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โรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ก 
 

 ค ำน ำ 
                 
                แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2561 - 2564 น้ี เป็นผลจากการระดมความคิดจากคณะผูบ้ริหาร        
คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ร่วมวิเคราะห์  เพื่อก าหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ใน 4 ปีขา้งหน้า          
โดยให้มีความสอดคลอ้งกบัการบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่ท่ีมุ่งบริหารผลสัมฤทธ์ิเป็นหลกั (Result Based  
Management)  ทั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อปรับปรุงผลการปฏิบติังานของสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ปัจจยัท่ี
จ าเป็นเบ้ืองต้นส าหรับการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  คือ   การมีแผนกลยุทธ์และความร่วมมือของ
ผูรั้บผิดชอบการศึกษาท่ีไดร่้วมกนัก าหนดผลสัมฤทธ์ิและเป้าหมายท่ีคาดหวงั เป็นกลยุทธ์ในการด าเนินงานให้
ส าเร็จในระยะเวลา 4 ปี 
               โรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพ่อนอ้ยอุปถมัภ)์   ไดป้รับบทบาท นโยบายของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้ง 
นโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อสร้างความเขม้แข็งในการบริหารจดัการโรงเรียนให้บรรลุ
เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา  เพิ่มบทบาทในการกระตุน้     เร่งเร้า  ก ากบั  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โดยใชยุ้ทธศาสตร์ น าทางในการปฏิบติั โดยมีตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว ้อย่างไรก็
ตามการจะบรรลุตามเป้าหมายไดน้ั้นจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือร่วมใจร่วมพลงัในการด าเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกนัของทุกฝ่าย   หวงัว่าแผนพฒันาคุณภาพโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)  ปี พ.ศ. 2561 - 
2564 ฉบบัน้ีจะเป็น  เข็มทิศการบริหารจดัการศึกษาส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดข้อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบและ
ตระหนักร่วมด าเนินการให้ถึงเป้าหมายและใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังานต่อไปเพื่อสร้างบุตรหลานให้เป็น
เยาวชนท่ีดีอยูใ่นสังคมไทยตลอดไป 
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ประกาศเห็นชอบแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปี พ.ศ. 2561-2564 

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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 ตามท่ีคณะผูบ้ริหาร คณะครู นกัเรียน ผูป้กครอง พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดร่้วมกนั

ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์) 

ประจ าปี  พ.ศ. 2561 - 2564 เม่ือวนัท่ี  4-5  เมษายน พ.ศ.2561  โดยได้ร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์และ

สังเคราะห์และ สังเคราะห์ สรุปออกมาเป็นกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมพฒันาคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)  ให้กา้วหนา้ตามเป้าหมายท่ีวาง ทั้ง 4 ปี 

ในการด าเนินการทุกคณะได้มีส่วนร่วมและเสนอปัญหาและทางแก้ไขเป็นไปอย่างดียิ่ง จนกระทัง่ได้สรุป

น าเสนอผ่านความเห็นชอบในท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อ

นอ้ยอุปถมัภ)์ เรียบร้อยแลว้ 

 ขา้พเจา้ในฐานะประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อนอ้ย

อุปถมัภ)์ จึงขอเป็นตวัแทนของคณะกรรมการประกาศใหท้ราบวา่แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปี พ.ศ.

2561 - 2564 ฉบบัน้ี ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นแผนท่ีดียิ่งในการน าไปเป็นแผน

แม่บทท าแผนปฏิบติัการประจ าปีต่อไป 
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สารบัญ 

เร่ือง                                                                                                                                                      หน้า 
 

ค าน า                                                                                                                                                   ก 
ค ำประกำศเห็นชอบพิจำรณำใหใ้ชแ้ผนพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ                                        ข 
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ร.ร.วดัธรรมศำลำฯ   
สารบัญ            ค                       
ส่วนท่ี 1        บทน ำ                          1 
ส่วนท่ี 2        กำรวิเครำะห์สภำพแวดลอ้มภำยนอกและภำยใน                 
                     โรงเรียนวดัธรรมศำลำ  (หลวงพ่อนอ้ยอุปถมัภ)์       
ส่วนท่ี 3        วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้ำประสงค ์              18             
ส่วนท่ี 4        ยทุธศำสตร์สถำนศึกษำ        23    
         โรงเรียนวดัธรรมศำลำ  (หลวงพ่อนอ้ยอุปถมัภ)์ 
ภำคผนวก           41 

-  ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเร่ืองกำรใหใ้ชม้ำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวยั               
- ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเร่ืองกำรใหใ้ชม้ำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน              
- ค ำสั่งโรงเรียนวดัธรรมศำลำ(หลวงพ่อนอ้ยอุปถมัภ)์ ท่ี 21/2561                

เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมกำรจดัท ำแผนพฒันำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนวดัธรรมศำลำฯ 
ปี พ.ศ.2561-2564 และ แผนปฏิบติักำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 แผนปฏิบติักำรกิจกรรม 
พฒันำผูเ้รียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
   

 



 

ส่วนที่ 1 
 

บทน ำ 

  ตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ฉบบัท่ีแลว้ ปี 2559-2562 ได้ส้ินสุดระยะเวลาของแผน
ด าเนินงานเป็นบางส่วน  และแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาฉบับปัจจุบนัได้ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงให้
เป็นไปตาม มาตรฐานการศึกษาเช่ือมโยงกบัทิศทาง จุดเนน้การพฒันาการคุณภาพการศึกษา ซ่ึงคณะผูบ้ริหาร
โรงเรียนพร้อมดว้ยคณะครู คณะกรรมการต่าง ๆ รวมถึงชุมชนไดร่้วมประชุม ปรึกษา วิเคราะห์ การจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ต่อเน่ืองอีกเป็นระยะ 4 ปี ไดแ้ก่ ปี พ.ศ. 2561-2564  โดยมีแนวปฏิบติัในการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาให้กา้วไกล พฒันารองรับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นการปฏิรูปการศึกษาของ
รัฐบาลและรองรับสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ท่ีก าลงัจะใชใ้นภายหนา้ วตัถุประสงคเ์พื่อให้นกัเรียน
สามารถ คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเน่ือง  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
หลกัสูตร และ มีทกัษะจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 อนัจะส่งผลให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผล
การประเมินระดบันานาชาติอยู่ในอนัดบัท่ีดีขึ้น มีความส านึกในความเป็นไทยมีจิตสาธารณะอยู่ย่างพอเพียง 
มีความพร้อมเขา้สู่ ประชาคมอาเซียน และมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงในสังคมพหุวฒันธรรม 

 โดยการจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัดงัน้ี 
(1) เป็นการศึกษาเพื่อใหเ้ด็กสามารถคิด วิเคราะห์ แกปั้ญหาและเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
(2) ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษารองรับการพฒันาในศตวรรษท่ี 21 โดยมีคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงค ์
(3) การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
(4) มีความส านึกในความเป็นไทย มีผลสัมฤทธ์ิดีขึ้น และ รองรับสู่ประชาคมอาเซียน 

 โรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)  ไดต้ระหนักในภารกิจความรับผิดชอบของการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ระดับอนุบาล1-ม.3)ให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพจึงร่วมกันจดัท า
แผนพฒันาการศึกษา  เพื่อพฒันาเด็กวยัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์  คือ เก่ง  ดี            
มีสุข    สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและสภาพชุมชนในท้องถ่ินของต าบลธรรมศาลา และรองรับกบัการ
ปฏิรูปสอดรับกบัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เนน้ใหเ้ด็ก คิด วิเคราะห์ มีทกัษะเรียนรู้ดว้ยตนเอง และทกัษะเชิง
ประจกัษอ์ยา่งรูปธรรมอยา่งเด่นชดั 
 
 

 

 



 

 ตอนท่ี 1 : สภำพท่ัวไปของโรงเรียน 
ท่ีตั้งและอำณำเขต 
                  โรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ตั้งอยู่ในพื้นท่ีธรณีสงฆ์วดัธรรมศาลามีเน้ือท่ี            
8 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา  ณ  เลขท่ี 117 หมู่ท่ี 7  ต าบลธรรมศาลา   อ าเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม  
รหสัไปรษณีย ์73000  โทรศพัท ์034-395102  โทรสาร 034-395546  เวบ็ไซตโ์รงเรียน ผิดพลำด! กำรอ้ำงอิง
ไฮเปอร์ลงิก์ไม่ถูกต้อง สพป.นฐ.1 จดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นอนุบาล 1 ถึง มธัยมศึกษาปีท่ี 3  
เขตพื้นท่ีบริการในหมู่ท่ี 1,2,5,7   ของต าบลธรรมศาลา   ซ่ึงต าบลธรรมศาลามีเน้ือท่ี           3.11  ตาราง
กิโลเมตร  หรือ   1,943.75  ไร่ และโรงเรียนไดจ้ดัการศึกษา 3 ระดบั ดงัน้ี (ขอ้มูล 10 มิ.ย. 2560) 

1. การศึกษาระดบัปฐมวยั (อนุบาลปีท่ี 1-2)  จ านวนนกัเรียนทั้งหมด    119   คน   
2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาปีท่ี 1-  ประถมศึกษาปีท่ี 6) จ านวนนักเรียนทั้งหมด 428 

คน (มธัยมศึกษา 1-3) จ านวนนกัเรียน 205 คน 
3. รวมตั้งแต่อนุบาล - มธัยมศึกษาตอนตน้  จ านวนนกัเรียน 752 คน 

ข้อมูลครูและบุคลำกร 
 -    จ านวนผูบ้ริหาร 1 คน  ครูผู ้สอน 33 คน      พนักงานราชการ 1 คน   ลูกจ้างประจ า 2 คน    
ลูกจา้งชัว่คราว 7 คน 

- ในระดบัการศึกษาระดบัปฐมวยั(อนุบาลปีท่ี 1-2) จ านวน น.ร. 119 คน คิดเป็นสัดส่วนของ 
จ านวนนักเรียน : ครู จ านวน 30 : 1 ต่อคน  สัดส่วนจ านวนนักเรียน : ห้องเรียน จ านวน 30 : 1 ต่อห้อง               
มีจ านวน โดยเฉล่ีย 25 ชัว่โมง : สัปดาห์  

- ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาปีท่ี 1 - มธัยมศึกษาปีท่ี 3) จ านวนนกัเรียน 633 คน  
ครู  32 คน สัดส่วนของจ านวนนักเรียน : ครู จ านวน 20 : 1 ต่อคน สัดส่วนของจ านวนนักเรียน : ห้องเรียน  
จ านวน  35 : 1 ต่อหอ้งมีจ านวนครูครบชั้นเรียน ภาระงานสอนของครูโดยเฉล่ีย 20 ชัว่โมง : สัปดาห์ 
ทรัพยำกรและงบประมำณ 

เงินท่ีใชใ้นปีการศึกษา 2560   ดงัน้ี 
1. เงินอุดหนุนรายหวั       =        1,738,250  บาท 
2. เงินรายไดส้ถานศึกษา   =         691,738.73    บาท   
3. เงินเดือนขา้ราชการครูและลูกจา้งชัว่คราว =       31,298,666.11  บาท 
เงินนอกงบประมาณ 
1.  เงินกองทุนสวสัดิการร้านคา้   =     3,020,740.36  บาท 

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับต าบลศีรษะทองและต าบลพะเนียด  อ าเภอนครชัยศรี  ติดต่อกับเขตบริการ
การศึกษาของ   โรงเรียนวดัเสถียรรัตนาราม / โรงเรียนวดัศีรษะทอง    และ  โรงเรียนวดัห้วยตะโก          
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2   
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ทิศตะวันตก       ติดต่อกับต าบลพระประโทน อ าเภอเมืองนครปฐมติดต่อกับเขตบริการการศึกษาของ
โรงเรียนวดัพระประโทนเจดีย ์       
ทิศเหนือ   ติดต่อกับต าบลสามกระบือเผือก  อ าเภอเมืองนครปฐม ติดต่อกับเขตบริการของโรงเรียน
ธรรมาภิสมยั และโรงเรียนวดัสามควายเผือก 
ทิศใต้    ติดต่อกับต าบลพะเนียด และพื้นท่ีบึงกุ่ม บึงน ้ าสาธารณะโรงเรียนห่างจากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครปฐมเขต 1   1 กิโลเมตร  อยูห่่างจากท่ีวา่การอ าเภอเมืองนครปฐม  4  กิโลเมตร 
สภำพภูมิประเทศ    
                  โรงเรียนวดัธรรมศาลา  (หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)   ตั้งในพื้นท่ีราบลุ่มระดบัความสูงเฉล่ีย 4  เมตร      
จากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง  มีคลองธรรมชาติไหลผา่นเหมาะสมแก่  การท าเกษตรกรรม มีเส้นทางคมนาคม
ตดัผา่น จากแนวทิศตะวนัตกสู่ตะวนัออกเป็นแนวเส้นขนาน  คือ   ทางรถไฟสายใต ้
คลองเจดียบ์ูชา   และ  ถนนเพชรเกษม 
เขตกำรปกครอง    ต าบลธรรมศาลามีเขตการปกครองของหน่วยงานราชการทอ้งถ่ิน 2 หน่วยงาน คือ 
         - เทศบำลต ำบลธรรมศำลำ อยู่เขตพื้นท่ีทางด้านทิศเหนือในพื้นท่ี หมู่ ท่ี  1 (บางส่วน) หมู่ ท่ี  4               
หมู่ท่ี 5 (บางส่วน) และหมู่ท่ี 6 
          -องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลธรรมศำลำ    อยูเ่ขตพื้นท่ีดา้นทิศใตใ้นพื้นท่ี หมู่ท่ี 1(บางส่วน), หมู่ท่ี 2 
หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 5 (บางส่วน) 
สภำพภูมิอำกำศ 
                     สภาพภูมิอากาศของเขตบริเวณพื้นท่ีต าบลธรรมศาลา จดัอยู่ในประเภทฝนเมืองร้อน (Tropical  
Savanna  Climate)สภาพอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุม   ฤดูฝนมีฝนตกชุก  ฤดูร้อนอากาศ
ค่อนขา้งร้อน  ส่วนฤดูหนาวไม่หนาวจดั   จากสถิติของสถานีอุตุนิยมวิทยาจงัหวดันครปฐมในปี พ.ศ. 2559 
โดยเฉล่ียปีหน่ึงๆมีฝนตกประมาณ  85 วนัและวดัปริมาณน ้ าฝนได ้850 มิลลิเมตรโดยฝนตกชุกมากในเดือน
สิงหาคมถึงเดือนกนัยายน อุณหภูมิเฉล่ียทั้งปีประมาณ 32 องศาเซลเซียสในฤดูร้อนอากาศจะร้อนและแลง้
ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนโดยมีอุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส ส่วนฤดูหนาวจะเร่ิมหนาวตั้งแต่
เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์โดยมีอุณหภูมิหนาวเป็นช่วงๆ    มีอุณหภูมิต ่าสุด 20  องศาเซลเซียส              
ความช้ืนสัมพทัธ์มีค่าเฉล่ียตลอดทั้งปีประมาณร้อยละ 60 

ประชำกร 
       ต าบลธรรมศาลาจ านวน 7 หมู่บา้น มีจ านวนประชากรทั้งส้ิน  ประมาณ 10,089  จ านวนครัวเรือน  

สภำพเศรษฐกจิ  
       ประชาชนมีอาชีพรับจา้งตามสถานประกอบการ    รับจา้งก่อสร้าง   และ  รับจา้งทัว่ไป   อาชีพ 
เกษตรกรรมและเล้ียงสัตว ์และอาชีพคา้ขายตามล าดบั ผูป้กครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจากการ
ส ารวจ  และ  จดัท าทะเบียนนกัเรียนเด็กดอ้ยโอกาสและเด็กยากจน  มีขอ้มูลนกัเรียนท่ีเป็นเด็กก าพร้า 
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เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กยา้ยถ่ิน บุตรกรรมกรรับจา้ง เด็กยากจน และเด็กพิเศษเรียนร่วมตามระบบ IEP ซ่ึงเด็กหลาย
ประเด็นดงักล่าวรวมแลว้มีจ านวน ร้อยละ 5.38 

สภำพสังคม 

     สภาพสังคมในต าบลธรรมศาลาจดัเป็นสังคมในย่านชานเมือง ประชากรส่วนใหญ่ตอ้งออกไป
ประกอบอาชีพนอกบา้นตามสถานประกอบการและแหล่งการจา้งมากกว่าการประกอบอาชีพในครัวเรือนมี
จ านวนการหย่าร้างให้เด็กตอ้งอาศยัอยูก่บัญาติซ่ึงเป็น ปู่  ย่า ตา ยาย ฯลฯ คิดเป็นจ านวนร้อยละ 20 เด็กเหล่าน้ี
ขาดความสมบูรณ์ทางดา้นจิตใจก่อใหเ้กิดปัญหาการมาเรียนและการปรับตวั 
กำรศึกษำ    ผูป้กครองนกัเรียนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัการศึกษาภาคบงัคบั(ม.3)โรงเรียนวดัธรรมศาลาฯ 
อยู่ในเขตพื้นท่ีเป็นศูนยก์ลางของการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม มีศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน ตั้งอยู่ติดกบั
วดั การศึกษาในระดบัสูงกวา่การศึกษาขั้นพื้นฐานมี  วิทยาลยัเทคนิคนครปฐม  อาชีวศึกษา   มหาวิทยาลยั                  
ราชภฎันครปฐม มหาวิทยาลยัศิลปากร และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ท่ี เอ้ือต่อการศึกษาต่อของนกัเรียนในเขต
ต าบลธรรมศาลานักเรียนสามารถเข้าเรียนเป็นนักเรียนประเภทไป  - กลับได้ด้วยความสะดวกของการ
คมนาคม จากการรวบรวมขอ้มูลการส่งบุตรหลานศึกษาระดบัต่าง ๆ นั้น ผูป้กครองฐานะปานกลางถึงดี มกัจะ
ส่งบุตรหลานศึกษาโรงเรียนในตวัเมืองโดยไปรับ-ส่ง หรือจา้งรถรับ-ส่ง เด็กท่ีผูป้กครองฐานะยากจนขาด
แคลนและขาดโอกาสจะให้ เขา้ศึกษาท่ีโรงเรียนวดัธรรมศาลาฯ ท าให้การพฒันาการศึกษาตอ้งแกปั้ญหาต่าง 
ๆ ทั้งตวัเด็ก ทั้งผูป้กครองการสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนัทางดา้น การศึกษาเป็นไปดว้ยความยากล าบากยิง่ 
กำรสำธำรณสุข   มื รพ.สต.(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล)  1 แห่งช่วยดูแลสุขภาพพื้นฐานได ้ถา้เจ็บป่วย
เกินความสามารถก็จะจดัส่งผูป่้วยรับการรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลนครปฐม ต่อไป 
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีสถานีต ารวจภูธรต าบลสามความเผือกรับผิดชอบดูแลโดยจดัให้ท่ีพกั
ต ารวจในเขตวดัธรรมศาลา 1 จุดตรวจ 
ศำสนำ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ค่ำนิยม  โรงเรียน  มีวดัธรรมศาลาซ่ึงมีเจา้อาวาสส่งเสริมดา้นการศึกษาเป็น
ศูนยก์ลางของการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรมของต าบล ไดแ้ก่ อดีตพระเกจิอาจารย ์หลวงพ่อนอ้ย   อินทสโร 
อดีตเจา้อาวาส วดัธรรมศาลาและเจา้อาวาสองคต์่อ ๆ มา ทุกรูป ประชาชนฝักใฝ่ในการใชชี้วิตตามหลกัธรรม
ของพระศาสนา และยงัรักษาประเพณีและวฒันธรรมทางศาสนาทั้งวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาและรัฐพิธี  
คณะสงฆ์ให้ความส าคญัการเผยแผ่ศาสนา  ธรรม และ การสนับสนุนการศึกษาและการแก้ไขปัญหาของ
สังคมเป็นอย่างมาก มี แหล่งการเรียนรู้ทางด้านโบราณคดี คือเป็นถ ้าธรรมศาลา พระอุโบสถหลงัเก่า พระ
วิหาร พระพุทธรูป อดีตเจา้อาวาสองคต์่อ ๆ มาลว้นส่งเสริมการศึกษาอยา่งดียิง่ ไดแ้ก่  
  1.  พระครูภาวนากิตติคุณ(หลวงพ่อนอ้ย) อดีตเจา้อาวาสผูก่้อตั้งโรงเรียนวดัธรรมศาลาฯ 
   2.  พระครูสันติธรรมรัติ (หลวงพ่อสมศกัด์ิ)  อดีตเจา้อาวาสใหก้ารสนบัสนุนต่อ 

      3. พระครูปลดัสุวฒันพรหมวิหารคุณ  (หลวงพ่อสุชิน)  ซ่ึงเป็นเจา้อาวาสองคปั์จจุบนัเป็นผูท่ี้ 
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สานต่อพฒันาดา้นการศึกษาเป็นอย่างมากให้ทุนการศึกษาปีละหลาย ๆ ทุน รวมถึงการสร้างอาคารสถานท่ี
ของโรงเรียนการสร้างห้องเรียนครุภณัฑ์  ส่ือ เทคโนโลยีต่าง ๆ สม ่าเสมอ ส่ิงท่ีส าคญัยิ่ง คือการโน้มน้าว 
จิตใจของชุมชนให้เห็นประโยชน์ของการศึกษาให้ร่วมกนัพฒันาการศึกษาของโรงเรียนสามารถเป็นแหล่ง
การสร้างองคค์วามรู้ใหบุ้ตรหลานเยาวชนในทอ้งถ่ินใหเ้ก่งดี มีสุขใหไ้ด ้

ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน ชุมชนมีความสัมพนัธ์กบัโรงเรียนอยู่ในระดบัค่อนขา้งดีมี
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการ การร่วมพฒันาส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียน สม ่าเสมอ มีความร่วมมือในกิจกรรม
ของโรงเรียนดว้ยดีทุกคร้ัง 

ตอนท่ี 2 : คุณภำพของโรงเรียน 
    สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 3 โดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ดงัน้ี 
ตวับ่งช้ีท่ีมีคุณภาพระดบัดีขึ้นไป ไดแ้ก่ 
ล ำดับที ่ ตัวบ่งชี้ท่ี ช่ือตัวบ่งชี ้ ระดับคุณภำพ 

1 1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั ดีมาก 
2 2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั ดีมาก 

3 3 เด็กมีพฒันาการดา้นสังคมสมวยั ดีมาก 

4 4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั ดีมาก 

5 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ดีมาก 

6 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ม่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั ดีมาก 

7 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา ดีมาก 

8 8 ประสิทธิผลของระบบประกนัคุณภาพภายใน ดีมาก 

9 9 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทศัน์ พนัธกิจและ
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

10 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจดัเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์
ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

11 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิ เศษเพื่ อส่ งเส ริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

12 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 
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จุดเด่น 
1. ผูเ้รียนมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั มีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจร่าเริงแจ่มใส มี 

พฒันาการดา้นสังคม มีความรับผิดชอบ มีพฒันาดา้นสติปัญญาสมวยั และมีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในขั้น
ต่อไป 
 2. สถานศึกษาสามารถด าเนินการพัฒนาผู ้เรียนให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา เกิดอัดลกัษณ์ของผลผลิตของสถานศึกษา และมีจุดเด่น จุดเน้น สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาเป็นท่ียอมรับของชุดชนและองคก์รภายนอก รวมทั้งสามารถจดัโครงการพิเศษเพื่อแกปั้ญหาเด็ก
ใหมี้จิตสาธารณะ ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม โครงการสามารถเป็นแบบอยา่งของการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น 
 3.  สถานศึกษามีประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 
สามารถบริหารงบประมาณ พฒันาดา้นวิชาการ และสนบัสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง และ
ชุมชนมีส่วนร่วม และคณะกรรมการสถานศึกษามีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพดีมาก นอกจากน้ี
สถานศึกษายงัสามารถบริหารจดัการด้านการจดัสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอาคารให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ปลอดภัยแลชะถูกสุขลักษณะ ตลอดจนจดัให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันการ
บาดเจ็บในเด็กไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสถานศึกษาสามารถพฒันาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานและ
พฒันาสู่ความเป็นเลิศสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 4.  ประสิทธิผลของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคญั มีระดับคุณภาพดีมาก ครู
สามารถส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพฒันาการด้านร่างกาย ดา้นอารมณ์และจิตใจ ดา้นสังคม และ ดา้นสิตปัญญา 
และสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัว รวมถึงสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองต่อธรรมชาติและพฒันาการของเด็กไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5.  สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดมีการ
ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระดบัปฐมวยั ด าเนินการตามแผน มีการ
แระเมินคุณภาพและจดัท ารายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปีอยา่งต่อเน่ือง 
 
จุดท่ีควรพฒันำ 
 พัฒนาประสิทธิภาพของสาถนศึกษาเพิ่มเติมในการจัดให้มีครูเพียงพอ และมีคุณภาพ รวมทั้ ง
พฒันาการจดัสภาพแวดลอ้มภายในอาคาร และดา้นการจดัพื้นท่ีในการจดักิจกรรมให้กบัเด็กให้เพียงพอตาม
เกณฑ ์
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ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ.2553 

1. ดา้นผลการจดัการศึกษา 
2. ดา้นการบริการจดัการศึกษา 
สถานศึกษาควรร่วมมือกบัคณะกรรมการสถานศึกษาและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดักา 

งบประมาณจดัจา้งครูช่วยสอน หรือประสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มาเป็นวิทยากรช่วยสอนในกลุ่มการเรียนรู้
ท่ีขาดแคลนครู ร่วมทั้งการพฒันาพื้นท่ีการจดักิจกรรมให้กบัเด็กใหเ้หมาะสมและเพียงพอตรงตามเกณฑ ์คือมี
พื้นท่ี 2  ตารางเมตรต่อเด็ก 1 คน 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถำนศึกษำท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

1) เป็นแบบอยา่งของโรงเรียนเด็กพิเศษเรียนร่วม โดยไดด้ าเนินการจดัระบบการเรียนร่วมจน 
สามารถไดรั้บการคดัเลือกเป็นโรงเรียนจดัการเรียนการสอนเรียนร่วมดีเด่นระดบัจงัหวดั  

2) โรงเรียนวิถีพุทธ ด าเนินกิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้กิดความซาบซ้ึง เกิดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหเ้ป็น 
คนดี มี ศีลธรรม น าไปใช้กับชีวิตในสังคมได้ โดยโรงเรียนได้รับแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธของเขต
การศึกษานครปฐม เขต ๑ 
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้ 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
น ้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐำน    
ตวับ่งช้ีท่ี 1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 3 เด็กมีพฒันาการดา้นสังคมสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั 10.00 10.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั 35.00 35.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 15.00 13.50 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 8  ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน 5.00 4.89 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    

ตวับ่งช้ีท่ี 9  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทศัน์ พนัธกิจและ  
                   วตัถุประสงค ์

2.50 2.50 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 10  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ 
                      ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม    

ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รักษา 
                    มาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูป  
                    การศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 98.39 ดีมาก 

กำรรับรองมำตรฐำนสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
       ∙  ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                                      ใช่       ไม่ใช่ 
        ∙  มีตวับ่งช้ีท่ีไดร้ะดบัดีขึ้นไปอยา่งน้อย 10 ตวับ่งช้ี จาก 12 ตวับ่งช้ี               ใช่       ไม่ใช่ 
       ∙  ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน    ใช่       ไม่ใช่ 
 

ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
                  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา            ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจ ำแนกเป็นรำยมำตรฐำนตำมกฎกระทรวงฯ 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
น ้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยผลกำรจัดกำรศึกษำ    

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐำน    
ตวับ่งช้ีท่ี 1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 3 เด็กมีพฒันาการดา้นสังคมสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั 10.00 10.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    

ตวับ่งช้ีท่ี 9  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทศัน์ พนัธกิจและ  
                   วตัถุประสงค ์

2.50 2.50 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 10  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ 
                      ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม    

ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 2 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ    

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐำน    

ตวับ่งช้ีท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 15.00 13.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม    

ตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รักษา 
                    มาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูป  
                    การศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 3 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ    

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐำน    

ตวับ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั 35.00 35.00 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 4 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน    

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐำน    

ตวับ่งช้ีท่ี 8  ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน 5.00 4.89 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 98.39 ดีมาก 
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ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภำพระดับดีขึน้ไป    ไดแ้ก่ 
 

ล ำดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ช่ือตัวบ่งชี ้ ระดับคุณภำพ 
1 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดีมาก 
2 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ดีมาก 

3 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ดีมาก 

4 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดีมาก 

5 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา ดีมาก 

6 8 พฒันาภาพของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้
สังกดั 

ดีมาก 

7 9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทสัน์ พนัธกิจ 
และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

8 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์
ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

9 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิ เศษเพื่ อส่ งเส ริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

10 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

11 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น ดี 

 
ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภำพต ่ำกว่ำระดับดี ได้แก่ 

ล ำดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ช่ือตัวบ่งชี ้ ระดับคุณภำพ 
1 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน พอใช ้
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จุดเด่น 

1. ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่ง 
ต่อเน่ือง และมีความสามารถดา้นการคิด และมีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสังคมได ้

2. สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี พ.ศ. 2559-2560 บรรลุตามปรัชญาวิสัยทศัน์ 
และพนัธกิจของสถานศึกษา สะทอ้นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษาดา้นผูเ้รียนมีความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา 
โดยมีหลวงพ่อนอ้ยเป็นท่ียึดเหน่ียวในการปฏิบติัตนตามธรรมะและคุณธรรมท่ีดี ตามความศรัทธาท่ีมีต่อหวง
พ่อ จึงมีจุดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา คือ หลวงพ่อนอ้ยน าธรรมะ คุณธรรมน าชีวิต 

3. ผูบ้ริหารมีความรู้ ความสามารถบริหารจดัการดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นงบประมาณ  
ด้านบุคลากร และด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก และสถานศึกษามีคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีเขม้แข็ง มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสถานศึกษาเป็นอย่างดี และสถานศึกษาสามารถจดั
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มสะอาด สวยงาม ร่มร่ืนดว้ยสวนหย่อม ไมด้อกไมป้ระดบั และตน้ไมใ้หญ่อายุ
นบัร้อยปี เอ้ือต่อการเรียนรู้ และสถานศึกษาสามารถพฒันาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความ
เป็นเลิศ สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

4. ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก  
ทั้งดา้นประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา และดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูมีประสิทธิภาพ 

5. สถานศึกษามีการพฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั มีการ 
ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา จดัท าแผน ด าเนินการตามแผนประเมินคุณภาพและจดัท ารายงานผลงาน
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 
จุดท่ีควรพฒันำ 
 พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีอยู่ในระดบัคุณภาพพอใช้ และ
ตอ้งปรับปรุง เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ ใหสู้งขึ้น 
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2553 

1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
1)  ผูเ้รียนควรไดรั้บการส่งเสริมใหฝึ้กฝนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น ไดล้งมือ 

ปฏิบติัการทดลองดว้ยตนเอง 
2) ผูเ้รียนควรไดรั้บการสอนแบบสหวิชาการ ประยกุตก์ารเรียนรู้ศิลปะ สุขศึกษา และ  

ภาษาต่างประเทศใช้ศิลปะสร้างความสนุกพร้อมกับการเรียนรู้ ครูควรเสริมกิจกรรมสอนเพิ่มเติมหลงัเลิก
เรียนใหก้บัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล จ าแนกกลุ่มผูเ้รียนท่ีควรไดรั้บความช่วยเหลือในกลุ่มสาระท่ีสอบไม่ผา่นและ
แกปั้ญหาให้ตรงจุด เช่น เด็กอ่านหนงัสือไม่ออก ควรเสริมกิจกรรมรักการอ่าน เด็กอ่านภาษาองักฤษ ควรเนน้
การสนทนาและท่องศพัท ์จดักิจกรรมชมรมตามความสนใจ เป็นตน้ 
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นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถำนศึกษำท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

1) เป็นแบบอยา่งของโรงเรียนเด็กพอเศษเรียนร่วม โดยไดด้ าเนินการจดัระบบการเรียนร่วมจน 
สามารถไดรั้บการคดัเลือกเป็นโรงเรียนจดัการเรียนการสอนเรียนร่วมดีเด่นระดบัจงัหวดั 

2) โรงเรียนวิถีพุทธ ด าเนินการกิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้กิดความซาบซ้ึง เกิดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให ้
เป็นคนดี มีศีลธรรม น าไปใชก้บัชีวิตในสังคมได ้โดยโรงเรียนไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธของเขต
การศึกษานครปฐม เขต 1 
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้ 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ และ มัธยมศึกษำ 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

(ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ) 
น ้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐำน    
ตวับ่งช้ีท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพภายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.64 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.58 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 10.00 9.40 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.78 ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 8.89 พอใช ้

ตวับ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 10.00 9.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 8  พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั 5.00 4.87 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    

ตวับ่งช้ีท่ี 9  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทศัน์ พนัธกิจและ  
                   วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 10  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ 
                      ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม    

ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รักษา 
                    มาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูป  
                    การศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 85.16 ดี 

กำรรับรองมำตรฐำนสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
       ∙  ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                                      ใช่       ไม่ใช่ 
        ∙  มีตวับ่งช้ีท่ีไดร้ะดบัดีขึ้นไปอยา่งน้อย 10 ตวับ่งช้ี จาก 12 ตวับ่งช้ี               ใช่       ไม่ใช่ 
       ∙  ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน    ใช่       ไม่ใช่ 
 

ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
                  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา            ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจ ำแนกเป็นรำยมำตรฐำนตำมกฎกระทรวงฯ 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
(ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ) 

น ้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยผลกำรจัดกำรศึกษำ    

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐำน    
ตวับ่งช้ีท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพภายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.64 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.58 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 10.00 9.40 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.78 ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 8.89 พอใช ้

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    

ตวับ่งช้ีท่ี 9  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทศัน์ พนัธกิจและ  
                   วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 10  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ 
                      ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม    

ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 2 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ    

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐำน    

ตวับ่งช้ีท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม    

ตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รักษา 
                    มาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูป  
                    การศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 3 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ    

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐำน    

ตวับ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 10.00 9.00 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 4 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน    

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐำน    

ตวับ่งช้ีท่ี 8  พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั 5.00 4.87 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 85.16 ดี 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

           คณะผูบ้ริหาร  คณะครู  คณะกรรมการโรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพ่อนอ้ยอุปถมัภ)์ ไดด้ าเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในโรงเรียนโดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจ  และ จดัเก็บในระบบ
สารสนเทศจากทั้ง  4  งานของโรงเรียน   คือ  กลุ่มงานวิชาการและกิจการนกัเรียน   กลุ่มงานบุคคล  กลุ่มงาน
งบประมาณ และ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป  กบัทั้งจดัประชุมสัมมนา สรุปวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มคณะผูบ้ริหาร
คณะครูบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ก านนัผูใ้หญ่บา้น ชุมชน สรุปผลการวิเคราะห์
แลว้ไดผ้ลดงัน้ี 
 

                               ปัจจัยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

                      1.ปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม 
                      2.ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี 

                                           3. ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
                                           4. ปัจจยัดา้นการเมืองและกฎหมาย 
    5.  ปัจจยัดว้ยการปฏิรูปการศึกษา 

 
                               ปัจจัยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

              1.ปัจจยัดา้นโครงสร้างและนโยบาย 
                                           2.ปัจจยัดา้นผลผลิตและการบริการ 
                                           3.ปัจจยัดา้นบุคลากร 
                                           4.ปัจจยัดา้นการเงิน 
                                                         5.ปัจจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์ 
                                           6 ปัจจยัดา้นบริหารจดัการ 
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                                                                                                                                                                o 
                                               จุดอ่อน  (weaknesses)                                                                                                                                         โอกาส  (Opportunities) 
 1.  ขาดการประสานงานและความร่วมมือ      1.  ผูน้ าชุมชนมีศกัยภาพและเห็นความส าคญัของการศึกษาถา้ไดรั้บการกระตุน้ 
 2.  การพฒันาบุคลากรไม่ทัว่ถึงไม่ตรงตามความตอ้งการและขาดการมีส่วนร่วม  2.  มีปูชนียบุคคลซ่ึงมีส่วนในการโนม้นา้วจิตใจและความสามคัคีของทอ้งถ่ิน 
 3.  การนิเทศ ติดตามผลไม่ต่อเน่ืองและไม่เป็นระบบ PDCA    3.  มีแหล่งการเรียนรู้ท่ีเป็นโบราณสถาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเอ้ือตอ่การเรียนรู้ 
 4.  กิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมมีนอ้ยไม่หลากหลาย    4.  มีสาธารณูปโภคและการบริการดา้นสาธารณสุขท่ีดี 
 5.  ครูยงัขาดความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ     5.  ประชาชนมีความศรัทธา ยึดมัน่ในศาสนาประเพณี วฒันธรรม   
 6.  นกัเรียนมีผลการเรียนค่อนขา้งต ่า         
                7.  ครูตอ้งตระหนกัเตรียมรองรับการปฏิบติัการศึกษาของรัฐบาลในทศวรรษท่ี 21                                                                                                      
 
                                                                                                                                                                                                       
      w  
                                         

อุปสรรค (Threats)                                                                                                                                                 จุดแข็ง (Strengths) 
         1.  ผูป้กครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมีอาชีพรับจา้ง     1.  ชุมชน วดั คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานราชการในทอ้งถ่ินมีความเขม้แขง็ถา้เห็น
 2.  สภาพสังคมมีปัจจยัเส่ียงดา้นส่ิงเสพติด อบายมุขสภาพแวดลอ้มมีมลพิษ        ความส าคญัจะช่วยสนบัสนุนการพฒันาโรงเรียนกา้วหนา้ย่ิงขึ้น  
 3.  ผูป้กครองขาดการเอาใจใส่ ดูแลนกัเรียน      2.  ร้อยละของนกัเรียนศึกษาต่อในระดบัสูงขึ้น 
 4.  ครูและบคุลากรไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลงและการท างานเป็นทีม    3.  ครูและบคุลากรมีการพฒันาตนเองเก่ียวกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551  

5.  ขาดองคค์วามรู้ในเร่ืองปฏิรูปการศึกษาดา้นต่าง ๆ ซ่ึงจะพฒันาในศตวรรษท่ี 21                               และงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4.  โรงเรียนมีวสัดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยทีางการศึกษาท่ีพร้อมต่อการเรียน                     

      การสอน 
 
 

 
                                                                                                                                                              T 

 

s 
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ผลจากการประเมินปัจจัยสภาพแวดล้อมโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 จากการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม (SWOT) ของโรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพ่อนอ้ย
อุปถมัภ)์ คณะผูบ้ริหาร คณะท างานประเมินปัจจยัสภาพแวดลอ้มพอเป็นสังเขปในการท่ีจะวางยทุธศาสตร์
พฒันาต่อไปดงัน้ี 
 -  สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นฝ่ายโอกาสและฝ่ายอุปสรรคมีระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั ผูน้ าชุมชนเห็น
ความส าคญัของการศึกษา สนใจและร่วมมือกนัพฒันาการศึกษาและช่วยแกปั้ญหาของสังคมชุมชนดว้ย
การปกครองท่ีเอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั มีปูชนียบุคคลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
และผูบ้ริหาร , คณะครูบุคลากรชุมชน ตอ้งพฒันาปฏิรูปการศึกษาทุก ๆ ดา้นใหเ้ขา้สู่มิติใหม่ของการเนน้
คิด , วิเคราะห์, ใหเ้ด็กเกิดความคิดต่อยอด น าไปสร้างผลงานดว้ยตนเองเป็นการรองรับการศึกษาใน 
ศตวรรษท่ี 21 อยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 
 -  สภาพแวดลอ้มภายในมีจุดอ่อนมากกวา่จุดแขง็ในดา้นการบริหารจดัการการศึกษา ความรู้และ
ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศการประสานความร่วมมือ การนิเทศติดตามไม่ต่อเน่ืองและไม่เป็นระบบ 
PDCA  
 จ าเป็นตอ้งเร่งพฒันาใหเ้กิดประสิทธิผลใหไ้ดต้ามความคาดหวงัโดยเป็นเป้าหมายจากการใช ้            
กลยทุธ์คือทรัพยากรในจุดแข็งเขา้มาด าเนินการ ในการพฒันาพร้อมปรับกระบวนการบริหารในรูปแบบ
ของระบบวงจร PDCA และปฏิรูปการเรียนของครูผูส้อนใหส้อดคลอ้งกบัการเรียนรู้ในสภาพปัจจุบนั ให้
ไดผ้ลอยา่งเตม็ศกัยภาพต่อไป 
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ส่วนท่ี 3 
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

การบริหารจดัการศึกษา 
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รองผู้อ ำนวยกำร 
 

กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำรและกิจกรรมนักเรียน 

นางรัตนาภร    คงเปรม 

นำงรัตนำภร     คงเปรม 

กลุ่มงำนบริหำรบุคคล 
นำยวรกฤต    ธนะโชคอุดม 

กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ 
นำงจุฑำทิพย์   มีเหลือ 

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
นำงสมใจ   แกล้วกล้ำ 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.  นางจีรภา    วรดี  วิชาการปฐมวยั 
2.  น.ส.เสาวณี     แกว้นิตย ์  วิชาการประถม 
4.  น.ส.ศุภษา   บุญวงษ ์  วิชาการมธัยม 
5. น.ส.เบญญภา   พุทธรักษา  
6. นางนงนุช    ศรีพุ่มไข่ 
7. น.ส.แกว้ตา   ตะเพียนทอง 
8. นางพรจิตต ์   สาระรัมย ์
9. น.ส.ปทิตตา   ช่างทุ่งใหญ่ 
10. น.ส.วรัชญ์กญัญ ์   ทรัพยผ์ุด 
11.นางสมใจ    แกลว้กลา้ 
12. น.ส.เกศมณี    สาลีแกว้ 
13. นายดนุพงศ ์   บริสุทธ์ิ   
14. น.ส.หยาดเดือน    พวงศรี 
15. น.ส.อรกช    เกตุประดิษฐ์ 
16. น.ส.พนชนก   อยู่เยน็ 
17. น.ส.วราทิพย ์   ไอยรากาญจนกุล 
18. นางอ่ิมประไพ    หะยาจนัทา 
19. นางไอริณ    ป่ินตบแต่ง 
20.น.ส.รัชฎาพร     ทองจนัทร์ 
21. น.ส.ขวญัหทยั     ฟูใจ 
 

แผนภูมิโครงสร้างบุคลากรการบริหารงานโรงเรียนวดัธรรมศาลา ( หลวงพ่อนอ้ยอุปถมัภ ์) 
                                                                            ประจ ำปีกำรศึกษำ   2561 

1.  นางวชรพร       จนัดา   
2.  น.ส.สุรัตนาภรณ์    ชมศรี 
3.  นายนราฤทธ์ิ     ทิศกระโทก 
4. นายปฐมเดช     สุขศิริ 
5. นางสมใจ   แกลว้กลา้ 
6. น.ส.หน่ึงฤทยั    มณฑีรรัตน์ 
7.  นายปฐมพร    ประฐมก าเนิด 
8.  น.ส.สมพิศ    จุลเจริญดุลย ์
9.  น.ส.รัตน์ดาวรรณ    ป่ินทอง 
10.  น.ส.มนสันนัท ์   ปุณยลภสัธ ารง 
 

 

1  นายนราฤทธ์ิ     ทิศกระโทก.                  
2.  นางจุฑาทิพย ์   มีเหลือ 
3. สุรัตนาภรณ์   ชมศรี 
4.   นายบุญญฤทธ์ิ   ฉิมแกว้ 
5.  นายปฐมเดช   สุขศิริ 
6. นายวรกฤต     ธนะโชคอุดม 
7. นางนงนุช    ศรีพุ่มไข ่
8.  นายปฐมพร     ปฐมก าเนิด 
9.  นายเอกชยั   วิเชียรณรัตน์ 
10. น.ส.เจิดนภา     เล็กเพ่อ 
11.  น.ส.กนกพร    ธูปทอง 
12.  น.ส.นิภาพร      อินทรสาลี 
13.  นางอุไร     ยดุกระโทก 
14.  นายชาติ    แยม้กล่ิน 
15.  นางเสนาะรัก     เกษมสวสัด์ิ 
 
 
 
 

นำยสมชำย     มียินด ี
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดธรรมศำลำ 

(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 

1.  นางพรจิตต ์      สาระรัมย ์      
2.  น.ส.เจิดนภา    เล็กเพ่อ     
3.  น.ส.สุนนัทา    ทกัษิณธรรม  
4.  น.ส.ปราณี     สิงห์ถม 
 

 

 

 

คณะอนุกรรมการ 
เฉพาะกิจต่าง ๆ  



 

 
 

หลกัการส าคญัของการจดัการศึกษา 
        ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพ่อนอ้ยอุปถมัภ)์  ไดบ้ริหาร 
     จดัการศึกษา โดยยดึหลกัการส าคญั ดงัน้ี 

 

     หลกักำร 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อนอ้ยอุปถมัภ)์ ตามหลกัสูตรแกนกลาง   
     การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั  ดงัน้ี 

              1.เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้                   
เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน  ของ
ความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

3. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา                      
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้ งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด           
การเรียนรู้ 

5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
6. เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  ครอบคลุม

ทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์  
 

จุดหมำย 

                   หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อนอ้ยอุปถมัภ์)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา  
     ขั้นพื้นฐาน   มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข   มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบ  
     อาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อใหเ้กิดกบัผูเ้รียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดงัน้ี 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินยัและปฏิบติัตนตาม   
     หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา   การใชเ้ทคโนโลย ี และมีทกัษะชีวิต  
3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
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4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและ การปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  มีจิต

สาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข     
 
มำตรฐำนกำรศึกษำ โรงเรียนวัดธรรมศำลำ(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)   

 โรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อนอ้ยอุปถมัภ)์  ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม  เป็น
โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัชั้นอนุบาล 1–ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3ได้
ก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาจ าแนกเป็น มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั จ านวน 11 มาตรฐาน 51 ตวับ่งช้ี 
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 4 มาตรฐาน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 
มาตรฐาน ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

มาตรฐานท่ี 1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย 
มาตรฐานท่ี 2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ 
มาตรฐานท่ี 3 เด็กมีพฒันาการดา้นสังคม 
มาตรฐานท่ี 4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา 

มาตรฐาน ดา้นการจดัการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 5 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานท่ี 6 ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานท่ี 7 แนวการจดัการศึกษา 
มาตรฐานท่ี8 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง 
มำตรฐำน ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี 
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐาน ดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
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มาตรฐานท่ี10 การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ปรัชญา และ
จุดเนน้ท่ีก าหนดขึ้น 

 
มำตรฐำน ด้ำน มำตรกำรส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี11 การจดักิจกรรมตามนโยบายจุดเนน้ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

เพิ่อพฒันาและส่งเสริม สถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงขึ้น 

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559 มี

จ านวน 4มาตรฐาน ดงัน้ี 
มาตรฐานท่ี1 คุณภาพของผูเ้รียน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 
1.2 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

มาตรฐานท่ี2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
มาตรฐานท่ี4 ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
โดยในแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดงัน้ี 
มาตรฐานท่ี1 คุณภาพของผูเ้รียน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 
 1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ ์ของแต่ละ 

ระดบัชั้น 
 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน 

ความคิดเห็น และแกปั้ญหา 
 3) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 4) ความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
 5) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดบัชาติ 
 6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
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1.2 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
 1) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขดักบักฎหมายและ 

วฒันธรรมอนัดีของสังคม 
   2) ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 

 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4) สุขภาวะทางร่างกาย และลกัษณะจิตสังคม 
 

มาตรฐานท่ี2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
2. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.1 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเนน้คุณภาพของผูเ้รียนรอบดา้น 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 
 2.2 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

   2.3 การวางแผนการบริหารและการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ 
 2.4 การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมี 

คุณภาพ 
3. การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจดัการศึกษาใหมี้ 

คุณภาพและไดม้าตรฐาน 
4. การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา 

มาตรฐานท่ี3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจดัการเรียนการสอนท่ียดึโยงกบับริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี4 ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
การใชร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในเพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาใหดี้ยิง่ขึ้น 
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ส่วนที่ 4 
 

ยุทธศาสตร์สถานศึกษา 
 

 โรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อนอ้ยอุปถมัภ)์ มีการจดัและบริหารการศึกษาโดยมีผลผลิตไดแ้ก่ ผูจ้บ
การศึกษาปฐมวยั และ ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3) เพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบาทหนา้ท่ีของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไดจ้ดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี     ( พ.ศ.2561 –พ.ศ.2564) 
โดยมีทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา ดงัน้ี 

 

ปรัชญา 
 “คุณธรรม   น าวิชา   พฒันาชีวิต” 

คุณธรรมหมายถึง  การเป็นผูมี้ศีลธรรมประจ าใจ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม  ประพฤติ
ปฏิบติัตามครรลองของพระพุทธศาสนาและวฒันธรรมไทย 
 น าวิชา   หมายถึง  การเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถในวิชาการต่าง ๆ เพียงพอท่ีจะเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อและพฒันาตนเองสู่ความเป็นเลิศตามศกัยภาพท่ีตนมี 
 พัฒนาชีวิต   หมายถึง  การเป็นผูมี้สุขภาพกาย  ใจ  แข็งแรง  รู้จกัคิด  วิเคราะห์แกปั้ญหาและพฒันา
อยา่งเป็นระบบ  มีความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  รู้จกัปรับตวัใหเ้กิดความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
เศรษฐกิจเป็นพลเมืองดี เคารพยดึมัน่ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

 

                  โรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)  จดัการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ นวตักรรม และ เทคโนโลย ี
ผูเ้รียนมีคุณธรรมตามแนววิถีพุทธด ารงตนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองรับสู่การปฏิรูปการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

พนัธกจิ (Mission) 
 1.  พฒันาหลกัสูตรและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานโดยเนน้ใหเ้ด็กเกิดการคิด 
วิเคราะห์ น าไปพฒันาต่อยอดดว้ยตนเองรองรับการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 2.  พฒันาห้องสมุดและหอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ ใหเ้ป็นศูนยว์ิทยบริการท่ีทนัสมยัโดยใชเ้ทคโนโลยเีขา้
มาช่วยดา้นการใหบ้ริการ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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 3.  ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพมาตรฐาน มีทกัษะวิชาชีพ ดนตรี กีฬา ศิลปะ  มีสุขภาพและ
บุคลิกภาพท่ีดี รักการออกก าลงักายและปลอดจากส่ิงเสพติดทุกชนิด 
 4.  จดักิจกรรมเสริมสร้างและพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม   ตามแนววิถีพุทธ  มีความรัก
และภาคภูมิใจในสถาบนัชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งมีความสุข 
 5.  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหส้ามารถปฏิบติังานมีคุณภาพตามมาตรฐานโดยใหมี้
ความสามารถจดัการเรียนรู้ตามการปฏิรูปการศึกษารองรับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 6.  ส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากร น านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการเรียนการสอน 
 7.  จดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการก ากบั ติดตาม ประเมินผลการปฏิบติังาน 
และรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชนอยา่งเป็นระบบ 
 8.  ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดว้ยความร่วมมืออนัดีระหวา่ง
โรงเรียนกบัชุมชนอยา่งเขม้แขง็ 
 9. สนบัสนุนการบริหารงานโดยใหอ้งคก์ร ชุมชน ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า เขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและการระดมทรัพยากรสร้างอาคารสถานท่ี พฒันาบริเวณใหร้องรับเป็น
ศูนยก์ารเรียนระดบัต าบลของทอ้งถ่ิน 
 

เป้าประสงค์ (Goals)  

1.  ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณภาพตามมาตรฐานดา้นผูเ้รียนและผูเ้รียนมีการคิด
วิเคราะห์ต่อยอดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 2.  ผูเ้รียนใชห้้องสมุดท่ีมีมาตรฐาน 3 ดี ในการเรียนรู้และหอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ ท่ีเป็นศูนยว์ิทยากร
ใหม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.  ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทกัษะวิชาชีพ กีฬา ศิลปะ มีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี รักการ
ออกก าลงักาย และปลอดภยัจากส่ิงเสพติดทุกชนิด 
 4.  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ แสดงความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสน์ กษตัริย ์และ
ปฏิบติัตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.  ครูและบุคลากรไดรั้บการพฒันาคุณภาพและสามารถน าความรู้ ทกัษะ มาใชป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 
 6.  ครูและบุคลากรใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอนและมีเทคนิค วิธีการ
ถ่ายทอดการเรียนรู้ในการปฏิรูปการศึกษารองรับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 7.  โรงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพภายใน ครูและบุคลากรไดรั้บการนิเทศ ประเมินผลการ
ปฏิบติังานและรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณชนอยา่งมีระบบ 
 8.  โรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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 9. โรงเรียนจดัการศึกษาโดยองคก์ร ชุมชน ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า มีส่วนร่วมสร้างอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ปรับปรุงพฒันาบริเวณสถานท่ีของโรงเรียนใหเ้ป็นศูนยก์ารเรียนของต าบล 

ทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ก าหนดยทุธ์ศาสตร์สถานศึกษา 5 ยทุธ์ศาสตร์ดงัน้ี 

 ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 1  จดัการศึกษาเพิ่อความมัน่คง 
  กลยทุธ์ท่ี 1  ส่งเสริมและปลกูฝังผูเ้รียนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึ่งประสงค์ 
 ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 2  พฒันาผูเ้รียนและจดัการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

  กลยทุธ์ท่ี 1 ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560 
  กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันากระบวนการเรียนรู้ 
  กลยทุธ์ท่ี 3 ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนั       
 ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยทุธ์ท่ี 1  พฒันาครูและบุคลากรใหส้ามารถจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 
 ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 4  จดัการดา้นโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

  กลยทุธ์ท่ี 1  เพิ่มโอกาสการเขา้ถึงการศึกษาอยา่งเสมอภาค และมีคุณภาพ 

  กลยทุธ์ท่ี 2  ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการศึกษา 
 ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 5  พฒันาระบบการบริหารจดัการ และการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
    กลยทุธ์ท่ี 1  พฒันาระบบบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ 

    กลยทุธ์ท่ี 2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน   
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ยทุธศาสตร์ 1 การจดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง 

กลยทุธ์ท่ี 1 ส่งเสริมและปลกูฝังผูเ้รียนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึ่งประสงค์ 

 
มาตรฐาน / โครงการ กิจกรรม 

 
ตวัช้ีวดั 

เป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 

มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน 1.1 มีน ้าหนกัส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ร้อยละ 87 88 89 90 

มาตรฐานท่ี 1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย 1.2 มีทกัษะเคล่ือนไหวตามวยั 90 91 92 93 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพ  1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ร้อยละ 87 88 89 90 

 1.4 มีสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบติัเหตุภยั และส่ิงเสพติด ร้อยละ 89 90 91 92 
      
มาตรฐานท่ี 2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์
และจิตใจ 

2.1 มีความร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ร้อยละ 90 91 92 93 

- โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 2.2 มีความมัน่ใจ และกลา้แสดงออก ร้อยละ 89 90 91 92 
 2.3 มีความควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั ร้อยละ 89 90 91 92 
 2.4 มีความช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ ร้อยละ 88 89 90 91 
      
มาตรฐานท่ี 3 เด็กมีพฒันาการดา้นสังคม 3.1 มีวินยั รับผิดชอบ เช่ือฟังค าสั่งสอนของพ่อ แม่ ครู อาจารย ์ร้อยละ 87 88 89 90 
- โครงการเด็กดีมีวินยัแต่งกายเส้ือผา้ไทย 3.2 มีความซ่ือสัตย ์สุจริตช่วยเหลือแบ่งปัน ร้อยละ 89 90 91 92 

 3.3 มีการเล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ร้อยละ 89 90 91 92 
 3.4 มีความประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนบัถือ 89 90 91 92 
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ยทุธศาสตร์ 2 พฒันาผูเ้รียนและจดัการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
กลยทุธ์ท่ี 1 ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560  
กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันากระบวนการเรียนรู้ 
กลยทุธ์ท่ี 3 ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนั       

 
มาตรฐาน / โครงการ กิจกรรม 

 
ตวัช้ีวดั 

เป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 

มาตรฐานท่ี 4 เด็กมีพฒันาการดา้น
สติปัญญา 

4.1 มีความสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั ซกัถามอยา่งตั้งใจ และรักการเรียนรู้ ร้อยละ 88 89 90 91 

 -โครงการเปิดโลกกวา้งทางการเรียนรู้ 4.2 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ร้อยละ 87 88 89 90 
-โครงการบา้นวิทยาศาสตร์นอ้ย 4.3 มีทกัษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกบัวยั ร้อยละ 90 91 92 93 

 4.4 มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 88 89 90 91 
 4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ร้อยละ 90 91 92 93 
มาตรฐานท่ีดา้นการจดัการศึกษา      
มาตรฐานท่ี 5 ครูปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

5.1 ครูเขา้ใจปรัชญา หลกัการและธรรมชาติของการศึกษาปฐมวยั และสามารถ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัประสบการณ์ ร้อยละ 

91 92 93 94 

-โครงการก ากบันิเทศการจดัการเรียนรู้
ระดบัปฐมวยั 

5.2 ครูจดัท าแผนประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัและ
สามารถจดัประสบการณ์เรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ร้อยละ 

91 92 93 94 

 5.3 ครูบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีสร้างวินยัเชิงบวก ร้อยละ 92 93 94 95 
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ยทุธศาสตร์ 3 ส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยทุธ์ท่ี 1  พฒันาครูและบุคลากรใหส้ามารถจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  

 
มาตรฐาน / โครงการ กิจกรรม 

 
ตวัช้ีวดั 

เป้าหมาย 

2561 2562 2562 2563 

 5.4 ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยเีหมาะสม สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก ร้อยละ 87 88 89 90 

 5.5 ครูใชเ้คร่ืองมือการวดัและประเมินพฒันาการของเด็กอยา่งหลากหลายและ
สรุปรายงานผลพฒันาการของเด็กแก่ผูป้กครอง ร้อยละ 

89 90 91 92 

 5.6 ครูวิจยัและพฒันาจดัการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบและใชผ้ลในการปรับการจดั
ประสบการณ์ ร้อยละ 

88 89 90 91 

 5.7 ครูจดัส่ิงแวดลอ้มให้เกิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา ร้อยละ 87 88 89 90 
 5.8 ครูมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเด็กและผูป้กครอง ร้อยละ 87 88 89 90 
 5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในดา้นการศึกษาปฐมวยั ร้อยละ 90 91 92 93 
 5.10 ครูจดัท าสารนิทศัน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใชป้ระโยชน์ในการพฒันาเด็ก 

ร้อยละ 
90 91 92 93 

มาตรฐานท่ี 6 ผูบ้ริหารปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

6.1 ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญาและหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั ร้อยละ 87 88 89 90 
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ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 5  พฒันาระบบการบริหารจดัการ และการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  
กลยทุธ์ท่ี 1  พฒันาระบบบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ  
กลยทุธ์ท่ี 2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน    

 
มาตรฐาน / โครงการ กิจกรรม 

 
ตวัช้ีวดั 

เป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 

-โครงการก ากบันิเทศการจดัการเรียนรู้ระดบั
ปฐมวยั 

6.2 ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ภาวะผูน้ า และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาเด็ก
ปฐมวยั ร้อยละ 

87 88 89 90 

 6.3 ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลการประเมินผล 
หรือการวิจยัเป็นฐานคิด ทั้งดา้นวิชาการและการจดัการ ร้อยละ 

87 88 89 90 

 6.4 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา ร้อยละ 

87 88 89 90 

  6.5 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ ร้อยละ 87 88 89 90 
 6.6 ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค าปรึกษา ทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษา

ปฐมวยั เตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา ร้อยละ 
87 88 89 90 

 6.7 เด็ก ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั ร้อย
ละ 

87 88 89 90 

มาตรฐานท่ี 7 แนวการจดัการศึกษา      
-โครงการก ากบันิเทศการจดัการเรียนรู้ระดบั
ปฐมวยั 

7.1 มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั ของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 

90 91 92 93 
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ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 5  และการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาพฒันาระบบการบริหารจดัการ  
กลยทุธ์ท่ี 1  พฒันาระบบบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ  
กลยทุธ์ท่ี 2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน    

 
มาตรฐาน / โครงการ กิจกรรม 

 
ตวัช้ีวดั 

เป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 

-โครงการปฐมนิเทศผูป้กครองระดบั
ปฐมวยั 

7.2 มีระบบและกลไกล ใหผู้มี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจการจดั
การศึกษาปฐมวยั ร้อยละ 

88 89 90 91 

-โครงการพฒันาการเรียนการสอนระดบั
ปฐมวยั 

7.3 มีการจดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้และความเขา้ใจหลกัการ
จดัการศึกษาปฐมวยั ร้อยละ 

89 90 91 92 

 7.4 มีการสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกบัผูป้กครอง 
ชุมชน และทอ้งถ่ิน ร้อยละ 

88 89 90 91 

 7.5 มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพฒันาเด็กอยา่งรอบดา้น ร้อยละ 90 91 92 93 
      

มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษามีการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 

8.1 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา ร้อยละ 91 92 93 94 

-โครงการประกนัคุณภาพภายในระดบั
ปฐมวยั 

8.2 มีกาจดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาจดัการศึกษาของสถานศึกษา
ท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 

91 92 93 94 

 8.3 มีการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหาร
จดัการ ร้อยละ 

88 89 90 91 
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ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 5  พฒันาระบบการบริหารจดัการ และการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
กลยทุธ์ท่ี 1  พฒันาระบบบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ  
กลยทุธ์ท่ี 2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน    

 
มาตรฐาน / โครงการ กิจกรรม 

 
ตวัช้ีวดั 

เป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 

 8.4 มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 

91 92 93 94 

 8.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผน
พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ร้อยละ 

90 91 92 93 

 8.6 มีการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
ร้อยละ 

91 92 93 94 

มาตรฐานดา้นการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

     

มาตรฐานท่ี 9 สถานศึกษามีการสร้าง
ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา ร้อยละ 

87 88 89 90 

-โครงการเปิดโลกกวา้งทางการเรียนรู้ 9.2 มีการแลกเล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัภายในสถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษา
กบัชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ร้อยละ 

88 89 90 91 

-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั      
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ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 5  พฒันาระบบการบริหารจดัการ และการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  
กลยทุธ์ท่ี 1  พฒันาระบบบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ  
กลยทุธ์ท่ี 2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน    

 
มาตรฐาน / โครงการ กิจกรรม 

 
ตวัช้ีวดั 

เป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 

มาตรฐานดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา      

มาตรฐานท่ี 10 การพฒันาสถานศึกษาให้
บรรลุตามเป้าหมาย 

10.1 มีการจดัโครงการกิจกรรมพฒันาเด็กใหบ้รรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทศัน์ และจุดเนน้การจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา ร้อยละ 

89 90 91 92 

-โครงการสวดมนตไ์หวพ้ระสร้างธรรมะ
แต่เยาวว์ยั 

10.2 มีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 88 89 90 91 

      

มาตรฐานมาตรการการส่งเสริม      

มาตรฐานท่ี 11 การพฒันาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฎิรูปการศึกษาเพื่อ
ยกระดบัคุณภาพใหสู้งขึ้น 

11.1 มีการจดัโครงการกิจกรรมส่งเสริม สนบัสนุน ตามนโยบายเก่ียวกบั
การจดัการศึกษาปฐมวยั ร้อยละ 

91 92 93 94 

-โครงการพฒันาการเรียนการสอนระดบั
ปฐมวยั 

11.2 มีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 91 92 93 94 
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ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 2  พฒันาผูเ้รียนและจดัการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
กลยทุธ์ท่ี 1 ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560 
กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันากระบวนการเรียนรู้ 
กลยทุธ์ท่ี 3 ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนั       

มาตรฐาน/โครงการ กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
เป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 
มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน      
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

- โครงการพฒันาวิชาการ 
- โครงการศึกษาหอ้งเรียนรู้และฝึกทกัษะศิลปะ/
กีฬา/อาชีพพร้อมจดันิทรรศการ 
- โครงการธรรมศาลาเปิดประตูสู่อาเซียน 
- โครงการห้องสมุด 3D 
-โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
วิชาหลกั 
-โครงการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง 
-โครงการขบัขี่ปลอดภยัใชร้ถใชถ้นน 

- โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

1.  ผูเ้รียนมีความสามรถในการอ่านและเขียนไดเ้หมาะสมตามระดบัชั้น  
ในระดบัดีเยีย่ม 

82 83 84 85 

2. ผูเ้รียนมีความสามารถในดา้นการส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

เหมาะสมตามระดบัชั้น 

83 84 85 86 

3. ผูเ้รียนมีความสามารถในดา้นการคิดค านวณเหมาะสมตามระดบัชั้น 81 82 83 84 

4. ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น แกปั้ญหาและน าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์
ต่างๆ อยา่งเหมาะสม 

82 83 84 85 

5. ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ไดอ้ยา่งเหมาะสมปลอดภยั มีประสิทธิภาพ 

85 87 89 90 
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ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 1  จดัการศึกษาเพิ่อความมัน่คง 
กลยทุธ์ท่ี 1  ส่งเสริมและปลกูฝังผูเ้รียนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึ่งประสงค์ 

มาตรฐาน/โครงการ กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
เป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 
- โครงการพฒันาทกัษะการอ่านและเขียนระดบั 

ประถมศึกษา ป.1-ป.3 

6. ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้จากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในดา้นความรู้ความ
เขา้ใจและทกัษะต่างๆ ตามหลกัสูตร ยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 

77 79 80 81 

- โครงการพฒันาทกัษะการอ่านและเขียนระดบั
ประถมศึกษา ป.4-ป.6 

 

7. ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รียนมีพฒันาการสูงขึ้น หรือ
คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 

46 47 48 49 

8. ผูเ้รียนมีความรู้ทกัษะ และเจตคติท่ี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดบัชั้นท่ี

สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกบัช่วงวยั 

84 86 88 90 

1.2 คุณลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้เรียน 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพนกัเรียน 
- โครงการโรงเรียนสีขาว 
- โครงการธรรมศาลาเปิดประตูสู่อาเซียน 
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธและกิจกรรมวนั
ส าคญั/กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตนกัเรียน 
- โครงการโรงเรียนสุจริต 
-โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 
-โครงการประสานสามคัคีอนัดีกบัชุมชน 

1. ผูเ้รียนมีความประพฤติดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และ

จิตส านกตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏชดัเจนโดยไม่ขดักบักฎหมาย

และวฒันธรรมอนัดีของสังคม 

82 84 86 88 

2. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเป็นรูปธรรม 

84 86 88 90 

3. ผูเ้รียนมีความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินความเป็นไทย และเห็นคุณค่า

เก่ียวกบัภูมิปัญญาไทยและแสดงออกไดอ้ยา่งเหมาะสมในชีวิตประจ าวนั 

58 87 89 90 
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ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 1  จดัการศึกษาเพิ่อความมัน่คง 
กลยทุธ์ท่ี 1  ส่งเสริมและปลกูฝังผูเ้รียนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึ่งประสงค์ 

มาตรฐาน/โครงการ กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
เป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 
- โครงการเขา้ค่ายลูกเสือระดบัชั้น ป.1-ป.3 
- โครงการเขา้ค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามญั
ระดบัชั้น ป.4-ป.6 
- โครงการเขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
ระดบัชั้น ม.1-ม.3 
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนยศิ์ลปาชีพ(บาง
ไทร) ระดบัชั้น ป.1-ป.3 
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนยศิ์ลปาชีพ(บาง
ไทร) ระดบัชั้น ป.4-ป.6 
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดบัชั้น ม.1-ม.3 
- โครงการเรียนรู้ ICT ระดบั ป.1-ป.3 
- โครงการเรียนรู้ ICT ระดบั ป.4-ป.6 
- โครงการเรียนรู้ ICT ระดบั ม.1-ม.3 

4. ผูเ้รียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ่ื้น และมีมนุษย
สัมพนัธ์ดี 

82 84 86 88 

5. ผูเ้รียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แขง็แรง 84 86 88 90 
6. ผูเ้รียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตใหดี้อยูเ่สมอ 84 86 88 90 
7. ผูเ้รียนรู้และมีวิธีการป้องกนัตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง 
รังแก 

85 87 89 90 

8. ผูเ้รียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง และอยู่

ร่วมกนัดว้ยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 

85 87 89 90 
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ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยทุธ์ท่ี 1  พฒันาครูและบุคลากรใหส้ามารถจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

มาตรฐาน/โครงการ กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
เป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

     

- โครงการพฒันางบประมาณและบริหารทัว่ไป 
-โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทศัน์ และพนัธกิจท่ีก าหนดไว้
ตรงกบัวตัถุประสงคข์องแผนการศึกษาชาติ และสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถ่ินอยา่งชดัเจน 

82 84 86 88 

2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพฒันา
คุณภาพการบริหารและการจดัการศึกษาท่ีมีความ
เหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลกัต่อไปน้ี 

2.1 พฒันาวิชาการท่ีเนน้ผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และ
ด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 

82 84 86 88 

- โครงการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคโรงเรียนเพื่อ
การศึกษา 
-โครงการจดัจา้งบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารสถานศึกษา 
- โครงการพฒันาครูและบุคลากร 
- โครงการเสริมขวญัก าลงัใจครูและบุคลากร 
- โครงการสานสัมพนัธ์บา้น ชุมชน โรงเรียน 

2.2 พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มี
ความรู้ความสามารถและทกัษะตามมาตรฐานต าแหน่ง  

82 84 86 88 

2.3 บริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทนัสมยั น าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้และด าเนินการอยา่งเป็นระบบ  

82 84 86 88 

2.4 จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุน้ให้
ผูเ้รียนใฝ่เรียนรู้ทัว่ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

82 84 86 88 
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ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 4  จดัการดา้นโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
กลยทุธ์ท่ี 1  เพิ่มโอกาสการเขา้ถึงการศึกษาอยา่งเสมอภาค และมีคุณภาพ 
กลยทุธ์ท่ี 2  ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการศึกษา  

มาตรฐาน/โครงการ กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
เป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 
- โครงการประสานสามคัคีอนัดีกบัชุมชน 
- โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/พฒันาภูมิทศัน์
อาคาร สถานท่ีโรงเรียน 
- โครงการพฒันาเรียนรู้เด็กพิเศษเรียนร่วม 
- โครงการขบัขี่ปลอดภยั 
- โครงการโรงเรียนสีขาว 

3. ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือใน
การร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพและได้
มาตรฐาน  

82 84 86 88 

4. สถานศึกษาก ากบั ติดตามและประเมินผลการบริหารและการ
จดัการศึกษาอยา่งเหมาะสม ชดัเจน  และเปิดโอกาสให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม 

82 84 86 88 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

1.1 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเน้ือหา
สาระ กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัเป็น
รายบุคคลอยา่งเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 

81 82 83 84 

- โครงการพฒันางานวิจยัในชั้นเรียน 
- โครงการพฒันาเรียนรู้เด็กพิเศษเรียนร่วม 
- โครงการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคโรงเรียนเพื่อ
การศึกษา 

1.2 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเรียนรู้โดยผา่นกระบวนการคิดได้
ปฏิบติัจริงดว้ยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สรุปองค์
ความรู้ และสามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

81 82 83 84 
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ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 4  จดัการดา้นโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
กลยทุธ์ท่ี 1  เพิ่มโอกาสการเขา้ถึงการศึกษาอยา่งเสมอภาค และมีคุณภาพ 
กลยทุธ์ท่ี 2  ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการศึกษา 

มาตรฐาน/โครงการ กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
เป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 
- โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

- โครงการพฒันาทกัษะการอ่านและเขียนระดบั
ประถมศึกษา ป.1-ป.3 

- โครงการพฒันาทกัษะการอ่านและเขียนระดบั
ประถมศึกษา ป.4-ป.6 

- โครงการเขา้ค่ายลูกเสือระดบัชั้น ป.1-ป.3 

1.3 จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะ แสดงออก น าเสนอ
ผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และ
แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยดีว้ยตนเองอยา่งเป็นรูปธรรม
อยา่งต่อเน่ือง 

83 85 87 89 

1.4 ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และ
ทกัษะดา้นต่างๆ 

83 85 87 89 

1.5 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือ
การเรียน และอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

84 86 88 90 

- โครงการเขา้ค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามญั
ระดบัชั้น ป.4-ป.6 

- โครงการเขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
ระดบัชั้น ม.1-ม.3 

1.6 ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยใชก้ระบวนการวิจยัอยา่งเป็นรูปธรรม
และต่อเน่ือง 

81 82 83 84 

2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกบับริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

2.1 จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนการสอน 

84 86 88 90 
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ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 4  จดัการดา้นโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
กลยทุธ์ท่ี 1  เพิ่มโอกาสการเขา้ถึงการศึกษาอยา่งเสมอภาค และมีคุณภาพ 
กลยทุธ์ท่ี 2  ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการศึกษา 

มาตรฐาน/โครงการ กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
เป้าหมาย 

2061 2562 2563 2564 
- โครงการโรงเรียนสีขาว 
-โครงการจดัจา้งบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารสถานศึกษา 
- โครงการพฒันาครูและบุคลากร 
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดบัชั้น ป.1-ป.3 
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดบัชั้น ป.4-ป.6 
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดบัชั้น ม.1-ม.3 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
- โครงการนิเทศภายใน ก ากบั ติดตาม ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- โครงการเรียนรู้ ICT ระดบั ป.1-ป.3 
- โครงการเรียนรู้ ICT ระดบั ป.4-ป.6 
- โครงการเรียนรู้ ICT ระดบั ม.1-ม.3 

2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจดักิจกรรม
การเรียนการสอนอยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 

84 86 88 90 
    

3.1 ประเมินผูเ้รียนจากสภาพจริง 82 84 86 88 
3.2 มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอยา่งเป็นระบบ 82 84 86 88 
3.3 ใชเ้คร่ืองมือและวิธีการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสมกบั
เป้าหมาย และการจดัการเรียนการสอน 

82 84 86 88 

3.4 นกัเรียนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการวดัและ
ประเมินผล 

82 84 86 88 
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ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 5  พฒันาระบบการบริหารจดัการ และการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
กลยทุธ์ท่ี 1  พฒันาระบบบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ 
กลยทุธ์ท่ี 2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน   

มาตรฐาน/โครงการ กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
เป้าหมาย 

2061 2562 2563 2564 
มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ี
มีประสิทธิผล 
- โครงการพฒันางบประมาณและบริหารทัว่ไป 
- โครงการพฒันาวิชาการ 
- โครงการนิเทศภายใน ก ากบั ติดตาม ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1. สถานศึกษาจดัวางระบบการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนอยา่งเป็นรูปธรรม มี
ขั้นตอนอยา่งชดัเจน และมีความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั 

83 85 87 89 

2. ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายใหค้วามร่วมมือในการวางระบบและ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอยา่งดี 

83 85 87 89 

3. พ่อแม่ ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ทอ้งถ่ิน 
และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความมัน่ใจต่อระบบการบริหารและการ
จดัการของสถานศึกษาในระดบัสูง 

83 85 87 89 
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ค ำส่ังโรงเรียนวัดธรรมศำลำ(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

ท่ี   21/2561 
เร่ือง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 

 โรงเรียนวัดธรรมศำลำ(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ปี พ.ศ. 2561-2564 และ  
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  แผนปฏิบัติกำรกจิกรรมพฒันำผู้เรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

……………………………………… 
 

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองหลักเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพภายใน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2559 โรงเรียนจะตอ้งด าเนินการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคลอ้งกันกับมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวดัใน
มาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาพื้นฐานและสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  เพื่อให้การจดัท าแผนดังกล่าวบรรลุตามวตัถุประสงค์ส า เร็จเรียบร้อยด้วยดี โรงเรียนจึง
แต่งตั้งใหค้ณะครูและบุคลากรเจา้หนา้ท่ี ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. คณะอ ำนวยกำร 
- นายสมชาย    มียนิดี  ผอ.ร.ร.  ประธานกรรมการ 
- นางรัตนาภร  คงเปรม  ครู  คณะกรรมการ 
- นายวรกฤต   ธนะโชคอุดม ครู  คณะกรรมการ 
- นางจุฑาทิพย ์ มีเหลือ  ครู  คณะกรรมการ 
- นางสมใจ  แกลว้กลา้ ครู  คณะกรรมการ 

หนา้ท่ี ควบคุม/ก ากบัใหค้ณะต่าง ๆ ไดด้ าเนินการเสร็จส้ินเรียบร้อยตามก าหนด 
2. คณะด ำเนินงำน 
- นางรัตนาภร  คงเปรม  ครู  ประธานกรรมการ 
- นางจุฑาทิพย ์ มีเหลือ  ครู  รองประธานกรรมการ 
- นางอ่ิมประไพ หะยาจนัทา ครู  รองประธานกรรมการ 
- น.ส.เสาวณี  แกว้นิตย ์ ครู  คณะกรรมการ 
- น.ส.หน่ึงฤทยั มณฑีรรัตน์ ครู  คณะกรรมการ 
- น.ส.สุนนัทา             ทกัษิณธรรม ครู  คณะกรรมการ 
- นางจีรภา    วรดี  ครู  คณะกรรมการ 
- น.ส.รัชฎาพร ทองจนัทร์ ครู  คณะกรรมการ 
- นางไอริณ   ป่ินตบแต่ง ครู  คณะกรรมการ 



 

- น.ส.สุรัตนาภรณ์ ชมศรี  ครู  คณะกรรมการ 
- น.ส.อรกช          เกตุประดิษฐ์ ครู  คณะกรรมการ 
- นายดนุพงษ ์          บริสุทธ์ิ  ครู  คณะกรรมการ 
- นายบุญญฤทธ์ิ       ฉิมแกว้  ครู  คณะกรรมการ 
- น.ส.แกว้ตา  ตะเพียนทอง ครู  คณะกรรมการ 
- น.ส.เกศมณี  สาลีแกว้ พนกังานราชการ   คณะกรรมการ 
- น.ส.ขวญัหทยั ฟูใจ  ครู  คณะกรรมการ 
- น.ส.ปทิตตา           ช่างทุ่งใหญ่ ครู  คณะกรรมการ 
- น.ส.พรชนก  อยูเ่ยน็  ครู  คณะกรรมการ 
- นางเบญญภา พุทธรักษา ครู  คณะกรรมการ 
- นางวชรพร  จนัดา  ครู  คณะกรรมการ 
- น.ส.ปราณี  สิงห์ถม  ครู  คณะกรรมการ 
- น.ส.หยาดเดือน พวงศรี  ครู  คณะกรรมการ 
- นางพรจิตต ์  สาระรัมย ์ ครู  คณะกรรมการ 
- นางนงนุช  ศรีพุ่มไข่ ครู  คณะกรรมการ 
- นายปฐมเดช  สุขศิริ  ครู  คณะกรรมการ 
- นายปฐมพร  ปฐมก าเนิด ครู  คณะกรรมการ 
- น.ส.เจิดนภา  เลก็เพ่อ  ครู  คณะกรรมการ 
- นายวรกฤต  ธนะโชคอุดม ครู  เลขานุการ 
- นายสมใจ  แกลว้กลา้ ครู  ผูช่้วยเลขานุการ 
- น.ส.ศุภษา  บุญวงษ ์ ครู  ผูช่้วยเลขานุการ 
- น.ส.นฤมล  มัง่คัง่  ครู  ผูช่้วยเลขานุการ 
- น.ส.วรัชญก์ญัญ ์  ทรัพยผ์ดุ  ครู  ผูช่้วยเลขานุการ 
- นายเอกชยั  วิเชียรณรัตน์ ครู  ผูช่้วยเลขานุการ 
- นายนราฤทธ์ิ ทิดกระโทก ครู  ผูช่้วยเลขานุการ 
- น.ส.มนสันนัท ์ ปุณยลภสัธ ารง เจา้หนา้ท่ีธุรการ ผูช่้วยเลขานุการ 
- น.ส.วราทิพย ์ ไอยรากาญจนกุล ครูผูช่้วย ผูช่้วยเลขานุการ 
- น.ส.กนกพร  ธูปทอง  เจา้หนา้ท่ีธุรการ ผูช่้วยเลขานุการ 
- น.ส.รัตน์ดาวรรณ ป่ินทอง  เจา้หนา้ท่ีการเงิน   ผูช่้วยเลขานุการ 

หนา้ท่ี ด าเนินการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
วิเคราะห์สรุปเน้ือหาในการแผนฯดังกล่าว พร้อมจัดพิมพ์ต้นฉบับ และเซฟใส่แผ่น CD เสนอผูบ้ริหาร
พิจารณาด าเนินการจดัท ารูปเล่มให้เสร็จส้ินเพื่อน าเสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา



 

ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวดัธรรมศาลา ก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 
1/2561  ต่อไป 
หมายเหต ุ การจัดท าแผนฯทั้ ง 2 เล่มดังกล่าวนัดหมายประชุมด าเนินการให้เสร็จส้ินในวนัท่ี 30 

เมษายน 2561 
 
3.  คณะจัดสถำนที่และบริกำรด้ำนอำหำรและน ้ำด่ืม 
 -  นางเกษร      ศิริสวสัด์ิ  ผูจ้ดัการร้านคา้ฯ         ประธานคณะกรรมการ 
 -  นางจุฑาทิพย ์      มีเหลือ  ครู        รองประธานคณะกรรมการ 
 -  นางอุไร     ยดุกระโทก  แม่บา้น   คณะท างานกรรมการ 
 -  น.ส.นิภาพร     อินทรสาลี  แม่บา้น   คณะท างานกรรมการ 
 -  น.ส.สมพิศ          จุลเจริญดุลย ์  เจา้หนา้ท่ีร้านคา้ฯ คณะท างานกรรมการ 
 -  นายชาติ    แยม้กล่ิน  นกัการภารโรง  คณะท างานกรรมการ 
 -  นางเสนาะรัก     เกษมสวสัด์ิ  แม่บา้น   เลขากรรมการ 
หนา้ท่ี  -  จดัสถานท่ีหอ้งประชุมโสต(ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น) และหอ้งสมุดโรงเรียน เป็นท่ีประชุมปฏิบติัการ 
                จดัท าแผนฯ/จดับริการน ้า, เบรกอาหารวา่ง และจดัอาหารกลางวนั ใหทุ้กคนท่ีมาร่วมจดัท าในคร้ัง 
               น้ี(จดัเตรียมเคร่ืองเสียง/อุปกรณ์ดว้ย) 
            
4.  มอบหมำยให้ น.ส.มนสันนัท ์  ปุณยลภสัธ ารง   ถ่ายภาพการด าเนินการ 
 
 
 

         สั่ง    ณ    วนัท่ี   3   เดือนเมษายน    พ.ศ. 2561 
 

 
 
                                                 
                                                                                          (นายสมชาย     มียนิดี) 
     ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อนอ้ยอุปถมัภ)์ 
 



 

 

 


