมมากขึ้น 
4 .  ผู้ เ รี ย น ร ะดั บ
ป ฐ ม วั ย มี สั ม ม า
คารวะเชื่อฟังและ
ปฏิบั ติ ต ามค าสั่ ง
ส อ น ข อ ง พ่ อ แ ม่
ผู้ปกครองและครู 
 

  เชิงปริมาณ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
ปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 
100 จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  335  คน 
  เชิงคุณภาพ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
คุณภาพ ผู้เรียนมีมารยาท
การพูด การฟัง สามารถ
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ไทย แสดงออกด้านสังคม
ได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
แสดงความเคารพผู้อ่ืนได้
อย่างเหมาะสม และมี
สัมมาคารวะและปฏิบัติตน
ตามค าสอนของแม่ มีผล
การประเมินของกิจกรรม
ในระดับคุณภาพดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.65  
 

มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่  1  
ตัวบ่งชี้ที่  4  
 



 

 

โครงการ 
รณรงค์
ประหยัด
พลังงานลด
ภาวะโลกร้อน 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยรู้จักวิธีการ
ประหยัดน้ า ประหยัดไฟ 
ประหยัดพลังงาน และ
ร่วมกันรณรงค์ปิดน้ า ปิด
ไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงาน
จากแหล่งเรียนรู้ปูาน
นิเทศและน าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
3.เพื่อปลูกฝังผู้เรียน
ระดับปฐมวัยให้มีนิสัยที่
ดีเรื่องการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่า 

 เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนระดับปฐมวัย
ร้อยละ 90 เข้าร่วม
โครงการ  
 เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยรู้จักวิธีการ
ประหยัดน้ า 
ประหยัดไฟ 
ประหยัดพลังงาน 
และร่วมกันรณรงค์
ปิดน้ า ปิดไฟทุก
ครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
ได้มากข้ึน 
2. ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยได้เรียนรู้
เกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงาน
จากแหล่งเรียนรู้ 
ปูายนิเทศ และน า
ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
3. ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยมีนิสัยที่ดี
เรื่องการใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า
มากขึ้น 

 เชิงปริมาณ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
ปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 
100 จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  335  คน 
  เชิงคุณภาพ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
คุณภาพ นักเรียนรู้จัก
วิธีการประหยัดน้ า
ประหยัดไฟประหยัด
พลังงาน ร่วมรณรงค์ปิดไฟ
ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานได้ 
เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงานจาก
แหล่งเรียนรู้ปูายนิเทศ 
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้และมีนิสัยที่ดีเรื่องการ
ใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่ามากข้ึน 
มีผลการประเมินโครงการ
ในระดับคุณภาพดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.46 

มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่  3  
 

โครงการเด็กดี 
DCS 
 

1. เพ่ือปลูกฝังและ
พัฒนาผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยให้เป็นผู้มี
พฤติกรรมที่ดีตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช 2546 
2. เพ่ือส่งเสริมผู้เรียน
ระดับปฐมวัยให้ประพฤติ

  เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนระดับปฐมวัย
ร้อยละ 90 เข้าร่วม
โครงการเด็กดี DCS 
  เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สอดคล้อง
กับเปูาหมายมาก

  เชิงปริมาณ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
ปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 
100 จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  335  คน 
 เชิงคุณภาพ 
การบรรลุ เปูาหมายเชิง
คุ ณ ภ า พ  ผู้ เ รี ย น มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรการศึกษา

มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่  1 
ตัวบ่งชี้ที่  2 
ตัวบ่งชี้ที่  3 
 



 

 

ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีและ
นักเรียนที่ดีอย่างถูกต้อง
เหมาะสม มีวินัยและมี
ความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเอง
และของส่วนรวม 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
ระดับปฐมวัยประพฤติ
ตนเป็นคนดี มีน้ าใจ
ช่วยเหลือผุ้อื่น มีความ
สุภาพอ่อนน้อมและมีจิต
สาธารณะ 

ขึ้น 
2.ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นลูกที่
ดีและนักเรียนที่ดี
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม มีวินัย
และมีความ
รับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองและของ
ส่วนรวมมากข้ึน 
3.ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยประพฤติตน
เป็นคนดี มีน้ าใจ
ช่วยเหลือผู้อื่น มี
ความสุภาพอ่อน
น้อมและมีจิต
สาธารณะมากข้ึน 

ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
ประพฤติตนเป็นลู กที่ ดี
แ ล ะนั ก เ รี ยนที่ ดี อ ย่ า ง
ถูกต้องเหมาะสม มีวินัย
และมีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเอง
และส่วนรวม เป็นคนดีมี
น้ า ใจช่ วย เหลือผู้ อ่ืน  มี
ความสุภาพอ่อนน้อมและ
มีจิตสาธารณะ มีผลการ
ประเมินโครงการในระดับ
คุณภาพดีมาก ค่าเฉลี่ย 
4.60 

โครงการ
ฝึกอบรม
มารยาทไทย
ระดับปฐมวัย 

1. เพ่ือให้ผู้เรียน
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของมารยาทไทย 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
น ามารยาทไทย
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนเห็น
ความส าคัญของ
วัฒนธรรมไทยในด้าน
กิริยามารยาทแบบไทย 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติและแสดงออกถึง
การมีมารยาทแบบไทย
ไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม 
5. เพ่ือผู้เรียนได้ฝึกความ
เป็นระเบียบวินัยและ
การอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ือ
อาทร เสียสละและมี

  เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนระดับปฐมวัย
ร้อยละ 100 เข้า
ร่วมโครงการ  
  เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยสามารถน า
การฝึกอบรม
มารยาทไทยไป
ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยสามารถน า
การฝึกมารยาทไทย
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

  เชิงปริมาณ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
ปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 
100 จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  334  คน 
 เชิงคุณภาพ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
คุณภาพ โรงเรียนดารา
จรัสมีการด าเนินการ
ปฏิบัติการฝึกอบรม
มารยาทไทยตามอัตลักษณ์
โรงเรียนคาทอลิก โรงเรียน
ดาราจรัสมีข้อมูลการ
ประเมินการปฏิบัติตามอัต
ลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก 
ไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง มีผลการประเมิน
โครงการในระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่  4 
 



 

 

ความสุข 
6. เพ่ือผู้เรียนได้น า
มารยาทไทยที่ถูกต้องไป
ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

ดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.62 

โครงการพระ
วาจาทรงชีวิต 
- ธรรมพัฒนา
จิต 

1. เพ่ือสร้างบรรยากาศ
ของของสถานศึกษา
ตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 
2. เพ่ือให้บุคลากรครู/
ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
เกี่ยวกับหลักธรรมค า
สอนของศาสนา 

  เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนระดับปฐมวัย
ร้อยละ 80 เข้าร่วม
โครงการ  
  เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนซาบซึ้งใน
หลักความเชื่อและ
หลักปฏิบัติของ
คาทอลิก โดย
สามารถตอบได้ว่า
คาทอลิกเชื่อถึง
อะไร 
2. ผู้เรียนสามารถ
น าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เข้า
กับชีวิตประจ าวัน  

  เชิงปริมาณ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
ปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 
100 จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  334  คน 
 เชิงคุณภาพ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
คุณภาพ นักเรียนระดับ
ปฐมวัยได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติตนตามศาสนาที่
ตนเองนับถืออย่างถูกต้อง
ตามประเพณีวัฒนธรรม
ไทยและนักเรียนระดับ
ปฐมวัยได้ปฏิบัติตนใน
โอกาสต่าง ๆ  ทางศาสนา
อย่างถูกต้อง นักเรียน
ระดับปฐมวัยได้รับการ
ปลูกฝังคุณค่าท่ีสอดคล้อง
ในชีวิตมากขึ้น มีผลการ
ประเมินโครงการในระดับ
คุณภาพดีมาก ค่าเฉลี่ย 
4.66 
 

มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 4 
มาตรฐานที่ 10 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 - 
10.2 

โครงการ
รณรงค์จิตตา
รมณ์มหาพรต 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักน า
หลักธรรมค าสอนของ
ศาสนามาปฏิบัติและมี
จิตใจเมตตา รู้จัก
ช่วยเหลือผู้อื่นในโอกาส
และสถานการณ์ต่างๆ  
2. เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 
และได้ปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ 

  เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนระดับปฐมวัย
ร้อยละ 100 เข้า
ร่วมโครงการ  
  เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนระดับปฐมวัย 
สามารถน า
หลักธรรมค าสอน
ของศาสนามา
ปฏิบัติและมีจิตใจ

  เชิงปริมาณ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
ปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 
100 จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  334  คน 
 เชิงคุณภาพ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
คุณภาพ โรงเรียนดารา
จรัสมีการดพ าเนินการ
ประเมินการปฏิบัติตามอัต

มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 4 
 



 

 

รวมถึงปลูกฝังให้ผู้เรียน
สามารถปฏิบัติตนตาม
รณรงค์จิตตารมณ์มหา
พรต "ลด ละ เลิก 
ภาวนา พลีกรรม ท ากิจ
เมตตา" 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
ปรับตัวและเข้าร่วม
กิจกรรมตามบริบททาง
วัฒนธรรมและสังคม  

เมตตา รู้จัก
ช่วยเหลือผู้อื่น 
 
 

ลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก 
โรงเรียนดาราจรัสมีข้อมูล
การประเมินการปฏิบัติ
ตามอัตลักษณ์โรงเรียน
คาทอลิกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
มีผลการประเมินโครงการ
ในระดับคุณภาพดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.56 

โครงการมอบ
วุฒิบัตร 
นักเรียนชั้น
อนุบาล 3 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง
และผู้อ่ืน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
มั่นใจและกล้าแสดงออก 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัย 
รับผิดชอบเชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครู 
อาจารย์ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิด
จากประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

  เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นอนุบาล 
3 ประจ าปี
การศึกษา 2560 
จ านวน 97 คน เข้า
ร่วมโครงการ  
  เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
2. ผู้เรียนมีความ
มั่นใจและกล้า
แสดงออก 
3. ผู้เรียนมีวินัย 
รับผิดชอบเชื่อฟัง
ค าสั่งสอนของพ่อ
แม่ ครู อาจารย์ 
 
4. ผู้เรียนมีความคิด
รวบยอดเก่ียวกับสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

  เชิงปริมาณ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
ปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 80 
จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม  83  
คน 
 เชิงคุณภาพ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
คุณภาพนักเรียนมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง
และผู้อ่ืน มีความมั่นใจ
และกล้าแสดงออก มีวินัย 
รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครู 
อาจารย์ มีความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ  ที่
เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้และมีคุณลักษณะ
ตระหนักรู้ในศักดิ์ศรีและ
ความคิดในคุณค่าของ
ตนเอง มีผลการประเมิน
โครงการในระดับคุณภาพ
ดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.61 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  
มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 

 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที่  5  ประสานความร่วมมือกับชุมชน เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการทัศน
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนรัก
การเรียนรู้ มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
ทักษะทางภาษาและ
การใช้เทคโนโลยีใน
การศึกษาเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มี
ประสบการณ์ตรง
และมีนิสัยรักการ
เรียนรู้จากแหล่ง 
เรียนรู้ภายนอก
โรงเรียนที่เป็น
ประโยชน์ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้และมี
สมรรถนะสอดคล้อง
กับหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา 

  เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนระดับปฐมวัยร้อย
ละ 90 เข้าร่วมโครงการ  
  เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนระดับปฐมวัย
ได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกและมี
ประสบการณ์ตรงเรียนรู้
ร่วมกับผู้อ่ืน 
2. ผู้เรียนระดับปฐมวัยมี
ทักษะและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3. ผู้เรียนระดับปฐมวัยมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ได้เหมาะสมกับวัย 
4. ผู้เรียนระดับปฐมวัยมี
ประสบการณ์ตรงในการ
ค้นหาแหล่งเรียนรู้
สอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัย 
5. ผู้เรียนระดับปฐมวัยมี
ทักษะในการเรียนรู้
ร่วมกับผู้อ่ืนและแบ่งปัน
ความรู้ด้วยวิธีการ
สื่อสารในรูปแบบที่
เหมาะสมกับวัยมากขึ้น 

  เชิงปริมาณ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
ปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 
100 จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  228  คน 
 เชิงคุณภาพ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
คุณภาพ นักเรียนมีความรู้ 
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับวัย มีผลการ
ประเมินโครงการในระดับ
คุณภาพดีมาก ค่าเฉลี่ย 
4.61 

มาตรฐานที่ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5 

โครงการร่วม
ด้วยช่วยสอน
โดยปราชญ์
และวิทยากร
ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้พัฒนาทักษะ
และพัฒนารการทั้ง 4 
ด้าน คือ ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา 

  เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนระดับปฐมวัยร้อย
ละ 80 เข้าร่วมโครงการ  
  เชิงคุณภาพ 
1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ ทักษะ และ

  เชิงปริมาณ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
ปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 
100 จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  334  คน 
 เชิงคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 9 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 



 

 

2. เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถก าหนด
เปูาหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการของตนเอง 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 

พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
คือ ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา 
2. เพ่ือนักเรียนสามารถ
ก าหนดเปูาหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ของตนเอง 
3. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

การบรรลุเปูาหมายเชิง
คุณภาพ นักเรียนมีความรู้ 
ทักษะพัฒนาการทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รู้จักการแก้ปัญหาด้วย
วิธีการตนเอง มีผลการ
ประเมินโครงการในระดับ
คุณภาพดีมาก ค่าเฉลี่ย 
4.54 

โครงการ
โรงเรียน
ชุมชนร่วมใจ
ต้านภัย
ไข้เลือดออก 

1. เพ่ือพัฒนา
กระบวนการมีส่วน
ร่วม การ
ประชาสัมพันธ์ความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กรศาสนา
และองค์กรต่าง ๆ   
 
2. เพ่ือให้โรงเรียนมี
การประสานงาน
ความร่วมมือกับ
องค์กรศาสนา ชุมชน 
ท้องถิ่นและ
ผู้ปกครองในการ
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาและ
คุณภาพผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

  เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนระดับปฐมวัยร้อย
ละ 90 เข้าร่วมโครงการ  
ผู้เรียนระดับปฐมวัยร้อย
ละ 90 ได้รับความรู้และ
ฝึกปฏิบัติกิจกรรม  
 
 
  เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนระดับปฐมวัยมี
สุขภาพแข็งแรง มี
พฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้อง 
2. โรงเรียนปลอดจาก
แหล่งเพาะพันธ์ยุง 

  เชิงปริมาณ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
ปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 
90 ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่
ก าหนดไว้ 
 
 
 
 เชิงคุณภาพ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
คุณภาพ นักเรียนระดับ
ปฐมวัยสุขภาพแข็งแรง มี
พฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องและโรงเรียน
ปลอดจากแหล่งเพาะพันธ์
ยุง มีผลการประเมิน
โครงการในระดับคุณภาพ
ดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.74 

มาตรฐานที่ 11 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์นักเรียน 
 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย  
(หลักสูตร) 

1. เพ่ือให้ผู้เรียน
ระดับปฐมวัยได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
อย่างเหมาะสมกับวัย
ทั้ง 4 พัฒนาการ
อย่างสมดุล 
สอดคล้องกับ
หลักสูตร 
2.เพื่อให้ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
สอดคล้องกับ
มาตรฐานด้านผู้เรียน 
3.เพื่อให้ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตาม
ความถนัดและความ
สนใจของตน 

  เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนดาราจรัส  ร้อย
ละ 90 ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทั้ง 4 
พัฒนาการตามวัยอย่าง
สมดุล 
2. ผู้เรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนดาราจรัส ร้อย
ละ 90 ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสอดคล้องตาม
มาตรฐานการศึกษาด้าน
ผู้เรียน และตามความ
ถนัด และความสนใจ  
  เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนดาราจรัส ได้รับ
การพัฒนาทั้ง 4 ด้าน 
พัฒนาการตามวัยอย่าง
สมดุลมากขึ้น อาศัย
กิจกรรมประจ าวันที่มี
คุณภาพ 
2. นักเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนดาราจรัส ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาด้าน
ผู้เรียนมากข้ึน 
3. ผู้เรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนดาราจรัส ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพตาม
ความถนัดและความ
สนใจมากขึ้น       

  เชิงปริมาณ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
ปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 
100 จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  335  คน 
 เชิงคุณภาพ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
คุณภาพ นักเรียนระดับ
ปฐมวัยได้รับการพัฒนา
ศักยภาพอย่างเหมาะสม
กับวัยที่ 4 พัฒนาการ
อย่างสมดุลสอดคล้องกับ
หลักสูตร นักเรียนระดับ
ปฐมวัยได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสอดคล้องกับ
มาตรฐานด้านผู้เรียน 
นักเรียนระดับปฐมวัย
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ความถนัดและความสนใจ
ของตน พัฒนานักเรียนให้
เกิดความใฝุรู้ให้เรียนจาก
แหล่งเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติ และมีนิสัยรัก
ธรรมชาติและดูแลรักษา
ธรรมชาติรอบตัว มีผล
การประเมินโครงการใน
ระดับคุณภาพดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.61 

มาตรฐานที่ 1 - 4 



 

 

โครงการ
จัดท าวิจัยใน
ชั้นเรียน 

1. เพ่ือครูระดับ
ปฐมวัยมีความรู้ 
ความเข้าใจด้านการ
ท าวิจัยในชั้นเรียน 
2. เพ่ือครูระดับ
ปฐมวัยสามารถน า
ความรู้ ความเข้าใจ
ไปก าหนดหัวข้อวิจัย 
และสามารถ
ด าเนินการวิจัยในชั้น
เรียนตามวิธีการและ
ขั้นตอน 
ต่าง ๆ  อย่างถูกต้อง 
3. เพ่ือครูระดับ
ปฐมวัยสามารถน าผล
วิจัยไปพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนทั้ง
รายบุคคล และราย
กลุ่ม 
4. เพ่ือครูระดับ
ปฐมวัยสามารถน า
ผลการวิจัย ไป
ปรับปรุงการสอนของ
คร ู
5. เพ่ือครูระดับ
ปฐมวัยได้เผยแพร่
ผลงานวิจัยของครู 

  เชิงปริมาณ 
ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 
100 เข้าร่วมโครงการ  
  เชิงคุณภาพ 
บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจ จากความรู้ด้าน
การวิจัยในชั้นเรียน 
สามารถน าความรู้ 
ความเข้าใจไปก าหนด
หัวข้อวิจัย น า
ผลการวิจัยไปพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
รายบุคคล หรือรายกลุ่ม 
และน าผลการวิจัยไป
พัฒนาคุณภาพ / 
ปรับปรุงการสอนของครู
และสามารถเผยแพร่
ผลงานวิจัยของตนเองได้ 

  เชิงปริมาณ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
ปริมาณคิดเป็นร้อยละ  
100 จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 16 คน 
 เชิงคุณภาพ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
คุณภาพ ครูมีความรู้ 
ความเข้าใจ คือ 
กระบวนการ/วิธีการ
ด าเนินงานท าวิจัยในชั้น
เรียน มีผลงานด้านการ
วิจัยในชั้นเรียน สามารถ
พัฒนาการจัด
ประสบการณ์ในชั้นเรียน 
สามารถแก้ไขปัญหา 
ต่าง ๆ  ของผู้เรียนและ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความ
สมดุล ครูใช้ผลการวิจัยใน
การปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์ เป็น
แบบอย่างที่ดี มีผลการ
ประเมินของโครงการใน
ระดับคุณภาพดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.43 

มาตรฐานที่ 5 
ตัวบ่งชี้ที่  6  
 

โครงการ
โรงเรียน
ส่งเสริม
สุขภาพ 

1. เพ่ือให้โรงเรียน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเพชร
ทุกตัวชี้วัด 
2. เพ่ือพัฒนา
นักเรียนและบุคลากร
ให้มีสุขภาวะที่ดีและ
มีสุนทรียภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาที่
โรงเรียนก าหนด 

  เชิงปริมาณ   
นักเรียนร้อยละ 90 
มีความรู้และเข้าใจและ
เกิดลักษณะในการดูแล
สุขภาพและการออก
ก าลังกาย    
นักเรียนร้อยละ 90 
มีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพตาม
มาตรฐานคุณภาพที่
ก าหนด 

  เชิงปริมาณ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
ปริมาณคิดเป็นร้อยละ  
100 จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 350 คน 
 เชิงคุณภาพ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
คุณภาพ โรงเรียนผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานและได้
รับรองการเป็นโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับ

มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 
มตารฐานที่ 11  



 

 

 เชิงคุณภาพ   
โรงเรียนบริหารจัดการ
ด าเนินการตามแนวทาง
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร 

เพชร นักเรียนและ
บุคลากรมีสุขภาพที่ดีและ
รักการออกก าลังกายมาก
ขึ้น มีความรู้ความเข้าใจ
และรู้จักปูองกันตนเอง
จากโรคภัยไข้เจ็บและ
อันตรายจากสิ่งต่าง ๆ  
รอบตัวให้ดีขึ้น มีผลการ
ประเมินของโครงการใน
ระดับคุณภาพดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.43 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 
 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการ
โรงเรียน
ชุมชนร่วมใจ
ต้านภัย
ไข้เลือดออก 

1. เพ่ือพัฒนา
กระบวนการมีส่วน
ร่วม การ
ประชาสัมพันธ์ความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กรศาสนา
และองค์กรต่าง ๆ   
2. เพ่ือให้โรงเรียนมี
การประสานงาน
ความร่วมมือกับ
องค์กรศาสนา ชุมชน 
ท้องถิ่นและ
ผู้ปกครองในการ
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาและ
คุณภาพผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

  เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนระดับปฐมวัยร้อย
ละ 90 เข้าร่วมโครงการ  
ผู้เรียนระดับปฐมวัยร้อย
ละ 90 ได้รับความรู้และ
ฝึกปฏิบัติกิจกรรม  
  เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนระดับปฐมวัยมี
สุขภาพแข็งแรง มี
พฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้อง 
2. โรงเรียนปลอดจาก
แหล่งเพาะพันธ์ยุง 

  เชิงปริมาณ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
ปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 
90 ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่
ก าหนดไว้ 
 เชิงคุณภาพ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
คุณภาพ นักเรียนระดับ
ปฐมวัยสุขภาพแข็งแรง มี
พฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องและโรงเรียน
ปลอดจากแหล่งเพาะพันธ์
ยุง มีผลการประเมิน
โครงการในระดับคุณภาพ
ดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.74 

มาตรฐานที่ 11 
 

โครงการ
โรงเรียน
ส่งเสริม

1. เพ่ือให้โรงเรียน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริม

  เชิงปริมาณ   
นักเรียนร้อยละ 90 
มีความรู้และเข้าใจและ

  เชิงปริมาณ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
ปริมาณคิดเป็นร้อยละ  

มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 



 

 

สุขภาพ สุขภาพระดับเพชร
ทุกตัวชี้วัด 
2. เพ่ือพัฒนา
นักเรียนและบุคลากร
ให้มีสุขภาวะที่ดีและ
มีสุนทรียภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาที่
โรงเรียนก าหนด 

เกิดลักษณะในการดูแล
สุขภาพและการออก
ก าลังกาย    
นักเรียนร้อยละ 90 
มีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพตาม
มาตรฐานคุณภาพที่
ก าหนด 

 เชิงคุณภาพ   
โรงเรียนบริหารจัดการ
ด าเนินการตามแนวทาง
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร 

100 จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 350  คน 
 เชิงคุณภาพ 
การบรรลุเปูาหมายเชิง
คุณภาพ โรงเรียนผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานและได้
รับรองการเป็นโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชร นักเรียนและ
บุคลากรมีสุขภาพที่ดีและ
รักการออกก าลังกายมาก
ขึ้น มีความรู้ความเข้าใจ
และรู้จักปูองกันตนเอง
จากโรคภัยไข้เจ็บและ
อันตรายจากสิ่งต่าง ๆ  
รอบตัวให้ดีขึ้น มีผลการ
ประเมินของโครงการใน
ระดับคุณภาพดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.43 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 
มตารฐานที่ 11  

 

2. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ด้านที่  1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที ่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. 
ที่อยู่ในระดับ 

3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นร.ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนนที่

ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

1.1  มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

287 290 98.96 1 0.98 5 ดีเยี่ยม 

1.2  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 286 290 98.62 1.5 1.47 5 ดีเยี่ยม 
1.3  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของ

ตน 
249 290 85.86 1.5 1.28 4 ดีมาก 

1.4  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  

249 290 85.86 1 0.85 4 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1    5 4.58 5 ดีเยี่ยม 

 



 

 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
1.  แผนการจัดประสบการณ์ 6 กิจกรรม 
2.  บันทึกผลการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.  บันทึกการเจริญเติบโตของร่างกาย 
4.  แบบประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย (ตามหลักสูตรฯของสถาบันวิจัยการเรียนรู้) 
5.  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
6.  โครงการโรงเรียน ชุมชน ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก 
7.  โครงการส่งเสริมความสามารถและศักยภาพนักเรียน (กิจกรรมกีฬาสี - วันเด็ก) 
8.  งานพัฒนาด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัย 
9.  กิจกรรมอบรมในห้องเรียน (โฮมรูม) 
10.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 

 1.  วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมีวิธีการ แนวทาง และแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือพัฒนาให้เด็กมี

พัฒนาการด้านร่างกายที่เหมาะสมกับวัย  ด าเนินการประเมินโดยใช้แบบประเมินพัฒนาการ 4  ด้าน  ตาม
หลักสูตร ฯ  ด้านร่างกายของสถาบันวิจัยการเรียนรู้  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ตามแนวทาง
การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามาตรฐานที่  1    
โดยก าหนดให้คณะกรรมการประเมินมีส่วนร่วมกันประเมินเมื่อวันที่  1 - 28  ก.พ. 61   เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้
มีพัฒนาการด้านร่างกายที่เหมาะสมตามวัย   นอกจากนี้ยังมีการจัดประสบการณ์  โครงการ  กิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  ได้แก่ กิจกรรมอบรมนักเรียนในห้องเรียน  (โฮมรูม) โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ  โครงการโรงเรียน ชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก  งานพัฒนาด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัย  
โครงการส่งเสริมความสามารถและศักยภาพนักเรียน (กิจกรรมกีฬาสี - วันเด็ก) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนระดับปฐมวัย มีการบันทึกการเจริญเติบโตของร่างกายเป็นประจ าทุกเดือน ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลร่างกายและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ที่ออกแบบไว้ และ
หลังจากจัดกิจกรรมแล้วให้มีการบันทึกผลการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ด้วย 
 2.  ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย  ส่งผลให้ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีทักษะ
ในการเคลื่อนไหวร่างกาย  การใช้และการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก ความสัมพันธ์
ระหว่างมือกับตาได้ตามวัย  รู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง  เช่น  รู้จักล้างมือก่อนรับประทานอาหาร  แปรงฟัน
หลังรับประทานอาหาร  และหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายของตนเองได้อย่างเหมาะสม มี
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 1  ในระดับดเียี่ยม 
 
 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้  
การน านวัตกรรมใหม่ ๆ  มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย 
 

มาตรฐานที ่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
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2.1  ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเอง 

285 290 98.27 1 0.98 5 ดีเยี่ยม 

2.2  มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 284 290 97.93 1 0.97 5 ดีเยี่ยม 
2.3  ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสม

กับวัย 
284 290 97.93 1 0.97 5 ดีเยี่ยม 

2.4  ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

284 290 97.93 1 1.95 5 ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2    4 4.87 5 ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
1.  แผนการจัดประสบการณ์ 6 กิจกรรม 
2.  บันทึกผลการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.  แบบประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ (ตามหลักสูตรฯของสถาบันวิจัยการเรียนรู้) 
4.  กิจรรมสมาธิยามเช้า   
5.  งานพัฒนาด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัย  
6.  กิจกรรมอบรมนักเรียนในห้องเรียน  (โฮมรูม) 
7.  โครงการส่งเสริมความสามารถและศักยภาพนักเรียน (กิจกรรมกีฬาสี - วันเด็ก)   
8.  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
9.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 

 1. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีวิธีการ แนวทาง และแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือพัฒนาให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน อารมณ์ จิตใจ  ที่เหมาะสมกับวัย  ด าเนินการประเมินโดยใช้แบบประเมินพัฒนาการ  4  ด้าน  
ตามหลักสูตร ฯ  ด้านอารมณ์ - จิตใจของสถาบันวิจัยการเรียนรู้  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
ตามแนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานที่  2  โดยก าหนดให้คณะกรรมการประเมินมีส่วนร่วมกันประเมินเมื่อวันที่ 1 - 28 ก.พ. 61   เพ่ือ
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจที่เหมาะสมตามวัย  นอกจากนี้ ยังมีการจัดประสบการณ์  
โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  ได้แก่ กิจรรมสมาธิยามเช้า  งานพัฒนาด้าน
สติปัญญานักเรียนปฐมวัย  กิจกรรมอบรมนักเรียนในห้องเรียน  (โฮมรูม)  โครงการส่งเสริมความสามารถและ
ศักยภาพนักเรียน (กิจกรรมกีฬาสี - วันเด็ก)  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ระดับปฐมวัยส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่ช่วยพัฒนาเกี่ยวกับพัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ที่ออกแบบไว้ และหลังจากจัดกิจกรรมแล้วให้มีการบันทึก
ผลการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ด้วย 
 2.  ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัย  ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นเด็กร่าเริง  แจ่มใส  มีความสุข  ร่าเริง  



 

 

แจ่มใส  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  มีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออก  สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ  ดนตรี
และธรรมชาติ  มีความสุขในการท ากิจกรรมศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหวประกอบเพลง  การแสดงบทบาท
สมมติประกอบนิทาน  สนใจเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัว  รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสม
ตามวัย  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 2  ในระดับดเียี่ยม 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้  
การน านวัตกรรมใหม่ ๆ  มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจเหมาะสมตามวัย  
 
มาตรฐานที ่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
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3.1  มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

274 290 94.48 2 1.88 5 ดีเยี่ยม 

3.2  มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

286 290 98.62 1 0.98 5 ดีเยี่ยม 

3.3  เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 283 290 97.58 1 0.97 5 ดีเยี่ยม 
3.4  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย

และศาสนาที่ตนนับถือ 
288 290 99.31 1 0.99 5 ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3    5 4.82 5 ดีเยี่ยม 

 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
1.  แผนการจัดประสบการณ์ 6 กิจกรรม 
2.  บันทึกผลการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.  แบบประเมินพัฒนาการด้านสังคม (ตามหลักสูตรฯของสถาบันวิจัยการเรียนรู้) 
4.  กิจกรรมส ารวจสถิติการมาเรียนของนักเรียน (สาย/ขาดเรียน) 
5.  กิจกรรมฝึกระเบียบการเข้าแถว  การเดินแถว 
6.  กิจกรรมบันทึกความดี  ฝึกความซื่อสัตย์สุจริตนักเรียน 
7.  กิจกรรมข้อตกลงในชั้นเรียน (วินัย/ความรับผิดชอบ/การเล่นร่วมกับเพื่อน) 
8.  กิจกรรมอบรมนักเรียนในห้องเรียน  (โฮมรูม) 
9.  โครงการฝึกอบรมมารยาทไทยระดับปฐมวัย 
10. โครงการพระวาจาทรงชีวิต  - ธรรมพัฒนาจิต 
11. งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย 
12.  กิจกรรมจัดสอนค าสอน 
13.  งานพัฒนาการปฏิบัติตนตามหลักธรรมและร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 



 

 

14.  โครงการส่งเสริมความกตัญญูและการเป็นลูกที่ดีและนักเรียนที่ดี  (กิจกรรมวันไหว้ครู ,  กิจกรรม
วันแม ่,  กิจกรรมวันพ่อ) 

15.  งานพัฒนาด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัย 
16.  โครงการส่งเสริมความสามารถและศักยภาพนักเรียน (กิจกรรมกีฬาสี - วันเด็ก) 
17.  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  
18.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 

 1. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีวิธีการ แนวทาง และแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือพัฒนาให้เด็กมี
พัฒนาการด้านสังคมที่เหมาะสมกับวัย  ที่เหมาะสมกับวัย  ด าเนินการประเมินโดยใช้แบบประเมินพัฒนาการ  
4  ด้าน  ตามหลักสูตร ฯ  ด้านสังคม  ของสถาบันวิจัยการเรียนรู้  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
ตามแนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานที่  3  โดยก าหนดให้คณะกรรมการประเมินมีส่วนร่วมกันประเมินเมื่อวันที่ 1 - 28 ก.พ. 61 เพ่ือ
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย นอกจากนี้ ยังมีการจัดประสบการณ์  โครงการ
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  ได้แก่ กิจกรรมส ารวจสถิติการมาเรียนของนักเรียน (สาย/ขาดเรียน)  
กิจกรรมฝึกระเบียบการเข้าแถว  การเดินแถว  กิจกรรมบันทึกความดี  ฝึกความซื่อสัตย์สุจริตนักเรียน  
กิจกรรมข้อตกลงในชั้นเรียน (วินัย/ความรับผิดชอบ/การเล่นร่วมกับเพ่ือน)  กิจกรรมอบรมนักเรียนใน
ห้องเรียน  (โฮมรูม)  โครงการฝึกอบรมมารยาทไทยระดับปฐมวัย  โครงการพระวาจาทรงชีวิต  - ธรรมพัฒนา
จิต  งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย  กิจกรรมจัดสอนค าสอนงานพัฒนาการปฏิบัติตนตามหลักธรรมและ
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  โครงการส่งเสริมความกตัญญูและการเป็นลูกที่ดีและนักเรียนที่ดี  (กิจกรรม
วันไหว้ครู ,  กิจกรรมวันแม่ ,  กิจกรรมวันพ่อ )  งานพัฒนาด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัย  โครงการส่งเสริม
ความสามารถและศักยภาพนักเรียน (กิจกรรมกีฬาสี - วันเด็ก)  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่ช่วยพัฒนาเกี่ยวกับ
พัฒนาการด้านสังคมและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ท่ีออกแบบไว้  และหลังจากจัดกิจกรรมแล้ว
ให้มีการบันทึกผลการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ด้วย 
 2.  ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย  ส่งผลให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  เชื่อฟังค าสั่งสอน
ของพ่อแม่ ครู ซื่อสัตย์สุจริต  ช่วยเหลือ แบ่งปันท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  สามารถบอกและ
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและหลักศาสนาที่ตนเองนับถือได้เหมาะสมตามวัย  มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ 3  ในระดบั   ดีเยี่ยม 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้  
การน านวัตกรรมใหม่ ๆ  มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที ่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. 
ที่อยู่ในระดับ 

3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นร.ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนนที่

ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

4.1  สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถาม
อย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 

276 290 95.17 1 0.95 5 ดีเยี่ยม 

4.2  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้ 

225 290 77.58 
1 

0.77 4 ดีมาก 

4.3   มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับ
วัย 

277 290 95.52 1 0.95 5 ดีเยี่ยม 

4.4  มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

226 290 77.93 1 0.77 4 ดีมาก 

4.5  มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

283 290 97.58 1 0.97 5 ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4    5 4.41 4 ดีมาก 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
1.  แผนการจัดประสบการณ์ 6 กิจกรรม 
2.  บันทึกผลการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.  แบบประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา (ตามหลักสูตรฯของสถาบันวิจัยการเรียนรู้) 
4.  งานพัฒนาด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัย 
5.  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
6.  โครงการร่วมด้วยช่วยสอนโดยปราชญ์และวิทยากรภูมิปัญญาชาวบ้าน 
7.  กิจกรรมอบรมนักเรียนในห้องเรียน  (โฮมรูม) 
8.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
9.  โครงการประเมินทักษะการอ่านและการสื่อสารของนักเรียน อ. 3 

 1.  วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมีวิธีการ แนวทาง และแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือพัฒนาให้เด็กมี

พัฒนาการด้านสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย  ด าเนินการประเมินโดยใช้แบบประเมินพัฒนาการ 4  ด้าน  ตาม
หลักสูตร ฯ  ด้านร่างกายของสถาบันวิจัยการเรียนรู้  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ตามแนวทาง
การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามาตรฐานที่  4    
โดยก าหนดให้คณะกรรมการประเมินมีส่วนร่วมกันประเมินเมื่อวันที่  1 - 28 ก.พ. 61  เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มี
พัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย  นอกจากนี้  ยังมีการจัดประสบการณ์โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญา  ได้แก่ งานพัฒนาด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัย  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  
โครงการร่วมด้วยช่วยสอนโดยปราชญ์และวิทยากรภูมิปัญญาชาวบ้าน  กิจกรรมอบรมนักเรียนในห้องเรียน  
(โฮมรูม)  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย  ประเมินทักษะการอ่านและการสื่อสารของนักเรียน   



 

 

อ. 3  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่ช่วยพัฒนาเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสติปัญญา  และจัด
กิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ที่ออกแบบไว้  และหลังจากจัดกิจกรรมแล้วให้มีการบันทึกผลการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ด้วย 
 2.  ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน           
มีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย  ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  รักการเรียนรู้          
มี ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ  ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  มีทักษะทางภาษาและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  รวมทั้งมีความคิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างผลงานได้เหมาะสมตามวัย  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 4  ในระดับดีมาก 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้  
การน านวัตกรรมใหม่ ๆ  มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาในเรื่องการคิดเพ่ือพัฒนา
นักเรียนด้านการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  การมีทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหมาะสมตามวัย 
 
ด้านที่  2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   
มาตรฐานที่  5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน คร ู

ที่อยู่ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนน

ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

5.1  ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 

 
 

16 

 
 

16 

 
 

100 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
5 

 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

5.2  ครูจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 
 

16 

 
 

16 

 
 
 

100 
 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
5 

 
 

ดีเยี่ยม 

5.3  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่
สร้างวินัยเชิงบวก 

16 16 100 2 2 
 
5 

ดีเยี่ยม 

5.4  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก 

16 16 
 

100 
 

2 2 5 ดีเยี่ยม 

5.5  ครูใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของเด็ก

 
16 

 
16 

 
100 

 
2 

 
2 

 
5 

 
ดีเยี่ยม 



 

 

อย่างหลากหลาย และสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็ก
แก่ผู้ปกครอง 

5.6  ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้
ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 

 
16 

 
16 

 
100 

 
2 

 
2 

 
5 

 
ดีเยี่ยม 

5.7  ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

16 16 100 2 2 5 ดีเยี่ยม 

5.8  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง 

16 16 100 2 2 5 ดีเยี่ยม 

5.9  ครูมีวุฒิและความรู้
ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัย 

 
16 

 
16 

 
100 

2 
 
2 

 
5 

ดีเยี่ยม 

5.10  ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามา
ไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาเด็ก 

 
16 

 
16 

 
100 

2 2 5 ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5    20 20 5 ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
1.  โครงการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
2.  โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ครู 
3.  โครงการจัดหาและจัดท าสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีระดับปฐมวัย 
4.  งานนิเทศการจัดประสบการณ์และการจัดการเรียนรู้5 
5.  งานพัฒนาด้านสติปัญญานักเรียนระดับปฐมวัย 
6.  งานจัดท าสารนิทัศน์ 
7.  โครงการฟื้นฟูจิตใจครู 
8.  โครงการสัมมนาประจ าปี 

 9.  สารสนเทศการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
10.  โครงการร่วมด้วยช่วยสอนโดยปราชญ์และวิทยากรภูมิปัญญาชาวบ้าน 

 1.  วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถทักษะกระบวนการใน
การออกแบบและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้ผลิตสื่อและใช้สื่อต่างๆ รวมถึงสื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของครูทางโรงเรียนยังได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้สมัครเข้ารับการ
พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโดยให้บุคลากรครูได้สมัครเข้าร่วมรวมถึง
การส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากหน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมอบรม เช่น  การให้
การนิเทศเกี่ยวกับสารนิทัศน์จากผู้บริหาร  การเข้ารับการอบรมสื่อ นิทานส าหรับเด็กปฐมวัยจากส านักงานเขต



 

 

พ้ืนที่  ฯ เขต  2  ฯลฯ  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรู้ 
ความสามารถมากยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้  ยังได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรับผิดชอบประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบย่างที่ดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
 2.  ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรม/โครงการอย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาบุคลากรครูดังกล่าว ส่งผลให้ครูได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะกระบวนการและสามารถออกแบบและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้
อย่างเต็มความสามารถ มีการศึกษาวิเคระห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยผ่านกระบวนการวิจัยเและน าผล
การศึกษามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับการเรียนการสอนและเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค สามารถผลิตและใช้สื่อได้ตามความเหมาะสมน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีการประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตรง
ตามจุดประสงค์และจัดท าสารนิทัศน์อย่างเปน็ระบบ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตทั้ง
ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 5  ในระดับดีเยี่ยม 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรก าหนดแผนในการพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ส่งเสริมให้บุคลากรครูได้รับ
การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนไม่ต่ ากว่า  50 ชั่วโมง / ปี และมีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูภาคเรียนละ 1 ครั้ง  เพ่ือน าผลที่ได้ไปปรับปรุงและหา
แนวทางพัฒนาต่อไป 
 
มาตรฐานที่  6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ ค่าน้ าหนัก 
คะแนนที่

ได้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

6.1  ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 5.00 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 

6.2  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4.00 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 

6.3  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

4.00 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 

6.4  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

4.00 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 

6.5  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 4.00 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 

6.6  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

4.00 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 



 

 

6.7  เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 5.00 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6  20 20 5 ดีเยี่ยม 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
1.  แผนกลยุทธ์ 
2.  แผนปฏิบัติงาน/ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
3.  บันทึกการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน/ประชุมครู/ประชุมฝุาย/กลุ่มสาระ 
4.  ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ 
5.  สมุดนิเทศ/สมุดตรวจเยี่ยมโรงเรียน 
6.  หลักสูตรสถานศึกษา/แผนการจัดการเรียนรู้ 
7.  ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ 
8.  วารสารโรงเรียน 
9.  รายงานประเมินคุณภาพภายใน 
10.  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 
11.  ขอบข่ายการด าเนินงานตามโครงสร้าง 
12.  รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงสร้างการบริหาร 

 13.  ภาพถ่าย  
 1.  วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีวิธีการ แนวทาง และแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือพัฒนาให้เด็ก          
มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ไปใช้ในการปฏิบัติมีระบบกลไก ให้ผู้มีส่วนร่วมทุก
ฝุายตระหนัก และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนั กรู้และความเข้าใจ
หลักการ สร้างการ มีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น รวมทั้งมีการจัด       
สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก 
 2.  ผลการพัฒนา 
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรพิจารณาจากวัย และประสบการณ์ของเด็กมุ่งเน้นการ
พัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา อยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์เดิมที่
เด็กมีอยู่และมีประสบการณ์ใหม่ที่เด็กจะได้รับต้องมีความหมายกับตัวเด็กเป็นหลักสูตรที่ให้โอกาสเด็กมีส่วน
ร่วมกันก าหนดประสบการณ์ในการเรียนรู้โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง อย่างมีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุก
ฝุายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัยโดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาและให้ความเห็นชอบก าหนดแผนการเรียนรู้ของเด็ก ร่วมกับผู้สอนและ
เด็ก แผนการเรียนรู้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและท้องถิ่น รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียน
รู้อยู่ในสภาพที่สนองความต้องการ ความสนใจของเด็ก ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน   มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ 6  ในระดับดเียี่ยม 
  
 



 

 

 3.  แนวทางการพัฒนา 
 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล แนวการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและสรุปผลทุกปีการศึกษาเพ่ือน าผลมาพัฒนา/ปรับปรุง สู่ การพัฒนาที่ดีขึ้นตามล าดับอย่าง
ต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้องชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ดังกล่าว 
 
มาตรฐานที่  7  แนวการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ ค่าน้ าหนัก 
คะแนนที่

ได้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

7.1   มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5 4 4.00 5 ดีเยี่ยม 

7.2  มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝุาย
ตระหนักและเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

4 4 3.20 4 ดีมาก 

7.3  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และ
เข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

4 4 3.20 4 ดีมาก 

7.4   สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 

4 4 3.20 4 ดีมาก 

7.5  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน 

5 4 4.00 5 ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7  20 17.60 4 ดีมาก 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
1.  โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
2.  รายงานการประชุมฝุายหลักสูตร 
3.  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
4.  แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร 
5.  หลักสูตรสถานศึกษา 
6.  สมุดบันทึกรายงานผลการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก 

 1.  วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษามีวิธีการ  แนวทาง และแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยมีการจัดท า

หลักสูตรสถานศึกษา มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับทราบแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือให้
ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  เปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการพัฒนาเด็กท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
  



 

 

 2.  ผลการพัฒนา 
บุคลากรครูมีวิธีการ  แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดประสบการณ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กใน

ทุกด้านเหมาะสมกับวัย มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝุายตระหนักรู้และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้   มีสิ่ งอ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมที่   เอ้ือต่อการเรียนรู้และการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทุกด้านสูงสุดตามศักยภาพ  
 3.  แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้หลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษาทุกปี
การศึกษาเพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาหาแนวทางในการพัฒนา และควรน าจุดที่ควรพัฒนาของแต่ละด้าน
มาปรับใช้ใน   ปีการศึกษาต่อไปอย่างจริงจัง    
 
มาตรฐานที่  8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ ค่าน้ าหนัก 
คะแนนที่

ได้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

8.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของ 
      สถานศึกษา 5 1 1 5 ดีเยี่ยม 

8.2  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด  
      การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม 
      มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
5 

1 1 5 ดีเยี่ยม 

8.3  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ 
      ในการบรหิารจดัการ 

 
5 

1 1 5 ดีเยี่ยม 

8.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน 
      ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 0.5 0.50 5 ดีเยี่ยม 

8.5  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ 
      ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      อย่างต่อเนื่อง 

 
4 

0.5 0.50 5 ดีเยี่ยม 

8.6  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ 
      ประเมินคุณภาพภายใน                                            5 1 1 5 ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 8  5 5 5 ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
1.  โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 

กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในของตนเอง 
 2.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 3.  คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันปฐมวัย 
 4.  คู่มืออัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกโรงเรียนดาราจรัส 
 5.  รายงานการประชุมครู 
 6  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
 7.  ประกาศโรงเรียน เรื่อง  ก าหนดค่าเปูาหมายฯ 



 

 

 8.  ประกาศโรงเรียน   เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นปฐมวัย 
 9.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 10.  แผนปฏิบัติงานประจ าปี  
 11.  ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี  
 12.  สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก 
 13.  โครงสร้างการบริหารงาน 6 ฝุาย 
 14.  ขอบข่ายการบริหารงาน 6 ฝุาย  
 15.  รายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน  
 16.  รายงานการประชุมครู  
 17.  รายงานการประชุมฝุายต่าง ๆ  6 ฝุาย 
 18.  ห้องส านักงานฝุายต่าง ๆ 6 ฝุาย 
 19.  ห้องจัดเก็บเอกสารสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ชั้น ๕ อาคารเซนต์แมรี่ 
 20.  ค าสั่งโรงเรียนที่ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ตามแนวทางการ
ประเมินคุณภาพฯ 

21.  ค าสั่งที่ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพฯ 

22.  ประกาศโรงเรียนที่  เรื่อง ก าหนดระยะเวลาการประเมินตามแนวทางการประเมินคุณภาพฯ 
23.  เครื่องมือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ 
24.  คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ 
25.  รายงานการประเมินตนเองประจ าปี 

 1.  วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนดาราจรัส ไดร้่วมกันก าหนดมาตรฐานของถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานพัฒนา

คุณภาพการศึกษาภายใน โดยก าหนดให้บุคลากรทุกระดับได้ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ส านัก
ทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ประกาศใช้เป็นแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยฝุายส านัก
บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานและประสานงานกับฝุายต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาได้น าเสนอขอความเห็นชอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของ
สถานศึกษาและเสนอขอความเห็นจากคณะกรรมการ ฯ  ร่วมกันก าหนดค่าเปูาหมายในแต่ละมาตรฐานจัดท า
เป็นประกาศค่าเปูาหมายของทางโรงเรียน น าวิสัยทัศน์ระดับกลุ่มโรงเรียน (รสจ.) มาใช้เป็นจุดมุ่งหมายหลักใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบุคลากรทุกระดับร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหา และความต้องการ/ความ
จ าเป็นของสถานศึกษาโดยก าหนดพันธกิจ เปูาหมาย ยุทธศาสตร์ สภาพความส าเร็จ และตัวชี้วัดสภาพ
ความส าเร็จในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาโดยมอบหมายให้ฝุายต่าง ๆ ตามโครงสร้างการบริหารงานได้ร่วมกันรับผิดชอบ โรงเรียนได้
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญหาท้องถิ่นทั้งภายในและภายในโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
โรงเรียน  ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรครูตามโครงสร้างการบริหารงาน และบทบาทของครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นตามประเด็นการพิจารณาที่ก าหนดไว้ ด าเนินการวางแผนการใช้
งบประมาณ/ทรัพยากรต่างๆ ประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยก าหนดตามแผนงาน 
โครงการ (กิจกรรม) ซึ่งปรากฏในแผนปฏิบัติงานประจ าปี  ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานตามที่ปรากฏใน



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา  และเสนอขอความเห็นจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในน า
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  โรงเรียนน าแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่ก าหนดไว้โดยมอบหมายให้
ฝุายต่าง ๆ ตามโครงสร้างการบริหารงานรับผิดชอบ แต่ละฝุายได้ร่วมกันด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในปฏิทินปฏิบัติงาน มีการประชุมเพ่ือก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินการ จัดท าสารสนเทศโครงการ 
กิจกรรม และรายงานให้คณะกรรมการแต่ละฝุาย/คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาได้รับทราบตามล าดับ 
ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบและจัดท าสารสนเทศต่าง ๆ โดยมอบหมายหน้าที่ตามฝุายต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุก
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  จัดท าสารสนเทศในแต่ละโครงการซึ่งประกอบด้วยสาระของการด าเนินงานตามระบบวงจร
คุณภาพ (PDCA)  ด าเนินการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการศึกษา บุคลากรใน
แต่ละฝุายได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุม ลงนามไว้เป็นลายลักษณ์อักษร จัดท ารายงานปารประชุมรายงานให้กับ
คณะกรรมการพฒันาคุณภาพรับทราบ  โดยจัดกิจกรรมประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละฝุายตามโครงสร้าง
การบริหารงานและใช้เป็นข้อมูลประกอบการน าเสนอโครงการ/กิจกรรม  ในปีการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ได้
ด าเนินการในกิจกรรมการประชุมฝุายต่าง ๆ  ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศงานด้านต่าง ๆ ตาม
โครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ระบบเทคโนโลยี และระบบเอกสาร โดยจัดเก็บไว้ในห้อง
ส านักงานฝุายฯ และห้องจัดเก็บเอกสารสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อาคารเซนต์แมรี่ 
ค.ศ. 2008 ชั้น 5 ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบและด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทุก
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและตามคู่มืออัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก  ก าหนดระยะเวลาการประเมินตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรายงานผลการประเมินให้กับผู้
ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายได้รับทราบ เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนก าหนดโดยคณะกรรมการฝุายต่าง  ๆ โดยจัดท า
ค าสั่งมอบหมายหน้าที่และก าหนดระยะเวลาการประเมินไว้อย่างชัดเจน โดยใช้เครื่องมือและแนวทางการ
ประเมินที่โรงเรียนก าหนดไว้  โรงเรียนได้รับการก ากับติดตาม และการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานตาม
นโยบายและโครงการของหน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ ตลอดปีการศึกษาโดยมีการประสานงานกับ
ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการประเมิน และรายงานผลการประเมินอย่างเป็นระบบมอบหมายหน้าที่ให้ฝุายต่าง ๆ 
เตรียมความพร้อม ด้านข้อมูล เอกสารสารสนเทศเพ่ือให้ความร่วมมือ และอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประเมิน
จากเขตพ้ืนที่ฯ  มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมประเมินคุณภาพภายในฯ  บุคลากรครูได้รับผิดชอบ
จัดเตรียมข้อมูล ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และร่วมกิจกรรมการประเมินด้วยความรับผิดชอบน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอกมาพิจารณา วิเคราะห์  สังเคราะห์ ทั้งนี้ เพ่ือร่วมกันก าหนด
แนวทาง/วิธีการในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ และสามารถน าข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 
ปีมาใช้ประโยชน์ในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งระบบและกลไกการประกัน
รายงานผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ  จัดรายงาน
ประจ าปี (Self Assessment Report : SAR) ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกของโรงเรียนตามรูปแบบ/แนวทางที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดไว้ ได้รับความร่วมมือและ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรฝุายต่าง ๆ ท าให้สามารถด าเนินการจัดท ารายงานส าเร็จรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยจัดส่ง
รายงานประเมินตนเอง (SAR) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ได้ทราบถึงผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และความก้าวหน้าของโรงเรียนในแต่ละปี 



 

 

 2.  ผลการพัฒนา 
ผลจากการด าเนินการจัดโครงการ/งาน/กิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้โรงเรียนดาราจรัสมีมาตรฐาน

การศึกษาและตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาที่เด่นชัด โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา มีการประกาศค่าเปูาหมายให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพ
ปัญหา   และความต้องการของสถานศึกษา ก าหนดโครงการ กิจกรรมที่สอบคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในและภายนอกส่งเสริมการจัดการศึกษา ก าหนด
บทบาทหน้าที่ของบุคลากร ชัดเจน ใช้งบประมาณและทรัพยากรสอดคล้องกับเปูาหมาย ก าหนดปฏิทิน
ปฏิบัติงานประจ าปี   และแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบิตการประจ าปี ก าหนดผู้รับผิดชอบ และจัดท าระบบ
สารสนเทศเป็นหมวดหมู่  พร้อมให้บริการ มีผู้รับผิดชอบติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอย่างเป็นระบบ  ประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 
หน่วยงานต้นสังกัด (ส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ/สช.) เข้ามาตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยจัดบุคลากรเตรียม
ความพร้อมอย่างเป็นระบบ น าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และผลการประเมินคุณภาพภายใน 
และภายนอก มาร่วมกันวางแผน เพ่ือการพัฒนา ครอบคลุมภาระงาน 4 ด้าน และใช้ข้อมูล ย้อนหลัง 3 ปี 
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จัดรายงานประจ าปี ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา และ
มาตรฐานอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกของโรงเรียนตามรูปแบบ/แนวทางที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดไว้ ได้รับ
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของบุคลากรฝุายต่าง ๆ  เผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
โดยจัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  เพ่ือให้ได้ทราบถึงผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและความก้าวหน้าของโรงเรียนในแต่ละปี  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 8  ใน
ระดับคุณภาพ  5  อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
 แนวทางการพัฒนา  ด้านที่ 2 ด้านการจัดการศึกษา ในมาตรฐานที่ 8 โดยการพัฒนางานระบบ
สารสนเทศ  โดยจัดให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง  ทันสมัย พร้อมใช้งาน  และครอบคลุมภารกิจด้านการบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป รวมทั้งงานสนับสนุนอ่ืน ๆ  โดย
เกิดจากความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝุายที่เก่ียวข้อง 
 

ด้านที่  3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที่  9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ ค่า
น้ าหนัก 

คะแนนที่
ได้ 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

9.1  เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 5 2.5 2.5 5 ดีเยี่ยม 

9.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

 
5 

2.5 2.5 5 ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 9  5 5 5 ดีเยี่ยม 



 

 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
1.  รายงานการประชุมฝุายหลักสูตรฯ 
2.  สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
3.  สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
4. ปูายนิเทศแหล่งเรียนรู้มาตรฐานที่ 9 
5.  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
6.  งานพัฒนาด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัย 
7.  โครงการจัดหาและจัดท าสื่อการเรียนรู้  และเทคโนโลยีระดับปฐมวัย 
8.  โครงการวันคริสต์มาส 
9.  โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
10.  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
11.  โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดประสบกาณ์คร ู
12.  โครงการร่วมด้วยช่วยสอนโดยปราชญ์และวิทยากรภูมิปัญญาชาวบ้าน 
13.  กิจกรรมวารสารโรงเรียน 
14.  สมุดบันทึกรายงานผลการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก    

 1.  วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมีนโยบายในการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ รายงานการประชุม
ฝุายหลักสูตรฯ    สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา  
ปูายนิเทศแหล่งเรียนรู้มาตรฐานที่ 9  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  งานพัฒนาด้านสติปัญญานักเรียน
ระดับปฐมวัยโครงการจัดหาและจัดท าสื่อการเรียนรู้  และเทคโนโลยีระดับปฐมวัย 

  อีกท้ัง  ยังส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  เช่น  โครงการร่วมด้วยช่วยสอนโดยปราชญ์และวิทยากรภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน  งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียนระดับปฐมวัย  การส่ง
สมุดบันทึกรายงานผลการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กให้กับผู้ปกครองในทุกสัปดาห์   โครงการวัน
คริสต์มาส  โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมวารสารโรงเรียน  
โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดประสบกาณ์คร ู

 2.  ผลการพัฒนา 
จากการจัดกิจกรรม/โครงการอย่างหลากหลายเพ่ือสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

และเพ่ือให้มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ครอบครัว  
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  มีผลการประเมินในมาตรฐานที่  9  ในระดับคุณภาพ  5  อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนควรมีการก าหนดวิธีการแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุน  
ส่งเสริม  ให้ผู้เรียน บุคลากรครูเป็นผู้ใฝุเรียนรู้และสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้   สนับสนุนบุคลากร
ภายในสถานศึกษาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้   
 



 

 

ด้านที่  4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่  10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 

 การจัดการศึกษาปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ ค่า
น้ าหนัก 

คะแนนที่
ได้ 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

10.1  จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก 
        บรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์  
        และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของ 
        สถานศึกษา 

5 3 3 5 ดีเยี่ยม 

10.2  ผลการด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย 5 2 2 5 ดีเยี่ยม 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 10  5 5 5 ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
1.  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปฐมวัย 
2.  แผนงานปฏิบัติการประจ าปีระดับปฐมวัย 
3.  คู่มือแนวทางประเมินคุณภาพมาตรฐานอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกโรงเรียนดาราจรัส 
4.  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2560 
5.  เอกสารรายงานการประชุมฝุายอภิบาลระดับปฐมวัย 
6.  เอกสารข้อมูลรายงานผลการด าเนินโครงการ/งาน/กิจกรรม 
7.  เอกสารสรุปการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
8.  โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 1.  วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินการบริหารจัดการของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาให้คุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาสูงขึ้นตามปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย เปูาหมาย กลยุทธ์ และมี
การจัดกิจกรรม หรือโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างองค์รวม โดยมีคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกโรงเรียนดาราจรัส (แผนยุทธศาสตร์อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก รสจ.)    
ซึ่งมีหลักการส าคัญ คือ การน าเอาวิสัยทัศน์ระดับกลุ่มโรงเรียนไปใช้ในการก าหนดเปูาหมายหน้าที่และบทบาท
ของการบริหารจัดการการศึกษาตามลักษณะเฉพาะของตนเอง โดยมุ่งเน้นจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์และ
คุณค่าแห่งพระวรสาร โดยใช้กระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และการบรูณาการ
วัฒนธรรม ความเชื่อ และการสร้างบรรยากาศของการประกาศข่าวดี อาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษา 
(ชุมชนศาสนา/พ่อแม่/สังคม) และองค์กรภายนอก ทั้งมีผลการด าเนินงานที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
 2.  ผลการพัฒนา 

สถานศึกษามีผลการพัฒนาที่บรรลุตามโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กบรรลุเปูาหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยมีการอบรมตามหลักคริสตศาสนธรรม ที่มุ่งเน้นการประกาศ   
ข่าวดีแห่งความรักของพระเจ้าและการด าเนินชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
และชุมชนศาสนาและผู้เรียนปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร 12 คุณลักษณะ  
 3.  แนวทางการพัฒนา 



 

 

การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในด้านอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก  โดยสถานศึกษามุ่งเน้นการประกาศข่าวดีแห่งความรักของพระเจ้า การด าเนินชีวิตตามคุณค่าพระวร
สารและการจัดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับด้านอัตลักษณ์เพ่ิมข้ึน 
 
ด้านที่  5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที ่ 11  การจัดกิจกรรมตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ ค่า
น้ าหนัก 

คะแนนที่
ได้ 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

11.1  จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน 
        ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
        ปฐมวัย 

5 3 3 5 ดีเยี่ยม 

11.2  ผลการด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย 5 2 2 5 ดีเยี่ยม 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 11  5 5 5 ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
1.  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
2.  โครงการโรงเรียน ชุมชนรว่มใจต้านภัยไข้เลือดออก 
3.  ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายใน 
4.  MOU 
5.  ค ารับรองผลการด าเนินงานโครงการพิเศษจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 

 1.  วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และโครงการโรงเรียน ชุมชนร่วมใจต้านภัย
ไข้เลือดออก เพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยมีการก าหนดมาตรการที่
น ามาปรับปรุง พัฒนาและด าเนินโครงการกิจกรรมพิเศษอย่างเป็นระบบและมุ่งมั่น มีการน าข้อเสนอแนะจาก
การประเมินมาร่วมกันก าหนดแนวทางการปรับปรุง พัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐาน การ
บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานต้นสังกัด (รสจ.) ในการพัฒนาและขับเคลื่อนงานต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียนครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน มีการด าเนินงานตามระบบวงจรคุณภาพ ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
 2.  ผลการพัฒนา 
 จากการด าเนินการตามแนวทางที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้ ส่งผลให้มีผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้  นักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและพึงพอใจในการด าเนินงาน มี
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 11  ในระดับดีเยี่ยม 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากชุมชนโดยรอบโรงเรียนเพ่ือให้
เกิดประโยชน์และเป็นแบบอย่าง  สร้างคุณค่าแก่โรงเรียนหรือชุมชนรอบโรงเรียน 
 



 

 

3. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา  2560 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่  1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 20 18.68 5 

มาตรฐานที่  1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  5 4.58 5 
มาตรฐานที่  2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 5 4.87 5 
มาตรฐานที่  3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5 4.82 5 
มาตรฐานที่  4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 5 4.41 4 
ด้านที่  2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   65 62.60 5 
มาตรฐานที่  5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
                   ประสิทธิพล 

20 20 5 

มาตรฐานที่  6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
                   และเกิดประสิทธิผล 

20 20 5 

มาตรฐานที่  7  แนวการจัดการศึกษา 20 17.60 4 
มาตรฐานที่  8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                   ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

5 5 5 

ด้านที่  3  มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  5 5 5 
มาตรฐานที่  9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา 
                   เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5 5 5 

ด้านที่  4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   5 5 5 
มาตรฐานที ่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามปรัชญา 
                     วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 

5 5 5 

ด้านที่ 5มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5 5 5 
มาตรฐานที่  11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป 
                     การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

5 5 5 

คะแนนรวม 100 96.28 5 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.  ผลการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 1 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็กที่

ประเมิน 
จ านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

1.  ด้านร่างกาย 90 90 - - 

2.  ด้านอารมณ์-จิตใจ 90 89 1 - 

3.  ด้านสังคม 90 90 - - 

4.  ด้านสติปัญญา 90 86 4 - 

 ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็กที่

ประเมิน 
จ านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

1.  ด้านร่างกาย 102 85 17 - 

2.  ด้านอารมณ์-จิตใจ 102 102 - - 

3.  ด้านสังคม 102 102 - - 

4.  ด้านสติปัญญา 102 85 17 - 

ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 3 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็กที่

ประเมิน 
จ านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

1.  ด้านร่างกาย 98 93 5 - 

2.  ด้านอารมณ์-จิตใจ 98 93 5 - 

3.  ด้านสังคม 98 92 6 - 

4.  ด้านสติปัญญา 98 93 5 - 
 

(ให้น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 3 
สรุปผลการพัฒนา 

1. จุดเด่นของสถานศึกษา(ในแต่ละด้านสามารถเขียนได้มากกว่า 3 ข้อ) 
ด้านคร ู

1)  บุคลากรของโรงเรียนมีจ านวนเพียงพอ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  มีอายุงานที่
ท างานกับโรงเรียนมาพอสมควร  และมีบุคลากรใหม่เข้ามาเพ่ิมเติม 

2)  ปัจจุบันเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในเรื่องระบบการคัดสรร และการจัดสรรบุคลากร ซึ่งด าเนินการโดย
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและด าเนินการ 

ด้านผู้บริหาร 
1)  ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด 
2)  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
3)  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นรากฐาน

คิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 
4)  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
5)  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ

และเต็มเวลา 
ด้านผู้เรียน 

1)  จ านวนนักเรียนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เฉลี่ย 1 ,150 คน   เตรียมอนุบาล 2  ห้อง นักเรียนระดับ
อนุบาล ประถม และมัธยม ระดับละ 3 ห้อง (ปรับห้องเรียนระดับมัธยมจาก 2 ห้องเป็น 3 ห้องเพ่ือยกระดับ
คุณภาพ และผลสัมฤทธิ์การเรียน บรรยากาศการเรียน การเอาใจใส่ดูแลของครู 

2)  ระดับอนุบาล ถึง ประถมปีที่ 3 เป็นนักเรียน IEP ทั้งหมด 
ด้านสถานศึกษา 

1)  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีก าหนดตามกฎกระทรวง 
2)  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3)  มีการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการจัดการศึกษา  

 
  2)  จุดควรพัฒนา (ในแต่ละด้านสามารถเขียนได้มากกว่า 3 ข้อ) 

ด้านครู 
1)  บุคลากรมากกว่าร้อยละ 50 รับเข้ามาไม่ตรงวุฒิ ซึ่งต้องพัฒนาการรับบุคลากรให้ตรงกับวุฒิที่

จ าเป็นเช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ให้มากขึ้น เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้ดีขึ้น 

ด้านผู้บริหาร 
- 

ด้านผู้เรียน 
1)  ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ตั้งเปูาในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-Net ให้สูงขึ้น 

ด้านสถานศึกษา 



 

 

- 
 
3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต(ในแต่ละด้านสามารถเขียนได้มากกว่า 3 ข้อ) 
ด้านครู 

1)  พัฒนาบุคลากร เตรียมบุคลากรเพ่ือจัดการเรียนการสอน IEP เอง หลังหมดสัญญากับบริษัท 
ด้านผู้บริหาร 

- 
ด้านผู้เรียน 

1)  จ านวนนักเรียนสามารถรองรับได้ถึง 1 ,500 คน ซึ่งต้องพยายามหากลยุทธ์ในการเพ่ิมจ านวน
นักเรียนให้มากข้ึน  

2)  ในเรื่องจ านวนนักเรียน ได้วางเปูาหมายในการเพ่ิมจ านวนนักเรียนให้เพ่ิมขึ้นในทุกปี โดยครูและ
บุคลากรทุกคนช่วยกันหานักเรียน (เปูาคือ 70-100 คนต่อปี) 

ด้านสถานศึกษา 
1)อาคารเรียนมัธยม สร้างมาเกือบ 30  ปี สภาพโดยทั่วไปยังใช้งานได้ แต่ควรปรับปรุงในเรื่องกระจก

ที่ควรเปลี่ยนจากแบบบานเกล็ด เป็นบานเลื่อน  และควรมีการซ่อมแซมและทาสีอาคารเรียนใหม่ให้อยู่ใน
สภาพที่ดีข้ึนในการใช้งาน การติดแอร์ห้องเรียน เป็นต้น 

2)  การสร้างเขื่อนชายน้ าเพ่ือปูองกันการกัดเซาะและการทรุดของพ้ืนดิน ซึ่งปัจจุบันส่งผลต่อตัว
อาคารเรียน และอาคารที่อยู่ใกล้แม่น้ า  ปัจจุบันส ารวจแล้วพบว่ามีการกัดเซาะเข้ามาเกือบ 5 เมตรจากมุดเขต
ที่ดินเดิม 

3)  การสร้างสระว่ายน้ าเพ่ือเสริมพัฒนาการและพัฒนาทักษะชีวิตให้นักเรียน การใช้ในการจัดการ
เรียนเรียนการสอน  

4)  การปรับเปลี่ยนถนน และประตูทางเข้า  เนื่องจากปัจจุบันประตูทางเข้าโรงเรียนเป็นทางแยก      
ซึ่งรถมีความเสี่ยงในการเข้าออกของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร จึงควรเปลี่ยนทางเข้าเมื่อมีการท าเขื่อน
กั้นน้ ากัดเซาะ โดยท าประตูทางเข้าใหม่ในพ้ืนที่ลานหลังอาคารเซนต์แมรี่ ท าถนนคู่ขนานกับตัวเขื่อน และต่อ
เติมรั้วใหม่ให้สุดแนวเป็นแบบเดียวกันของแนวพื้นที่ ๆ ขอคืนจากโรงหมี่ 

 
 

4.  ความต้องการความช่วยเหลือ 
(สามารถเขยีนได้มากกว่า 3 ข้อ และให้ระบุในแต่ละข้อว่าต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด) 

1) ต้องการการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาในเรื่องอาคารสถานที่  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก 
 -    ผลการประเมินภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   
 โรงเรียนดาราจรัส ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ .รอบสาม เมื่อวันที่  11  ถึง  13  
เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2554  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3         
กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการ
ประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2 – 5 ปี) น้ าหนัก

คะแนน 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบงชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.50 ดี 
ตัวบงชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก 
              เป็นส าคัญ 

35.00 32.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
              สถานศึกษา 

15.00 13.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  
              พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดี 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท    
                 ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ 
                 มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
                 ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 91.00 ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2 – 5 ปี) ประเภทโรงเรียน 
                  ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  91.00  คะแนน    
                  มีคุณภาพระดับ  ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
   ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                                  ใช่         ไม่ใช่ 



 

 

   มีตัวบ่งชี้ท่ีได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี                            ใช่         ไม่ใช่ 
   ไม่มีตัวบ่งช้ีใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน           ใช่         ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2 – 5 ปี) 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา            ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 จุดเด่น 
 1.  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย และมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 
 2.  ผู้บริหารมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
 3.  ครูมีประสิทธิผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 4.  สถานศึกษามีประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพภายใน มีผลการด าเนินโครงการพิเศษ
เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาและมีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 เด็กมีกิจกรรมพัฒนาเพ่ือการปรับตัวเข้ากับสังคมน้อยและไม่หลากหลาย  มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญาน้อย 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 
          1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1)  เด็กควรได้รับการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเน้นการส่งเสริมพัฒนาการให้สามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมมากขึ้น  ด้วยการเคารพสิทธิของเพ่ือน รู้จักการรอคอย เช่น การเข้าแถวส่งงานครู มารยาทในการฟัง 
การพูด ไม่พูดแทรกขณะที่คนอื่นพูด 
 2)  เด็กควรได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามวัยให้มากขึ้น ผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย โดยการต่อยอดจากการเล่านิทานประกอบการเชิดหุ่นมือประกอบหรือการอ่านบัตรค าประกอบ
ภาพ เช่น ใช้สื่อจริงที่อยู่ใกล้ตัวและสื่อจากธรรมชาติหรือวัสดุท้องถิ่น เช่น ต้นไม้ ใบไม้ เสื้อผ้า อาหาร สิ่งของ
ใช้ 
          2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  - 
          3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  - 
 นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
(ถ้ามี) 
 สถานศึกษาจัดให้มีสภาระดับการศึกษาปฐมวัย  ประกอบด้วยตัวแทนเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 , 3/2 
และ 3/3 จ านวนห้องละ 2 คน เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง การช่วยเหลืองานครูและ
โรงเรียน ตลอดจนเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 


