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ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖   
หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๓ ส าหรับสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาที่เข็มแข็งยั่งยืน 
และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เนื้อหาสาระของเอกสาร ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน  เกี่ยวกับผู้บริหารโรงเรียน ครู
และบุคลากร นักเรียน งบประมาณ อาคารสถานที่  ชุมชน  หลักสูตรสถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แหล่งเรียนรู้ ผลงานดีเด่น และผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกที่ผ่านมา  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ๒๕๖๑ ที่ระบุงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นไปตามกลยุทธ์และสอดคล้อง กับมาตรฐาน 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นรายมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
และสรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
 โรงเรียนต้องขอขอบคุณ   ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 
๑ คณะครูและบุคลากร   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา  (SAR) ประจ าปี ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)   ฉบับ
นี้ประสบผลส าเร็จด้วยดีสอดคล้องสภาพจริง  สามารถที่จะน าไปใช้ประโยชน์ ต่อการก าหนดนโยบายใน
การบริหารจัดการ รวมทั้งเป็นแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ ทั้งด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน และ
ด้านผู้บริหาร ให้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป  
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ข้อมูลพืน้ฐาน 
 ข้อมูลทัว่ไป 
 ช่ือโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพอ่นอ้ยอุปถมัภ)์ ท่ีตั้ง ๑๑๗ หมู่ ๗ ต าบลธรรมศาลา 
อ าเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑  โทร   
๐๓๔-๓๙๕๑๐๒,๐๓๔-๓๙๕๕๔๗ โทรสาร๐๓๔-๓๙๕๕๔๖ e-mail 
thammasalamaster@hotmail.co.th   websitehttp://www.thammasala๑.com  เปิดสอนระดบัชั้นอนุบาล 
๑ ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ เน้ือท่ี ๘ ไร่ ๓ งาน ๔๑ ตารางวา  เขตพื้นท่ีบริการหมู่ ๑,๒,๕,๗ 
 

 ประวตัิโรงเรียนโดยย่อ 
 โรง เ รียนว ัดธรรมศาลาฯ ได้เปิดท าการสอนตั้ งแต่ว ันที่  ๑๐ ก ันยายน ๒๔๖๕  
เวลา๐๙.๐๐ น.  (ก .ท .)  โดย ที่มีพระอธิการน้อย  อินทสโร เจ้าอาวาสว ัดธรรมศาลา ,พระ
ยา -อุปกรณ์ศิลปศาสตร์ศึกษาธิการมณฑล,  นายพิน ไชยวุฒิ  สมุห์บญัชีแทนนายอ าเภอ, นายสิงห์ 
วานชัยานนท ์ศึกษาธิการอ าเภอ  ไดร่้วมกนัรับเด็กเขา้เรียนและอาศยัศาลาการเปรียญเป็นสถานท่ีเรียน 
 ในสมยัแรกเปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ต่อมา
ได้เปิดท าการสอนถึงชั้ นประถมศึกษาปีท่ี ๕  และได้เปล่ียนเป็นชั้ นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง  ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ และเม่ือวนัท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๓ ไดข้อเปิดท าการสอนสายสามญัศึกษาและได้
ขยายห้องเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕,๖,๗ ในปีการศึกษา ๒๕๑๙ ทางจงัหวดัได้ประกาศขยาย
การศึกษาภาคบงัคบั ให้นกัเรียนเรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๗ และในพุทธศกัราช ๒๕๒๐  ทาง
รัฐบาลไดเ้ปล่ียนแผนการศึกษาแห่งชาติใหม่เป็นระบบ ๖-๓-๓  ปีการศึกษา ๒๕๒๑ โรงเรียนไดป้รับ
ระดบัชั้นตามแผนการศึกษาแห่งชาติคือประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 ในปีการศึกษา ๒๕๓๐ เปิดท าการสอนชั้นเด็กเล็ก ถึง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 ในปีการศึกษา  ๒๕๓๗ เขา้ร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดท าการสอนเพิ่ม
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓) 
 ปัจจุบนั โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  
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ข้อมูลผู้บริหาร 
 ผูอ้  านวยการโรงเรียน นายสุนัย   ทองนวล   โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๑๘๔๖๖๔   วุฒิการศึกษา 
ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น    ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนน้ีตั้ งแต่  
พ.ศ. ๒๕๖๑  จนถึงปัจจุบนั เป็นเวลา -  ปี ๑๐  เดือน 
  
 หัวหน้างาน  
         ๑) นางรัตนาภร  คงเปรม  วุฒิการศึกษา ปริญญาโท เอกการบริหารการศึกษา โทรศพัท์
๐๘๕-๘๔๙๙๐๔๔    รับผดิชอบหวัหนา้วชิาการโรงเรียน 
  ๒)นายวรกฤต  ธนะโชคอุดม วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท เอกบริหารการศึกษา โทรศพัท ์
๐๘๑-๐๑๕๒๗๖๙   รับผดิชอบหวัหนา้งานบุคลากรโรงเรียน 
  ๓)นางจุฑาทิพย์  มี เห ลือ  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  เอกเกษตร โทรศัพท์ ๐๘๙ -
๘๙๕๐๓๘๒     รับผดิชอบกลุ่มฝ่ายหวัหนา้งานงบประมาณ 
  ๔)นางสมใจ  แกลว้กลา้ วฒิุการศึกษา ปริญญาตรี เอกบรรณารักษ ์ โทรศพัท์๐๘๑-
๘๘๐๑๗๕๘รับผดิชอบหวัหนา้งานบริหารทัว่ไป 
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 ข้อมูลนักเรียน (ณ  วนัท่ี ๑๐  มิถนุายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
 ๑. จ  านวนนกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทั้งส้ิน  ๖๕๒ คน  
 ๒. จ านวนนกัเรียนในโรงเรียนทั้งส้ิน  ๘๑๖ คน  จ  าแนกตามระดบัชั้นท่ีเปิดสอน  
  

ระดับช้ันเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลีย่ 

ชาย หญงิ ต่อห้อง 

อ.๑ ๒ ๒๓ ๒๑ ๔๔ ๒๒ 

อ.๒ ๓ ๔๒ ๓๕ ๗๗ ๒๖ 

อ.๓ ๒ ๓๘ ๑๘ ๕๖ ๒๘ 

รวม ๗ ๑๐๓ ๗๔ ๑๗๗  

ป.๑ ๒ ๒๘ ๓๓ ๖๑ ๓๑ 
ป.๒ ๒ ๔๐ ๒๓ ๖๓ ๓๒ 
ป.๓ ๒ ๓๖ ๔๖ ๘๒ ๔๑ 
ป.๔ ๒ ๓๒ ๔๑ ๗๓ ๓๗ 
ป.๕ ๒ ๓๗ ๓๙ ๗๖ ๓๘ 

ป.๖ ๒ ๔๕ ๒๘ ๗๓ ๓๗ 

รวม 1๒ ๒๑๘ ๒๑๐ ๔๒๘  

ม.๑ ๒ ๓๘ ๒๓ ๖๑ ๓๑ 
ม.๒ ๒ ๔๐ ๔๓ ๘๓ ๔๒ 

ม.๓ ๒ ๔๖ ๒๑ ๖๗ ๓๔ 

รวม ๖ ๑๒๔ ๘๗ ๒๑๑  

รวมทั้งหมด ๒๕ ๔๔๕ ๓๗๑ ๘๑๖  

 
  
 ระดบัการศึกษาปฐมวยั     อตัราส่วนครู : นกัเรียน   =  ๑ :๓๐ 
 ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน    อตัราส่วนครู : นกัเรียน   =  ๑ :๓๑ 
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๔ 
 

     สารสนเทศของนกัเรียน  

รายการ 
ระดบัชั้น 

อ.๑ อ.
๒ 

อ.
๓ 

ป.
๑ 

ป.
๒ 

ป.
๓ 

ป.
๔ 

ป.
๕ 

ป.
๖ 

ม.
๑ 

ม.
๒ 

ม.
๓ 

รวม 

๑. นกัเรียนท่ีมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑข์อง
กรมพลศึกษาหรือ
ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

๔๒ ๗๘ ๕๖ 42 45 76 66 65 64 51 68 54 707 

๒. นกัเรียนท่ีมีน ้าหนกั 
    ส่วนสูงตามเกณฑข์อง 
     กรมอนามยั 

๔๒ ๗๘ ๕๖ 56 58 79 65 57 64 48 62 51 716 

๓. นกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องเรียนร่วม 

๐ ๐ ๐ ๑๒ 7 11 1 2 6 2 1 1 43 

๔. นกัเรียนมีภาวะทุพ
โภชนาการ 

0 4 3 4 3 7 8 5 9 4 3 3 53 

๕. นกัเรียนปัญญาเลิศ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๖. นกัเรียนตอ้งการความ

ช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๗. นกัเรียนท่ีออกกลางคนั 
(ปัจจุบนั) 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๘. สถิติการขาดเรียนประจ า ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๙. นกัเรียนท่ีเรียนซ ้ าชั้น ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 1 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 1 
๑๐. นกัเรียนท่ีจบหลกัสูตร   ๕๖      72   62 190 

 
 
 
  



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๕ 
 

 
 
๑. ครูประจ าการ 

 
 

ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 

อา
ยุร
าช
กา
ร 

ต า
แห

น่ง
/ 

วทิ
ยฐ

าน
ะ 

วุฒิ วชิา เอก สอนวชิา/ช้ัน 

จ านวนคร้ัง/
ช่ัวโมงที่รับ 
การพฒันา/

ปี 

๑ นายสุนยั    ทองนวล ๕๘ ๓๖ ผอ.ร.ร. ปริญญาโท 
บริหาร
การศึกษา 

บริหาร ๖/๓๖ 

๒ น.ส.ปราณี          สิงห์ถม ๖๐ ๓๑ ครู คศ.๒ ปริญญาตรี สงัคมศึกษา คณิตฯ สงัคม ๓/๒๔ 

๓ น.ส.แกว้ตา       ตะเพียนทอง    ๔๐ ๑๑ ครู คศ.๒ ปริญญาโท 
การบริหาร
การศึกษา 

ทุกกิจกรรม 
(อนุบาล) 

๒/๓๒ 

๔ นางจีรภา  วรดี ๔๖ ๒๔ ครู คศ.๒ ปริญญาตรี 
การศึกษา
ปฐมวยั 

ทุกกิจกรรม 
(อนุบาล) 

๒/๓๒ 

๕ น.ส.รัชฎาพร  ทองจนัทร์ ๒๖   ๑ ครูผูช่้วย ปริญญาตรี ภาษาไทย ไทย  ๒/๒๔ 

๖ นางพรจิตต ์      สาระรัมย ์ ๕๙ ๔๐ ครู คศ.๓ ปริญญาตรี ภาษาไทย ไทย  สงัคม ๖/๓๖ 

๗ น.ส.ขวญัหทยั  ฟใูจ ๒๖ ๑ ครูผูช่้วย ปริญญาตรี ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ๒/๓๐ 

๘ น.ส.เสาวณี       แกว้นิตย ์ ๕๖ ๒๙ ครู คศ.๓ ปริญญาตรี สงัคม     สงัคม  ๑/๓๒ 

๙ นางวชรพร       จนัดา ๕๗ ๒๘ ครู คศ.๓ ปริญญาตรี ประวติัศาสตร์ ไทย คณิต   ๗/๕๖ 

๑๐ นางจุฑาทิพย ์   มีเหลือ ๕๙ ๓๕ ครู คศ.๓ ปริญญาตรี เกษตร 
คณิต  การงาน
แนะแนว  

๕/๔๐ 

๑๑ นางสมใจ         แกลว้กลา้ ๕๔ ๓๐ ครู คศ.๒ ปริญญาตรี บรรณารักษ ์
ภาษาองักฤษ 
ภาษาไทย  

๘/๖๓ 

๑๒ นางรัตนาภร  คงเปรม ๕๓ ๒๕ ครู คศ.๓ ปริญญาโท 
การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ 

๑๐/๙๖ 

๑๓ นายปฐมพร        ปฐมก าเนิด ๕๙ ๓๘ ครู คศ.๒ ปริญญาตรี ประถมศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา  ๑/๑๖ 

๑๔ น.ส.ศุภษา       บุญวงษ ์ ๓๙ ๑๐ ครู คศ.๓ ปริญญาโท 
การบริหาร
การศึกษา 

วทิยาศาสตร์  ๓/๒๔ 

๑๕ นายเอกชยั   วเิชียรณรัตน์ ๓๐ ๓ ครูผูช่้วย ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
 ม.๒-๓ 

๗/๕๖ 

๑๖ นางไอริณ  ป่ินตบแตง่ ๔๓ ๗ ครู ค.ศ.๑ ปริญญาตรี ดนตรีไทย ศิลปะ ป.๑-๖ ๒/๒๔ 

ข้อมูลครูและบุคลากร 
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๖ 
 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 

อา
ยุร
าช
กา
ร 

ต า
แห

น่ง
/ 

วทิ
ยฐ

าน
ะ 

วุฒิ วชิา เอก สอนวชิา/ช้ัน 

จ านวนคร้ัง/
ช่ัวโมงที่รับ 
การพฒันา/

ปี 

๑๗ นางสาวสุนนัทา ทกัษิณธรรม ๒๘ ๒ ครูผูช่้วย ปริญญาตรี 
การศึกษา
ปฐมวยั 

ทุกกิจกรรม 
(อนุบาล) 

๑/๒๐ 

๑๘ นายนราฤทธ์ิ  ทิศกระโทก ๓๐ ๓ ครูผูช่้วย ปริญญาตรี 
คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การงาน , 
คอมพิวเตอร์  

๔/๓๒ 

๑๙ นางเบญญภา  พทุธรักษา ๔๕ ๑๙ ครู คศ.๒ ปริญญาโท 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

๔-๕๔ 

๒๐ นายปฐมเดช  สุขศิริ ๓๔ ๒ ครูผูช่้วย ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.๑-๒ ๓/๒๔ 

๒๑ นางสาวหยาดเดือน  พวงศรี ๒๖ ๒ ครูผูช่้วย ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ ไทย,คณิตศาสตร์  ๒/๑๖ 

๒๒ นางสาววรัชญก์ญัญ ์ ทรัพยผ์ดุ ๓๓ ๘ ค.ศ.๑ ปริญญาตรี 
การศึกษา
ปฐมวยั 

อนุบาล 
(ทุกกิจกรรม) 

๒/๓๒ 

๒๓ นางสาวปทิตตา  ช่างทุ่งใหญ่ ๔๘ ๑๖ ค.ศ.๓ ปริญญาตรี 
การศึกษา
ปฐมวยั 

อนุบาล 
(ทุกกิจกรรม) 

๑/๔๐ 

๒๔ นางสาวแอนนา สงเคราะห์สุข ๒๕ 
๕

เดือน 
ครูผูช่้วย ปริญญาตรี 

การศึกษา
ปฐมวยั 

อนุบาล 
(ทุกกิจกรรม) 

- 

๒๕. นายดนุพงศ ์ บริสุทธ์ิ ๓๖  ครูผูช่้วย ปริญญาตรี ภาษาองักฤษ 
ภาษาองักฤษ 
ม.๑-ม.๓ 

๑/๔๒ 

๒๖. นางสาวเจิดนภา  เลก็เพอ่ ๓๐ ๕ ครู ค.ศ.๑ ปริญญาโท 
สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

สุขศึกษาและ  
พลศึกษา 

๒๐ 

๒๗. นางสาวภาสุรีย ์ผลศรีสง่า ๒๕ 
๕

เดือน 
ครูผูช่้วย ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  - 

๒๘ นายปริญญา ธรรมชาติ ๒๓ 
๕

เดือน 
ครูผูช่้วย ปริญญาตรี สงัคมศึกษา 

สงัคมฯประวติัฯ
หนา้พทีพลเมือง และ
อาเซียนม.๑-ม.๓ 

- 

๒๙. นางสาวอรณชัชา  พพูวง ๒๕ 
   ๔
เดือน 

ครูผูช่้วย ปริญญาตรี ประถมศึกษา 
คณิตฯ ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ ป.๒ 

- 

๓๐ นางสาวน ้ าเพชร ครองระวะ ๒๕ 
   ๓
เดือน 

ครูผูช่้วย ปริญญาตรี ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ 
- 

 
จ านวนครูท่ีสอนวชิาตรงเอก       ๒๐    คน คิดเป็นร้อยละ      ๖๒.๕๐ 
จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนดั    ๑๒    คน คิดเป็นร้อยละ     ๓๗.๕๐ 
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๗ 
 

๒. ครูอตัราจ้าง 
 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วชิา เอก สอนวชิา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวเกศมณี  สาลีแกว้ ๓๒ ๔ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ 
ทุกกิจกรรม -
(อนุบาล) 

งบประมาณ 
เขตฯ 

 

 
 

 
อาคารเรียนจ านวน  ๔ หลงั  อาคารประกอบจ านวน ๔ หลงั ส้วม   ๕ หลงั  สนามเด็กเล่น  ๒  

สนาม   สนามฟุตบอล  ๑ สนาม   สนามบาสเกตบอล ๑ สนาม และสนามตะกร้อ ๑ สนาม  
 

 

 
 
 
งบประมาณ (รับ - จ่าย) ภาคเรียน ๑ และ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

รายรับ 
จ านวน 
/บาท 

รายจ่าย 
 

จ านวน/บาท 
 

เงินงบประมาณ 
๑.  เงินอุดหนุนรายหวั ๓ ระดบั 
 

 
๑,๘๔๑,๕๐๐ 

 
- จ่ายงบด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามแผนปฏิบติั
การและกิจกรรมพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕6๑ 

๑,๔๙๑,๗๑๔.๒๓ 

๒. ค่าหนงัสือเรียนฟรี ๑๕ ปี 4๒๘,๐๔๐ - จ่ายค่าหนงัสือเรียนปีการศึกษา ๒๕6๑ ๔๙๙,๘๕๓.๐๕ 
๓.  ค่าอุปกรณ์การเรียนฟรี ๑๕ ปี ๒๘๙,๙๓๐ - จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนใหผู้ป้กครองไปจดัซ้ือ  ๒๘๘,๘๔๐ 
๔. ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน ๓๐๒,๑๓๐ - จ่ายค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน ๒๙๙,๙๔๐ 
๕.  ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 ๖๒๘,๙๔๕ 

- จ่ายค่ากิจกรรม ๔ กิจกรรม ตามแผนกิจกรรมพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน ปีการศึกษา ๒๕6๑ 
*ส ารองจ่ายค่าหนงัสือ 

๔๗๕,๕๘๐ 

๗๐๖๑๔.๒๕ 

๖.  เงินค่าปัจจยันกัเรียนยากจนขาด
แคลน 

2๗๔,๕๐๐ 
- จ่ายค่าปัจจยัยากจน นกัเรียนขาดแคลนตามเกณฑ ์ 

2๗๔,๕๐๐ 

๗.  เงินโอนจากเทศบาลในโครงการ ๒,๔๔๐,๐๐๐ - จ่ายค่าบริการอาหารกลางวนันกัเรียนปีการศึกษา ๒,๓๓๘,๙๕๒ 

ข้อมูลงบประมาณ 
 

ข้อมูลอาคารสถานที ่ 
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๘ 
 

อาหารกลางวนั ๒๕๖๑ 
๘.  ค่าจา้งลูกจา้งชัว่คราว จา้งโดย
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีฯ   จ  านวน  
3 อตัรา 

446,578 
- จ่ายค่าจา้งโดยขอเบิกจ่ายจาก สพป.นฐ.๑  

466,578 

 
รายรับ จ านวน/บาท 

 
รายจ่าย 

 
จ านวน/บาท 

 
เงินนอกงบประมาณ 
๑. เงินรายไดส้ถานศึกษา 

๗๑๗,๕๕๖.๕๔ 

- จ่ายค่าวสัดุการศึกษาและซ่อมแซม/กิจกรรม พิเศษท่ี
จ าเป็น  
- จ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้งชัว่คราวท่ีโรงเรียนจา้ง จ านวน      
๓ คน  

๔๓๕,๘๕๑ 
 

๓๑๘,๕๕๐ 
 

๒. เงินสวสัดิการโรงเรียนวดัธรรมศาลา 

๒,๙๗๒,๘๗๖.๔๗ 

- จ่ายค่าวสัดุ/ซ่อมแซมกิจกรรมพิเศษ จ าเป็นต่อการ
พฒันาการศึกษา  
- จ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้งชัว่คราวท่ีโรงเรียนจา้ง จ านวน    
๕ คน 
 - จ่ายเป็นค่าครองชีพเพ่ิมเติม  ๖ คน 

๒,28๒๔๔๕.๕๔ 

 

๕๑๒,๓๗๕ 

10๘,๐๐๐ 

รวมรับเงินนอกงบประมาณ ๓,๖๙๐,๔๓๓.๐๑ 
 

รวมจ่าย 
 

๓,๖๕๗,๒๒๑.๕๔ 

              งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจา้ง     คิดเป็นร้อยละ  ๖๗.๔๔  ของรายรับ 
 งบพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๓๓  ของรายรับ 
หมายเหตุ  เน่ืองจากมีเงินคงเหลือภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐  น ามาถัว่จ่ายในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๑ 
 
 

๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะ เป็นชุมชนชานเมือง  ประชากรส่วนใหญ่ตอ้ง
ออกไปประกอบอาชีพนอกบา้นตามสถานประกอบการและแหล่งการจา้งมากกว่าประกอบอาชีพใน
ครัวเรือนมีประชากรประมาณ  ๕,๔๐๒  คน บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียน ไดแ้ก่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล-     ธรรมศาลา  วดัธรรมศาลาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน   อาชีพหลักของชุมชน คือ 
เกษตรกรเล้ียงสัตว ์ ท าสวน  ท าไร่  ท านา  รับจา้งทัว่ไป  และเพาะปลูก   ส่วนใหญ่นบัถือศาสนา พุทธ
ประเพณี/ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป คือ แห่เทียนพรรษา  ตกับาตรเทโว ประเพณี
สงกรานต ์ ประเพณีลอยกระทง  
 ๒.ผูป้กครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบั การศึกษาภาคบงัคบั  อาชีพหลกั คือ เกษตรกรเล้ียง
สัตว์ ท  าสวน ท าไร่ ท านา รับจ้างทั่วไป และเพาะปลูก   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ/รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี  ๔๐,๐๐๐ บาท  จ  านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว ๔ คน 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๙ 
 

๓.โอกาสและขอ้จ ากดัของโรงเรียน 
 ผู ้น าชุมชนเห็นความส าคัญของการศึกษา สนใจร่วมมือกันพัฒนาการศึกษา และ 

ช่วยแกปั้ญหาของสังคมชุมชน  ดว้ยการปกครองท่ีเอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั มีปูชนียบุคคล มีภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและแหล่งเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

    ขอ้จ ากดัในดา้นการบริหารการศึกษา  พฒันาบุคลากรไม่ทัว่ถึงตรงตามความตอ้งการ
บุคลากรขาดการมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง  การนิเทศติดตามยงัไม่เป็นระบบ  กิจกรรมเสริมไม่หลากหลาย
บุคลากรมีความรู้ดา้นเทคโนโลยนีอ้ย  นกัเรียนมีผลการเรียนค่อนขา้งต ่าในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 

 
โครงสร้างเวลาเรียนหลกัสูตรสถานศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ช้ันประถมศึกษาที ่๑ 
รายวชิา/กิจกรรม เวลาเรียน    (ชม./ปี) 

รายวชิาการพ้ืนฐาน ปี สปัดาห์ละ 
   ท  ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๒๐๐ ๕ 
   ค  ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๒๐๐ ๕ 
   ว  ๑๑๑๐๑ วทิยาศาสตร์ ๑ ๘๐ ๒ 
   ส  ๑๑๑๐๑ สงัคมศึกษา ๑ ๔๐ ๑ 
   ส  ๑๑๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๑ ๔๐ ๑ 
   พ  ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพละศึกษา ๑ ๔๐ ๑ 
   ศ  ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๔๐ ๑ 
   ง  ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๔๐ ๑ 
   อ  ๑๑๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๑ ๑๖๐ ๔ 

รวมวชิาการพ้ืนฐาน ๘๔๐ ๒๑ 
รายวชิาเพิม่เตมิ ๔๐ ๑ 
  ส ๑๑๒๐๑ อาเซียนศึกษา ๔๐ ๑ 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๑๒๐ ๓ 
๑.  กิจกรรมแนะแนว  ๔๐ ๑ 
๒. กิจกรรมนกัเรียน - - 
      ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด  ๔๐ ๑ 
       ชมรม / ชุมนุม  ๓๐ ๑ 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๐ 
 

๓. กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะประโยชน ์ ๑๐ - 
รวม ๑๐๐๐ ๒๕ 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ๒๐๐ ๕ 
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๑,๒๐๐ ๓๐ 
 

 
 

โครงสร้างเวลาเรียนหลกัสูตรสถานศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษา 
โรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
ช้ันประถมศึกษาที ่๒ 

รายวชิา/กิจกรรม เวลาเรียน    (ชม./ปี) 
รายวชิาการพ้ืนฐาน ปี สปัดาห์ละ 
   ท  ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ ๒๐๐ ๕ 
   ค  ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ ๒๐๐ ๕ 
   ว  ๑๒๑๐๑ วทิยาศาสตร์ ๒ ๘๐ ๒ 
   ส ๑๒๑๐๑สงัคมศึกษา ๒ ๔๐ ๑ 
ส  ๑๒๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๒ ๔๐ ๑ 
   พ  ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพละศึกษา ๒ ๔๐ ๑ 
   ศ  ๑๒๑๐๑  ศิลปะ ๒ ๔๐ ๑ 
   ง  ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ ๔๐ ๑ 
   อ  ๑๒๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๒ ๑๖๐ ๔ 
รวมวชิาการพ้ืนฐาน ๘๔๐ ๒๑ 
รายวชิาเพิม่เตมิ ๔๐ ๑ 
ส ๑๒๒๐๑  อาเซียนศึกษา ๔๐ ๑ 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๑๒๐ ๓ 
๑.  กิจกรรมแนะแนว  ๔๐ ๑ 
๒. กิจกรรมนกัเรียน - - 
      ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด  ๔๐ ๑ 
      ชมรม / ชุมนุม  ๓๐ ๑ 
๓. กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะประโยชน ์ ๑๐ - 

รวม ๑๐๐๐ ๒๕ 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ๒๐๐ ๕ 
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๑,๒๐๐ ๓๐ 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๑ 
 

โครงสร้างเวลาเรียนหลกัสูตรสถานศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษา 
โรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๑ 

 
ช้ันประถมศึกษาที ่๓ 

รายวชิา/กิจกรรม เวลาเรียน    (ชม./ปี) 
รายวชิาการพ้ืนฐาน ปี สปัดาห์ละ 
   ท   ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๓ ๒๐๐ ๕ 
   ค  ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๒๐๐ ๕ 
   ว   ๑๓๑๐๑  วทิยาศาสตร์ ๓ ๘๐ ๒ 
   ส   ๑๓๑๐๑  สงัคมศึกษา ๓ ๔๐ ๑ 
ส  ๑๓๑๐๒ประวติัศาสตร์ ๓ ๔๐ ๑ 
   พ  ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพละศึกษา ๓ ๔๐ ๑ 
   ศ   ๑๓๑๐๑   ศิลปะ ๓ ๔๐ ๑ 
   ง   ๑๓๑๐๑  การงานอาชีพ ๓ ๔๐ ๑ 
   อ  ๑๓๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๓ ๑๖๐ ๔ 

รวมวชิาการพ้ืนฐาน ๘๔๐ ๒๑ 
รายวชิาเพิม่เตมิ ๔๐ ๑ 
  ส ๑๓๒๐๑  อาเซียนศึกษา ๔๐ ๑ 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๑๒๐ ๓ 
๑.  กิจกรรมแนะแนว  ๔๐ ๑ 
๒. กิจกรรมนกัเรียน - - 
      ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด  ๔๐ ๑ 
       ชมรม / ชุมนุม  ๓๐ ๑ 
๓. กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะประโยชน ์ ๑๐ - 

รวม ๑๐๐๐ ๒๕ 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ๒๐๐ ๕ 
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๑,๒๐๐ ๓๐ 
 
 

 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๒ 
 

 

 

การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปีของสถานศึกษา 

การบริหารจดัการศึกษา  
  โรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อนอ้ยอุปถมัภ์) แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ดา้นไดแ้ก่
ดา้นบริหารวิชาการ   บริหารงบประมาณ    บริหารงานบุคคล   บริหารทัว่ไปผูบ้ริหารยึดหลกัการบริหาร/
เทคนิคการบริหารแบบการพฒันาตามกระบวนการ PDCA, SBM 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอปุถัมภ์) 
      

 
            
    
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

ด้านการบริหารวชิาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทัว่ไป 

๑.  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
๒.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
๓.  การวดัผลประเมินผลและเทียบโอน 
๔.  การวจิยัและพฒันาคุณภาพการศึกษา 
๕.  การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลย ี
     ทางการศึกษา 
๖.  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
๗.  การนิเทศการศึกษา 
๘.  การแนะแนวการศึกษา 
๙. พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษา 
๑๐. การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 
๑๑. การส่งเสริมพฒันาวชิาการกบัองคก์ร 
      สถานศึกษาอ่ืน 
๑๒. งานดา้นกิจกรรมนกัเรียนส่งเสริมคุณลกัษณะอนั    
พึงประสงค ์
๑๓. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งงานวชิาการท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 

๑.  การจดัท าแผนและเสนอขอ    
     งบประมาณ 
๒.  การจดัสรรงบประมาณ 
๓.  การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและ  
รายงานผลการใชเ้งินและผลด าเนินการ 
๔.  การบริการพสัดุและทรัพยสิ์น 
๕.  การระดมทรัพยากรพฒันาการบริหาร 
 

๑.  การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 
๒.  การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง 
๓.  การสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบติั  
     ราชการ 
๔.  งานวนิัยและการรักษาวนิัย 
๕.  งานการออกจากราชการ 
๖.  ปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บ 
      มอบหมาย 
 

๑.  งานธุรการและสารบรรณส านกังาน 
๒.  งานเลขานุการ คณะกรรมการสถานศึกษา 
และงาน ชุมชน 
๓.  งานจดัระบบควบคุมภายในการจดัระบบการ
บริหาร และพฒันาองคก์ร 
๔.  งานพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูล   
สารสนเทศและเทคโนโลย ี
๕.  งานควบคุมดูแลอาคารสถานท่ีและ  
    สภาพแวดลอ้ม/แหล่งเรียนรู้ 
๖.  งานประวติั,ขอ้มูล,เคร่ืองราชฯ 
๗.  การจดัท าส ามะโนนกัเรียนเพื่อการรับ
นกัเรียน 
๘. การบริหารควบคุมก ากบันิเทศ ลูกจา้งชัว่คราว
ทุกต าแหน่ง และลูกจา้งประจ า 
๙. ส่งเสริมร่วมกิจกรรมงานดา้นกิจกรรมนกัเรียน
,งานวชิาการ ,งานบริหารบุคคล 
๑๐. งานประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 
 

ตอนที ่๒ 
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ปรัชญา                “คุณธรรม   น าวชิา   พฒันาชีวติ” 

คุณธรรม  หมายถึง  การเป็นผูมี้ศีลธรรมประจ าใจ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม  
ประพฤติปฏิบติัตามครรลองของพระพุทธศาสนาและวฒันธรรมไทย 
 น าวิชา   หมายถึง  การเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถในวชิาการต่าง ๆ เพียงพอท่ีจะเป็นพื้นฐาน
ในการศึกษาต่อและพฒันาตนเองสู่ความเป็นเลิศตามศกัยภาพท่ีตนมี 

พัฒนาชีวิต   หมายถึง  การเป็นผูมี้สุขภาพกาย  ใจ  แข็งแรง  รู้จกัคิด  วิเคราะห์แกปั้ญหาและ
พฒันาอยา่งเป็นระบบ  มีความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  รู้จกัปรับตวัใหเ้กิดความเหมาะสมกบั
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นพลเมืองดี เคารพยึดมัน่ในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย  อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

วสัิยทัศน์ 
โรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน บริหาร  จดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ  นวตักรรม และ เทคโนโลยี  ผูเ้รียนมีคุณธรรมตาม
แนววิถีพุทธด ารงตนบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง   สืบสานวฒันธรรม ด ารงความเป็นไทย ใส่ใจ
ส่ิงแวดลอ้ม 

พนัธกจิ 
๑.  พฒันาหลกัสูตรและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐาน 

 ๒.  พฒันาหอ้งสมุดให้เป็นศูนยว์ทิยบริการท่ีทนัสมยัโดยใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยดา้นการ
ใหบ้ริการ 
 ๓.  ปรับปรุงหอ้งศูนยว์ชิาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพฒันา
สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนใหมี้บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๔.  ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพมาตรฐาน มีทกัษะวชิาชีพ ดนตรี กีฬา ศิลปะ  มี
สุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี รักการออกก าลงักายห่างไกลยาเสพติด 
 ๕.  จดักิจกรรมเสริมสร้างและพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม   ตามแนววถีิพุทธ  มีความ
รักและภาคภูมิใจในสถาบนัชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ปฏิบติัตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งมีความสุข 
 ๖.  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหส้ามารถปฏิบติังานมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ๗.  ส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากร น านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการเรียนการสอน 

ปรัชญา วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของ
สถานกษา 
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 ๘.  จดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการก ากบั ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบติังาน และรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชนอยา่งเป็นระบบ 
 ๙.  ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดว้ยความร่วมมืออนัดี
ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 
 ๑๐. สนบัสนุนการบริหารงานโดยให้องคก์ร ชุมชน ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า เขา้มามีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษา การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและการระดมทรัพยากร 

เป้าหมาย 

๑.  ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและมีคุณภาพตามมาตรฐานดา้นผูเ้รียน 
 ๒.  ผูเ้รียนใชบ้ริการห้องสมุดท่ีมีมาตรฐาน 3 ดี ในการเรียนรู้ 
 ๓.  ผูเ้รียนมีศูนยว์ชิาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนในการเรียนรู้ 
 ๔.  ผูเ้รียนมีคุณภาพตามาตรฐาน มีทกัษะวชิาชีพ กีฬา ศิลปะ มีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี รัก
การออกก าลงักาย ห่างไกลยาเสพติด 
 ๕.  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววถีิพุทธ แสดงความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
และปฏิบติัตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.  ครูและบุคลากรไดรั้บการพฒันาคุณภาพและสามารถน าความรู้ ทกัษะ มาใชป้ฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพตามาตรฐาน 
 ๗.  ครูและบุคลากรใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอน 
 ๘.  โรงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพภายใน ครูและบุคลากรไดรั้บการนิเทศ ประเมินผลการ
ปฏิบติังานและรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณชนอยา่งมีระบบ 
 ๙.  โรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ๑๐. โรงเรียนจดัการศึกษาโดยองคก์ร ชุมชน ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า มีส่วนร่วม 
 

  
 

 
ลูกหลวงพ่อ           ยิม้พมิพ์ใจ  ไหว้งดงาม 

หมายถึง ครู บุคลากร และนกัเรียน โรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพอ่นอ้ยอุปถมัภ)์ ทุกคน 
เปรียบเสมือนมีหลวงพอ่นอ้ยเป็นท่ีเคารพอยา่งยิง่จะตอ้งมีอธัยาศยัท่ียิม้แยม้ แจ่มใส 
ทกัทายซ่ึงกนัและกนั และมีกริยามารยาทท่ีงดงาม คือ การไหวท้กัทายดว้ยรอยยิม้ 

 

อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
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หลวงพ่อน้อยน าธรรม        คุณธรรมน าชีวติ 
หมายถึง พระครูภาวนากิตติคุณ หรือหลวงพอ่นอ้ย อดีตเจา้อาวาสวดัธรรมศาลาผูเ้ป็นท่ีนบัถือ 
พุทธศาสนิกชน ทัว่ไป ซ่ึงเป็นผูก่้อตั้งโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพอ่นอ้ยอุปถมัภ)์ ไดใ้ชธ้รรมะของ 
พระพุทธเจา้ ศาสนาพุทธโนม้นา้วใหป้ระชาชน เยาวชนในทอ้งถ่ินต าบลธรรมศาลา ไดเ้ล่ือมใสใน 
พระพุทธศาสนา  ในธรรมะ ท าใหร่้วมใจกนัก่อตั้งโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพอ่นอ้ยอุปถมัภ)์         
เจริญรุ่งเรืองถึงปัจจุบนั และขณะเดียวกนักบัคณะผูบ้ริหาร คณะครู ไดโ้นม้น าธรรมะดงักล่าวเขา้ 
ปลูกฝังใหก้บัเยาวชน นกัเรียน ซ่ึงเป็น   บุตรหลาน ของผูป้กครองในทอ้งถ่ินไดเ้ขา้ใจ ถือปฏิบติัเป็นคน 
ดี ใชชี้วติในสังคม ดว้ยศีลธรรม ดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ  
 
 
 
 โรงเรียนโดยคณะผูบ้ริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาฯ พร้อมคณะครูบุคลากรไดค้  านึงถึง
การศึกษาของโรงเรียนโดยไดร่้วมวิเคราะห์ปัจจยั  อุปสรรค  จุดเด่น  จุดดอ้ย สรุปมาหลอมรวมเป็น
แผนพฒันาคุณภาพ  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘  โดยน าแผนกลยทุธ์ท่ีก าหนดในแผนพฒันา ระยะ ๓ ปี ดงักล่าวมา บูรณาการ
เป็นแผนพฒันาคุณภาพประจ าปีการศึกษา ก าหนดเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวง 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 
1 โดยมีหลกัในการบริหารงานดงัน้ี 

๑. ใชแ้นวคิดหลกัของการพฒันาตามแนวคิดการพฒันาเชิงระบบของเดม่ิง (Plan Do 
Check Act) เป็นพื้นฐานการปฏิบติังาน ( วษิณุ ทรัพยส์มบติั  ๒๕๕๒ ) ดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 

แนวทางการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

P (Plan) 

การ
วางแผน 

C (Check) 

การ
ตรวจสอบ 

D (Do) 

การปฏิบติั 
A (Act) 
การพฒันา
ปรับปรุง 

SBM 
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๒.  ใช้หลักการบริหารและการจดัการศึกษา โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ( school - Based 
Management)  ไดแ้ก่ 
  ๒.๑  มีการบริหารและการจดัการศึกษารองรับการกระจายอ านาจ 
  ๒.๒  มีการบริหารเชิงกลยทุธ์และใชห้ลกัการมีส่วนร่วม 
  ๒.๓  มีคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมพฒันาสถานศึกษา 
  ๒.๔  มีรูปแบบการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
  ๒.๕  มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 
 

๓.  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียน โดยวิเคราะห์บูรณา
การจากมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐาน
หน่วยงานตน้สังกดั  เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา ความตอ้งการชุมชน ฯลฯ ดงัภาพประกอบดงัน้ี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

(เน้นทีคุ่ณภาพผู้เรียน) 

มาตรฐานการศึกษา 
ระดบัการศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน  

มาตรฐานหน่วยงาน 

ต้นสังกดั 

 

ความต้องการและบริบท
ของสถานศึกษา 

 

 

ความต้องการของชุมชน 

 

เอกลกัษณ์ 

ของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานคุณภาพ 

ผู้เรียนตามหลกัสูตร 
สถานศึกษา 

 

มาตรฐาน 

การศึกษาของชาต ิ
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๑๗ 
 

 ๔.มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและภารกิจของบุคลากรระดบัสถานศึกษาท่ีชดัเจนพร้อมประชุม
ช้ีแจงสร้างความตระหนกัใหถื้อปฏิบติัอยา่งจริงจงั ดงัตารางประกอบดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 

๑. เตรียมความพร้อม 

  ศึกษาแนวคิด ระเบียบ  
     กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  สร้างความตระหนกัและ 
     จิตส านึกแก่บุคลากร 
  ก าหนดนโยบาย โครงสร้าง  
     และมอบหมายงาน 

  ก าหนดเป้าหมาย มาตรฐาน  
     ตวับ่งช้ี วิธีการ และคู่มือ    
     ด าเนินการ 
  จดัระบบขอ้มูลสาระสนเทศ 
      ก าหนดผูรั้บผิดชอบ 

  พฒันาบุคลากร สร้างขวญั  
      ก าลงัใจ 
๒. ด าเนินการ 
  ปฏิบติัตามแผน 

๓. ประเมลิผล 
  วเิคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควร  
     พฒันา 
  สรุปและรายงาน 

๔. ปรับปรุงและพฒันา  

๑. เตรียมความพร้อม 

 ศึกษาแนวคิด ระเบียบ  
     กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
  ก าหนดเป้าหมายการพฒันา 
  จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
     แผนงาน/โครงการ 
  จดัท าคู่มือด าเนินงาน 

๒. ด าเนินการ 
  จดัการเรียนรู้ 
  ด าเนินการแผนงาน/โครงการ 
๓. ประเมลิผล 
 ประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 
 ประเมินผลตามแผนงาน/ 
   โครงการ 
 สรุปและจดัท ารายงาน 

๔. ปรับปรุงและพฒันา 
  ปรับแผนการด าเนินงาน 

  แผนแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
 

 

 

  ก าหนดเป้าหมายการพฒันา  
     ของตนเอง 
  ใหค้วามร่วมมือการจดักิจกรรม 

  ใหข้อ้มูลดา้น ต่าง ๆ แก่ 
      ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 
 

 

 

บทบาทหน้าที่และ
ภารกจิของบุคลากร
ระดับสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา/ชุมชน ผู้ปกครอง / องค์กรภาครัฐ 

  จดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 
  จดัท านโยบาย เป้าหมาย/มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี/วธีิการ/คู่มือด าเนินการ 
  สนบัสนุน ส่งเสริม ใหข้วญัก าลงัใจ 
ติดตามตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา 
  เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
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๑๘ 
 

 
 ๕.  ใช้หลกัการจัดท าแผนพฒันาประจ าปีจากระดับล่างสู่แผนทีว่างไว้ดังตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๖.  มีการด าเนินการน าแผนกลยุทธ์  ในแผนพฒันาคุณภาพ ๓ ปี  มาก าหนดเป็นโครงการ
กิจกรรม การด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งในแต่ละปี  พร้อมวิเคราะห์ปรับปรุงพฒันาต่อเน่ือง
ถา้กลยทุธ์นั้น ๆ ยงัไม่บรรลุตามท่ีมุ่งหวงั ดงัมีรูปรายละเอียดกลยทุธ์ ดงัน้ี 
 
 
 

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี แผนปฏบิัตกิารประจ าปี แผนปฏบิัตกิารประจ าปี แผนปฏบิัตกิารประจ าปี 

แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

เป้าหมายและภาพความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

สภาพปัญหาและ
ความต้องการที่
จ าเป็น 

-  ครู นกัเรียน 

- การบริหารจดัการ 
- งบประมาณ  
   ฯลฯ 

วิธีการด าเนินงาน
ที่มีหลักวิชา/

ผลการวิจัย/ข้อมูล 
เชิงประจักษ์ และ
ครอบคลุมการ
พฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 

-  การเรียนรู้ 
- การวดั
ประเมินผล 
- การพฒันา
บุคลากร  
- การบริหารการ 
จดัการ 

แหล่งสนบัสนุน
ทางวชิาการ 
- มหาวทิยาลยั/
สถานบนั
อุดมศึกษา 
- ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน/ปราชญ์
ชาวบา้น 

- แหล่งเรียนรู้ 
  ฯลฯ 

การมส่ีวนร่วม
ของพ่อแม่

ผู้ปกครองและ
บุคลากรภายใน

ชุมชน 

บทบาทหน้าที่
ของบุคลากร 

- ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 
-  ครู 
- นกัเรียน 

  ฯลฯ 

การใช้
งบประมาณและ
ทรัพยากรอย่าง
มปีระสิทธิภาพ 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๙ 
 

 
 
 ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 1  จดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
  กลยทุธ์ท่ี 1  ส่งเสริมและปลูกฝังผูเ้รียนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึ่ง
ประสงค ์
 ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 2  พฒันาผูเ้รียนและจดัการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยทุธ์ท่ี 1 ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560 
  กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันากระบวนการเรียนรู้ 
  กลยทุธ์ท่ี 3 ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนั       
 ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 3ส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยทุธ์ท่ี 1  พฒันาครูและบุคลากรใหส้ามารถจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ ในรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย 
 ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 4  จดัการดา้นโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
  กลยทุธ์ท่ี 1  เพิ่มโอกาสการเขา้ถึงการศึกษาอยา่งเสมอภาค และมีคุณภาพ 
  กลยทุธ์ท่ี 2  ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการศึกษา 
 ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 5  พฒันาระบบการบริหารจดัการ และการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
    กลยทุธ์ท่ี 1  พฒันาระบบบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ 
    กลยทุธ์ท่ี 2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน   
 

 
  
ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 1  จดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
  กลยทุธ์ท่ี 1  ส่งเสริมและปลูกฝังผูเ้รียนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึ่ง
ประสงค ์
ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 2  พฒันาผูเ้รียนและจดัการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยทุธ์ท่ี 1 ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560 
  กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันากระบวนการเรียนรู้ 
  กลยทุธ์ท่ี 3 ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนั       
ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 5  พฒันาระบบการบริหารจดัการ และการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
    กลยทุธ์ท่ี 1  พฒันาระบบบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ 
    กลยทุธ์ท่ี 2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน   

กลยุทธ์การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
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๒๐ 
 

การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
พฒันาและจัดการศึกษาระดับปฐมวยั 
 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สอดคล้อง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที ่/ตวับ่งช้ี) 

สอดคล้อง 
กลยุทธ์ 
สพป. 

(กลยุทธ์ที)่ 

๑.โครงการส่งเสริม
สุขภาพ 

๑. เด็กมีน ้าหนกั
ส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐาน 
๒. เด็กมีทกัษะการ
เคล่ือนไหวตามวยั 
๓. เด็กมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพของ
ตน 
๔. เด็กหลีกเล่ียงต่อ
สภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค  
อุบติัเหตุ  ภยั  และ
ส่ิงเสพติด 
๕. เด็กร่าเริงแจ่มใส  
มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเอง 
๖. เด็กมีความมัน่ใจ  
และกลา้แสดงออก 
 
 
 
 
 
 
 

ดา้นปริมาณ 
เด็กระดบัปฐมวยัทุกคนร่วม
โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ดา้นคุณภาพ 
๑. เด็กร้อยละ ๘๗ มี
น ้าหนกัส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐาน 
๒. เด็กร้อยละ ๙๐ มีทกัษะ
การเคล่ือนไหวตามวยั 
๓. เด็กร้อยละ ๘๗ มีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ
ของตน 
๔. เด็กร้อยละ ๘๙ 
หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียง
ต่อโรค อุบติัเหตุ  ภยั  และ
ส่ิงเสพติด 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตวับ่งช้ี 
๑.๑ 
๑.๒ 
 
 

กลยทุธ์ท่ี ๑ 
และ๓ 
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๒๑ 
 

 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สอดคล้อง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา(มฐ.ที ่

/ตัวบ่งช้ี) 

สอดคล้อง 
กลยุทธ์ 
สพป. 

(กลยุทธ์ที)่ 

 ๗.  เด็กควบคุม
อารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกบัวยั 
 

๕. เด็กร้อยละ ๙๐ 
ร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ี
ดีต่อตนเอง 
๖. เด็กร้อยละ  ๘๙  มีความ
มัน่ใจ  และกลา้แสดงออก 
๗. เด็กร้อยละ  ๘๙  ควบคุม
อารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสม
กบัวยั 

  

๒.โครงการ
กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ 
 

๑.เด็กมีความมัน่ใจ 
และกลา้แสดงออก 
๒.เด็กช่ืนชมศิลปะ 
ดนตรี การ
เคล่ือนไหว และรัก
ธรรมชาติ 
๓.เด็กมีวนิยั 
รับผดิชอบ เช่ือฟัง
ค าสั่งสอนของพอ่ 
แม่ ครู อาจารย ์
๔. เด็กมีความ
ซ่ือสัตย ์สุจริต 
ช่วยเหลือ แบ่งปัน 
๕.เด็กเล่นและ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ได ้
 

ดา้นปริมาณ 
เด็กระดบัปฐมวยัทุกคนร่วม
โครงการกิจกรรมนกัเรียน 
ดา้นคุณภาพ 
๑.เด็กร้อยละ ๘๙ มีความ
มัน่ใจ และกลา้แสดงออก 
๒.เด็กร้อยละ ๘๘ ช่ืนชม
ศิลปะ ดนตรี การ
เคล่ือนไหว และรัก
ธรรมชาติ 
๓.เด็กร้อยละ ๘๗ มีวนิยั 
รับผดิชอบ เช่ือฟังค าสั่ง
สอนของพ่อ แม่ ครู อาจารย ์
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตวับ่งช้ี 
๑.๒ 
๑.๓ 
๑.๔ 

กลยทุธ์ท่ี ๑, ๒ 
และ๓ 
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๒๒ 
 

 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สอดคล้อง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา(มฐ.ที ่

/ตัวบ่งช้ี) 

สอดคล้อง 
กลยุทธ์ 
สพป. 

(กลยุทธ์ที)่ 

 ๖.เด็กประพฤติตน
ตามวฒันธรรมไทย
และศาสนาท่ีตนนบั
ถือ 
๗.เด็กมีความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ
ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
 

๔. เด็กร้อยละ ๘๙มีความ
ซ่ือสัตย ์สุจริต ช่วยเหลือ 
แบ่งปัน 
๕.เด็กร้อยละ ๘๙ เล่นและ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
๖.เด็กร้อยละ ๘๙ ประพฤติ
ตนตามวฒันธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
๗.เด็กร้อยละ ๘๗ มี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกบั
ส่ิงต่างๆท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

  

๓.โครงการเด็กดีมี
วนิยัใฝ่ธรรมะแต่ง
กายเส้ือผา้ไทย 
 

๑.เด็กมีวนิยั 
รับผดิชอบ เช่ือฟัง
ค าสั่งสอนของพอ่ 
แม่ ครู อาจารย ์
๒. เด็กมีความ
ซ่ือสัตย ์สุจริต 
ช่วยเหลือ แบ่งปัน 
๓.เด็กเล่นและ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ได ้
 
 

ดา้นปริมาณ 
เด็กระดบัปฐมวยัทุกคนร่วม
โครงการเด็กดีมีวนิยัใฝ่
ธรรมะ 
 
ดา้นคุณภาพ 
๑.เด็กร้อยละ ๘๗ มีวนิยั 
รับผดิชอบ เช่ือฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครู อาจารย ์
 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตวับ่งช้ี 
๑.๓ 
 

กลยทุธ์ท่ี ๑,๒
และ๓ 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๒๓ 
 

 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สอดคล้อง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา(มฐ.

ที ่/ตัวบ่งช้ี) 

สอดคล้อง 
กลยุทธ์ 
สพป. 

(กลยุทธ์ที)่ 
 ๔.เด็กประพฤติตน

ตามวฒันธรรมไทย
และศาสนาท่ีตนนบั
ถือ 
 

๒. เด็กร้อยละ ๘๙ มี
ความซ่ือสัตย ์สุจริต 
ช่วยเหลือ แบ่งปัน 
๓.เด็กร้อยละ ๘๙ เล่น
และท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้
๔.เด็กร้อยละ ๘๙ 
ประพฤติตนตาม
วฒันธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 

  

๔.โครงการบา้น
นกัวทิยาศาสตร์นอ้ย 
 

๑.เด็กสนใจเรียนรู้ส่ิง
รอบตวั ซกัถามอยา่ง
ตั้งใจและรักการ
เรียนรู้ 
๒.เด็กมีความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ
ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
๓.เด็กมีทกัษะทาง
ภาษาท่ีเหมาะสมกบั
วยั 
๔.เด็กมีทกัษะ
กระบวนการทาง 

ดา้นปริมาณ 
เด็กระดบัปฐมวยัทุก
คนร่วมโครงการการ
สอนแบบโครงการ 
 
ดา้นคุณภาพ 
๑.เด็กร้อยละ ๘๘ 
สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั 
ซกัถามอยา่งตั้งใจและ
รักการเรียนรู้ 
๒.เด็กร้อยละ ๘๗ มี
ความคิดรวบยอด
เก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีเกิด
จากประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตวับ่งช้ี 
๑.๔ 
 

กลยทุธ์ท่ี ๑,๒
และ๓ 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๒๔ 
 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สอดคล้อง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา(มฐ.

ที ่/ตัวบ่งช้ี) 

สอดคล้อง 
กลยุทธ์ 
สพป. 

(กลยุทธ์ที)่ 
 วทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
๕.เด็กมีจินตนาการ
และความคิด
สร้างสรรค ์
 

๓.เด็กร้อยละ ๙๐ มีทกัษะ
ทางภาษาท่ีเหมาะสมกบั
วยั 
๔.เด็กร้อยละ ๘๘ มี
ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
๕.เด็กร้อยละ ๙๐ มี
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์
 

  

๕.โครงการการ
ก ากบันิเทศการ
จดัการเรียนรู้ระดบั
ปฐมวยั 

๑.ครูเขา้ใจปรัชญา 
หลกัการและ
ธรรมชาติของการจดั
การศึกษาปฐมวยั 
และสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการ
จดัประสบการณ์ 
๒.ครูจดัท าแผนการ
จดัประสบการณ์ท่ี
สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรการ ศึกษา
ปฐมวยัและสามารถ
จดัประสบการณ์
เรียนรู้ท่ีหลาก หลาย
สอดคลอ้งกบัความ
แตกต่าง 

ดา้นปริมาณ 
ครูระดบัปฐมวยัทุกคน
ร่วมโครงการการก ากบั
นิเทศการจดัการเรียนรู้
ระดบัปฐมวยั 
 
ดา้นคุณภาพ 
๑.ครูร้อยละ ๙๑ เขา้ใจ
ปรัชญา หลกัการและ
ธรรมชาติของการจดั
การศึกษาปฐมวยั และ
สามารถน ามาประยกุตใ์ช้
ในการจดัประสบการณ์ 
 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตวับง่ช้ี 
๒.๑ 
๒.๒ 
๒.๓ 
๒.๔ 
๒.๕ 
๒.๖ 
มาตรฐานท่ี ๓ 
ตวับ่งช้ี 
๓.๑ 
๓.๒ 
๓.๓ 
๓.๔ 
 

กลยทุธ์ท่ี ๕ 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๒๕ 
 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สอดคล้อง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา(มฐ.

ที ่/ตัวบ่งช้ี) 

สอดคล้อง 
กลยุทธ์ 
สพป. 

(กลยุทธ์ที)่ 
 ๓.ครูบริหารจดัการ

ชั้นเรียนท่ีสร้างนิสัย
เชิงบวก 
๔.ครูใชส่ื้อและ
เทคโนโลยเีหมาะสม 
สอดคลอ้งกบั
พฒันาการของเด็ก 
๕.ครูใชเ้คร่ืองมือ
การวดัประเมิน
พฒันาการของเด็ก
อยา่งหลากหลาย 
และสรุปรายงานผล
พฒันาการของเด็ก 
๖.ครูวจิยัและพฒันา
จดัการเรียนรู้ท่ีตน
รับผดิชอบและใชผ้ล
ในการปรับการจดั
ประสบการณ์ 
๗.ครูจดัส่ิงแวดลอ้ม
ใหเ้กิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 

๒.ครูร้อยละ ๙๑ จดัท า
แผนการจดัประสบการณ์
ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
การศึกษาปฐมวยัและ
สามารถจดัประสบการณ์
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย
สอดคลอ้งกบัความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 
๓.ครูร้อยละ ๙๒ บริหาร
จดัการชั้นเรียนท่ีสร้าง
นิสัย 
เชิงบวก 
๔.ครูร้อยละ ๘๗ ใชส่ื้อ
และเทคโนโลยเีหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัพฒันาการ
ของเด็ก                                                
๕.ครูร้อยละ ๘๙ ใช้
เคร่ืองมือการวดัและ
ประเมินพฒันาการของ
เด็กอยา่งหลากหลายและ
สรุปรายงานผลพฒันาการ
ของเด็ก 
 
 
 
 
 

  



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๒๖ 
 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สอดคล้อง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา(มฐ.

ที ่/ตัวบ่งช้ี) 

สอดคล้อง 
กลยุทธ์ 
สพป. 

(กลยุทธ์ที)่ 
 ๘.ครูมีปฏิสัมพนัธ์ท่ี

ดีกบัเด็กและ
ผูป้กครอง 
๙.ครูมีวุฒิและ
ความรู้ความสามารถ
ในดา้นการศึกษา
ปฐมวยั 
๑๐.ครูจดัท าสาร
นิทศัน์และน ามา
ไตร่ตรองเพื่อใชใ้น
การพฒันาเด็ก 
๑๑.ผูบ้ริหารเขา้ใจ
ปรัชญาและหลกัการ
จดัการศึกษาปฐมวยั 
๑๒.ผูบ้ริหารมี
วสิัยทศัน์  ภาวะผูน้ า  
และความคิดริเร่ิมท่ี
เนน้การพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 
๑๓.ผูบ้ริหารใช้
หลกัการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมและใช้
ขอ้มูลการ
ประเมินผล  หรือ
การวจิยัเป็นฐานคิด  
ทั้งดา้นวชิาการและ
การจดัการ 

๖.ครูร้อยละ ๘๘ วจิยัและ
พฒันาจดัการเรียนรู้ท่ีตน
รับผดิชอบและใชผ้ลใน
การปรับการจดั
ประสบการณ์ 
๗.ครูร้อยละ ๘๗  จดั
ส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการ
เรียนรู้ไดต้ลอดเวลา 
๘.ครูร้อยละ ๘๗ มี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเด็กและ
ผูป้กครอง 
๙.ครูร้อยละ ๙๐ มีวฒิุและ
ความรู้ความสามารถใน
ดา้นการศึกษาปฐมวยั 
๑๐.ครูร้อยละ ๘๗ จดัท า
สารนิทศัน์และน ามา
ไตร่ตรองเพื่อใชใ้นการ
พฒันาเด็ก 
๑๑.ร้อยละ ๘๗ ผูบ้ริหาร
เขา้ใจปรัชญาและ
หลกัการจดัการศึกษา
ปฐมวยั 
๑๒.ร้อยละ  ๘๗ผูบ้ริหาร
มีวสิัยทศัน์  ภาวะผูน้ า  
และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้
การพฒันาเด็กปฐมวยั 
 

  



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๒๗ 
 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สอดคล้อง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา(มฐ.

ที ่/ตัวบ่งช้ี) 

สอดคล้อง 
กลยุทธ์ 
สพป. 

(กลยุทธ์ที)่ 

 

๑๔.ผูบ้ริหารสามารถ
บริหารจดัการศึกษา 
ใหบ้รรลุเป้าหมาย
ตามแผนพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา 
๑๕.ผูบ้ริหารส่งเสริม
และพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรใหมี้
ประสิทธิภาพ 
๑๖.ผูบ้ริหารใชค้  า 
แนะน า  ค  าปรึกษา
ทางวชิาการและเอา
ใจใส่การจดั
การศึกษาปฐมวยัเตม็
ศกัยภาพและเตม็
เวลา 
๑๗.เด็ก  ผูป้กครอง  
และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารจดั
การศึกษาปฐมวยั 
๑๘.สถานศึกษามี
หลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยัของสถาน 
ศึกษา และน าสู่การ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

๑๓.ร้อยละ  ๘๗ผูบ้ริหาร
ใชห้ลกัการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใชข้อ้มูลการ
ประเมินผล  หรือการวจิยั
เป็นฐานคิด  ทั้งดา้น
วชิาการและการจดัการ 
๑๔.ร้อยละ  ๘๗ผูบ้ริหาร
สามารถบริหารจดั
การศึกษาใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามแผนพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา 
๑๕.  ร้อยละ  ๘๗
ผูบ้ริหารส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพบุคลากร
ใหมี้ประสิทธิภาพ 
๑๖.  ร้อยละ  ๘๗ 
ผูบ้ริหารใชค้  าแนะน า  
ค  าปรึกษาทางวชิาการและ
เอาใจใส่การจดัการศึกษา 
ปฐมวยัเตม็ศกัยภาพและ
เตม็เวลา 
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๒๘ 
 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สอดคล้อง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา(มฐ.

ที ่/ตัวบ่งช้ี) 

สอดคล้อง 
กลยุทธ์ 
สพป. 

(กลยุทธ์ที)่ 
 ๑๙.สถานศึกษาจดั

กิจกรรมเสริมสร้าง
ความตระหนกัรู้และ
เขา้ใจหลกัการจดั
การศึกษาปฐมวยั 
 

๑๗.ร้อยละ  ๘๗เด็ก  
ผูป้กครอง  และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารจดั
การศึกษาปฐมวยั 
๑๘.ร้อยละ ๙๐  
สถานศึกษามีหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษา  และน าสู่การ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
๑๙.  ร้อยละ ๘๘  
สถานศึกษาจดักิจกรรม
เสริมสร้างความตระหนกั
รู้และเขา้ใจหลกัการจดั
การศึกษาปฐมวยั 

  

๖.โครงการ
ปฐมนิเทศผูป้กครอง
ระดบัปฐมวยั 

๑.สถานศึกษามี
ระบบและกลไกใหผู้ ้
มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนกัและเขา้ใจ
การจดัการศึกษา
ปฐมวยั 
๒.สถานศึกษาสร้าง
การมีส่วนร่วมและ
แสวงหาความ
ร่วมมือกบัผูป้กครอง 
ชุมชน และทอ้งถ่ิน 
 

ดา้นปริมาณ 
ผูป้กครองเด็กระดบั
ปฐมวยัเขา้ร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศผูป้กครอง
ระดบัปฐมวยั 
 
ดา้นคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๘๘ สถานศึกษา
มีระบบและกลไกใหผู้มี้
ส่วน 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตวับ่งช้ี 
๒.๑ 
๒.๖ 
 

กลยทุธ์ท่ี ๕ 
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๒๙ 
 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สอดคล้อง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา(มฐ.

ที ่/ตัวบ่งช้ี) 

สอดคล้อง 
กลยุทธ์ 
สพป. 

(กลยุทธ์ที)่ 
 ๓.สถานศึกษามีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัภายใน
สถานศึกษา ระหวา่ง
สถานศึกษากบั
ครอบครัว ชุมชน 
และองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 

ร่วมทุกฝ่ายตระหนกัและ
เขา้ใจการจดัการศึกษา
ปฐมวยั 
๒.ร้อยละ ๘๘ 
สถานศึกษาสร้างการมี
ส่วนร่วมและแสวงหา
ความร่วมมือกบั
ผูป้กครอง ชุมชน และ
ทอ้งถ่ิน 
๓.ร้อยละ ๘๘ 
สถานศึกษามีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ภายในสถานศึกษา 
ระหวา่งสถานศึกษากบั
ครอบครัว ชุมชน และ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
ระหวา่งสถานศึกษากบั
ครอบครัว ชุมชน และ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

  

๗.โครงการประกนั
คุณภาพภายใน
ระดบัปฐมวยั 

๑.ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวยั
ของสถานศึกษา 
๒.จดัท าและ
ด าเนินการตาม
แผนพฒันาจดั
การศึกษาของ 

ดา้นปริมาณ 
เด็กปฐมวยัทุกคนเขา้ร่วม
โครงการประกนัคุณภาพ
ภายในระดบัปฐมวยั 
 
 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตวับ่งช้ี 
๒.๖ 

กลยทุธ์ท่ี ๑ 
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๓๐ 
 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สอดคล้อง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา(มฐ.

ที ่/ตัวบ่งช้ี) 

สอดคล้อง 
กลยุทธ์ 
สพป. 

(กลยุทธ์ที)่ 
 สถานศึกษาท่ีมุ่ง

พฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
๓.จดัระบบขอ้มูล
สารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการ
บริหารจดัการ 
๔.ติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการ
ด าเนินงานคุณภาพ 
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
๕.น าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้
วางแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 
๖.จดัท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็น
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

ดา้นคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๙๑ สถานศึกษา
ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษา 
๒.ร้อยละ ๙๑ สถานศึกษา
จดัท าและด าเนินการตาม
แผนพฒันาจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๓.ร้อยละ ๘๘ 
สถานศึกษาจดัระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหาร
จดัการ 
๔.ร้อยละ ๙๑ สถานศึกษา
ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
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๓๑ 
 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สอดคล้อง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 

สอดคล้อง 
กลยุทธ์ 
สพป. 

(กลยุทธ์ที)่ 

 

 ๕.ร้อยละ ๙๐ 
สถานศึกษาน าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

๖.ร้อยละ ๙๑ สถานศึกษา
จดัท ารายงานประจ าปีท่ี
เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

  

๘.โครงการเปิดโลก
กวา้งทางการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.เด็กสนใจเรียนรู้ส่ิง
รอบตวั ซกัถามอยา่ง
ตั้งใจและรักการ
เรียนรู้ 
๒.เด็กมีความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ
ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
๓.เด็กมีทกัษะทาง
ภาษาท่ีเหมาะสมกบัวยั 
๔.เด็กมีทกัษะ
กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์และ
ความคิด 

ดา้นปริมาณ 
เด็กระดบัปฐมวยัทุกคน
ร่วมโครงการภาษาน่ารู้ 
ดา้นคุณภาพ 
๑.เด็กร้อยละ ๘๘ สนใจ
เรียนรู้ส่ิงรอบตวั ซกัถาม
อยา่งตั้งใจและรักการ
เรียนรู้ 
๒.เด็กร้อยละ ๘๗  มี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกบั
ส่ิงต่างๆท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
๓.เด็กร้อยละ ๙๐ มีทกัษะ
ทางภาษาท่ีเหมาะสมกบั
วยั 
 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตวับ่งช้ี 
๑.๔ 
 

กลยทุธ์ท่ี ๑, 
๒ และ๓ 
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๓๒ 
 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สอดคล้อง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที ่/ตวับ่งช้ี) 

สอดคล้อง 
กลยุทธ์ 
สพป. 

(กลยุทธ์ที)่ 
 สร้างสรรค ์

๕.เด็กมีจินตนาการ
๖.เป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อพฒันาการเรียนรู้
ของเด็กและบุคลากร
ในสถานศึกษา 
 

๔.เด็กร้อยละ ๘๘ มี
ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
๕.เด็กร้อยละ ๙๐  มี
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์
๖.ร้อยละ ๘๗ 
สถานศึกษา เป็นแหล่ง
เรียนรู้เพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

  

๙.โครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนั 

๑.เป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อพฒันาการเรียนรู้
ของเด็กและบุคลากร
ในสถานศึกษา 
๒.มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนัภายใน
สถานศึกษาระหวา่ง
สถานศึกษา กบั
ครอบครัว ชุมชน 
และองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ดา้นปริมาณ 
เด็กปฐมวยัทุกคนเขา้ร่วม
โครงการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั 
ดา้นคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๘๗ 
สถานศึกษา เป็นแหล่ง
เรียนรู้เพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา 
๒.ร้อยละ ๘๘ 
สถานศึกษามีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ภายในสถานศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตวับ่งช้ี 
๒.๖ 
 

กลยทุธ์ท่ี ๕ 
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๓๓ 
 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สอดคล้อง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที ่/ตวับ่งช้ี) 

สอดคล้อง 
กลยุทธ์ 
สพป. 

(กลยุทธ์ที)่ 
๑๐.โครงการสวด
มนตไ์หวพ้ระ สร้าง
ธรรมะแต่เยาวว์ยั 

๑.จดัโครงการ
กิจกรรมพฒันาเด็ก
ใหบ้รรลุตาม
เป้าหมายปรัชญา 
วสิัยทศัน์ และ
จุดเนน้การจดั
การศึกษาปฐมวยั 
๒.ผลการด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย 

ดา้นปริมาณ 
เด็กปฐมวยัทุกคนเขา้ร่วม
โครงการสวดมนตไ์หว้
พระ สร้างธรรมะแต่
เยาวว์ยั 
ดา้นคุณภาพ 
๑.เด็กร้อยละ ๘๙ เขา้ร่วม
กิจกรรมพฒันาเด็กให้
บรรลุตามเป้าหมาย
ปรัชญา วสิัยทศัน์ และ
จุดเนน้การจดัการศึกษา
ปฐมวยั 
๒.ร้อยละ ๘๘ ผลการ
ด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตวับ่งช้ี 
๒.๖ 
 

กลยทุธ์ท่ี ๒ 
 

๑๑.โครงการ
พฒันาการเรียนการ
สอนระดบัปฐมวยั 

๑.สถานศึกษาจดัส่ิง
อ านวยความสะดวก
เพื่อพฒันาเด็กอยา่ง
รอบดา้น 
๒.สถานศึกษามี
ระบบและกลไกใหผู้ ้
มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนกัและเขา้ใจ
การจดัการศึกษา
ปฐมวยั 
๓.สถานศึกษาจดัส่ิง
อ านวยความสะดวก 

ดา้นปริมาณ 
สถานศึกษาเขา้ร่วม
โครงการจดัหาส่ือ และส่ิง
อ านวยความสะดวกเพื่อ
พฒันาเด็กตามศกัยภาพ 
 
ดา้นคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๘๙ สถานศึกษา
จดัส่ิงอ านวยความสะดวก
เพื่อพฒันาเด็กอยา่ง 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตวับ่งช้ี 
๒.๔ 
๒.๕ 
๒.๖ 
 
 

กลยทุธ์ท่ี ๑ 
กลยทุธ์ท่ี ๕ 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๓๔ 
 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สอดคล้อง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 

สอดคล้อง 
กลยุทธ์ 
สพป. 

(กลยุทธ์ที)่ 
 เพื่อพฒันาเด็กอยา่ง

รอบดา้น 
รอบดา้น 
๒.ร้อยละ ๙๑ สถานศึกษา 
จดัโครงการกิจกรรมท่ี
ส่งเสริม สนบัสนุนตาม
นโยบายเก่ียวกบัการจดั
การศึกษาปฐมวยั 
๓.ร้อยละ ๙๑ ผลการ
ด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 
 

  

๑๒.โครงการดว้ยรัก
และผกูพนั 

๑.เด็กมีการเล่นและ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ได ้
๒.เด็กมีความ
ประพฤติตนตาม
วฒันธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
 

ดา้นปริมาณ 
เด็กระดบัปฐมวยัทุกคน
ไดร่้วมโครงการดว้ยรัก
และผกูพนั 
 
ดา้นคุณภาพ 
๑.เด็กร้อยละ ๘๙ เล่นและ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
๒.เด็กร้อยละ ๘๙ 
ประพฤติตนตาม
วฒันธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตวับ่งช้ี 
๑.๓ 
 

กลยทุธ์ท่ี ๑, 
๒ และ๓ 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๓๕ 
 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สอดคล้อง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 

สอดคล้อง 
กลยุทธ์ 
สพป. 

(กลยุทธ์ที)่ 
๑๓.โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 
 

๑.เด็กสนใจเรียนรู้
ส่ิงรอบตวั ซักถาม
อย่างตั้งใจและรัก
การเรียนรู้ 
๒.เด็กมีความคิด
รวบยอดเก่ียวกบัส่ิง
ต่างๆท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
๓.เด็กมีทกัษะทาง
ภาษาท่ีเหมาะสมกบั
วยั 
๔.เด็กมีทกัษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
๕.เด็กมีจินตนาการ
และความคิด
สร้างสรรค์ 
๖.เด็กมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัภายใน
สถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษา
กบัครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ดา้นปริมาณ 
เด็กระดบัปฐมวยัทุกคน
ร่วมโครงการการสอน
แบบโครงการ 
 
ดา้นคุณภาพ 
๑.เด็กร้อยละ ๘๙ เล่นและ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
๒.เด็กร้อยละ ๘๘ สนใจ
เรียนรู้ส่ิงรอบตวั ซกัถาม
อยา่งตั้งใจและรักการ
เรียนรู้ 
๓.เด็กร้อยละ ๘๗  มี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกบั
ส่ิงต่างๆท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
๔.เด็กร้อยละ ๙๐ มีทกัษะ
ทางภาษาท่ีเหมาะสมกบั
วยั 
๕.เด็กร้อยละ ๘๘ มี
ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
๖.เด็กร้อยละ ๙๐ มี
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตวับ่งช้ี 
๑.๓ 
๑.๔ 
 

กลยทุธ์ท่ี ๑, 
๒ และ๓ 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๓๖ 
 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สอดคล้อง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 

สอดคล้อง 
กลยุทธ์ 
สพป. 

(กลยุทธ์ที)่ 
๑๔.โครงการปลูก
จิตส านึกรักโรงเรียน 
รักชุมชน 
ส่ิงแวดลอ้มและ
สร้างธรรมชาติให้
สวยงาม 

๑.เด็กมีวนิยั 
รับผดิชอบ เช่ือฟัง
ค าสั่งสอนของพอ่ 
แม่ ครู อาจารย ์
๒.เด็กเล่นและ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ได ้
๓.เด็กมีความคิด
รวบยอดเก่ียวกบัส่ิง
ต่างๆท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
๔.เด็กมีความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ
ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

ดา้นปริมาณ 
เด็กระดบัปฐมวยัทุกคน
ร่วมโครงการปลูก
จิตส านึกรักโรงเรียน รัก
ชุมชน ส่ิงแวดลอ้มและ
สร้างธรรมชาติให้
สวยงาม 
 
ดา้นคุณภาพ 
๑.เด็กร้อยละ ๘๗ มีวนิยั 
รับผดิชอบ เช่ือฟังค าสั่ง
สอนของพ่อ แม่ ครู 
อาจารย ์
๒.เด็กร้อยละ ๘๙ เล่น
และท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ได ้
๓.เด็กร้อยละ ๘๘ มี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกบั
ส่ิงต่างๆท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
๔. เด็กร้อยละ ๘๗  มี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกบั
ส่ิงต่างๆท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตวับ่งช้ี 
๑.๓ 
๑.๔ 
 

กลยทุธ์ท่ี ๑, 
๒ และ๓ 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๓๗ 
 

 
 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

และคุณภา(เชิงปริมาณพ) 

สอดคล้อง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 

สอดคล้อง 
กลยุทธ์ 
สพป. 

(กลยุทธ์ที)่ 
๑๕.โครงการไอซีที ๑.เด็กมีความมัน่ใจ 

และกลา้แสดงออก 
๒.เด็กควบคุม
อารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกบัวยั 
๓.เด็กมีวนิยั 
รับผดิชอบ เช่ือฟัง
ค าสั่งสอนของพอ่ 
แม่ ครู อาจารย ์
๔.เด็กเล่นและ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ได ้
๕.เด็กสนใจเรียนรู้
ส่ิงรอบตวั ซักถาม
อย่างตั้งใจและรัก
การเรียนรู้ 
๖.เด็กมีความคิด
รวบยอดเก่ียวกบัส่ิง
ต่างๆท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
 
 

ดา้นปริมาณ 
เด็กระดบัปฐมวยัทุกคน
ร่วมโครงการไอซีที 
ดา้นคุณภาพ 
๑.เด็กร้อยละ ๘๙ มีความ
มัน่ใจ และกลา้แสดงออก 
๒.เด็กร้อยละ ๘๙ควบคุม
อารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกบัวยั 
๓.เด็กร้อยละ ๘๗ มีวนิยั 
รับผดิชอบ เช่ือฟังค าสั่ง
สอนของพ่อ แม่ ครู 
อาจารย ์
๔.เด็กร้อยละ ๘๙เล่น
และท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ได ้
๕.เด็กร้อยละ ๘๘สนใจ
เรียนรู้ส่ิงรอบตวั ซักถาม
อย่างตั้งใจและรักการ
เรียนรู้ 
๖.เด็กร้อยละ ๘๗มี
ความคิดรวบยอด
เก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีเกิด
จากประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตวับ่งช้ี 
๑.๒ 
๑.๓ 
๑.๔ 
 

กลยทุธ์ท่ี ๑, 
๒ และ๓ 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๓๘ 
 

 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สอดคล้อง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา(มฐ.

ที ่/ตัวบ่งช้ี) 

สอดคล้อง 
กลยุทธ์ 
สพป. 

(กลยุทธ์ที)่ 

๑๖.โครงการเรียนรู้
ขนมไทยจากภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

๑.เด็กมีความมัน่ใจ 
และกลา้แสดงออก 
๒.เด็กสนใจเรียนรู้
ส่ิงรอบตวั ซักถาม
อย่างตั้งใจและรัก
การเรียนรู้ 
๓.เด็กมีความคิด
รวบยอดเก่ียวกบัส่ิง
ต่างๆท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
๔.เด็กมีทกัษะทาง
ภาษาที่เหมาะสม
กบัวยั 
๕.เด็กมีทกัษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
๖.เด็กมีจินตนาการ
และความคิด
สร้างสรรค์ 
๗.เด็กศึกษาแหล่ง
เรียนรู้  เพื่อ
พ ัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา  

ดา้นปริมาณ 
เด็กระดบัปฐมวยัทุกคน
ร่วมโครงการเรียนรู้ขนม
ไทยจากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 
ดา้นคุณภาพ 
๑.เด็กร้อยละ ๘๙ มีความ
มัน่ใจ และกลา้แสดงออก 
๒.เด็กร้อยละ ๘๘ สนใจ
เรียนรู้ส่ิงรอบตวั ซักถาม
อยา่งตั้งใจและรักการ
เรียนรู้ 
๓.เด็กร้อยละ ๘๗  มี
ความคิดรวบยอด
เก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีเกิด
จากประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
๔.เด็กร้อยละ ๙๐ มี
ทกัษะทางภาษาท่ี
เหมาะสมกบัวยั 
๕.เด็กร้อยละ ๘๘ มี
ทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
๖.เด็กร้อยละ ๙๑ มี
จินตนาการและ 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตวับ่งช้ี 
๑.๒ 
๑.๔ 
มาตรฐานท่ี ๒ 
ตวับ่งช้ี 
๒.๖ 

กลยทุธ์ท่ี ๑, ๒ 
และ๓ 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๓๙ 
 

 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สอดคล้อง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 

สอดคล้อง 
กลยุทธ์ 
สพป. 

(กลยุทธ์ที)่ 

 ๘.เด็กมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัภายใน
สถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษา
กบัครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ความคิดสร้างสรรค ์
๗.ร้อยละ ๘๗ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ เพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ของ
เด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 
๘.เด็กร้อยละ ๘๘มี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากบั
ครอบครัว ชุมชน 

และองค์กรท่ี
เก่ียวขอ้ง 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๔๐ 
 

พฒันาและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 1  จดัการศึกษาเพิ่อความมัน่คง 
  กลยทุธ์ท่ี 1  ส่งเสริมและปลูกฝังผูเ้รียนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึ่ง
ประสงค ์
 ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 2  พฒันาผูเ้รียนและจดัการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยทุธ์ท่ี 1 ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560 
  กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันากระบวนการเรียนรู้ 
  กลยทุธ์ท่ี 3 ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนั       
 ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 3ส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยทุธ์ท่ี 1  พฒันาครูและบุคลากรใหส้ามารถจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ ในรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย 
 ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 4  จดัการดา้นโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
  กลยทุธ์ท่ี 1  เพิ่มโอกาสการเขา้ถึงการศึกษาอยา่งเสมอภาค และมีคุณภาพ 
  กลยทุธ์ท่ี 2  ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการศึกษา 
 ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 5  พฒันาระบบการบริหารจดัการ และการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
    กลยทุธ์ท่ี 1  พฒันาระบบบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ 
    กลยทุธ์ท่ี 2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน   

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 

มาตรฐานที ่1 ด้านคุณภาพ
ของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการ
ของผู้เรียน 
- โครงการพฒันาวชิาการ 
- โครงการศึกษาหอ้งเรียนรู้
และฝึกทกัษะศิลปะ/กีฬา/
อาชีพพร้อมจดันิทรรศการ 
- โครงการธรรมศาลาเปิด
ประตูสู่อาเซียน 

 
 
1.  ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
ส่ือสาร และการคิด
ค านวณ   

2. ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการคิด

 
 
1.  ผูเ้รียนมีความสามรถใน
การอ่าน การเขียน การ
ส่ือสารและการคิดค านวณ  
เหมาะสมตามระดบัชั้น  คิด
เป็นร้อยละ82 
 
2. ผูเ้รียนมีความสามารถใน
การคิดวเิคราะห์ คิดอยา่งมี

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตบช. ท่ี 1 - 6 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
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๔๑ 
 

- โครงการห้องสมุด 3D 
 

วเิคราะห์ คิดอยา่งมี
วจิารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแกปั้ญหา 

วจิารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแกปั้ญหาเหมาะสมตาม
ระดบัชั้น  คิดเป็นร้อยละ82 

 
 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 

 
-โครงการยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุ่มวชิาหลกั 
-โครงการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจ
พอเพียง 
-โครงการขบัข่ีปลอดภยัใช้
รถใชถ้นน 
- โครงการลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ 

 

3. ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการ
สร้างนวตักรรม 

4. ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร 
 
 
5. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลกัสูตรสถานศึกษา 
 

6. ผูเ้รียนมีความรู้ 
ทกัษะพื้นฐาน และ
เจตคิตท่ีดีต่องานอาชีพ 
 

 

3. ผูเ้รียนมีความสามารถใน
การสร้างนวตักรรม
เหมาะสมตามระดบัชั้น คิด
เป็นร้อยละ81 

4. ผูเ้รียนมีความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
อยา่งเหมาะสม  คิดเป็นร้อย
ละ85 
 
5. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามหลกัสูตร
สถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 
82 
6. ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะ
พื้นฐาน และเจตคิตท่ีดีต่อ
งานอาชีพคิดเป็นร้อยละ 84 
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๔๒ 
 

โครงการ/กจิกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที ่/ตัวบ่งช้ี) 

1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงค์ของผู้เรียน 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพ
นกัเรียน 
- โครงการโรงเรียนสีขาว 
- โครงการธรรมศาลาเปิด
ประตูสู่อาเซียน 
- โครงการโรงเรียนวถีิพุทธ
และกิจกรรมวนัส าคญั/
กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต
นกัเรียน 
- โครงการโรงเรียนสุจริต 
-โครงการโรงเรียนดีศรี
ต าบล 
-โครงการประสานสามคัคี
อนัดีกบัชุมชน 

1. ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะ
และค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  

2. ผูเ้รียนมีความภูมิใจ
ในทอ้งถ่ินและความ
เป็นไทย     

3. ผูเ้รียนมีการยอมรับท่ี
จะอยูร่่วมกนับนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

 

 

4. ผูเ้รียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม 

1. ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดคิดเป็น
ร้อยละ 82 

2. ผูเ้รียนมีความภูมิใจใน
ทอ้งถ่ินและความเป็นไทย    
คิดเป็นร้อยละ 84 

3. ผูเ้รียนมีการยอมรับท่ีจะ
อยูร่่วมกนับนความแตกต่าง
และหลากหลายคิดเป็นร้อย
ละ 82 

 

4. ผูเ้รียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคมคิด
เป็นร้อยละ 84 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตบช. ท่ี 1 - 4 
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๔๓ 
 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตวับ่งช้ี) 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
- โครงการพฒันา
งบประมาณและบริหาร
ทัว่ไป 
-โครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
- โครงการเบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภคโรงเรียนเพื่อ
การศึกษา 
-โครงการจดัจา้งบุคลากร
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารสถานศึกษา 
- โครงการพฒันาครูและ
บุคลากร 
- โครงการเสริมขวญั
ก าลงัใจครูและบุคลากร 
- โครงการสานสัมพนัธ์
บา้น ชุมชน โรงเรียน 
- โครงการประสานสามคัคี
อนัดีกบัชุมชน 
- โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม/พฒันาภูมิทศัน์
อาคาร สถานท่ีโรงเรียน 
- โครงการพฒันาเรียนรู้เด็ก

 

1. สถานศึกษามี
เป้าหมาย วสิัยทศัน์ 
และพนัธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนด
ชดัเจน 
2.สถานศึกษามีระบบ
บริหารจดัการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

๓. สถานศึกษามีการ
ด าเนินงานพฒันา
วชิาการท่ีเนน้คุณภาพ
ผูเ้รียนรอบดา้นตาม
หลกัสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่ม เป้าหมาย 

๔. สถานศึกษามีการ
พฒันาครูและบุคลากร
ใหมี้ความเช่ียวชาญทาง
วชิาชีพ 

 ๕. สถานศึกษามีการ
จดัสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้อยา่งมี
คุณภาพ 

 

1. สถานศึกษามีเป้าหมาย 
วสิัยทศัน์ และพนัธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชดัเจน
คิดเป็นร้อยละ 82 
2.สถานศึกษามีระบบ
บริหารจดัการคุณภาพของ
สถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 
82 

๓. สถานศึกษามีการ
ด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ี
เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น
ตามหลกัสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่ม เป้าหมายคิด
เป็นร้อยละ 82 

๔. สถานศึกษามีการพฒันา
ครูและบุคลากรใหมี้ความ
เช่ียวชาญทางวชิาชีพคิด
เป็นร้อยละ 82 
๕. สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
และสั งคม ท่ี เอ้ื อ ต่อก าร
เรียน รู้อย่างมี คุณภาพคิด
เป็นร้อยละ 82 

มาตรฐานท่ี 2 
ตบช. ท่ี 1-6  
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๔๔ 
 

พิเศษเรียนร่วม 
- โครงการขบัข่ีปลอดภยั 
- โครงการโรงเรียนสีขาว 
 

๖. สถานศึกษามีการ
จดัระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนบัสนุนการบริหาร
จดัการและการเรียนรู้  

๖. สถานศึกษามีการ
จดัระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ส นั บ ส นุ น ก ารบ ริห าร
จัดการและการเรียนรู้ คิด
เป็นร้อยละ 82 

 
 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตวับ่งช้ี) 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- โครงการพฒันางานวิจยั
ในชั้นเรียน 
- โครงการพฒันาเรียนรู้เด็ก
พิเศษเรียนร่วม 
- โครงการเบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภคโรงเรียนเพื่อ
การศึกษา 
- โครงการโรงเรียนสีขาว 
-โครงการจดัจา้งบุคลากร
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารสถานศึกษา 
- โครงการพฒันาครูและ
บุคลากร 
- โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ระดบัชั้น ป.1-ป.3 
- โครงการศึกษาแหล่ง

 
 
 
 
3.1 มีการจดัการเรียนรู้
ผา่นกระบวนการคิด
และปฏิบติัจริง และ
สามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้
 

3.2 ใชส่ื้อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

3.3 มีการจดัการบริหาร
ชั้นเรียนเชิงบวก 

 

 
 
 
 
3.1 มีการจดัการเรียนรู้ผา่น
กระบวนการคิดและปฏิบติั
จริง และสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้
คิดเป็นร้อยละ 81 
 

3.2 ใชส่ื้อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
คิดเป็นร้อยละ83 

3.3 มีการจดัการบริหารชั้น
เรียนเชิงบวกคิดเป็นร้อยละ
83 

มาตรฐานท่ี 3 
ขอ้3.1 – 3.5 
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๔๕ 
 

เรียนรู้ ระดบัชั้น ป.4-ป.6 
- โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ระดบัชั้น ม.1-ม.3 
 

 3.4 มีการตรวจสอบ
และประเมินผูเ้รียน
อยา่งเป็นระบบและน า
ผลมาพฒันาผูเ้รียน 

3.5 มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และใหข้อ้มูล
สะทอ้นกลบัเพื่อพฒันา
และปรับปรุงการเรียนรู้ 

 

3.4 มีการตรวจสอบและ
ประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็น
ระบบและน าผลมาพฒันา
ผูเ้รียนคิดเป็นร้อยละ83 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบั
เพื่อพฒันาและปรับปรุงการ
เรียนรู้คิดเป็นร้อยละ84 
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    ๔๘ 
   

 
 
 
 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอตามล าดับดังนี้  คือ 
๑. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

- ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 ๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๒.๑ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย 
๒.๒ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๓.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย   
๓.๒  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ประกอบด้วย  

๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น  ปีการศึกษา 
                     ๒๕๖๑ 

๒) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ              
๓) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
-  คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการและความกตัญญู ตามนโยบาย สพฐ. 

๔) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
๕) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๖) ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน 

                  
 

 

 

 

 

 

ตอนที ่๓ 
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    ๔๙ 
   

๑. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

๑.๑ ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

   พฒันาการศึกษาระดับปฐมวยั 
 

โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

กจิกรรมส าคัญ/ 
ร่องรอยตามสภาพจริง 

๑.โครงการส่งเสริม
สุขภาพ 

ดา้นปริมาณ 
เด็กระดบัปฐมวยัทุกคนร่วม
โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
 
ดา้นคุณภาพ 
๑.เด็กร้อยละ ๘๗ มีน ้าหนกั
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
๒.เด็กร้อยละ ๙๐ มีทกัษะ
การเคล่ือนไหวตามวยั 
๓.เด็กร้อยละ ๘๗  มีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพของตน 
๔.เด็กร้อยละ ๘๙ หลีกเล่ียง
ต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค 
อุบติัเหตุ ภยัและส่ิงเสพติด 
๕. เด็กร้อยละ ๙๐ ร่าเริง
แจ่มใสมีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเอง 
๖. เด็กร้อยละ ๘๙ มีความ
มัน่ใจและกลา้แสดงออก 

ดา้นปริมาณ 
เด็กระดบัปฐมวยัทุกคนร่วม
โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
 
ดา้นคุณภาพ 
๑.เด็กร้อยละ ๙๑    มีน ้าหนกั
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
๒.เด็กร้อยละ ๙๒   มีทกัษะ
การเคล่ือนไหวตามวยั 
๓.เด็กร้อยละ ๙๓   มีสุขนิสัย
ในการดูและสุขภาพของตน 
๔.เด็กร้อยละ ๙๓ หลีกเล่ียง
ต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค 
อุบติัเหตุ ภยัและส่ิงเสพติด 
๕. เด็กร้อยละ ๙๒ ร่าเริง
แจ่มใสมีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเอง 
๖. เด็กร้อยละ ๙๒ มีความ
มัน่ใจและกลา้แสดงออก 
 
 

๑. แบบบนัทึกน ้าหนกั
ส่วนสูง 
๒. สมุดรายงานประจ าตวั
นกัเรียน 
๓. โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
๔. กิจกรรมการรณรงค์
ต่อตา้นยา เสพติดและส่ิง
ใหโ้ทษ 
๕. กิจกรรมการแข่งขนักีฬา
นกัเรียน 

 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

    ๕๐ 
   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

กจิกรรมส าคัญ/ 
ร่องรอยตามสภาพจริง 

 
 
 
๒.โครงการกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
 

๗. เด็กร้อยละ ๘๙ 
ควบคุมอารมณ์ได้
เหมาะสมกบัวยั 
ดา้นปริมาณ 
เด็กระดบัปฐมวยัทุกคน
ร่วมโครงการกิจกรรม
นกัเรียน 
ดา้นคุณภาพ 
๑.เด็กร้อยละ ๘๙ มีความ
มัน่ใจและกลา้แสดงออก 
๒.เด็กร้อยละ ๘๘ มีความ
ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การ
เคล่ือนไหว และรัก
ธรรมชาติ 
๓.เด็กร้อยละ ๘๗ มีวนิยั 
รับผดิชอบ เช่ือฟังค าสั่ง
สอนของพ่อ แม่ ครู 
อาจารย ์
๔.เด็กร้อยละ ๘๙ มีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ช่วยเหลือ 
แบ่งปัน 
๕.เด็กร้อยละ ๘๙ มีการ
เล่นและท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้

๗. เด็กร้อยละ ๙๓ ควบคุม
อารมณ์ไดเ้หมาะสมกบัวยั 
 
ดา้นปริมาณ 
เด็กระดบัปฐมวยัทุกคนร่วม
โครงการกิจกรรมนกัเรียน 
 
ดา้นคุณภาพ 
๑.เด็กร้อยละ ๙๒ มีความ
มัน่ใจและกลา้แสดงออก 
๒.เด็กร้อยละ ๙๓ มีความช่ืน
ชมศิลปะ ดนตรี การ
เคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ 
๓.เด็กร้อยละ ๙๑ มีวนิยั 
รับผดิชอบ เช่ือฟังค าสั่งสอน
ของพอ่ แม่ ครู อาจารย ์
๔.เด็กร้อยละ ๙๓ มีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ช่วยเหลือ 
แบ่งปัน 
๕.เด็กร้อยละ ๙๓ มีการเล่น
และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 

 
 
 
๑.บนัทึกพฒันาการเด็ก 
๒.แผนการจดัประสบการณ์ 
๓.บนัทึกการสังเกต
พฤติกรรมเด็ก 
๔.ภาพถ่ายการแสดงของเด็ก 
๕.ช้ินงาน/ผลงานเด็ก 
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    ๕๑ 
   

โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

กจิกรรมส าคัญ/ 
ร่องรอยตามสภาพจริง 

๓.โครงการเด็กดีมี
วนิยัใฝ่ธรรมะ แต่ง
กายเส้ือผา้ไทย 

 

๖. เด็กร้อยละ ๘๙ มีการ
ประพฤติตนตาม
วฒันธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
๗. เด็กร้อยละ ๘๗ มี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกบั
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 
 
 
ดา้นปริมาณ 
เด็กระดบัปฐมวยัทุกคน
ร่วมโครงการเด็กดีมีวนิยั
แต่งกายเส้ือผา้ไทย 
ดา้นคุณภาพ 
๑.เด็กร้อยละ ๘๗ มีวนิยั 
รับผดิชอบ เช่ือฟังค าสั่ง
สอนของพ่อ แม่ ครู 
อาจารย ์
๒.เด็กร้อยละ ๘๙ มีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ช่วยเหลือ
แบ่งปัน 
๓.เด็กร้อยละ ๘๙ มีการ
เล่นและท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้

๖. เด็กร้อยละ ๙๐ มีการ
ประพฤติตนตาม
วฒันธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
๗. เด็กร้อยละ ๘๘ มี
ความคิดรวบยอดเก่ียว 
กบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 
 
 
ดา้นปริมาณ 
เด็กระดบัปฐมวยัทุกคน
ร่วมโครงการเด็กดีมี
วนิยัแต่งกายเส้ือผา้ไทย 
ดา้นคุณภาพ 
๑.เด็กร้อยละ ๙๕.๖๙ มี
วนิยั รับผดิชอบ เช่ือฟัง
ค าสั่งสอนของพอ่ แม่ 
ครู อาจารย ์
๒.เด็กร้อยละ ๙๖.๘๑ มี
ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ช่วยเหลือแบ่งปัน 
๓.เด็กร้อยละ ๙๔.๙๔ มี
การเล่นและท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.บนัทึกพฒันาการเด็ก 
๒.แผนการจดัประสบการณ์ 
๓.บนัทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
๔.ภาพถ่ายการแสดงของเด็ก 
๕.ช้ินงาน/ผลงานเด็ก 
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    ๕๒ 
   

โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

กจิกรรมส าคัญ/ 
ร่องรอยตามสภาพจริง 

 
 
 
 
 
๔.โครงการปลูก
จิตส านึกรักโรงเรียน 
รักชุมชน 
ส่ิงแวดลอ้มและ
สร้างธรรมชาติให้
สวยงาม 
 

๔.เด็กร้อยละ ๘๙ มี
ความประพฤติตนตาม
วฒันธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
 
ดา้นปริมาณ 
เด็กระดบัปฐมวยัทุก
คนร่วมโครงการปลูก
จิตส านึกรักโรงเรียน 
รักชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม
และสร้างธรรมชาติให้
สวยงาม 
ดา้นคุณภาพ 
๑.เด็กร้อยละ ๘๗ มี
วนิยั รับผดิชอบ เช่ือ
ฟังค าสั่งสอนของพอ่ 
แม่ ครู อาจารย ์
๒. เด็กร้อยละ ๘๙ เล่น
และท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้

๔.เด็กร้อยละ ๙๖.๐๖ 
มีความประพฤติตน
ตามวฒันธรรมไทย
และศาสนาท่ีตนนบั
ถือ 
ดา้นปริมาณ 
เด็กระดบัปฐมวยัทุก
คนร่วมโครงการปลูก
จิตส านึกรักโรงเรียน 
รักชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม
และสร้างธรรมชาติให้
สวยงาม 
ดา้นคุณภาพ 
๑.เด็กร้อยละ ๙๕.๕๐ 
มีวนิยั รับผดิชอบ เช่ือ
ฟังค าสั่งสอนของพอ่ 
แม่ ครู อาจารย ์
๒. เด็กร้อยละ ๙๖.๖๒ 
เล่นและท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้

 
 
 
 
 
๑. แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 
๒. แผนการจดัประสบการณ์ 
๓. แบบบนัทึกพฒันาการเด็ก 
๔. ช้ินงาน/ผลงานเด็ก 
๕. รายงานโครงการ/กิจกรรม 

๖. บนัทึกผลหลงัสอน 

๗. แผนปฎิบติัการ/โครงการ 
๘. ภาพถ่ายกิจกรรม 
๙. แบบบนัทึกพฤติกรรม 
๑๐. สมุดรายงานประจ าตวันกัเรียน 
 

 ๓.เด็กร้อยละ ๘๘ มี
ความสนใจเรียนรู้ส่ิง
รอบตวั ซกัถามอยา่ง 

๓.เด็กร้อยละ ๙๔.๑๙ 
มีความสนใจเรียนรู้ส่ิง
รอบตวั ซกัถามอยา่ง 
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    ๕๓ 
   

โครงการ/
กจิกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

กจิกรรมส าคัญ/ 
ร่องรอยตามสภาพจริง 

 
 
 
 
 
 
๕.โครงการเปิด
โลกกวา้งทางการ
เรียนรู้ 

ตั้งใจและรักการเรียนรู้  
๔.เด็กร้อยละ ๘๗ มี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกบั
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบ
การณืการเรียนรู้ 
 
ดา้นปริมาณ 
เด็กระดบัปฐมวยัทุกคนร่วม
โครงการเปิดโลกกวา้ง
ทางการเรียนรู้ 
ดา้นคุณภาพ 
๑.เด็กร้อยละ ๘๘ สนใจ
เรียนรู้ส่ิงรอบตวั ซกัถาม
อยา่งตั้งใจและรักการเรียนรู้ 
๒.เด็กร้อยละ ๘๗ มี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกบั
ส่ิงต่างๆท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
๓.เด็กร้อยละ ๙๐ มีทกัษะ
ทางภาษาท่ีเหมาะสมกบัวยั 
๔. เด็กร้อยละ ๘๘ มีทกัษะ
กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์และคณิตสา
สตร์ 
 
 

ตั้งใจและรักการเรียนรู้  
๔.เด็กร้อยละ ๙๕.๖๙ มี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกบั
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบ
การณืการเรียนรู้ 
 
ดา้นปริมาณ 
เด็กระดบัปฐมวยัทุกคนร่วม
โครงการเปิดโลกกวา้ง
ทางการเรียนรู้ 
ดา้นคุณภาพ 
๑.เด็กร้อยละ ๙๒.๗๐  
สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั 
ซกัถามอยา่งตั้งใจและรัก
การเรียนรู้ 
๒.เด็กร้อยละ ๙๓.๒๖ มี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกบั
ส่ิงต่างๆท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
๓.เด็กร้อยละ ๙๕.๓๒ มี
ทกัษะทางภาษาท่ีเหมาะสม
กบัวยั 
๔. เด็กร้อยละ ๙๒.๓๒ มี
ทกัษะกระบวนการทาง 
 

 
 
 
 
 
 
๑. แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 
๒. แผนการจดัประสบการณ์ 
๓. แบบบนัทึกพฒันาการเด็ก 
๔. ช้ินงาน/ผลงานเด็ก 
๕. รายงานโครงการ/กิจกรรม 
๖. บนัทึกผลหลงัสอน 
๗. แผนปฎิบติัการ/โครงการ 
๘. ภาพถ่ายกิจกรรม 
๙. แบบบนัทึกพฤติกรรม 
๑๐. สมุดรายงานประจ าตวั
นกัเรียน 
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    ๕๔ 
   

โครงการ/
กจิกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

 
กจิกรรมส าคัญ/ 

ร่องรอยตามสภาพจริง 

 ๕.เด็กร้อยละ ๙๐ มี
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์
๖.เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ของเด็ก
เด็กร้อยละ ๘๗ และ
บุคลากรในสถานศึกษา 
 

วทิยาศาสตร์และคณิตสา
สตร์ 
๕.เด็กร้อยละ ๙๓.๒๖ มี
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์
๖.เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ของเด็ก
เด็กร้อยละ ๙๕.๕๐  และ
บุคลากรในสถานศึกษา 
 

 

๖.โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 
 

ดา้นปริมาณ 
เด็กระดบัปฐมวยัทุกคนร่วม
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา 
ดา้นคุณภาพ 
๑. เด็กร้อยละ ๘๙ เล่นและ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
๒.เด็กร้อยละ ๘๘ สนใจ
เรียนรู้ส่ิงรอบตวั ซกัถาม 
อยา่งตั้งใจและรักการเรียนรู้ 
 

ดา้นปริมาณ 
เด็กระดบัปฐมวยัทุกคนร่วม
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา 
ดา้นคุณภาพ 
๑. เด็กร้อยละ ๙๓.๘๕ เล่น
และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
๒.เด็กร้อยละ ๙๒.๑๘ 
สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั  

๑. แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 
๒. แผนการจดัประสบการณ์ 
๓. แบบบนัทึกพฒันาการเด็ก 
๔. ช้ินงาน/ผลงานเด็ก 
๕. รายงานโครงการ/กิจกรรม 
๖. บนัทึกผลหลงัสอน 
๗. แผนปฎิบติัการ/โครงการ 
๘. ภาพถ่ายกิจกรรม 
๙. แบบบนัทึกพฤติกรรม 
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    ๕๕ 
   

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

กิจกรรมส าคญั/ 
ร่องรอยตามสภาพจริง 

 
 
 

๓.เด็กร้อยละ ๘๗ มีความ 
คิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิง
ต่างๆท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
๔.เด็กร้อยละ ๙๐ มีทกัษะ
ทางภาษาท่ีเหมาะสมกบัวยั 
๕.เด็กร้อยละ ๘๘ มีทกัษะ
กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์ 
๖. เด็กร้อยละ ๙๐ มี
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

ซกัถามอยา่งตั้งใจและรัก
การเรียนรู้ 
๓.เด็กร้อยละ ๙๒.๙๒ มี
ความ คิดรวบยอดเก่ียวกบั
ส่ิงต่างๆท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
๔.เด็กร้อยละ ๙๔.๗๘ มี
ทกัษะทางภาษาท่ีเหมาะสม
กบัวยั 
๕.เด็กร้อยละ ๙๒.๗๔ มี
ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์แลคณิตศาสตร์ 
๖. เด็กร้อยละ ๙๒.๕๕ มี
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

๑๐. สมุดรายงานประจ าตวั
นกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.โครงการ
เรียนรู้ขนมไทย 
อาหารไทย จาก
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ดา้นปริมาณ 
เด็กปฐมวยัทุกคนร่วม
โครงการเรียรู้ขนมไทย 
อาหารไทยจากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 
ดา้นคุณภาพ 
๑.เด็กร้อยละ ๘๙ มีความ
สนใจกลา้แสดงออก 
๒.เด็กร้อยละ ๘๘ มีความ
สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั
ซกัถามอยา่งตั้งใจและรัก  

ดา้นปริมาณ 
เด็กปฐมวยัทุกคนร่วม
โครงการเรียรู้ขนมไทย 
อาหารไทยจากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 
ดา้นคุณภาพ 
๑.เด็กร้อยละ ๙๕.๕๐ มี
ความสนใจกลา้แสดงออก 
๒.เด็กร้อยละ ๙๖.๖๒มี
ความสนใจเรียนรู้ส่ิง 

๑. แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 
๒. แผนการจดัประสบการณ์ 
๓. แบบบนัทึกพฒันาการเด็ก 
๔. ช้ินงาน/ผลงานเด็ก 
๕. รายงานโครงการ/กิจกรรม 
๖. บนัทึกผลหลงัสอน 
๗. แผนปฎิบติัการ/โครงการ 
๘. ภาพถ่ายกิจกรรม 
๙. แบบบนัทึกพฤติกรรม 
๑๐. สมุดรายงานประจ าตวั
นกัเรียน 
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    ๕๖ 
   

 
 

 

โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

กจิกรรมส าคัญ/ 
ร่องรอยตามสภาพจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓เด็กร้อยละ ๘๗ มี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกบั
ส่ิงต่างๆท่ีเกิดจากประสบ
การ์การเรียนรู้ 
๔.เด็กร้อยละ ๙๐ มีทกัษะ
ภาษาท่ีเหมะสมกบัวยั 
๕.เด็กร้อยละ ๘๘ มีทกัษะ
กระบวนการวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
๖.  เด็กร้อยละ  ๙๑  มีจิตนา
การและความคิด
สร้างสรรค ์
๗.  เด็กร้อยละ  ๘๗  ศึกษา
แหล่งเรียนรู้เพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากร
ในสถานศึกษา 
๘.  เด็กร้อยละ  ๘๘  เกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัภายในสถานศึกษา
ระหวา่งสถานศึกษากบั
ครอบครัวชุมชนและ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

๓เด็กร้อยละ ๙๔.๑๙ มี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกบั
ส่ิงต่างๆท่ีเกิดจากประสบ
การ์การเรียนรู้ 
๔.เด็กร้อยละ ๙๕.๖๙ มี
ทกัษะภาษาท่ีเหมะสมกบั
วยั 
๕.เด็กร้อยละ ๙๕.๓๑มี
ทกัษะกระบวนการ
วทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
๖.  เด็กร้อยละ  ๙๖.๔๔  มี
จิตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์
๗.  เด็กร้อยละ  ๙๔.๑๙  
ศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ของเด็ก
และบุคลากรในสถานศึกษา 
๘.  เด็กร้อยละ  ๙๕.๖๙  
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัภายในสถานศึกษา
ระหวา่งสถานศึกษากบั
ครอบครัวชุมชนและ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
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    ๕๗ 
   

 

โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

กจิกรรมส าคัญ/ 
ร่องรอยตามสภาพจริง 

๘.โครงการบา้น
วทิยาศาสตร์นอ้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
เด็กปฐมวยัทุกคนร่วม
โครงการบา้น
วทิยาศาสตร์นอ้ย 
ดา้นคุณภาพ 
๑.เด็กร้อยละ ๘๘ สนใจ
เรียนรู้ส่ิงรอบตวั ซกัถาม
อยา่งตั้งใจและรักการ
เรียนรู้ 
๒.เด็กร้อยละ ๘๗ มี
ความคิดรวบยอด
เก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีเกิด
จากประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
๓.เด็กร้อยละ ๙๐ มี
ทกัษะภาษาท่ีเหมาะสม
กบัวยั 
๔.เด็กร้อยละ ๘๘ มี
ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
๕.เด็กร้อยละ ๙๐ มี
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

เชิงคุณภาพ 
เด็กปฐมวยัทุกคนร่วม
โครงการบา้น  
วทิยาศาสตร์นอ้ย 
ดา้นคุณภาพ 
๑.เด็กร้อยละ ๙๒.๗๐
สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั 
ซกัถามอยา่งตั้งใจและ
รักการเรียนรู้ 
๒.เด็กร้อยละ ๙๓.๐๗ มี
ความคิดรวบยอด
เก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีเกิด
จากประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
๓.เด็กร้อยละ ๙๕.๓๒มี
ทกัษะภาษาท่ีเหมาะสม
กบัวยั 
๔.เด็กร้อยละ ๙๒.๓๒ 
มีทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
๕.เด็กร้อยละ ๙๓.๐๗ มี
จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์

๑. แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 
๒. แผนการจดัประสบการณ์ 
๓. แบบบนัทึกพฒันาการเด็ก 
๔. ช้ินงาน/ผลงานเด็ก 
๕. รายงานโครงการ/กิจกรรม 
๖. บนัทึกผลหลงัสอน 
๗. แผนปฎิบติัการ/โครงการ 
๘. ภาพถ่ายกิจกรรม 
๙. แบบบนัทึกพฤติกรรม 
๑๐. สมุดรายงานประจ าตนักัเรียน 
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๙.โครงการ
ปฐมนิเทศผูป้กครอง
ระดบัปฐมวยั 

ดา้นปริมาณ 
ผูป้กครองเด็กระดบั
ปฐมวยัเขา้ร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศผูป้กครอง
ระดบัปฐมวยั 
ดา้นคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๘๘ 
สถานศึกษามีระบบและ
กลไกใหผู้มี้ส่วนร่วมทุก
ฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจ
การจดัการศึกษาปฐมวยั 
๒.ร้อยละ ๘๘
สถานศึกษาสร้างการมี
ส่วนร่วมและแสวงหา
ความร่วมมือกบั
ผูป้กครอง ชุมชน และ
ทอ้งถ่ิน 
๓.ร้อยละ ๘๘ 
สถานศึกษามีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัภายใน
สถานศึกษา ระหวา่ง
สถานศึกษากบั
ครอบครัว ชุมชน และ 
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดา้นปริมาณ 
ผูป้กครองเด็กระดบั
ปฐมวยัเขา้ร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศผูป้กครอง
ระดบัปฐมวยั 
ดา้นคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๙๑
สถานศึกษามีระบบและ
กลไกใหผู้มี้ส่วนร่วมทุก
ฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจ
การจดัการศึกษาปฐมวยั 
๒.ร้อยละ ๙๓
สถานศึกษาสร้างการมี
ส่วนร่วมและแสวงหา
ความร่วมมือกบั
ผูป้กครอง ชุมชน และ
ทอ้งถ่ิน 
๓.ร้อยละ ๙๒.๕๐
สถานศึกษามีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัภายใน
สถานศึกษา ระหวา่ง
สถานศึกษากบั
ครอบครัว ชุมชน และ 
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

๑. แผนปฏิบติัการประจาปี 
๒. บนัทึกการประชุมครูของ
โรงเรียน 
๓. ค าสั่งมอบหมายงานการปฏิบติั  
หนา้ท่ีของบุคลากรในโรงเรียน 
๔. สมุดนิเทศ /สมุดเยีย่ม /  
สมุด หมายเหตุรายวนัของโรงเรียน 
๕. รายงานประจาปี 
๖. รายงานการประเมินภายนอก 
๗. แฟ้มสะสมงานผูบ้ริหาร 
๘. รายงานโครงการกิจกรรม 
๙. แผนภูมิโครงสร้างการ
บริหารงาน 
๑๐. รายงานการประเมินภายใน     
ภาพถ่าย หนงัสือเชิญประชุม  
๑๑.แฟ้มประกาศนียบตัร/รางวลัต่าง 
ๆ 
๑๒.รายงานโครงการกิจกรรม 
๑๓.หนงัสือติดต่อประสานงาน  
สถิติการใชห้อ้งสมุด วารสาร 
รายงานวจิยั 
๑๔.หลกัสูตรสถานศึกษา แผนการ
จดัการเรียนรู้   หลกัฐานการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 
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ร่องรอยตามสภาพจริง 

 
 
๑๐.โครงการการ
ก ากบันิเทศการ
จดัการเรียนรู้ระดบั
ปฐมวยั 

 
ดา้นปริมาณ 
ครูระดบัปฐมวยัทุกคน
ร่วมโครงการการก ากบั
นิเทศการจดัการเรียนรู้
ระดบัปฐมวยั 
ดา้นคุณภาพ 
๑.ครูร้อยละ ๙๑ เขา้ใจ
ปรัชญา หลกัการและ
ธรรมชาติของการจดั
การศึกษาปฐมวยั และ
สามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการจดั
ประสบการณ์ 
๒.ครูร้อยละ ๙๑ จดัท า
แผนการจดั
ประสบการณ์ท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยัและ
สามารถจดั
ประสบการณ์ท่ีเรียนรู้
หลากหลายสอดคลอ้ง
กบัความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 
 

 
ดา้นปริมาณ 
ครูระดบัปฐมวยัทุกคน
ร่วมโครงการการก ากบั
นิเทศการจดัการเรียนรู้
ระดบัปฐมวยั 
ดา้นคุณภาพ 
๑.ครูร้อยละ ๑๐๐เขา้ใจ
ปรัชญา หลกัการและ
ธรรมชาติของการจดั
การศึกษาปฐมวยั และ
สามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการจดั
ประสบการณ์ 
๒.ครูร้อยละ ๑๐๐จดัท า
แผนการจดั
ประสบการณ์ท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยัและ
สามารถจดั
ประสบการณ์ท่ีเรียนรู้
หลากหลายสอดคลอ้ง
กบัความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 
 

 
 
 
๑. หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 
๒. แผนจดัประสบการณ์ 
๓. แฟ้มขอ้มูลเด็กรายบุคคล 
๔. แบบบนัทึก/รายงานการจดั
ประสบการณ์ 
๕. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
๖. รายงานการวิจยัในการพฒันา 
๗. เอกสารการเผยแพร่ผลงาน 
๘. สมุดเยีย่ม สมุดนิเทศ 
๙. ภาพถ่ายการจดักิจกรรม
พฒันาการต่าง ๆ หรือเอกสารการ
บริหารชั้นเรียนทุกประเภท 
๑๐.แบบสรุปและรายงานผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 
๑๑. ขอ้ตกลง/แนวปฏิบติัของ
หอ้งเรียน 
๑๒.ส่ือตามมุมประสบการณ์ 
๑๓.รายงานการวจิยัในชั้นเรียน 
๑๔.สมุดเยีย่ม สมุดนิเทศ 
๑๕.แฟ้มพฒันางานของครู 
๑๖.แฟ้มภาพถ่ายการจดัส่ิงแวดลอ้ม 
มุมส่งเสริมประสบการณ์     
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 ๓.ครูร้อยละ ๙๒ บริหาร
จดัการชั้นเรียนท่ีสร้าง
นิสัยเชิงบวก 
๔.ครูร้อยละ ๘๗ ใชส่ื้อ
และเทคโนโลยเีหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัพฒันาการ
ของเด็ก 
๕.ครูร้อยละ ๘๙ ใช้
เคร่ืองมือการวดัและ
ประเมินพฒันาการของ
เด็กอยา่งหลากหลายและ
สรุปรายงานผลพฒันาการ
ของเด็ก 
๖.ครูร้อยละ ๘๘ วจิยัและ
พฒันาจดัการเรียนรู้ท่ีตน
รับผดิชอบและใชผ้ลใน
การปรับการจดั
ประสบการณ์ 
๗.ครูร้อยละ ๘๗ จดั
ส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการ
เรียนรู้ไดต้ลอดเวลา 
๘.ครูร้อยละ ๘๗ มี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเด็กและ
ผูป้กครอง 

๓.ครูร้อยละ ๑๐๐บริหาร
จดัการชั้นเรียนท่ีสร้าง
นิสัยเชิงบวก 
๔.ครูร้อยละ ๑๐๐ใชส่ื้อ
และเทคโนโลยเีหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัพฒันาการ
ของเด็ก 
๕.ครูร้อยละ ๑๐๐ใช้
เคร่ืองมือการวดัและ
ประเมินพฒันาการของ
เด็กอยา่งหลากหลายและ
สรุปรายงานผลพฒันาการ
ของเด็ก 
๖.ครูร้อยละ ๑๐๐วิจยัและ
พฒันาจดัการเรียนรู้ท่ีตน
รับผดิชอบและใชผ้ลใน
การปรับการจดั
ประสบการณ์ 
๗.ครูร้อยละ ๑๐๐จดั
ส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการ
เรียนรู้ไดต้ลอดเวลา 
๘.ครูร้อยละ ๑๐๐มี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเด็กและ
ผูป้กครอง 
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 ๙.ครูร้อยละ ๙๐ มีวฒิุ
และความรู้
ความสามารถในดา้น
การศึกษาปฐมวยั 
๑๐.ครูร้อยละ๘๗ จดัท า
สารนิทศัน์และน ามาใช้
ไตร่ตรองเพื่อใชใ้นการ
พฒันาเด็ก 
๑๑.ร้อยละ๘๗ 
สถานศึกษามีหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษา และน าสู่
การปฏิบติัอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
๑๒.ร้อยละ๘๗ 
ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ 
ภาวะผูน้ าและความคิด
ริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันา
เด็กปฐมวยั 
๑๓.ร้อยละ๘๗ ผูบ้ริหาร
ใชห้ลกัการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมและใชข้อ้มูล
การประเมินผลหรือการ
วจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้น
วชิาการและกาจดัการ 

๙.ครูร้อยละ ๑๐๐มีวฒิุ
และความรู้
ความสามารถในดา้น
การศึกษาปฐมวยั 
๑๐.ครูร้อยละ๑๐๐ จดัท า
สารนิทศัน์และน ามาใช้
ไตร่ตรองเพื่อใชใ้นการ
พฒันาเด็ก 
๑๑.ร้อยละ ๙๕.๒๓
สถานศึกษามีหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษา และน าสู่
การปฏิบติัอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
๑๒.ร้อยละ ๙๕.๒๓
ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ 
ภาวะผูน้ าและความคิด
ริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันา
เด็กปฐมวยั 
๑๓.ร้อยละ ๙๕.๒๓
ผูบ้ริหารใชห้ลกัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม
และใชข้อ้มูลการ
ประเมินผลหรือการวจิยั
เป็นฐานคิดทั้งดา้น
วชิาการและการจดัการ 
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๑๔.ร้อยละ๘๗ 
ผูบ้ริหารสามารถ
บริหารจกัารศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
๑๕.ร้อยละ๘๗ 
ผูบ้ริหารส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพบุลากร
ใหมี้ประสิทธิภาพ 
๑๖.ร้อยละ๘๗ 
ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวชิาการ
และเอาใจใส่การจดั
การศึกษาปฐมวยัอยา่ง
เตม็ศกัยภาพเตม็เวลา 
๑๗.ร้อยละ ๘๗ เด็ก 
ผูป้กครอง และชุมชน
พึงพอใจในผลการ
จดัการบริหาร
การศึกษาปฐมวยั 
 

๑๔.ร้อยละ๑๐๐
ผูบ้ริหารสามารถ
บริหารจกัารศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
๑๕.ร้อยละ ๑๐๐
ผูบ้ริหารส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพบุลากร
ใหมี้ประสิทธิภาพ 
๑๖.ร้อยละ๙๕.๒๓
ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวชิาการ
และเอาใจใส่การจดั
การศึกษาปฐมวยัอยา่ง
เตม็ศกัยภาพเตม็เวลา 
๑๗.ร้อยละ ๑๐๐ เด็ก 
ผูป้กครอง และชุมชน
พึงพอใจในผลการ
จดัการบริหาร
การศึกษาปฐมวยั 
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    ๖๓ 
   

โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

กจิกรรมส าคัญ/ 
ร่องรอยตามสภาพจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘.ร้อยละ๙๐ 
สถานศึกษามีหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาและ
น าไปสู่การปฏิบติั
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
๑๙.ร้อยละ ๘๘ 
สถานศึกษาจดั
กิจกรรมเสริมสร้าง
ความตระหนกัรู้ และ
เขา้ใจหลกัการจดั
การศึกษาปฐมวยั 

๑๘.ร้อยละ๑๐๐ 
สถานศึกษามีหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาและ
น าไปสู่การปฏิบติั
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
๑๙.ร้อยละ ๑๐๐
สถานศึกษาจดั
กิจกรรมเสริมสร้าง
ความตระหนกัรู้ และ
เขา้ใจหลกัการจดั
การศึกษาปฐมวยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑.โครงการดว้ยรัก
และผกูพนั 

ดา้นปริมาณ 
ผูป้กครองเด็กระดบั
ปฐมวยัร่วมโครงการ
ดว้ยรักและผกูพนั 
ดา้นคุณภาพ 
๑. เด็กร้อยละ ๘๙  มี
การเล่นและท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
๒. เด็กร้อยละ ๘๙  มี
ความประพฤติตนตาม
วฒันธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตน นบัถือ 
 

ดา้นคุณภาพ 
ผูป้กครองเด็กระดบั
ปฐมวยัร่วมโครงการ
ดว้ยรักและผกูพนั 
ดา้นคุณภาพ 
๑. เด็กร้อยละ ๘๔  มี
การเล่นและท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
๒. เด็กร้อยละ ๙๖.๐๖  
มีความประพฤติตน
ตามวฒันธรรมไทย
และศาสนาท่ีตน นบั
ถือ 

๑.ถาพถ่ายหมู่บณัฑิตนอ้ย 
๒.พระสงคส์วดมนตใ์หพ้ร และถวาย
ภตัตาหาร 
๓. หนงัสือเชิญร่วมกิจกรรม  
๔. ภาพถ่ายกิจกรรม 
๕. เอกสารงานพสัดุ 
๖. ป้ายเชิญชวนร่วมกิจกรรม 
๗. เกียรติบตัรบณัฑิตนอ้ย 
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    ๖๔ 
   

โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

กจิกรรมส าคัญ/ 
ร่องรอยตามสภาพจริง 

  ๒.ร้อยละ ๑๐๐
สถานศึกษาสร้างการมี
ส่วนร่วมและแสวงหา
ความร่วมมือกบั
ผูป้กครอง ชุมชน และ
ทอ้งถ่ิน 
๓.ร้อยละ ๑๐๐
สถานศึกษาจดัส่ิง
อ านวยความ 
สะดวกเพื่อพฒันาเด็ก 
อยา่งรอบดา้น 

 

๑๒.โครงการไอซีที ดา้นปริมาณ 
เด็กระดบัปฐมวยัทุก
คนร่วมโครงการ    
ไอซีที 
ดา้นคุณภาพ 
๑.เด็กร้อยละ ๘๙ มี
ความมัน่ใจ และกลา้
แสดงออก 
๒.เด็กร้อยละ ๘๙ 
ควบคุมอารมณ์ตนเอง
ไดเ้หมาะสมกบัวยั 
ฟังค าสั่งสอนของพอ่  

ดา้นปริมาณ 
เด็กระดบัปฐมวยัทุก
คนร่วมโครงการ   
ไอซีที 
ดา้นคุณภาพ 
๑.เด็กร้อยละ ๙๔.๓๒  
มีความมัน่ใจ และกลา้
แสดงออก 
๒.เด็กร้อยละ ๙๒.๖๑ 
ควบคุมอารมณ์ตนเอง
ไดเ้หมาะสมกบัวยั 
ฟังค าสั่งสอนของพอ่  

๑. แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 
๒. แผนการจดัประสบการณ์ 
๓. แบบบนัทึกพฒันาการเด็ก 
๔. ช้ินงาน/ผลงานเด็ก 
๕. รายงานโครงการ/กิจกรรม 
๖. บนัทึกผลหลงัสอน 
๗. แผนปฎิบติัการ/โครงการ 
๘. ภาพถ่ายกิจกรรม 
๙. แบบบนัทึกพฤติกรรม 
๑๐. สมุดรายงานประจ าตวันกัเรียน 
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    ๖๕ 
   

โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

กจิกรรมส าคัญ/ 
ร่องรอยตามสภาพจริง 

 ๓.เด็กร้อยละ ๘๗ มี
วนิยั รับผดิชอบ เช่ือ
ฟังค าสั่งสอนแม่ ครู 
อาจารย ์
๔.เด็กร้อยละ ๘๙ เล่น
และท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได้ 
๕.เด็กร้อยละ ๘๘ 
สนใจเรียนรู้ส่ิง
รอบตวั ซักถามอย่าง
ตั้งใจและรักการ
เรียนรู้ 
๖.เด็กร้อยละ ๘๗ มี
ความคิดรวบยอด
เก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีเกิด
จากประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

๓.เด็กร้อยละ ๙๒.๔๒
มีวนิยั รับผดิชอบ เช่ือ
ฟังค าสั่งสอนแม่ ครู 
อาจารย ์
๔.เด็กร้อยละ ๙๖.๒๑ 
เล่นและท างานร่วม 
กบัผูอ่ื้นได้ 
๕.เด็กร้อยละ ๙๔.๕๑
สนใจเรียนรู้ส่ิง
รอบตวั ซักถามอย่าง
ตั้งใจและรักการ
เรียนรู้ 
๖.เด็กร้อยละ ๙๑.๖๗ 
มีความคิดรวบยอด
เก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีเกิด
จากประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

 

๑๓.โครงการประกนั
คุณภาพภายในระดบั
ปฐมวยั 

ดา้นปริมาณ 
เด็กปฐมวยัทุกคนเขา้
ร่วมโครงการประกนั
คุณภาพภายในระดบั
ปฐมวยั 
ปฐมวยัของ
สถานศึกษา 

ดา้นปริมาณ 
เด็กปฐมวยัทุกคนเขา้
ร่วมโครงการประกนั
คุณภาพภายในระดบั
ปฐมวยั 
ปฐมวยัของ
สถานศึกษา 
 
 

๑. มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
๒. แผนปฏิบติัการประจ าปี  
๓. รายงานประจ าปี 
๔. รายงานสรุปแผนปฏิบติัการ 
ประจ าปี 
๕. ค าสั่งมอบหมายงานครู 
๖. รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๗. เคร่ืองมือการประเมินตามมาตรฐาน 
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    ๖๖ 
   

โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

 
กจิกรรมส าคัญ/ 

ร่องรอยตามสภาพจริง 
 

 ดา้นคุณภาพ  
๑.ร้อยละ ๙๑ 
สถานศึกษาก าหนด
มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวยัของ
สถานศึกษา 
๒.ร้อยละ ๙๑ 
สถานศึกษาจดัท าและ
ด าเนินการตาม
แผนพฒันาจดั
การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่ง
พฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
๓.ร้อยละ ๘๘ 
สถานศึกษาจดัระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศและ
ใชส้ารสนเทศในการ
บริหารจดัการ 
๔.ร้อยละ ๙๑ 
สถานศึกษาติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน 

ดา้นคุณภาพ  
๑.ร้อยละ ๑๐๐
สถานศึกษาก าหนด
มาตรฐานการศึกษา 
ปฐมวยัของ
สถานศึกษา 
๒.ร้อยละ ๑๐๐
สถานศึกษาจดัท าและ
ด าเนินการตาม
แผนพฒันาจดั
การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่ง
พฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
๓.ร้อยละ ๑๐๐
สถานศึกษาจดัระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศและ
ใชส้ารสนเทศในการ
บริหารจดัการ 
๔.ร้อยละ ๑๐๐
สถานศึกษาติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน 

๘. เอกสารเผยแพร่หน่วยงานตน้ สังกดั 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
๙. เอกสารมาตรฐานการศึกษาระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑๐. แผนกลยทุธ์สถานศึกษา 
๑๑. รายงานการประชุมครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
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โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

 
กจิกรรมส าคัญ/ 

ร่องรอยตามสภาพจริง 
 

 การศึกษาของ
สถานศึกษา 
๕.ร้อยละ ๙๐ 
สถานศึกษาน าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอก
ไปใชว้างแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
๖.ร้อยละ ๙๑
สถานศึกษาจดัท า
รายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
๕.ร้อยละ ๑๐๐
สถานศึกษาน าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอก
ไปใชว้างแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
๖.ร้อยละ ๑๐๐
สถานศึกษาจดัท า
รายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

 
 
 
 

 

๑๔.โครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนั 

ดา้นปริมาณ 
เด็กปฐมวยัทุกคนเขา้
ร่วมโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนั 
ดา้นคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๘๗ 
สถานศึกษา เป็นแหล่ง
เรียนรู้ เพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ของเด็กและ  

ดา้นปริมาณ 
เด็กปฐมวยัทุกคนเขา้
ร่วมโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนั 
ดา้นคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๙๕
สถานศึกษา เป็น 
แหล่งเรียนรู้เพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ของ 

 
๑. แบบส ารวจการจดัการศึกษาของ 
โรงเรียน 
๒. แผนปฏิบติัการประจาปี 
๓. รายงานสรุปผลตามแผน 
๔. การประชุมเครือข่ายผูป้กครอง 
๕. ภาพถ่ายกิจกรรม 
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    ๖๘ 
   

โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

กจิกรรมส าคัญ/ 
ร่องรอยตามสภาพจริง 

 บุคลากรใน
สถานศึกษา 
๒.ร้อยละ ๘๘ 
สถานศึกษามีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัภายใน
สถานศึกษาระหวา่ง
สถานศึกษา กบั
ครอบครัว ชุมชน และ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

ของเด็กและบุลากรใน
สถานศึกษา 
๒.ร้อยละ ๙๕.๕๐
สถานศึกษามีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัภายใน
สถานศึกษา 
ระหวา่งสถานศึกษา 
กบัครอบครัว ชุมชน 
และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

๑๕.โครงการสวด
มนตไ์หวพ้ระ สร้าง
ธรรมะแต่เยาวว์ยั 

ดา้นปริมาณ 
เด็กปฐมวยัทุกคนเขา้
ร่วมโครงการสวด
มนตไ์หวพ้ระ สร้าง
ธรรมะแต่เยาวว์ยั 
ดา้นคุณภาพ 
๑.เด็กร้อยละ ๘๙ เขา้
ร่วมโครงการ 
กิจกรรมพฒันาเด็กให้
บรรลุตามเป้าหมาย
ปรัชญา วสิัยทศัน์ และ
จุดเนน้การจดั
การศึกษาปฐมวยั 
๒.ร้อยละ ๘๘ ผลการ
ด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

ดา้นปริมาณ 
เด็กปฐมวยัทุกคนเขา้
ร่วมโครงการสวด
มนตไ์หวพ้ระ สร้าง
ธรรมะแต่เยาวว์ยั 
ดา้นคุณภาพ 
๑.เด็กร้อยละ ๙๓ เขา้
ร่วมกิจกรรมพฒันา
เด็กใหบ้รรลุตาม
เป้าหมายปรัชญา 
วสิัยทศัน์ และจุดเนน้
การจดัการศึกษา
ปฐมวยั 
๒.ร้อยละ ๙๔ ผลการ
ด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

๑. โครงการ/กิจกรรม 
๒. รายงานการประชุม 

๓. รายงานโครงการ/กิจกรรม 
๔. ภาพถ่าย /เกียรติบตัร 
๕. แผนพฒันาการจดัการศึกษาปฐมวยั 
๖. แผนปฏิบติังานประจ าปี 
๗. รายงานผลการปฏิบติังานและสรุป
โครงการ 
๘. รายงานการประเมินพฒันาการเด็ก 
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โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

กจิกรรมส าคัญ/ 
ร่องรอยตามสภาพจริง 

๑๖.โครงการ
พฒันาการเรียนการ
สอนระดบัปฐมวยั 

ดา้นปริมาณ 
เด็กปฐมวยัทุกคนเขา้
ร่วมโครงการ
พฒันาการเรียนการ
สอนระดบัปฐมวยั 
ดา้นคุณภาพ 
๑.๑.ร้อยละ ๘๙
สถานศึกษา จดัส่ิง
อ านวยความสะดวก
เพื่อพฒันาเด็กอยา่ง
รอบดา้น 
๒.ร้อยละ ๙๑ 
สถานศึกษาจดั
โครงการกิจกรรม
สนบัสนุนตาม
นโยบายเก่ียวกบั
การศึกษาปฐมวยั 
๓.ร้อยละ ๙๑ 
สถานศึกษามีผลการ
ด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

 
ดา้นปริมาณ 
เด็กปฐมวยัทุกคนเขา้
ร่วมโครงการ
พฒันาการเรียนการ
สอนระดบัปฐมวยั 
ดา้นคุณภาพ 
๑.๑.ร้อยละ ๑๐๐
สถานศึกษา จดัส่ิง
อ านวยความสะดวก
เพื่อพฒันาเด็กอยา่ง
รอบดา้น 
๒.ร้อยละ ๑๐๐
สถานศึกษาจดั
โครงการกิจกรรม
สนบัสนุนตาม
นโยบายเก่ียวกบั
การศึกษาปฐมวยั 
๓.ร้อยละ ๑๐๐
สถานศึกษามีผลการ
ด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

๑. โครงการ/กิจกรรม 
๒. รายงานการประชุม 

๓. รายงานโครงการ/กิจกรรม 
๔. ภาพถ่าย /เกียรติบตัร 
๕. แผนปฏิบติัการประจ าปี 
๖.โครงการปฐมวยั 
๗. รายงานสรุปการประเมินโครงการ  
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พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

กจิกรรมส าคัญ/
ร่องรอยตามสภาพจริง 

มาตรฐานที ่1 ด้าน
คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
- โครงการพัฒนาวิชาการ 
- โครงการศึกษาห้องเรียน
รู้และฝึกทักษะศิลปะ/
กีฬา/อาชีพพร้อมจัด
นิทรรศการ 
- โครงการธรรมศาลาเปิด
ประตูสู่อาเซียน 
- โครงการห้องสมดุ 3D 
-โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มวิชาหลัก 
-โครงการเรียนรู้สู่
เศรษฐกิจพอเพียง 
-โครงการขับขี่ปลอดภัยใช้
รถใช้ถนน 
- โครงการลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ 
 

 
 
1.  ผู้เรียนมีความสามรถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดค านวณ  คิดเป็นร้อยละ 
82  
 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาเหมาะสมตาม
ระดับชั้น คิดเป็นร้อยละ   
 82 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมเหมาะสมตาม
ระดับชั้น   คิดเป็นร้อยละ 81  
 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 85  

 
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
คิดเป็นร้อยละ  82 

 
 
- ผลการปฎิบัติงานผู้เรียนมีความ
สามรถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณ   
เหมาะสมตามระดับชั้น         
คิดเป็นร้อยละ  9๑.42 

- ผลการปฎิบัติงานผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาเหมาะสมตามระดับชั้น 
คิดเป็นร้อยละ  90.12 
 

- ผลการปฎิบัติงานผู้เรียนมี
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมเหมาะสมตามระดับชั้น 
คิดเป็นร้อยละ 8๖.43 

- ผลการปฎิบัติงานผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารคิดเป็นร้อยละ 94.14  
 
-ผลการปฎิบัติงานผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาคิดเป็นร้อย
ละ  91.23 

 
 
1. การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ 
2. เอกสารผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
โรงเรียน 
3. แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
4. ผลงานของ
นักเรียน 
5. การส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
6. การจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
7. โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
8. รายงานสรุป
ความสามารถด้าน
การคิด การอ่าน การ
พูด  และการสื่อสาร 
9. ภาพถ่ายกิจกรรม 
10. เกียรติบัตร
ผลงานนักเรียน 
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โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

กจิกรรมส าคัญ/ร่องรอย
ตามสภาพจริง 

 6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคิตท่ีดีต่องาน
อาชีพคิดเป็นร้อยละ 84   
 
 

6. ผลการปฎิบัติงาน
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคิตท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 
เป็นร้อยละ 100 

 

1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน 
- โครงการโรงเรียนสีขาว 
- โครงการธรรมศาลาเปิด
ประตูสู่อาเซียน 
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
และกิจกรรมวันส าคัญ/
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียน 
- โครงการโรงเรียนสุจริต 
-โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 
-โครงการประสานสามัคคี
อันดีกับชุมชน 

 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดคิดเป็นร้อยละ 82 
 

2. ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย    
คิดเป็นร้อยละ 84 

3. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายคิดเป็นร้อยละ 82 

 

4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคมคิดเป็นร้อยละ 84 
 

 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนดคิดเป็น
ร้อยละ 100 

2. ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย    
คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ผู้เรียนมีการยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย
คิดเป็นร้อยละ 9๖.๑๒ 

4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม คิด
เป็นร้อยละ 97.12 
 

 
1. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียน 
2. แบบบันทึก
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
3. สมุดบันทึกความดี 
4. ภาพกิจกรรม
นักเรียน เกียรติบัตร 
5. กิจกรรมอนุรักษณ์
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
6. กิจกรรมวันส าคัญ 
7. รายงานการจัด
กิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี 
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โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

กจิกรรมส าคญั/ร่องรอย
ตามสภาพจริง 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
1.สถานศึกษามีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
ก าหนดไว้ 
- โครงการพัฒนา
งบประมาณและบริหาร
ทั่วไป 
-โครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
- โครงการพฒันาครูและ
บุคลากร 
- โครงการเสริมขวัญก าลังใจ
ครูและบุคลากร 
- โครงการสานสัมพันธ์บ้าน 
ชุมชน โรงเรียน 
- โครงการประสานสามัคคี
อันดีกับชุมชน 
- โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม/พัฒนาภูมิทัศน์
อาคาร สถานที่โรงเรียน 
- โครงการพัฒนาเรียนรู้เด็ก
พิเศษเรียนร่วม 
- โครงการขับขีป่ลอดภัย 
- โครงการโรงเรียนสีขาว 

 

1. สถานศึกษามีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจนคิด
เป็นร้อยละ 82 
 
2.สถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 82 
 

๓. สถานศึกษามีการด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 82 

 

๔. สถานศึกษามีการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพคิดเป็น
ร้อยละ 82 

๕. สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 
82 

 

1. สถานศึกษามีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
2.สถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 
92 

๓. สถานศึกษามีการ
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่ม เป้าหมายคิด
เป็นร้อยละ 93 
 
๔. สถานศึกษามีการพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพคิดเป็น
ร้อยละ 92.50 

๕. สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพคิด
เป็นร้อยละ 95.30 

 
 
1. แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
2. บันทึกการ
ประชุมครู 
3. ค าสั่มอบหมาย 
งานการปฏิบัติ  
หน้าที่ของ 
บุคลากรใน 
โรงเรียน 
4. หลักสูตร 
สถานศึกษา 

5. รายงานประจาปี 
6. แผนพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
7. บันทึกการ
ประชุม/ค าสั่ง/
หลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
8. การนิเทศภายใน 
9. อาคาร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ สื่อ/
วัสดุอุปกรณ์ 
สภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้ 
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โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

กจิกรรมส าคญั/ร่องรอย
ตามสภาพจริง 

 
๖. สถานศึกษามีการจัดระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 
82 

๖. สถานศึกษามีการ
จัดระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 
94.56 

 
10. ผลงานจากการ
ใช้ห้องสมุดและ สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
11. ภาพถ่าย
กิจกรรม 
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โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

กจิกรรมส าคญั/ร่องรอย
ตามสภาพจริง 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
- โครงการพัฒนางานวิจัยใน
ชั้นเรียน 
- โครงการพัฒนาเรียนรู้เด็ก
พิเศษเรียนร่วม 
- โครงการเบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภคโรงเรียนเพื่อ
การศึกษา 
- โครงการโรงเรียนสีขาว 
-โครงการจัดจ้างบุคลากร
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารสถานศึกษา 
- โครงการพฒันาครูและ
บุคลากร 
- โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ป.3 
- โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-ป.6 
- โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 
 

 
 
 
3.1 มีการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
คิดเป็นร้อยละ 81 
 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้คิดเป็นร้อย
ละ83 

3.3 มีการจัดการบริหารชั้น
เรียนเชิงบวกคิดเป็นร้อยละ
83 

3.4 มีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ83 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการ
เรียนรู้คิดเป็นร้อยละ84 
 

 

 
 
 
1.มีการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
คิดเป็นร้อยละ 9๕ 

2. ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้คิดเป็น
ร้อยละ 93 

  

3. มีการจัดการบริหารชั้น
เรียนเชิงบวกคิดเป็นร้อยละ
9๔ 

4.มีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ 83 

5.มีการรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
เรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 84 

 
 
 
1. การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8กลุ่มสาระ 
 
2. เอกสารผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
โรงเรียน 
3. แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
4. ผลงานของ
นักเรียน 
5. การส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
6. การจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
7. โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
8. เกียรติบัตรผลงาน
นักเรียน 
9. แฟ้มสะสมงาน
ของนักเรียนฃ 
10.ภาพถ่ายกิจกรรม 
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๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอเป็น ๒ ส่วน คือ ผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย  และผลการด าเนินงานตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 ๒.๑ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย 

ท าเครื่องหมาย     ลงในช่องระดับคุณภาพ 
 เกณฑ์การพิจารณา 

 5     หมายถึง    มีผลการปฏบิัติอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
4     หมายถึง    มีผลการปฏบิัติอยู่ในระดับดีเลิศ 
3     หมายถึง    มีผลการปฏบิัติอยู่ในระดับดี 
2     หมายถึง    มีผลการปฏบิัติอยู่ในระดับปานกลาง 

 1     หมายถึง    มีผลการปฏบิัติอยู่ในระดับก าลังพัฒนา 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 

รายการ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

๑. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

     

๒. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

     

๓. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

     

๔. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ 

     

คะแนนรวม     20 
เฉลี่ย ๕ 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
     วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑  
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๖ กิจกรรม ได้แก่กิจกรรมการเคลื่อนไหว  และจังหวะกิจกรรม
สร้างสรรค์  กิจกรรมเสรี  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมกลางแจ้ง  และกิจกรรมเกมการศึกษา   ทั้งหมด
กิจกรรมนี้ช่วยเสริมสร้างให้เด็ก มีร่างการที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความสุข อารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใสในการท ากิจกรรม
ส่งเสริมให้เด็กดื่มนมทุกวัน  ครูดูแลการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  เด็กรู้จักดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
ของตนในเรื่อง  ผม  ปาก  ฟัน  เล็บมือ  เล็บเท้า  เสื้อผ้า  การล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังการเข้าห้องน้ า  
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แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน  จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวหน้าเสาธงตอนเช้าทุกวันพฤหัสบดีอย่าง
สม่ าเสมอ  จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งแต่ละห้องจะมีการชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูงทุกเดือน  และทุก ๓ เดือนเก็บ
ข้อมูลน้ าหนักและส่วนสูงเพ่ือสรุปผลและส่งครูอนามัยโรงเรียน  ในการเรียนการสอนได้บูรณาการเกี่ยวกับโรคติดต่อ  
การเกิดอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  และภัยจากสิ่งเสพติด  และจัดนิทรรศการเรื่องสิ่งเสพติดให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้าเด็กจะ
ได้รับการฝึกปฏิบัติด้านระเบียบวินัย  เช่น  การเดินแถวเพ่ือไปตั้งแถวเคารพธงชาติ  การเดินแถวไปเข้าห้องน้ า  การ
เดินแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน  การนั่งให้เรียบร้อย  การพูดค าสุภาพ  การแสดงความเคารพครู-ผู้ปกครอง  
การจัดเก็บของเล่นของใช้ส่วนตัวได้ถูกต้องเรียบร้อย  ส่งเสริมให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต  การช่วยเหลือแบ่งปันตาม
โครงการเด็กดีมีวินัยใฝ่ธรรมะ  และโครงการสวดมนต์ไหว้พระ  สร้างธรรมะแต่เยาว์วัยเป็นโครงการที่ฝึกให้เด็ก
ประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาประจ าชาติ  เช่นทุกวันศุกร์เด็กสวดมนต์ไหว้พระ  นั่งสมาธิ  แผ่
เมตตา  วันพระช่วงเข้าพรรษาเด็กจะไปฟังเทศน์ที่วัดตามวันที่โรงเรียนก าหนด  และเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
พุทธศาสนา  เช่น  วันเข้าพรรษา  วันอาสาฬหบูชา  วันมาฆบูชา  และในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง ๖ กิจกรรม  
เด็กจะได้รับการฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกาย  งานสร้างสรรค์เด็กจะได้ฝึกปฏิบัติการวาดภาพระบายสี  งานปั้นดิน
น้ ามัน  งานฉีก-ตัด-ปะ  งานสีน้ า  การเล่นเสรีตามมุมประสบการณ์ที่ครูจัดไว้  กิจกรรมกลางแจ้ง  เด็กเล่นเกมและ
เครื่องเล่นสนาม  การเล่นเกมการศึกษา  กิจกรรมทั้งหมดนี้ท าให้เด็กมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  รู้จักการเล่นร่วมกับ
ผู้อื่นได้  มีความซื่อสัตย์สุจริต และส่งเสริมกระบวนการคิด โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้เด็กได้
แสดงความคิดเห็นจากการตอบค าถามจากบทเรียนหรือสิ่งที่สงสัย  น ามาสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ส่งเสริมทักษะ
ด้านภาษาโดยการฝึกและส่งเด็กเข้าประกวดความสามารถ  การวาดภาพระบายสี  การปั้นดินน้ ามัน  การฉีก-ตัด-ปะ
เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย  เด็กเรียนรู้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยการปฏิบัติ  ทดลอง  ท าโครงงานวิทยาศาสตร์  การจัดนิทรรศการเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ท า
ให้เด็กเกิดการเรียนรู้  มีทักษะ  มีความคิดรวบยอดกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากการเรียนรู้ได้  การพาเด็กไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน  ช่วยให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบคัว  กล้าแสดงความคิดและซักถามสิ่งที่ต้องการรู้ได้ดี 
 ผลการพัฒนา  
 จากผลการพัฒนาพบว่าเด็กร้อยละ  ๑๐๐  มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มากข้ึน  อันเป็นผลจากเด็กมี
ทักษะในการเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ดื่มนมเป็นประจ าทุกวันที่มาโรงเรียน  และ
ระหว่างปิดเทอมเด็กได้รับจัดสรรนมกล่องให้ดื่มที่บ้านด้วย  เด็กรู้จักดูแลรักษาสุขภาพของตนเองได้  เลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันทุกวัน  รู้จักระมัดระวังตนในการเล่นให้
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่มาจากการเล่น  และหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด 
 เด็กร้อยละ ๑๐๐ มีอารมณ์ร่าเริง แจ่มใส  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  มีประสบการณ์ท าให้เกิดความม่ันใจและ
กล้าแสดงออก  ชื่นชมผลงานศิลปะ  ดนตรี  มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการอย่างหลากหลาย  และประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนรู้ 
 เด็กร้อยละ ๑๐๐ มีพฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสม  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  เชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่  ครู  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  รู้จักการเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  สามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและศาสนาด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ  ฝึกนั่งสมาธิได้สงบนิ่ง  รู้จักเสียสละและเข้า
ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในวันส าคัญต่างๆได้ดี 
 เด็กร้อยละ ๑๐๐  สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจ  ซักถามเพ่ือค้นหาความรู้หรือเหตุผล
ในสิ่งที่อยากรู้อย่างตั้งใจ  มุ่งมั่นหาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกท่ีอยู่รอบตัว  ท าให้เกิดความคิด



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
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    ๗๗ 
   

รวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ดี  มี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย 
 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง 
 จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  หาอุปกรณ์ส าหรับใช้ออกก าลังกาย  และจัดกิจกรรมกีฬา
สีเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมส่งเสริมงานด้านศิลปะ  ดนตรีและการแสดงบนเวทีให้มากข้ึน  สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมประกวดความสามารถในงานวันส าคัญต่างๆ เพ่ือให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม  และมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจที่ดี   จัดกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าโดยเน้นระเบียบแถว  มีการบันทึกการท าความดีของเด็ก  จัด
กิจกรรมแบบกลุ่มในห้องเรียน  จัดเด็กเข้าร่วมกิจกรรมท าบุญในวันพระ  และท ากิจกรรมตามโครงการสวดมนต์ไหว้
พระ  สร้างธรรมะแต่เยาว์วัยอย่างต่อเนื่อง      ส่งเสริมการฝึกทักษะกระบวนการคิดด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ  จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกให้เกิดประโยชน์แก่เด็ก  ส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวดความสามารถให้มากขึ้น  และจัดโครงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้อย่างหลากหลาย 
 

 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

รายการ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

     

๒. จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน      
๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด

ประสบการณ์ 
     

๔. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และเพียงพอ 

     

๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

     

๖. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

     

คะแนนรวม    4 25 
เฉลี่ย 4.58 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  

 วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็ก จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน จัดให้ครู
ศึกษาดูงาน เข้าร่วมการอบรมและค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  แล้วน ามาจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  ส่งผูบ้ริหาร
ตรวจก่อนใช้ท าการสอนทุกสัปดาห์อย่างสม่ าเสมอ  ครูน าแผนการจัดประสบการณ์มาจัดการเรียนการสอนอย่าง



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

    ๗๘ 
   

ครบถ้วนทุกกิจกรรม  ครูสร้างสื่อและใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศที่เหมาะสม  เมื่อพบเด็กท่ีมีปัญหาก็แก้ไขปัญหาด้วย
การท าวิจัยในชั้นเรียน ครูจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอยู่เสมอเพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  
และเป็นการกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้ได้ดี  ครูมีการสื่อสารกับผู้ปกครอง ชุมชนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
สม่ าเสมอ  จากสารสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน  มีการวัดประเมินผลแจ้งให้ผู้ปกครองทราบภาคเรียนละครั้ง  ครูผู้สอน
ระดับปฐมวัยมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย  หรือมีการผ่านการอบรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  และมีครูจ านวนเพียงพอ  มีการแสวงหาความรู้เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆอยู่เสมอ 
 ผลการพัฒนา  
 ครูร้อยละ ๑๐๐ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  มีความมุ่งมั่น
อุทิศตนในการสอนอย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ  เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ  มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การจัดกิจกรรมการเรียน  ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  วัดและประเมินผลเด็กอย่างหลากหลาย  สรุปรายงาน
ผลการพัฒนาแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 
 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง 
 จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรครูปฐมวัย  โดยมีการศึกษาดูงาน  ครูมีวินัย  พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มีความรัก
และศรัทธาต่อวิชาชีพครู 
 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 
  

รายการ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ด ี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

๑. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

     

๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

     

๓. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย 

     

๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 

     

คะแนนรวม     ๒๐ 
เฉลี่ย ๕ 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กปฐมวัยได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัยซึ่งสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยผ่านกิจกรรมลักษณะต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ให้เด็กได้ปฏิบัติ
และค้นคิดข้อความรู้ด้วยตนเอง ได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกับครู เพ่ือน และคนอ่ืนๆ ในสภาพแวดล้อม สื่อ สาระการ



 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
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    ๗๙ 
   

เรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัยที่ครูได้วางแผนไว้บนพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กปฐมวัย จัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก ใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยีที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัยของเด็ก ประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
 ผลการพัฒนา  
 เด็กร้อยละ ๑๐๐ มีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้าน
สติปัญญา อย่างสมดุล มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ร่าเริงแจ่มใส มีความสุขในการท ากิจกรรมและได้แสดงออกอย่าง
เต็มศักยภาพ 
 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง 
 ครูจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และควรกระตุ้นให้เด็กมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น กิจกรรมบางอย่างควรมีสื่อ
การเรียนการสอนที่เป็นของจริง เพื่อกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ได้จริงและเป็นรูปธรรมมากข้ึน 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
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๘๐ 
 

๒.๒ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

 

รายการ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      
๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดค านวณ      

๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

     

๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม      
๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร      

๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา      
๑.๖ มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ      
๒. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน      
๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

ก าหนด      

๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย      
๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย      

๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม      
ระดับคุณภาพ      

            วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม

ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ  การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของ
ผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป. ๑ พัฒนา
ครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่    ห้องสมุด E – Library ครูในสายชั้น
เดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถาม
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ของผู้เรียน 
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นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัย โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับ
นักเรียน   จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมี
วินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว และการดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิ
ปัญญาในชุมชนรอบๆ ส่งเสริมการออกก าลังกาย และเพ่ิมเวลารู้เรื่องอาชีพ เช่น การร้อยพวงมาลัย การ
ผลิตของใช้ กระทงใบตอง เป็นต้น 

ผลการด าเนินงาน 
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่ องตาม

มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะ
ได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และ
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด    โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  
โดยการจัดท าโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  มีใจคุณธรรม  น้อมน าความเป็นไทย  ห่างไกลยาเสพติด  มี
กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างวินัยและป้องกันจากยาเสพติด  โดยมีวิทยากร  เช่น  ต ารวจ สภ.สามควายเผือก  
ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลธรรมศาลา  พระสงฆ์จากวัด
ธรรมศาลา ร่วมอบรมให้ความรู้การกันป้องกันจากสิ่งเสพติด  โรคภัยต่าง ๆ  อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  มีการตรวจสุภาพนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลธรรมศาลา   ครูประจ าชั้นต้องดูแลเรื่องสุขภาพ ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง มีการ
บันทึกปีละ   ๔ ครั้ง   ดูแลให้นักเรียนได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการและอาหารเสริมนม การแปรง
ฟันหลังอาหาร เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคน
สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มี
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผล
การด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

จุดเด่น 
ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน  สามารถใช้

เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี
เยี่ยม ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินยั 
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่ องความมีวินัย เคารพกฎกติกา 
มารยาทของสังคม ได้แก่ การเข้าคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ 

แนวทางการพัฒนา 
ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ยังต้องเร่งพัฒนาด้าน การอ่านออก  เขียนได้  คิดวิเคราะห์ 

แก้ปัญหาการเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม   ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย จัด
กิจกรรมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความเป็นไทย  สามารถสร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้
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ปลอดภัยจากยาเสพติด     ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  จึงควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและจัด
กิจกรรมเสริมตามความเหมาะสม 
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

รายการ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน      

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา      
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ

ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย      

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ      
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ      

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้      

ระดับคุณภาพ      
 

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 

สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้
ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 

 
ผลการพัฒนา 
๑. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ

ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

๒. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
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๓. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

๔. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

๕. สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๖. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรร
มาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๗. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ 
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 
จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่

หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัย
ในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
แนวทางการพัฒนา 
๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียน 
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ

เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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        มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

รายการ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้      

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้      

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก      
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า

ผลมาพัฒนาผู้เรียน      

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้      

ระดับคุณภาพ      
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/

กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการ ภาระงาน ชิ้นงาน โดย ทุกระดับชั้นจัดท า
หน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพีงประสงค์  ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน การสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วย ตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เซ่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการ
มอบ หมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ           ทั้งภายในห้องเรียน 
และนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิป้ญญาท้องถิ่นมีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน            ปีการศึกษาละ ๑ 
เรื่อง และได้รับการตรวจให้ค าแนะน่าโดยคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่ การศึกษา 

ผลการพัฒนา 
จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการ จัดการเรียน            

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ ในระดับดีเยี่ยม 
จุดเด่น 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้

ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
ผลงานวิจัยในชิ้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจ ประเมินพร้อมทั้งให้ด าแนะน่าจากคณะกรรมการวิจัย
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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๘๕ 
 

แนวทางการพัฒนา 
ควรน่าภูมิป้ญญาท้องถิ่นให้เช้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้

ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน่าไปใช้พัฒนาตนเอง 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบ โดย

ตน้สังกดั 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  

ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
                  สถานศึกษา 
   

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
                  ส าคัญ 
 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

สรุปผลภาพรวมการประเมินมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   
ระดบัคุณภาพ     ระดบั ๑      ระดบั ๒    ระดบั ๓     ระดบั ๔          ระดบั ๕   

                                     (ก าลงัพฒันา)        (ปานกลาง)             (ดี)                  (ดีเลิศ)             (ยอดเยีย่ม) 
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๘๖ 
 

๓. ผลการพฒันาคุณภาพตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
 ๓.๑ ระดับการศึกษาปฐมวยั   

พัฒนาการ 
เด็กปฐมวัย 

จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวนเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑.ด้านร่างกาย        

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๑   ๔๒ ๔๒ ๑๐๐ - - - - 

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒   ๘๐ ๘๐ ๑๐๐ - - - - 

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๓   ๕๖ ๕๖ ๑๐๐ - - - - 

   รวม ๑๗๘ ๑๗๘ ๑๐๐ - - - - 

๒.ด้านอารมณ-์จิตใจ        

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๑   ๔๒ ๔๒ ๑๐๐ - - - - 

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒   ๘๐ ๘๐ ๑๐๐ - - - - 

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๓   ๕๖ ๕๖ ๑๐๐ - - - - 

   รวม ๑๗๘ ๑๗๘ ๑๐๐ - - - - 

๓.ด้านสังคม        

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๑   ๔๒ ๔๒ ๑๐๐ - - - - 

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒   ๘๐ ๘๐ ๑๐๐ - - - - 

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๓   ๕๖ ๕๖ ๑๐๐ - - - - 

   รวม ๑๗๘ ๑๗๘ ๑๐๐ - - - - 

๔.ด้านสติปัญญา        

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๑   ๔๒ ๔๒ ๑๐๐ - - - - 

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒   ๘๐ ๘๐ ๑๐๐ - - - - 

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๓   ๕๖ ๕๖ ๑๐๐ - - - - 

   รวม ๑๗๘ ๑๗๘ ๑๐๐ - - - - 

   รวมทั้ง ๔ ด้าน ๑๗๘ ๑๗๘ ๑๐๐ - - - - 
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๘๗ 
 

๓.๒ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        ๑)  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ – ๖  

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน 
นกัเรียน 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ จ านวน นร. 
ท่ีไดร้ะดบั 
๓ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีไดร้ะดบั 
๓ข้ึนไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔   
ภาษาไทย            

ป.๑ ๕๙ - - ๒ ๖ ๒ ๒ ๓ ๓๓ ๓๙ ๘๓.๐๕ 
ป.๒ ๖๓ - - ๑ ๗ ๖ ๘ ๑๑ ๓๐ ๔๙ ๗๗.๗๗ 
ป.๓ ๘๒ - ๕ ๒ ๖ ๑๐ ๑๘ ๑๕ ๒๖ ๕๙ ๗๙.๙๕ 
ป.๔ ๗๕ - - - ๕ ๔ ๑๓ ๑๕ ๓๘ ๖๖ ๘๘ 
ป.๕ ๗๗ - ๒ ๒ ๘ ๒๐ ๑๒ ๑๕ ๑๘ ๔๕ ๕๘.๔๔ 
ป.๖ ๗๒ - ๑ ๑ ๑๐ ๑๐ ๘ ๑๔ ๒๘ ๕๐ ๖๙.๔๔ 
รวม ๔๒๘ - ๘ ๘ ๔๒ ๕๒ ๖๑ ๗๓ ๑๘๔ ๓๑๘ ๗๔.๒๙ 

คณติศาสตร์            
ป.๑ ๕๙ - - ๑ ๓ ๖ ๒ ๗ ๔๐ ๔๙ ๘๓.๐๕ 
ป.๒ ๖๓ - - - - ๓ ๒๔ ๑๒ ๒๔ ๖๐ ๙๕.๒๓ 
ป.๓ ๘๒ - ๓ ๘ ๑ ๒ ๑๗ ๑๒ ๓๙ ๖๘ ๘๒.๙๒ 
ป.๔ ๗๕ - ๒ ๔ ๑๐ ๑๒ ๑๖ ๑๑ ๒๐ ๔๗ ๖๒.๖๖ 
ป.๕ ๗๗ - - ๒ ๔ ๑๑ ๒๒ ๒๑ ๑๗ ๖๐ ๗๗.๙๒ 
ป.๖ ๗๒ - ๑ ๗ ๑๐ ๑๓ ๑๑ ๑๓ ๑๗ ๔๑ ๕๖.๙๔ 
รวม ๔๒๘ - ๖ ๒๒ ๒๘ ๔๗ ๙๒ ๗๖ ๑๕๗ ๓๒๕ ๗๕.๙๓ 

วทิยาศาสตร์            
ป.๑ ๕๙ - - - ๒ ๒ ๖ ๑๑ ๓๘ ๕๕ ๙๓.๒๒ 
ป.๒ ๖๓ - - - - - ๖ ๑๐ ๔๗ ๖๓ ๑๐๐ 
ป.๓ ๘๒ - - - - - ๔ ๑๕ ๖๓ ๘๒ ๑๐๐ 
ป.๔ ๗๕ - ๑ ๑ ๒ ๕ ๑๖ ๒๒ ๒๘ ๖๖ ๘๘ 
ป.๕ ๗๗ - ๒ - ๕ ๘ ๑๗ ๑๘ ๒๗ ๖๒ ๘๐.๕๑ 
ป.๖ ๗๒ - ๑ ๒ ๙ ๑๒ ๑๔ ๑๔ ๒๐ ๔๘ ๖๖.๖๖ 
รวม ๔๒๘ - ๔ ๓ ๑๘ ๒๗ ๖๓ ๙๐ ๒๒๓ ๓๗๖ ๘๗.๘๕ 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
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๘๘ 
 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน 
นกัเรียน 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ จ านวน 
นร. ท่ีได้
ระดบั ๓
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดบั ๓
ข้ึนไป 

๐ ๑ 
๑.
๕ 

๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

สังคมศึกษา ฯ            
ป.๑ ๕๙ - ๑ ๖ ๑๒ ๑๒ ๑๓ ๙ ๖ ๒๘ ๔๗.๔๕ 
ป.๒ ๖๓ - - - ๓ ๗ ๑๐ ๑๑ ๓๒ ๕๓ ๘๔.๑๐ 
ป.๓ ๘๒ - - - ๗ ๑๗ ๒๘ ๑๖ ๑๔ ๕๘ ๗๐.๗๓ 
ป.๔ ๗๕ - ๑ - ๗ ๙ ๑๖ ๒๑ ๒๑ ๕๘ ๗๗.๓๓ 
ป.๕ ๗๗ - ๒ ๓ ๘ ๑๔ ๒๒ ๑๘ ๑๐ ๕๐ ๖๔.๙๓ 
ป.๖ ๗๒ - - ๑ ๒ ๖ ๑๓ ๒๓ ๒๗ ๖๓ ๘๗.๕๐ 
รวม ๔๒๘ - ๔ ๑๐ ๓๙ ๖๕ ๑๐๒ ๙๘ ๑๑๐ ๓๑๐ ๗๒.๔๒ 

สุขศึกษาฯ            
ป.๑ ๕๙ - - - - ๖ ๑๕ ๒๘ ๑๐ ๕๓ ๘๙.๘๓ 
ป.๒ ๖๓ - - - ๓ ๓ ๑๓ ๒๘ ๑๖ ๕๗ ๙๐.๔๗ 
ป.๓ ๘๒ - - - ๑ ๗ ๑๓ ๒๓ ๓๘ ๗๔ ๙๐.๒๔ 
ป.๔ ๗๕ - ๑ ๑ ๘ ๑๖ ๑๙ ๑๘ ๑๒ ๔๙ ๖๕.๓๓ 
ป.๕ ๗๗ - - - ๒ ๑ ๖ ๒๔ ๔๔ ๗๔ ๙๖.๑๐ 
ป.๖ ๗๒ - - - ๑ ๑ ๖ ๑๐ ๕๔ ๗๐ ๙๗.๒๒ 
รวม ๔๒๘ - ๑ ๑ ๑๕ ๓๔ ๗๒ ๑๓๑ ๑๗๔ ๓๗๗ ๘๘.๐๘ 
ศิลปะ            
ป.๑ ๕๙ - - - ๓ ๓ ๕ ๑๕ ๓๓ ๕๓ ๘๙.๘๓ 
ป.๒ ๖๓ - - - ๓ ๕ ๑๒ ๑๔ ๒๙ ๕๕ ๘๗.๓๐ 
ป.๓ ๘๒ - - - ๑ ๓ ๑๒ ๑๓ ๕๓ ๗๘ ๙๕.๑๒ 
ป.๔ ๗๕ - ๑ - ๒ ๔ ๑๐ ๑๔ ๔๔ ๖๘ ๙๐.๖๖ 
ป.๕ ๗๗ - - - ๑ ๓ ๒ ๑๘ ๕๓ ๗๓ ๙๔.๘๐ 
ป.๖ ๗๒ - - - - ๓ ๗ ๑๓ ๔๙ ๖๙ ๙๕.๘๓ 
รวม ๔๒๘ - ๑ - ๑๐ ๒๑ ๔๘ ๘๗ ๒๖๑ ๓๙๖ ๙๒.๕๒ 

  
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
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๘๙ 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน 
นกัเรียน 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ จ านวน 
นร. ท่ีได้
ระดบั ๓
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดบั ๓
ข้ึนไป 

๐ ๑ 
๑.
๕ 

๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

การงานฯ            
ป.๑ ๕๙ - - - ๑ ๗ ๑๓ ๑๓ ๒๕ ๕๑ ๘๖.๔๔ 
ป.๒ ๖๓ - - - ๔ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๒๓ ๔๘ ๗๖.๑๙ 
ป.๓ ๘๒ - - ๑ ๑๙ ๒๖ ๒๒ ๖ ๘ ๓๖ ๔๓.๙๐ 
ป.๔ ๗๕ - ๑ ๒ ๘ ๒๑ ๑๙ ๑๕ ๙ ๔๓ ๕๗.๓๓ 
ป.๕ ๗๗ - - - - ๖ ๑๐ ๒๐ ๔๑ ๗๑ ๙๒.๒๐ 
ป.๖ ๗๒ - - - - - ๗ ๒๓ ๔๒ ๗๒ ๑๐๐ 
รวม ๔๒๘ - ๑ ๓ ๓๒ ๗๑ ๘๓ ๙๐ ๑๔๘ ๓๒๑ ๗๕ 
ภาษา 

ต่างประเทศ 

           

ป.๑ ๕๙ - - ๒ ๓ ๕ ๔ ๕ ๔๐ ๔๙ ๘๓.๐๕ 
ป.๒ ๖๓ - ๑ ๒ ๔ ๒ ๑๓ ๑๔ ๒๗ ๕๔ ๘๕.๗๑ 
ป.๓ ๘๒ - ๘ ๑ ๗ ๑๐ ๕ ๑๖ ๓๕ ๕๖ ๖๘.๒๙ 
ป.๔ ๗๕ - ๑ ๑ ๑๖ ๑๔ ๑๕ ๑๐ ๑๘ ๔๓ ๕๗.๓๓ 
ป.๕ ๗๗ - ๑ - ๔ ๑๕ ๑๗ ๑๔ ๒๖ ๕๗ ๗๔.๐๒ 
ป.๖ ๗๒ - ๔ - ๒๒ ๒๓ ๑๖ ๔ ๓ ๒๓ ๓๑.๙๔ 
รวม ๔๒๘ - ๑๕ ๖ ๕๖ ๖๙ ๗๐ ๖๓ ๑๔๙ ๒๘๒ ๖๕.๘๘ 

ประวตัศิาสตร์            
ป.๑ ๕๙ - - ๕ ๑๑ ๑๐ ๑๔ ๑๑ ๘ ๓๑ ๕๒.๕๔ 
ป.๒ ๖๓ - - ๑ - ๘ ๑๓ ๑๔ ๒๗ ๕๔ ๘๕.๗๑ 
ป.๓ ๘๒ - - - ๙ ๒๔ ๒๖ ๑๒ ๑๑ ๔๙ ๕๙.๗๕ 
ป.๔ ๗๕ - ๑ - ๑๕ ๑๙ ๒๖ ๕ ๙ ๔๐ ๕๓.๓๓ 
ป.๕ ๗๗ - - ๑ - ๑ ๑๑ ๒๓ ๔๑ ๗๕ ๙๗.๔๐ 
ป.๖ ๗๒ - - ๑ ๑ ๗ ๘ ๒๓ ๓๒ ๖๓ ๘๗.๕๐ 
รวม ๔๒๘ - ๑ ๘ ๓๖ ๖๙ ๙๘ ๘๘ ๑๒๘ ๓๑๒ ๗๒.๘๙ 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
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๙๐ 
 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน 
นกัเรียน 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ จ านวน 
นร. ท่ีได้
ระดบั ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดบั ๓ 
ข้ึนไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

หน้าที่
พลเมือง 

           

ป.๑ ๕๙ - - - - - - - ๕๙ ๕๙ ๑๐๐ 
ป.๒ ๖๓ - - ๒ ๔ ๕ ๙ ๑๘ ๒๕ ๕๒ ๘๒.๕๓ 
ป.๓ ๘๒ - - ๕ ๓ ๗ ๒๐ ๑๘ ๒๙ ๖๗ ๘๑.๗๐ 
ป.๔ ๗๕ - ๑ ๑ ๓ ๑๓ ๑๙ ๒๐ ๑๘ ๕๗ ๗๖ 
ป.๕ ๗๗ - ๒ - ๒ ๒๒ ๒๕ ๑๘ ๘ ๕๑ ๖๖.๒๓ 
ป.๖ ๗๒ - - - ๒ ๖ ๑๑ ๒๖ ๒๗ ๖๔ ๘๘.๘๘ 
รวม ๔๒๘ - ๓ ๘ ๑๔ ๕๓ ๘๔ ๑๐๐ ๑๖๖ ๓๕๐ ๘๑.๗๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
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๙๑ 
 

๒)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ภาคเรียนท่ี๑ จ านวน 
 นร.ท่ีได้
ระดบั ๓
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดบั ๓
ข้ึนไป 

จ านวนท่ี
เขา้สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย            
ม. ๑ ๖๐ - ๑ ๒ ๕ ๑๐ ๑๒ ๑๗ ๑๓ ๔๒ ๖๗.๗๔ 
ม. ๒ ๘๔ - ๑๕ ๙ ๑๔ ๑๖ ๑๑ ๖ ๑๓ ๓๐ ๓๕.๗๑ 
ม. ๓ ๖๗ - ๓ ๑๑ ๑๒ ๑๒ ๑๗ ๔ ๘ ๒๙ ๔๓.๒๘ 
รวม ๒๑๑ - ๑๙ ๒๒ ๓๑ ๓๘ ๔๐ ๒๗ ๓๔ ๑๐๑ ๔๗.๘๖ 

คณติศาสตร์            
ม. ๑ ๖๐ - ๑ ๘ ๑๓ ๑๓ ๕ ๕ ๑๕ ๒๕ ๔๑.๖๖ 
ม. ๒ ๘๔ - ๑๘ ๑๘ ๑๙ ๘ ๙ ๖ ๖ ๒๑ ๒๕ 
ม. ๓ ๖๗ - ๒๓ ๑๕ ๑๑ ๘ ๔ ๓ ๓ ๑๐ ๑๔.๙๒ 
รวม ๒๑๑ - ๔๒ ๔๑ ๔๓ ๒๙ ๑๘ ๑๔ ๒๔ ๕๖ ๒๖.๕๔ 

วทิยาศาสตร์            
ม. ๑ ๖๐ - ๗ - ๑๖ ๑๙ ๑๒ ๒ ๔ ๑๘ ๓๐ 
ม. ๒ ๘๔ - ๓ - ๓๒ ๒๕ ๑๖ ๖ ๒ ๒๔ ๒๘.๕๗ 
ม. ๓ ๖๗ - ๓ ๗ ๑๔ ๑๓ ๑๕ ๗ ๘ ๓๐ ๔๔.๗๖ 
รวม ๒๑๑ - ๑๓ ๗ ๖๒ ๕๗ ๔๓ ๑๕ ๑๔ ๗๒ ๓๔.๑๒ 

สังคมศึกษา ฯ            
ม. ๑ ๖๐ - ๔ ๑๘ ๒๘ ๕ ๕ - - ๕ ๘.๓๓ 
ม. ๒ ๘๔ - ๔ ๓ ๑๓ ๒๑ ๒๗ ๘ ๘ ๔๓ ๕๑.๑๙ 
ม. ๓ ๖๗ - ๑๖ ๘ ๙ ๖ ๑๐ ๑๓ ๕ ๒๘ ๔๑.๗๙ 
รวม ๒๑๑ - ๒๔ ๒๙ ๕๐ ๓๒ ๔๒ ๒๑ ๑๓ ๗๖ ๓๖.๐๑ 

สุขศึกษาและ       
พลศึกษา 

           

ม. ๑ ๖๐ - ๒ ๑ ๑๑ ๒๓ ๑๗ ๔ ๒ ๒๓ ๓๘.๓๓ 
ม. ๒ ๘๔ - ๓ - ๑ ๒ ๖ ๑๔ ๕๘ ๗๘ ๙๒.๘๕ 
ม. ๓ ๖๗ - ๒ ๒ ๙ ๓ ๒๐ ๑๘ ๑๓ ๕๑ ๗๖.๑๑ 
รวม ๒๑๑ - ๗ ๓ ๒๑ ๒๘ ๔๓ ๓๖ ๗๓ ๑๕๒ ๗๒.๐๓ 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
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๙๒ 
 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ภาคเรียนท่ี๑ จ านวน 
 นร.ท่ีได้
ระดบั ๓
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดบั ๓
ข้ึนไป 

จ านวน
ท่ีเขา้
สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ศิลปะ            
ม. ๑ ๖๐ - ๗ ๖ ๑๔ ๑๐ ๙ ๗ ๗ ๒๓ ๓๘.๓๓ 
ม. ๒ ๘๔ - ๙ ๒ ๔ ๒๙ ๑๓ ๑๕ ๑๒ ๔๐ ๔๗.๖๑ 
ม. ๓ ๖๗ - ๔ ๓ ๔ ๙ ๑๒ ๑๖ ๑๙ ๔๗ ๗๐.๑๔ 
รวม ๒๑๑ - ๒๐ ๑๑ ๒๒ ๔๘ ๓๔ ๓๘ ๓๘ ๑๑๐ ๕๒.๑๓ 

การงานอาชีพฯ            
ม. ๑ ๖๐ - ๑๓ ๑ ๔ ๔ ๕ ๔ ๒๙ ๓๘ ๖๓.๓๓ 
ม. ๒ ๘๔ - ๖ ๒ ๗ ๑๐ ๙ ๑๖ ๓๔ ๕๙ ๗๐.๒๓ 
ม. ๓ ๖๗ - ๑๙ ๓ ๖ ๗ ๔ ๗ ๒๑ ๓๒ ๔๗.๗๖ 
รวม ๒๑๑ - ๓๘ ๖ ๑๗ ๒๑ ๑๘ ๒๗ ๘๔ ๑๒๙ ๖๑.๑๓ 

ภาษา        
ต่างประเทศ 

           

ม. ๑ ๖๐ - ๑ ๔ ๑๐ ๑๖ ๘ ๑๒ ๙ ๒๙ ๔๘.๓๓ 
ม. ๒ ๘๔ - ๕ ๒ ๙ ๒๑ ๑๙ ๘ ๒๐ ๔๗ ๕๕.๙๕ 
ม. ๓ ๖๗ - ๑ ๖ ๑๒ ๑๘ ๑๐ ๑๑ ๙ ๓๐ ๔๔.๗๗ 
รวม ๒๑๑ - ๗ ๑๒ ๓๑ ๕๕ ๓๗ ๓๑ ๓๘ ๑๐๖ ๕๐.๒๓ 

รายวชิาเพิม่เติม 
ประวตัิศาสตร์ 

           

ม. ๑ ๖๐ - ๒ ๑ ๑๑ ๒๓ ๑๗ ๔ ๒ ๒๓ ๓๘.๓๓ 
ม. ๒ ๘๔ - ๔ ๓ ๘ ๓๒ ๒๓ ๙ ๕ ๓๗ ๔๔.๐๔ 
ม. ๓ ๖๗ - ๑๗ ๘ ๑๓ ๑๒ ๕ ๘ ๔ ๑๗ ๒๕.๓๗ 
รวม ๒๑๑ - ๒๓ ๑๒ ๓๒ ๖๗ ๔๕ ๒๑ ๑๑ ๗๗ ๓๖.๔๙ 
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๙๓ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ภาคเรียนท่ี๑ จ านวน 
 นร.ท่ีได้
ระดบั ๓
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดบั ๓
ข้ึนไป 

จ านวนท่ี
เขา้สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวชิาเพิม่เติม 
คณติศาสตร์ 

           

ม. ๑ ๖๐ - ๑๑ ๑๔ ๑๑ ๘ ๘ ๓ ๕ ๑ต ๒๖.๖๖ 
ม. ๒ ๘๔ - ๒๒ ๑๔ ๑๕ ๑๕ ๗ ๕ ๖ ๑๘ ๒๑.๔๒ 
ม. ๓ ๖๗ - ๒๖ ๑๒ ๑๒ ๘ ๕ ๕ ๒ ๙ ๑๓.๔๓ 
รวม ๒๑๑ - ๕๙ ๓๘ ๓๘ ๓๑ ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๔๓ ๒๐.๓๗ 

รายวชิาเพิม่เติม
วทิยาศาสตร์ 

           

ม. ๑ ๖๐ - ๒ ๑ ๗ ๑๕ ๒๑ ๙ ๕ ๓๕ ๕๘.๓๓ 
ม. ๒ ๘๔ - ๓ - ๑๙ ๒๒ ๑๒ ๑๒ ๑๖ ๔๐ ๔๗.๖๑ 
ม. ๓ ๖๗ - ๑ ๑ ๑๔ ๒๒ ๑๔ ๙ ๖ ๒๙ ๔๓.๒๘ 
รวม ๒๑๑ - ๖ ๒ ๔๐ ๕๙ ๔๗ ๓๐ ๒๗ ๑๐๔ ๔๙.๒๘ 

รายวชิาเพิม่เติม 
หน้าทีพ่ลเมือง 

           

ม. ๑ - - - - - - - - - - - 
ม. ๒ ๘๔ - ๘ ๑ ๗ ๑ ๑๒ ๕ ๕๐ ๖๗ ๗๙.๗๖ 
ม. ๓ ๖๗ - ๑ - - ๑ ๑๓ ๑๓ ๓๙ ๖๕ ๙๗.๐๑ 
รวม ๑๕๑ - ๙ ๑ ๗ ๒ ๒๕ ๑๘ ๘๙ ๑๓๒ ๕๗.๔๑ 

รายวชิาเพิม่เติม 
การงานอาชีพ 

           

ม. ๑ ๖๐ - ๑๓ ๑ ๔ ๔ ๕ ๔ ๒๙ ๓๘ ๖๓.๓๓ 
ม. ๒ - - - - - - - - - - - 
ม. ๓ - - - - - - - - - - - 
รวม ๖๐ - ๑๓ ๑ ๔ ๔ ๕ ๔ ๒๙ ๓๘ ๖๓.๓๓ 

 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๙๔ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ภาคเรียนท่ี๑ จ านวน 
 นร.ท่ีได้
ระดบั ๓
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดบั ๓
ข้ึนไป 

จ านวนท่ี
เขา้สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวชิาเพิม่เติม 
ภาษาไทย 

           

ม. ๑ ๖๐ - ๑ - ๔ ๑๐ ๑๙ ๑๗ ๙ ๔๕ ๗๕ 
ม. ๒ ๘๔ - ๘ ๑๑ ๑๗ ๑๕ ๒๐ ๖ ๗ ๓๓ ๓๙.๒๘ 
ม. ๓ ๖๗ - ๒ ๒๐ ๑๘ ๑๒ ๑๑ ๑ ๓ ๑๕ ๒๒.๓๘ 
รวม ๒๑๑ - ๑๑ ๓๑ ๓๙ ๓๗ ๕๐ ๒๔ ๑๙ ๙๓ ๔๔.๐๗ 

รายวชิาเพิม่เติม
เทคโนฯ 

           

      ม. ๑ ๖๐ - ๑ - ๔ ๑๐ ๑๔ ๑๑ ๒๐ ๔๕ ๗๕ 
 - - -  - - - - - - - - 
 - - - - - - - - - - - 

รวม ๖๐ - ๑ - ๔ ๑๐ ๑๔ ๑๑ ๒๐ ๔๕ ๗๕ 
รายวชิาเพิม่เติม
ภาษาองักฤษ 

           

ม. ๑ - - - - - - - - - - - 
ม. ๒ ๘๔ - ๓ ๔ ๑๗ ๑๖ ๒๑ ๑๑ ๑๒ ๔๔ ๕๒.๓๘ 
ม. ๓ ๖๗ - ๒ ๑ ๑๙ ๒๑ ๑๑ ๗ ๖ ๒๔ ๓๕.๘๒ 

รวม ๑๕๑ - ๕ ๕ ๓๖ ๓๗ ๓๒ ๑๘ ๑๘ ๖๘ ๔๕.๐๓ 
รายวชิาเพิม่เติม
อาเซียน 

           

ม. ๑ ๖๐ - ๓ - ๕ ๘ ๑๖ ๑๖ ๑๒ ๔๔ ๗๓.๓๓ 
ม. ๒ - - - - - - - - - - - 
ม. ๓ - - - - - - - - - - - 
รวม ๖๐ - ๓ - ๕ ๘ ๑๖ ๑๖ ๑๒ ๔๔ ๗๓.๓๓ 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๙๕ 
 

 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ภาคเรียนท่ี๒ จ านวน 
 นร.ท่ีได้
ระดบั ๓
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดบั ๓
ข้ึนไป 

จ านวน
ท่ีเขา้
สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย            
ม. ๑ ๕๘ - - ๒ ๔ ๖ ๗ ๑๒ ๒๗ ๔๖ ๗๙.๓๓ 
ม. ๒ ๗๗ - ๑ ๒ ๖ ๑๓ ๒๗ ๑๒ ๑๖ ๕๕ ๗๑.๔๒ 
ม. ๓ ๖๒ - ๑ ๙ ๑๕ ๑๕ ๑๓ ๔ ๕ ๒๒ ๓๕.๔๘ 
รวม ๑๙๗ - ๒ ๑๓ ๒๕ ๓๔ ๔๗ ๒๘ ๔๘ ๑๒๓ ๖๒.๔๓ 

คณติศาสตร์            
ม. ๑ ๕๘ - ๑๕ ๕ ๗ ๒ ๑๒ ๙ ๘ ๒๙ ๕๐ 
ม. ๒ ๗๗ - ๑๘ ๑๕ ๑๙ ๙ ๕ ๕ ๖ ๑๖ ๒๐.๗๗ 
ม. ๓ ๖๒ - ๑๓ ๑๒ ๑๐ ๗ ๗ ๕ ๘ ๒๐ ๓๒.๒๕ 
รวม ๑๙๗ - ๔๖ ๓๒ ๓๖ ๑๘ ๒๔ ๑๙ ๒๒ ๖๕ ๓๒.๙๙ 

วทิยาศาสตร์            
ม. ๑ ๕๘ - - - ๓ ๑๔ ๑๓ ๗ ๒๑ ๔๑ ๗๐.๖๘ 
ม. ๒ ๗๗ - - ๑ ๓๐ ๒๘ ๑๑ ๔ ๓ ๑๘ ๒๓.๓๗ 
ม. ๓ ๖๒ - - ๘ ๑๖ ๑๓ ๑๒ ๓ ๑๐ ๒๕ ๔๐.๓๒ 
รวม ๑๙๗ - - ๙ ๔๙ ๕๕ ๓๖ ๑๔ ๓๔ ๘๔ ๔๒.๖๓ 

สังคมศึกษา            
ม. ๑ ๕๘ - - ๑ ๑๔ ๑๖ ๘ ๕ ๑๔ ๒๗ ๔๖.๕๕ 
ม. ๒ ๗๗ - - ๓ ๑๐ ๒๕ ๒๑ ๑๓ ๕ ๓๙ ๕๐.๖๔ 
ม. ๓ ๖๒ - - - ๑๓ ๒๔ ๑๑ ๘ ๖ ๒๕ ๔๐.๓๒ 

รวม ๑๙๗ - - ๔ ๓๗ ๖๕ ๔๐ ๒๖ ๒๕ ๙๑ ๔๖.๑๙ 
สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

           

ม. ๑ ๕๘ - - - ๗ ๑๒ ๑๘ ๑๖ ๕ ๓๙ ๖๗.๒๔ 
ม. ๒ ๗๗ - - - - ๒ ๔ ๑๖ ๕๕ ๗๕ ๙๗.๔๐ 
ม. ๓ ๖๒ - - - - ๕ ๘ ๒๓ ๒๖ ๕๗ ๙๑.๙๓ 
รวม ๑๙๗ - - - ๗ ๑๙ ๓๐ ๕๕ ๘๖ ๑๖๓ ๘๒.๗๔ 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
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๙๖ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ภาคเรียนท่ี๒ จ านวน 
 นร.ท่ีได้
ระดบั ๓
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดบั ๓
ข้ึนไป 

จ านวน
ท่ีเขา้
สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ประวตัิศาสตร์            
ม. ๑ ๕๘ - - - ๙ ๓๗ ๘ ๒ ๒ ๑๒ ๒๐.๖๘ 
ม. ๒ ๗๗ - - ๒ ๑๓ ๒๗ ๑๓ ๘ ๑๔ ๓๕ ๔๕.๔๕ 
ม. ๓ ๖๒ - ๑ - ๒๒ ๒๕ ๘ ๔ ๒ ๑๔ ๒๒.๕๘ 
รวม ๑๙๗ - ๑ ๒ ๔๔ ๘๙ ๒๙ ๑๔ ๑๘ ๖๑ ๓๐.๙๖ 
ศิลปะ            
ม. ๑ ๕๘ - ๔ ๒ - ๑๑ ๘ ๑๓ ๒๐ ๔๑ ๗๐.๖๘ 
ม. ๒ ๗๗ - - - ๓ ๔ ๗ ๑๘ ๑๕ ๗๐ ๙๐.๙๐ 
ม. ๓ ๖๒ - - - ๑ ๑๐ ๑๔ ๑๐ ๒๗ ๕๑ ๘๒.๒๕ 
รวม ๑๙๗ - ๔ ๒ ๔ ๒๕ ๒๙ ๔๑ ๙๒ ๑๖๒ ๘๒.๒๓ 

การงานอาชีพฯ            
ม. ๑ ๕๘ - - ๑ ๒ ๓ ๗ ๑๕ ๓๐ ๕๒ ๘๙.๖๕ 
ม. ๒ ๗๗ - - ๓ ๒ ๑๓ ๙ ๑๓ ๓๗ ๕๙ ๗๖.๖๒ 
ม. ๓ ๖๒ - - ๕ ๙ ๗ ๑๐ ๘ ๒๓ ๔๑ ๖๖.๑๒ 
รวม ๑๙๗ - - ๙ ๑๓ ๒๓ ๒๖ ๓๖ ๙๐ ๑๕ ๗๗.๑๕ 
ภาษา        

ต่างประเทศ 
           

ม. ๑ ๕๘ - - ๔ ๘ ๑๒ ๑๐ ๔ ๒๐ ๓๔ ๕๘.๖๒ 
ม. ๒ ๗๗ - ๔ ๘ ๗ ๑๕ ๒๐ ๑๖ ๗ ๔๓ ๕๕.๘๔ 
ม. ๓ ๖๒ - ๔ ๖ ๗ ๑๐ ๑๓ ๙ ๑๓ ๓๕ ๕๖.๔๕ 
รวม ๑๙๗ - ๘ ๑๘ ๒๒ ๓๗ ๔ภ ๒๙ ๔๐ ๑๑๒ ๕๖.๘๕ 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
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๙๗ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ภาคเรียนท่ี๒ จ านวน 
 นร.ท่ีได้
ระดบั ๓
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดบั ๓
ข้ึนไป 

จ านวน
ท่ีเขา้
สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวชิาเพิม่เติม 
หน้าทีพ่ลเมือง 

           

ม. ๑ ๕๘ - - ๖ ๑๑ ๒๑ ๑๖ ๔ - ๒๐ ๓๔.๔๘ 
ม. ๒ - - - - - - - - - - - 
ม. ๓ ๖๒ - - ๖ ๑๖ ๖ ๑๕ ๕ ๑๔ ๓๔ ๕๔.๘๓ 
รวม ๑๒๐ - - ๑๒ ๒๗ ๒๗ ๓๑ ๙ ๑๔ ๕๔ ๔๕.๐๐ 

รายวชิาเพิม่เติม 
คณติศาสตร์ 

           

ม. ๑ ๕๘ - ๙ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๘ ๒ ๒ ๑๒ ๒๐.๖๘ 
ม. ๒ ๗๗ - ๓๐ ๑๕ ๑๓ ๕ ๘ ๒ ๔ ๑๔ ๑๘.๑๘ 
ม. ๓ ๖๒ - ๓๐ ๖ ๔ ๑๑ ๓ ๓ ๕ ๑๑ ๑๗.๗๔ 
รวม ๑๙๗ - ๖๙ ๓๑ ๒๙ ๓๑ ๑๙ ๗ ๑๑ ๓๗ ๑๘.๗๘ 

รายวชิาเพิม่เติม 
วทิยาศาสตร์ 

           

ม. ๑ ๕๘ - - - - ๑๒ ๙ ๑๖ ๒๑ ๔๖ ๗๙.๓๑ 
ม. ๒ ๗๗ - - - - ๔๘ ๑๖ ๖ ๗ ๒๙ ๓๗.๖๖ 
ม. ๓ ๖๒ - - ๕ ๕ ๖ ๒๒ ๑๒ ๑๒ ๔๖ ๗๔.๑๙ 
รวม ๑๙๗ - - ๕ ๕ ๖๖ ๔๗ ๓๔ ๔๐ ๑๒๑ ๖๑.๔๒ 

รายวชิาเพิม่เติม 
การงานอาชีพ 

           

ม. ๑ ๕๘ - ๑ - - ๑ ๑๘ ๑๙ ๑๙ ๕๖ ๙๖.๕๕ 
ม. ๒ - - - - - - - - - - - 
ม. ๓ - - - - - - - - - - - 
รวม ๕๘ - ๑ - - ๑ ๑๘ ๑๙ ๑๙ ๕๖ ๙๖.๕๕ 

 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
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๙๘ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ภาคเรียนท่ี๒ จ านวน 
 นร.ท่ีได้
ระดบั ๓
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดบั ๓
ข้ึนไป 

จ านวน
ท่ีเขา้
สอบ 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

รายวชิาเพิม่เติม 
ภาษาองักฤษ 

           

ม. ๑ - - - - - - - - - - - 
ม. ๒ ๗๗ - ๕ ๑ ๖ ๑๑ ๑๗ ๑๒ ๒๕ ๕๔ ๗๐.๑๒ 
ม. ๓ ๖๒ - ๑ ๑๑ ๗ ๑๒ ๓ ๖ ๒๒ ๓๑ ๕๐ 
รวม ๑๓๙ - ๖ ๑๒ ๑๓ ๒๓ ๒๐ ๑๘ ๔๗ ๘๕ ๖๑.๑๕ 

รายวชิาเพิม่เติม 
ภาษไทย 

           

ม. ๑ ๕๘ - - ๑ ๔ ๙ ๑๓ ๑๖ ๑๕ ๔๔ ๗๕.๘๖ 
ม. ๒ ๗๗ - - ๑ ๕ ๒๗ ๓๑ ๖ ๗ ๔๔ ๕๗.๑๔ 
ม. ๓ ๖๒ - ๑ ๒๔ ๒๐ ๘ ๖ ๓ - ๙ ๑๔.๕๑ 
รวม ๑๙๗ - ๑ ๒๖ ๒๙ ๔๔ ๕๐ ๒๕ ๒๒ ๙๗ ๔๙.๒๓ 

รายวชิาเพิม่เติม 
อาเซียน 

           

ม. ๑ - - - - - - - - - - - 
ม. ๒ ๗๗ - - ๓ ๗ ๓๑ ๒๗ ๙ - ๓๖ ๔๖.๗๕ 
ม. ๓ - - - - - - - - - - - 
รวม ๗๗ - - ๓ ๗ ๓๑ ๒๗ ๙ - ๓๖ ๔๖.๗๕ 

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
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๙๙ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาต ิ
๑) ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ (NT ปีการศึกษา ๒๕๖๑)  

สาระการเรียนรู้ 
จ านวน
คน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ีย 
ร้อยละ 

จ านวนนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ดา้นภาษา 69 51.92 6.52 51.92 4 27 25 13 
ดา้นการคิดค านวณ 69 47.41 6.01 47.41 8 16 35 10 
ดา้นการใชเ้หตุผล 69 46.58 5.67 46.58 3 24 26 16 

 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ (O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สาระวชิา 
จ านวน
คน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ีย         
ร้อยละ 

นกัเรียนท่ีมีคะแนนสูง
กวา่ขีดจ ากดัล่าง 

     จ านวน ร้อยละ 
ภาษาไทย ๖๖ ๕๒.๖๒ ๑๒.๙๒ ๕๒.๖๒ ๓๒ ๔๘.๔๙ 
คณิตศาสตร์ ๖๖ ๔๐.๒๓ ๑๔.๘๓ ๔๐.๒๓ ๓๕ ๕๓.๐๓ 
วทิยาศาสตร์ ๖๖ ๔๑.๑๑ ๑๐.๐๙ ๔๑.๑๑ ๓๙ ๕๙.๐๙ 
ภาษาต่างประเทศ ๖๖ ๓๓.๘๓ ๙.๔๐ ๓๓.๘๓ ๒๐ ๓๐.๓๐ 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ (O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 

สาระวชิา 
จ านวน
คน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ีย         
ร้อยละ 

นกัเรียนท่ีมีคะแนนสูง
กวา่ขีดจ ากดัล่าง 

     จ านวน ร้อยละ 
ภาษาไทย ๕๙ ๕๖.๖๑ ๑๔.๐๔ ๕๖.๖๑ ๓๒ ๕๔.๒๓ 
คณิตศาสตร์ ๕๙ ๒๔.๑๔ ๘.๔๐ ๒๔.๑๔ ๑๑ ๑๘.๖๔ 
วทิยาศาสตร์ ๕๙ ๓๔.๕๘ ๙.๗๘ ๓๔.๕๘ ๒๘ ๔๗.๔๖ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๙ ๒๗.๘๓ ๗.๒๐ ๒๗.๘๓ ๒๒ ๓๗.๒๙ 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๐๐ 
 

การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
    ๑) คุณลกัษณ์อนัพงึประสงค์ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
 
ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
รักชาติ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ป. ๑ ๕๙ ๕๙ - - - ๕๓ ๖ - - ๔๙ ๑๐ - - ๕๕ ๔ - - ๕๙ - - - 
ป. ๒ ๖๓ ๖๓ - - - ๖๓ - - - ๖๓ - - - ๖๓ - - - ๖๓ - - - 
ป. ๓ ๘๒ ๓๕ ๔๔ ๓ - ๓๕ ๔๓ ๔ - ๓๘ ๓๙ ๕ - ๓๖ ๔๓ ๓ - ๓๕ ๔๕ ๒ - 
ป. ๔ ๗๕ ๗๑ ๓ - ๑ ๖๔ ๑๐ - ๑ ๖๑ ๑๓ - ๑ ๖๐ ๑๔ - ๑ ๖๒ ๑๒ - ๑ 

ป. ๕ ๗๗ ๗๗ - - - ๖๗ ๑๐ - - ๓๖ ๔๑ - - ๕๑ ๒๖ - - ๖๓ ๑๔ - - 
ป. ๖ ๗๒ ๗๒ - - - ๖๐ ๑๒ - - ๕๕ ๑๓ ๔ - ๕๓ ๑๖ ๓ - ๖๘ ๔ - - 
ม. ๑ ๕๘ ๕๘ - - - ๕๘ - - - ๓๔ ๑๗ ๗ - ๓๘ ๑๕ ๕ - ๕๘ - - - 
ม. ๒ ๗๗ ๗๕ ๒ - - ๗๕ ๒ - - ๗๔ ๓ - - ๗๓ ๔ - - ๗๓ ๔ - - 
ม. ๓ ๖๒ ๖๒ - - - ๕๒ ๑๐ - - ๔๒ ๒๐ - - ๔๒ ๒๐ - - ๔๗ ๑๕ - - 
รวม ๖๒๕ ๕๗๒ ๔๙ - - ๕๒๗ ๙๓ ๔ ๑ ๔๕๒ ๑๕๖ ๑๖ ๑ ๔๗๑ ๑๔๒ ๑๑ ๑ ๕๒๘ ๙๔ ๒ ๑ 

 
 
  



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๐๑ 
 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

มุ่งม่ันท างาน รักความเป็นไทย จิตสาธารณะ 
จ านวนที่ผ่านครบ ๘ 

ประการ 
 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

    

ป. ๑ ๕๙ ๔๙ ๑๐ - - ๕๘ ๑ - - ๕๕ ๔ - - ๕๙ - - -     
ป. ๒ ๖๓ ๖๑ ๒ - - ๖๓ - - - ๖๓ - - - ๖๓ - - -     
ป. ๓ ๘๒ ๓๖ ๔๒ ๔ - ๓๕ ๔๕ ๒ - ๓๘ ๔๒ ๒ - ๔๐ ๔๐ ๒ -     
ป. ๔ ๗๕ ๖๐ ๑๔ - ๑ ๖๔ ๑๐ - ๑ ๗๑ ๓ - ๑ ๖๐ ๑๔ - ๑     
ป. ๕ ๗๗ ๕๘ ๑๙ - - ๗๗ - - - ๗๗ - - - ๖๔ ๑๓ - -     
ป. ๖ ๗๒ ๔๘ ๒๐ ๔ - ๗๒ - - - ๖๗ ๕ - - ๖๑ ๑๑ ๑ -     
ม. ๑ ๕๘ ๓๗ ๑๕ ๖ - ๕๘ - - - ๓๖ ๑๒ ๑๐ - ๕๘ - - -     
ม. ๒ ๗๗ ๗๔ ๓ - - ๗๓ ๔ - - ๗๓ ๔ - - ๗๔ ๓ - -     
ม. ๓ ๖๒ ๔๒ ๒๐ - - ๕๒ ๑๐ - - ๔๗ ๑๕ - - ๔๗ ๑๕ - -     
รวม ๖๒๕ ๔๖๕ ๑๔๕ ๑๔ ๑ ๕๕๒ ๗๐ ๒ ๑ ๕๒๗ ๘๕ ๑๒ ๑ ๕๒๕ ๙๖ ๓ ๑     

    

 

 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๐๒ 
 

๒) คุณธรรมพืน้ฐาน ๘ ประการและความกตัญญู ตามนโยบายสพฐ. 
 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ (คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการและความกตัญญู) 
๑. ขยัน ๒. ประหยัด ๓. ซื่อสัตย์ ๔. มีวินัย ๕. สุภาพ 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยี่ยม 

ด ี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ป. ๑ ๕๙ ๕๓ ๖ - - ๔๙ ๑๐ - - ๕๕ ๔ - - ๕๙ - - - ๕๘ ๑ - - 
ป. ๒ ๖๓ ๖๓ - - - ๖๓ - - - ๖๓ - - - ๖๓ - - - ๖๓ - - - 
ป. ๓ ๘๒ ๗๓ ๖ ๓ - ๓๘ ๔๒ ๒ - ๗๓ ๗ ๒ - ๗๐ ๘ ๔ - ๓๖ ๔๔ ๒ - 
ป. ๔ ๗๕ ๗๑ ๓ - ๑ ๖๔ ๑๐ - ๑ ๖๑ ๑๓ - ๑ ๖๐ ๑๔ - ๑ ๖๒ ๑๒ - ๑ 
ป. ๕ ๗๗ ๗๗ - - - ๗๗ - - - ๕๓ ๒๔ - - ๖๙ ๘ - - ๖๖ ๑๑ - - 
ป. ๖ ๗๒ ๖๐ ๑๒ - - ๗๒ - - - ๕๘ ๑๐ ๔ - ๕๔ ๑๘ - - ๗๒ - - - 
ม. ๑ ๕๘ ๓๖ ๑๒ ๑๐ - ๕๘ - - - ๕๘ - - - ๔๔ ๘ ๖ - ๕๘ - - - 
ม. ๒ ๗๗ ๗๕ ๒ - - ๗๔ ๓ - - ๗๕ ๒ - - ๗๓ ๔ - - ๗๓ ๔ - - 
ม. ๓ ๖๒ ๖๒ - - - ๕๒ ๑๐ - - ๕๒ ๑๐ - - ๕๒ ๑๐ - - ๔๗ ๑๕ - - 
รวม ๖๒๕ ๕๗๐ ๔๑ ๑๓ ๑ ๕๔๗ ๗๕ ๒ ๑ ๕๔๘ ๗๐ ๖ ๑ ๕๔๔ ๗๐ ๑๐ ๑ ๕๓๕ ๘๗ ๒ ๑ 

 
  



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๐๓ 
 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ (คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการและความกตัญญู) 
๖. สะอาด ๗. สามัคคี ๘. มีน้ าใจ รวม ๘ ประการ ความกตัญญู 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี
เยี่ยม 

ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

 ป.๑ ๕๙ ๕๕ ๔ - - ๕๙ - - - ๕๙ - - - ๕๙ - - - ๕๙ - - - 
ป. ๒ ๖๓ ๖๓ - - - ๖๓ - - - ๖๓ - - - ๖๓ - - - ๖๓ - - - 
ป. ๓ ๘๒ ๗๕ ๕ ๒ - ๔๐ ๔๐ ๒ - ๗๓ ๖ ๓ - ๘๒ - - - ๘๒ - - - 
ป. ๔ ๗๕ ๖๑ ๑๓ - ๑ ๖๔ ๑๐ - ๑ ๗๑ ๓ - ๑ ๗๑ - - - ๗๔ - - ๑ 
ป. ๕ ๗๗ ๕๖ ๒๑ - - ๕๙ ๑๘ - - ๖๔ ๑๓ - - ๗๗ ๓ - ๑ ๗๗ - - - 
ป. ๖ ๗๒ ๖๕ ๗ - - ๕๙ ๙ ๔ - ๕๙ ๑๑ ๒ - ๖๙ - - - ๗๒ - - - 
ม. ๑ ๕๘ ๕๘ - - - ๔๖ ๑๒ - - ๔๔ ๑๔ - - ๕๘ ๓ - - ๕๘ - - - 
ม. ๒ ๗๗ ๗๔ ๓ - - ๗๓ ๔ - - ๗๓ ๔ - - ๗๗ - - - ๗๗ - - - 
ม. ๓ ๖๒ ๕๒ ๑๐ - - ๕๒ ๑๐ - - ๔๗ ๑๕ - - ๖๒ - - - ๖๒ - - - 
รวม ๖๒๕ ๕๕๙ ๖๓ ๒ ๑ ๕๑๕ ๑๐๓ ๖ ๑ ๕๕๓ ๖๖ ๕ ๑ ๖๑๘ ๖ - ๑ ๖๒๕ - - - 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๐๔ 
 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน   

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ (การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ป. ๑ 59 ๔๐ ๖๗.๘๐ ๑๙ ๓๒.๒๐ - - - - 
ป. ๒ 63 ๔๙ ๗๗.๗๘ ๑๔ ๒๒.๒๒ - - - - 
ป. ๓ 82 ๒๗ ๓๒.๙๓ ๔๖ ๕๖.๑๐ ๙ ๑๐.๙๘ - - 
ป. ๔ 75 ๓๔ ๔๕.๓๓ ๔๐ ๕๓.๓๓ - - ๑ ๑.๓๓ 

ป. ๕ ๗7 ๕๐ ๖๔.๙๔ ๒๖ ๓๓.๗๗ ๑ ๑.๒๙ - - 
ป. ๖ 72 ๓๗ ๕๑.๓๙ ๒๖ ๓๖.๑๑ ๙ ๑๒.๕๐ - - 
ม. ๑ 58 ๕๐ ๘๖.๒๑ ๗ ๑๒.๐๗ ๑ ๑.๗๒ - - 
ม. ๒ 77 ๖๙ ๘๙.๖๑ ๘ ๑๐.๓๙ - - - - 
ม. ๓ 62 ๓๑ ๕๐.๐๐ ๓๑ ๕๐.๐๐ - - - - 
รวม 625 ๓๘๗ ๖๑.๙๒ ๒๑๗ ๓๔.๗๒ ๒๐ ๓.๒๐ ๑ ๐.๑๖ 

 
      ผลการประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ป. ๑ 59 59 ๑๐๐.๐๐ - - 
ป. ๒ 63 63 ๑๐๐.๐๐ - - 
ป. ๓ 82 82 ๑๐๐.๐๐ - - 
ป. ๔ 75 74 98.67 1 1.33 
ป. ๕ ๗7 ๗7 ๑๐๐.๐๐ - - 
ป. ๖ 72 72 ๑๐๐.๐๐ - - 
ม. ๑ 58 58 ๑๐๐.๐๐ - - 
ม. ๒ 77 77 ๑๐๐.๐๐ - - 
ม. ๓ 62 62 ๑๐๐.๐๐ - - 

รวม 625 624 99.84 1 0.16 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๐๕ 
 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน 
 

ระ
ดบั

ชั้น
 

 

จ า
นว

นน
ักเรี

ยน
ทั้ง

หม
ด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน ๕ ดา้น  
ตามแนวทางการพฒันาท่ีหลกัสูตรสถานศึกษาก าหนด 

ความสามารถ  
 ในการส่ือสาร 

ความสามารถ          
 ในการคิด 

ความสามารถ   
 ในการแกปั้ญหา 

ความสามารถ         
ในการใช ้
ทกัษะชีวติ 

ความสามารถ   ใน
การใชเ้ทคโนโลย ี

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

ป. ๑ 59 59 ๑๐๐.๐๐ 59 ๑๐๐.๐๐ 59 ๑๐๐.๐๐ 59 ๑๐๐.๐๐ 59 ๑๐๐.๐๐ 
ป. ๒ 63 63 ๑๐๐.๐๐ 63 ๑๐๐.๐๐ 63 ๑๐๐.๐๐ 63 ๑๐๐.๐๐ 63 ๑๐๐.๐๐ 
ป. ๓ 82 82 ๑๐๐.๐๐ 82 ๑๐๐.๐๐ 82 ๑๐๐.๐๐ 82 ๑๐๐.๐๐ 82 ๑๐๐.๐๐ 
ป. ๔ 75 74 98.67 74 98.67 74 98.67 74 98.67 74 98.67 

ป. ๕ ๗7 ๗7 ๑๐๐.๐๐ ๗7 ๑๐๐.๐๐ ๗7 ๑๐๐.๐๐ ๗7 ๑๐๐.๐๐ ๗7 ๑๐๐.๐๐ 

ป. ๖ 72 72 ๑๐๐.๐๐ 72 ๑๐๐.๐๐ 72 ๑๐๐.๐๐ 72 ๑๐๐.๐๐ 72 ๑๐๐.๐๐ 

ม. ๑ 58 58 ๑๐๐.๐๐ 58 ๑๐๐.๐๐ 58 ๑๐๐.๐๐ 58 ๑๐๐.๐๐ 58 ๑๐๐.๐๐ 

ม. ๒ 77 77 ๑๐๐.๐๐ 77 ๑๐๐.๐๐ 77 ๑๐๐.๐๐ 77 ๑๐๐.๐๐ 77 ๑๐๐.๐๐ 

ม. ๓ 62 62 ๑๐๐.๐๐ 62 ๑๐๐.๐๐ 62 ๑๐๐.๐๐ 62 ๑๐๐.๐๐ 62 ๑๐๐.๐๐ 

รวม 625 624 99.84 624 99.84 624 99.84 624 99.84 624 99.84 
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๑๐๖ 
 

 
 

สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 
 

 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 ของโรงเรียนวัดธรรมศาลา 
(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 
 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๗ หมู่ ) ต าบลธรรมศาลา  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดนครปฐม  มีเนื้อที่  ๘  ไร่  ๓  งาน  ๔๑  ตารางวา ( ซึ่งตั้งในบริเวณที่ดินของวัดธรรมศาลา 
)  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่    อยู่ในชุมชนธรรมศาลา    สภาพชุมชนและประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม   เลี้ยงสัตว์ และรับจ้าง   มีฐานะปานกลาง    ต าบลธรรมศาลามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒  ประเภท  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลธรรมศาลาและเทศบาลต าบลธรรมศาลา  โรงเรียนตั้งอยู่ใน
เขตเทศบาลต าบลธรรมศาลา  ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 สรุปได้
ดังนี้ 
 

 
 

  
 
                   ผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมในปีการศึกษาที่ผ่านมาส่งผลให้นักเรียน เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานบริหาร จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ  นวัตกรรม และเทคโนโลยี ผู้เรียนมีคุณธรรมตามแนววิถี
พุทธ  ด ารงตนบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง   บรรลุตามวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์    ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ส่งเสริมหรือสืบสานโครงการพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจเพียงการป้องกันสิ่ง
เสพติด  การป้องกันอุบัติภัย  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  การพร้อมรับการเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียนเป็นต้น  โดยสถานศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครองชุมชน และสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนด
มาตรการส่งเสริม และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้การรับรองนักเรียนใช้บริการแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรได้รับการพัฒนา ผ่าน
การประกันคุณภาพ องค์กร ชุมชน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที ่๔ 
 

สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
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๑๐๗ 
 

 
          โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จระดับปฐมวัย 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

ปัจจัยสนับสนุน 
 

๑.โครงการส่งเสริมสุขภาพ  ระดับ
ปฐมวัย 

- งบประมาณ (รายหัวก่อนประถม ประถม มัธยม) 
ผู้บริหารและคณะครู  

๒.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย 

-งบประมาณ (รายหัวก่อนประถม) 
ผู้บริหาร  คณะครูและผู้ปกครอง  

๓.โครงการเด็กดีมีวินัยแต่งกาย
เสื้อผ้าไทย  ระดับปฐมวัย 

-งบประมาณ (รายหัวก่อนประถม )ผู้บริหาร คณะครูและ
ผู้ปกครอง  

๔.โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย -งบประมาณ (รายหัวก่อนประถม )ผู้บริหารและคณะครู  
๕.โครงการก ากับนิเทศการจัดการ
เรียนรู้  ระดับปฐมวัย 
 

งบประมาณ(รายหัวก่อนประถม ))ผู้บริหารและคณะครู  

๖.โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง  
ระดับปฐมวัย 
 

-งบประมาณ (รายหัวก่อนประถม )ผู้บริหารและคณะครูชุมชน  
ผู้ปกครอง  

๗.โครงการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับปฐมวัย 

-งบประมาณ (รายหัวก่อนประถม )ผู้บริหารและคณะครู 

๘.โครงการเปิดโลกกว้างทางการ
เรียนรู้  ระดับปฐมวัย 

-งบประมาณ (รายหัวก่อนประถม )ผู้บริหาร  คณะครูและ
ผู้ปกครอง 

๙.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
ระดับปฐมวัย 

-งบประมาณ (รายหัวก่อนประถม )ผู้บริหาร  คณะครูและ
ผู้ปกครอง 

๑๐.โครงการสวดมนต์ไหว้พระสร้าง
ธรรมะแต่เยาว์วัย   
ระดับปฐมวัย 

-งบประมาณ (รายหัวก่อนประถม )ผู้บริหาร  คณะครูและ
ผู้ปกครอง 

๑๑.โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนระดับปฐมวัย 

-งบประมาณ (รายหัวก่อนประถม )ผู้บริหาร  คณะครูและ
ผู้ปกครอง 
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๑๐๘ 
 

 
             โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
ปัจจัยสนับสนุน 

๑.โครงการพัฒนาวิชาการ งบประมาณ (รายหัวประถม มัธยม)
ผู้บริหารและคณะครู 

๒.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระวิชา
หลัก 

งบประมาณ (รายหัวประถม มัธยม)
ผู้บริหารและคณะครู 

๓.โครงการนิเทศภายในก ากับติดตามระดีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบประมาณ (รายหัวประถม มัธยม)
ผู้บริหารและคณะครู 

๔.โครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติด งบประมาณ (รายหัวประถม มัธยม)
ผู้บริหารและคณะครู 

๕.โครงการอบรมศึกษาห้องเรียนรู้และฝึกทักษะศิลปะ  ดนตรี  
กีฬา  และอาชีพ  พร้อมจัดนิทรรศการ 

งบประมาณ (รายหัวประถม มัธยม)
ผู้บริหารและคณะครู 

๖.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  และกิจวันส าคัญ  กิจกรรม
คุณภาพชีวิตนักเรียน 
 

งบประมาณ (รายได้สถานศึกษา
สวัสดิการ)ผู้บริหารและคณะครู 

๗.โครงการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน งบประมาณ (รายหัวประถม มัธยม)
ผู้บริหารและคณะครู 

๘.โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนห้องเรียน ครุภัณฑ์
และปรับภูมิทัศน์ 

งบประมาณ (รายหัวก่อนประถม ประถม 
มัธยม)ผู้บริหารและคณะครู 

๙.โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน งบประมาณ (รายหัวประถม มัธยม)
ผู้บริหารและคณะครู 

๑๐.โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
 

งบประมาณ (รายหัวประถม มัธยม)
ผู้บริหารและคณะครู 

๑๑.โครงการสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยใช้ถนน 
 

งบประมาณ (รายหัวประถม มัธยม)
ผู้บริหารและคณะครู 

๑๒.โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 

งบประมาณ (รายหัวประถม มัธยม) 

๑๓.โครงการพัฒนาการเรียนรู้  เด็กพิเศษเรียนรวม งบประมาณ (รายหัวประถม มัธยม) 
๑๔.โครงการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคธรงเรียนเพื่อการศึกษา งบประมาณ (รายหัวประถม มัธยม)

ผู้บริหารและคณะครู 
๑๕.โครงการห้องสมุด ๓ ดี งบประมาณ (รายหัวประถม มัธยม)

ผู้บริหารและคณะครู 
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๑๐๙ 
 

 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

ปัจจัยสนับสนุน 

๑6.โครงการจ้างบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
การศึกษา 

รายได้สถานศึกษา  สวัสดิการโรงเรียน 

๑๗.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ (รายหัวก่อนประถม ประถม 
มัธยม) 

๑๘.โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจครูและบุคลากร บริจาค  และสวัสดิการโรงเรียน 
๑๙.โครงการพัฒนางานงบประมาณและบริหารทั่วไป งบประมาณ (รายหัวก่อนประถม ประถม 

มัธยม) 
๒๐.โครงการสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบพร้อม
ปรับปรุงบริเวณและสถานที่ 

เงินบริจาคของวัดธรรมศาลา และชุมชน 

๒๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/พัฒนาภูมิทัศน์  อาคารสถานที่ งบประมาณ (รายหัวก่อนประถม ประถม 
มัธยม) 

๒๒.โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายได้สถานศึกษา 
๒๓.โครงการสานสัมพันธ์  บ้าน  ชุมชน  โรงเรียน งบประมาณ (รายหัวประถม มัธยม) 
๒๔.โครงการประสานสามัคคี อันดี กับชุมชน สวัสดิการโรงเรียน 
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๑๑๐ 
 

 

จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
 ๑. ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

ด้าน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพเด็ก ๑. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

๒. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
๓. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
๔. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  โรงเรียน
ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม  
ความรักความผูกพันกับผู้ปกครอง ฝึก
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม  และสติปัญญา 
 

โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ร่างกาย  กิจกรรมส่งเสริม
จริยธรรม สมาธิ ปัญญา  ให้กับ
นักเรียนทุกวัน กิจกรรมปลูก
จิตส านึกรักโรงเรียน วัด ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

ด้านกระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

๕. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ครูเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติเด็กปฐมวัย 
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยี ครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน 
๖. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๗. แนวการจัดการศึกษา มีหลักสูตรการจัด
การศึกษาปฐมวัย จัดสิ่งอ านวยความสะดวก
เพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
๘. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ด าเนินการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยแผนพัฒนาการศึกษา 
จัดระบบสาระสนเทศ 
จัดท ารายงานประจ าปี 
๙. คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง
และชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
ก าหนดแหล่งเรียนรู้  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างโรงเรียน  ครอบครัว  ชุมชน  
และองค์กรต่างๆ 

โรงเรียนจัดหาวัสดุฝึก สอบ สอน 
และห้องเรียนให้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน จัดอบรม
โครงการประกันภายในให้กับครู
ทุกคน 
โรงเรียนบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชุมชน 
ผู้ปกครอง 
โรงเรียนพัฒนาส่งเสริมกิจกรรม
ทางด้านศาสนา กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
สร้างแหล่งเรียนรู้ภายในอย่าง
หลากหลาย ปรับสภาพภูมิทัศน์
ให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
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๑๑๑ 
 

 
ด้าน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

 ๑๐. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
การจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  
จัดโครงการ  กิจกรรม พัฒนาให้บรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญา  และวิสัยทัศน์ 
๑๑. การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย
และแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น  จัดโครงการ  กิจกรรม  
ส่งเสริมพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญา  วิสัยทัศน์ 

 
 
 
 
 

ด้านการจัด
ประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กปฐมวัยได้
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัยซึ่ง
สมดุลทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา โดยผ่านกิจกรรมลักษณะ
ต่างๆ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
๒. ให้เด็กได้ปฏิบัติและค้นคิดข้อความรู้ด้วย
ตนเอง ได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกับครู เพื่อน 
และคนอ่ืนๆ ในสภาพแวดล้อม สื่อ สาระ
การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัยที่ครูได้
วางแผนไว้บนพ้ืนฐานของความรู้ ความ
เข้าใจธรรมชาติของเด็กปฐมวัย  
๓. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
เด็ก ใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยีที่
หลากหลาย เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และ
น าผลการประเมินไปปรับปรุง 
 

โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ร่างกาย  กิจกรรมส่งเสริม
จริยธรรม สมาธิ ปัญญา  ให้กับ
นักเรียนทุกวัน กิจกรรมปลูก
จิตส านึกรักโรงเรียน วัด ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
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๑๑๒ 
 

 ๒.ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ด้าน จุดเด่น 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 

๑.นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและ
น าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
อย่างเหมาะสม 
๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยม  ที่พึงประสงค์ โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม  โครงการวิถีพุทธ 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยมีใจ
คุณธรรมน้อมน าความเป็นไทย ห่างไกลยา
เสพติด  
๓ .นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง   รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องจัดกิจกรรมจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด  
กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางปัญญา  กิจกรรม
นักเรียนส่งเสริมการอ่าน  โครงการให้บริการ
ไอซีที  
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผลจัดกิจกรรมจัดหา
หนังสือเข้าห้องสมุด  กิจกรรมเปิดโลกกว้าง
ทางปัญญา        กิจกรรมห้องสมุด ๓ ดี 
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี     
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่       

โรงเรียนก ากับติดตาม นิเทศการ
จัดการเรียน ให้ครูใช้วิธีสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพื่อให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นทุก
กลุ่มสาระและให้ครูวิเคราะห์
สอนเสริมให้เด็กได้พัฒนาทุกด้าน
ให้สูงขึ้น 
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๑๑๓ 
 

 
ด้าน 

 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

๑. ครูทุกคนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จัดท า   โครงการจัดจ้างครูจ้างสอนวิชา
ขาดแคลน   โครงการเสริม สร้างขวัญและ
ก าลังใจครูและบุคลากรโครงการพัฒนา
บุคลากร โครงการพัฒนา การเรียนการ
สอน กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กพิเศษ 
๒. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
จัดกิจกรรม  นิเทศการสอนและจัดหาวัสดุ   
จัดหาพลังงานไฟฟ้าเพ่ือการเรียนการสอน 
เสริมสร้างขวัญก าลังใจครูและบุคลากร 
๓. คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลจัดท าโครงการจัดจ้างบุคลากร    
โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการจัดหา
วัสดุด าเนินงานงบประมาณ                                                                                                                                                                                       
และงานบริหารทั่วไป  กิจกรรมจัดท า
แผนปฏิบัติการ  กิจกรรมจัดท าแผน
เอกสารประกอบการวัดผลประเมินผล 
กิจกรรมบริการเครื่องสาธารณูปโภค 
๔. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านจัดท า
กิจกรรมวัสดุฝึก สอบ สอน โครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้  โครงการพัฒนา
บุคลากร โครงการพัฒนาวิชาการ 
  

จัดให้ด าเนินการวัดผล และ
ประเมินผลโดยใช้วิธีที่หลาก 
หลาย โดยเน้นการวัดจากสภาพ
จริงเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่าง
เป็นรูปธรรมทุกวิชาจัดให้มีการ
อบรมประชุมปฏิบัติการเรื่อง
หลักสูตรสถานศึกษาและการ
เรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ
พร้อมกับน าคณะครุบุคลากรไป
ศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการ 
ศึกษาดีเด่นน าองค์ความรู้
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ใน  
การเรียนการสอนต่อไป 
โรงเรียนสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ 
ภายในและภายนอกรวมทั้ง
บุคลากร และองค์ในท้องถิ่น เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
โดยความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด  
องค์กรภาครัฐ  และเอกชน เพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างแหล่ง
เรียนรู้ภายในอย่างหลากหลาย 
ปรับสภาพภูมิทัศน์ให้เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน 
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๑๑๔ 
 

 
ด้าน 

 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 

๕. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพจัดท าโครงการประชุมผู้ปกครอง 
โครงการฝึกอาชีพร่วมกับเทศบาล 
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน  กิจกรรม
ศิลป์สร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมดนตรี
นาฏศิลป์ กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ กิจกรรมมารยาทไทย 
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรม
แข่งขันวิชาการ โครงการวิถีพุทธ 
๖.โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงจัดท าโครงการประชุม
ผู้ปกครอง โครงการก ากับการนิเทศการ
จัดการเรียน  โครงการพัฒนางบประมาณ 
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศจบการศึกษาภาคบังคับ 
๗. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือใน
การวางระบบและด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 

 

กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑.ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถ
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  
๒.ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอ
ผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น 
รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างต่อเนื่อง 
 

ก ากับติดตาม นิเทศการจัดการ
เรียน ให้ครูใช้วิธีสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้นทุกกลุ่มสาระ
และจัดให้ด าเนินการวัดผล และ
ประเมินผลโดยใช้วิธีที่หลาก 
หลาย โดยเน้นการวัดจากสภาพ
จริงเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่าง
เป็นรูปธรรม 
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ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๑๕ 
 

 
ด้าน 

 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

 ๓. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตรจัดกิจกรรมวัดผลประเมินผล 
กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
กิจกรรมนักเรียนส่งเสริมการอ่าน  โครงการ
ให้บริการไอซีที    
๔. นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  จัดท า
โครงการแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
๕.นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการวัดและประเมินผล 

 

 
 

 
 
 

โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาโรงเรียน  พัฒนาครู  จัดอบรมพัฒนาหลักสูตร การเขียนแผนการเรียน 
การศึกษาดูงาน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  การวางแผนการพัฒนาโดยการของบประมาณ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เชิญวิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้ มีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน  อาคารประกอบ โดยของบประมาณจากท้องถิ่น ชุมชน วางแผนการพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอน พัฒนาการสอนของครูโดยให้ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง จัดกิจกรรม  นิเทศการ
สอนและจัดหาวัสดุ   จัดหาเพื่อการเรียนการสอน เสริมสร้างขวัญก าลังใจ ครูและบุคลากรมีการนิเทศ
ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 
  

 
โรงเรียนต้องการงบประมาณเพ่ิมเติมในการน ามาบริหารจัดการในด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพ    

โรงเรียนต้องการครูในสาขาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์  โรงเรียนต้องการความ
ช่วยเหลือในการจัดอัตราก าลังครูเพียงพอในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระอย่างรวดเร็ว   เพ่ือทดแทน
อัตราก าลังครูที่เกษียณอายุราชการ  โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือจากสถาบันทางการศึกษา องค์กร
ภาครัฐและเอกชนสนับสนุน ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นวิทยากรท้องถิ่นถ่ายทอดความรู้ ทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ  แก่นักเรียนและคนในชุมชนเพ่ือการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๑๖ 
 

ภาคผนวก 
 

 หลกัฐาน ขอ้มูลส าคญั เอกสารอา้งอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคญัท่ีแสดงผลงานดีเด่น 
ของสถานศึกษา 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 บนัทึกการใหค้วามเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๑๗ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  OPEN HOUSE 
ลานเรียนรู้  สู่โรงเรียนคุณภาพ 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๑๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ปัจฉิมนิเทศ 
นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 23 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๑๙ 
 

 

 

โรงเรียนวิถีพุทธ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๒๐ 
 

 

   เศรษฐกิจพอเพียง  



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๒๑ 
 

 
รณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

เกยีรตบิตัร 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๒๒ 
 

 
 
 
 
 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก(ระดบัชาติ)  
คร้ังท่ี ๖๘  จงัหวดันครปฐม 

กิจกรรม การแข่งขนักวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพยย์านี ๑๑ (๖ บท) ระดบัชั้น ม.๑-ม.๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

เกยีรตบิตัร 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๒๓ 
 

 

 
 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก(ระดบัชาติ)  
คร้ังท่ี ๖๘  จงัหวดันครปฐม 

   กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์ระดบัชั้น ม.๑-ม.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกยีรตบิตัร 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๒๔ 
 

 
 

 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก(ระดบัชาติ)  

คร้ังท่ี ๖๘  จงัหวดันครปฐม 
กิจกรรม การประกวดสวดมนตแ์ปลองักฤษ ระดบัชั้น ม.๑-ม.๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกยีรตบิตัร 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๒๕ 
 

 
 
 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก(ระดบัชาติ) 
คร้ังท่ี ๖๘  จงัหวดันครปฐม 

กิจกรรม การประกวดสวดมนตแ์ปลองักฤษ ระดบัชั้น ม.๑-ม.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกยีรตบิตัร 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๒๖ 
 

 
 
 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก(ระดบัชาติ) 
คร้ังท่ี ๖๘  จงัหวดันครปฐม 

กิจกรรม การแข่งขนัเขียนภาพไทยประเพณี  ระดบัชั้น ม.๑-ม.๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

เกยีรตบิตัร 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๒๗ 
 

 
 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก(ระดบัชาติ) 
คร้ังท่ี ๖๘  จงัหวดันครปฐม 

กิจกรรม การแข่งขนัการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ์ ระดบัชั้น ม.๑-ม.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกยีรตบิตัร 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๒๘ 
 

 
 
 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก(ระดบัชาติ) 
คร้ังท่ี ๖๘  จงัหวดันครปฐม 

กิจกรรม การแข่งขนัเด่ียวซออู ้ระดบัชั้น ม.๑-ม.๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกยีรตบิตัร 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๒๙ 
 

 
 
 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก(ระดบัชาติ) 
คร้ังท่ี ๖๘  จงัหวดันครปฐม 

กิจกรรม การแข่งขนัหุ่นยนตร์ะดบัพ้ืนฐาน ระดบัชั้น ม.๑-ม.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เกยีรตบิตัร 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๓๐ 
 

 
 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก(ระดบัชาติ) 
คร้ังท่ี ๖๘  จงัหวดันครปฐม 

กิจกรรม การแข่งขนัหุ่นยนตร์ะดบักลาง  ระดบัชั้น ม.๑-ม.๓ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกยีรตบิตัร 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๓๑ 
 

 
 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก(ระดบัชาติ) 
คร้ังท่ี ๖๘  จงัหวดันครปฐม 

กิจกรรม การแข่งขนัหุ่นยนตร์ะดบัสูง ระดบัชั้น ม.๑-ม.๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกยีรตบิตัร 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๓๒ 
 

 
 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก(ระดบัชาติ) 
คร้ังท่ี ๖๘  จงัหวดันครปฐม 

กิจกรรม การแข่งขนัเด่ียวซออู ้ระดบัชั้น ป.๑-ป.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกยีรตบิตัร 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)....... 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๓๓ 
 

 
 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก(ระดบัชาติ) 
คร้ังท่ี ๖๘  จงัหวดันครปฐม 

กิจกรรม การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้  ระดบัชั้น ม.๑-ม.๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เกยีรตบิตัร 


