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ตอนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ข้อมูลทั่วไป 
  

       โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน ตั้งอยู่ หมู่ที ่๗ ต าบลกระตีบ อ าเภอแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐมเขต ๑  รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๘๐ โทรศัพท์: 
๐ -๓๔๙๙ -๖๔๔๑ โทรสาร : ๐ -๓๔๙๙ -๖๔๔๒ e-mail:ptbkmail@yahoo.com website: 
http://www.ptbk.ac.th   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อที่ ๕๒ 
ไร่ เขตพ้ืนที่บริการ หมู่ ๖, ๗ ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
   โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน เปิดสอนครั้งแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื่องด้วย

กองทัพอากาศ ย้ายโรงเรียนการบินมาจากนครราชสีมา มาตั้งที่ หมู่ ๗ ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม จึงย้ายโรงเรียนประจ ากองบินมาด้วย  เพ่ือให้ลูกหลานทหารได้มีท่ีเรียนในบริเวณที่ตั้งของ
โรงเรียนการบิน  โดยแบ่งเนื้อที่ให้ ๕๒  ไร่ สร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบให้บางส่วน คือ         
สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๘ ดัดแปลงจ านวน ๒ หลัง ๒๔ ห้องเรียน โรงอาหารขนาดใหญ่                   
จ านวน ๑ หลัง โรงจอดรถจักรยาน จ านวน ๒ หลัง ส้วมขนาดใหญ่ส าหรับนักเรียนชาย – หญิง 
จ านวน ๑ หลัง ๑๕ ที่นั่ง เมื่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบเสร็จแล้ว จึงเปิดสอนครั้งแรก เมื่อ
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๒   กองทัพอากาศได้มอบอาคารเรียน และอาคารประกอบทั้งหมดให้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นผู้บริหารการศึกษาต่อไป ส าหรับครู – อาจารย์ ส่วนใหญ่ย้ายติดตามสามี 
มาจากจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗  ในปี 
พ.ศ. ๒๕๑๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีนโยบายช่วยเหลือผู้ปกครอง จึงให้โรงเรียนเปิดสอนชั้น
เด็กเล็กขึ้นด้วย  ในครั้งแรกเปิด ๒ ห้อง ต่อมาขยายเป็น ๔ ห้อง   การเรียนการสอนด าเนินไปตามหลักสูตร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  สายการบังคับบัญชา   สมัยนั้น ขึ้นอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

 ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ ได้มีการโอนโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ จากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ไปสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวง ศึกษาธิการ               
เปิดสอน ตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๖  เป็นต้นมา 

 ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ได้เปลี ่ยนจากสังกัดส านักงานคณะกรรมการ                  
การประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต ๑ กระทรวงศึกษาธิการ 
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แผนที่โรงเรียน 

 
 

ปรัชญา สัญลักษณ์ และสีประจ าโรงเรียน 

ปรัชญา 
วิชาการเลิศล้ า คุณธรรมดีเด่น เน้นวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมพลานามัย ก้าวไกล
เทคโนโลยี 
 

สัญลักษณ์ 

 
 

เสมา หมายถึง การศึกษา 
ปีก หมายถึง ความรวดเร็ว ว่องไว ก้าวไกลสู่โลกกว้างและโรงเรียนตั้งอยู่ในโรงเรียนการบินด้วย 
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 หมายถึง การจัดการศึกษาคุณภาพท่ีมีความรวดเร็ว ว่องไว ก้าวไกลสู่สากล และตั้งอยู่ใน
โรงเรียนการบินก าแพงแสน 

 
 

สีประจ าโรงเรียน คือ แสด-เทา 
 สีแสด หมายถึง มีความกระฉับกระเฉงว่องไว มีความสุข  เต็มไปด้วยพลัง 
 สีเทา  หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน เงียบสงบ 
 
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

             อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมพอเพียง คู่เคียงเทคโนโลยี 
 
ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๑.  ผู้อ านวยการโรงเรียน    นายธนันธร สิริอาภรณ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด   
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา  การบริหารการศึกษา โทรศัพท ์ ๐๘-๑๖๓๘-๑๖๑๖                
โทรสาร: ๐-๓๔๙๙-๖๔๔๑   e-mail: tha11042507@gmail.com    
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  จนถงึปัจจุบัน  
 ๒. รองผู้อ านวยการโรงเรียน  นางสาวศราวดี ม่วงสด วุฒิการศึกษาสูงสุด  
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา  บริหารการศึกษา โทรศัพท์  ๐๘-๑๗๓๒-๒๒๔๙ 
e-mail : smoungsod@yahoo.com  
 ๓. รองผู้อ านวยการโรงเรียน  นางอารีรัตน์ วัฒนาหิรัญชัย วุฒิการศึกษาสูงสุด  
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา โทรศัพท์ ๐๘-๖๑๖๓-๑๑๖๓         
e-mail : areerat_137@hotmail.com 
 ๔. รองผู้อ านวยการโรงเรียน  นางสาวเพ็ญพร ดวงแก้ว วุฒิการศึกษาสูงสุด  
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา  บริหารการศึกษา โทรศัพท์ ๐๘-๖๗๙๗-๙๓๙๐     
e-mail : QooKratai@hotmail.com  
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ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที ่๑๐  มิถุนายน) 
 ๑. จ านวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๗๘  คน 
 ๒. จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๑,๖๒๘ คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อ.๑ ๔ ๖๑ ๕๗ ๑๑๘ ๓๕ 

อ.๒ ๔ ๘๙ ๖๐ ๑๔๙ ๔๒ 

รวม ๘ ๑๕๐ ๑๑๗ ๒๖๗  

ป.๑ ๖ ๑๐๖ ๑๐๖ ๒๑๒ ๓๓ 

ป.๒ ๖ ๑๑๒ ๙๖ ๒๐๘ ๓๖ 

ป.๓ ๖ ๑๓๐ ๑๐๕ ๒๓๕ ๓๘ 

ป.๔ ๖ ๑๓๓ ๑๐๖ ๒๓๙ ๓๙ 

ป.๕ ๖ ๑๑๗ ๑๒๙ ๒๔๖ ๓๖ 

ป.๖ ๖ ๑๐๘ ๑๑๓ ๒๒๑ ๓๖ 

รวม ๓๖ ๗๐๖ ๖๕๕ ๑๓๖๑  

รวมทั้งหมด ๔๔ ๘๕๖ ๗๗๒ ๑๖๒๘  

  
 ระดับการศึกษาปฐมวัย     อัตราส่วนครู : นักเรียน =  ๑ : ๓๓.๓๗ 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    อัตราส่วนครู : นักเรียน =  ๑ : ๒๖.๖๘ 
 

ข้อมูลนักเรียน จ านวน ร้อยละ 
๑. นักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
๑,๔๙๐ ๙๑.๕๒ 

๒. นักเรียนที่มนี้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๑๓๒๐ ๘๑.๒๘ 
๓. นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม ๙๘ ๖.๐๒ 
๔. นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๑๓๘ ๘.๔๘ 
๕. นักเรียนปัญญาเลิศ - - 
๖. นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - 
๗. นักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) - - 
๘. สถิติการขาดเรียนประจ า - - 
๙. นักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น - - 
๑๐. นักเรียนที่จบหลักสูตร ๑,๖๒๘ ๑๐๐ 
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ข้อมูลนักเรียน จ านวน ร้อยละ 
ชั้นอนุบาล  ๒     ๑๕๐ ๑๐๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๒๑ ๑๐๐ 

๑๑. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒) 

๑,๖๒๘ ๑๐๐ 

๑๒. นักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑) ๑,๖๒๘ ๑๐๐ 
๑๓. นักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒) ๑,๖๒๘ ๑๐๐ 
๑๔. นักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 

(สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓) 
๑,๖๒๘ ๑๐๐ 

๑๕. นักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑) 

๑,๓๕๙ ๘๓.๔๘ 

๑๖. นักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑) 

๑,๖๒๘ ๑๐๐ 

๑๗. นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒) 

๑,๖๒๘ ๑๐๐ 

     
ข้อมูลครูและบุคลากร 
  ๑. ครูประจ าการ 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกลุ อายุ 
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วทิยฐานะ 

วุฒิ วชิา เอก สอนวชิา/ช้ัน 
จ านวนคร้ัง/
ช่ัวโมงที่รับ 
การพัฒนา/

ปี 

๑ น.ส.พรพรรณ  ทรงสุหมัด ๔๑ ๑๘ ครู/ช านาญการ ค.บ./
ศษ.ม. 

การศึกษาปฐมวัย/ 
บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษาฯ,ป.๑ 

๓/๑๘ 

๒ นางลดาวัลย์ จินดาวงษ์ ๔๑ ๑๘ ครู/ช านาญการ ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษาฯ,ป.๑ 

๓/๑๘ 

๓ นางปัญญ์ชลี สุวรรณภูม ิ ๕๘ ๓๑ ครู/ช านาญการ ค.บ. การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษาฯ,ป.๓ 

๓/๑๘ 

๔ น.ส.สมาพร  เพชรปานกัน ๔๒ ๙ ครู/ช านาญการ ค.บ./
ศษ.ม. 

การวัดผลประเมินผล/
การบรหิารการศึกษา 

การงานอาชพีฯ/อนุบาล ๒,          
ป.๒,ป.๓,ป.๖ 

๓/๑๘ 

๕ นางกนกวรรณ จันทร์ตะคุ ๔๔ ๙ ครู/ช านาญการ ค.บ. สังคมศึกษา คณิตศาสตร์,การงานอาชีพฯ ,ป๖ ๓/๑๘ 

๖ นางพูนสุข  ญาณยุทธ ๕๙ ๓๖ ครู/ช านาญการ ศษ.บ. 
 

การประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ,สังคมศึกษาฯ,ป.๔ ๓/๑๘ 

๗ นางวาสนา  นิติกุล ๕๔ ๒๖ ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษาฯ,งาน
บ้าน, ป.๓ 

๓/๑๘ 

๘ นางเทียนศรี มีวิทยาภรณ์ ๕๙ ๔๐ ครู/ช านาญการพิเศษ กศ.บ. สังคมศึกษา คณิตศาสตร์,ป.๖ ๓/๑๘ 

๙ น.ส.อรวรรณ เจริญธรรม
รักษา 

๓๗ ๖ ครู คศ.๑ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ ป.๒ ป.๕ ๓/๑๘ 

๑๐ นางเพ็ญทิพา อ าพัฒน ์ ๕๔ ๒๙ คร/ูช านาญการพิเศษ ค.บ. สุขศึกษา สุขศึกษา ป.๒ ป.๔ ๓/๑๘ 

๑๑ นางเบญจพร ผลโต ๕๑ ๒๔ ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์, ป.๕ ๓/๑๘ 

๑๒ นางจรุงรัตน์ จันทร์สืบสาย ๕๘ ๓๘ ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. นาฏศิลป ์ นาฏศิลป์ป.๑-๖, ๓/๑๘ 

๑๓ น.ส.พิจิตรา พิสุทธิ์สกุลรัตน์ ๒๘ ๔ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๓/๑๘ 

๑๔ นางอ านวย บวัโต ๕๓ ๓๑ ครู/ช านาญการพิเศษ ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์,, ป.๖ ๓/๑๘ 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๘๔ 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกลุ อายุ 
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วทิยฐานะ 

วุฒิ วชิา เอก สอนวชิา/ช้ัน 
จ านวนคร้ัง/
ช่ัวโมงที่รับ 
การพัฒนา/

ปี 

๑๕ น.ส.วัชรินทร์  ฉายอรุณ ๓๘ ๖ ครูผู้ช่วย ค.บ. ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์,, ป.๓ ๓/๑๘ 

๑๖ น.ส.ยุพิน  กัณหา ๕๓ ๒๒ ครู/ช านาญการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย,คณิตศาสตร์, สังคม
ศึกษาฯ,,ประวัติศาสตร์ ป.๓ 

๓/๑๘ 

๑๗ นางนภัสวรรณ  พงษ์ศาสตร ์ ๔๐ ๑๑ ครู/ช านาญการ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษกิจกรรม,, ป.๓ ๓/๑๘ 

๑๘ นางวิจิตรา อวยพร ๕๘ ๓๕ ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,สังคม
ศึกษาฯ, ประวัติศาสตร์, ป.๒ 

๓/๑๘ 

๑๙ นางวนิดา แก้วคงคา ๕๗ ๓๖ ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. บรรณารักษ์ ภาษาไทย,การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี, ป.๕ 

๓/๑๘ 

๒๐ น.ส.นิตยา แพก าเนิด ๕๙ ๓๕ ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. ศิลปศึกษา ทัศนศิลป์/ป.๑- ป.๖ ๓/๑๘ 

๒๑ นางสว่างจิต ก ามะณ ี ๕๗ ๓๔ ครู/ช านาญการ คศ.บ. อาหาร/โภชนาการ คณิตป.๔ ,การงานอาชีพฯ, ป.๒ ๓/๑๘ 

๒๒ นายทวีศักดิ ์มิตรเจริญรัตน์ ๕๓ ๓๑ ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป ์ การงานอาชพีฯป.๔,ป.๕,ป.๖ ๓/๑๘ 

๒๓ นางแดงต้อย สารรัมย ์ ๕๙ ๕๗ ครู/ช านาญการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย พลศึกษา ป.๒ ๓/๑๘ 

๒๔ นางอรทัย สามกองงาม ๓๔ ๑๑ ครู/ช านาญการ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ, ป.๕ ๓/๑๘ 

๒๕ น.ส.เพญ็ทิพย์ เกลือ่นสนัเทียะ ๕๑ ๒๖ ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. การประถมศึกษา สังคมศึกษาฯ, ป.๔ ๓/๑๘ 

๒๖ นางพัชรี เจริญสุข ๕๓ ๓๓ ครู/ช านาญการพิเศษ ศษ.บ. การประถมศึกษา ปฐมวัย/อนุบาล๒ ๓/๑๘ 

๒๗ น.ส.โศภิณ ธนะวัฒนานนท ์ ๕๓ ๒๗ ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,สังคม
ศึกษาฯ, ประวัติศาสตร์, ป.๒ 

๓/๑๘ 

๒๘ นางอมร นูมหันต ์ ๖๐ ๔๑ ครู/ช านาญการพิเศษ ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,สังคม
ศึกษาฯ, งานบ้าน, ป.๓ 

๓/๑๘ 

๒๙ นางสุนันทา กาญจนะวสิต ๖๐ ๓๙ ครู/ช านาญ การ
พิเศษ 

ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย,สุขศึกษา ป.๖ ๓/๑๘ 

๓๐ น.ส.ผุสดี จงมีสุข ๕๓ ๒๑ ครู/ช านาญการ กศ.บ. การประถมศึกษา วิทยาศาสตร์,  ป.๕ ๓/๑๘ 

๓๑ นางศิริวรรณ สุวรรณศรี ๔๙ ๒๐ ครู/ช านาญการ ค.บ. นาฏศิลป ์ ภาษาไทย,คณิตศาสตร์, สังคม
ศึกษาฯ, ประวัติศาสตร์,การงาน
อาชีพฯ, ป.๒ 

๓/๑๘ 

๓๒ นางอ าภร นันตา ๕๘ ๓๗ ครู/ช านาญการพิเศษ ศษ.บ./
ศษ.ม. 

สังคมศึกษา/การ
บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,สังคม
ศึกษาฯ, ประวัติศาสตร์, ป.๒ 

๓/๑๘ 

๓๓ นางพรเพ็ญ แสนชมภ ู ๔๔ ๑๙ ครู/ช านาญการ ศษ.บ. การประถมศึกษา ปฐมวัย/อนุบาล ๒ ๓/๑๘ 

๓๔ ว่าที่ ร.ต.หญิงน้องนุช เก้า
ลิ้ม 

๔๖ ๒๓ ครู/ช านาญการ ค.บ./
สค.ม. 

การประถมศึกษา/ 
สิ่งแวดล้อม 

สังคมศึกษาฯ, ประวัติศาสตร์, ป.๖ ๓/๑๘ 

๓๕ นางกริษฐา เก่งการชา่ง ๕๔ ๑๗ ครู/ช านาญการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษาฯ,ป.๑ 

๓/๑๘ 

๓๖ นางชุติมา พงศ์อรพินท์ ๔๒ ๒๐ ครู/ช านาญการพิเศษ ค.ม. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย/อนุบาล ๒ ๓/๑๘ 

๓๗ นายมนต์ชัย  เดชะ ๓๘ ๔ ครูผู้ช่วย วท.บ. วิทยาศาสตรก์ารกีฬา สุขศึกษา และพลศึกษาป.๖ ๓/๑๘ 

๓๘ นางยุพา แดงส าอาง ๔๘ ๕ ครู/คศ.๑ ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย ๓/๑๘ 

๓๙ น.ส.รัตนา วัฒนาสิริพงษ์ ๓๗ ๖ ครู/คศ.๑ ศษ.ม บริหารการศึกษา ปฐมวัย ๓/๑๘ 

๔๐ นางอาทิตยา สุดสุข ๓๙ ๓ ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๓ ๓/๑๘ 

๔๑ น.ส.ชฎาพร ภูมพิรม ๒๗ ๒ ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.๔ ๓/๑๘ 

๔๒ นายวราพงษ์ แดงส าอาง ๔๙ ๗ ครูผู้ช่วย ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา ป.๓-๔ ๓/๑๘ 
๔๓ นางเขมจิรา เหล็งบ ารุง ๔๐ ๕ ครู วท.บ ชีววิทยาประยุกต ์ คณิตศาสตร์ ป.๕ ๑/๖ 

๔๔ นางสาวสุทิศา สนธ ิ ๓๔ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ ป.๑ ป.๕ ๑/๖ 
๔๕ น.ส.สุพัตรา เกาะประเสริฐ ๓๑ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๔ ๑/๖ 

๔๖ น.ส.สุวรรณณา สุขสุมิตร ๓๓ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๕ ๑/๖ 

๔๗ นางสาวศิริวรรณ ขุนเนียม ๔๑ ๒ ครู ค.บ. ปฐมวัย ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,สังคม
ศึกษาฯ, วทิย ์ป.๑ 

 

๔๘ นางสาวเกษรา มีค า ๓๓ ๕ ครู ค.บ. นาฎศิลป ์ สังคมศึกษา ป.๕  



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ที่ ช่ือ – ช่ือสกลุ อายุ 
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วทิยฐานะ 

วุฒิ วชิา เอก สอนวชิา/ช้ัน 
จ านวนคร้ัง/
ช่ัวโมงที่รับ 
การพัฒนา/

ปี 

๔๙ นางนฤมล ศรีเมือง ๓๖ ๕ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๒  
๕๐ น.ส.ชไมพร สางห้วยไพร ๔๗ ๒ ครู ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา ป.๑ ป.๒  
๕๑ น.ส.ธญัญน์ภัส มณีพนัธุ์วงศ์ ๒๙ ๔ ด. ครูผู้ช่วย ค.บ. วรรณคดีไทย ภาษาไทย ป.๖  
๕๒ นายเอกวุฒิ กิตตวิิไลธรรม ๓๐ ๓ ด. ครูผู้ช่วย ค.บ. พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,สังคม

ศึกษาฯ, ประวัติศาสตร์ ป.๓ 
 

๕๓ นางอัจฉรา ธรรม์ทววีุฒิ ๔๐  ครูผู้ช่วย ค.บ. ประถมศึกษา ปฐมวัย  

 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก     ๔๔  คน       คิดเป็นร้อยละ ๗๗ 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  ๕๕  คน       คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 

       
๒. ครูอัตราจ้าง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ประสบการณ์
การสอน (ปี) วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นางกฤษณา  ช่างประดับ ๔๐ ๑๖ วท.บ. สุขศึกษา ปฐมวัย/อนุบาล ๑ งบประมาณ 
๒ น.ส.ดาราวรรณ ดอนกอนไพร ๒๕ ๒ ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย เงินอุดหนุนการศึกษา 
๓ นางนัยนา  จิตรพรไพศาล ๕๓ ๑๙ ค.บ. คหกรรม ปฐมวัย/อนุบาล ๒ งบประมาณ 
๔ น.ส.สุวารี ค ายินด ี ๒๗ ๒ วท.บ. คอมพิวเตอร์ ปฐมวัย เงินอุดหนุนการศึกษา 
๕ นางอมินตา นาคสุขปาน ๔๐ ๓ วท.บ บริหารธุรกิจ ประจ าชั้น ป.๑ งบประมาณ 
๖ นายณิชพน เจริญสุข ๒๘ ๕ด. วท.บ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.๔ เงินอุดหนุนการศึกษา 

 

 
ข้อมูลอาคารสถานที่  

ประเภทอาคาร จ านวน 
 (หลัง) 

จ านวน  
(ห้อง) 

หมายเหตุ 

อาคารเรียน 
      - แบบ ๐๐๘ (๒๕๑๑) 
      - แบบ ๐๐๘ (๒๕๑๒)    
      - แบบ ๐๐๘ (๒๕๒๑)     
      - แบบ สปช. ๑๐๕/๒๖ ( ๒๕๒๗ )       
      - แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ( ๒๕๓๗ ) 
      - แบบ สปช. ๒/๒๘ ( ๒๕๓๙ ) 
 อาคารเอนกประสงค์ 
     - แบบ ๓๑๒ 
     - แบบ สปช. ๒๐๖/๒๖ 
     - ห้องสมุด/ห้องประชุมโรงเรียน 
อาคารประกอบ 
     - ห้องเรียนสีเขียว ดัดแปลงจากห้องเก็บพัสดุ 
     - เรือนเพาะช าl(สร้างเอง) 
บ้านพักครู 
ส้วม 

 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
๓ 
๙ 

 
๑๓ 
๑๓ 
๑๒ 
๘ 
๘ 

๑๘ 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

๕๐ 
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ประเภทอาคาร จ านวน 
 (หลัง) 

จ านวน  
(ห้อง) 

หมายเหตุ 

สนามกีฬา  
ลานกีฬา  
ถังเก็บน้ าฝน  

๑ 
๓ 
๔ 

- 
- 
- 

อาคารเรียนจ านวน  ๖  หลัง อาคารประกอบจ านวน  ๕  หลัง  บ้านพักครู ๓  หลัง ส้วม ๙  หลัง 
สนามเด็กเล่น ๑  สนาม   สนามฟุตบอล ๑ สนาม    ลานกีฬา ๓  ลาน  อ่ืนๆ (ระบุ) ถังเก็บน้ าฝน  ๔  ถัง 
ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ งบด าเนินการ 

เงินเดือน-ค่าจ้าง 
๒,๙๐๐,๐๐๐ 

๖๓๔,๐๐๐ 
เงินนอกงบประมาณ - งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒,๙๐๐,๐๐๐ 

รวมรายรับ ๖,๕๐๐,๐๐๐ รวมรายจ่าย ๖,๔๓๔,๐๐๐ 
 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน-เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ของรายรับ 
 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑. สภาพชุมชนรอบบริ เวณโรงเรียนมีลักษณะ ตั้ งอยู่ ในเขตพ้ืนที่ของโรงเรียนการบิน
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ต าบลกระตีบ ซึ่งต าบลกระตีบได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ชั้น ๔ มีหมู่บ้านทั้งหมด          
๘ หมู่บ้าน 

สภาพทั่วไปของต าบลกระตีบ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๖,๘๗๕ ไร่ สภาพภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่ดอน 
และท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก   

อาณาเขตต าบล ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ทิศใต้ติดกับ 
ต าบลสระพัฒนา อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลห้วยม่วง               
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง                
จงัหวัดสุพรรณบุรี 

มีประชากรประมาณ ๙,๐๙๔ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนการบิน
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ โรงพยาบาลจันทรุ เบกษา โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน                  
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๐๑๒  วัดไผ่รื่นรมย์  วัดโพธิ์งาม   ส านักสงฆ์อนาลโย  สถานีต ารวจภูธร       
ต าบลกระตีบ  สถานีอนามัยต าบลกระตีบ  อาชีพหลักของชุมชน คือประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าไร่อ้อย  
เลี้ยงสัตว์ รับราชการ    อาชีพเสริม การท าอาหารแปรรูปจากสัตว์น้ าปลานิลแดดเดียว  กลุ่มท าผลิตภัณฑ์จาก
แผ่นย่างพาราสังเคราะห์  กลุ่มท าวัสดุก่อสร้าง อิฐบล็อกประสาน   หัตถกรรม-เซรามิค  กระปุกออมสิน
ปูนปาสเตอร์ รับจ้างท าไร่ และรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๘๗ 

ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณลีอยกระทง ท าบุญตักบาตร แห่เทียนจ าน าพรรษา เวียนเทียนวันส าคัญ
ทางศาสนา  ศูนย์การเรียนรู้การอบสมุนไพรวัดไผ่รื่นรมย์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์งาม กลองยาว เป็นต้น 
 ๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถม - ปริญญาตรี  อาชีพหลัก คือ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ท าไร่อ้อย  เลี้ยงสัตว์ รับราชการ และรับจ้างทั่วไป .ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทาง
เศรษฐกจิ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๕๔,๐๐๐ บาท  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน 

๓. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
     โอกาสคือโรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  สนามกอล์ฟ สวน
สุขภาพ สวนสัตว์ สระว่ายน้ าโรจนนิยม อยู่ในบริเวณโรงเรียนการบินกองบัญชาการยุทธทางอากาศ ศูนย์
การเรียนรู้ การอบสมุนไพรวัดไผ่รื่นรมย์  ศูนย์การเรียนรู้ทางพุทธศาสนาวัดโพธิ์งาม กลุ่มแม่บ้านการท า
แปรรูปอาหารจากสัตว์น้ าปลานิลแดดเดียว  กลุ่มท าผลิตภัณฑ์จากแผ่นย่างพาราสังเคราะห์  
 ข้อจ ากัดของโรงเรียน โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตของกองบัญชาการยุทธทางอากาศ นักเรียนส่วน
ใหญ่ที่เข้ามาเรียน จะมีบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียนเดินทางไปและกลับรถโดยสารประจ า(รับ – ส่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๘๘ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ตารางโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

  ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
  คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
  วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
      ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 

การด าเนินชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
     ภูมิศาสตร์  

๑๒๐ 
(๔๐) 

 

 
 

(๘๐) 
 

๑๒๐ 
(๔๐) 

 
 

(๘๐) 
 

๑๒๐ 
(๔๐) 

 
 

(๘๐) 
 

๑๒๐ 
(๔๐) 

 
 

(๘๐) 
 

๑๒๐ 
(๔๐) 

 
 

(๘๐) 
 

๑๒๐ 
(๔๐) 

 
 

(๘๐) 
 

  สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
  ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
  ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
 รายวิชาเพิ่มเติม 
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
-ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสู่อาเซียน 
-หน้าท่ีพลเมือง 

 
- 
- 

๔๐ 

 
- 
- 

๔๐ 

 
- 
- 

๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
   กิจกรรมแนะแนว       
   กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ ยุวกาชาด 

- ชมรม 

 

๑๒๐ 
 

๑๒๐ 
 

๑๒๐ 
 

๑๒๐ 
 

๑๒๐ 
 

๑๒๐ 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลา/ปี ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๘๐ ๑,๐๘๐ ๑,๐๔๐ 

หมายเหตุ   * ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 
 

 
 
 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๘๙ 

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 ๑. ห้องสมุดมีขนาด ๑๘๐ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๔,๐๐๐ เล่ม 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุด 
  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย ๗๐๐ คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ
๕๐ ของนักเรียนทั้งหมด 

๒. ห้องปฏิบัติการ 
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์       จ านวน    ๒   ห้อง 

  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน    ๓   ห้อง  
  ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์      จ านวน    ๑   ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวน    ๒   ห้อง  
  ห้องภาษาไทย          จ านวน    ๑   ห้อง 
  ห้องศิลปะ         จ านวน    ๑   ห้อง  
  ห้องเรียนดนตรีสากล        จ านวน    ๒   ห้อง 
  ห้องเรียนสีเขียว         จ านวน    ๑   ห้อง 
  ห้องแนะแนว         จ านวน    ๑   ห้อง   
  ห้องสหกรณ์ร้านค้า        จ านวน    ๑   ห้อง 
 ๓. คอมพิวเตอร์      จ านวน ๑๓๒  เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน ๑๒๐  เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต    จ านวน ๑๒๐  เครื่อง 
  จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๔๐๐ คน ต่อ
วัน  คิดเป็นร้อยละ  ๒๗  ของนักเรียนทั้งหมด 
  ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ        จ านวน   ๑๒  เครื่อง 
 ๔. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน / ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
๑. e-Learning Room   ๒๐๐ 
๒. e-Library Room  ๒๐๐ 
๓. e-green Learning Room  ๒๐๐ 
๔. Computer Room ๑,๒  ๒๐๐ 
๕. e-Math Room  ๒๐๐ 
๖. e-Science Room ๑,๒ ๒๐๐ 
๗. ห้องหมอภาษา ๑๕๘ 
๘. ห้องโสตทัศนศึกษา ๒๐๐ 
๙. ห้องภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ 
๑๐. สวนวิทยาศาสตร์ ๒๐๐ 
๑๑. สวนสมุนไพร ๔๕ 
๑๒. ศูนย์ทรัพยากร - น้ าตก ๒๐๐ 
๑๓. ต้นไม้พูดได้ ๒๐๐ 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๙๐ 

แหล่งเรียนรู้ภายใน / ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
๑๔.สหกรณร์้านค้าโรงเรียน ๒๐๐ 
๑๕.ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ๒๐๐ 

 

 ๕. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

 
 ๖. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 
  ๑) ชื่อ-สกุล พ.ต.ท.วินัย  มนสัปัญญากุล ให้ความรู้เรื่อง โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน   สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน……….๘……………ครั้ง/ปี  
  ๒) ชื่อ-สกุล ด.ต.อัชสิทธิ์  ศักดิ์ศรีวัน ให้ความรู้เรื่อง โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน……….๘……………ครั้ง/ปี  
  ๓) ชื่อ-สกุล ด.ต.ณรงค์ฤทธิ์  ศรีมงคล ให้ความรู้เรื่อง โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน……….๘……………ครั้ง/ปี  

  ๔) ชื่อ-สกุล ด.ต.สุทัศน์  ไสยสุข ให้ความรู้เรื่อง โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน……….๘……………ครั้ง/ปี 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก / ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
๑. โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ๕ 
๒. สวนน้ าจิตรการ ๕ 
๓. สวนสัตว ์ ๒ 
๔. สนามกอล์ฟทองใหญ่ - 
๕. สถานีวิทยุกระจายเสียง ทหารอากาศ๐๑๒ ก าแพงแสน - 
๖. สระว่ายน้ าโรจนนิยม - 
๗. ศูนย์ฝึกยังชีพทหารอากาศ ๒ 
๘. วิหารพระพุทธศรีนภาภิธรรม ๖ 
๙. ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านวัดโพธิ์งาม ๒ 
๑๐. การอบสมุนไพรวัดไผ่รื่นรมย์   - 
๑๑.กลุ่มแม่บ้านการท าแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ าปลานิลแดดเดียว   - 
๑๒. กลุ่มท าผลิตภัณฑ์จากแผ่นย่างพาราสังเคราะห์ - 
๑๓. พระราชวังสนามจันทร์ ๑ 
๑๔. องค์พระปฐมเจดีย์ ๑ 
๑๕. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ๑ 
๑๖. ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน ๑ 
๑๗. เมืองเก่าก าแพงแสน ๑ 
๑๘. โรงเรียนการบินก าแพงแสน ๓ 
๑๙. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นครปฐม ๑ 
๒๐. พุทธมณฑล ๑ 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๙๑ 

  ๕) ชื่อ-สกุล พระมหาเอกสิทธิ์  ชยสิทโธ ให้ความรู้เรื่อง ธรรมศึกษา 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้    จ านวน……….๑๐……………ครั้ง/ปี 
  ๖) ชื่อ-สกุล พระนิรันด์  รตนโรโต  ให้ความรู้เรื่อง ธรรมศึกษา 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งนี้    จ านวน……….๑๐……………ครั้ง/ปี 
  ๗ ) ชื่อ-สกุล พระวิชัย  เตรพโล  ให้ความรู้เรื่อง ธรรมศึกษา 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้    จ านวน……….๑๐……………ครั้ง/ปี 
  ๘) ชื่อ-สกุล พระพรรธนะ  วิสุทธิสาโร ให้ความรู้เรื่อง ธรรมศึกษา 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้    จ านวน……….๑๐……………ครั้ง/ปี 
  ๙) ชื่อ-สกุล พระปัญญา  ปัญญวโร  ให้ความรู้เรื่อง ธรรมศึกษา 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้    จ านวน……….๑๐……………ครั้ง/ปี 
  ๑๐) ชื่อ-สกุล พระไพรัช  ชุตินธโร  ให้ความรู้เรื่อง ธรรมศึกษา 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้    จ านวน……….๑๐……………ครั้ง/ปี 
 
ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๑.๑ ประเภทสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ระดับประเทศ 
๑ เป็นโรงเรียนท่ีบริหารจัดการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

หรือลดการปล่อย CO2ลงไดไ้ม่น้อยกว่า 3% 
โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน ส.พ.ฐ ร่วมกับ กฟผ.แห่ง

ประเทศไทย 
ระดับจังหวัด 
๑ โรงเรียนอ่านออกเขยีนได้ ๑๐๐% ๒ปีติดต่อกัน โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน สพป.นครปฐม เขต ๑ 
๒ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียนเทศกาล

วันอาสาฬหบูชา  
โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน ส านักงานพระพุทธศาสนา 

๓ กิจกรรมคุม้ครองผูบ้ริโภคในโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ  
( โรงเรียน อย.น้อย ) 

โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน สาธารณสุขจังหวดันครปฐม 

๔ 
 
 

โรงเรียนเครือข่ายศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ สสวท. 

โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน สถาบนัส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

๑.๒ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ระดับชาต ิ
๑ ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนประกวดขับขานประสานเสยีง  

ป.๑ – ป.๖ ได้รางวลัเหรียญเงิน ระดับชาต ิ
นายธนนัธร สิริอาภรณ ์
นางสาวศราวดี ม่วงสด 

สพฐ. 

ระดับภาค 
 ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนประกวดขับขานประสานเสยีง  

ป.๑ – ป.๖ ได้รางวลัเหรียญเงิน ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก 

นายธนันธร สิริอาภรณ ์
นางสาวศราวดี ม่วงสด 
นางสาวเพ็ญพร ดวงแก้ว 

สพฐ. 

 ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนประกวดระบ ามาตรฐาน 
ป.๑ – ป.๖ ได้รางวลัเหรียญเงิน ระดับภาคกลางและ

 
นางอารีรัตน์ วัฒนาหิรญัชัย 

สพฐ. 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๙๒ 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ภาคตะวันออก 

ระดับจังหวัด 
๑ ผู้มีความเพียร(ไม่มีวันลาตดิต่อกันเกิน 3 ปี) นางสาวศราวดี ม่วงสด สพป.นครปฐม เขต 1 

๑.๓ ประเภทครู/บุคลากร 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ระดับชาติ 
๑ ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนประกวดขับขานประสานเสยีง  

ป.๑ – ป.๖ ได้รางวลัเหรียญเงิน 
๑.นางสาวนติยา      แพก าเนิด 
๒.นางสาวสมาพร    เพชรปานกัน 
๓.น.ส.อรวรรณ   เจรญิธรรมรักษา 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
 ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนประกวดขับขานประสานเสยีง  

ป.๑ – ป.๖ ได้รางวลัเหรียญเงิน 
๑.นางสาวนติยา      แพก าเนิด 
๒.นางสาวสมาพร    เพชรปานกัน 
๓.น.ส.อรวรรณ   เจรญิธรรมรักษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

 การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ป.๑ – ป.๖  เหรียญเงิน 

๑.นางสาวเกษรา       มีค า 
๒.นางจรุงรตัน์         จันทร์สืบสาย 
๓.นางสาวนติยา       แพก าเนิด 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

ระดับเขตพื้นท่ี 
๑ การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 

ป.๑ – ป.๖  เหรียญเงิน 
๑.นางสาวเกษรา       มีค า 
๒.นางจรุงรตัน์         จันทร์สืบสาย 
๓.นางสาวนติยา       แพก าเนิด 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒ การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตวัและโยนบอล 
 ป.๑ – ป.๓ เหรียญเงิน 

๑.นายวราพงษ์        แดงส าอาง 
๒.นายมนต์ชัย         เดชะ 
๓.นางแดงต้อย         สารรัมย ์

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓ การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.๔ - ป.๖ 
เหรียญเงิน 

๑.นายวราพงษ์        แดงส าอาง 
๒.นายมนต์ชัย         เดชะ 
๓.นางเพ็ญทิพา       อ าพัฒน์ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๔ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ป.๔ - ป.๖ เหรียญทอง 

๑.นางวนิดา           แก้วคงคา 
๒.นางสาววัชรินทร์   ฉายอรณุ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๕ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
(E-book) ป.๔ - ป.๖เหรียญทอง 

๑.นางสาวสุทิศา      สนธิ 
๒.นางสาวสมาพร    เพชรปานกัน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๖ การใช้โปรแกรมน าเสนอ ป.๔ - ป.๖ 
(Presentation ) เหรียญทอง 

๑.น.ส.อรวรรณ   เจรญิธรรมรักษา 
๒.นางสาวสมาพร   เพชรปานกัน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๗ การแข่งขันท าอาหารน้ าพริกผักสด เครื่องเคียง  
ป.๔ - ป.๖ เหรียญทอง 

๑.นางสว่างจิต       ก ามะน ี
๒.นางอ านวย        บัวโต 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๘ การปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย     เหรียญทอง ๑.นางสาวรัตนา     วัฒนาสิริพงศ ์
๒.นางยุพา           แดงส าอาง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๙ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย  
เหรียญทอง 

๑.นางพัชรี           เจริญสุข 
๒.นางพรเพญ็       แสนชมพู 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๙๓ 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑๐ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.๔ - ป.๖ 

เหรียญทอง 
๑.นางอ านวย       บัวโต 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 
๑๑ การประกวดภาพยนตรส์ั้น ป.๑ - ป.๖  เหรยีญทอง ๑.นางสาวเพญ็พร    ดวงแก้ว 

๒.นางสาวสุทิศา      สนธิ 
ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 

๑๒ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย 
ป.๑ - ป.๖ เหรียญทอง 

๑.นางสาววรศิา      สุขพิทักษ์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 

๑๓ การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง  
ป.๑ - ป.๖ เหรียญทอง 

๑.นายรัฐนนท์         พุทธวิริยะ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 
๑๔ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย  

ป.๑ - ป.๖  เหรยีญทอง 
๑.นางสาวอุไร         แตงน้อย 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 
๑๕ การแข่งขันการวาดภาพระบายส ี

ป.๑ - ป.๓ เหรียญเงิน 
๑.นางสาวนติยา       แพก าเนิด ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 

๑๖ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.๑ - ป.๖ 
เหรียญเงิน 

๑.นายทวีศักดิ์         มิตรเจริญรตัน์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 
๑๗ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง  

ป.๑ - ป.๖ เหรียญเงิน 
๑.นายอิสรวัฒน์       วงษาดี 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 
๑๘ น านักเรียนเข้าประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ๑.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงน้องนุช  เก้าลิ้ม มหาวิทยาลยัมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๙ น านักเรียนเข้าประกวดร้องเพลงลกูทุ่งไทยส่งเสริม

ศีลธรรม 
๑.นายทวีศักดิ์         มิตรเจริญรตัน์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย 
๒๐ น านักเรียนเข้าประกวดวาดภาพสง่เสริมศลีธรรม ๑.นางสาวนติยา       แพก าเนิด มหาวิทยาลยัมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย 
๒๑ น านักเรียนเข้าประกวดสวดมนต์หมู่ฯท านองสรภัญญะ ๑.นางสาวเพญ็ทิพย์ เกลื่อนสันเทยีะ มหาวิทยาลยัมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย 
ระดับกลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน ๔ 
๑ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.๔ - ป.๖ 

เหรียญทอง 
๑.นางอ านวย       บัวโต กลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน 4 

๒ การประกวดภาพยนตรส์ั้น ป.๑ - ป.๖ เหรียญทอง ๑.นางสาวเพญ็พร    ดวงแก้ว 
๒นางสาวสุทิศา      สนธิ 

กลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน 4 

๓ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย 
ป.๑ - ป.๖ เหรียญทอง 

๑.นางสาววรศิา      สุขพิทักษ์ กลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน 4 

๔ การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง  
ป.๑ - ป.๖ เหรียญทอง 

๑.นายรัฐนนท์         พุทธวิริยะ กลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน 4 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๙๔ 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๕ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย  

ป.๑ - ป.๖ เหรียญทอง 
๑.นางสาวอุไร         แตงน้อย 
 

กลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน 4 
กลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน 4 

๖ การแข่งขันการวาดภาพระบายส ี
ป.๑ - ป.๓ เหรียญเงิน 

๑.นางสาวนติยา       แพก าเนิด กลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน 4 

๗ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.๑ - ป.๖ 
เหรียญเงิน 

๑.นายทวีศักดิ์         มิตรเจริญรตัน์ กลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน 4 

๘ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง 
 ป.๑ - ป.๖ เหรยีญเงิน 

๑.นายอิสรวัฒน์       วงษาดี 
 

กลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน 4 

๑.๔ ประเภทนักเรียน 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ระดบัชาติ 
๑ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.๑ – ป.๖ 

 เหรียญเงิน 
๑.เด็กหญิงกชพร         ดูยอดรัมย์ 
๒.เด็กชายกฤษฎา        สีหรั่ง 
๓.เด็กหญิงกัญญาวีร์    อุ่นบริบูรณ ์
๔.เด็กชายกลัป์ยาวรรธน์  รัศมีโรจน์ 
๕.เดห็ญิงกานตม์ณี     ฉันทจรุวิทย์ 
๖.เด็กหญิงกุลสิรา   เหลืองอรวัฒนา 
๗.เด็กหญิงฉัตรวรุญ       บุญล ี
๘.เด็กหญิงชนิกานต์      โตทับ 
๙.เด็กหญิงชนิดา       ราชส าเภา 
๑๐.เด็กชายชลธี       รัตนะจันทิม 
๑๑.เด็กหญิงชิดชนก        ข ากุล 
๑๒.เด็กชายณัฐภัทร        หลักค า 
๑๓.เด็กชายทรงพล         เมืองนก 
๑๔.เด็กชายธรรมราช อรุณแสงศิลป ์
๑๕.เด็กหญิงนภัสวรรณ      ศรีจง 
๑๖.เด็กหญิงนัทฐาดรจน์  กาญจนวงศ์ 
๑๗.เด็กหญิงปานตา      นกพุทธา 
๑๘.เด็กหญิงปิย์วรา       วงพิมล 
๑๙.เด็กชายพรศักดิ์        แซ่ลิ้ม 
๒๐เด็กหญิงพัทธ์ธีรา      ตุ้มเปาะ 
๒๑.เด็กหญิงพิชญา    สกุลลรีุ่งโรจน์ 
๒๒.เด็กหญิงภัทรวดี     แช่มมั่นคง 
๒๓.เด็กหญิงมนัสนันท์     ผิวเกลีย้ง 
๒๔.เด็กหญิงรวีกานต์ พร้อมสุขสนัต์ 
๒๕.เด็กชายวงศกร       ปัดสะคลุม้ 
๒๖.เด็กหญิงวรินทร        อินทะมูล 
๒๗.เด็กหญิงวิภาดา       เอกอุฬาร 
๒๘.เด็กหญิงวิมพ์วิภา     ธณีหงส ์
๒๙.เด็กหญิงวีรยา       สระนพงษ์ 
๓๐.เด็กหญิงศิริวรรณ      ทนเถื่อน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๙๕ 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๓๑.เด็กหญิงสิริกญัญา        มากมี 
๓๒.เด็กหญิงสุธิตา      ศรีวงษ์กลาง 
๓๓.เด็กหญิงสุภสัสรคีรี    รื่นนสุาร 
๓๔.เด็กหญิงอาทิตยา  หุ่นประเสริฐ 
๓๕.เด็กหญิงเกวลิน           ดาปาน 
๓๖.เด็กหญิงเบญจมาศ  ผาพรหมมา 
๓๗.เด็กหญิงโสรญา      ตาลโกนกุล 
๓๘.เด็กชายไกรสิทธ์ิ   จงรุจิโรจนชั์ย 

ระดับภาค 
๑ การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ป.๑ – ป.๖  เหรียญเงิน ๑.เด็กหญิงณัชชา      ธรรมนิมิตโชค 

๒.เด็กหญิงธิดารัตน์       พูลน้อย 
๓.เด็กหญิงปภาวรินท์     จงฤาชา 
๔.เด็กหญิงวรรณชนก    ช่ืนชม 
๕.เดห็ญิงวันวิสา          ทนุพล 
๖.เด็กหญิงสาริศา       เยาวบุตร 
๗.เด็กหญิงสริีธร        นิธิพงศ์พันธุ์ 
๘.เด็กหญิงอัฏฐมี     เสรีรัตนเกียรต ิ
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับเขตพื้นท่ี 
๑ การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ป.๑ – ป.๖   

เหรียญทองแดง 
๑.เด็กหญิงณัชชา      ธรรมนิมิตโชค 
๒.เด็กหญิงธิดารัตน์       พูลน้อย 
๓.เด็กหญิงปภาวรินท์     จงฤาชา 
๔.เด็กหญิงวรรณชนก    ช่ืนชม 
๕.เดห็ญิงวันวิสา          ทนุพล 
๖.เด็กหญิงสาริศา       เยาวบุตร 
๗.เด็กหญิงสริีธร        นิธิพงศ์พันธุ์ 
๘.เด็กหญิงอัฏฐมี     เสรีรัตนเกียรต ิ
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

๒ การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตวัและโยนบอล  
ป.๑ – ป.๓ เหรียญเงิน  

๑.เด็กหญิงกัญญาณ ฐ ศรีเทียมจันทร์ 
๒.เด็กหญิงบุษรา        สระทองมา 
๓.เด็กหญิงพรนภสั      แสงวิเชียร 
๔.เด็กหญิงพรพิมล      ตันเวช 
๕.เด็กหญิงพสิกา         ฟักสมบุญ 
๖.เด็กหญิงมนัญญา      พรมสีพูล 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

๓ การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.๔ - ป.๖ 
เหรียญเงิน 

๑.เด็กชายกฤษณะ       ด้วงต้อย 
๒.เด็กชายก้องภพ      ชูกลิ่นหอม 
๓.เด็กชายธรีภัทร      ค าหอมจันทร์ 
๔.เด็กชายศราวุฒิ         วงษ์เอก 
๕.เด็กชายศุภกร           แซ่ตัน 
๖.เด็กชายอิทธิวัฒ         สูงสุดยอด 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

๔ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ป.๔ - ป.๖ เหรียญทอง 

๑.เด็กหญิงขวัญจริา    ขาวประเสริฐ 
๒.เด็กหญิงมนสัวี         ตันสงวน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๙๖ 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๓.เด็กหญิงอรนิช         สระทองมน กระทรวงศึกษาธิการ 

๕ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
(E-book ) ป.๔ - ป.๖ เหรยีญทอง 
 

๑.เด็กชายปองภพ          ผลโต 
๒.เด็กชายภานุวัฒน์        แก้วค าดี 
๓.เด็กชายณัฐวัตร          ใช้ศรีทอง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

๖ การใช้โปรแกรมน าเสนอ ป.๔ - ป.๖ 
(Presentation ) เหรียญทอง 
 

๑.เด็กชายนรเมนธ์        รอดสนใจ 
๒.เด็กชายศรัทธา    พิสุทธ์ิสกุลรตัน์ 
๓.เด็กชายวรปรัชญ์   พิพัฒพลกาย 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

๗ การแขง่ขันท าอาหารน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง 
 ป.๔ - ป.๖ เหรยีญทอง 

๑.เด็กหญิงกัญญารตัน์   ดอนจิ๋วไพร 
๒.เด็กหญิงจงสุธา              แซ่ตัน 
๓.เด็กหญิงพลอยปภัส        บุญจง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

๘ การปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย เหรยีญทอง ๑.เด็กหญิงธัญธิดา       พลอยแก้ว 
๒.เด็กชายธรีพัฒน์       ศรีศักดา 
๓.เด็กหญิงสุธีมนต์    หว่างดอนไพร 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

๙ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย  
เหรียญทอง 

๑.เด็กหญิงจรรยพัชร  สระทองเยาว์ 
๒.เด็กชายธนวัฒน์          พันยุโดด 
๓.เด็กหญิงปรียาภัทร           มีค า 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๐ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.๑-ป.๖ 
 เหรียญทอง 

๑.เด็กหญิงกชพร         ดูยอดรัมย์ 
๒.เด็กชายกฤษฎา        สีหรั่ง 
๓.เด็กหญิงกัญญาวีร์    อุ่นบริบูรณ ์
๔.เด็กชายกลัป์ยาวรรธน์  รัศมีโรจน์ 
๕.เดห็ญิงกานตม์ณี     ฉันทจรุวิทย์ 
๖.เด็กหญิงกุลสิรา   เหลืองอรวัฒนา 
๗.เด็กหญิงฉัตรวรุญ       บุญล ี
๘.เด็กหญิงชนิกานต์      โตทับ 
๙.เด็กหญิงชนิดา       ราชส าเภา 
๑๐.เด็กชายชลธี       รัตนะจันทมิ 
๑๑.เด็กหญิงชิดชนก        ข ากุล 
๑๒.เด็กชายณัฐภัทร        หลักค า 
๑๓.เด็กชายทรงพล         เมืองนก 
๑๔.เด็กชายธรรมราช อรุณแสงศิลป ์
๑๕.เด็กหญิงนภัสวรรณ      ศรีจง 
๑๖.เด็กหญิงนัทฐาดรจน์  กาญจนวงศ์ 
๑๗.เด็กหญิงปานตา      นกพุทธา 
๑๘.เด็กหญิงปิย์วรา       วงพิมล 
๑๙.เด็กชายพรศักดิ์        แซ่ลิ้ม 
๒๐เด็กหญิงพัทธ์ธีรา      ตุ้มเปาะ 
๒๑.เด็กหญิงพิชญา    สกุลลรีุ่งโรจน์ 
๒๒.เด็กหญิงภัทรวดี     แช่มมั่นคง 
๒๓.เด็กหญิงมนัสนันท์     ผิวเกลีย้ง 
๒๔.เด็กหญิงรวีกานต์ พร้อมสุขสนัต์ 
๒๕.เด็กชายวงศกร       ปัดสะคลุม้ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๙๗ 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๒๖.เด็กหญิงวรินทร        อินทะมูล 
๒๗.เด็กหญิงวิภาดา       เอกอุฬาร 
๒๘.เด็กหญิงวิมพ์วิภา     ธณีหงส ์
๒๙.เด็กหญิงวีรยา       สระนพงษ์ 
๓๐.เด็กหญิงศิริวรรณ      ทนเถื่อน 
๓๑.เด็กหญิงสิริกญัญา        มากมี 
๓๒.เด็กหญิงสุธิตา      ศรีวงษ์กลาง 
๓๓.เด็กหญิงสุภสัสรคีรี    รื่นนสุาร 
๓๔.เด็กหญิงอาทิตยา  หุ่นประเสริฐ 
๓๕.เด็กหญิงเกวลิน           ดาปาน 
๓๖.เด็กหญิงเบญจมาศ  ผาพรหมมา 
๓๗.เด็กหญิงโสรญา      ตาลโกนกุล 
๓๘.เด็กชายไกรสิทธ์ิ   จงรุจิโรจนชั์ย 

๑๑ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.๔ - ป.๖ 
เหรียญทอง 

๑.เด็กชายพนิชพล   ศรีธนบุณยโสภณ 
๒.เด็กชายพริิยกร      วิริยะพานิชย์ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 

๑๒ การประกวดภาพยนตรส์ั้น  ป.๑ - ป.๖  เหรียญทอง ๑.เด็กหญิงนภสร         มณีเนตร 
๒.เด็กหญิงปัณณภรณ์  สระทองโอน 
๓.เด็กหญิงวราภรณ์      นาคค า 
๔.เด็กชายศิวกร         เซี่ยงฉิน 
๕.เดห็ญิงสุทธิดาพร   อรุณแสงศลิป ์

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 

๑๓ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย 
ป.๑ - ป.๖ เหรียญทอง 

๑.เด็กชายพรศักดิ์           แซ่ลิ้ม 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 

๑๔ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญงิ  
ป.๑ - ป.๖ เหรียญทอง 

๑.เด็กหญิงเบญจมาศ   ผาพรหมมา 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 

๑๕ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.๑ - ป.๖ 
เหรียญทอง 

๑.เด็กชายพรศักดิ์        แซ่ลิ้ม 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 

๑๖ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.๑-ป.๖ 
 เหรียญทอง 

๑.เด็กหญิงกชพร         ดูยอดรัมย์ 
๒.เด็กชายกฤษฎา        สีหรั่ง 
๓.เด็กหญิงกัญญาวีร์    อุ่นบริบูรณ ์
๔.เด็กชายกลัป์ยาวรรธน์  รัศมีโรจน์ 
๕.เดห็ญิงกานตม์ณี     ฉันทจรุวิทย ์
๖.เด็กหญิงกุลสิรา   เหลืองอรวัฒนา 
๗.เด็กหญิงฉัตรวรุญ       บุญล ี
๘.เด็กหญิงชนิกานต์      โตทับ 
๙.เด็กหญิงชนิดา       ราชส าเภา 
๑๐.เด็กชายชลธี       รัตนะจันทมิ 
๑๑.เด็กหญิงชิดชนก        ข ากุล 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๙๘ 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑๒.เด็กชายณัฐภัทร        หลักค า 
๑๓.เด็กชายทรงพล         เมืองนก 
๑๔.เด็กชายธรรมราช อรุณแสงศิลป ์
๑๕.เด็กหญิงนภัสวรรณ      ศรีจง 
๑๖.เด็กหญิงนัทฐาดรจน์  กาญจนวงศ์ 
๑๗.เด็กหญิงปานตา      นกพุทธา 
๑๘.เด็กหญิงปิย์วรา       วงพิมล 
๑๙.เด็กชายพรศักดิ์        แซ่ลิ้ม 
๒๐เด็กหญิงพัทธ์ธีรา      ตุ้มเปาะ 
๒๑.เด็กหญิงพิชญา    สกุลลรีุ่งโรจน ์
๒๒.เด็กหญิงภัทรวดี     แช่มมั่นคง 
๒๓.เด็กหญิงมนัสนันท์     ผิวเกลีย้ง 
๒๔.เด็กหญิงรวีกานต์ พร้อมสุขสนัต์ 
๒๕.เด็กชายวงศกร       ปัดสะคลุม้ 
๒๖.เด็กหญิงวรินทร        อินทะมูล 
๒๗.เด็กหญิงวิภาดา       เอกอุฬาร 
๒๘.เด็กหญิงวิมพ์วิภา     ธณีหงส ์
๒๙.เด็กหญิงวีรยา       สระนพงษ์ 
๓๐.เด็กหญิงศิริวรรณ      ทนเถื่อน 
๓๑.เด็กหญิงสิริกญัญา        มากมี 
๓๒.เด็กหญิงสุธิตา      ศรีวงษ์กลาง 
๓๓.เด็กหญิงสุภสัสรคีรี    รื่นนสุาร 
๓๔.เด็กหญิงอาทิตยา  หุ่นประเสริฐ 
๓๕.เด็กหญิงเกวลิน           ดาปาน 
๓๖.เด็กหญิงเบญจมาศ  ผาพรหมมา 
๓๗.เด็กหญิงโสรญา      ตาลโกนกุล 
๓๘.เด็กชายไกรสิทธ์ิ   จงรุจิโรจนชั์ย 

๑๗ การแข่งขันการวาดภาพระบายส ี
ป.๑ - ป.๓ เหรียญเงิน 

๑.เด็กชายอรรถชัย       แก้วสมบัติ 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 

๑๘ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.๑ - ป.๖ 
เหรียญเงิน 

๑.เด็กชายภูมภิัทร      เมืองนก 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 

๑๙ 
 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ป.๑ - ป.๖ 
เหรียญเงิน 

๑.เด็กหญิงปานตา    นกพุทธา 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 

๒๐ ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ๑.เด็กหญิงขวัญจริา  ขาวประเสรฐิ มหาวิทยาลยัมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๙๙ 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกวดกล่าวค าอาราธนา-ถวายทานในพุทธศาสนพิธี 
ประกวดกล่าวค าอาราธนา-ถวายทานในพุทธศาสนพิธี 
ประกวดกล่าวค าอาราธนา-ถวายทานในพุทธศาสนพิธี 
ประกวดกล่าวค าอาราธนา-ถวายทานในพุทธศาสนพิธี 
ประกวดกล่าวค าอาราธนา-ถวายทานในพุทธศาสนพิธี 
ประกวดกล่าวค าอาราธนา-ถวายทานในพุทธศาสนพิธี 
ประกวดกล่าวค าอาราธนา-ถวายทานในพุทธศาสนพิธี 
ประกวดกล่าวค าอาราธนา-ถวายทานในพุทธศาสนพิธี 
ประกวดกล่าวค าอาราธนา-ถวายทานในพุทธศาสนพิธี 
ประกวดกล่าวค าอาราธนา-ถวายทานในพุทธศาสนพิธี 
ประกวดกล่าวค าอาราธนา-ถวายทานในพุทธศาสนพิธี 
ประกวดกล่าวค าอาราธนา-ถวายทานในพุทธศาสนพิธี 
ประกวดกล่าวค าอาราธนา-ถวายทานในพุทธศาสนพิธี 
ประกวดกล่าวค าอาราธนา-ถวายทานในพุทธศาสนพิธี 
ประกวดกล่าวค าอาราธนา-ถวายทานในพุทธศาสนพิธี 
ประกวดกล่าวค าอาราธนา-ถวายทานในพุทธศาสนพิธี 
ประกวดกล่าวค าอาราธนา-ถวายทานในพุทธศาสนพิธี 
ประกวดกล่าวค าอาราธนา-ถวายทานในพุทธศาสนพิธี 
ประกวดกล่าวค าอาราธนา-ถวายทานในพุทธศาสนพิธี 
ประกวดกล่าวค าอาราธนา-ถวายทานในพุทธศาสนพิธี 
ประกวดกล่าวค าอาราธนา-ถวายทานในพุทธศาสนพิธี 
ประกวดกล่าวค าอาราธนา-ถวายทานในพุทธศาสนพิธี 
ประกวดกล่าวค าอาราธนา-ถวายทานในพุทธศาสนพิธี 
ประกวดกล่าวค าอาราธนา-ถวายทานในพุทธศาสนพิธี 
ประกวดกล่าวค าอาราธนา-ถวายทานในพุทธศาสนพิธี 

๑.เด็กหญิงวันวิสาข์   ศรีชมเชย 
๒.เด็กหญิงศศิประภา จันทร์กระจา่ง 
๓.เด็กหญิงเบญจมาศ  ผาพรหมมา 
๔.เด็กหญิงพลอยปภัส       บุญจง 
๕.เด็กหญิงอัฎฐมี   เสรีรตันเกียรต ิ
๖.เด็กหญิงสุธาริณี    ภักด ี
๗.เด็กหญิงสภุัสสรศริิ  รื่นนุสาร 
๘.เด็กหญิงณัฐธดิา  สถาปิตานนท์ 
๙.เด็กหญิงจุฑาภรณ์   อ่ิมจันทร ์
๑๐.เด็กหญิงธิดารตัน์      พูลน้อย 
๑๑.เด็กหญิงอรนิช     สระทองพูน 
๑๒.เด็กหญิงมนัสวี   ตันสงวน 
๑๓.เด็กหญิงณัฐกมล   ดอนม่วง 
๑๔.เด็กหญิงมนญาดา   เรืองอุไร 
๑๕.เด็กหญิงประภัสสร   ใยยา 
๑๖.เด็กหญิงจงสุทธา   แซ่ต้น 
๑๗.เด็กหญิงญาณภัทร  เกิดสมบรูณ ์
๑๘.เด็กหญิงศุภัชญา    บุญภมู ิ
๑๙.เด็กหญิงศศินา  ธัญมาศกวิน 
๒๐.เด็กหญิงอ าพันธ์  ทองเต่าหมาก 
๒๑.เด็กหญิงรุ่งรัตน์   พลายละมูล 
๒๒.เด็กหญิงภัทรวดี    ฝอยทอง 
๒๓.เด็กหญิงมานิตา  จิระสกลุไทย 
๒๔.เด็กหญิงนันทชา พิสุทธ์ิสกุลรตัน์ 
๒๕.เด็กหญิงอรัญญา  เสถียรธีรภาพ 

 
 
 
 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๒ ประกวดสวดมนต์หมูฯ่ท านองสรภญัญะ ๑.เด็กหญิงชิดชนก   รื่นนุสาร มหาวิทยาลยัมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๓ ประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุง่งานมหกรรม
ส่งเสริมศลีธรรม 

๑.เด็กหญิงศิริวรรณ   ทนเถื่อน มหาวิทยาลยัมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๔ ประกวดเรียงความวนัต่อต้านคอรร์ัปชันสากล ป๒ี๕๕๘ 
รางวัลที่ ๓ 

๑.เด็กหญิงเบญจมาศ  ผาพรหมมา ส านักงาน ป.ป.ช. 
ประจ าจังหวัดนครปฐม 

ระดบักลุ่มโรงเรียน 

๑ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.๔ - ป.๖ 
เหรียญทอง 

๑.เด็กชายพนิชพล  ศรีธนบุณยโสภณ 
๒.เด็กชายพริิยกร      วิริยะพานิชย์ 

กลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน 4 

๒ การประกวดภาพยนตรส์ั้น ป.๑-ป.๖ เหรยีญทอง ๑.เด็กหญิงนภสร       มณีเนตร 
๒.เด็กหญิงปัณณภรณ์  สระทองโอน 
๓.เด็กหญิงวราภรณ์     นาคค า 
๔.เด็กชายศิวกร         เซี่ยงฉิน 
๕.เดห็ญิงสุทธิดาพร   อรุณแสงศลิป ์

กลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน 4 

๓ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย 
ป.๑ - ป.๖ เหรียญทอง 

๑.เด็กชายพรศักดิ์      แซ่ลิ้ม 

 
กลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน 4 
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ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๔ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญงิ  

ป.๑ - ป.๖ เหรียญทอง 
๑.เด็กหญิงเบญจมาศ   ผาพรหมมา 

 
กลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน 4 

๕ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.๑ - ป.๖ 
เหรียญทอง 

๑.เด็กชายพรศักดิ์     แซ่ลิ้ม 

 
กลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน 4 

๖ การแข่งขันการวาดภาพระบายส ี
ป.๑ - ป.๓ เหรียญเงิน 

๑.เด็กชายอรรถชัย    แก้วสมบัต ิ

 
กลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน 4 

๗ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.๑ - ป.๖ 
เหรียญเงิน 

๑.เด็กชายภูมภิัทร     เมืองนก 

 
กลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน 4 

๘ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ป.๑ - ป.๖ 
เหรียญเงิน 

๑.เด็กหญิงปานตา    นกพุทธา 

 
กลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน 4 

 

 

 
๒. งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จปีที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
๑ โครงการบริหารจัดการโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๘,๙) 

๑.เพื่อให้สถานศึกษามีอิสระและมคีวาม
คล่องตัวในการบริหารงานด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และ
บริหารทั่วไป 
๒.เพื่อกระจายอ านาจการตดัสินใจ การมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาให้กับผู้เกีย่วข้อง 
ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน 
ในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

๑.มีการบริหารและการจดัการศึกษา
รองรับการกระจายอ านาจ 
๒.มีบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมี
ส่วนร่วม 
๓.มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนา 
๔.บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน(RBM) 
๕.มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 

๒ โครงการพัฒนาระบบสาร 
สนเทศเพื่อการบริหาร
การศึกษา 
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๑๒) 

๑.เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการน าข้อมูลไป
ใช้ในการบริหารงาน 
๒.เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการวาง
แผนการควบคมุ และการปฏิบตัิการของ
โรงเรียนได้อยา่งถูกต้อง 
๓.เพื่อใหบ้ริการทางการศึกษาแบบออนไลน ์
 

๑.มสีารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ
ทางการศึกษาแบบออนไลน ์
๒.ประสิทธิภาพการบริหารงานถูกต้อง 
รวดเร็ว 
๓.ผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่การ
บริหารร้อยละ ๑๐๐ มคีวามพึงพอใจต่อ
การใช้บริการในระดับดมีาก 

๓ โครงการพัฒนาระบบ             
การประกันคณุภาพภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๑๒) 

๑.เพื่อสร้างความมั่นใจ การยอมรบั และความ
พึงพอใจในคุณภาพการศึกษาแก่ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
๒.เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน  
๓.เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพและ
รักษา มาตรฐานการศึกษา 
๔.เพือ่ให้มีระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินการขึ้นเป็นการภายใน  

๑.ผูม้ีส่วนเกีย่วข้องร้อยละ ๑๐๐ มีความ
มั่นใจ ยอมรับ และพึงพอใจในคุณภาพ
การศึกษา 
๒.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรยีนโดย
ภาพรวมสูงขึ้นและผ่านมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรยีนและมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓.ผลการประเมินมาตรฐานท้ัง ๑๕ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
๕.เพื่อให้พร้อมรับการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากภายในและภายนอก 

มาตรฐานของ สพฐ.มคี่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๗๐ ในมาตรฐานที่ ๕ และไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๘๐ ในมาตรฐานอ่ืนๆ 

๔ โครงการนิเทศภายใน   
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๗,๑๐) 

๑.เพื่อให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน
สูงขึ้น 
๒.เพื่อให้ครูทุกคนไดร้ับการนิเทศภายในโดย
การสังเกตการสอนและเยี่ยมชั้นเรยีน 
 

๑.ร้อยละของค่าเฉลี่ยทุกกลุม่สาระการ
เรียนรูสู้งขึ้น 
๒.ร้อยละของครูทีไ่ด้รับการนิเทศ 

๕ โครงการศูนย์การเรียนรูสู้่
ปฐบ.คนเก่ง 
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๔) 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมีความรูแ้ละทักษะ
เบื้องต้น ได้แก ่ทักษะในการสังเกต ทักษะการ
จ าแนก จัดกลุ่ม เปรียบเทียบ ทักษะในการ
เชื่อมโยงและทักษะในการคิดวิเคราะห ์
 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์
การเรยีนรู ้
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๕ มีทักษะเบือ้งต้น 
ได้แก ่ทักษะในการสังเกต ทักษะการ
จ าแนก จัดกลุ่ม เปรียบเทียบ ทักษะใน
การเช่ือมโยงและทักษะในการคดิวิเคราะห ์

๖ โครงการการสอนแบบ
โครงการ(Project 
Approach)พัฒนาทักษะ
การคิดปฐมวยั 
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๕) 

๑.เพื่อให้นักเรยีนมีความสามารถในการคิด
รวบยอด มีทักษะกระบวนการท างาน และมี
นิสัยใฝรู่ ้

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการสอน
แบบโครงการ 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถใน
การคิดรวบยอด มีทักษะกระบวนการ
ท างาน และมีนิสยัใฝ่รู ้

๗ โครงการการส่งเสรมิ
พัฒนาการด้วยกิจกรรม
กลางแจ้ง 
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๑) 

๑.เพื่อส่งเสรมิและกระตุ้นพัฒนาการของ
นักเรียนด้วยกจิกรรมกลางแจ้ง 
 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
กลางแจ้ง 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๕ มีทักษะการ
เคลื่อนไหวท่ีคล่องแคล่ว 

๘ โครงการสุนทรียภาพทาง
ดนตรีปฐมวัย 
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๒) 

๑.เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางดนตรีให้แก่
นักเรียน 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมดนตร ี
๒.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ มีความสามารถ
ทางดนตรีตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

๙ โครงการปฐมวัยวิถีพุทธ 
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๒,๓) 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมวัย
วิถีพุทธ 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๕ มีความซื่อสัตย์ กตญัญู
กตเวที เมตตากรณุาและมีมารยาทวัฒนธรรม
ไทย 

๑๐ โครงการปฐมวัยอนุรักษ์
พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๒,๓) 

๑.เพ่ือให้รู้คุณค่า รู้จักใช้และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมวัย
อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๐ มสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๑๑ โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๕) 

๑.เพื่อยกระดับคณุภาพผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ให้สูงขึ้น 

๑.นักเรยีนร้อยละ ๘๐  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามเกณฑ์ทีส่ถานศกึษา
ก าหนด 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๐  มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด  
๓.ผูม้ีส่วนเกีย่วข้องร้อยละ ๘๕ มคีวามพึง
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
พอใจต่อกิจกรรมพัฒนาคณุภาพนกัเรียน 

๑๒ โครงการปรับปรุง พัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา 
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๑๐) 

๑.เพื่อปรับหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีอยู่ให้มี
ความถูกต้องและสมบรูณ์ยิ่งข้ึน 
๒.ยกระดับคณุภาพครูให้สามารถน าหลักสตูร
สู่การปฏิบัตไิด ้
 

๑.ร้อยละของนักเรยีนมีระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนท้ัง ๘ กลุม่สาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ผ่านเกณฑ ์
๒.ร้อยละของนักเรยีนมีผลการทดสอบ
รวบยอด ระดับชาติเฉลี่ยสูงขึ้น 

๑๓ โครงการประกวด
ความสามารถทางวิชาการ 
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๓,๔) 

๑.เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของ
ผู้เรยีนให้สูงข้ึน 
๒.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนได้แสดงออกตาม
ความสามารถและความสนใจ 
๓.เพื่อพัฒนาการจดัการเรียนการสอนสาระ
การเรยีนรู้ต่างๆของครูให้ดียิ่งขึ้น 
๔.เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางาน
ทางวิชาการแก่ครูให้มากยิ่งข้ึน 

๑.มีการจัดประกวดความสามารถนักเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 
๒.สนับสนุนการฝึกซ้อมนักเรียนทีช่นะเลิศ
ระดับโรงเรยีนไปประกวดในระดับอื่นๆไป 

๑๔ โครงการหมอภาษาพัฒนา
เยาวชน 
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๓,๖,๑๓) 

๑.เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาไทยของนักเรยีนให้ถูกต้อง ชัดเจน 
งดงาม สนองพระราชด ารัส 
๒.เพื่ออนุรักษ์  เชิดชูคุณคา่ของภาษาไทย  

๑. จ านวนผู้อนรุักษ์ภาษาไทย เปน็ครูและ
นักเรียนโรงเรียนประถมฐานบิน
ก าแพงแสน ท่ีมาใช้บริการด้าน 
๒.นักเรียนโรงเรียนประถมฐานบิน
ก าแพงแสนทุกคนใช้ภาษาไทย ออกเสียง
ภาษาไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน 

๑๕ โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรูโ้ดยโครงงาน
วิทยาศาสตร ์
(สอดคล้องมฐ.ที่ ๓,๔,๖) 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนรู้จักการคดิ  การ
ค้นคว้าหาความรู้มีทักษะในการท างาน  มี
ความมั่นใจและกล้าแสดงออก  มคีวาม
รับผิดชอบ สื่อสารการเรียนรู้  และชื่นชมใน
ผลงานของตนเอง 

๒.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรูค้วามเข้าใจ  
สามารถใช้วิธีการใหม่ๆ ในการพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

๑.นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
โครงงานในทุกช้ันเรียน 

๒.นักเรียนร้อยละ  ๗๐  มีผลงานโครงงาน
อย่างน้อย ๑ เรื่อง/ป ี

๑๖ โครงการสอนซ่อมเสรมิ 
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๗) 

๑.เพื่อสอนซ่อมนักเรียนทีเ่รียนไมท่ันเพื่อน ให้
เรียนทันเพื่อน 
๒.เพื่อส่งเสรมินักเรยีนที่เรียนดีอยูแ่ล้วให้เรียน
ดียิ่งขึ้น 
๓.เพื่อเป็นการฝึกการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

๑.นักเรยีนร้อย ๙๐ ที่ได้รับการสอนซ่อม
และสอนเสริมมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น 

๑๗ โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๗) 

๑.เพื่อสร้างความตระหนักแก่ครูในโรงเรียนใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
๒.เพื่อให้ครูในโรงเรียนทุกคนเขียนแผนการจดั
กาเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั(คดิ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์และแก้ปัญหา) 
๓.เพื่อให้ครูในโรงเรียนทุกคน ปรบัการเรยีน

๑.มีหลักสตูรสถานศึกษาและเป็นปัจจุบัน
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
๒.ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรยีนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
๓.ครูทุกคนได้ปรับการเรียนเปลี่ยนการ
สอนที่เน้นหลักสูตรผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔.ครูทุกคนน าแผนการจัดการเรยีนรู้ไปใช้
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เปลี่ยนการสอนให้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔.เพื่อให้ครูในโรงเรียนน าแผนการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่ขียนขึ้นไปใช้สอนกับนักเรียนจริง 
๕.เพื่อให้ครูในโรงเรียนทุกคนสรา้งนวัตกรรม 
สื่อ การเรยีนการสอนที่สอดคล้องกัน แผนการ
จัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
๖.เพื่อให้ครูทุกคนโรงเรยีนจัดท าการวิจัยใน
ช้ันเรียน 
๗.นักเรยีนเรยีนรู้อย่างมีความสุข และมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 

สอนนักเรียนจริงตามแผนที่เขียนไว้ 
๕.ครสูร้างนวัตกรรม สื่อ การเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู ้
๖.ครูทุกคนได้จดัท าการวิจยัในช้ันเรียนทุก
คน 
๗.นักเรยีนทุกคนในโรงเรียน เรยีนรู้อย่างมี
ความสุขและมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี
ขึ้น 

๑๘ โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านศลิปะ 
ดนตรี และกีฬา 
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๑,๖,๑๑) 

๑.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสยัรักการออก
ก าลังกาย รักในศิลปะและดนตร ี
๒.เพื่อสร้างความสามัคคี และรูจ้ักการท างาน
ร่วมกัน 
๓.เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและร่วมกิจกรรมที่มี
ความถนัด 
๔.เพื่อให้มีความรู้และหลีกเลีย่งยาเสพติด
รวมทั้งรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๕.เพื่อให้นักเรยีนตระหนักถึงคุณคา่และ
ช่วยกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

๑.นักเรยีนร้อยละ  มีนสิัยรักการออกก าลัง
กาย รักในศิลปะและดนตร ี
๒.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ รู้จักการท างาน
ร่วมกัน และรู้จักความสามคัค ี
๓.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ มีร่างกายแข็งแรง
และร่วมกิจกรรมที่มีความถนัด 
๔.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ มีความรูแ้ละ
หลีกเลี่ยงยาเสพติดรวมทั้งรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์
๕.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ ตระหนักถึง
คุณค่าดา้นดนตรีและศิลปะอีกท้ังช่วยกัน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

๑๙ โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน(สอดคล้อง 
มฐ.ที่ ๑,๒,๓,๖,๑๐) 

๑.เพื่อให้ผูเ้รียนไดร้ับประสบการณ์ที่
หลากหลาย  เกิดความรู้  ความช านาญ ท้ัง
วิชาการและวิชาชีพอย่างกว้างขวางยิ่งข้ึน 
๒.เพื่อให้ผูเ้รียนค้นพบความสนใจ  ความถนัด 
และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว   
๓.เพื่อให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้
ต่างๆ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไป
ใช้ในการพัฒนาตนเอง 
๔.เพื่อให้ผูเ้รียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ 
ค่านิยมในการด าเนินชีวิตและเสรมิสร้าง
ศีลธรรมจรยิธรรม 
๕.เพื่อให้ผูเ้รียนมีจิตส านึกและท าประโยชน์
เพื่อสังคมและประเทศชาต ิ

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
 ๒.นักเรียนร้อยละ  ๙๕ สามารถพัฒนา
ความสามารถของตนเองตามศักยภาพ 

๒๐ โครงการคณุธรรมน าความรู้
สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(สอดคล้องมฐ.ที๒่,๑๔,๑๕) 

๑.เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาอย่างเป็นรปูธรรมในดา้นการจัด
กิจกรรม และการจัดการเรยีนรู้ในสถานศึกษา 
๒.เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์และบรูณาการสู่การเรียนการสอน
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
๓.เพื่อส่งเสรมิให้ครู นักเรียน และบุคลากรทุก

๑.นักเรยีนทุกคนได้รับความรู้เกีย่วกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนิน
ชีวิต 
๒.ร้อยละ ๙๕ ของบคุลากรและนกัเรียน
ในโรงเรียนสามารถปฏิบตัิตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.ครรู้อยละ ๑๐๐  มีแผนการจัดการ
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คนในโรงเรียน ได้น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต 

เรียนรู้ที่น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมา
บูรณาการ 

๒๑ โครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ  
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๒) 

๑.เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิ ใจใน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๒.เพื่อให้ครูน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาใช้ประกอบการสอน 
๓.เพื่อให้นักเรียนได้กิน อยู่ ดู ฟัง อย่างมีสติ 
๔.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม
ให้กับนักเรียน 
๕.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตนใน
การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๑ .นั ก เ รี ยนทุ กคน ได้ รั บการปลู กฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
๒.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

๒๒ โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๒,๔,๖) 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมีความเข้าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็น
ประมุข 
๒.เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง  ต่อสังคมและประเทศชาติ 
๓.เพื่อฝึกให้นักเรียนมีพฤติกรรมตามแบบวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย 

๑.นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง  ต่อสังคมและประเทศชาติ 
๒.นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมตามแบบวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย 
๓.นักเรยีนมีร้อยละ  ๙๕  มีความเข้าใจใน
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

๒๓ โครงการอนุรักษ์พลังงาน
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี 
๒,๑๓,๑๔,๑๕) 

๑.เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน  มีความรู้  ความ
เข้าใจ  มีความตระหนักและจติส านึกท่ีดี  รู้
คุณค่าของพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

๒.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนไดล้งมือปฏิบัติจริง
จนเป็นนิสัย และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
การอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  การ
อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ี
โรงเรียนจัดขึ้น 

๒.นักเรยีนร้อยละ  ๙๕  รู้คณุค่าของ
พลังงานและสิ่งแวดล้อมตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม 

๒๔ โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ 
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๓,๔) 

๑.เพื่อให้นักเรยีนได้รับประสบการณ์ตรง
นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
๒.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมีนิสยัเปน็คนช่าง
สังเกต หาข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมลู รู้จัก
วางแผนและสรุปในสิ่งที่ตนเองไดพ้บเห็น 
๓.เพื่อฝึกทักษะการอยู่ร่วมกัน รู้จกัปรับตัวให้
เข้ากับผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกนั  
๔.เพื่อฝึกการมีวินัย รู้จักเสยีสละตรงต่อเวลา 
รู้จักเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดีสามารถน าเอา
ประสบการณ์มา 
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๕.เพื่อให้นักเรยีน คณะครู และบคุลากรใน
ชุมชนได้มีความตระหนักและมสี่วนร่วมใน 
กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาวิชาการ  

๑.นักเรยีนทุกคน เข้าร่วมโครงการค่าย
พัฒนาวิชาการ  
๒.นักเรยีนร้อยละ ๙๐  มีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
๓.ครูทุกคนมีความตระหนักถึงความส าคญั
และส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนา
วิชาการ 
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๒๕ โครงการอบรมพัฒนา

บุคลากร 
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๗) 

๑.เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนได้พฒันาความรู้
ความสามารถดา้นการจดัการเรียนการสอนให้
เป็นครูมืออาชีพ 
๒.เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนไดร้ับการพัฒนา
ความรู้รอบด้านให้เท่าทันเทคโนโลยีและ
สภาพแวดล้อมในสังคมโลกท่ีเปลีย่นไป 

๑.บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถ
ด้านการจดัการเรียนการสอน เป็นครูมือ
อาชีพ 
๒.บุคลากรทุกคน มีความรู้รอบด้าน เท่า
ทันเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมในสังคม
โลกท่ีเปลี่ยนไป 
 
 

๒๖ โครงการส่งเสริมการท า
ผลงานทางวิชาการ 
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๗) 

๑.เพื่อให้บุคลากรครูในสถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะงานวิจยั 
๒.เพื่อให้บุคลากรครูในสถานศึกษามีความรู้ใน
การพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 
๓.เพื่อให้ระบบการบริหารงานวิชาการมีความ
ต่อเนื่องและพัฒนาควบคูไ่ปกับระบบการจัด 

๑.บุคลากรครูในสถานศึกษาเข้ารบัการ
ประเมินและผ่านการประเมินเลื่อนวิทย
ฐานะ 
๒.บุคลากรครูร้อยละ ๙๐ สนใจพฒันา
ตนเองและติดตามข่าวสารความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ 
๓.บุคลากรครูมีผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรยีน 

๒๗ โครงการส่งเสริมการใช้ ICT 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี 
๓,๑๓,๑๔,๑๕) 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนและครูใช้ ICT เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู ้
๒.เพื่อจัดหาฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์เพือ่ใช้ในการ
เรียนการสอน 
๓.เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายภายใน(LAN)เพื่อ
ใช้ Internet และ Intranet 
๔.เพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรยีนการสอน
ด้วย ICT 
๕.เพื่อพัฒนาศูนย์การเรยีนรู้โดยใช้ ICTเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ้

๑.นักเรยีนทุกคนและครูทุกคนใช้ ICT เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู ้
๒.มฮีารด์แวร์ซอฟแวรเ์พื่อใช้ในการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ 
๓.มีระบบเครือข่ายภายใน(LAN)เพื่อใช้ 
Internet และ Intranet 
๔.มีคลังสื่อ นวัตกรรมการเรยีนการสอน 
๕.มีศูนย์การเรียนรูโ้ดยใช้ ICTเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ครบทุกกลุม่สาระ
การเรยีนรู ้

๒๘ โครงการห้องสมุดมีชีวิต  
(สอดคล้องมฐ.ที่ ๓,๑๑,๑๓) 

๑.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกศึกษา
ค้นคว้าตามความสนใจ 
๒.เพื่อเตรียมนักเรียนใหม้ีประสบการณ์ในการ
ใช้ห้องสมุดเพื่อสรา้งนิสัยรักการอา่น และการ
ค้นคว้า  เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต 
๓.เพื่อให้บริการและความสะดวกแก่ครูในการ
เลือกใช้หนังสือ  และวัสดุอุปกรณต์่าง ๆ  ใน
ห้องสมุดเพื่อประโยชน์ในการสอน 
๔.เพื่อส่งเสรมิและแนะแนวการอ่านแก่
นักเรียนให้นักเรียนสามารถหาความสุข ความ
เพลิดเพลินจากการอ่าน รวมทั้งมวีิจารณญาณ
ในการอ่าน 

๑.เตรียมหนังสือและโสตทัศนวัสดเุพื่อ
ส่งเสริมนโยบายและโครงการของโรงเรียน
ให้บรรลุ   หลักการและจดุมุ่งหมายที่วาง
ไว ้
๒.นักเรยีนร้อยละ ๙๐  ได้มีทักษะในการ
ใช้หนังสือและโสตทัศนวัสดุ  เพื่อ
ประโยชน์ใน  การศึกษาค้นคว้า 
๓.นักเรยีนร้อยละ ๙๐ สามารถคน้คว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองมีความสามารถในการ
อ่าน  มีนิสัยรัก  การอ่าน  รวมทั้งสามารถ
ใช้  เก็บ  รักษา  และซ่อมแซมหนงัสือได ้

๒๙ โครงการเด็กไทยท าได ้
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๑,๑๑) 

๑.เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมด้านอาหารที่สะอาด
ปลอดภัย  ส่งเสริมทันตสุขภาพ และสุขานา่ใช้
ในโรงเรียน 
๒.เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสขุภาพนักร

นักเรียนทุกคน  มีสุขภาพที่ดีท้ังทาง
ร่างกาย  จิตใจ  และสติ ปัญญา  สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข  และ
ผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานทั้ง  ๓ 
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เยน ในเรื่องการบรโิภคอาหารที่สะอาด
ปลอดภัยพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในช่อง
ปาก และพฤติกรรมการใช้และรักษาความ
สะอาดส้วม 
 
 

ด้าน คือ 
๑.มาตรฐานดา้นอาหารสะอาด  ปลอดภัย  
จ านวน  ๓๐  ข้อ 
๒.มาตรฐานดา้นเด็กไทยฟันดี  จ านวน   
๘  ข้อ 
๓.มาตรฐานดา้นสุขาน่าใช้จ านวน ๑๖  ข้อ 

๓๐ โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
ทันตสุขภาพนักเรียน 
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๑,๑๑) 

๑.เพื่อบริการนักเรยีนด้านอนามัยและทันต
สุขภาพ 
๒.เพื่อส่งเสรมิความสัมพันธ์  ความร่วมมือ  
กับชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน 
๓.เพื่อให้นักเรยีนมีความรู้ที่ถูกต้องสามารถ
น าไปปฏิบตัิในชีวิตประจ าวันได ้
๔.เพื่อให้นักเรยีนมสีุขดภาพกายและจิตทีด่ ี

๑.นักเรยีนทุกคนได้รับบริการดา้นสุขภาพ
อนามัยและทันตสุขภาพอย่างต่อเนือ่งทุกป ี
๒.นักเรยีนทุกคนมีบัตรบันทึกสุขภาพและ
บันทึกภาวะโภชนาการ 

๓๑ โครงการแนะแนว 
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๗,๑๐) 

๑.เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ มีทกัษะการ
ด าเนินชีวิต เป็นคนดี คนเก่ง และเรียนรู้อย่าง
มีความสุข 
๒.เพื่อให้ผูเ้รียนรู้จักตนเองมคีุณภาพเหมาะสม
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบและ
พัฒนา ศักยภาพของตนเอง และสามารถคิด
ตัดสินใจ  แก้ปัญหาช่วยเหลือตนเองได้ 
๓.เพือ่ให้ผูเ้รียนตระหนักถึงความส าเรจ็ใน
การศึกษา การวางแผนในการศึกษาต่อและ
บทบาทหน้าท่ีที่มีต่อตนเอง โรงเรยีน ครู และ
เพื่อน  
๔เพื่อส่งเสริมใหค้รูรูจ้ักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
สามารถส่งเสริมความสนใจ  ความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียนแตล่ะคนได้ถูกต้อง
เหมาะสม 

๑.ผูเ้รียนทุกคนในโรงเรียนประถมฐานบิน
ก าแพงแสนไดร้ับการแนะแนวท่ีถูกต้อง 

๓๒ โครงการช่วยเหลือนักเรียน
ขาดแคลน 
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๑๐,๑๑) 

เพื่อช่วยเหลือนักเรยีนยากจนในเรือ่งของ
อุปกรณ์การเรียน  เสื้อผ้า  กระเปา๋ รองเท้า 
และทุนการศึกษา 

๑.นักเรยีนขาดแคลนทุกคน ไดร้ับความ
ช่วยเหลือเหลือจากโรงเรียน 

๓๓ โครงการเด็กพิเศษเรียนร่วม 
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๑๑) 

๑.เพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กพิเศษได้เข้ารับการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนเปิด 
๒.เพื่อให้เด็กพิเศษไดรู้้จักช่วยเหลอืตนเองและสามารถ
อยู่ในสังคมได ้
๓.เพื่อให้สังคมและบคุคลทั่วไปยอมรับและเข้าใจคน
พิการ 

๑.เด็กพิเศษที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีไดร้ับ
การศึกษาตามความต้องการทุกคน 
๒.เด็กพิเศษที่เข้ามาเรียนร่วมทุกคน ได้รับ
การยอมรับและไดร้ับความช่วยเหลือจาก
เพื่อนๆและคร ู
๓.เด็กพิเศษทุกคนไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมได ้
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๓๔ โครงการส่งเสริมการใช้

แหล่งเรียนรู้และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น(สอดคล้องมฐ.ที่ 
๑๓) 

๑.เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรูแ้ละการแลกเปลีย่น
เรียนรู ้
๒.ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจในการเข้าใช้
แหล่งเรียนรู ้
๓.เพื่อจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่ง
เรียนรู้ใหค้รอบคลุมในการใช้เป็นแหล่งเรียนรู ้
๔.เพื่อส่งเสรมิการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
และในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการเรยีนรู ้

๑.มีการเช่ือมโยงและแลกเปลีย่นขอ้มูลกับ
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปญัญาในท้องถิ่น 
๒.การมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนเกี่ยวข้องใน
การใช้แหล่งเรียนรู ้ภูมิปัญญา และชุมชน
เข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร
ระดับสถานศึกษา 
๓.ผู้ที่เกีย่วข้องร้อยละ ๑๐๐ มีความพึง
พอใจต่อการใช้แหล่งเรียนรู้และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นในระดับดีมาก 

๓๕ โครงการสหกรณ์ร้านค้าเพื่อ
การเรยีนรู ้
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๑๓) 

๑.เพื่อปลูกฝังความรู้ และทักษะพืน้ฐาน
เกี่ยวกับสหกรณร์้านค้าให้กับนักเรยีน 
๒.เพื่อใหน้ักเรยีนได้ฝึกปฏิบัติจริงหลังจากได้
เรียนรูห้ลักการ  อุดมการณ์ และภาคทฤษฎ ี
๓.เพื่ออ านวยความสะดวกแก่คณะครู  
นักเรียน  ผู้ปกครอง ในการซื้อสินค้า 
๔.เพื่อให้สมาชิกได้ซื้อสินค้าท่ีมรีาคาต่ ากว่า
ท้องตลาด 
๕.เพื่อปลูกฝังค่านิยมทีด่ีในการท างานร่วมกัน
ให้แก่นักเรียน 
๖.เพื่อสอดคล้องกับการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนในกลุม่ประสบการณต์่าง ๆ 

๑.นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓-๖  ทุก
คนได้รบัความรู้และประสบการณข์ั้น
พื้นฐานสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้
๒.โรงเรียนมีรายได้  สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน 
และการด าเนินการด้านต่าง  ๆ  ของ
โรงเรียน 
๓.สมาชิกไดร้ับประโยชน์จากการเป็น
สมาชิก  และการใช้บริการกับสหกรณ ์

๓๖ โครงการสื่อสารสมัพันธ์ 
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๑๓) 

๑.เพื่อเผยแพร่ประชาสมัพันธ์การด าเนินงาน
ของโรงเรียนแก่ผูป้กครอง ชุมชน ทราบ 
๒.เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน
ทางเว็บไซต์ และจลุสาร 
๓.เพื่อจัดกิจกรรมในเวลาพักกลางวัน ให้
นักเรียนได้รับความรู้ สาระจากการกิจกรรม
เสียงตามสาย 
 

๑.ผู้ปกครอง ชุมชน รับทราบการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์การด าเนินงานของโรงเรียน 
๒.มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนทางเว็บไซต์ตลอดปีอย่าง
สม่ าเสมอ และจุลสารเดือนละ ๑ ฉบับ 
๓.มีกิจกรรมในเวลาพักกลางวัน ให้
นักเรียนได้รับความรู้ สาระจากการ
กิจกรรมเสียงตามสายทุกวัน 
๔.มีวีดโีอซีดรีวบรวมผลงานตา่งๆของ
โรงเรียนอย่างน้อยปีละ ๒ เรื่อง 

๓๗ โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมน่าอยู่ น่า
เรียน 
(สอดคล้อง มฐ.ท่ี ๑๑) 

๑.เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีและแหล่ง
เรียนรูภ้ายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 
๒.เพื่อสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนใหส้วยงาม สะอาด ร่มรื่นเอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู ้
๓.เพื่อให้ผูเ้รียนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี 
สะอาดและปลอดภยั 

๑.อาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรูภ้ายใน
โรงเรียนอยู่ในสภาพใช้งาน 
๒.บรรยากาศ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนสวยงาม 
สะอาด รม่รื่นเอื้อต่อการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน 
๓.ผูเ้รียนทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี
และปลอดภัย 

๓๘ โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนเพื่อการอ่านออก
เขียนได ้

๑. เพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาไทยและ
พัฒนาคุณภาพดา้นการอ่านและการเขียน 
๒. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการพัฒนาให้สามารถ

๑. ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและพัฒนา
คุณภาพด้านการอ่านและการเขียน
นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๐๘ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องและเขียนคล่อง  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยสูงขึ้นและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
สืบสานและภาคภมูิใจในความเป็นไทย 
๓.  เพื่อให้ครูตระหนักเห็นความส าคัญและ
ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรยีนได้รบัการพัฒนา
ด้านการอ่าน การเขียน และยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย 
 

๒. นักเรียนไดร้ับการพัฒนาใหส้ามารถ
อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องและเขียน
คล่อง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทยสูงขึ้นและมีจติส านึก
ในการอนุรักษ์สืบสานและภาคภูมใิจใน
ความเป็นไทย 
๓.  ครูส่งเสรมิ สนับสนุนให้นักเรยีนไดร้ับ
การพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน และ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 

๓๙ โครงการพลิกโฉมโรงเรยีน
นักเรียน ป.1 อ่านออกเขียน
ได้ใน 1 ปี ตามแนวคิด BBL 

๑. เพื่อพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวคิด BBL 
๒. เพื่อพัฒนานักเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้
ใน ๑ ปี 

๑. โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลง 5 ด้าน 
ได้แก่  สนามเด็ก เล่น  /  ห้ องเ รี ยน / 
กระบวนการเรียนรู้แบบ BBL / มีหนังสือ
แบบฝึ กหั ดและ ใบ งาน  /  มี สื่ อ แล ะ
นวัตกรรมที่กระตุ้นสมอง 
๒. นักเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  

 ๑. ระดับการศึกษาปฐมวัย    
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

การประเมินคณุภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา 

ผลการติดตาม
ตรวจสอบโดย 

ต้นสังกัด 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย   ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจติใจ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บรหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกดิประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการสรา้งสังคมแห่งการเรยีนรู ้ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณข์องสถานศึกษา ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อยกระดับคณุภาพใหสู้งขึ้น 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม ดีเยี่ยม ดเียี่ยม 
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 ๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 

ผลการติดตาม
ตรวจสอบโดย 

ต้นสังกัด 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ดเียี่ยม ดเียี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ ดีเยี่ยม ดเียี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์     ดีเยี่ยม ดเียี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการ 
                     เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ดีเยี่ยม ดเียี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด  
                  สร้างสรรค์ตัดสนิใจแก้ปัญหาได้อยา่งมีสตสิมเหตุผล 

ดีเยี่ยม ดเียี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเปน็ตามหลกัสูตร ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ  
                  ท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต                      

ดีเยี่ยม ดเียี่ยม 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ดเียี่ยม ดเียี่ยม 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมี 
                  ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 

ดีเยี่ยม ดเียี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมี 
                  ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดเียี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชน 
                  ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพ 
                  และเกิดประสิทธิผล  

ดีเยี่ยม ดเียี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  
                  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบดา้น 

ดีเยี่ยม ดเียี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ 
                  บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดีเยี่ยม ดเียี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 
                  สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ดีเยี่ยม ดเียี่ยม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ดเียี่ยม ดเียี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง สง่เสริม สนบัสนุน  ให้ 
                  สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   ดีเยี่ยม ดเียี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณข์องสถานศึกษา ดเียี่ยม ดเียี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสิัยทัศน์  
                    ปรัชญา และจดุเน้นที่ก าหนดขึน้  

ดีเยี่ยม ดเียี่ยม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ดเียี่ยม ดเียี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการ 
                    ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสง่เสริมสถานศึกษาให้ 
                    ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  

ดีเยี่ยม ดเียี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (เม่ือวันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔) 
 

๑. ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวยั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปญัญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๖  ประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่เน้นเด็ก        

เป็นส าคัญ 
๓๕.๐๐ ๓๓.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๓.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๘  ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๘๒ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชีท้ี่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณธิาน/วิสัยทศัน์ พันธกิจ

และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๐  ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็น       
               เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ    
               สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
               รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว 
               ทางการปฏิรปูการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๖.๓๒ ดีมาก 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) 

 โรงเรียนผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๙๖.๓๒ คะแนน มีคุณภาพระดับดีมาก 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๑๒ 

๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่อตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๐๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๔  ผู้เรียนคิดเปน็ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๕๖ ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๒.๑๒ ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๘  พัฒนาการของประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้

สังกัด 
๕.๐๐ ๔.๘๒ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชีท้ี่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณธิาน พันธกจิและ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๐  ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็น       
                  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ    
                  สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน   
                  รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเปน็เลิศที่สอดคล้องกับ 
                  แนวทางการปฏริูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๗.๕๕ ดี 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 โรงเรียนมีผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  ๘๗.๕๕ คะแนน  มีคุณภาพระดับ  ดี 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๑๓ 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สรุปผลดังนี้ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 สรุปผล    อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคมและสติปัญญา 
 จุดที่ควรพัฒนา พัฒนาด้านน้ าหนัก ส่วนสูงให้เป็นไปตามเกณฑ์ (มาตรฐานที่ ๑.๑) 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
    ๑. การฝึกความมีวินัย ความรับผิดชอบ ทักษะความคิดรวบยอด การใช้ 
        ภาษา จินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการ 
        ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
    ๒. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน การจัดการศึกษาปฐมวัย 
        การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
       และมาตรการส่งเสริม เพ่ือน าไปปรับใช้ในการบริหารจัดการ 

       พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาการศึกษา 
       ของสถานศึกษา ดังนี้ 

        
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน 
คุณภาพเด็กสังคมต้องการ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖ ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ (หมายถึง สุขกาย สุขใจ) สติปัญญา ความรู้ (หมายถงึเป็นคนเก่ง) และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชวีิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (หมายถึง เป็น
คนดีของคนรอบข้างและสังคม)” และในมาตรา ๗ ที่ว่า “ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ี
ถูกต้องเก่ียวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จัก
รักษาและส่งเสริม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ง 
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็น
สากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จัก
พ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” นอกจากนี้ เพ่ือให้ก้าวทัน
กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคที่ความรู้และเทคโนโลยีเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการในยุคของ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ประกาศวิสัยทัศน์เกี่ยวกับคนไทยยุคใหม่ว่า 
คนไทยยุคใหม่ต้องได้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด มีสมรรถนะและมีคุณธรรม รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ประเทศชาติ และเป็นพลเมืองดีของโลก ซึ่งสอดรับกับจุดหมายของหลักสูตรปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๔๖ ที่ได้มุ่งพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพ่ือให้เด็กพัฒนาตนเองเป็นเด็กดี มี
ปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการเรียนรู้และด ารงชีวิตในอนาคต 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๑๔ 

ดังนั้น ในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาปฐมวัย จึงยังคงยึดการพัฒนา
คุณภาพเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตรเป็นหลัก โดยก าหนดคุณภาพเด็กเป็น ๔  ส่วน
คือ มีพัฒนาการด้านร่างกาย มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ มีพัฒนาการด้านสังคม และมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา 
 ด้านการจัดการศึกษา 
  องค์ประกอบที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาปฐมวัยให้บรรลุตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบหลัก คือ 

๑. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาโดยต้องพิจารณาจากวัย และ
ประสบการณ์ของเด็ก หลักสูตรต้องมุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ที่เด็กมีอยู่ และประสบการณ์ใหม่ที่เด็กจะได้รับต้องมีความ
หมายับเด็ก หลักสูตรต้องเปิดโอกาสทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิเศษได้รับพัฒนาเต็มศักยภาพ 
รวมทั้งเข้าใจยอมรับในวัฒนธรรม และภาษาของเด็ก ค านึงถึงการพัฒนาเด็กให้รู้สึกเป็นสุขในปัจจุบัน มิใช่
เพียงเพ่ือเตรียมเด็กส าหรับอนาคตข้างหน้าเท่านั้น 

๒. ระบบ กลไก การเสริมสร้างตระหนักรับรู้ และความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยให้ผู้
มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้ชุมชนมีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยให้มีกาประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ดังนั้น ชุมชนจึงมีบทบาทในการจัดการศึกษาปฐมวัย คือออ   มี
ส่วนร่วมในการบริการศึกษาในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมชมรมผู้ปกครอง มีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการของสถานศึกษา เป็นศูนย์การเรียนรู้ 
เครือข่ายการเรียนรู้ ให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จากสถานการณ์จริง ให้การสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนเชิญวิทยากร
ภายนอกและถูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กทุกด้าน ตลอดถึงการสืบสานจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติ ประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้
สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งการตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๓.สถานศึกษาต้องจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เอ้ือประโยชน์และอ านวยความสะดวกต่อ
การพัฒนาการเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคมและสติปัญญา เช่น จัดให้มีอุปกรณ์ของเล่น 
ของใช้ เครื่องนอน เครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับเด็ก โดยจัดให้เหมาะสม สะอาดและ
ปลอดภัย จัดให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน ล้างมือ ท าความ
สะอาดร่างกายห้องน้ าห้องส้วมพร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก และจัดให้มีห้องพยาบาลหรือ
มุมพยาบาลที่เพียงพอ สะอาด เหมาะสม เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเด็กเบื้องต้น 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้เกิดขึ้นมากมายในชุมชน มีผู้รู้ หรือที่เรียกกันว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ปราชญ์ชาวบ้าน ที่สามารถให้ความรู้แก่ผู้เรียนได้ การเรียนแต่เพียงในห้องเรียนจึงไม่เพียงพอ เนื่องจาก
ความรู้นอกห้องเรียนเกิดขึ้นมากมายและรวดเร็ว การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปมาระหว่างองค์กรหลักใน
ชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับสถานศึกษามีส่วนในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานได้ ผู้บริหารและครูอาจารย์ในสถานศึกษาคือบุคคลส าคัญที่จะต้อง
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ประสานงานให้องค์กรท้องถิ่นและผู้น าด้านต่าง ๆ ได้เข้ามาร่วมกันเรียนรู้และมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาให้มากที่สุด ทั้งในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษาและรูปแบบอ่ืน ๆ ตามโอกาส 
ผู้บริหารและครูต้องสร้าง 
ศรัทธาและฟ้ืนฟูบทบาทการเป็นผู้น าชุมชน ด้านการศึกษาให้มาก ต้องสร้างความตระหนักและความเข้าใจ
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษาว่ามิใช่เพียงแต่สนับสนุนด้านวัตถุเท่านั้น แต่ตัวบุคลากรและองค์กรใน
ท้องถิ่นเอง สามารถเป็นสื่อการเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ รวมทั้งสามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเข้าถึง
การเรียนรู้ได้ทั้งระดับตนเองและสังคมโดยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ต้องเริ่มที่การมีส่วนร่วม การเรียนรู้
จากการมีส่วนร่วมท าให้เกิดพลังชุมชน พลังชุมชนท าให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ท าให้
เกิดสังคมเรียนรู้ สังคมเรียนรู้ท าให้คนในสังคมเกิดสันติสุขและสันติภาพ (พระศุภกร ธมฺมสาโร; ๒๕๕๐) 
 
 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ได้ก าหนดมาตรฐานของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งเป็น
คุณลักษณะของเด็กควรจะมีเหมือนกันทุกคน แต่เนื่องจากสถานศึกษาแต่ละแห่งมีบริบทที่แตกต่างกัน จึง
ควรมีการพัฒนาคุณลักษณะของเด็กเป็นการเฉพาะของตนเอง อัตลักษณ์โดดเด่นของเด็กที่สถานศึกษา
ต้องการให้เกิด สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมโครงการที่เป็นจุดเน้นหรือโดดเด่นของสถานศึกษา ซึ่ง
สถานศึกษาปฏิบัติจนได้รับการยอมรับจากบุคคล ทั้งในระดับชุมชนและในวงกว้าง ส่งผลสะท้อนเป็นคุณ
ลักษณะเฉพาะของเด็ก ตัวอย่างเช่น ในโรงเรียนโครงการพระราชด าริ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นต้น  

การก าหนดอัตลักษณ์ของเด็ก จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เห็นได้จากการวิเคราะห์
ความเป็นมาของสถานศึกษา เจตนารมณ์ในการจัดตั้ง หรือบริบทของสถานศึกษาที่ ผ่านกระบวนการประชา
พิจารณ์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง จนถึงการก าหนดเป็นปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา อัตลักษณ์ของเด็กหรือของสถานศึกษาต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  

ด้านมาตรการส่งเสริม 
 นอกจากภารกิจด้านการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ แล้ว 
สถานศึกษายังมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น การปฏิรูปการศึกษา การส่งเสริมและสืบสานโครงการตาม
พระราชด าริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา การให้ความรู้
การอบรมเลี้ยงดูเด็กที่ถูกหลักการแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง การส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน การส่งเสริม
วัฒนธรรมไทย เป็นต้น 
 
รวมทั้งสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและสถานศึกษาด้วย การด าเนินงานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน หรือสูงกว่ามาตรฐาน และการแสวงหาจุดเด่นเพื่อสร้างความ
เป็นเลิศของสถานศึกษาถือเป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสถานศึกษา ซึ่งในส่วนนี้สถานศึกษาสามารถ
ก าหนดมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาได้เอง  และเสนอหน่วยงานต้นสังกัดให้การรับรองการก าหนดตัว
บ่งชี้มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สรุปผล    อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น  นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ 
    พึงประสงค์  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  
    พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง คิดอย่างมีระบบ ติดสร้างสรรค์ แลตัดสินใจ 
    แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  
     
 จุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ ๕ (๕.๑) ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
     
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
    ๑. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกระดับชั้น และทุกกลุ่มสาระ 
        การเรียนรู้ 
    ๒. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน การจัดการศึกษาปฐมวัย 
        การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
        และมาตรการส่งเสริม เพ่ือน าไปปรับใช้ในการบริหารจัดการ 

        พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาการศึกษา 
        ของสถานศึกษา ดังนี้ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรยีน 

คุณภาพผู้เรียนที่สังคมต้องการ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖ ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังรา่งกาย จติใจ (หมายถึง สุขกาย สุขใจ) สติปัญญา ความรู้ (หมายถึงเป็นคนเก่ง) 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (หมายถึง 
เป็นคนดีของคนรอบข้างและสังคม)” และในมาตรา ๗ ที่ว่า “ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝัง
จิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ 
รวมทั้ง ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้
อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” นอกจากนี้ เพ่ือให้ก้าว
ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคที่ความรู้และเทคโนโลยีเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการในยุค
ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ประกาศวิสัยทัศน์เกี่ยวกับคนไทยยุค
ใหม่ว่า คนไทยยุคใหม่ต้องได้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด มีสมรรถนะและมีคุณธรรม 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ประเทศชาติ และเป็นพลเมืองดีของโลก ซึ่งสอดรับกับจุดหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีปัญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
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ดังนั้น ในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงยังคงยึดการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรเป็นหลัก โดยก าหนดคุณภาพผู้ เรียน
เป็น ๖ ส่วน คือ มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

ด้านการจัดการศึกษา 
  การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๕ ด้าน ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา หลกัสูตรและกิจกรรมของสถานศึกษา รวมทั้งสภาพแวดล้อมและการบริการ  
 ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ คือ ครู ซึ่งมีองค์ประกอบ
ที่เก่ียวข้อง ๒ ส่วน คือ คุณภาพของตัวครู และคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลของ
ครู คือ ครูทีด่ีต้องมีความรักศรัทธาในอาชีพ เมตตาและเอาใจใส่ลูกศิษย์ เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์ 
หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับผู้ปกครองและชุมชนได้ดี และสิ่งส าคัญท่ีสุดคือ ครูต้องมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน (ถ่ายทอดความรู้และต่อยอดความรู้ให้ผู้เรียนได้) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้
ความส าคัญกับประโยชน์ที่จะเกิดกับลูกศิษย์เป็นอันดับแรก ครูต้องมีความเชื่อว่า “เด็กทุกคนมีความสามารถ
ในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้” จึงจะสามารถพัฒนากิจกรรม วิธีการ ตลอดจนสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การสอนเพ่ือให้บรรลุมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน หรือการจัดการเรียนรู้ของครูต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ครูมืออาชีพต้องค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง หมั่นปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม
อย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการด ารงชีวิต มี
บุคลิกลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างยั่งยืน พร้อมที่จะเจริญเติบโตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเป็นที่ยอมรับของสังคมและประเทศชาติใน
อนาคต 
 การบริหารจัดการเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหาร (Administration) และ
การจัดการ (Management) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย แต่จะบริหาร
และจัดการอย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารเป็นตัวจักรส าคัญที่สุด เพราะผู้บริหารเป็นผู้ก าหนด
ทิศทางการท างาน ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพทั้งหลาย เป็นผู้ที่มีเป้าหมายความส าเร็จที่ชัดเจน
และมีความมุ่งม่ันที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นให้จงได้ ทุ่มเทพลังกายและความคิดอย่างเต็มก าลัง มีความเป็นผู้น า
ทางวิชาการสูง มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์  รอบรู้เป็นที่พ่ึงทางวิชาการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ มี
ความสามารถในการจัดการองค์กร บริหารจัดการให้มีครูสอนอย่างพอเพียง มอบหมายงานให้บุคลากรได้
เหมาะกับศักยภาพ สอดรับกับภาระและปริมาณงาน ใช้หลักการกระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วมในการ
บริหาร  ส่งเสริมให้มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่ เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์รอบด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา ในปัจจุบัน สิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารอีกประการหนึ่ง คือ   การท าให้ 
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึงหน้าที่ที่รับผิดชอบ แม้งานสอนจะเป็นงานหลัก แต่งานในหน้าที่
พิเศษที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนเป็นหน้าที่ที่ครูปฏิเสธไม่ได้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่
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จะท าให้ครูทุกคนรักในงานสอน มีการท างานและเก็บงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดสารสนเทศที่ มี
ความหมายและสามารถน าไปใช้ได้ตามความมุ่งหมายทันการ 
 กลุ่มบุคคลที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่
กรรมการสถานศึกษาหรืออาจเรียกเป็นอย่างอ่ืน เช่น คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จะท าหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจการด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา อันหมายรวมทั้งการบริหารวิชาการ การ
บริหารงานบุคคล และหน้าที่อ่ืนตามที่ระเบียบก าหนด  
 คุณภาพผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา 
หลักสูตรสถานศึกษาจะเป็นตัวสะท้อนคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาได้เป็นอย่างดีเพราะหลักสู ตร
สถานศึกษาจะมีการก าหนดจุดหมาย แนวทาง วิธีการ และเนื้อหาสาระที่เรียน ตลอดจนวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งจะสะท้อนว่าผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ เจตคติและ
พฤติกรรมตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนดไว้หรือไม่หลักสูตรที่ดีควรค านึงถึงบริ บทของ
ผู้เรียน ท้องถิ่นและชุมชน มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ หรือจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับความ
ถนัด ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน
ตามขีดความสามารถ ท าให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์และสมดุลทั้งทางร่ างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และ
สติปัญญา  
 นอกจากนั้น สภาพแวดล้อมและการบริการก็เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
กา รศึ กษ า  ส ถานศึ กษาที่ มี ห้ อ ง เ รี ย น  ห้ อ งปฏิ บั ติ ก า ร  อ าค า ร เ รี ย นที่ มั่ น ค ง และสะอาด  
มีแหล่งเรียนรู้ เพียงพอท าให้นักเรียนด าเนินชีวิตอยู่ ในสถานศึกษาได้อ ย่างมีความสุข ปลอดภัย  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงความส าเร็จในการเรียนด้วย 

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้เกิดขึ้นมากมายในชุมชน มีผู้รู้ หรือที่เรียกกันว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ปราชญ์ชาวบ้าน ที่สามารถให้ความรู้แก่ผู้ เรียนได้ การเรียนแต่เพียงในห้องเรียนจึงไม่เพียงพอ เนื่องจาก
ความรู้นอกห้องเรียนเกิดขึ้นมากมายและรวดเร็ว การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปมาระหว่างองค์กรหลักใน
ชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับสถานศึกษามีส่วนในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานได้ ผู้บริหารและครูอาจารย์ในสถานศึกษาคือบุคคลส าคัญที่จะต้อง
ประสานงานให้องค์กรท้องถิ่นและผู้น าด้านต่าง ๆ ได้เข้ามาร่วมกันเรียนรู้และมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาให้มากที่สุด ทั้งในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษาและรูปแบบอ่ืน ๆ ตามโอกาส 
ผู้บริหารและครูต้องสร้างศรัทธาและฟ้ืนฟูบทบาทการเป็นผู้น าชุมชน ด้านการศึกษาให้กลับคืนมา ต้อง
สร้างความตระหนักและความเข้าใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษาว่ามิใช่เพียงแต่สนับสนุนด้านวัตถุ
เท่านั้น   แต่ตัวบุคลากรและองค์กรในท้องถิ่นเอง สามารถเป็นสื่อการเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ รวมทั้ง
สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทั้งระดับตนเองและสังคม 

 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ต้องเริ่มที่การมีส่วนร่วม การเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมท าให้เกิด
พลังชุมชน พลังชุมชนท าให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ท าให้เกิดสังคมเรียนรู้ สังคมเรียนรู้
ท าให้คนในสังคมเกิดสันติสุขและสันติภาพ (พระศุภกร ธมฺมสาโร; ๒๕๕๐ 
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ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
ปัจจุบันมีการก าหนดมาตรฐานของเด็กไทยที่พึงปรารถนาของสังคมไว้ในมาตรฐานแกนกลางซึ่ง

เป็นคุณลักษณะที่ผู้เรียนควรจะมีเหมือนกันทุกคน แต่เนื่องจากสถานศึกษาแต่ละแห่งมีบริบทที่แตกต่างกัน 
จึงควรมีการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นการเฉพาะของตนเอง  อัตลักษณ์โดดเด่นของผู้เรียนที่
สถานศึกษาต้องการให้เกิด สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมโครงการที่เป็นจุดเน้นหรือโดดเด่นของสถานศึกษา 
ซึ่งสถานศึกษาปฏิบัติจนได้รับการยอมรับจากบุคคล ทั้งในระดับชุมชนและในวงกว้าง ส่งผลสะท้อนเป็น
คุณลักษณะเฉพาะของผู้เรียน ตัวอย่างเช่น โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ โรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนส่งเสริมวัฒนธรรมไทย โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม เป็นต้น  

การก าหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ดูได้จากการวิเคราะห์
ความเป็นมาของสถานศึกษา เจตนารมณ์ในการจัดตั้ง หรือบริบทของสถานศึกษา ผ่านกระบวนการประชา
พิจารณ์ของกลุ่มผู้ที่เก่ียวข้อง จนถึงการก าหนดเป็นปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์สถานศึกษา 
อัตลักษณ์ของผู้เรียนหรือของสถานศึกษาต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  

ด้านมาตรการส่งเสริม 
 นอกจากภารกิจด้านการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล้ว สถานศึกษายังมี
ภารกิจที่จะต้องปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
สังคมท่ีเปลี่ยนไป เช่น การปฏิรูปการศึกษา การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามพระราชด าริ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา การป้องกันสิ่งเสพติด การพร้อมรับ
การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย การ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง การสร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ฯลฯ รวมทั้งสถานศึกษายังต้องแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและสถานศึกษาอีกด้วย นอกจากนั้น สถานศึกษายังต้องมีการด าเนินงานเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยสถานศึกษาจะเป็นผู้ก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมของสถานศึกษาเอง และเสนอหน่วยงานต้นสังกัดให้การรับรองการก าหนดตัวบ่งชี้มาตรการ
ส่งเสริมของสถานศึกษา 
 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) 
        จุดเด่น 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ๑.เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคมสมวัย มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้น
ต่อไป 
 ๒.สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา 
 ๓.มีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ๔.ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
 ด้านบริหารจัดการ 
 สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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 ครูมีประสิทธิภาพจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ด้านประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
        จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ๑.เด็กบางส่วนมีน้ าหนักส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๒.เด็กควรมีการพัฒนาด้านสติปัญญาเพ่ิมขึ้น 
 ๓.เด็กควรมีการฝึกด้านระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 
 ด้านบริหารจัดการศึกษา 
 ๑.จ านวนครูต่อเด็ก และพ้ืนที่ส าหรับจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๒.สถานศึกษาขาดมาตรการด้านความปลอดภัย 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูบางคน ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสติปัญญา 
 ด้านประกันคุณภาพภายใน 
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
          
          ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑.ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ๑.เด็กควรได้รับการฝึกสมาธิในการเรียนรู้มีสมาธิในการเล่นโดยฝึกให้เด็ก สงบ นิ่ง ก่อนท ากิจกรรม
ต่อไป ฝึกกิจกรรมให้เด็กรู้จักรอคอยโดยครูควรเน้นย้ าก่อนที่เด็กจะปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้เวลาในการรอคอย เช่น 
การซื้อขนมในเวลาพักกลางวัน เป็นต้น 
 ๒.น าข้อมูลสารสนเทศจากการบันทึกพัฒนาการเด็กมาแก้ปัญหาภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ของเด็ก 
ด้วยการติดตามการชั่งน้ าหนักทุกเดือนและวัดส่วนสูงทุก ๖ เดือน แนะน าการให้อาหารครบทุกกลุ่มในปริมาณที่
เหมาะสม ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน ครั้งละ ๒๐ นาที และเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจ า เช่น 
กิจกรรมกลางแจ้ง การเคลื่อนไหวร่างกาย การวิ่งเล่น เดินขึ้น – ลงบันได 
 ๓.เด็กควรได้รับการส่งเสริมทักษะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี โดยการส่งเสริมให้เด็กท ากิจกรรม
ร่วมกัน กระตุ้นให้กล้าแสดงออก โดยมีสื่อการเรียนรู้ที่เร้า มีอิสระในการท างาน เสริมแรงให้เด็กเห็นคุณค่าใน
ตนเอง และการยอมรับจากเพ่ือน และจัดกิจกรรมที่มีการฝึกให้เด็กแบ่งงานกันท า ฝึกฝนทักษะทางสังคม ฝึกการ
รอคอย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันแล้วให้เด็กรายงานผลว่า ท าอะไร ผลเป็นอย่างไร 
 ๔.เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้รู้จักการตั้งค าถาม เช่น จัดกิจกรรมน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
ก าหนดให้มีการเล่าประสบการณ์ เล่าข่าว หน้าชั้นเรียนทุกวัน ผลัดเปลี่ยนให้ทั่วถึงทุกคน โดยก าหนดหัวข้อ ใคร 
ท าอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร แหล่งข่าวมาจากที่ใด และเปิดโอกาสให้เพ่ือนได้ซักถามกันเอง 
 
 
 
 
๒.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
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 ๑.สถานศึกษาควรจัดหาครู และเพ่ิมพ้ืนที่ส าหรับการจัดกิจกรรมของเด็กปฐมวัยให้เพียงพอ โดย
ผู้บริหารสถานศึกษาประชุมปรึกษาหารือ กับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือในการ
จัดจ้างครูพี่เลี้ยงมาช่วยครูประจ าการ และเพ่ิมห้องเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย เพราะเด็กปฐมวัยมีจ านวนมาก 
 ๒.สถานศึกษาควรพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆบริเวณพ้ืนที่ของอาคารเรียนเด็กปฐมวัยให้
สะอาด สวยงามและปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและเอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ควรติดเครื่องดับเพลิงไว้ใกล้
ห้องเรียนปฐมวัย และประสานงานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนดนโยบายดา้นความปลอดภัยในการดูแลเด็ก มีคู่มือการปฏิบัติเพ่ือให้ครูและผู้ปกครองได้ปฏิบัติตาม ครูควร
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเพ่ิมพูนทักษะในการจัดการความปลอดภัยให้กับเด็กอย่างต่อเนื่องทุก
ปี 
 
๓.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูควรวางแผนการจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมด้านสติปัญญาอย่างหลากหลาย ด้วยการจัดมุม
ประสบการณ์ให้เด็กได้รับประสบการณ์จากการท ากิจกรรมหรือเล่นในมุมประสบการณ์โดยครู ควรสังเกตความ
สนใจในการท ากิจกรรมของเด็กแต่ละคน เปิดโอกาสให้เด็กฝึกแก้ปัญหา โดยครูจัดเตรียมและวางแผนการจัดวัสดุ 
อุปกรณ์ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา เช่น มุมวิทยาศาสตร์ มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมุติ และมุมบล็อก 
เป็นต้น รวมทั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน โดยฝึกให้เด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเพ่ือค้นหา
ค าตอบด้วยตนเอง 
 
๔.ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยร่วมมือกับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ หน่วยงานต้นสังกัด วางแผนด าเนินงานอย่างมีระบบ มีการ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินการ ควรมีการวางแผนพัฒนาโดยใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นเป้าหมาย 
ก าหนดโครงการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และคลอบคลุมในทุกมาตรฐาน โดยใช้ตัวบ่งชี้ของแต่ละมาตรฐานเป็น
เป้าหมายของแต่ละโครงการให้สอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม สามารถวัดได้ มีการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบน าโครงการสู่การปฏิบัติอย่างมีระบบตามปฏิทินที่ก าหนด โดยมีผู้ บริหาร และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานต้นสังกัด ร่วมมือกันติดตาม ตรวจสอบ นิเทศงานเพ่ือแก้ไขปรับปรุงอย่างมี
ระบบ ประเมินผลเพ่ือการพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 
จุดเด่น 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความรับผิดชอบ เป็นลูกที่ดีของพ่อ - แม่ บ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  ด้านบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูมีการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ด้านประกันคุณภาพภายใน 
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 สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ๑.ผู้เรียนควรพัฒนาด้านการคิดเป็น ท าเป็น 
 ๒.พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 ด้านบริหารจัดการศึกษา 
 การแต่งตั้งอนุกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูบางคนขาดการศึกษาค้นคว้า วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลมาวางแผนในการจัดการเรียนรู้ 
 ด้านประกันคุณภาพภายใน 
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
 
           ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑.ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ๑) สถานศึกษาควรมีการประชุมร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียน โดยน าผลจากการสอบ O-NET การ
วัดผลประเมินผลของสถานศึกษามาวิเคราะห์ โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มา
ประกอบการวิเคราะห์ด าเนินการแล้วน าผลด าเนินการสรุปผลเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น ควรมีการแบ่งกลุ่มผู้เรียน หรือ
ใช้เพื่อนสอนเพื่อน โดยครูท าการประเมินผลการจัดกิจกรรมเป็นระยะๆ เพื่อประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียน และครู
ควรมีการเสริมความรู้เตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการสอบ  O-NET เพิ่มขึ้นโดยใช้แบบทดสอบที่เป็นแนวทางเดียวกับ
แผนทดสอบ O-NET รวมทั้งจัดให้ผู้เรียนอ่านทบทวนบทเรียนและจัดท าสรุปเนื้อหาอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการน าผลการ
จัดกิจกรรมของครู มาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามศักยภาพและพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนให้เหมาะสม วางแผนในการ
ด าเนินการ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ แต่งตั้งกรรมการในการติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 ๒) ควรฝึกผู้เรียนในด้านกระบวนการคิด โดยควรมีการบูรณาการ ร่วมกันทั้งสถานศึกษา ฝึกผู้เรียนให้มีการ
สังเกตปัญหาต่างๆรอบตัว แก้ปัญหาในรูปของโครงงาน การทดลองแบบง่ายๆ ตามความสนใจของผู้เรียน ให้มีการทดลอง
ปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การท าโครงงาน การค้นคว้า ทดลอง ฝึกให้ได้คิด ปฏิบัติจริงให้มากขึ้น เป็นต้น 
นอกนั้นควรจัดกิจกรรมเสริมความคิด การวิเคราะห์ข่าว การแข่งขันทางความคิดอยู่เสมอๆ จัดหาเกมที่พัฒนาสมองและ
ความคิดมาให้ผู้เรียนฝึกเล่น เช่น เกมปริศนา อักษรไขว้ เป็นต้น ฝึกสรุปความจากการเรียนรู้ โดยครูเป็นเพียงที่ปรึกษาและ
กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการคิด นอกจากนั้นควรน าตัวละครในโทรทัศน์มาฝึกผู้เรียนให้วิจารณ์ วิเคราะห์บทบาทที่เชื่อมโยงสู่
ชีวิตจริง ฝึกแสดงความคิดเห็นจากข่าวสารในปัจจุบัน ด้วยกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเดี่ยวอย่างสม่ าเสมอ และควรสร้างความ
ต่อเนื่องสอดคล้องและสนองตอบซึ่งกันและกันทั้งสถานศึกษา เช่น การเสนอกิจกรรมภาษาไทยวันละค า และน าค านั้นไป
เรียนรู้หรือสร้างกิจกรรมอื่นๆต่อเนื่องไปอีกในวนันัน้ หรือน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็น
ต้น 
 
 
๒.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
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 ๑) สถานศึกษาควรท าการวิจัยเพื่อพัฒนานโนบาย และแผนให้มีความเป็นระบบ มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการบริบท และศักยภาพของสถานศึกษา ตามสภาพที่เป็นจริงโดยใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เป็นเป้าหมายในการก าหนดนโยบาย และการวางแผนพัฒนา ทั้งนี้ควรให้ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วม 
 ๒) สถานศึกษาควรแต่งตั้ งที่ปรึกษาและหรือ คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินงานตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๓ โดยประธานกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้งที่
ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการตามความเหมาะสมและความจ าเป็นเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาการศึกษาให้มีความ
หลากหลาย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๑) ครูควรน าปัญหาจากบันทึกหลังสอน ในแผนการจัดการเรียนรู้มาจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อน าไปใช้ใน
การซ่อมเสริมตามสภาพปัญหา รวมทั้งการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ของครูที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร และปัญหาที่ผู้เรียนขาดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน โดยครูอาจจัดท าแบบฝึก แบบเรียนส าเร็จรูปที่
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง 
 ๒) ครูควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคลที่ครอบคลุมด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
ความพร้อมด้านสติปัญญา พฤติกรรม ร่างกาย จิตใจและสังคม และน าผลไปพัฒนาผู้เรียนได้ตรงกับปัญหา ใช้สื่อให้เมาะ
สมกับเนื้อหากิจกรรม 
๔.ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยร่วมมือกับส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ หน่วยงานต้นสังกัด วางแผนด าเนินงานอย่างมีระบบ มีการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ควรมีการวางแผนพัฒนาโดยใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นเป้าหมาย ก าหนดโครงการ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และครอบคลุมในทุกมาตรฐาน โดยใช้ตัวบ่งชี้ของแต่ละมาตรฐานเป็นเป้าหมายของแต่ละ
โครงการให้สอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม สามารถวัดได้ มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบน าโครงการสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีระบบตามปฏิทินที่ก าหนด โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัด 
ร่วมมือกันติดตาม ตรวจสอบ นิเทศงาน เพื่อแก้ไขปรับปรุงอย่างมีระบบ ประเมินผลเพื่อการพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปี 
 
สรุปสภาพปญัหา จุดเด่น จดุที่ควรพัฒนาในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพปัญหา 
 นักเรียนมีจ านวนมากส่งผลให้การพัฒนาลา่ชา้ลง ยงัขาดครูเฉพาะทางในการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
และโรงเรียนต้องจา้งครูเพิ่มท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณที่จะน ามาพัฒนาดา้นอื่นๆ 
 จุดเด่น  

๑. ด้านผู้เรียน 
 นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ  มีจิตใจเอ้ือเฟื้อ เผื่อ
แผ่ มีมนุษยสัมพันธ์ ร่าเริงแจ่มใส มีความสุข สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความตระหนักและให้ความร่วมมือ
เป็นนักอนุรักษ์พลังงานและพฒันาสิง่แวดล้อม รู้จักใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเปน็เครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้  และพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในฐานะผู้ใช้และผู้ผลิตผลงาน 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 นักเรียนควรจะได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะกระบวนการกลุ่มเพิ่มขึ้น  และควรจะกวดขันการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเข้มข้นมากข้ึน   
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 จุดเด่น   
 ๒. ด้านครูผู้สอน 
 ครูมีการพัฒนาตนเองเลื่อนวิทยฐานะ ได้รับการยกย่องเป็นครูดีในดวงใจ หนึ่งแสนครูดี ครูดีเด่น 
ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนอย่างเข้มแข็งและเสียสละ  ทุกคนเอาใจใส่ต่อการสอน  ใช้เทคนิครูปแบบการ
สอนที่หลากหลาย เน้นกระบวนการคิด  มีการวัดผลตามสภาพจริง  และค้นหาสิ่งใหม่ๆมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
และใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน  เน้นย้ าผู้เรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรมจะ
เห็นได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ครูทุกคนควรให้ความส าคัญกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน น าผลสอบระดับชาติมา
วิเคราะห์หาวิธีแก้ไขปรับปรุง พัฒนานวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาเด็ก ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าปกติ 
 จุดเด่น 
 ๓. ด้านผู้บริหาร 
 ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนากระบวนการบริหาร พัฒนางาน มีภาวะเป็นผู้น า มีมนุษย
สัมพันธ์ จัดวางบุคคลให้เหมาะกับงาน บริหารเวลาและงบประมาณได้เหมาะสมทุกด้าน จึงท าให้การศึกษาของ
โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสนสามารถพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายทุกประการ 
 

 แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๑.  จะสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีตามแนวทางแห่งวิถีพุทธ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสมรรถนะ 
มีสติปัญญาความรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันสังคม
เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข  
 ๒.  นักเรียนจะต้องเป็นนักอนุรักษ์พลังงานและช่วยกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ๓.  นักเรียนสามารถใช้  ICT  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และสร้างชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ 
 สิ่งที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ 
 ๑. ด้านแหล่งการเรียนรู้  ต้องการพัฒนาห้องสมุดมีชีวติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ โดยมีหนังสือ
และสื่อคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเพื่อการสืบค้นข้อมูลให้มีมากพอเพียงกับความต้องการของผู้เรียน 
 ๒. ด้านบุคลากร  ต้องการครูในสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี( Computer ) ดนตรีสากล
คณิตศาสตร์ และครูปฐมวัย   
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ตอนที่ ๒  
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
 

การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน ได้ด าเนินการบริหารงานโรงเรียน  ตามแนวทาง          
การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี           
การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น        
๔ ด้านได้แก่  ด้านการบริหารวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารทั่วไป                        
ด้านการบริหารงานบุคคล  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการมีส่วนร่วม การพัฒนา
ตามกระบวนการ PDCA, SBM ดังนี้ 
 

แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา(ต่อ) 

แผนงานวิชาการ 
(นางอ านวย บวัโต) 

แผนงานงบประมาณ 
(นางกนกวรรณ จันทร์ตะคุ) 

แผนงานบุคลากร 
(นายธนันธร สริิอาภรณ์) 

แผนงานบริหารทั่วไป 
(น.ส.อรวรรณ เจริญธรรมรักษา) 

๑.  การพัฒนาหรือการด าเนินการ
เกี่ยวกบัการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น 
๒.  การวางแผนด้านการวิชาการ 
๓.  การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
๔.  การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 
๕.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๖.  การวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
๗.  การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 
๘.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ 
๙.  การนิเทศการศึกษา    

๑.  การจัดท าแผนงบประมาณและค า
ขอตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอต่อ
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒.  การจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน ตามที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
๓.  การอนุมัติการจา่ยงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
๔.  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
๕.  การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
๖.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงาน
การใช้งบประมาณ 

๑.  การวางแผนอัตราก าลัง 
๒.  การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการ
ครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
๓.  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   
๔.  การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การ
ย้ายข้าราชการครุและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๕.  การด าเนินการเกี่ยวกบัการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 
๖.  การลาทุกประเภท 
๗.  การประเมินผลการปฏบิัติงาน 
๘.  การด าเนินการทางวินยัและการ
ลงโทษ 
๙.  การส่ังพักราชการและการส่ังให้
ออกจากราชการไว้กอ่น 

๑,  การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
๒.  การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายสถานศึกษา 
๓.  การวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา 
๔.  งานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบาย
และแผน 
๕.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
๖.  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน     
๗.  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๘.  การด าเนินงานธุรการ   
๙.  การดูแลอาคารสถานทีแ่ละ
สิ่งแวดล้อม 

ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน 

(นำยธนนัธร สิริอำภรณ์) 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

รองผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน 
(น.ส.ศรำวดี ม่วงสด) / (นำงอำรีรัตน์ วฒันำหิรัญชยั) / (น.ส.เพญ็พร ดวงแกว้) 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 

๑๐.  การแนะแนว 
๑๑.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 
๑๒.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 
 ๑๓.  การประสานความร่วมมอืในการ
พัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น 
๑๔.  การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการอื่นที่จัดการศึกษา 
๑๕.  การจัดท าระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานดา้นวิชาการของ
สถานศึกษา 
๑๖.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพื่อใช้ในสถานศึกษา 
๑๗.  การพัฒนาสื่อ และใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 

๗.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงาน
การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
๘.  การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา 
๙.  การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
๑๐.  การการบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 
๑๑.  การวางแผนพัสด ุ
๑๒.  การก าหนดรูปแบบรายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณเพื่อเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   
๑๓.  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการจัดท าและจัดหาพัสด ุ
๑๔.  การจัดหาพัสด ุ
๑๕.  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและ
จ าหน่ายพัสด ุ
๑๖.  การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน 
๑๗.  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การจ่ายเงิน 
๑๙.  การจัดท าบัญชกีารเงิน 
๒๐.  การจัดท ารายงานทางการเงิน และ
งบการเงิน 
๒๑.  การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์
บัญชี ทะเบียนและรายงาน 

๑๐.  การรายงานการด าเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ 
๑๑.  การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
๑๒.  การจัดระบบและการจัดท า
ทะเบียนประวัต ิ
๑๓.  การจัดท าบัญชีรายชื่อและการ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๑๔.  การส่งเสริมการประเมินวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๑๕.  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชู
เกียรติ 
๑๖.  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
๑๗.  การส่งเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรมส าหรับขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๑๘.  การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๑๙.  การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

๑๐.  การจัดท าส ามะโนประชากร 
๑๑.  การรับนักเรียน 
๑๒.  การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
๑๓.  การประสานงานจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอธัยาศัย 
๑๔.  การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
๑๕.  การทัศนศึกษา 
๑๖.  การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
๑๗.  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
๑๘.  การส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสานงานการจัดการศึกษา  ของ
บุคคล องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
๑๙.  งานประสานราชการส่วนภูมภิาค
และส่วนท้องถิ่น   
๒๐.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๒๑.  การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน 
๒๒.  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ในการลงโทษนักเรียน 
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วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนประถมฐำนบินก ำแพงแสน เป็นองค์กรแห่งคุณภำพกำรศึกษำ ผูเ้รียนมีคุณภำพ
ไดม้ำตรฐำนและพฒันำสู่สำกล  เป็นผูน้ ำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรเพื่อกำรเรียนรู้ 
ให้ควำมส ำคญัต่อกำรอนุรักษ์พลงังำนและส่ิงแวดลอ้ม เป็นคนดี มีปัญญำและมีควำมสุข อยู่อย่ำง
พอเพียง กำ้วทนัประชำคมอำเซียนอย่ำงภำคภูมิ 

พันธกิจ 

 ๑.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
  ๓.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ๔.ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
            ๕. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและ

ใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 
  ๖.ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๗. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อยู่
อย่างพอเพียงให้โดดเด่น 

  ๘. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
 
เป้าหมาย 
 

พันธกิจ เป้าหมาย 
๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และ

ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๑.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

๒.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองต่อเนื่อง 

๔.ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัด ๔.สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียน
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พันธกิจ เป้าหมาย 
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๕.ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

๕. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 

๖. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

๗.สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 

๖.ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

๘.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

๗. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ให้โดดเด่น 

๙.สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

๘. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

๑๐.สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

 
 เป้าหมายผลผลิตหลัก(Outputs) 
          ๑. นักเรียนที่จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับกอ่นประถมศกึษาไดม้าตรฐานการศึกษาของชาติ 
         ๒. นักเรียนที่จบการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับประถมศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับก่อนประถมศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
๒. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับประถมศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

  ปรัชญาโรงเรียน 
“วิชาการเลิศล้ า คุณธรรมดีเด่น  เน้นวัฒนธรรมไทย 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมพลานามัย      ก้าวไกลเทคโนโลยี ” 

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมพอเพียง คู่เคียงเทคโนโลยี 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 การใช้ ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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๑. แนวคิดหลักท่ีใช้พัฒนาโรงเรียน 
แนวคิดหลักที่โรงเรียนใช้ในการบริหารจัดการ คือ การท างานแบบมีส่วนร่วม โดยมี  การร่วม

คิดร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่าย  โดยการใช้วงจรการท างานแบบ 
เดมมิ่ง (Deming) PDCA (Plan Do Check Action) ในทุกกิจกรรมที่มีการด าเนินงาน โดยมีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติอย่างมีระบบ ข้อผิดพลาดข้อบกพร่อง จะได้รับการแก้ไขปัญหาในทันที โดยมี
จุดเริ่มต้นการท างานที่ส าคัญ คือ สร้างความตระหนัก (awareness) ให้เกิดแก่บุคลากรในการท างานทุก
กิจกรรม พัฒนาสู่การปฏิบัติด้วยความเพียรพยายาม  (attempt) จนงานประสบความส าเร็จ 
(achievement) 

การบริหารจัดการสถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนและเป็น
สถานศึกษาของรัฐ จึงต้องน าหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  ซึ่งเรียกกัน
โดยทั่วไปว่า  “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
โรงเรียนในฐานะที่เป็นนิติบุคคล ด้วยหลักการดังกล่าว ได้แก่ 

๑.  หลักนิติธรรม  ๒.  หลักคุณธรรม 
๓.  หลักความโปร่งใส  ๔.  หลักการมีส่วนร่วม 
๕.  หลักความรับผิดชอบ ๖.  หลักความคุ้มค่า 
หลักธรรมาภิบาลจึงถูกน ามาบูรณาการเข้ากับการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน คือ              

การด าเนินงานด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป และเป้าหมายในการจัด
การศึกษา คือ ท าให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ดังแผนภูมิภาพรวมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
เป็นนิติบุคคล ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
  

 
 
 
 
 
 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๓๐ 

๒. นวัตกรรมในการบริหาร 
                   โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสนได้พัฒนานวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษา ของ
โรงเรียนในรูปแบบการบริหารแบบ T๔ Model School 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
โดยมีความคิดรวบยอดว่า การบริหารโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบที่เป็นแบบอย่างการจัด

การศึกษาที่มีคุณภาพนั้น การมีทีมท างานที่เข้มแข็งหรือการท างานเป็นทีมคือสิ่งส าคัญ การส่งเสริม
ศักยภาพครูเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษามากที่สุดถึงแม้โรงเรียนจะมีความพร้อมในทุกๆด้าน
แต่หากครูไม่มีความสามารถ หรือไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่ผู้เรียนได้จะมีประโยชน์อันใด  การมี
เครื่องมือที่ดีย่อมทุ่นแรงและอ านวยความสะดวกได้ ICT จึงเป็นทั้งเครื่องมือการบริหารจัดการศึกษาและ
เป็นเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสุดท้ายการจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้เป็นหลักหรือเป็นพ้ืนฐานในการคิด มี
ทิศทางที่ตรงแน่วไปในทางใดทางหนึ่งที่พึงประสงค์ ไม่สะเปะสะปะ เมื่อจะตัดสินใจ ก็มีหลักการ และ
ทฤษฎีเข้ามาสนับสนุน ว่าสิ่งที่จะตัดสินใจกระท าลงไปนั้น ได้เคยมีผู้ปฏิบัติและกระท าซ้ า ๆ ในลักษณะ
เดียวกันนั้นมาแล้วมากมาย และเขาก็ท าได้ถูกต้องและเป็นผลดีด้วยกันทั้งสิ้น จึงเป็นทางลัดไปสู่
ความส าเร็จได้ง่ายข้ึน  
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กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

         ๑.  กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ๒.  กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  ๓.  กลยุทธ์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ๔.  กลยุทธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  ๕.  กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
กลยุทธ์ที่  ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๑.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที

จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนผ่านเกณฑ์การ

ประเมินทุกรายวิชา 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะกระบวนการในระดับดีขึ้นไป 
๓. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพจิต สุขภาพกายตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ 
๕. ร้อยละของผู้เรียนสามารถระบุอาชีพสุจริตในท้องถิ่นได้ 
 
 

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 

๖. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสนิใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

๗. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าข้ึนไป 

๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองต่อเนื่อง 

๘. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถใช้ Internet สืบค้นข้อมูล 
๙. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้จาก

ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน 
๑๐.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพด้านรักการท างานในระดับดี

ขึ้นไป 
๑๑. ร้อยละของผู้เรียนที่ร่วมปฏิบัติงานกับผู้อื่น 

กลยุทธ์ที่ ๒. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
๔.สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑๒. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาที่สามารถตรวจสอบได้ 

๑๓. สถานศึกษามีงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนโดยตรงอย่างน้อยปีละ๑๐ รายการ 

๕.ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น ๑๔. ร้อยละของครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส าคัญ  

๑๕. ร้อยละของครูที่มีเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
๑๖. ร้อยละของครูที่มีรายงานการวิจัยในชั้นเรียน คนละ ๑ 

เรื่อง/ภาคเรียนหรือปีการศึกษา 
๖. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย 

๑๗. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนเพ่ือมุ่งยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑๘. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ
ดีขึ้นไป 

๑๙. สถานศึกษามีข้อมูล หลักฐาน การรว่มกิจกรรมระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

กลยุทธ์ที่ ๓. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๗.สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 
 

๒๐. สถานศึกษามีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดการ
เรียนรู้อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ภาคเรียน 

๒๑. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ 
ครั้งต่อระดับการศึกษา 

๘.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๒๒. สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

๒๓. สถานศึกษามีการจัดแสดงแผนภูมิโครงสร้างของ
สถานศึกษาอย่างชัดเจน 

๒๔. สถานศึกษามีคู่มือ การปฏิบัติงานของสถานศึกษาครบทุก
กลุ่ม/ทุกงาน 

๒๕. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

กลยุทธ์ที่ ๔.  ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
๙. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดด

เด่น 
๒๖. ผู้เรียนทุกคนมีความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 
๒๗. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๕.  พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
๑๐.สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง 

๒๘.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไปตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

 

 
 
การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

๑.โครงการเด็กไทยท าได ้ ๑.เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมด้านอาหาร
ที่สะอาดปลอดภยั  ส่งเสริมทันต
สุขภาพ และสุขาน่าใช้ในโรงเรียน 
๒.เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมด้าน
สุขภาพนักรเยน ในเรื่องการ
บริโภคอาหารทีส่ะอาดปลอดภยั
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพในช่อง
ปาก และพฤติกรรมการใช้และ
รักษาความสะอาดส้วม 
 

นักเรียนทุกคน  มี
สุขภาพท่ีดีทั้งทาง
ร่างกาย  จิตใจ  และสติ 
ปัญญา  สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข  และผ่านการ
ประเมินเกณฑ์มาตรฐาน
ทั้ง  ๓ ด้าน คือ 
๑.มาตรฐานดา้นอาหาร
สะอาด  ปลอดภัย  
จ านวน  ๓๐  ข้อ 
๒.มาตรฐานด้านเด็กไทยฟัน
ดีจ านวน ๘  ข้อ 
๓. มาตรฐานดา้นสุขาน่าใช้
จ านวน  ๑๖  ข้อ 

มฐ.ที๑่ ๑ 

๒.โครงการส่งเสรมิ
สุขภาพและทันตสุขภาพ
นักเรียน 

๑.เพื่อบริการนักเรยีนด้านอนามัย
และทันตสุขภาพ 
๒.เพื่อส่งเสรมิความสัมพันธ์  
ความร่วมมือ  กับชุมชนในการ
ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรยีน 
๓.เพื่อให้นักเรยีนมีความรู้ที่
ถูกต้องสามารถน าไปปฏบิัติใน
ชีวิตประจ าวันได ้
๔.เพื่อให้นักเรยีนมสีุขภาพกาย
และจิตทีด่ี ปฏิบัตตินตามสุข
บัญญัติแห่งชาติ 

๑.นักเรยีนทุกคนได้รับ
บริการดา้นสุขภาพ
อนามัยและทันตสุขภาพ
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
๒.นักเรยีนทุกคนมีบัตร
บันทึกสุขภาพและ
บันทึกภาวะโภชนาการ 
๓.นักเรยีนทุกคนมี
สุขภาพกายและจติที่ดี 
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 

มฐ.ที๑่ ๑ 

๓.โครงการการส่งเสริม
พัฒนาการด้วยกิจกรรม
กลางแจ้ง(ปฐมวัย) 

๑.เพื่อส่งเสรมิและกระตุ้น
พัฒนาการของนักเรียนด้วย
กิจกรรมกลางแจ้ง 
 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมกลางแจ้ง 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๕ มี
ทักษะการเคลื่อนไหวท่ี
คล่องแคล่ว 
 
 
 

มฐ.ที๒่,๓ ๑ 

๔.โครงการการสอนแบบ ๑.เพื่อให้นักเรยีนมีความสามารถ ๑.นักเรยีนทุกคนเข้า มฐ.ที๓่,๔ ๑ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

โครงการ(Project 
Approach)พัฒนาทักษะ
การคิดปฐมวยั 

ในการคิดรวบยอด มีทักษะ
กระบวนการท างาน และมีนสิัยใฝ่
รู้ 

ร่วมกิจกรรมการสอน
แบบโครงการ 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๕ มี
ความสามารถในการคดิ
รวบยอด มีทักษะ
กระบวนการท างาน 
และมีนสิัยใฝรู่ ้

๕.โครงการสุนทรียภาพ
ทางดนตรีปฐมวัย 

๑.เพื่อส่งเสรมิความสามารถทาง
ดนตรีให้แก่นักเรียน 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมดนตร ี
๒.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ 
มีความสามารถทาง
ดนตรตีามศักยภาพของ
แต่ละบคุคล 

มฐ.ที๒่ ๑ 

๖.โครงการปฐมวัยวิถีพุทธ ๑.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมี
คุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค ์
 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมปฐมวยัวิถี
พุทธ 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๕  
มีความซื่อสตัย์  
กตัญญูกตเวที เมตตา
กรุณาและมมีารยาท
วัฒนธรรมไทย 

มฐ.ที่ ๓ ,๔ ๒ 

๗.โครงการส่งเสรมิ
สุนทรียภาพด้านศลิปะ 
ดนตรี และกีฬา 
- กิจกรรมการแข่งกีฬา
ภายใน 
-กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพตดิ 
-กิจกรรมการแสดง
ความสามารถดา้นศิลปะ
และนาฏศิลป ์
-กิจกรรมวงดรุิยางค์
โรงเรียน 

๑.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสยัรัก
การออกก าลังกาย รักในศลิปะ
และดนตร ี
๒.เพื่อสร้างความสามัคคี และรูจ้ัก
การท างานร่วมกัน 
๓.เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและร่วม
กิจกรรมที่มคีวามถนัด 
๔.เพื่อให้มีความรู้และหลีกเลีย่งยา
เสพติดรวมทั้งรู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
๕.เพื่อให้นักเรยีนตระหนักถึง
คุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

๑.นักเรยีนร้อยละ  มี
นิสัยรักการออกก าลัง
กาย รักในศิลปะและ
ดนตร ี
๒.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ 
รู้จักการท างานร่วมกัน 
และรูจ้ักความสามัคค ี
๓.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ 
มีร่างกายแข็งแรงและ
ร่วมกิจกรรมที่มีความ
ถนัด 
๔.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ 
มีความรู้และหลีกเลี่ยง
ยาเสพตดิรวมทั้งรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
๕.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ 
ตระหนักถึงคณุค่าด้าน

มฐ.ที๑่,๖ ๑ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

ดนตรีและศลิปะอีกท้ัง
ช่วยกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

๘.โครงการส่งเสรมิ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-กิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุว
กาชาด 
-กิจกรรมชมรม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๑.เพื่อให้ผูเ้รียนไดร้ับ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย  เกดิ
ความรู้  ความช านาญ ท้ังวิชาการ
และวิชาชีพอย่างกว้างขวางยิ่งข้ึน 
๒.เพื่อให้ผูเ้รียนค้นพบความสนใจ  
ความถนัด และพัฒนา
ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว   
๓.เพื่อให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของ
องค์ความรู้ต่างๆ สามารถน า
ความรู้และประสบการณไ์ปใช้ใน
การพัฒนาตนเอง 
๔.เพื่อให้ผูเ้รียนพัฒนาบุคลิกภาพ 
เจตคติ ค่านยิมในการด าเนินชีวิต
และเสรมิสร้างศีลธรรมจริยธรรม 
๕.เพื่อให้ผูเ้รียนมีจิตส านึกและท า
ประโยชน์เพื่อสังคมและ
ประเทศชาต ิ

๑.นักเรยีนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
 ๒.นักเรียนร้อยละ  ๙๕ 
สามารถพัฒนา
ความสามารถของตนเอง
ตามศักยภาพ 

มฐ.ที่ ๒ ๔ ๕ 
๖ 

๒ 

๙.โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ 
-กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 
-กิจกรรมวันส าคัญทาง
พุทธศาสนา 
-กิจกรรมท าดไีมต่้องเดี๋ยว
นาทีเดียวใต้รม่ธงไทย 

๑ . เพื่ อ ให้ นั ก เ รี ย น เ กิ ด ค ว าม
ภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 
๒.เพื่อใหค้รูน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  มาใช้ประกอบการ
สอน 
๓.เพื่อให้นักเรียนได้กิน อยู่ ดู ฟัง 
อย่างมีสติ 
๔.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
อันดีงามให้กับนักเรียน 
๕.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติตนในการอยู่ ร่ วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

๑.นักเรียนทุกคนได้รับ
การปลูกฝั งคุณธรรม 
จริยธรรมอันดีงาม 
๒.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ พึ ง
ประสงค์ 

มฐ.ที่ ๒ ๒ 

๑๐.โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภา
นักเรียน 
-กิจกรรมศาลา

๑.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมีความ
เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข 
๒. เพื่ อฝึ ก ให้ นั ก เ รี ยนมี ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อสังคม

๑.นักเรียนทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่อตน เอง  
ต่ อ สั ง ค ม แ ล ะ
ประเทศชาติ 
๒ . นั ก เ รี ย น ทุ ก ค น มี
พฤติกรรมตามแบบวิถี

มฐ.ที่ ๒ ๖ ๒ 
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ประชาธิปไตย 
-กิจกรรมสารวตัรนักเรียน 
-กิจกรรมศูนย์กระจาย
ข่าว 

และประเทศชาติ 
๓.เพื่อฝึกให้นักเรียนมีพฤติกรรม
ตามแบบวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

ชีวิตประชาธิปไตย 
๓.นักเรยีนมีร้อยละ  ๙๔  
มีความเข้าใจในระบอบ
การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 

๑๑.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้

๑.เพื่อยกระดับคณุภาพผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ให้สูงขึ้น 

๑.นักเรยีนร้อยละ ๗๐  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๐  
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด  
๓.ผูม้ีส่วนเกีย่วข้องร้อย
ละ ๘๕ มีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 

มฐ.ที่ ๓ ๔ ๕ ๑ 

๑๒.โครงการประกวด
ความสามารถทางวิชาการ 

๑.เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
๒.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนได้
แสดงออกตามความสามารถและ
ความสนใจ 
๓.เพื่อพัฒนาการจดัการเรียนการ
สอนสาระการเรียนรู้ต่างๆของครู
ให้ดียิ่งข้ึน 
๔.เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
พัฒนางานทางวิชาการแก่ครูให้
มากยิ่งข้ึน 

๑.มีการจัดประกวด
ความสามารถนักเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 
๒.สนับสนุนการฝึกซ้อม
นักเรียนท่ีชนะเลิศระดับ
โรงเรียนไปประกวดใน
ระดับอื่นๆไป 

มฐ.ที่ ๓ ๔ ๕ ๑ 

๑๓.โครงการหมอภาษา
พัฒนาเยาวชน 

๑.เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาไทยของนักเรยีนให้
ถูกต้อง ชัดเจน งดงาม สนองพระ
ราชด ารสั 
๒.เพื่ออนุรักษ์  เชิดชูคุณคา่ของ
ภาษาไทย  

๑. จ านวนผู้อนรุักษ์
ภาษาไทย เป็นครูและ
นักเรียนโรงเรียนประถม
ฐานบินก าแพงแสน ท่ีมา
ใช้บริการด้าน 
๒.นักเรียนโรงเรียน
ประถมฐานบิน
ก าแพงแสนทุกคนใช้
ภาษาไทย ออกเสียง
ภาษาไทยได้ถูกต้อง 
ชัดเจน 

มฐ.ที่ ๓ ๔ ๕ 
๖ 

๑ 
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๑๔.โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้โดย
โครงงานวิทยาศาสตร ์

๑.เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนรู้จักการ
คิด  การค้นคว้าหาความรูม้ีทักษะ
ในการท างาน  มีความมั่นใจและ
กล้าแสดงออก  มีความรับผดิชอบ 
สื่อสารการเรียนรู้  และชื่นชมใน
ผลงานของตนเอง 

๒.เพือ่พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจ  สามารถใช้วิธีการ
ใหม่ๆ ในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน 

๑.นักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
โครงงานในทุกช้ันเรียน 

๒.นักเรียนร้อยละ  ๘๐  
มีผลงานโครงงานอย่าง
น้อย ๑ เรื่อง/ป ี

มฐ.ที่ ๓ ๔ ๕ 
๖ 

๑ 

๑๕.โครงการสอนซ่อม
เสรมิ 

๑.เพือ่สอนซ่อมนักเรียนทีเ่รียนไม่
ทันเพื่อน ให้เรียนทันเพื่อน 
๒.เพื่อส่งเสรมินักเรยีนที่เรียนดีอยู่
แล้วให้เรียนดียิ่งขึ้น 
๓.เพื่อเป็นการฝึกการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน ์

๑.นักเรยีนร้อย ๙๕ ที่
ได้รับการสอนซ่อมและ
สอนเสริมมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 

มฐ.ที่ ๓ ๔ ๕ ๑ 

๑๖.โครงการค่ายพัฒนา
วิชาการ 

๑.เพื่อให้นักเรยีนได้รับ
ประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการ
เรยีนในห้องเรียนในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
๒.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมีนิสยั
เป็นคนช่างสังเกต หาข้อมูล เก็บ
รวบรวมข้อมลู รู้จักวางแผนและ
สรุปในสิ่งท่ีตนเองได้พบเห็น 
๓.เพื่อฝึกทักษะการอยู่ร่วมกัน 
รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
๔.เพื่อฝึกการมีวินัย รู้จักเสยีสละ
ตรงต่อเวลา รู้จักเป็นผู้น า และผู้
ตามที่ดสีามารถน าเอา
ประสบการณ์มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
๕.เพื่อให้นักเรยีน คณะครู และ
บุคลากรในชุมชนได้มีความ
ตระหนักและมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาวิชาการ  

๑.นักเรยีนทุกคน เข้า
ร่วมโครงการค่ายพัฒนา
วิชาการ  
๒.นักเรยีนร้อยละ ๙๐  
มีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
๓.ครูทุกคนมีความ
ตระหนักถึงความส าคญั
และส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมคา่ยพัฒนา
วิชาการ 

มฐ.ที่ ๓ ๔ ๕ 
๖ 

๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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๑๗.โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

๑.เพื่อสร้างความตระหนักแก่ครู
ในโรงเรียนในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาในแต่ละกลุม่สาระการ
เรียนรู ้
๒.เพื่อให้ครูในโรงเรียนทุกคน
เขียนแผนการจัดกาเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ(คดิ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์และแก้ปัญหา) 
๓.เพื่อให้ครูในโรงเรียนทุกคน 
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔.เพื่อให้ครูในโรงเรียนน าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เขียนขึ้นไปใช้สอน
กับนักเรียนจริง 
๕.เพื่อให้ครูในโรงเรียนทุกคนสรา้ง
นวัตกรรม สื่อ การเรียนการสอนที่
สอดคล้องกัน แผนการจัดการ
เรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
๖.เพื่อให้ครูทุกคนโรงเรยีนจัดท า
การวิจัยในช้ันเรียน 
๗.นักเรยีนเรยีนรู้อย่างมีความสุข 
และมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้ 

๑.มีหลักสตูร
สถานศึกษาและเป็น
ปัจจุบันทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
๒.ครูทุกคนมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
๓.ครูทุกคนได้ปรับการ
เรียนเปลี่ยนการสอนที่
เน้นหลักสูตรผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๔.ครูทุกคนน าแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปใช้สอน
นักเรียนจริงตามแผนท่ี
เขียนไว ้
๕.ครสูร้างนวัตกรรม สื่อ 
การเรยีนการสอนที่
สอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรียนรู ้
๖.ครูทุกคนได้จดัท าการ
วิจัยในช้ันเรียนทุกคน 
๗.นักเรยีนทุกคนใน
โรงเรียน เรียนรู้อย่างมี
ความสุขและมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดีขึ้น 

มฐ.ที่ ๓ ๔ ๕ ๖ 
๗ 

๑ 
๓ 

๑๘.โครงการปรับปรุง 
พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

๑.เพื่อปรับหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
มีอยู่ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์
ยิ่งข้ึน 
๒.ยกระดับคณุภาพครูให้สามารถ
น าหลักสตูรสู่การปฏิบัตไิด ้

๑.ร้อยละของนักเรยีนมี
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนทั้ง ๘ กลุม่สาระ
การเรยีนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ผ่าน
เกณฑ ์
๒.ร้อยละของนักเรยีนมี
ผลการทดสอบรวบยอด 
ระดับชาตเิฉลีย่สูงขึ้น 
 

มฐ.ที่ ๗ ๑๐ ๑ 

๑๙.โครงการมหกรรม
วิชาการ 

๑.  เพ่ือน าเสนอผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในทุกกลุ่ม

ครูและนักเรียนทุก
คนได้ร่วมกิจกรรม 

มฐ.ที่ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ 
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(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

สาระการเรียนรู้ได้อย่าง
ชัดเจน 
๒.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออกในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
๓.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
ร่วมแสดงผลงานของนักเรียน
และมีความรับผิดชอบร่วมกัน 
๔.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนให้บรรลุเป้าหมาย
ของหลักสูตร 

๒๐.โครงการนิเทศภายใน ๑.เพื่อให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนสูงขึ้น 
๒.เพื่อให้ครูทุกคนไดร้ับการนิเทศ
ภายในโดยการสังเกตการสอนและ
เยี่ยมชั้นเรียน 

๑.ร้อยละของค่าเฉลี่ย
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้
สูงขึ้น 
๒.ร้อยละของครูทีไ่ด้รับ
การนิเทศ 

มฐ.ที่ ๗ ๘  ๑๐ 
๑๒ 

๔ 

๒๑.โครงการอบรม 
พัฒนาบุคลากร 
-กิจกรรมอบรมพัฒนา
หลักสตูร 
-กิจกรรมอบรมการใช้ 
ICT (Tablet) 
- ศึกษาดูงาน 

๑.เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนได้
พัฒนาความรู้ความสามารถด้าน
การจัดการเรยีนการสอนให้เป็นครู
มืออาชีพ 
๒.เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนไดร้ับ
การพัฒนาความรูร้อบด้านใหเ้ท่า
ทันเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม
ในสังคมโลกท่ีเปลี่ยนไป 

๑.บุคลากรทุกคนมี
ความรู้ความสามารถ
ด้านการจดัการเรียนการ
สอน เป็นครูมืออาชีพ 
๒.บุคลากรทุกคน มี
ความรู้รอบด้าน เท่าทัน
เทคโนโลยีและ
สภาพแวดล้อมในสังคม
โลกท่ีเปลี่ยนไป 

มฐ.ที่ ๗ ๑๓ ๔ 

๒๒.โครงการส่งเสริมการ
ท าผลงานทางวิชาการ 

๑.เพื่อให้บุคลากรครูใน
สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทักษะงานวิจัย 
๒.เพื่อให้บุคลากรครูใน
สถานศึกษามีความรู้ในการพัฒนา
นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 
๓.เพื่อให้ระบบการบริหารงาน
วิชาการมีความต่อเนื่องและพัฒนา
ควบคู่ไปกับระบบการจัด 

๑.บุคลากรครูใน
สถานศึกษาเข้ารบัการ
ประเมินและผ่านการ
ประเมินเลือ่นวิทยฐานะ 
๒.บุคลากรครูร้อยละ 
๙๐ สนใจพัฒนาตนเอง
และตดิตามข่าวสาร
ความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพ 
๓.บุคลากรครูมีผลงาน
ทางวิชาการ งานวิจัย

มฐ.ที่ ๗ ๑๓ ๔ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

๒๓.โครงการบริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน 

๑..เพื่อให้สถานศึกษามีอิสระและ
มีความคล่องตัวในการบริหารงาน
ดา้นวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านการบริหารบุคคล และบรหิาร
ทั่วไป 
๒.เพื่อกระจายอ านาจการตดัสินใจ 
การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ให้กับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูบ้ริหาร
โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ใน
รูปคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

๑.มีการบริหารและการ
จัดการศึกษารองรับการ
กระจายอ านาจ 
๒.มีบริหารเชิงกลยุทธ์
และใช้หลักการมีส่วน
ร่วม 
๓.มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา 
๔.บริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน
(RBM) 
๕.มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล 

มฐ.ที่ ๘ ๙ ๑๒ ๕ 

๒๔.โครงการพัฒนาระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร
บริหารการศึกษา 

๑.เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ
น าข้อมูลไปใช้ในการบริหารงาน 
๒.เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใน
การวางแผนการควบคุม และการ
ปฏิบัติการของโรงเรียนได้อย่าง
ถูกต้อง 
๓.เพื่อให้บริการทางการศึกษา
แบบออนไลน ์

๑.มสีารสนเทศเพื่อการ
บริหารและบริการทาง
การศึกษาแบบออนไลน ์
๒.ประสิทธิภาพการ
บริหารงานถูกต้อง 
รวดเร็ว 
๓.ผู้ใช้บริการระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารร้อยละ ๑๐๐ มี
ความพึงพอใจต่อการใช้
บริการในระดับดมีาก 
 
 
 

มฐ.ที่  ๑๑ ๑๒ ๕ 

๒๕.โครงการพัฒนาระบบ
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

๑.เพื่อสร้างความมั่นใจ การ
ยอมรับ และความพึงพอใจใน

๑.ผูม้ีส่วนเกีย่วข้องร้อย
ละ ๑๐๐ มีความมั่นใจ 

มฐ.ที่ ๑๒ ๕ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก
สถานศึกษา 

คุณภาพการศึกษาแก่ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
๒.เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
๓.เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพและรักษา มาตรฐาน
การศึกษา 
๔.เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลการด าเนินการขึ้น
เป็นการภายใน  
๕.เพื่อให้พร้อมรับการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษา
จากภายในและภายนอก 

ยอมรับ และพึงพอใจใน
คุณภาพการศึกษา 
๒.ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียนโดย
ภาพรวมสูงขึ้นและผ่าน
มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนและมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓.ผลการประเมิน
มาตรฐานทั้ง ๑๕ 
มาตรฐานของ สพฐ.มี
ค่าเฉลี่ยไมต่่ ากว่าร้อยละ 
๗๐ ในมาตรฐานท่ี ๕ 
และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐ ในมาตรฐานอ่ืนๆ 

๒๖ .โครงการศูนย์ การ
เรียนรู้สู่ปฐบ.คนเก่ง 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมีความรู้
และทักษะเบื้องต้น ได้แก ่ทักษะ
ในการสังเกต ทักษะการจ าแนก 
จัดกลุ่ม เปรียบเทียบ ทักษะใน
การเช่ือมโยงและทักษะในการคดิ
วิเคราะห ์
 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมในศูนย์การ
เรียนรู ้
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๕ มี
ทักษะเบื้องต้น ได้แก ่
ทักษะในการสังเกต 
ทักษะการจ าแนก จัดกลุม่ 
เปรยีบเทยีบ ทักษะในการ
เชื่อมโยงและทักษะในการ
คิดวิเคราะห ์

มฐ.ที่ ๑๑ ๑๓ ๑ 

๒๗.โครงการพัฒนาการ
เรียนรูโ้ดยห้องสมุดมีชีวิต  

๑.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือก
ศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ 
๒.เพื่อเตรียมนักเรียนใหม้ี
ประสบการณ์ในการใช้ห้องสมุด
เพื่อสร้างนิสยัรักการอ่าน และการ
ค้นคว้า  เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต 
๓.เพื่อให้บริการและความสะดวก
แก่ครูในการเลือกใช้หนังสือ  และ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในห้องสมดุ
เพื่อประโยชน์ในการสอน 
๔.เพื่อส่งเสรมิและแนะแนวการ
อ่านแก่นักเรียนให้นักเรียน
สามารถหาความสุข ความ
เพลิดเพลินจากการอ่าน รวมทั้งมี

๑.เตรียมหนังสือและ
โสตทัศนวัสดุเพื่อ
ส่งเสริมนโยบายและ
โครงการของโรงเรียนให้
บรรลุ   หลักการและ
จุดมุ่งหมายที่วางไว ้
๒.นักเรยีนร้อยละ ๙๐  
ได้มีทักษะในการใช้
หนังสือและ
โสตทัศนวัสดุ  เพื่อ
ประโยชน์ใน  การศึกษา
ค้นคว้า 
๓.นักเรยีนร้อยละ ๙๐ 
สามารถค้นคว้าหา

มฐ.ที่ ๑๑ ๑๓ ๑ ๓ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

วิจารณญาณในการอ่าน ความรู้ด้วยตนเองมี
ความสามารถในการ
อ่าน  มีนิสัยรัก  การ
อ่าน  รวมทั้งสามารถใช้  
เก็บ  รักษา  และ
ซ่อมแซมหนังสือได ้

๒๘.โครงการแนะแนว ๑.เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ มี
ทักษะการด าเนินชีวิต เป็นคนดี 
คนเก่ง และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
๒.เพื่อใหผู้เ้รยีนรู้จักตนเองมคีุณภาพ
เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ค้นพบและพัฒนา 
ศักยภาพของตนเอง และสามารถ
คิดตัดสินใจ  แก้ปัญหาช่วยเหลือ
ตนเองได ้
๓.เพื่อให้ผูเ้รียนตระหนักถึง
ความส าเร็จในการศึกษา การ
วางแผนในการศึกษาต่อและ
บทบาทหน้าท่ีที่มีต่อตนเอง 
โรงเรียน ครู และเพื่อน  
๔เพื่อส่งเสริมใหค้รูรูจ้ักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล สามารถส่งเสริมความ
สนใจ  ความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียนแตล่ะคน
ได้ถูกต้องเหมาะสม 

๑.ผูเ้รียนทุกคนใน
โรงเรียนประถมฐานบิน
ก าแพงแสนไดร้ับการ
แนะแนวที่ถูกต้อง 

มฐ.ที่ ๑๑ ๑๓ ๒ 

๒๙.โครงการสหกรณ์
ร้านค้าเพื่อการเรียนรู ้

๑.เพื่อปลูกฝังความรู้ และทักษะ
พื้นฐานเกี่ยวกับสหกรณร์้านค้า
ให้กับนักเรียน 
๒.เพื่อให้นักเรยีนได้ฝึกปฏิบัติจริง
หลังจากได้เรยีนรู้หลักการ  
อุดมการณ์ และภาคทฤษฎ ี
๓.เพื่ออ านวยความสะดวกแก่คณะ
ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง ในการ
ซื้อสินค้า 
๔.เพื่อให้สมาชิกได้ซื้อสินค้าท่ีมี
ราคาต่ ากว่าท้องตลาด 
๕.เพื่อปลูกฝังค่านิยมทีด่ีในการ
ท างานร่วมกันให้แก่นักเรียน 
๖.เพื่อสอดคล้องกับการจดั

๑.นักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๓-๖  
ทุกคนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ขั้นพื้นฐาน
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
๒.โรงเรียนมีรายได้  
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ช่วยเหลือ
นักเรียนขาดแคลน และ
การด าเนินการด้านต่าง  
ๆ  ของโรงเรียน 
๓.สมาชิกไดร้ับ
ประโยชน์จากการเป็น

มฐ.ที่ ๑๑ ๑๓ ๒ 
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มาตรฐาน
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(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
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สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

กิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่ม
ประสบการณ์ต่าง ๆ 

สมาชิก  และการใช้
บริการกับสหกรณ ์

๓๐.โครงการเด็กพิเศษ
เรียนร่วม 

๑.เพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กพิเศษได้เข้ารับ   
การศึกษาในระบบโรงเรียนเปดิ 
๒.เพื่อให้เด็กพิเศษไดรู้้จักช่วยเหลอืตนเอง          
และสามารถอยู่ในสังคมได ้
๓.เพื่อให้สังคมและบคุคลทั่วไปยอมรับและ      
เข้าใจคนพิการ 

๑.เด็กพิเศษที่อยู่ในเขต
พื้นที่ได้รับการศึกษา
ตามความต้องการทุกคน 
๒.เด็กพิเศษที่เข้ามา
เรียนร่วมทุกคน ไดร้ับ
การยอมรับและไดร้ับ
ความช่วยเหลือจาก
เพื่อนๆและคร ู
๓.เด็กพิเศษทุกคนได้
เรียนรูเ้กี่ยวกับการ
ช่วยเหลือตนเองและอยู่
ร่วมกับสังคมได ้

มฐ.ที่ ๑๑ ๑๓ ๓ 

๓๑.โครงการส่งเสริมการ
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑.เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรูแ้ละการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
๒.ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจใน
การเข้าใช้แหล่งเรยีนรู ้
๓.เพื่อจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมใน
การใช้เป็นแหล่งเรียนรู ้
๔.เพื่อส่งเสรมิการใช้แหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนและในท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู ้

๑.มีการเช่ือมโยงและ
แลกเปลีย่นข้อมูลกับ
แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น 
๒.การมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการใช้
แหล่งเรียนรู ้ภูมิปัญญา 
และชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจดัท า
หลักสตูรระดับ
สถานศึกษา 
๓.ผู้ที่เกีย่วข้องร้อยละ 
๙๐ มคีวามพึงพอใจต่อ
การใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ระดับดีมาก 
 
 
 
 

มฐ.ที่ ๑๑ ๑๓ ๓ 

๓๒.โครงการช่วยเหลือ
นักเรียนขาดแคลน 

เพื่อช่วยเหลือนักเรยีนยากจนใน
เรื่องของอุปกรณ์การเรียน  เสื้อผา้  
กระเป๋า รองเท้า และ
ทุนการศึกษา 

๑.นักเรยีนขาดแคลนทุก
คน ได้รับความ
ช่วยเหลือเหลือจาก

มฐ.ที่ ๑๑ ๑๓ ๓ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

โรงเรียน 

๓๓.โครงการเรียนฟรี ๑๕ 
ปี อย่างมีคุณภาพ 

     เ พื่ อ  ให้ นั ก เ รี ย นทุ กคน มี
โอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ส าหรับรายการหนังสือ
เ รี ย น  อุ ป ก ร ณ์ ก า ร เ รี ย น 
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียน ที่ภาครัฐให้การ
สนับสนุน  

นักเรียนทุกคนมีโอกาส
ได้รับการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ส าหรับ
รายการหนังสือ เรี ยน 
อุ ป ก ร ณ์ ก า ร เ รี ย น 
เครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่
ภาครัฐให้การสนับสนุน  

มฐ.ที ่๑๑ ๑๓ ๓ 

๓๔.โครงการสื่อสาร
สัมพันธ์ 

๑.เพื่อเผยแพร่ประชาสมัพันธ์การ
ด าเนินงานของโรงเรยีนแก่
ผู้ปกครอง ชุมชน ทราบ 
๒.เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน
ของโรงเรียนทางเว็บไซต์ และจุล
สาร 
๓.เพื่อจัดกิจกรรมในเวลาพัก
กลางวัน ให้นักเรียนได้รับความรู้ 
สาระจากการกิจกรรมเสยีงตาม
สาย 
 

๑.ผู้ปกครอง ชุมชน 
รับทราบการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์การ
ด าเนินงานของโรงเรยีน 
๒.มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโรงเรยีน
ทางเว็บไซต์ตลอดปี
อย่างสม่ าเสมอ  
๓.มีกิจกรรมในเวลาพัก
กลางวัน ให้นักเรียน
ได้รับความรู้ สาระจาก
การกิจกรรมเสียงตาม
สายทุกวัน 

มฐ.ที่ ๑๑ ๑๓ ๕ 

๓๕.โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมน่าอยู่น่า
เรียน 

๑.เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคาร
สถานท่ีและแหล่งเรียนรูภ้ายใน
โรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 
๒.เพื่อสร้างบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้
สวยงาม สะอาด ร่มรื่นเอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู ้
๓.เพื่อให้ผูเ้รียนได้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีดี สะอาดและ
ปลอดภัย 

๑.อาคารสถานท่ีและ
แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนอยู่ในสภาพใช้
งาน 
๒.บรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนสวยงาม 
สะอาด รม่รื่นเอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
๓.ผูเ้รียนทุกคนได้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีดีและ
ปลอดภัย 

มฐ.ที่ ๑๑ ๑๓ ๕ 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
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สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

๓๖.โครงการอนรุักษ์
พลังงานและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๑.เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน  มี
ความรู้  ความเข้าใจ  มีความ
ตระหนักและจติส านึกท่ีดี  รู้
คุณค่าของพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

๒.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนไดล้งมือ
ปฏิบัติจริงจนเป็นนิสยั และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ
อนุรักษ์พลังงานและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรม  การ
อนุรักษ์พลังงานและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ี
โรงเรียนจัดขึ้น 

๒.นักเรยีนร้อยละ  ๙๕  
รู้คุณคา่ของพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 

มฐ.ที่ ๑๔ ๒ 

๓๗ . โ ค ร งก า ร ปฐมวั ย
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น แ ล ะ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๑.เพื่อให้รู้คณุค่า รูจ้ักใช้และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมปฐมวยั
อนุรักษ์พลังงานและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๐ มี
ส่วนร่วมในการอนรุักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

มฐ.ที่ ๑๐ ๒ 

๓๘.โครงการคุณธรรมน า
ความรูสู้่ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรมในด้านการจัดกิจกรรม 
และการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
๒.เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์และบูรณา
การสู่การเรยีนการสอนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓.เพื่อส่งเสรมิให้ครู นักเรียน และ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ได้น้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
เป็นหลักในการด าเนินชีวิต 

๑.นักเรยีนทุกคนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนิน
ชีวิต 
๒.ร้อยละ ๙๕ ของ
บุคลากรและนักเรียนใน
โรงเรียนสามารถปฏิบตัิ
ตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓.ครรู้อยละ ๑๐๐  มี
แผนการจดัการเรียนรู้ที่
น าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการ 

มฐ.ที่ ๑๔ ๒ 

๓๙.โครงการส่งเสริมการ
ใช้ ICT เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้

๑.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนและครู
ใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการเรียนรู ้
๒.เพื่อจัดหาฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
๓.เพื่อพัฒนาระบบเครือข่าย

๑.นักเรยีนทุกคนและครู
ทุกคนใช้ ICT เป็น
เครื่องมือในการ
พัฒนาการเรียนรู ้
๒.มฮีารด์แวร์ซอฟแวร์
เพื่อใช้ในการเรียนการ

มฐ.ที่ ๑๔ ๑ 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๔๖ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
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สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

ภายใน(LAN)เพือ่ใช้ Internet 
และ Intranet 
๔.เพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการ
เรียนการสอนด้วย ICT 
๕.เพื่อพัฒนาศูนย์การเรยีนรู้โดยใช้ 
ICTเป็นเครื่องมือในการเรยีนรู ้

สอนอย่างเพียงพอ 
๓.มีระบบเครือข่าย
ภายใน(LAN)เพื่อใช้ 
Internet และ Intranet 
๔.มีคลังสื่อ นวัตกรรม
การเรยีนการสอน 
๕.มีศูนย์การเรียนรูโ้ดย
ใช้ ICTเป็นเครื่องมือใน
การเรยีนรู้ครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

 
 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

๔๐.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอ่าน 

๑. เพื่อกระตุ้น เร่งเร้าครูและ
นักเรียนในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การอ่านท้ังระบบ 
๒. เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ อ่าน
ค าในบัญชีค าพ้ืนฐานได้ทุกค า 
๓. เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ อ่าน
ค าใหม่ในบทเรียนได้ทุกคน 
๔. เพื่อให้โรงเรียนประถมฐานบิน
ก าแพงแสนปลอดนักเรียนอ่านไม่
ออก 
 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนกลุม่เป้าหมาย
ทุกคนได้รับการทดสอบ
ความสามารถดา้นการ
อ่าน 
 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนกลุม่เป้าหมาย
ช้ัน ป.๑ – ป.๖ ทุกคน 
อ่านหนังสือออก ๑๐๐ 
% อย่างมีคุณภาพมาก
ขึ้น 
 

มฐ.๕ ,๑๕ ๑,๕ 

โครงการพลิกโฉมโรงเรยีน
นักเรียน ป.1 อ่านออก
เขียนได้ใน 1 ปี ตาม
แนวคิด BBL 

๑. เพื่อพลิกโฉมโรงเรียนตาม
แนวคิด BBL 
๒. เพื่อพัฒนานักเรียน ป.๑ อ่าน
ออกเขียนได้ใน ๑ ปี 

๑. โรงเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลง 5 ด้าน 
ได้แก่ สนามเด็กเล่น / 
ห้องเรียน / 
กระบวนการเรียนรู้แบบ 
BBL / มีหนังสือ
แบบฝึกหัดและใบงาน / 

มฐ.๑๕ ๑,๕ 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๔๗ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

มีสื่อและนวัตกรรมที่
กระตุ้นสมอง 
๒. นักเรียน ป.๑ อ่าน
ออกเขียนได้ทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสมศ.(การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓) 
 

การศึกษาปฐมวัย 
ข้อเสนอแนะของสมศ. แนวทางแก้ไข 

๑. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
        ๑)  สถานศึกษาควรแก้ปัญหาเด็กที่มีน้ าหนัก
ส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ วิเคราะห์ปัญหาเด็ก
อ้วนด้วยการเอาใจใส่ เป็นพิเศษ การควบคุม
โภชนาการให้ความรู้เด็กและผู้ปกครอง 
        ๒)  สถานศึกษาควรเพ่ิมจ านวนครู เ พ่ือ
แบ่งกลุ่มทดลองเป็นกลุ่มเล็กๆเพ่ือให้เด็กทุกคน
สามารถปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 

๑. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
        ๑)  มุ่งเน้นแก้ปัญหาเด็กที่มีน้ าหนักส่วนสูงไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ วิเคราะห์ปัญหาเด็กอ้วนด้วยการ
เอาใจใส่เป็นพิเศษ การควบคุมโภชนาการให้ความรู้
เด็กและผู้ปกครอง 
        ๒)  เพ่ิมจ านวนครูเพ่ือแบ่งกลุ่มทดลองเป็น
กลุ่มเล็กๆเพ่ือให้เด็กทุกคนสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเอง 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๔๘ 

ข้อเสนอแนะของสมศ. แนวทางแก้ไข 
๒. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา    
       สถานศึกษาควรมุ่งเน้นโครงการพิเศษแบบ 
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง เน้นหลักสูตรการ
พัฒนาเด็กให้มีศูนย์การเรียนรู้ ๔ ศูนย์ คือ ศูนย์
ห้องสมุดมีชีวิต ศูนย์ ICT E-Learning ศูนย์สร้างผัง
ความคิด(MMP) และศูนย์โครงการ (PIA) และศูนย์
ธรรมชาติพ้ืนที่สีเขียว 

๒. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา    
       มุ่ ง เ น้ น โคร งการ พิ เ ศษแบบบู รณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นหลักสูตรการพัฒนาเด็กให้มี
ศูนย์การเรียนรู้ ๔ ศูนย์ คือ ศูนย์ห้องสมุดมีชีวิต 
ศูนย์ ICT E-Learning ศูนย์สร้างผังความคิด(MMP) 
และศูนย์โครงการ (PIA) และศูนย์ธรรมชาติพ้ืนที่สี
เขียวให้มากข้ึน 

๓. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการเรียน การ
สอนในรูปแบบโครงการอย่างต่อเนื่องและมากขึ้น
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการคิดรวบยอด คิดแก้ 
ปัญหา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้ 

๓. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       ส่งเสริมให้มีการเรียน การสอนในรูปแบบ
โครงการอย่างต่อเนื่องและมากขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้
เด็กมีทักษะการคิดรวบยอด คิดแก้ ปัญหา และคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

๔. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน  
      สถานศึกษาควรมีศูนย์หรือห้องงานประกันระบบ 
คุณภาพภายใน มีแผนภูมิแสดงให้เห็นชัดเจน มี
ผู้รับผิดชอบตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ กรอบระยะ 
เวลาในการด าเนินงาน สรุปรายงานผลและเผยแพร่ 

๔. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน  
      จัดให้มีศูนย์หรือห้องงานประกันระบบคุณภาพ 
ภายใน มีแผนภูมิแสดงให้เห็นชัดเจน มีผู้รับผิดชอบ
ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ กรอบระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน สรุป รายงานผลและเผยแพร่ 

 
 
 
 
 
 
 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข้อเสนอแนะของสมศ. แนวทางแก้ไข 
๑. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
       สถานศึกษาควรให้ความส าคัญรวบยอด LAS 
และ O-NET น ามาวิเคราะห์และพัฒนาแก้ไขให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 

๑. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
       มุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อผลการประเมินรวบยอด
ระดับชาติ LAS และ O-NET โดยน าผลมาวิเคราะห์
และพัฒนาแก้ไขผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 

๒. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
        สถานศึกษาควรมุ่งเน้นโครงการพิเศษแบบ
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักสูตรการพัฒนา

๒. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
       จัดโครงการพิเศษแบบบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียงกับหลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนให้มีศูนย์การ



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ข้อเสนอแนะของสมศ. แนวทางแก้ไข 
ผู้เรียนให้มีศูนย์การเรียนรู้ ๔ ศูนย์ คือ ศูนย์
ห้องสมุดมีชีวิต E-Book ศูนย์ ICT E-Learning 
ศูนย์รวมผังความคิด (MMP) และโครงการ (PIA) 
และศูนย์ธรรมชาติพ้ืนที่สีเขียว 

เรียนรู้ ๔ ศูนย์ คือ ศูนย์ห้องสมุดมีชีวิต E-Book 
ศูนย์ ICT E-Learning ศูนย์รวมผังความคิด (MMP) 
และโครงการ (PIA) และศูนย์ธรรมชาติพ้ืนที่สีเขียว
ให้ชัดเจนมากข้ึน 

๓. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       สถานศึกษาควรจัดให้มีศูนย์พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านความคิดรวบยอด (A) และประสบการณ์
การเรียนรู้แบบโครงงานให้มากพอและทั่วถึงทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา 
(K) ให้ครอบคลุมวงจรคุณภาพ 

๓. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       จัดให้มีศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
ความคิดรวบยอด (A) และประสบการณ์การเรียนรู้
แบบโครงงานให้มากพอและท่ัวถึงทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา (K) ให้
ครอบคลุมวงจรคุณภาพมากขึ้น 

๔. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
       ๑)  สถานศึกษาควรมีศูนย์หรือห้องงานประกัน
ระบบคุณภาพภายใน มีแผนภูมิแสดงให้เห็นชัดเจน มี
ผู้รับผิดชอบตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ กรอบระยะ 
เวลาในการด าเนินงาน สรุป รายงานผลและเผยแพร่   
       ๒)  สถานศึกษาควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
ระบบคุณภาพภายในโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

๔. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
       ๑)  จัดให้มีศูนย์หรือห้องงานประกันระบบ
คุณภาพภายใน มีแผนภูมิแสดงให้เห็นชัดเจน มี
ผู้รับผิดชอบตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ กรอบ
ระยะเวลาในการด าเนินงาน สรุป รายงานผลและ
เผยแพร่   
       ๒)  จัดให้ความส าคัญเก่ียวกับระบบคุณภาพ
ภายในโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์ที่คาดหวังของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๙๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย   ๙๐ ดีเยี่ยม 
๑.๑ มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์ ๙๐ ดีเยี่ยม 
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๙๐ ดีเยี่ยม 
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๙๐ ดีเยี่ยม 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๕๐ 

มาตรฐานการศึกษา 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด  ๙๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ๙๐ ดีเยี่ยม 
๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๒.๒ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ  ๙๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ ๙๐ ดีเยี่ยม 
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๙๐ ดีเยี่ยม 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ  ๙๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ๙๐ ดีเยี่ยม 
๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ๙๐ ดีเยี่ยม 
๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๙๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๙๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๙๐ ดีเยี่ยม 

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

๙๐ ดีเยี่ยม 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  

๙๐ ดีเยี่ยม 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยทางบวก  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและ
สรุปรายงานผลการพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

๙๐ ดีเยี่ยม 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการ
จัดประสบการณ์ 

๙๐ ดีเยี่ยม 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ๙๐ ดีเยี่ยม 
๕.๘ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ๙๐ ดีเยี่ยม 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ๙๐ ดีเยี่ยม 
๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก ๙๐ ดีเยี่ยม 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๕๑ 

มาตรฐานการศึกษา 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๙๐ ดีเยี่ยม 

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการ
วิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

๙๐ ดีเยี่ยม 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

๙๐ ดีเยี่ยม 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ๙๐ ดีเยี่ยม 
๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๙๐ ดีเยี่ยม 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ๙๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา ๙๐ ดีเยี่ยม 
๗.๑ มีหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

๙๐ ดีเยี่ยม 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  

๙๐ ดีเยี่ยม 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย   

๙๐ ดีเยี่ยม 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  ๙๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฏกระทรวง 

๙๐ ดีเยี่ยม 

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ๙๐ ดีเยี่ยม 
๘.๒ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๙๐ ดีเยี่ยม 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ๙๐ ดีเยี่ยม 
๘.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ๙๐ ดีเยี่ยม 
๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๙๐ ดีเยี่ยม 

๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ๙๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๙๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๙๐ ดีเยี่ยม 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลกร ในสถานศึกษา  ๙๐ ดีเยี่ยม 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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มาตรฐานการศึกษา 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง  

๙๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๙๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

๙๐ ดีเยี่ยม 

๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์
และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

๙๐ ดีเยี่ยม 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  ๙๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๙๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๙๐ ดีเยี่ยม 

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

๙๐ ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๙๐ ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา 
เป้าหมาย
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๙๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ๙๐ ดีเยี่ยม 
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ๙๐ ดีเยี่ยม 
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ๙๐ ดีเยี่ยม 
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ ๙๐ ดีเยี่ยม 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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มาตรฐานการศึกษา 
เป้าหมาย
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
๑.๔ เหน็คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ๙๐ ดีเยี่ยม 
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๑.๖  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ  

๙๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๙๐ ดีเยี่ยม 
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ๙๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๘๕ ดีมาก 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่างๆ รอบตัว  

๘๕ ดีมาก 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม  

๙๐ ดีเยี่ยม 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  ๙๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

๙๐ ดีเยี่ยม 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง  

๙๐ ดีเยี่ยม 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  ๙๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ๘๕ ดีมาก 
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  ๗๐ ดี 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  ๘๐ ดีมาก 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  ๗๐ ดี 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๙๐ ดีเยี่ยม 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๙๐ ดีเยี่ยม 
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๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  ๙๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๙๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๙๐ ดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

๙๐ ดีเยี่ยม 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

๙๐ ดีเยี่ยม 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา   

๙๐ ดีเยี่ยม 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  

๙๐ ดีเยี่ยม 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย  

๙๐ ดีเยี่ยม 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน ทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  

๙๐ ดีเยี่ยม 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้
ผลในการปรับการสอน  

๙๐ ดีเยี่ยม 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ  ๙๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๙๐ ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ  

๙๐ ดีเยี่ยม 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ  

๙๐ ดีเยี่ยม 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ๙๐ ดีเยี่ยม 
๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา  

๙๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

๙๐ ดีเยี่ยม 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงาน ๙๐ ดีเยี่ยม 
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ของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  ๙๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๙๐ ดีเยี่ยม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๑๐.๒ จัดรายวชิาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ  

๙๐ ดีเยี่ยม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  

๙๐ ดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  

๙๐ ดีเยี่ยม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ  

๙๐ ดีเยี่ยม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  ๙๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๙๐ ดีเยี่ยม 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

๙๐ ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  ๙๐ ดีเยี่ยม 
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

๙๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  

๙๐ ดีเยี่ยม 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๙๐ ดีเยี่ยม 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

๙๐ ดีเยี่ยม 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  

๙๐ ดีเยี่ยม 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษา  

๙๐ ดีเยี่ยม 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

๙๐ ดีเยี่ยม 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๙๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๙๐ ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้   

๙๐ ดีเยี่ยม 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๙๐ ดีเยี่ยม 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

๙๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๙๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น  

๙๐ ดีเยี่ยม 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา  

๙๐ ดีเยี่ยม 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจดุเน้นของสถานศึกษา  

๙๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๙๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  

๙๐ ดีเยี่ยม 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา  

๙๐ ดีเยี่ยม 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  ๙๐ ดีเยี่ยม 
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ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๕๗ 

ตอนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีผลการ
ด าเนินการ น าเสนอตามล าดับดังนี้  คือ 

๑. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
๑.๑ ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
๑.๒ ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 

 ๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒.๒ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย 
๒.๓ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๒.๔ ระดับการศึกษาปฐมวัย  ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
๒.๕ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ประกอบด้วย  

๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๒) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 
๓) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น 
๔) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  แยกรายข้อ(เพ่ิมคุณธรรม

พ้ืนฐาน ๘ ประการ ใช้เกณฑ์ประเมินเดียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
๕) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
๖) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๗) ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
๑. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

๑.โครงการเด็กไทยท าได ้ นักเรียนทุกคน  มีสุขภาพที่ดีท้ัง
ทางร่างกาย  จิตใจ  และสติ 
ปัญญา  สามารถอยูร่่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข  และผ่านการ
ประเมินเกณฑ์มาตรฐานทั้ง  ๓ 
ด้าน คือ 
๑.มาตรฐานดา้นอาหารสะอาด  

นักเรียนทุกคน  มี
สุขภาพท่ีดีทั้งทาง
ร่างกาย  จิตใจ  และสติ 
ปัญญา  สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข  และผ่านการ
ประเมินเกณฑ์มาตรฐาน

มฐ.ที๑่ ๑ 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

ปลอดภัย  จ านวน  ๓๐  ข้อ 
๒.มาตรฐานด้านเด็กไทยฟันดีจ านวน ๘  
ข้อ 
๓. มาตรฐานด้านสุขาน่าใช้จ านวน  ๑๖  
ข้อ 

ทั้ง  ๓ ด้าน คือ 
๑.มาตรฐานดา้นอาหาร
สะอาด  ปลอดภัย  
จ านวน  ๓๐  ข้อ 
๒.มาตรฐานด้านเด็กไทยฟัน
ดีจ านวน ๘  ข้อ 
๓. มาตรฐานด้านสุขาน่าใช้
จ านวน  ๑๖  ข้อ 

๒.โครงการส่งเสรมิ
สุขภาพและทันตสุขภาพ
นักเรียน 

๑.นักเรยีนทุกคนได้รับบริการดา้น
สุขภาพอนามัยและทันตสุขภาพ
อย่างต่อเนื่องทุกป ี
๒.นักเรยีนทุกคนมีบัตรบันทึก
สุขภาพและบันทึกภาวะ
โภชนาการ 
๓.นักเรยีนทุกคนมีสุขภาพกาย
และจิตทีด่ี ปฏิบัตตินตามสุข
บัญญัติแห่งชาติ 

๑.นักเรยีนทกุคนได้รับ
บริการดา้นสุขภาพ
อนามัยและทันตสุขภาพ 
๒.นักเรยีนทุกคนมีบัตร
บันทึกสุขภาพและ
บันทึกภาวะโภชนาการ 
๓.นักเรยีนทุกคนมี
สุขภาพกายและจติที่ดี 
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 

มฐ.ที๑่ ๑ 

๓.โครงการการส่งเสริม
พัฒนาการด้วยกิจกรรม
กลางแจ้ง(ปฐมวัย) 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
กลางแจ้ง 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๕ มีทักษะ
การเคลื่อนไหวท่ีคล่องแคล่ว 

๑.นักเรยีนทุกคนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมกลางแจ้ง 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๕ มี
ทักษะการเคลื่อนไหวท่ี
คล่องแคล่ว 

มฐ.ที๒่,๓ ๑ 

๔.โครงการการสอนแบบ
โครงการ(Project 
Approach)พัฒนาทักษะ
การคิดปฐมวยั 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
การสอนแบบโครงการ 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๕ มี
ความสามารถในการคดิรวบยอด 
มีทักษะกระบวนการท างาน และมี
นิสัยใฝรู่ ้

๑.นักเรยีนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมการสอน
แบบโครงการ 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๕ มี
ความสามารถในการคดิ
รวบยอด มีทักษะ
กระบวนการท างาน 
และมีนสิัยใฝรู่ ้

มฐ.ที๓่,๔ ๑ 

๕.โครงการสุนทรียภาพ
ทางดนตรีปฐมวัย 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ดนตร ี
๒.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ มี
ความสามารถทางดนตรีตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมดนตร ี
๒.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ 
มีความสามารถทาง
ดนตรตีามศักยภาพของ
แต่ละบคุคล 

มฐ.ที๒่ ๑ 

๖.โครงการปฐมวัยวิถีพุทธ ๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ๑.นักเรยีนทุกคนเข้า มฐ.ที่ ๓ ,๔ ๒ 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

ปฐมวัยวิถีพุทธ 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๕ มีความซื่อสัตย์  
กตัญญูกตเวที เมตตากรณุาและมี
มารยาทวัฒนธรรมไทย 

ร่วมกิจกรรมปฐมวยัวิถี
พุทธ 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๕ ม ี
ความซื่อสัตย์  
กตัญญูกตเวที เมตตา
กรุณาและมมีารยาท
วัฒนธรรมไทย 

๗.โครงการส่งเสรมิ
สุนทรียภาพด้านศลิปะ 
ดนตรี และกีฬา 
- กิจกรรมการแข่งกีฬา
ภายใน 
-กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพตดิ 
-กิจกรรมการแสดง
ความสามารถดา้นศิลปะ
และนาฏศิลป ์
-กิจกรรมวงดรุิยางค์
โรงเรียน 

๑.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ มีนิสยัรัก
การออกก าลังกาย รักในศลิปะ
และดนตร ี
๒.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ รู้จักการ
ท างานร่วมกัน และรู้จักความ
สามัคค ี
๓.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ มีร่างกาย
แข็งแรงและร่วมกิจกรรมท่ีมีความ
ถนัด 
๔.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้
และหลีกเลีย่งยาเสพติดรวมทั้ง
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๕.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ ตระหนัก
ถึงคุณค่าด้านดนตรีและศลิปะอีก
ทั้งช่วยกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

๑.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ 
มีนิสัยรักการออกก าลัง
กาย รักในศิลปะและ
ดนตร ี
๒.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ 
รู้จักการท างานร่วมกัน 
และรูจ้ักความสามัคค ี
๓.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ 
มีร่างกายแข็งแรงและ
ร่วมกิจกรรมที่มีความ
ถนัด 
๔.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ 
มีความรู้และหลีกเลี่ยง
ยาเสพตดิรวมทั้งรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
๕.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ 
ตระหนักถึงคณุค่าด้าน
ดนตรีและศลิปะอีกท้ัง
ช่วยกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

มฐ.ที๑่,๖ ๑ 

๘.โครงการส่งเสรมิ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-กิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุว
กาชาด 
-กิจกรรมชมรม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 ๒.นักเรียนร้อยละ  ๙๕ สามารถ
พัฒนาความสามารถของตนเอง
ตามศักยภาพ 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
 ๒.นักเรียนร้อยละ  ๙๕ 
สามารถพัฒนา
ความสามารถของตนเอง
ตามศักยภาพ 

มฐ.ที่ ๒ ๔ ๕ ๖ ๒ 

๙.โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ 
-กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 

๑.นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
๒.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

๑.นักเรียนทุกคนได้รับ
การปลูกฝั งคุณธรรม 
จริยธรรมอันดีงาม 
๒.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 

มฐ.ที่ ๒ ๒ 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

-กิจกรรมวันส าคัญทาง
พุทธศาสนา 
-กิจกรรมท าดไีมต่้องเดี๋ยว
นาทีเดียวใต้รม่ธงไทย 

มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ พึ ง
ประสงค์ 

๑๐.โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภา
นักเรียน 
-กิจกรรมศาลา
ประชาธิปไตย 
-กิจกรรมสารวตัรนักเรียน 
-กิจกรรมศูนย์กระจาย
ข่าว 

๑ . นั ก เ รี ย น ทุ ก ค น มี ค ว า ม
รับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อสังคม
และประเทศชาติ 
๒.นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมตาม
แบบวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
๓.นักเรยีนมีร้อยละ  ๙๕ มคีวาม
เข้าใจในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 

๑.นักเรียนทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  
ต่ อ สั ง ค ม แ ล ะ
ประเทศชาติ 
๒ . นั ก เ รี ย น ทุ ก ค น มี
พฤติกรรมตามแบบวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย 
๓.นักเรยีนมีร้อยละ  ๙๕ 
มีความเข้าใจในระบอบ
การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 

มฐ.ที่ ๒ ๖ ๒ 

๑๑.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้

๑.นักเรยีนร้อยละ ๘๐  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๐  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด  
๓.ผูม้ีส่วนเกีย่วข้องร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 

๑.นักเรยีนร้อยละ ๘๐  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๐  
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด  
๓.ผูม้ีส่วนเกีย่วข้องร้อย
ละ ๘๕ มีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 

มฐ.ที่ ๓ ๔ ๕ ๑ 

๑๒.โครงการประกวด
ความสามารถทางวิชาการ 

๑.มีการจัดประกวดความสามารถ
นักเรียนทุกกลุม่สาระการเรยีนรู้  
๒.สนับสนุนการฝึกซ้อมนักเรียนที่
ชนะเลิศระดับโรงเรยีนไปประกวด
ในระดับอื่นๆไป 

๑.มีการจัดประกวด
ความสามารถนักเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 
๒.สนับสนุนการฝึกซ้อม
นักเรียนท่ีชนะเลิศระดับ
โรงเรียนไปประกวดใน
ระดับอื่นๆไป 

มฐ.ที่ ๓ ๔ ๕ ๑ 

๑๓.โครงการหมอภาษา
พัฒนาเยาวชน 

นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ใช้
ภาษาไทย ออกเสียงภาษาไทยได้
ถูกต้อง ชัดเจน 

๒.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
สามารถใช้ภาษาไทย 
ออกเสียงภาษาไทยได้
ถูกต้อง ชัดเจน 

มฐ.ที่ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

๑๔.โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้โดย
โครงงานวิทยาศาสตร ์

๑.นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรูโ้ครงงานในทุกช้ันเรียน 

๒.นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มีผลงาน
โครงงานอย่างน้อย ๑ เรื่อง/ป ี

๑.นักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
โครงงานในทุกช้ันเรียน 

๒.นักเรียนร้อยละ  ๘๐  
มีผลงานโครงงานอย่าง
น้อย ๑ เรื่อง/ป ี

มฐ.ที่ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ 

๑๕.โครงการสอนซ่อม
เสรมิ 

๑.นักเรยีนร้อย ๙๕ ที่ได้รับการ
สอนซ่อมและสอนเสรมิมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

๑.นักเรยีนร้อย ๙๕ ที่
ได้รับการสอนซ่อมและ
สอนเสริมมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 

มฐ.ที่ ๓ ๔ ๕ ๑ 

๑๖.โครงการค่ายพัฒนา
วิชาการ 

๑.นักเรยีนทุกคน เข้าร่วมโครงการ
ค่ายพัฒนาวิชาการ  
๒.นักเรยีนร้อยละ ๙๐  มีความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
๓.ครูทุกคนมีความตระหนักถึง
ความส าคญัและส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมคา่ยพัฒนาวิชาการ 

๑.นักเรยีนทุกคน เข้า
ร่วมโครงการค่ายพัฒนา
วิชาการ  
๒.นักเรยีนร้อยละ ๙๐  
มีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
๓.ครูทุกคนมีความ
ตระหนักถึงความส าคญั
และส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมคา่ยพัฒนา
วิชาการ 

มฐ.ที่ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ 
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กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

๑๗.โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

๑.มีหลักสตูรสถานศึกษาและเป็น
ปัจจุบันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๒.ครูทุกคนมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
๓.ครูทุกคนได้ปรับการเรียน
เปลี่ยนการสอนที่เน้นหลักสตูร
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
๔.ครูทุกคนน าแผนการจัดการ
เรียนรูไ้ปใช้สอนนักเรียนจริงตาม
แผนที่เขียนไว ้
๕.ครสูร้างนวัตกรรม สื่อ การเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรียนรู ้
๖.ครูทุกคนได้จดัท าการวิจยัในช้ัน
เรียนทุกคน 
๗.นักเรยีนทกุคนในโรงเรียน 
เรียนรู้อย่างมีความสุขและมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 

๑.มีหลักสตูร
สถานศึกษาและเป็น
ปัจจุบันทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
๒.ครูทุกคนมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
๓.ครูทุกคนได้ปรับการ
เรียนเปลี่ยนการสอนที่
เน้นหลักสูตรผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๔.ครูทุกคนน าแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปใช้สอน
นักเรียนจริงตามแผนท่ี
เขียนไว ้
๕.ครสูร้างนวัตกรรม สื่อ 
การเรยีนการสอนที่
สอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรียนรู ้
๖.ครูทุกคนได้จดัท าการ
วิจัยในช้ันเรียนทุกคน 
๗.นักเรยีนทุกคนใน
โรงเรียน เรียนรู้อย่างมี
ความสุขและมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดีขึ้น 

มฐ.ที่ ๓ ๔ ๕ ๖ 
๗ 

๑ 
๓ 

๑๘.โครงการปรับปรุง 
พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

๑.ร้อยละของนักเรยีนมีระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ัง ๘ กลุม่
สาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ผ่านเกณฑ ์
๒.ร้อยละของนักเรยีนมีผลการ
ทดสอบรวบยอด ระดับชาติเฉลี่ย
สูงขึ้น 

๑.ร้อยละของนักเรยีนมี
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนทั้ง ๘ กลุม่สาระ
การเรยีนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ผ่าน
เกณฑ ์
๒.ร้อยละของนักเรยีนมี
ผลการทดสอบรวบยอด 
ระดับชาตเิฉลีย่สูงขึ้น 
 

มฐ.ที่ ๗ ๑๐ ๑ 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

๑๙.โครงการมหกรรม
วิชาการ 

๑.  ครูและนักเรียนทุกคนได้
น าเสนอผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในทุกกลุม่สาระการเรียนรู้
ได้อย่างชัดเจน 
๒.  นักเรียนทุกคนได้แสดงออกใน
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
๓.  นักเรียนทุกคน ร่วมแสดงผล
งานของนักเรียนและมคีวาม
รับผิดชอบร่วมกัน 
๔.  พัฒนาศักยภาพนักเรียนทุก
คนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 

๑.  ครูและนักเรียนทุก
คนได้น าเสนอผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ได้อย่างชัดเจน 
๒.  นักเรียนทุกคนได้
แสดงออกในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
๓.  นักเรียนทุกคน ร่วม
แสดงผลงานของ
นักเรียนและมีความ
รับผิดชอบร่วมกัน 
๔.  พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทุกคนให้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร 

มฐ.ที่ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ 

๒๐.โครงการนิเทศภายใน ๑.ร้อยละของค่าเฉลี่ยทุกกลุม่
สาระการเรียนรูสู้งขึ้น 
๒.ร้อยละของครูทีไ่ด้รับการนิเทศ 

๑.ร้อยละของค่าเฉลี่ย
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้
สูงขึ้น 
๒.ร้อยละของครูทีไ่ด้รับ
การนิเทศ 

มฐ.ที่ ๗ ๘  ๑๐ 
๑๒ 

๔ 

๒๑.โครงการอบรม 
พัฒนาบุคลากร 
-กิจกรรมอบรมพัฒนา
หลักสตูร 
-กิจกรรมอบรมการใช้ 
ICT (Tablet) 
- ศึกษาดูงาน 

๑.บุคลากรทุกคนมีความรู้
ความสามารถดา้นการจดัการเรียน
การสอน เป็นครูมืออาชีพ 
๒.บุคลากรทุกคน มีความรู้รอบ
ด้าน เท่าทันเทคโนโลยีและ
สภาพแวดล้อมในสังคมโลกท่ี
เปลี่ยนไป 

๑.บุคลากรทุกคนมี
ความรู้ความสามารถ
ด้านการจดัการเรียนการ
สอน เป็นครูมืออาชีพ 
๒.บุคลากรทุกคน มี
ความรู้รอบด้าน เท่าทัน
เทคโนโลยีและ
สภาพแวดล้อมในสังคม
โลกท่ีเปลี่ยนไป 

มฐ.ที่ ๗ ๑๓ ๔ 

๒๒.โครงการส่งเสริมการ
ท าผลงานทางวิชาการ 

๑.บุคลากรครูในสถานศึกษาเข้า
รับการประเมินและผ่านการประเมิน
เลื่อนวิทยฐานะ 
๒.บุคลากรครูร้อยละ ๙๐ สนใจ
พัฒนาตนเองและตดิตามข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวเกีย่วกับการ
พัฒนาวิชาชีพ 
๓.บุคลากรครูมีผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรยีน 

๑.บุคลากรครูใน
สถานศึกษาเข้ารบัการ
ประเมินและผ่านการ
ประเมินเลือ่นวิทยฐานะ 
๒.บุคลากรครูร้อยละ 
๙๐ สนใจพัฒนาตนเอง
และตดิตามข่าวสาร
ความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพ 

มฐ.ที่ ๗ ๑๓ ๔ 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

๓.บุคลากรครูมีผลงาน
ทางวิชาการ งานวิจัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

๒๓.โครงการบริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน 

๑.มีการบริหารและการจดั
การศึกษารองรับการกระจาย
อ านาจ 
๒.มีบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้
หลักการมีส่วนร่วม 
๓.มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วม
พัฒนา 
๔.บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของ
งาน(RBM) 
๕.มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 

๑.มีการบริหารและการ
จัดการศึกษารองรับการ
กระจายอ านาจ 
๒.มีบริหารเชิงกลยุทธ์
และใช้หลักการมีส่วน
ร่วม 
๓.มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา 
๔.มีบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน
(RBM) 
๕.มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล 

มฐ.ที่ ๘ ๙ ๑๒ ๕ 

๒๔.โครงการพัฒนาระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร
บริหารการศึกษา 

๑.มสีารสนเทศเพื่อการบริหาร
และบริการทางการศึกษาแบบ
ออนไลน ์
๒.ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ถูกต้อง รวดเร็ว 
๓.ผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพือ่
การบริหารร้อยละ ๑๐๐ มีความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการในระดับ
ดีมาก 

๑.มสีารสนเทศเพื่อการ
บริหารและบริการทาง
การศึกษาแบบออนไลน ์
๒.ประสิทธิภาพการ
บริหารงานถูกต้อง 
รวดเร็ว 
๓.ผู้ใช้บริการระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารร้อยละ ๑๐๐ มี
ความพึงพอใจต่อการใช้
บริการในระดับดมีาก 

มฐ.ที่  ๑๑ ๑๒ ๕ 

๒๕.โครงการพัฒนาระบบ
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก
สถานศึกษา 

๑.ผูม้ีส่วนเกีย่วข้องร้อยละ ๑๐๐ 
มีความมั่นใจ ยอมรับ และพึง
พอใจในคุณภาพการศึกษา 
๒.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของ

๑.ผูม้ีส่วนเกีย่วข้องร้อย
ละ ๑๐๐ มีความมั่นใจ 
ยอมรับ และพึงพอใจใน
คุณภาพการศึกษา 

มฐ.ที่ ๑๒ ๕ 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 
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กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

ผู้เรยีนโดยภาพรวมสูงขึ้นและผ่าน
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
และมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
๓.ผลการประเมินมาตรฐานท้ัง 
๑๕ มาตรฐานของ สพฐ.มคี่าเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ในมาตรฐาน
ที่ ๕ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ใน
มาตรฐานอื่นๆ 

๒.ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียนโดย
ภาพรวมสูงขึ้นและผ่าน
มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนและมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓.ผลการประเมิน
มาตรฐานทั้ง ๑๕ 
มาตรฐานของ สพฐ.มี
ค่าเฉลี่ย ๑๐๐ ใน
มาตรฐานที่ ๕ และไมต่่ า
กว่าร้อยละ ๘๐ ใน
มาตรฐานอื่นๆ 

๒๖ .โครงการศูนย์ การ
เรียนรู้สู่ปฐบ.คนเก่ง 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ในศูนย์การเรยีนรู ้
๒.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ มีทักษะ
เบื้องต้น ได้แก ่ทักษะในการ
สังเกต ทักษะการจ าแนก จดักลุ่ม 
เปรยีบเทยีบ ทักษะในการเชื่อมโยง
และทักษะในการคดิวิเคราะห ์

๑.นักเรยีนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมในศูนย์การ
เรียนรู ้
๒.นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ 
มีทักษะเบื้องต้น ได้แก ่
ทักษะในการสังเกต 
ทักษะการจ าแนก จัดกลุม่ 
เปรยีบเทยีบ ทักษะในการ
เชื่อมโยงและทักษะในการ
คิดวิเคราะห ์

มฐ.ที่ ๑๑ ๑๓ ๑ 

๒๗.โครงการพัฒนาการ
เรียนรูโ้ดยห้องสมุดมีชีวิต  

๑.เตรียมหนังสือและโสตทัศนวัสดุ
เพื่อส่งเสริมนโยบายและโครงการ
ของโรงเรียนให้บรรลุ   หลักการ
และจุดมุ่งหมายที่วางไว ้
๒.นักเรยีนร้อยละ ๙๐  ได้มีทักษะ
ในการใช้หนังสือและโสตทัศนวสัด ุ 
เพื่อประโยชน์ใน  การศึกษา
ค้นคว้า 
๓.นักเรยีนร้อยละ ๙๐ สามารถ
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมี
ความสามารถในการอ่าน  มีนสิัย
รัก  การอ่าน  รวมทั้งสามารถใช้  
เก็บ  รักษา  และซ่อมแซมหนังสือ
ได ้

๑.เตรียมหนังสือและ
โสตทัศนวัสดุเพื่อ
ส่งเสริมนโยบายและ
โครงการของโรงเรียนให้
บรรลุ   หลักการและ
จุดมุ่งหมายที่วางไว ้
๒.นักเรยีนร้อยละ ๙๐  
ได้มีทักษะในการใช้
หนังสือและ
โสตทัศนวัสดุ  เพื่อ
ประโยชน์ใน  การศึกษา
ค้นคว้า 
๓.นักเรยีนร้อยละ ๙๐ 
สามารถค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองมี
ความสามารถในการ

มฐ.ที่ ๑๑ ๑๓ ๑ ๓ 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 
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มาตรฐาน
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สถานศึกษา 
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กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

อ่าน  มีนิสัยรัก  การ
อ่าน  รวมทั้งสามารถใช้  
เก็บ  รักษา  และ
ซ่อมแซมหนังสือได ้

๒๘.โครงการแนะแนว ๑.ผูเ้รียนทุกคนในโรงเรียนประถม
ฐานบินก าแพงแสนไดร้ับการแนะ
แนวที่ถูกต้อง 

๑.ผูเ้รียนทุกคนใน
โรงเรียนประถมฐานบิน
ก าแพงแสนไดร้ับการ
แนะแนวที่ถูกต้อง 

มฐ.ที่ ๑๑ ๑๓ ๒ 

๒๙.โครงการสหกรณ์
ร้านค้าเพื่อการเรียนรู ้

๑.นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓-
๖  ทุกคนได้รบัความรู้และ
ประสบการณ์ขั้นพื้นฐานสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
๒.โรงเรียนมีรายได้  สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือ
นักเรียนขาดแคลน และการ
ด าเนินการด้านต่าง  ๆ  ของ
โรงเรียน 
๓.สมาชิกไดร้ับประโยชน์จากการ
เป็นสมาชกิ  และการใช้บริการกับ
สหกรณ ์

๑.นักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๓-๖  
ทุกคนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ขั้นพื้นฐาน
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
๒.โรงเรียนมีรายได้  
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ช่วยเหลือ
นักเรียนขาดแคลน และ
การด าเนินการด้านต่าง  
ๆ  ของโรงเรียน 
๓.สมาชิกไดร้ับ
ประโยชน์จากการเป็น
สมาชิก  และการใช้
บริการกับสหกรณ ์

มฐ.ที่ ๑๑ ๑๓ ๒ 

๓๐.โครงการเด็กพิเศษ
เรียนร่วม 

๑.เด็กพิเศษที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีไดร้ับ
การศึกษาตามความต้องการทุกคน 
๒.เด็กพิเศษที่เข้ามาเรียนร่วมทุก
คน ได้รับการยอมรับและได้รับ
ความช่วยเหลือจากเพื่อนๆและคร ู
๓.เด็กพิเศษทุกคนไดเ้รียนรู้
เกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองและ
อยู่ร่วมกับสังคมได ้

๑.เด็กพิเศษที่อยู่ในเขต
พื้นที่ได้รับการศึกษา
ตามความต้องการทุกคน 
๒.เด็กพิเศษที่เข้ามา
เรียนร่วมทุกคน ไดร้ับ
การยอมรับและไดร้ับ
ความช่วยเหลือจาก
เพื่อนๆและคร ู
๓.เด็กพิเศษทุกคนได้
เรียนรูเ้กี่ยวกับการ
ช่วยเหลือตนเองและอยู่
ร่วมกับสังคมได ้

มฐ.ที่ ๑๑ ๑๓ ๓ 

๓๑.โครงการส่งเสริมการ
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑.มีการเช่ือมโยงและแลกเปลีย่น
ข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น 

๑.มีการเช่ือมโยงและ
แลกเปลีย่นข้อมูลกับ
แหล่งเรียนรู้ และภูมิ

มฐ.ที่ ๑๑ ๑๓ ๓ 
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๒.การมีส่วนร่วมของผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องในการใช้แหล่งเรียนรู ้ภมูิ
ปัญญา และชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจดัท าหลักสูตรระดับ
สถานศึกษา 
๓.ผู้ที่เกีย่วข้องร้อยละ ๑๐๐ มี
ความพึงพอใจต่อการใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่นใน
ระดับดีมาก 
 

ปัญญาในท้องถิ่น 
๒.การมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการใช้
แหล่งเรียนรู ้ภูมิปัญญา 
และชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจดัท า
หลักสตูรระดับ
สถานศึกษา 
๓.ผู้ที่เกีย่วข้องร้อยละ 
๑๐๐ มีความพึงพอใจ
ต่อการใช้แหล่งเรยีนรู้
และภมูิปัญญาท้องถิ่นใน
ระดับดีมาก 
 

๓๒.โครงการช่วยเหลือ
นักเรียนขาดแคลน 

๑.นักเรยีนขาดแคลนทุกคน ไดร้ับ
ความช่วยเหลือเหลือจากโรงเรียน 

๑.นักเรยีนขาดแคลนทุก
คน ได้รับความ
ช่วยเหลือเหลือจาก
โรงเรียน 

มฐ.ที่ ๑๑ ๑๓ ๓ 

๓๓.โครงการเรียนฟรี ๑๕ 
ปี อย่างมีคุณภาพ 

นัก เรี ยนทุกคนมี โอกาสได้ รั บ
การศึกษาโดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย 
ส าหรั บรายการหนั งสื อ เ รี ยน 
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
นัก เรี ยน และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ท่ีภาครัฐให้การสนับสนุน  

นักเรียนทุกคนมีโอกาส
ได้รับการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ส าหรับ
รายการหนังสือ เรี ยน 
อุ ป ก ร ณ์ ก า ร เ รี ย น 
เครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่
ภาครัฐให้การสนับสนุน  

มฐ.ที่ ๑๑ ๑๓ ๓ 

๓๔.โครงการสื่อสาร
สัมพันธ์ 

๑.ผู้ปกครอง ชุมชน รับทราบการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของโรงเรยีน 
๒.มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของโรงเรียนทางเว็บไซต์ตลอดปี
อย่างสม่ าเสมอ  
๓.มีกิจกรรมในเวลาพักกลางวัน 
ให้นักเรียนได้รับความรู้ สาระจาก
การกิจกรรมเสียงตามสายทุกวัน 
 

๑.ผู้ปกครอง ชุมชน 
รับทราบการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์การ
ด าเนินงานของโรงเรยีน 
๒.มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโรงเรยีน
ทางเว็บไซต์ตลอดปี
อย่างสม่ าเสมอ  
๓.มีกิจกรรมในเวลาพัก
กลางวัน ให้นักเรียน
ได้รับความรู้ สาระจาก

มฐ.ที่ ๑๑ ๑๓ ๕ 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๖๘ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

การกิจกรรมเสียงตาม
สายทุกวัน 

๓๕.โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมน่าอยู่น่า
เรียน 

๑.อาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพใช้งาน 
๒.บรรยากาศ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
สวยงาม สะอาด ร่มรื่นเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
๓.ผูเ้รียนทุกคนได้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีดีและปลอดภยั 

๑.อาคารสถานท่ีและ
แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนอยู่ในสภาพใช้
งาน 
๒.บรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนสวยงาม 
สะอาด รม่รื่นเอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
๓.ผูเ้รียนทุกคนได้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีดีและ
ปลอดภัย 

มฐ.ที่ ๑๑ ๑๓ ๕ 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

๓๖.โครงการอนรุักษ์
พลังงานและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  
การอนุรักษ์พลังงานและพฒันา
สิ่งแวดล้อมท่ีโรงเรยีนจัดขึ้น 

๒.นักเรยีนร้อยละ  ๙๕  รู้คณุค่า
ของพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจาก
การเปลีย่นแปลงสิ่งแวดล้อม 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรม  การ
อนุรักษ์พลังงานและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ี
โรงเรียนจัดขึ้น 

๒.นักเรยีนร้อยละ  ๙๕  
รู้คุณคา่ของพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 

 

มฐ.ที่ ๑๔ ๒ 

๓๗ . โ ค ร งก า ร ปฐมวั ย
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น แ ล ะ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ปฐมวัยอนุรักษ์พลังงานและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๐ มสี่วนร่วม

๑.นักเรยีนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมปฐมวยั
อนุรักษ์พลังงานและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

มฐ.ที่ ๑๐ ๒ 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๖๙ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

ในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๐ มี
ส่วนร่วมในการอนรุักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๓๘.โครงการคุณธรรมน า
ความรูสู้่ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.นักเรยีนทุกคนได้รับความรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิต 
๒.ร้อยละ ๙๕ ของบุคลากรและ
นักเรียนในโรงเรียนสามารถปฏิบตัิ
ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓.ครรู้อยละ ๑๐๐  มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่น าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาบรูณาการ 

๑.นักเรยีนทุกคนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนิน
ชีวิต 
๒.ร้อยละ ๙๕ ของ
บุคลากรและนักเรียนใน
โรงเรียนสามารถปฏิบตัิ
ตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓.ครรู้อยละ ๑๐๐  มี
แผนการจดัการเรียนรู้ที่
น าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการ 
๔.โรงเรียนผ่านการ
ประเมินสถานศึกษา
พอเพียง 

มฐ.ที่ ๑๔ ๒ 

๓๙.โครงการส่งเสริมการ
ใช้ ICT เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้

๑.นักเรยีนทุกคนและครูทุกคนใช้ 
ICT เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการเรียนรู ้
๒.มฮีารด์แวร์ซอฟแวรเ์พื่อใช้ใน
การเรยีนการสอนอย่างเพียงพอ 
๓.มีระบบเครือข่ายภายใน
(LAN)เพื่อใช้ Internet และ 
Intranet 
๔.มีคลังสื่อ นวัตกรรมการเรยีน
การสอน 
๕.มีศูนย์การเรียนรูโ้ดยใช้ ICTเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ครบทุกกลุม่
สาระการเรียนรู ้

๑.นักเรียนทุกคนและครู
ทุกคนใช้ ICT เป็น
เครื่องมือในการ
พัฒนาการเรียนรู้ 
๒.มีฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์เพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ 
๓.มีระบบเครือข่ายภายใน
(LAN)เพื่อใช้ Internet 
และ Intranet 
๔.มีคลังสื่อ นวัตกรรมการ
เรียนการสอน 
๕.มีศูนย์การเรียนรู้โดยใช้ 
ICTเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

มฐ.ที่ ๑๔ ๑ 

 
 
 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๗๐ 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

๔๐.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอ่าน 

นักเรียนกลุม่เป้าหมายช้ัน ป.๑ – 
ป.๖ ทุกคน อ่านหนังสือออก 
๑๐๐ % อย่างมีคุณภาพมากข้ึน 
 

นักเรียนกลุม่เป้าหมาย
ช้ัน ป.๑ – ป.๖ ทุกคน 
อ่านหนังสือออก ๑๐๐ % 
จากการประเมินการ
อ่านด้วยเครื่องมือ ของ 
สพฐ. 

มฐ.๕,๑๕ ๑,๕ 

๔๑.โครงการพลิกโฉม
โรงเรียนนักเรียน ป.๑ 
อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี 
ตามแนวคิด BBL 

๑. เพื่อพลิกโฉมโรงเรียนตาม
แนวคิด BBL 
๒. เพื่อพัฒนานักเรียน ป.๑ อ่าน
ออกเขียนได้ใน ๑ ปี 

๑ .  โ ร ง เ รี ย น มี ก า ร
เปลี่ ยนแปลง ๕ ด้าน 
ได้แก่ สนามเด็กเล่น / 
ห้ อ ง เ รี ย น  / 
กระบวนการเรียนรู้แบบ 
BBL /  มี ห นั ง สื อ
แบบฝึกหัดและใบงาน / 
มีสื่ อและนวัตกรรมที่
กระตุ้นสมอง 
๒. นักเรียน ป.๑ อ่าน
ออกเขียนได้ทุกคน 

มฐ.ที่ ๕, ๑๕ ๑,๕ 

 
 

๒. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ (สมศ.ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑) 
 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

๑.โครงการอนุรักษ์
พลังงานและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  การ
อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ี
โรงเรียนจัดขึ้น 

๒.นักเรยีนร้อยละ  ๙๕  รู้คณุค่าของ
พลังงานและสิ่งแวดล้อมตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรม  การ
อนุรักษ์พลังงานและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ี
โรงเรียนจัดขึ้น 

๒.นักเรยีนร้อยละ  
๙๕  รู้คณุค่าของ
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกดิ

มฐ.ที่ ๑๔ ๒ 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๗๑ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

จากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม 

๒.โครงการปฐมวัย
อนุรักษ์พลังงานและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมวัย
อนุรักษพ์ลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๘๐ มสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๑.นักเรยีนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมปฐมวยั
อนุรักษ์พลังงานและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๒.นักเรยีนร้อยละ 
๘๐ มสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

มฐ.ที่ ๑๐ ๒ 

๓.โครงการคณุธรรม
น าความรูสู้่ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.นักเรยีนทุกคนได้รับความรู้เกีย่วกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 
๒.ร้อยละ ๙๕ ของบุคลากรและนกัเรียน
ในโรงเรียนสามารถปฏิบตัิตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.ครรู้อยละ ๑๐๐  มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมา
บูรณาการ 

๑.นักเรยีนทุกคน
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนิน
ชีวิต 
๒.ร้อยละ ๙๕ ของ
บุคลากรและนักเรียน
ในโรงเรียนสามารถ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓.ครรู้อยละ ๑๐๐  มี
แผนการจดัการเรียนรู้
ที่น าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการ 
๔.โรงเรียนผ่านการ
ประเมินสถานศึกษา
พอเพียง 
 
 

มฐ.ที่ ๑๔ ๒ 

๔.โครงการส่งเสรมิ
การใช้ ICT เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ้

๑.นักเรยีนทุกคนและครูทุกคนใช้ ICT 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรยีนรู้ 
๒.มฮีารด์แวร์ซอฟแวรเ์พื่อใช้ในการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ 
๓.มีระบบเครือข่ายภายใน(LAN)เพื่อใช้ 
Internet และ Intranet 
๔.มีคลังสื่อ นวัตกรรมการเรยีนการสอน 
๕.มีศูนย์การเรียนรูโ้ดยใช้ ICTเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ครบทุกกลุม่สาระ

๑.นักเรยีนทุกคนและ
ครูทุกคนใช้ ICT เป็น
เครื่องมือในการ
พัฒนาการเรียนรู ้
๒.มฮีารด์แวร์
ซอฟแวร์เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ 
๓.มีระบบเครือข่าย

มฐ.ที่ ๑๔ ๑ 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๗๒ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สอดคล้อง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

สอดคล้อง
กลยุทธ ์
สพป. 

(กลยุทธ์
ที่) 

การเรยีนรู ้ ภายใน(LAN)เพื่อใช้ 
Internet และ 
Intranet 
๔.มีคลังสื่อ นวัตกรรม
การเรยีนการสอน 
๕.มีศูนย์การเรียนรู้
โดยใช้ ICTเป็น
เครื่องมือในการ
เรียนรูค้รบทุกกลุม่
สาระการเรียนรู ้
๖.นักเรยีนช้ันป.๒ ได้
ใช้ Tablet เป็น
เครื่องมือในการ
เรียนรู ้

๕.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอ่าน 

นักเรียนกลุม่เป้าหมายช้ัน ป.๑ – ป.๖ 
ทุกคน อ่านหนังสือออก ๑๐๐ % อย่างมี
คุณภาพมากขึ้น 
 

นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายช้ัน ป.
๑ – ป.๖ ทุกคน อ่าน
หนังสือออก ๑๐๐ % 
จากการประเมินการ
อ่านด้วยเครื่องมือ 
ของ สพฐ. 

มฐ.๑๕ ๕ 

๖.โครงการพลิกโฉม
โรงเรียนนักเรียน ป.๑ 
อ่านออกเขียนได้ใน ๑ 
ปี ตามแนวคิด BBL 

๑. เพื่อพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวคิด BBL 
๒. เพื่อพัฒนานักเรียน ป.๑ อ่านออก
เขียนได้ใน ๑ ปี 

๑.  โ ร ง เ รี ยนมี ก าร
เปลี่ยนแปลง ๕ ด้าน 
ได้แก่ สนามเด็กเล่น / 
ห้ อ ง เ รี ย น  / 
กระบวนการเรียนรู้
แบบ BBL / มีหนังสือ
แบบฝึกหัดและใบงาน 
/ มีสื่อและนวัตกรรม
ที่กระตุ้นสมอง 
๒. นักเรียน ป.๑ อ่าน
ออกเขียนได้ทุกคน 

มฐ.ที่ ๑๕ ๕ 

 
 
 
 
 
 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  น าเสนอเป็น ๒ ส่วน คือ                
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย  และผลการด าเนินงานตามมาตรฐานระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
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มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน    ๒๐ ๑๙.๕๙ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  ๒๖๙ ๒๖๐ ๙๖.๖๕ ๕ ๔.๘๔ ๔ ดีเยี่ยม 
๑.๑ มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์ ๒๖๙ ๒๓๘ ๘๘.๔๘ ๑ ๐.๘๘ ๕ ดีมาก 
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๒๖๙ ๒๖๗ ๙๙.๒๖ ๑.๕ ๑.๔๘ ๕ ดีเยี่ยม 
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๒๖๙ ๒๖๘ ๙๙.๙๓ ๑.๕ ๑.๔๙ ๕ ดีเยี่ยม 
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ 
ภัยและสิ่งเสพติด  

๒๖๙ ๒๖๗ ๙๙.๒๖ ๑ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

  

 วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ 
        ๑.จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในเรื่องสุขภาพกาย สุขนิสัยที่ดีและ
รู้จักสิ่งเสพติดให้โทษเช่นในหน่วยการเรียนรู้เรื่องร่างกายของฉัน,เรื่องอาหารดีฯลฯ และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพของเด็กเช่นการแปรงฟัน การชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงและอาหารเสริมนม            
มีการบันทึกการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 
        ๒.ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและ ทันตสุขภาพนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจาก
แพทย์โรงพยาบาลจันทรุเบกษา  และร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาการด้วยกิจกรรมกลางแจ้ง ท าให้เด็กเกิด
พัฒนาการด้านร่างกายเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 
    ผลการพัฒนา 
         จากการสังเกตและการประเมินพัฒนาการ,การประเมินโครงการงานเอกสารต่างๆพบว่าเด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานอยู่ในระดับคุณภาพที่ดีเยี่ยม  
    แนวทางการพัฒนา 
         จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจกรรมหลัก ๖กิจกรรมโดยมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับ
การดูแลสุขภาพ,การพัฒนาด้านร่างกายและมีการประเมินพัฒนาการด้านสมรรถภาพทางกายเพื่อพัฒนา
เด็กอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
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มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
และจิตใจ 

๒๖๙ ๒๖๗ ๙๙.๓๒ ๕ ๔.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  ๒๖๙ ๒๖๘ ๙๙.๙๓ ๑ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 
๒.๒ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก  ๒๖๙ ๒๖๕ ๙๘.๕๑ ๑ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  ๒๖๙ ๒๖๖ ๙๘.๘๙ ๑ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชาติ  

๒๖๙ ๒๖๘ ๙๙.๙๓ ๒ ๑.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

  

  วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ 
             ๑. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรี ฯลฯ ให้มีความหลากหลายและเน้นเด็กเป็นส าคัญท าให้
เกิดประสบการณ์ตรง เช่นกิจกรรมการวาดภาพ พับกระดาษ แสดงบทบาทสมมติเพ่ือให้รู้จักการแสดงออก
ได้อย่างมั่นใจและมีความสุขในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
             ๒.ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านดนตรีปฐมวัยและโครงการพัฒนาการด้วย
กิจกรรมกลางแจ้งเพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจที่ดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่นมีความมั่นใจกล้า
แสดงออกชื่นชมในศิลปะและรักในธรรมชาติ 
 ผลการพัฒนา   
 จากการสังเกตและดูจากเกียรติบัตรพร้อมทั้งการประเมินโครงการงานเอกสารต่างๆ ตาม
มาตรฐานพบว่าเด็กปฐมวัยมีความร่าเริงแจ่มใส มั่นใจกล้าแสดงออกมีความสุขในการเรียนรู้ชื่นชมในศิลปะ
และรกัธรรมชาติอยู่ในระดับคุณภาพท่ี ดีเยี่ยม 
 แนวทางการพัฒนา 
 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา เพ่ือให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมและกล้า
แสดงออกโดยการสอดแทรกในกิจกรรมหลัก ๖กิจกรรมเพ่ือให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจะเกิด
พัฒนาการตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
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มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๒๖๙ ๒๖๘ ๙๙.๓๓ ๕ ๔.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ 
แม่ ครูอาจารย์  

๒๖๙ ๒๖๘ 
๙๙.๓๓ 

๒ ๑.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  ๒๖๙ ๒๖๘ ๙๙.๓๓ ๑ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 
๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๒๖๙ ๒๖๘ ๙๙.๓๓ ๑ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา
ที่ตนเองนับถือ  

๒๖๙ ๒๖๘ 
๙๙.๓๓ 

๑ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

  

 วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ 
              ๑.จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมด้านความมี
ระเบียบวินัย,มีความซื่อสัตย์, การปฏิบัติตนตามหลักศาสนา และวัฒนธรรมไทย   ในกิจกรรมหลัก ๖ 
กิจกรรมของปฐมวัยโดยมีการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงเพื่อให้เด็กเกิดพัฒนาการทีเหมาะสมตาม
วัยและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
              ๒.จัดด าเนินงานตามโครงการหนูน้อยใฝ่ธรรมะ, โครงการวันส าคัญเพ่ือให้เด็กได้รู้จักการปฏิบัติ
ตนตามหลักศาสนาและวัฒนธรรมไทยได้อย่างถูกต้องและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
        ผลการพัฒนา    
 จากการสังเกตและการประเมินพัฒนาการ ประเมินโครงการงานเอกสารต่างๆตามมาตรฐาน
พบว่าเด็กปฐมวัยมีความตระหนักและปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีพัฒนาการด้านสังคมโดยมีความซื่อสัตย์ มี
ระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาวัฒนธรรมไทยและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและ
เหมาะสมตามวัยอยู่ในระดับคุณภาพท่ีดีเยี่ยม 
        แนวทางการพัฒนา 
 จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาการด้านสังคมให้เด็กได้มีส่วนร่วมและเกิดประสบการณ์ตรงที่เรียนรู้ถึง
คุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานและเกิดความตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๗๖ 

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น

ทั้ง
หม

ด 

จ า
นว

นนั
กเร

ียน
ที่อ

ยู่ใ
น

ระ
ดับ

 ๓
 ข

ึ้นไ
ป 

ร้อ
ยล

ะนั
กเร

ียน
  

ที่อ
ยู่ใ

นร
ะด

ับ 
๓ข

ึ้นไ
ป 

ค่า
น้ า

หน
ัก 

คะ
แน

นท
ี่ได

้ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

คว
าม

หม
าย

 

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ๒๖๙ ๒๕๙ ๙๖.๓๕ ๕ ๕ ๕ ดีเย่ียม 
๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และ
รักการเรียนรู้  

๒๖๙ ๒๕๗ ๙๕.๕๔ ๑ ๐.๙๖ ๔ ดีมาก 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

๒๖๙ ๒๕๗ ๙๕.๕๔ ๑ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  ๒๖๙ ๒๖๓ ๙๗.๗๖ ๑ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  

๒๖๙ ๒๖๐ ๙๖.๖๕ ๑ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๒๖๙ ๒๕๙ ๙๖.๒๘ ๑ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 
  

 วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๔ 
 ๑.จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กเกิดพัฒนาการด้านสติปัญญาในการคิดรวบยอดมีทักษะ
กระบวนการท างานมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะด้านภาษา โดยครูจัดการเรียนรู้แบบ (Project 
Approach) ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องไข่วิเศษ เรื่องข้าว ฯลฯ  การแสดงบทบาทสมมติ   และกิจกรรม
สร้างสรรค์ฯลฯ  เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้แสวงหาค าตอบด้วยตนเองสนใจสิ่งรอบตัวและมีพัฒนาการตรง
ตามมาตรฐาน 
 ๒. ด าเนินงานตามโครงการการสอนแบบ(Project Approach) โครงการทัศนศึกษาฯลฯ เพ่ือ
พัฒนาทักษะด้านการคิด การใช้ภาษาและกระบวนการเพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย 
 ๓. ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนได้จัดให้มีการเสริมทักษะทางภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมกับ
วัยให้กับเด็ก โดยได้เรียนกับเจ้าของภาษาชาวอังกฤษโดยตรง 
      ผลการพัฒนา    
 จากการสังเกตและประเมินพัฒนาการ ประเมินโครงการงานเอกสารต่างๆตามมาตรฐานพบว่าเด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสามารถแสวงหาความรู้จากสิ่งรอบตัวและเกิดความคิดรวบยอดมีทักษะ
กระบวนการในการเรียนรู้ท าให้เกิดจินตนาการ  และความคิดสร้างสรรค์อยู่ใน ระดับคุณภาพท่ีดีเยี่ยม 
      แนวทางการพัฒนา 
 จัดกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการคิดมี
ทักษะกระบวนการท างานโดยเรียนรู้แบบ(Project Approach)จะท าให้เด็กสนใจและเกิดประสบการณ์
ตรงได้เหมาะสมตามวัย 
 
 
 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๗๗ 

 มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา    ๖๕ ๖๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๘ ๘ ๑๐๐ ๒๐ ๒๐ ๕ ดีเย่ียม 

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 

๘ ๘ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  

๘ ๘ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยทางบวก  ๘ ๘ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก  

๘ ๘ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลายและสรุปรายงานผลการพัฒนาการของ
เด็กแก่ผู้ปกครอง 

๘ ๘ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 

๘ ๘ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ๘ ๘ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๘ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ๘ ๘ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย 

๘ ๘ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

๘ ๘ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

 

   
 วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๕ 
         ๑. ก าหนดมอบหมายภาระงานตรงตามวุฒิ/ความถนัดและปฏิบัติหน้าที่ของครู มีการพัฒนาตนเอง 
ศึกษาหาความรู้มีความเข้าใจในปรัชญา หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียนพัฒนาด้านสื่อเทคโนโลยีให้มีความสอดคล้องกับพัฒนาการเด็กและจัดท า
เครื่องมือวัดผลประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงในรูปแบบที่หลากหลายตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้
ปฐมวัย 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๗๘ 

 ๒. ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรโดยให้ครูเข้ารับการอบรมปีการศึกษาละ ๒ ครั้งและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองด้านผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่ผลงานฯลฯ 
        ผลการพัฒนา    
 พบว่าครูผู้สอนปฐมวัยทุกคนมีวุฒิและความรู้ความสามารถเหมาะสมและเข้าใจในปรัชญา 
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยมีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรมี
ความหลากหลายใช้พัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็กปฐมวัย โดยมีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล จัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่สร้างวินัยทางบวกและพัฒนาสื่อให้เหมาะสม
กับเด็กมีการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจัดท าบันทึกพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบและเป็น
ปัจจุบันมีการน าผลมาใช้พัฒนาเด็กให้มีศักยภาพ อยู่ในระดับคุณภาพท่ี ดีเยี่ยม 
        แนวทางการพัฒนา 
 จัดอบรมพัฒนาและส่งเสริมครูผู้สอนที่มีศักยภาพ อยู่แล้วให้เกิดการพัฒนาและน าความรู้มาใช้
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างเต็มตามศักยภาพและปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป 
 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕ ๒๐ ๒๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  ๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 
๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย  

๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๓ ผู้บรหิารใช้หลักการบริหารแบบมีสว่นรว่มและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเปน็ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 
๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๕ ๒ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
  

 วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๖ 
          ๑. ผู้บริหารได้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการมีวิสัยทัศน์
ภาวะผู้น าและมีความคิดริเริ่ม เข้าใจในปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย และขยายผลสู่ครูและเด็ก
ปฐมวัยโดยบริหารจัดการตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๗๙ 

          ๒.ด าเนินงานตามโครงการนิเทศติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา และแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษา
ปฐมวัยให้มีศักยภาพ  และแนะน าบุคลากรโดยบริหารงานแบบมีส่วนร่วมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ในงานวิชาการและการจัดการการศึกษาปฐมวัย 
        ผลการพัฒนา    
 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  และมีวิสัยทัศน์ความ 
คิดริเริ่มด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมท าให้มีการพัฒนาตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาด้วยระบบวงจรคุณภาพ PDCA ท าให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจ
ของชุมชนและผู้ปกครองท าให้เกิดประสิทธิผลที่ดีอยู่ในระดับคุณภาพที่ดีเยี่ยม  
        แนวทางการพัฒนา 
 การบริหารปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา หลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัยและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
.    
 มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา  ๒๐ ๒๐ ๕ ดีเยี่ยม 
๗.๑ มีหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและ
น าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๕ ๔ ๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย  

๕ ๔ ๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย   

๕ ๔ ๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ชุมชน และท้องถิ่น  

๕ ๔ ๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  ๕ ๔ ๔ ๕ ดีเยี่ยม 
 

 วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๗ 
           ๑. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาโดยมีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบมีคณะกรรมการการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  และจัดท าหน่วยการเรียนรู้
รายปีตามสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๗ และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้รับ
การพัฒนาจากหน่วยงานต้นสังกัดและภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
           ๒. ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาผู้ปกครองปฐมวัยและโครงการพัฒนาบุคลากรโดยมีการ 
นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปพัฒนาเด็กได้อย่างเหมาะสม 
 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๘๐ 

 ผลการพัฒนา    
 สถานศึกษามีการจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีระบบกลไกมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความ
สอดคล้องกับบริบทสภาพปัญหาและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับคุณภาพท่ีดีเยี่ยม 
 แนวทางการพัฒนา 
 มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 
๒๕๔๗ และมีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษาและเด็กปฐมวัย 

  

 มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 
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มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฏกระทรวง 

๕ ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ๕ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 
๘.๒ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ๕ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 
๘.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา 

๕ ๐.๕ ๐.๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๕ ๐.๕ ๐.๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ๕ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 
  
 วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๘ 
 ๑. จัดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาระบบวงจรคุณภาพ PDCA และก าหนดมาตรฐาน            
การปฏิบัติงาน มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและพัฒนาประสิทธิภาพให้เหมาะสมโดยมีการจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
 ๒. ด าเดินงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและด าเนินการ
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในมีการตรวจสอบประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกเพ่ือ
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและจัดท ารายงานประจ าปี 
   ผลการพัฒนา    
 จากการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาพบว่าสถานศึกษามีโครงสร้าง 
ระบบการบริหาร มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๘๑ 

มีความสอดคล้องเหมาะสมและมีการตรวจสอบวางแผนพัฒนาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับคุณภาพที่ดี
เยี่ยม 
  แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยให้มีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในได้ 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๕ ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๕ ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลกร 
ในสถานศึกษา  

๕ ๒.๕ ๒.๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

๕ ๒.๕ ๒.๕ ๕ ดีเยี่ยม 

 

 วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๙ 
          ๑. สถานศึกษาได้ร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคเรียนละ ๒ 
ครั้ง ร่วมคิดวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมก ากับติดตาม  และให้การสนับสนุนแนะน า ส่งเสริมกิจการของ
โรงเรียน เช่น ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน ร่วมพัฒนาหลักสูตร ก ากับติดตาม
ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการต่างๆของโรงเรียน ตามแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ร่วมกับ
สถานศึกษาจัดความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน  สนามเด็กเล่น ห้องปฏิบัติการต่างๆและสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือใช้ในการส่งเสริมด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
          ๒.  ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาผู้ปกครองปฐมวัย โครงการสุขภาพอนามัยและ โครงการ
ปฐมวัยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับตัวเด็กและเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้ปกครองกับครูผู้สอนหรือตัวเด็กเพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 ผลการพัฒนา    
          สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมภายในที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และสนับสนุนด้านการศึกษาได้
เหมาะสมกับวัยและมีโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีศักยภาพอยู่ใน
ระดับคุณภาพท่ีดีเยี่ยม 
 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๘๒ 

  แนวทางการพัฒนา 
 จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัยเพื่อให้บริการด้านแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยส่งเสริมด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบ้าน ชุมชน โรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
การจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
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มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ๑๐ ๑๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

๕ ๓ ๓ ๕ ดเียี่ยม 

๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ปรัชญา วสิัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

๕ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  ๕ ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
 

 วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐ 
 ๑.  ก าหนดแผนกลยุทธ์ทิศทางการบริหารสถานศึกษาตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ให้มี
ความสอดคล้องกับจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา มีระบบกลไกตรวจสอบประเมินผล 
การปฏิบัติงาน และรายงานผลการด าเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมาย 
 ๒  จัดด าเนินงานตามโครงการปฐมวัยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยให้ได้มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ผลการพัฒนา   
 สถานศึกษาใช้แผนกลยุทธ์ในการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ให้มีความสอดคล้อง
กับจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย และส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับคุณภาพท่ีดีเยี่ยม  
 แนวทางการพัฒนา 
 บริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ให้มีประสิทฺธิภาพและสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าหมาย พัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๘๓ 

 มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
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มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ ๑๐ ๑๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๕ ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
     
 วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑ 
 ๑.  สถานศึกษาจัดท าโครงการกิจกรรมปฐมวัยโดยมีก าหนดมาตรการที่น ามาปรับปรุงพัฒนาและ
ด าเนินงานโครงการกิจกรรมพิเศษให้เป็นระบบและมีข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกน ามา
ก าหนดมาตรการเพ่ือพัฒนาการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานการศึกษาและตอบสนองนโยบายตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา 
 ๒.  ด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมของปฐมวัยเพื่อให้เกิดพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้มี
ศักยภาพที่ดีและมีการประเมินผลโครงการเพื่อให้รู้ถึงผลสัมฤทธิ์ของแต่ละโครงการ 
 ผลการพัฒนา    
 สถานศึกษาได้จัดท าโครงการกิจกรรมปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของ
เด็กและด าเนินงานโครงการได้บรรลุเป้าหมายโดยมีเด็ก ผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการได้อย่าง
ดีมีประสิทธิภาพอยู่ในรับที่ดีเยี่ยม   
 แนวทางการพัฒนา 
 ควรก าหนดรูปแบบโครงการกิจกรรมปฐมวัยให้เป็นระบบ มีเด็ก ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมได้อย่าง
ทั่วถึงและมีการประเมินผลการด าเนินงาน สรุป โครงการ เพ่ือให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพ่ือน าไป
พัฒนาเด็กได้อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๘๔ 

๒.  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
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มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน    ๓๐ ๓๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 

๑,๓๕๘  ๑๐๐ ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ 

๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๐.๕ ๐.๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๑,๓๕๘ ๑,๓๕๕ ๙๙.๗๘ ๐.๕ ๐.๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ เหน็คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  ๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 
๑.๖  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ  

๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

 
 วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ 

สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนมีสุขภาพกาย และ สุขภาพจิต ตลอดจนสุขภาวะที่ดี  
และมีสุนทรียภาพ โดยมีการตรวจสุขภาพชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงและประสานงานกับแพทย์จากโรงพยาบาล 
จันทรุเบกษา มาตรวจสุขภาพอนามัยในช่องปาก  ผม  เล็บ  มือและเท้า การแปรงฟัน พร้อมให้ความรู้ด้าน
โภชนาการ และเครื่องแต่งกายครูจะทดสอบสมรรถภาพร่างกายเป็นประจ าภาคเรียนละ๑ ครั้ง เพ่ือเปรียบ
เทีบบพัฒนาการทางร่างกายการเจริญเติบโตตามวัย และตามเกณฑ์มาตรฐานพร้อมจัดบริการอาหารเสริม
นมให้กับนักเรียนที่น าหนักไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คอยเน้นย้ าให้ดื่มนมและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ครบ๕ หมู่ จัดให้มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงให้กับนักเรียนทุกวันสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง ให้นักเรียนรู้จัก
ดูแลตนเองป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดมึนเมาและอบายมุขโรค  อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 
โดยประสานงานกับวิทยากรภายนอกแพทย์  พยาบาล  ต ารวจ มาให้ความรู้ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของ
ตนเองกล้าแสดงออก  โดยจัดกิจกรรม (ครูพ่อ  ครูแม่) จัดนิทรรศการท ารายงานเขียนค าขวัญรณรงค์ให้
เห็นพิษภัยของยาเสพติดจัดกิจกรรมกลุ่มให้เกิดความสามัคคีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีให้เกียรติผู้อ่ืน จัดกิจกรรม
ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลปะกีฬาตามความสนใจและความชอบตามจินตนาการ เพ่ือให้เข้าร่วมอย่างมีความสุข 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๘๕ 

โดยจัดโครงการเปิดบ้านการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน  โครงการ
ประกวดความสามารถของนักเรียน และการสอนดนตรีสากลและวงโยธวาทิตของโรงเรียน 
 ผลการพัฒนา              

จากการที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้/จัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนมีสุขภาวะ  
ที่ดี และมีสุนทรียภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ และสุขภาวะที่ดี ร่าเริงแจ่มใส พัฒนาการสมวัย 
แสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม ในสิ่งที่ถูกต้อง รู้จักดูแลตนเองและออกก าลังกาย   รู้จักเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์จึงท าให้มีสุขภาพแข็งแรงมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เหมาะสมตามวัย 
ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด  และอบายมุข  โรคภัย  และอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพ่ือนที่ดีและให้เกียรติตนเองและผู้อื่น  เห็นคุณค่าในมีความสามรถด้านดนตรี  นาฏศิลป์นันทนาการ กล้า
แสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมตามความสนใจและจินตนาการของตนเองจึงส่งผลให้เรียนรู้อย่างมี
ความสุขจึงมีผลการประเมินคุณภาพ ในระดับ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
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มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  ๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  ๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  

๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

 วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ 
 ๑.๑ จัดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบรายบุคคล และกลุ่ม ทั้งในด้านการเรียน           
การสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการมอบหมายงานดูแลเขตรับผิดชอบเวรประจ าวัน ฝึกปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ หน้าที่รับผิดชอบของโรงเรียน ด้านการเรียน การมาเรียน การบันทึกความดีของนักเรียน 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบหน้าที่รับผิดชอบรับผิดชอบของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ด าเนินชีวิตตาม
หลักศาสนาที่ตนนับถือฝึกให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนา
จิตใจหน้าเสาธง ผ่านบทเพลงภาวนา การบริหารจิต การอบรมนักเรียนด้านคุณธรรมอย่างมีคุณภาพ 
 ๑.๒ จัดโครงการกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการด าเนินชีวิตตามหลักศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมไทย   โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้โดยโครงงาน โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน โครงการคุณธรรมน าความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการสหกรณ์ร้านค้าเพ่ือ             
การเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณธรรมน าวิชาการ เป็นต้น 
           ๑.๓ ปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการให้กับนักเรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเน้นการปฏิบัติ
จริงในชีวิตประจ าวัน  ให้เป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืนในแต่ละระดับชั้น 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๘๖ 

ผลการพัฒนา 
 จากการสังเกตและการประเมินโครงการงานเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องพบว่านักเรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตรมีความรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย  ตาม
หลักศาสนาที่ตนนับถือ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็น
ไทย เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของสมาชิกครอบครัวเป็น  
ลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง สังคมประเทศชาติ มีจิตสาธารณะ เคารพครู อาจารย์ พ่อแม่ และญาติผู้ใหญ่ 
ไม่มีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกันในโรงเรียน ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก         
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาสถานที่ และสิ่งของทั้งส่วนรวมและส่วนตัว และ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอยู่ตลอดเวลา เช่นช่วยเหลืองานโรงเรียน ท าหน้าที่เวรประจ าวัน และเขต
รับผิดชอบ จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ท าให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมในด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ฝึกให้เข้าใจในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้เคารพในสิทธิของผู้อ่ืนและมีความตระหนักใน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง   
 สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ให้แก่นักเรียน เช่น โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง  ต่อสังคมและประเทศชาติ มีพฤติกรรมตามแบบวิถีชีวิตประชาธิปไตย นักเรียนมีความเข้าใจใน
ระบอบ การปกครองแบบประชาธิปไตย  โครงการคุณธรรมน าความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียน
ทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตสามารถปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมท าดีไม่ต้องเดี๋ยว นาทีเดียวใต้ร่มธงไทย ซึ่ง
เน้นในเรื่องการตรงต่อเวลา การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สอนให้นักเรียนตระหนัก เห็น
คุณค่า และภูมิใจในความเป็นชาติไทย กิจกรรมธรรมะร้อยดวงใจ  กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมสุดสัปดาห์ มีการสวดมนต์ไหว้พระอบรมจริยธรรมเน้นให้ปฏิบัติตามหลักธรรมของ
ศาสนา และนักเรียนมีความเมตตา กรุณา โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สามารถพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ เช่น กิจกรรมลูกเสือ -ยุว
กาชาด กิจกรรมชมรม กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ทุกวัน
พุธสุดท้ายของเดือนโครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  โครงการสหกรณ์ร้านค้าเพ่ือ                
การเรียนรู้นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อสังคมและประเทศชาติเน้นการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ และนักเรียน
ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง 

เน้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ - ๖  ให้มากขึ้น
กว่าเดิม เนื่องจากเริ่มย่างเข้าสู่วัยรุ่นมักจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  การละเลยสิทธิหน้าที่ที่พึง
จะต้องปฏิบัติ  การปฏิบัติตนกับเพศตรงข้าม ที่ไม่เหมาะสมจึงเป็นจุดหนึ่งที่โรงเรียนต้องปรับปรุงเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น 
 ส่งเสริมการยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีคุณงามความดี ทั้งในห้องเรียนและหน้าเสาธงอยู่เป็นประจ า
เช่น การพบเห็นเงินหรือของมีค่าเก็บได้แล้วน ามาส่งครู การค้นหาเด็กดีวิถีพอเพียง เด็กดีตามหลักค่านิยม 
๑๒ ประการ เป็นต้น 
 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๘๗ 

 มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว  

๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
ค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  

๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน  

๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  ๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

  วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ 
๑. จัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

เช่น ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนสีเขียว ศูนย์การเรียนรู้ห้องประวัติศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้ห้องคณิตศาสตร์ 
ศูนย์การเรียนรู้ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น และยังได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลายเช่น โครงงาน
วิทยาศาสตร์ โครงงานภาษาไทย โครงงานเกษตร กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดยอดนักอ่าน 
กิจกรรมพ่ีสอนน้อง กิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง   กิจกรรมเล่านิทานผ่านตัวหุ่น   กิจกรรมตอบค าถาม
จากสารานุกรม  กิจกรรมสะสมค าภาษาไทย  ภาษาแห่งอาเซียน  กิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการ
อ่านเพ่ือให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด  เช่น เมื่อผู้เรียนอ่านบทความต่างๆแล้วสามารถแยกข้อคิดเห็นและ
ข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่านได้ จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการอยากเรียนรู้ โดยครูเน้นให้มีนิสัยรัก
การอ่าน มีการจดบันทึกแล้วน ามาอ่านให้เพ่ือนฟัง แล้วตั้งค าถามจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้มีประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ ใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน และเน้นแหล่งการ
เรียนรู้หลักในโรงเรียน คือ ห้องสมุด ครูจัดบรรยากาศสถานที่ ทั้งในและนอกห้องสมุดให้น่าสนใจ การจัด
สวนในวรรณคดี มีการจัดห้องสมุดในสวน   กระเช้าเคลื่อนที่  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  การอ่านของ
นักเรียน   ครูจัดกิจกรรมเนื้อหาการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถหาความรู้จากห้องสมุดได้อย่างสม่ าเสมอ และ
ในยามว่างนักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากห้องสมุดได้เป็นอย่างดี     จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดแก้ปัญหาสถานการณ์ ต่างๆ 
ค้นหาค าตอบด้วยตนเอง มีวิธีการที่เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความสุขและอยากมาโรงเรียน  ผู้เรียนสามารถ
เรียนร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างสนุกสนานตามที่ครูได้จัดกิจกรรมให้ เช่น การไปศึกษาหาความรู้ผู้เรียนสามารถ
ไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในห้องอินเทอร์เน็ต  ห้องคณิตศาสตร์  ห้องวิทยาศาสตร์ แล้วน าเสนอผลงานโดย
ใช้เทคโนโลยีได้อย่างดี เหมาะสมคล่องแคล่วจัดกิจกรรมเนื้อหาการเรียนรู้ที่สามารถใช้แหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียน นอกเหนือจากนั้นนักเรียนสามารถค้นคว้าจากข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เช่น อินเตอร์เน็ต 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๘๘ 

ซึ่งทางโรงเรียนมีไว้บริการกับผู้เรียนได้ตลอดเวลา ผู้เรียนสามารถไปศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองได้ โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๒ ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หรือ แท็บเล็ต 
ซึ่งสามารถเข้าถึงคลังความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างสะดวกรวดเร็ว 

๒. จัดโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการใช้ ICT เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้  โครงการห้องสมุดมีชีวิต โครงการประกวดความสามารถทางวิชาการ  โครงการหมอ
ภาษาพัฒนาเยาวชน โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้โดยโครงงานวิทยาศาสตร์โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โครงการคุณธรรมน าความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียนเพ่ือการอ่านออกเขียนได้
เป็นต้น 

ผลการพัฒนา 
     จากการที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ นั้นพบว่านักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ตามห้องต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เช่น ห้องe-learning  ห้องอาเซียน
ศึกษา การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)  นักเรียนมีความรับผิดชอบในการท างานใส่ใจการเรียน
เพ่ิมข้ึน  กระตือรือร้นเรื่องการเรียน ส่งงานได้ตรงเวลา ชอบเข้าใช้ห้องสมุดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มี
จิตสาธารณะ ช่วยเหลืองาน  มีนิสัยรักการอ่านเพ่ิมขึ้น ดูได้จากสถิติการเข้าใช้  การเข้าร่วมกิจกรรมใน
หอ้งสมุด  การยืม-คืนหนังสือ ในแต่ละวัน และจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่าง
หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็นกันยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่ม นักเรียนสามารถเข้าใช้สื่อทางเทคโนโลยีอย่างคล่องแคล่ว  สามารถ
น าเสนอผลงานต่าง ๆ การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  จนมีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน สามารถเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม และสามารถน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีในการ
น าเสนอ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข อีกทั้งการจัดค่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียนเพ่ือการอ่านออก
เขียนได้ ยังท าให้นักเรียน นักเรียนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ทุกคนสามารถอ่านออก  เขียนได้  
และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน ที่  ๕ ใน
ระดับดีเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ ICT ในการแสวงหาความรู้ โดยไม่ใช่แค่เพียงใน
ห้องสมุด และพัฒนาระบบของ  ICT  และอุปกรณ์การใช้ให้สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาในโรงเรียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๘๙ 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  สมเหตุผล 
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มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผล 

๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๑  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง  และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง ๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๒ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๒  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ 
ของตนเอง ๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๑ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจแก้ปญัหาโดย
มีเหตผุลประกอบ ๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๑ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๔ มคีวามคดิริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ ๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๑ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

 วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๔ 
 โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสนได้จัดให้มีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล โดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะ
การคิดได้แก่ กิจกรรมการเปรียบเทียบ จัดล าดับ การเล่าเรื่องและการสร้างแผนผังความคิด ส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการอบรมพัฒนาบุคลากรครูทุกคนตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิด รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ โดยท าโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เช่น 
โครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงานสังคมศึกษา  โครงงานภาษาไทย  โครงงานคณิตศาสตร์   โครงงานภาษาอังกฤษ  
และโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี   การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  การสอนแบบสืบสวน
สอบสวน และการสอนแบบโครงงาน  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้สื่อสาร โดยใช้การสื่อสารผ่านกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ที่จัดกิจกรรมหน้าเสาธงโดยครูต่างชาติทุกวัน ตามสถานการณ์ต่างๆ  
กิจกรรมหมอภาษาบูรณาการอ่านออกเขียนได้ที่ด าเนินการโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับ
นักเรียน  กิจกรรมวันส าคัญและกิจกรรมทางศาสนา  กิจกรรมประกวดความสามารถทางวิชาการในวันภาษาไทย     
นอกจากนี้ในวันเปิดบ้านการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี ๒๑  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ของครูและนักเรียนในทุกระดับชั้น 
 ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือฝึกทักษะการคิด ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และทุกชั้นเรียน  ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่าง
เป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดสรุปความ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล  
จากการประเมิน O-net ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีนักเรียนได้คะแนนร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไปจ านวน ๖ คน และจากการส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดการแข่งขันความสามารถทางวิชาการนักเรียน



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๙๐ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันเขียนเรียงความระดับจังหวัด และชนะเลิศการท าหนังสือเล่มเล็กระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔  ในระดับ ๕ หมายถึงดีเยี่ยม  

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง 
  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางพัฒนาทักษะการคิดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกสายชั้น ฝึกให้ผู้เรียน
ตั้งค าถามฝึกคิดวิเคราะห์อยู่ในทุกเรื่องราวที่พบเห็นจนเกิดเป็นนิสัยปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน ทุกระดับชั้นมี
การจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกคิด  วิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง  จึงจะท าให้นักเรียนได้
พัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น และสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเปน็ตามหลักสูตร 

 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
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มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 

๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๕ ๕ ๔ ดีเยี่ยม 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ ์ 

๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ ์ 

๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ ์ 

๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  ๔๕๑ ๒๒๒ ๔๙.๒๒ ๑ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 
 
 วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๕      
 ๑. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ โดย มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง ๘ กลุ่มสาระที่สถานศึกษาก าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานโดย จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนที่หลากหลาย  มีการบูรณาการวิชาความรู้ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะและเกิด
ความคิดรวบยอดในการเรียนรู้ดีขึ้น มีการจัดระบบการวัดผลประเมินผลที่มีระบบครอบคลุมและ
หลากหลาย  โดยค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียนเป็นหลัก  มีการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม  มีการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น กิจกรรมคิดเลขเร็ว  
กิจกรรมเขียนตามค าบอก  กิจกรรมภาษาไทยวันละค า  กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า  กิจกรรม  การ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน  กิจกรรมการพัฒนาการคิดวิเคราะห์เขียน  กิจกรรมฝึกสนทนาในรูปการแสดงบาทสมมติ  
กิจกรรมการแสดงละคร และกิจกรรมประกวดความสามารถทางวิชาการ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน   
    ๒. เน้นจัดกิจกรรมโครงการให้สอดคล้องกับผู้เรียนเพ่ือให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม 
หลักสูตร จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้โครงการสอนซ่อมเสริม 
โครงการประกวดความสามารถทางวิชาการ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้โดยโครงงาน   โครงการ



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๙๑ 

อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการใช้ ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  และยังมีการจัดโครงการอ่ืน ๆ 
อีก เช่น  โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  โครงการจัดจ้างครูสอนวิชาที่ขาด โครงการมหกรรมวิชาการ
ประถมฐานบินก้าวไกลสู่อาเซียน  อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของ
โรงเรียนวังไกลกังวลมาใช้  เพื่อเสริมสร้างความรู้ของนักเรียนอีกทางหนึ่งเป็นส าคัญ เป็นต้น  
           ๓. โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน ได้ทบทวนคุณภาพผู้เรียนจากผลการจัดการศึกษาใน
ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ และได้ร่วมกันพัฒนาแนว
ทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
๒๕๕๑ ได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผล ตามนโยบายให้ปรับเปลี่ยนการประเมินที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์มาเป็นการประเมินความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy)และด้าน
เหตุผล (Reasoning Abilities)ให้สอดคล้องกับการประเมินผู้เรียนในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ  อีกทั้ง
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ข้อ ๗) ให้เพ่ิมการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบทั้งการเขียนตอบแบบสั้น และแบบ
ยาวเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ ในการสอบระหว่างภาคเรียน และในการสอบปลายภาค อย่างน้อย ร้อยละ 
๓๐ ของการสอบแต่ละครั้ง  และเพ่ือให้การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางพัฒนาทักษะ
การคิด ความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผล ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
การประเมินในระดับต่างๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ร่วมกันตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือก่อนน าไปใช้กับนักเรียน ทั้งภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ 
 ๔. การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้ปรับ
เวลาเรียนเพิ่มเวลาติวเสริมเติมย้ าซ้ าทวน โดยลดเวลาเรียนปกติให้เหลือชั่วโมงละ ๕๐ นาที เพื่อให้ได้
ชั่วโมงท่ี ๗ เพ่ิมข้ึนมาในแต่ละวันให้ครูและนักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ  
 ผลการพัฒนา      

 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ป.๖ เปรียบเทียบ
กับปีการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าสูงกว่าในระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  และผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  

ผลจากการพัฒนาผู้เรียนพบว่านักเรียนสามารถสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเป็นจ านวนมากได้รับ
รางวัลทั้ง ระดับภาค และระดับเขตพ้ืนที่ดังข้อมูลที่แสดงไว้ในตอนที่ ๑ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของนักเรียน ป.๑ -ป.๖  มีคุณภาพ
ระดับ ดีมาก ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ด้านเทคโนโลยี มีการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล -ป.๖ และจัดการเรียนรู้
สาระเพ่ิมเติมเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารใน ชั้น ป.๔-ป.๖ สอนด้านการใช้ ICT ท าให้นักเรียน
สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลได้ดี มีการสอนการใช้งานและโปรแกรมต่างๆ  นักเรียน
สามารถประยุกต์ใช้และ น าเสนอ ชิ้นงานโครงงานได้ดี  มีการจัดกิจกรรมโครงการเสริมความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตาม หลักสูตร โดยจัดโครงการประกวดความสามารถทางวิชาการในทุกระดับ ประกวดระดับเขต
พ้ืนที่จนกระทั่งได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปประกวดในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ จัดโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้โดยโครงงาน  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โครงการสอนซ่อมเสริม โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ โครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๙๒ 

โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการใช้ ICT เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้  
 ครูและผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ จึงจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนเพ่ิมพัฒนาศักยภาพในการเรียนด้วยตนเอง และในด้านการสื่อสาร ผู้เรียนมีความสามารถใน             
การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับดีเยี่ยม ด้านวิชาการนักเรียนมีความสามารถในสาระภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีอยู่ในระดับดีเยี่ยม  สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง 

ครูทุกคนควรให้ความส าคัญกับผลการประเมินในระดับชาติ (O-Net) ซึ่งเป็นผลจากการจัด
การศึกษาตั้งแต่ ชั้น ป.๑ ถึง ป.๖  ควรร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาจุดด้อยของนักเรียนจากการสอบโอเนต
ย้อนหลัง ว่าตัวบ่งชี้ใดที่ต้องเร่งพัฒนา หรือตัวบ่งชี้ใดที่ได้คะแนนต่ าทุกปี เพ่ือแก้ไขให้ตรงจุด ตั้งแต่ ป.๑ – 
ป.๖  

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
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มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  ๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง  

๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ  

๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

 วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๖ 
 ๑. มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีกระบวนการในการท างานสามารถจัดล าดับ
ขั้นตอนในการท างาน  เน้นการท างานเป็นกลุ่ม  มีหัวหน้างาน เลขา การวางแผนงาน และทุกคนต้องรู้จัก
บทบาทหน้าที่ตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและแสดงความคิดเห็นของตนเองแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ยอมรับน ามาปฏิบัติได้ ด้วยวิธีการท างานอย่างเป็นกระบวนการ และใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมวางแผนการเรียน เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน ขยันอดทน มีความละเอียดรอบคอบในการ
ท างานและ เสาะแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากการเรียนในห้องเรียนจากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ส่งเสริมให้



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๙๓ 

ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ มีการจัดนิทรรศการมหกรรมวิชาการเด็กไทยก้าวไกลสู่
อาเซียนแสดงผลงานของผู้เรียนให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงผลการจัดกิจกรรม ส่งผลให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง           
 ๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีความรัก และมีเจตนคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต ทั้งอาชีพใน
ชุมชน และอาชีพทั่วไป มีการเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้ในการจัดการการเรียนการสอน มี
การท าหลักสูตรท้องถิ่น  เช่น  เชิญข้าราชการโรงเรียนการบิน สภต.กระตีบ ต ารวจทางหลวง  สาธารณสุข  
แนะแนวทางการศึกษาและอาชีพต่าง ๆ เช่น  การเลี้ยงสัตว์  การเพาะปลูก  การท าขนม   การถนอม
อาหาร การประดิษฐ์ดอกไม้ – ใบตอง ของนักเรียนชั้น ป.๕ และ ป.๖  เรียนรู้สมุนไพรไทยการใช้ประโยชน์
จากกล้วย  งานประดิษฐ์จากแผ่นยางพาราสังเคราะห์ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ท าให้ผู้เรียนมีความรู้และอยากท่ีจะประกอบอาชีพสุจริต 
        ๓. โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ จาก
ห้องเรียนสู่งานอาชีพได้  เช่น โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การเข้าชมรมต่าง ๆ  ดังนั้นผลการประเมิน
ดังกล่าวจึงเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดคือ รู้ทักษะในการท างาน  รักการท างานสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติ ที่ดีต่อวิชาชีพ  ซึ่งระดับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
  ผลการพัฒนา  
 จากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนพบว่า ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทนละเอียดรอบคอบในการท างานมากขึ้น ทุก
คนท างานร่วมกันอย่างมีความสุข มีการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นและภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต มีความสนใจกระตือรือร้นในการท างานที่ได้รับมอบหมาย มุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จ 
อย่างมีขั้นตอน ตามความสนใจอย่างมีความสุข วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเองท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ
สามารถใช้ ICT และสื่อเทคโนโลยีต่างๆเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจได้ด้วย
ตนเองสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
  
 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนใช้ ICT ในชีวิตประจ าวันมากขึ้นท าให้ผู้เรียนมีความรู้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตและสามารถไปหาความรู้เพ่ิมเติมจากการเรียนในห้องเรียนจากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ 
             ๒. พิจารณาส่งเสริมการจัดกิจกรรม และขยายผลเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้ สามารถท างาน
ตามล าดับขั้นตอน หรือท างานเพ่ือพัฒนาผลงานให้มีความต่อเนื่อง  ทั้งนี้ในการประเมินผลควรมุ่งเน้นที่
กระบวนการหรือล าดับขั้นตอนของงานให้มากกว่าการประเมินในจุดอื่นๆ 
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มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิ 
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มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕๗ ๕๗ ๑๐๐ ๑๐ ๑๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

๕๗ ๕๗ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลใน 
การวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

๕๗ ๕๗ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา   

๕๗ ๕๗ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท 
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  

๕๗ ๕๗ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

๕๗ ๕๗ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  

๕๗ ๕๗ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา            
ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน  

๕๗ ๕๗ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  

๕๗ ๕๗ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย       
เต็มเวลา เต็มความสามารถ  

๕๗ ๕๗ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

 
 วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๗ 
 ๑.๑ จัดท าโครงการการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๑.๒ ส่งเสริมเข้ารับการอบรมให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการศึกษา และหลักสูตร
การศึกษาท่ีเป็นปัจจุบัน รู้และเข้าใจพัฒนาการของนักเรียน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามเหตุการณ์ ใช้
กิจกรรมที่หลากหลาย ใช้เทคนิควิธีการสอนพร้อมใช้สื่อ นวัตกรรม ควบคู่กับการเรียนการสอน มีการวัด
และประเมินผลตามสภาพความเป็นจริงที่หลากหลายวิธี โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้พัฒนาบุคลากรใน
การจัดการเรียน ตามแนวคิด BBL การจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ ได้จัดการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  เป็นต้น 
 ๑.๓ ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล แล้วจัดแฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือ
น าไปปรับปรุง  หรือพัฒนาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
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 ๑.๔ ครูจัดท างานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน 
 ๑.๕ ประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนอย่างสม่ าเสมอ และมีการประเมิน แบบวัดผล 
แบบทดสอบ ของครูทุกกลุ่มสาระ ทุกภาคเรียน 
 ๑.๖ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้นักเรียนเรียนไม่ทัน 
มีการสอนซ่อม นักเรียนที่เรียนดีมีการเรียนเสริม 
 
 ผลการพัฒนา  
 ๒.๑ ครูมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และรู้เรื่องของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน หลักสูตรสถานศึกษา ครูสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและหลักสูตรไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
 ๒.๒ สถานศึกษาได้ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้ สอนโดยจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ครูได้น าความรู้จากการอบรมมาปฏิบัติอย่างจริงจัง เช่น การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
พัฒนาทักษะการคิด ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านค านวณ และความสามารถด้านเหตุผล 
และออกแบบเครื่องมือที่สอดคล้องกัน การจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ นอกจากนี้ ครูทั้งโรงเรียนมีการ
ประชุม ร่วมปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาและอุปสรรค แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสม่ าเสมอ 
 ๒.๓ มีการนิเทศภายในก ากับดูแล อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายของการ
จัดการศึกษา ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูได้จัดท าแผน การจัดการเรียนรู้ และบันทึกผลหลังสอน 
มีการวัดผลและประเมินผล จัดท างานธุรการในชั้นเรียน ตกแต่งห้องเรียนเพ่ือจัดบรรยากาศให้เอ้ืออ านวย
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากนี้ครูยังท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียน 
 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง 
 ๓.๑ ส่งเสริมบุคลากรให้ได้เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น โดยการส่งเสริมให้ได้รับการอบรมพัฒนาตนเอง
พัฒนาด้านวิชาการให้เข้มแข็งขึ้น 

 
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕ ๑๐ ๑๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้น
การพัฒนาผู้เรียน  

๕ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ  

๕ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  

๕ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอ านาจ  

๕ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๙๖ 
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๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ
จัดการศึกษา 

๕ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  

๕ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

  
วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่  ๘ 

 ๑. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีความมุ่งมั่นในการท างาน  พัฒนาตนเองโดยศึกษา
เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ   เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจัด
การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของเขตพ้ืนที่ การศึกษา  และเทียบเคียง
สมรรถนะ เพ่ือพัฒนาตนเอง ในด้านการบริหารจัดการ และขยายผลสู่ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน เช่น  งานนิเทศเพ่ือพัฒนา มีการประชุมและนิเทศภายในโรงเรียน เพ่ือแจ้งข้อมูลต่างๆ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก าหนดทิศทางการพัฒนา เน้นการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
 ๒. ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น า ยึดหลักของพรหมวิหาร ๔ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา 
อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงาน รู้จักการครองตน ครองคนและครองงานอย่างยุติธรรม 

๓.  จัดท าโครงการนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
๔.  จัดท าโครงการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 ๕.  จัดท าโครงการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๖.  จัดท าโครงการพิเศษเพ่ิมประสิทธิภาพการอ่าน 

  
 ผลการพัฒนา  
 ผู้บริหารยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาพุทธ ซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรมและเมตตาธรรม  
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาทของการเป็นผู้บริหาร  รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายด้วย            
ความมั่นคงทางอารมณ์ อดทน และปรารถนาดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความจริงใจ  ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพบริหาร  มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนิน
ชีวิตต่อสังคม 
 ผู้บริหารได้พัฒนาโรงเรียนเชิงรุก ลงมือปฏิบัติและเป็นผู้น าอย่างแท้จริง น าองค์กรไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่จะบรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา เป็นโรงเรียนต้นแบบการ
ใช้ ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนในฝัน โรงเรียนตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  โรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการทบทวน ปรับปรุงเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง ในฐานะเป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ท าให้ครูน า
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๙๗ 

การบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณการบริหารทั่วไปมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
สร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ใช้หลัก มนุษย์สัมพันธ์
เป็นแนวทางในการสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานผู้บริหารมีความรู้ความสามารถบริหารการจัดการ
สถานศึกษา จนประสบความส าเร็จมีรางวัลรับรองคุณภาพการบริหารได้แก่ โรงเรียนต้นแบบการใช้ไอซีที
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับ          
การกระจายอ านาจ และเป็นสถานศึกษาพอเพียง ท าให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และคนทั่วไปให้ความ
สนใจ เยี่ยมชม ความส าเร็จของโรงเรียนตลอดปี 

 

 มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  

๕ ๕ ๕ ๕ ดเียี่ยม 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด  ๕ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
การด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  

๕ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศกึษา  ๕ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

 
 วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่  ๙ 

๑. สถานศึกษาได้ร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคเรียนละ ๒ 
ครั้ง ร่วมคิดวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมก ากับติดตาม  และให้การสนับสนุนแนะน า ส่งเสริมกิจการของ
โรงเรียน เช่น ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน ร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ก ากับ
ติดตามประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการต่างๆของโรงเรียน ตามแนวทางการประกันคุณภาพภายใน 
เป็นต้น  มีการประชุมผู้ปกครองปีการศึกษาละ  ๒  ครั้ง  เพ่ือแจ้งผลการเรียนของนักเรียน  กิจกรรมต่าง 
ๆ ของโรงเรียน  และพบครูประจ าชั้นในการร่วมมือแก้ไขปัญหานักเรียน ในส่วนองค์กรทางศาสนา ได้น า
คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมทางศาสนา  องค์กรภาครัฐและเอกชน ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
และประสานความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 ๒. มีโครงการสื่อสารสัมพันธ์ วารสารโรงเรียน พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน และ เฟชบุคประชาสัมพันธ์ 
จัดให้บริการชุมชนทั้งด้านวิชาการและสถานที่ 
           ๓. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและชุมชนได้ร่วมกันระดมทรัพยากรสร้างอาคารโดม
เอนกประสงค์ สร้างความเข้มแข็งในการร่วมมือร่วใจกันพัฒนาการศึกษาเพ่ือบุตรหลาน 
 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๙๘ 

 ผลการพัฒนา  
 ภาพสะท้อนการที่กรรมการสถานศึกษาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจนในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คือ การประชุมเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกับโรงเรียน ร่วมเสนอ
แนวทางในการบริหารจัดการที่สนองความต้องการของชุมชน  สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ  อาทิ  นักเรียนได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจี ทุนกลุ่ม
บริษัท ๗๙ แลทุนโรงเรียนการบิน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ ส าหรับ
นักเรียน  และจากการที่โรงเรียนให้บริการทั้งด้านวิชาการ  และการใช้อาคารสถานที่  เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐ และเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการ
เรียนรู้ในชุมชนและผู้ปกครอง  ชุมชนให้ความส าคัญกับการศึกษามาก มีการเข้ามาใช้บริการด้านอาคาร
สถานที่ และด้านวิชาการ เช่น  โรงพยาบาลจันทรุเบกษา เข้ามาขอใช้สถานที่ในการอบรมบุคลากรของโรงพยาบาล
เกี่ยวกับการใช้ ICT   และขอรับการสนับสนุนครูในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน ICT แก่ทางโรงพยาบาล 
และทางโรงพยาบาลก็มาให้ความรู้แก่นักเรียนในการดูแลสุขภาพ ภาวะโภชนาการ ทางกองทัพอากาศให้
ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับอาชีพและบทบาทและภารกิจในการปกป้องน่านฟ้าไทย เป็นต้น กรรมการ
สถานศึกษาเสนอแนะแนวการจัดการเรียนรู้  มีการประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมมือในกิจกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียน และมี            การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสารสัมพันธ์
ระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐ และเอกชน ผ่านทางวารสาร
โรงเรียน และเว็บไซต์ของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
วิถีการเรียนรู้ในชุมชน  โดยภาพรวมสถานศึกษามีการสนับสนุนและ เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง 
 - 

 มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
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มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๕ ๑๐ ๑๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  ๕ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๒ จัดรายวชิาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถและความสนใจ  

๕ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  

๕ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  

๕ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป ๕ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๑๙๙ 
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ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  

๕ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

 วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐        
๑. ให้ครูจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการสภาพปัญหาความต้องการและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

มีการปรับปรุง พัฒนาและน าหลักสูตรไปใช้ 
 ๒. ให้ครูจัดท าโครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาสาระเพ่ิมเติม มีแนวทางการบริหารหลักสูตรที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสามารถ เพ่ิมสาระเพ่ิมเติม ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสู่
อาเซียน ในระดับชั้น ป.๔ –ป.๖ รายวิชาหน้าที่พลเมือง ในระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ 
 ๓. จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองได้ การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด BBL  
 ๔. มีการจัดระบบการวัดประเมินผล เอกสาร รายงานผลการเรียนตรงตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 ๕. จัดโครงการนิเทศภายในก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ  
 ๖. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
 ผลการด าเนินงาน 
 สถานศึกษาให้ความส าคัญและส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการเรียนการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่เป็นแกนน าในการปฏิรูปการเรียนรู้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงจัดโครงการส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับ การอบรมจากหน่วยงานต้น
สังกัดและภายนอกในการวางแผน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สื่อนวัตกรรม ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
น าแผนไปใช้จัดการเรียนการสอน ประเมินปรับปรุงพัฒนา  เช่น การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ การเรียนรู้
แบบบูรณาการ  การวิจัยในชั้นเรียน  การพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   การประเมินผล
ตามสภาพจริงตลอดจนมีการนิเทศภายในที่เป็นระบบก ากับติดตามตรวจสอบ และให้ครูน าผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ครูผู้สอนใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ประสบความส าเร็จ  มีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมาเชื่อมโยง
กระบวนการเรียนรู้และมีกระบวนการที่ชัดเจนในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน  เช่น  แหล่งเรียนรู้
ชุมชน  โรงเรียนการบิน  โรงพยาบาลจันทรุเบกษา  เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติและส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการท างานในระบบกลุ่ม  ซึ่งเห็นได้จากการจัดให้มีโครงการประชาธิปไตย  
กิจกรรมสารวัตรนักเรียน  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการท างานในระบบกลุ่ม ส่งเสริมให้รุ่นพ่ี
ดูแลรุ่นน้อง  ท างานร่วมกันแบ่งความรับผิดชอบเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ   มีโครงงานวิทยาศาสตร์   โคร งงาน
คณิตศาสตร์  โครงงานคอมพิวเตอร์ และโครงงานอ่ืน ๆ และยังมีการเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร
ให้ความรู้อบรมผู้น านักเรียนส่งเสริมสุขภาพ   มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรม ครูพ่อ – ครูแม่  
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คอยอบรมให้ค าแนะน าปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงการติดตามและช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน และ
มีการยกย่องชมเชยศิษย์เก่าดีเด่น  ส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน จากสถิติการมาเรียน
พบว่า นักเรียนมาโรงเรียนสม่ าเสมอมาเรียนครบตามก าหนดเวลาและไม่สาย  ดังนั้นผลการประเมิน
ดังกล่าวจึงเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  คือ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ซึ่งระดับ การประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
และปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งานโดยการระดมความคิดของครูทุกกลุ่มสาร ะ 
ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการคิดในการเรียนการสอนโดยจัดการอบรม ฝึกท าหน่วยการเรียนรู้ แผนการ
จัดการเรียนรู้ สนับสนุนให้ใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดท าเอกสารการรายงาน
ผล มีการนิเทศการสอน สนับสนุนให้ใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีการจัดโครงการและ
กิจกรรมที่เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียนไปสู่เป้าหมาย เช่น  
- โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- โครงการส่งเสริมการใช้ ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
- โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน กิจกรรมสารวัตรนักเรียน  

กิจกรรมท าดีไม่ต้องเดี๋ยว นาทีเดียวใต้ร่มธงไทย 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการค่ายพัฒนาวิชาการ โครงการสอนซ่อมเสริม 
- โครงการประกวดความสามารถทางวิชาการ 
- โครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาด กิจกรรมกิจกรรม

ชมรม กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมวันส าคัญ  
- โครงการแนะแนว  กิจกรรมครูพ่อ-ครูแม่ กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน    
- โครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
- โครงการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ปี ตามแนวคิด BBL 
                         ฯลฯ 

 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประสบความส าเร็จในระดับดี
มาก  เนื่องจากผู้บริหารให้ความส าคัญ  และสนับสนุนให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีกิจกรรมที่
หลากหลาย โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน  และแสดงออกอย่างอิสระ  สร้าง
กรณีตัวอย่างปัญหาจัดประสบการสถานการณ์ที่เหมาะสมกับวัย  และสอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน  และสภาพท้องถิ่น ซึ่งประกอบกับการวิเคราะห์หลักสูตรก าหนดการสอนตารางประจ าวัน  และ
แนวการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ซึ่งยึดเนื้อหามุ่งให้นักเรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์  พัฒนาทั้งด้านร่างกาย  
อารมณ์จิตใจ  สังคม และสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัย  ครูผู้สอนจะรู้พฤติกรรมของนักเรียนจากการ
ประเมินผลที่แท้จริงจากการประเมินผลที่เป็นระบบและยังให้นักเรียนรู้พัฒนาการของตนเอง 
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 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง 
 จัดกระบวนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปัจจุบันให้ต่อเนื่องและยั่งยืนขึ้น 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
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มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๕ ๑๐ ๑๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

๕ ๔ ๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน  

๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

 
 วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑ 
 ๑. โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนทั้งระบบ ผ่าน
กิจกรรม ๕ ห้องชีวิต จัดท าโครงการปรับปรุงบริเวณโรงเรียนและสิ่งแวดล้อม  จัดการความพร้อมด้าน
อาคารสถานที่ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ  เช่น ห้องเรียนสีเขียว ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องหมอภาษา  
ห้องคณิตศาสตร์  ห้องประวัติศาสตร์ ห้องเรียนธรรมชาติฯลฯ  มีห้องน้ า โรงอาหาร ห้องประชุม อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อย่างเหมาะสม ห้องเรียนรู้ทั้งหมดอยู่
ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน 
  ๒. จัดให้มีแผนงานโครงการกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
ครอบคลุมตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ มีการจัดโครงการให้มีการตรวจสุขภาพอนามัยของผู้เรียน
ประจ าเป็นรายเดือนโดยครูผู้สอน จัดท าการบันทึกรายละเอียดการตรวจสุขภาพ   และ รายปีจาก
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจันทรุเบกษา  และจัดท าโครงการเด็กไทยไร้พุง ดูแลนักเรียนที่อ้วน  และนักเรียนที่
ขาดสารอาหารโครงการอาหารกลางวันจัดอาหารที่เหมาะสม มีการจัดอบรม อย.น้อย เพ่ือช่วยดูเรื่อง
สุขภาพของนักเรียน  จัดสารวัตรนักเรียน รับผิดชอบเป็นรายวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียน     
         ๓. จัดห้องสมุดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนสามารถศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดท า
โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  จัดบริการ Internet  ตลอดเวลาที่ท าการสอน             
  ๔. จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 
 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๒๐๒ 

 ผลการพัฒนา         
 จากการพัฒนา สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ จึงท าให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างหลากหลายและพอเพียง จัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีบรรยากาศเหมือนบ้าน น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีบริเวณโดยรอบ ร่วมรื่น 
สวยงามด้วยร่มเงาของธรรมชาติ มีความปลอดภัยไม่มีมุมลับตา บริเวณรกเรื้อหรือแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์มี
พิษ จัดระบบสุขาภิบาลที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างกว้างขวาง
เหมาะสม จนสามารถแข่งขันด้านวิชาการจนได้รับรางวัลอย่างมากมาย  มีความกล้าแสดงออก ส่งผลให้
ผู้เรียน มีความสุขในทุก ๆ ด้าน ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ และ เป็นโรงเรียนได้มาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยภาพรวมสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ  
 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง  

๑. จัดอบรมครูให้สามารถใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  เพ่ือน าไปสอนนักเรียนได้อย่าง
ถูกต้อง 

๒. เพ่ิมจ านวนหนังสือในห้องสมุด 

 มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
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มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

๕ ๕ ๕ ๕ ดีเยีย่ม 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๕ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

๕ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา  

๕ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

๕ ๐.๕ ๐.๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

๕ ๐.๕ ๐.๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๕ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

 
 วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๒ 
              ๑. สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดจาการวิเคราะห์
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๒๐๓ 

สถานศึกษารวมทั้งมีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานให้ครูบุคลาการและผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
สถานศึกษาทราบ  

๒. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี   โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา โดยระดม
ความคิดจากผู้เกี่ยวข้อง คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมกัน
ก าหนดวิสัยทัศน์  มีการวางเป้าหมายการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร ก าหนดบทบาทหน้าที่ 
ความรับผิดชอบและมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการกระจายอ านาจสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร
จากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย           
 ๓. ก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย
และพร้อมใช้งาน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารงานทั่วไป 

๔. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคลากร
ทุกคนและระดับสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหน่วยงานต้นสังกัดเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมินและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ๕. น าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพในและภายนอก
สถานศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และเลือกใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาภาระงานของ
สถานศึกษา 
 ๖. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน น าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน หรือคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบและเผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 ผลการพัฒนา 
 สถานศึกษาให้ความส าคัญกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนคณะครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารงานอย่าง
ชัดเจน โดยที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการเลือกปฏิบัติหน้าที่ตามความถนัดและความพึงพอใจทั้งด้านการสอน
และงานพิเศษท่ีได้รับการมอบหมายตามสายงานบริหาร ทั้ง ๔ งาน ซึ่งมีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีมีเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ มีแผนก ากับ นิเทศ ติดตาม อย่างชัดเจน เป็นระบบ
และครบวงจร  ท าให้งานและโครงการที่ด าเนินการประสบความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดจาการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มี
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี   โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบและมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบสารสนเทศให้เป็น
หมวดหมู่ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัยและพร้อมใช้งาน อย่างเป็นระบบที่ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหาร



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๒๐๔ 

วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป   มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบและด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคลากรทุกคนและระดับ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหน่วยงานต้นสังกัดเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน
และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   น าผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพในและภายนอกสถานศึกษามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และเลือกใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาภาระงานของสถานศึกษา และ จัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของ
การบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน น าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือคณะกรรมการ
สถานศึกษา ให้ความเห็นชอบและเผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน โดย
ภาพรวมสถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
ครบวงจรคุณภาพ PDCA 

 
 

 มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
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มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๕ ๑๐ ๑๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

๕ ๑๐ ๑๐ ๕ ดเียี่ยม 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๕ ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง  

๔ ๕ ๔ ๔ ดีมาก 

 
 วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๓ 
 สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้พร้อมในด้านอาคารสถานที่ 
ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอ านวยความสะดวก ให้พอเพียงและอยู่ในสภาพใช้
การได้ดี เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ตามความสามารถและความต้องการ ของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ตามศักยภาพ
ของผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๒๐๕ 

 
 ผลการพัฒนา 

โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน มีการรณรงค์ในการปลูกฝังให้นักเรียนมีความตระหนัก และ
เห็นคุณค่าของการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมานาน  จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้
เป็นห้องเรียนที่มีชีวิต สวยงาม  ร่มรื่นและมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบครัน จึงท าให้โรงเรียนมีแหล่ง         
การเรียนรู้มากมาย เช่น ศูนย์การเรียนรู้น้ าตก ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และยุวหมอ
ดิน ศูนย์สมุนไพร บ่อปลา เป็นต้น  นอกจากนี้โรงเรียนมุ่งเน้นการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการใช้ ICT เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต ศูนย์
การเรียนรู้ด้วย ICT ซึ่งในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้น า ICT เข้าไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ครบทุกศูนย์
การเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ e-Math Room  e-Science Room  e-green Learning  
Room  e-Learning Room ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ห้องอาเซียนศึกษา  
และสนาม BBL ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้
อย่างเต็มที.่นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ในส่วนของภายนอกสถานศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนให้
มีการใช้ ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  การเรียนรู้นอกสถานศึกษา เช่น โรงเรียนการบินก าแพงแสน โรงพยาบาลจันทรุเบกษา สวน
น้ าจิตรการ สวนสัตว์ ศูนย์ฝึกยังชีพทหารอากาศ วิหารพระพุทธศรีนภาภิธรรม ศูนย์วัฒนธรรมพ้ืนบ้านวัด
โพธิ์งาม เมืองเก่าก าแพงแสน พระราชวังสนามจันทร์ องค์พระปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระ
ปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นครปฐม พุทธมลฑล  ซึ่งหลักสูตรสถานศึกษาประสบความส าเร็จ 
ผู้เรียนได้ใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายของหลักสูตร  โดย
ภาพรวมสถานศึกษามีการสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยม และจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างหลากหลายและเพียงพอที่จะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ 
                                                                                                                                                   

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง 
 โรงเรียนจะด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานสร้าง การปรับปรุงพัฒนาและใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๒๐๖ 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก าหนดขึ้น 
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มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น  

๕ ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  

๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  

๕ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

 
 วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๔ 
 สถานศึกษาได้ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษาไว้ว่า จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ เป็นผู้น าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เป็นคนดี มีความสุขมีความรู้ความสามารถได้มาตรฐานสากล จึงได้มีการวางแผนก าหนดกิจกรรมโครงการ
ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาขึ้น จากการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก โดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ การด าเนินงานของสถานศึกษา จ านวน ๓๑  โครงการ ใน ๕  พันธกิจ ได้แก่ 
แผนงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เช่น โครงการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงการ
ประกวดความสามารถทางวิชาการ  แผนงานงานการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ได้ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการใช้สื่อ ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในทุก
ฝ่ายงานและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเ พ่ือการบริหารและให้บริการ
ทางการศึกษา  แผนงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักและจิตส านึกใน
การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างยั่งยืน ได้แก่ โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่น่าเรียน 
โครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนงานการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การมีระเบียบวินัย ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ได้แก่ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ และโครงการคุณธรรมน าความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและสุขนิสัยที่ดีให้แก่ผู้เรียนทั้งกายและใจ พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน 
จัดท าโครงการพัฒนาได้แก่ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โครงการส่งเสริมสุขภาพและทันต
สุขภาพนักเรียน โครงการเสริมสร้างสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
เป็นต้น สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆ ตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วน  โดย



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๒๐๗ 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บุคลากรและผู้เรียนมีส่วนร่วมและให้ความ
ร่วมมือปฏิบัติงานตามแผนทุกคน  

ผลการพัฒนา 
จากผลการด าเนินโครงการสถานศึกษาได้รับผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย ได้รับความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไปไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ ในทุกพันธกิจของการด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการของสถานศึกษา ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกโครงการ ส่งผลให้ผู้เรียนมีอัต
ลักษณ์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจด้านผู้เรียนตามที่สถานศึกษาก าหนดไว้ว่า “วิชาการเลิศล้ าคุณธรรม
ดีเด่น เน้นวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมพลานามัย ก้าวไกลเทคโนโลยี” เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและท้องถิ่น และผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง และการประเมินคุณธรรมน าวิชาการโรงเรียน
ในฝัน 
 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง 

ด าเนินการกิจกรรมส าคัญเพ่ือรักษาอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่นชัดเจนเป็นที่ยอมรับมาก
ขึ้น 

 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา

และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ
ที่ไ

ด้ 
 

ค่า
น้ า

หน
ัก 

คะ
แน

นท
ี่ได

้ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

คว
าม

หม
าย

 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  

๕ ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  ๕ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 
 วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๕ 

สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ได้แก่ 
โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวคิด BBL  โดยใช้กุญแจ ๕ ดอกในการ
พลิกโฉมโรงเรียนดังนี้ 

กุญแจดอกที่ ๑ : สนามเด็กเล่น 
 โดยได้จัดท าสนามเด็กเล่นจากยางล้อรถยนต์ เพ่ือพัฒนาสองน้อยและไขสันหลังให้แข็งแกร่ง 

เมื่อเด็กออกก าลังกาย ร่างกายจะส่งเลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น ท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
กุญแจดอกที่ ๒ : ห้องเรียน 
 ได้ปรับปรุงห้องเรียนเดิมๆ เปลี่ยนเป็นห้องเรียนใหม่ เพ่ือเปลี่ยนสมองของเด็ก โดย

สภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่ มีความเข้มข้น มีสีสัน จะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้และจดจ าเนื้อหาที่เรียนได้ดี
ขึ้น 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๒๐๘ 

 
กุญแจดอกที่ ๓ : กระบวนการเรียนรู้ 
 กระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก โดยใช้กิจกรรมต่างๆในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้

สมองของเด็กตื่นตัว สนใจ ท้าทายการคิด ค้นหา ลองผิด ลองถูก เรียนรู้และจดจ า 
กุญแจดอกที่ ๔ : หนังสือเรียนและใบงาน 
 ใช้หนังสือและใบงานที่ได้การออกแบบให้สอดคล้องกับการท างานของสมอง เพ่ือช่วยกระตุ้น

สมองของนักเรียน ฝึกให้เด็กคิดทีละขั้นตอน และน าทักษะและความรู้ในแต่ละขั้น มาประกอบกันเป็น
ความเข้าใจ(concept)ในที่สุด 
 กุญแจดอกที่ ๕ : สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ใช้สื่อและนวัตกรรมที่แปลกใหม่ น่าตื่นเต้นและมีสีสัน และมีจ านวนเพียงพอส าหรับนักเรียนทุก
คน เพื่อกระตุ้นให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน พึงพอใจ เกิดความตั้งใจที่จะเรียนรู้เนื้อหาที่ซับซ้อน 
 ผลการพัฒนา 
          สถานศึกษาได้ด าเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพที่ได้ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามกล
ยุทธ์ทุกกิจกรรมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีคณะผู้บริหารคอยนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงาน
เป็นระยะๆ และน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนการด าเนินงานของโครงการพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวคิด BBL ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีข้ึน ครูมีความตื่นตัวในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมใหม่ตามแนวคิด BBL เด็กๆใช้สนาม BBL ทุกวันอย่างคุ้มค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๒๐๙ 

 สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘   

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
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มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน    ๒๐ ๑๙.๗๖ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย   ๒๖๙ ๒๖๐ ๙๖.๖๕ ๕ ๔.๘๔ ๔ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจติใจ ๒๖๙ ๒๖๗ ๙๙.๓๒ ๕ ๔.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๒๖๙ ๒๖๘ ๙๙.๙๓ ๕ ๔.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ๒๖๙ ๒๖๙ ๑๐๐ ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา    ๖๕ ๖๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๘ ๘ ๑๐๐ ๒๐ ๒๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บรหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   ๒๐ ๒๐ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา    ๒๐ ๒๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

   ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการสรา้งสังคมแห่งการเรยีนรู ้    ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  

   ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณข์องสถานศึกษา    ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

   ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม    ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคณุภาพให้สูงข้ึน 

   ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม    ๑๐๐ ๙๙.๗๖ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา   คะแนนที่ได้ ๙๙.๗๖ 

ระดับคุณภาพ      ระดับ ๑   ระดับ ๒     ระดับ ๓     ระดับ ๔     ระดับ ๕ 
   (ปรับปรุง)         (พอใช้)            (ดี)             (ดีมาก)         (ดีเยี่ยม) 
 
 
 
 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๒๑๐ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน    ๓๐ ๓๐ ๕ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดีและมีสุนทรยีภาพ ๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค ์ ๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง  
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 

๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕ ผูเ้รยีนมคีวามรู้และทักษะที่จ าเปน็ตาม
หลักสตูร ๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๕ ๕ ๔ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่ได้ และมีเจตคติทีด่ี
ต่ออาชีพสุจริต 

๑,๓๕๘ ๑,๓๕๘ ๑๐๐ ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา    ๕๐ ๕๐ ๕ ดีเยี่ยม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๕๗ ๕๗ ๑๐๐ ๑๐ ๑๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บรหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    

๑๐ 
 

๑๐ 
 

๕ 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

   ๕ ๕ ๔ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน
อย่างรอบด้าน 

   ๑๐ ๑๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการทีส่่งเสริมใหผู้้เรยีนพัฒนาเต็มศักยภาพ    ๑๐ ๑๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง     ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    ๑๐ ๑๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้      ๑๐ ๑๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณข์องสถานศึกษา    ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวสิัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น     ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๒๑๑ 
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มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม    ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จดุเน้น 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสรมิ
สถานศึกษาให้ยกระดับคณุภาพสูงขึ้น  

   ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม    ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปผลภาพรวมการประเมินมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คะแนนที่ได้ ๑๐๐ 

ระดับคุณภาพ      ระดับ ๑   ระดับ ๒     ระดับ ๓     ระดับ ๔     ระดับ ๕ 
   (ปรับปรุง)         (พอใช้)            (ดี)             (ดีมาก)         (ดีเยี่ยม) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๒๑๒ 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย   

พัฒนาการ 
เด็กปฐมวัย 

จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวนเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑.ด้านร่างกาย        

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๑   ๑๑๙ ๑๑๔ ๙๕.๘๐ ๔ ๓.๓๖ ๑ ๐.๘๔ 

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒   ๑๕๐ ๑๔๖ ๙๗.๓๔ ๔ ๒.๖๖ - - 

   รวม ๒๖๙ ๒๖๐ ๙๙.๖๖ ๘ ๒.๙๗ ๑ ๐.๓๗ 

๒.ด้านอารมณ์-จิตใจ        

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๑   ๑๑๙ ๑๑๘ ๙๙.๑๖ - - ๑ ๐.๘๔ 

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒   ๑๕๐ ๑๔๙ ๙๙.๓๓ ๑ ๐.๖๗ - - 

   รวม ๒๖๙ ๒๖๗ ๙๙.๒๖ ๑ ๐.๓๗ ๑ ๐.๓๗ 

๓.ด้านสังคม        

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๑   ๑๑๙ ๑๑๘ ๙๙.๑๖ - - ๑ ๐.๘๔ 

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒   ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๐๐ - - - - 

   รวม ๒๖๙ ๒๖๘ ๙๙.๖๓ - - ๑ ๐.๓๗ 

๔.ด้านสติปัญญา        

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๑   ๑๑๙ ๑๑๕ ๙๖.๖๔ ๓ ๒.๕๒  ๑ ๐.๘๔ 

   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒   ๑๕๐ ๑๔๔ ๙๖ ๖ ๔ - - 

   รวม ๒๖๙ ๒๕๙ ๙๖.๒๘ ๙ ๓.๓๕ ๑ ๐.๓๗ 

   รวมทั้ง ๔ ด้าน ๒๖๙ ๒๖๔ ๙๘.๑๔ ๕ ๑.๘๕ ๑ ๐.๓๗ 
 
 

  
 
 
 
 
 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๒๑๓ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       ๑)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  
กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้ นร.ท่ีได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ จ านวน  ร้อยละ  

ภาษาไทย            
ป.๑ ๒๑๔ - ๑ ๒ ๙ ๙ ๑๓ ๒๖ ๑๕๔ ๑๙๓ ๙๐.๑๙ 
ป.๒ ๒๑๐ - ๑ ๖ ๙ ๑๓ ๓๑ ๓๔ ๑๑๖ ๑๘๑ ๘๖.๑๙ 
ป.๓ ๒๓๐ - ๔ ๘ ๘ ๑๘ ๑๕ ๓๐ ๑๔๗ ๑๙๒ ๘๓.๔๘ 
ป.๔ ๒๓๘ - ๒ ๒ ๓๑ ๒๕ ๘๕ ๒๒ ๗๑ ๑๗๘ ๗๔.๗๙ 
ป.๕ ๒๔๕ - - ๓ ๒๙ ๔๔ ๕๑ ๕๓ ๖๕ ๑๖๙ ๖๘.๙๗ 
ป.๖ ๒๒๑ - - ๙ ๙ ๓๕ ๓๗ ๓๕ ๙๖ ๑๖๘ ๗๖.๐๑ 
รวม ๑๓๕๘   ๘ ๓๐ ๙๕ ๑๔๔ ๒๓๒ ๒๐๐ ๖๔๙ ๑๐๘๑ ๗๙.๙๔ 

คณิตศาสตร์ 
ป.๑ ๒๑๔ - ๑ ๕ ๓ ๑๕ ๑๐ ๒๓ ๑๕๗ ๑๙๓ ๘๘.๗๙ 
ป.๒ ๒๑๐ - ๗ ๑๐ ๑๑ ๑๘ ๒๑ ๒๒ ๑๒๑ ๑๖๔ ๗๘.๐๙ 
ป.๓ ๒๓๐ - ๑ ๓ ๘ ๑๔ ๑๔ ๒๗ ๑๕๗ ๑๙๘ ๘๖.๓๖ 
ป.๔ ๒๓๘ - ๒๓ ๒๐ ๒๐ ๓๒ ๓๘ ๒๑ ๘๔ ๑๔๓ ๖๐.๐๘ 
ป.๕ ๒๔๕ - ๑๒ ๒๘ ๓๖ ๓๙ ๓๑ ๔๖ ๕๙ ๑๓๖ ๕๕.๕๑ 
ป.๖ ๒๒๑ - ๒ ๘ ๓๓ ๔๗ ๔๘ ๓๘ ๔๕ ๑๓๑ ๕๙.๒๗ 
รวม ๑๓๕๘   ๔๖ ๗๔ ๑๑๑ ๑๖๕ ๑๖๒ ๑๗๗ ๖๒๓ ๙๖๕ ๗๑.๓๑ 

วิทยาศาสตร์ 
ป.๑ ๒๑๔ - - ๑ ๒ ๘ ๑๕ ๒๔ ๑๖๔ ๒๐๓ ๙๔.๘๖ 
ป.๒ ๒๑๐ - - - ๒ ๗ ๒๘ ๕๐ ๑๒๓ ๒๐๑ ๙๕.๗๑ 
ป.๓ ๒๓๐ - ๗ ๒ ๕ ๑๘ ๒๔ ๔๐ ๑๓๗ ๒๐๖ ๘๙.๕๖ 
ป.๔ ๒๓๘ - - - ๑๘ ๓๗ ๕๙ ๕๓ ๗๑ ๑๘๓ ๗๖.๘๙ 
ป.๕ ๒๔๕ - ๗ ๒๑ ๓๑ ๓๔ ๒๗ ๔๙ ๗๖ ๑๕๒ ๖๒.๐๔ 
ป.๖ ๒๒๑ - ๕ ๑๑ ๒๕ ๓๙ ๔๓ ๓๓ ๖๕ ๑๔๑ ๖๓.๘๐ 
รวม ๑๓๕๘   ๑๙ ๓๕ ๘๓ ๑๔๓ ๑๙๖ ๒๔๙ ๖๓๖ ๑๐๘๖ ๘๐.๔๘ 

สังคมศึกษา ฯ 
ป.๑ ๒๑๔ - ๑ ๑ ๗ ๑๒ ๑๕ ๒๖ ๑๕๒ ๑๙๓ ๘๘.๗๙ 
ป.๒ ๒๑๐ - ๔ ๓ ๘ ๑๑ ๑๖ ๕๓ ๑๓๕ ๑๘๔ ๘๗.๖๒ 
ป.๓ ๒๓๐ - ๒ ๗ ๑๐ ๑๖ ๒๐ ๓๓ ๑๔๒ ๑๙๕ ๘๔.๗๘ 
ป.๔ ๒๓๘ - - ๔ ๙ ๒๐ ๒๓ ๕๘ ๑๒๔ ๒๐๕ ๘๖.๑๓ 
ป.๕ ๒๔๕ - - ๑๖ ๔๐ ๓๖ ๖๐ ๕๙ ๓๔ ๑๕๓ ๖๒.๔๕ 
ป.๖ ๒๒๑ - ๑๐ ๑๒ ๑๙ ๒๕ ๒๑ ๒๙ ๑๐๕ ๑๕๕ ๗๐.๑๔ 
รวม ๑๓๕๘   ๑๗ ๔๓ ๙๓ ๑๒๐ ๑๕๕ ๒๕๘ ๖๙๒ ๑๐๘๕ ๗๙.๙๙ 

 
 
 

 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๒๑๔ 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้ นร.ท่ีได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ จ านวน  ร้อยละ  

สุขศึกษาฯ 
ป.๑ ๒๑๔ - - - - - ๑ ๑๓ ๒๐๐ ๒๑๔ ๑๐๐ 
ป.๒ ๒๑๐ - - - ๑ ๕ ๑๒ ๓๒ ๑๖๐ ๒๐๔ ๙๗.๑๔ 
ป.๓ ๒๓๐ - - - ๑๒ ๒๔ ๓๗ ๔๐ ๑๐๗ ๑๙๔ ๘๔.๓๔ 
ป.๔ ๒๓๘ - - ๓ ๒๐ ๓๐ ๔๕ ๗๑ ๖๙ ๑๘๕ ๗๗.๗๓ 
ป.๕ ๒๔๕ - - ๑ ๔ ๒๓ ๒๐ ๔๔ ๑๕๓ ๒๑๗ ๘๘.๕๗ 
ป.๖ ๒๒๑ - - - ๔ ๕ ๑๐ ๑๗ ๑๘๕ ๒๑๒ ๙๕.๙๒ 
รวม ๑๓๕๘     ๔ ๔๑ ๘๗ ๑๒๕ ๒๑๗ ๘๗๔ ๑๒๒๖ ๙๐.๖๒ 

ศิลปะ 
ป.๑ ๒๑๔ - - - - ๑ ๑ ๑๙ ๑๙๓ ๒๑๓ ๙๙.๕๓ 
ป.๒ ๒๑๐ - - - - - ๙ ๓๐ ๑๗๑ ๒๑๐ ๑๐๐.๐๐ 
ป.๓ ๒๓๐ - - - - - ๑๓ ๒๒ ๑๙๕ ๒๓๐ ๑๐๐ 
ป.๔ ๒๓๘ - - - - ๖ ๑๑ ๓๑ ๑๙๐ ๒๓๒ ๙๗.๔๘ 
ป.๕ ๒๔๕ - - - - ๘ ๒๕ ๓๔ ๑๗๘ ๒๓๗ ๙๖.๗๓ 
ป.๖ ๒๒๑ - - - - ๒ ๑๗ ๒๐ ๑๘๒ ๒๑๙ ๙๙.๐๙ 
รวม ๑๓๕๘         ๑๗ ๗๖ ๑๕๖ ๑๑๐๙ ๑๓๔๑ ๙๘.๘๑ 

การงานฯ 
ป.๑ ๒๑๔ - ๑ ๑ ๓ ๙ ๑๘ ๓๕ ๑๔๗ ๒๐๐ ๙๓.๔๖ 
ป.๒ ๒๑๐ - ๑ ๗ ๓ ๒๑ ๓๑ ๓๘ ๑๐๙ ๑๗๘ ๘๔.๗๖ 
ป.๓ ๒๓๐ - - - - ๑๙ ๓๓ ๕๑ ๑๒๗ ๒๑๑ ๙๑.๗๓ 
ป.๔ ๒๓๘ - - ๒ ๓๘ ๔๗ ๕๘ ๔๗ ๔๖ ๑๕๑ ๖๓.๔๕ 
ป.๕ ๒๔๕ - - ๑ ๒๓ ๓๘ ๖๕ ๕๔ ๖๔ ๑๘๓ ๗๔.๖๙ 
ป.๖ ๒๒๑ - - - ๑ ๑๖ ๖๙ ๘๙ ๔๖ ๒๐๔ ๙๒.๓๐ 
รวม ๑๓๕๘   ๒ ๑๑ ๖๘ ๑๕๐ ๒๗๔ ๓๑๔ ๕๓๙ ๑๑๒๗ ๘๓.๔ 

ภาษาต่างประเทศ 
ป.๑ ๒๑๔ - - ๑๔ ๒๑ ๓๔ ๓๑ ๓๓ ๗๐ ๑๓๔ ๖๒.๖๒ 
ป.๒ ๒๑๐ - ๑ ๑๗ ๓๒ ๒๖ ๓๔ ๓๗ ๖๓ ๑๓๔ ๖๓.๘๑ 
ป.๓ ๒๓๐ - - ๒๑ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๘ ๙๖ ๑๖๓ ๗๐.๘๖ 
ป.๔ ๒๓๘ - - - ๑๑ ๗๒ ๘๒ ๔๖ ๒๗ ๑๕๕ ๖๕.๑๓ 
ป.๕ ๒๔๕ - ๒ ๒๗ ๓๗ ๔๓ ๓๖ ๔๖ ๕๔ ๑๓๖ ๕๕.๕๑ 
ป.๖ ๒๒๑ - - - ๕ ๒๙ ๖๗ ๗๖ ๔๔ ๑๘๗ ๘๔.๖๑ 
รวม ๑๓๕๘   ๓ ๗๙ ๑๒๖ ๒๒๙ ๒๘๐ ๒๗๖ ๓๕๔ ๙๐๙ ๖๗.๐๙ 

ประวัติศาสตร์ 
ป.๑ ๒๑๔ - - ๖ ๑๗ ๒๕ ๔๔ ๓๙ ๘๓ ๑๖๖ ๗๗.๕๗ 
ป.๒ ๒๑๐ - ๒ ๕ ๑๔ ๓๑ ๓๓ ๔๐ ๘๕ ๑๕๘ ๗๕.๒๔ 
ป.๓ ๒๓๐ - ๘ ๕ ๒๒ ๓๓ ๕๕ ๓๗ ๗๒ ๑๖๔ ๗๑.๓๐ 
ป.๔ ๒๓๘ - - ๒ ๓ ๒๑ ๓๙ ๔๘ ๑๒๕ ๒๑๒ ๘๙.๐๘ 
ป.๕ ๒๔๕ - - ๒๕ ๓๖ ๓๕ ๖๐ ๔๓ ๔๖ ๑๔๙ ๖๐.๘๑ 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๒๑๕ 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้ นร.ท่ีได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ จ านวน  ร้อยละ  

ป.๖ ๒๒๑ - ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๔ ๒๗ ๑๗ ๘๔ ๑๒๘ ๕๗.๙๒ 
รวม ๑๓๕๘   ๓๒ ๖๖ ๑๑๖ ๑๖๙ ๒๕๘ ๒๒๔ ๔๙๕ ๙๗๗ ๗๑.๙๙ 

หน้าที่พลเมือง 
ป.๑ ๒๑๔ - - ๔ ๓ ๓ ๑๒ ๒๕ ๑๖๗ ๒๐๔ ๙๕.๓๓ 
ป.๒ ๒๑๐ - - ๒ ๒ ๑๗ ๓๗ ๔๐ ๑๑๒ ๑๘๙ ๙๐.๐๐ 
ป.๓ ๒๓๐ - - ๓ ๗ ๕ ๑๕ ๓๗ ๑๖๓ ๒๑๕ ๙๓.๔๓ 
ป.๔ ๒๓๘ - - ๑ ๒๑ ๒๑ ๖๒ ๔๕ ๘๘ ๑๙๕ ๘๑.๙๓ 
ป.๕ ๒๔๕ - - - ๑ ๑๗ ๓๔ ๔๐ ๑๕๓ ๒๒๗ ๙๒.๖๕ 
ป.๖ ๒๒๑ - - - ๒ ๗ ๑๓ ๒๖ ๑๗๓ ๒๑๒ ๙๕.๙๒ 
รวม ๑๓๕๘     ๑๐ ๓๖ ๗๐ ๑๗๓ ๒๑๓ ๘๕๖ ๑๒๔๒ ๙๑.๕๔ 

รายวิชาเพิ่มเติม(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
ป.๔ ๒๓๘ - ๒ ๑๑ ๑๖ ๓๗ ๔๓ ๔๑ ๘๘ ๑๗๒ ๗๒.๒๗ 
ป.๕ ๒๔๕ - - ๖ ๔๐ ๓๔ ๔๔ ๖๐ ๖๑ ๑๖๕ ๖๗.๓๔ 
ป.๖ ๒๒๑ - - ๔ ๑๔ ๒๙ ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๗๔ ๗๘.๗๓ 
รวม ๗๐๔   ๒ ๒๑ ๗๐ ๑๐๐ ๑๑๗ ๑๕๙ ๒๓๕ ๕๑๑ ๗๒.๗๘ 

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน 
ป.๔ ๒๓๘ - - ๑ ๑๖ ๘๒ ๙๑ ๒๕ ๒๓ ๑๓๙ ๕๘.๔๐ 
ป.๕ ๒๔๕ - ๒ ๑๓ ๒๖ ๔๒ ๖๐ ๖๐ ๔๒ ๑๖๒ ๖๖.๑๒ 
ป.๖ ๒๒๑ - - - ๕ ๒๘ ๖๕ ๗๕ ๔๘ ๑๘๘ ๘๕.๐๗ 
รวม ๗๐๔   ๒ ๑๔ ๔๗ ๑๕๒ ๒๑๖ ๑๖๐ ๑๑๓ ๔๘๙ ๖๙.๘๖ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๒๑๖ 

  ๒. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 
๑) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ (NT ปีการศึกษา ๒๕๕๘) 

 

สาระการเรียนรู ้ จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 
นักเรียนท่ีมีคะแนนระดับดีขึ้นไป 

จ านวน ร้อยละ 

ด้านภาษา ๒๐๕ ๑๘.๕๔ ๕.๔๓ ๕๒.๙๘ ๑๒๘ ๖๒.๔๔ 

ด้านการคดิค านวณ ๒๐๕ ๑๕.๖๗ ๕.๘๔ ๔๔.๗๗ ๑๒๙ ๖๒.๙๓ 

ด้านการใช้เหตผุล ๒๐๕ ๑๙.๓๔ ๕.๕๖ ๕๕.๒๕ ๑๔๐ ๖๖.๘๒ 

รวม ๒๐๕ ๕๓.๕๕ ๑๔.๖๖ ๕๑ ๑๓๒ ๖๔.๐๖ 

 
๒) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ (O-NET  ปีการศึกษา ๒๕๕๘) 

สาระการเรียนรู ้ จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย         
ร้อยละ 

นักเรียนท่ีมีคะแนนสูงกว่า
ขีดจ ากัดลา่ง 

     จ านวน ร้อยละ 

คณิตศาสตร ์ ๒๐๒ ๔๘.๘๔ ๑๙.๕๒ ๔๘.๘๔ ๑๒๔ ๖๑.๓๙ 

ภาษาไทย ๒๐๒ ๕๔.๑๖ ๑๓.๙๑ ๕๔.๑๖ ๑๓๔ ๖๖.๓๔ 

วิทยาศาสตร ์ ๒๐๒ ๔๔.๘๑ ๑๒.๖๔ ๔๔.๘๑ ๑๑๘ ๕๘.๔๒ 

สังคมศึกษา ๒๐๒ ๕๒.๘๔ ๑๒.๑๔ ๕๒.๘๔ ๑๓๖ ๖๗.๓๓ 

ภาษาต่างประเทศ ๒๐๒ ๓๘.๐๒ ๑๕.๕๔ ๓๘.๐๒ ๖๓ ๓๑.๑๙ 
 
 

 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๒๑๗ 

 ๔. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๑) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
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. ๑ ๒๑๔ - ๒๑๔ - - - ๒๑๔ - - - ๒๑๔ - - - ๒๑๔ - - - ๒๑๔ - - 
ป. ๒ ๒๑๐ ๒๗ ๑๘๓ - - ๒๑ ๑๘๙ - - ๑๙ ๑๙๑ - - ๒๗ ๑๘๓ - - ๔๔ ๑๖๖ - - 
ป. ๓ ๒๓๐ ๔๐ ๑๙๐ - - ๔๐ ๑๙๐ - - ๔๐ ๑๙๐ - - ๓๘ ๑๙๒ - - ๔๐ ๑๙๐ - - 
ป. ๔ ๒๓๘ ๒๓๘ - - - ๑๙๘ ๔๐ - - ๒๐๐ ๓๘ - - ๑๙๐ ๔๘ - - ๒๓๘ - - - 
ป. ๕ ๒๔๕ - ๒๔๕ - - - ๒๔๕ - - - ๒๔๕ - - - ๒๔๕ - - - ๒๔๕ - - 
ป. ๖ ๒๒๑ ๒๒๑ - - - ๑๖๙ ๕๒ - - ๑๓๒ ๗๒ ๑๗ - ๑๒๒ ๗๘ ๒๑ - ๒๒๑ - - - 
รวม ๑๓๕๘ ๕๒๖ ๘๓๒     ๔๒๘ ๙๓๐     ๓๙๑ ๙๕๐ ๑๗   ๓๗๗ ๙๖๐ ๒๑   ๕๔๓ ๘๑๕     
 
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. ๑ ๒๑๔ - ๒๑๔ - - - ๒๑๔ - - - ๒๑๔ - - - ๒๑๔ - -     
ป. ๒ ๒๑๐ ๒๖ ๑๘๔ - - ๔๖ ๑๖๔ - - ๑๙ ๑๙๑ - - ๒๘ ๑๘๒ - -     
ป. ๓ ๒๓๐ ๓๘ ๑๙๒ - - ๔๐ ๑๙๐ - - ๔๐ ๑๙๐ - - ๓๘ ๑๙๒ - -     
ป. ๔ ๒๓๘ ๑๙๐ ๔๘ - - ๒๓๘ - - - ๒๐๔ ๓๔ - - ๒๓๘ - - -     
ป. ๕ ๒๔๕ - ๒๔๕ - - - ๒๔๕ - - - ๒๔๕ - - - ๒๔๕ - -     
ป. ๖ ๒๒๑ ๑๑๔ ๘๖ ๒๑ - ๒๒๑ - - - ๒๒๑ - - - ๑๖๗ ๕๔ - -     
รวม ๑๓๕๘ ๓๖๘ ๙๖๙ ๒๑   ๕๔๕ ๘๑๓     ๔๘๔ ๘๗๔     ๔๗๑ ๘๘๗         



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘      โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๒๑๘ 

      ๒) คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการและความกตัญญู ตามนโยบายสพฐ. 
 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

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

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. ๑ ๒๑๔ - ๒๑๔ - - - ๒๑๔ - - - ๒๑๔ - - - ๒๑๔ - - - ๒๑๔ - - 
ป. ๒ ๒๑๐ ๒๖ ๑๘๔ - - ๔๔ ๑๖๖ - - ๒๑ ๑๘๙ - - ๑๙ ๑๙๑ - - ๔๖ ๑๖๔ - - 
ป. ๓ ๒๓๐ ๓๘ ๑๙๒ - - ๔๐ ๑๙๐ - - ๔๐ ๑๙๐ - - ๔๐ ๑๙๐ - - ๔๐ ๑๙๐ - - 
ป. ๔ ๒๓๘ ๑๙๐ ๔๘ - - ๒๓๘ - - - ๑๙๘ ๔๐ - - ๒๐๐ ๓๘ - - ๒๓๘ - - - 
ป. ๕ ๒๔๕ - ๒๔๕ - - - ๒๔๕ - - - ๒๔๕ - - - ๒๔๕ - - - ๒๔๕ - - 
ป. ๖ ๒๒๑ ๑๑๔ ๘๖ ๒๑ - ๒๒๑ - - - ๑๖๙ ๕๒ - - ๑๓๒ ๗๒ ๑๗ - ๒๒๑ - - - 
รวม ๑๓๕๘ ๓๖๘ ๙๖๙ ๒๑   ๕๔๓ ๘๑๕     ๔๒๘ ๙๓๐     ๓๙๑ ๙๕๐ ๑๗   ๕๔๕ ๘๑๓     
 

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 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ป. ๑ ๒๑๔ - ๒๑๔ - - - ๒๑๔ - - - ๒๑๔ - - - ๒๑๔ - - - ๒๑๔ - - 
ป. ๒ ๒๑๐ ๒๗ ๑๘๓ - - ๒๗ ๑๘๓ - - ๑๙ ๑๙๑ - - ๒๘ ๑๘๒ - - ๒๗ ๑๘๓ - - 
ป. ๓ ๒๓๐ ๓๘ ๑๙๒ - - ๔๐ ๑๙๐ - - ๔๐ ๑๙๐ - - ๓๘ ๑๙๒ - - ๔๐ ๑๙๐ - - 
ป. ๔ ๒๓๘ ๑๙๐ ๔๘ - - ๒๓๘ - - - ๒๐๔ ๓๔ - - ๒๓๘ - - - ๒๓๘ - - - 
ป. ๕ ๒๔๕ - ๒๔๕ - - - ๒๔๕ - - - ๒๔๕ - - - ๒๔๕ - - - ๒๔๕ - - 
ป. ๖ ๒๒๑ ๑๒๒ ๗๘ ๒๑ - ๒๒๑ - - - ๒๒๑ - - - ๑๖๗ ๕๔ - - ๒๒๑ - - - 
รวม ๑๓๕๘ ๓๗๗ ๙๖๐ ๒๑   ๕๒๖ ๘๓๒     ๔๘๔ ๘๗๔     ๔๗๑ ๘๘๗     ๕๒๖ ๘๓๒     



 

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘     โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
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๕. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   

 

ระดับ
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคณุภาพ (การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ป. ๑ ๒๑๔ ๑๐๓ ๔๘.๑๓ ๗๓ ๓๔.๑๑ ๓๘ ๑๗.๗๖ - - 
ป. ๒ ๒๑๐ ๑๒๘ ๖๐.๙๕ ๓๗ ๑๗.๖๒ ๔๕ ๒๑.๔๓ - - 
ป. ๓ ๒๓๐ ๑๔๗ ๖๓.๙๑ ๑๙๒ ๘๓.๔๘ ๒๓๐ ๑๐๐ - - 
ป. ๔ ๒๓๘ ๑๗๘ ๗๔.๗๙ ๕๐ ๒๑.๐๑ ๑๐ ๔.๒๐ - - 
ป. ๕ ๒๔๕ - - ๑๘๕ ๗๕.๕๑ ๖๐ ๒๔.๔๙ - - 
ป. ๖ ๒๒๑ ๑๑๒ ๕๐.๖๘ ๑๐๙ ๔๙.๓๒ - - - - 
รวม ๑๓๕๘ ๖๖๘ ๕๙.๖๙ ๖๔๖ ๔๖.๘๔ ๓๘๓ ๒๗.๙๘   

 ๖. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคณุภาพ  (กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ป. ๑ ๒๑๔ ๒๑๔ ๑๐๐ - - 
ป. ๒ ๒๑๐ ๒๑๐ ๑๐๐ - - 
ป. ๓ ๒๓๐ ๒๓๐ ๑๐๐ - - 
ป. ๔ ๒๓๘ ๒๓๘ ๑๐๐ - - 
ป. ๕ ๒๔๕ ๒๔๕ ๑๐๐ - - 
ป. ๖ ๒๒๑ ๒๒๑ ๑๐๐ - - 

รวม ๑๓๕๘ ๑๓๕๘ ๑๐๐           

   
  ๗. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 

 
ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
ตามแนวทางการพัฒนาที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 

ความสามารถ  
ในการสื่อสาร 

ความสามารถ          
ในการคิด 

ความสามารถ   
ในการแก้ปัญหา 

ความสามารถ         
ในการใช้ทักษะชีวิต 

ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ป. ๑ ๒๑๔ ๒๑๔ ๑๐๐ ๒๑๔ ๑๐๐ ๒๑๔ ๑๐๐ ๒๑๔ ๑๐๐ ๒๑๔ ๑๐๐ 

ป. ๒ ๒๑๐ ๑๘๑ ๘๖.๑๙ ๑๘๒ ๘๖.๖๗ ๒๐๑ ๙๕.๗๑ ๑๘๔ ๘๗.๖๒ ๑๗๘ ๘๔.๗๖ 

ป. ๓ ๒๓๐ ๒๓๐ ๑๐๐ ๒๓๐ ๑๐๐ ๒๓๐ ๑๐๐ ๒๓๐ ๑๐๐ ๒๓๐ ๑๐๐ 

ป. ๔ ๒๓๘ ๒๓๘ ๑๐๐ ๒๓๘ ๑๐๐ ๒๓๘ ๑๐๐ ๒๓๘ ๑๐๐ ๒๓๘ ๑๐๐ 

ป. ๕ ๒๔๕ ๒๔๕ ๑๐๐ ๒๔๕ ๑๐๐ ๒๔๕ ๑๐๐ ๒๔๕ ๑๐๐ ๒๔๕ ๑๐๐ 

ป. ๖ ๒๒๑ ๒๒๑ ๑๐๐ ๒๒๑ ๑๐๐ ๒๒๑ ๑๐๐ ๒๒๑ ๑๐๐ ๒๒๑ ๑๐๐ 

รวม ๑๓๕๘ ๑๓๒๙ ๙๗.๗๐ ๑๓๓๐ ๙๗.๗๘ ๑๓๔๙ ๙๙.๒๙ ๑๓๓๒ ๙๗.๙๔ ๑๓๒๖ ๙๗.๔๖ 
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ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

 

 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของโรงเรียนประถมฐานบิน
ก าแพงแสน สรุปได้ดังนี้ 
๑. ด้านการบริหารวิชาการ 
           ๑.๑  นโยบายให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยมีเป้าหมายพัฒนาการ
อ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.๑-๓ พัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่องของนักเรียนชั้น ป.๔-๖ และ
พัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ในชั้น ป.๓ และ ป.๖ จึงได้ใช้มาตรการการด าเนินงาน “กิจกรรม ๙๙ 
วันปลอดนักเรียนอ่านเขียนไม่ได้” ของ สพป.นฐ.๑ ในการพัฒนานักเรียนประสบความส าเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสนปลอดนักเรียนอ่านเขียนไม่ได้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ติดต่อกนัเป็นปีที่ ๓ 
 ๑.๒ นโยบายพลิกโฉมโรงเรียน ป๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวคิด BBL โรงเรียน
ด าเนินการ โดยใช้กุญแจ ๕ ดอกในการพลิกโฉมโรงเรียนดังนี้ 

กุญแจดอกที่ ๑ : สนามเด็กเล่น 
 โดยได้จัดท าสนามเด็กเล่นจากยางล้อรถยนต์ เพ่ือพัฒนาสองน้อยและไขสันหลังให้แข็งแกร่ง 

เมือ่เด็กออกก าลังกาย ร่างกายจะส่งเลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น ท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
กุญแจดอกที่ ๒ : ห้องเรียน 
 ได้ปรับปรุงห้องเรียนเดิมๆ เปลี่ยนเป็นห้องเรียนใหม่ เพ่ือเปลี่ยนสมองของเด็ก โดย

สภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่ มีความเข้มข้น มีสีสัน จะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้และจดจ าเนื้อหาที่เรียนได้ดี
ขึ้น 

กุญแจดอกที่ ๓ : กระบวนการเรียนรู้ 
 กระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก โดยใช้กิจกรรมต่างๆในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้

สมองของเด็กตื่นตัว สนใจ ท้าทายการคิด ค้นหา ลองผิด ลองถูก เรียนรู้และจดจ า 
กุญแจดอกที่ ๔ : หนังสือเรียนและใบงาน 
 ใช้หนังสือและใบงานที่ได้การออกแบบให้สอดคล้องกับการท างานของสมอง เพ่ือช่วยกระตุ้น

สมองของนักเรียน ฝึกให้เด็กคิดทีละขั้นตอน และน าทักษะและความรู้ในแต่ละขั้น มาประกอบกันเป็น
ความเข้าใจ(concept)ในที่สุด 
 กุญแจดอกที่ ๕ : สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ใช้สื่อและนวัตกรรมที่แปลกใหม่ น่าตื่นเต้นและมีสีสัน และมีจ านวนเพียงพอส าหรับนักเรียนทุก
คน เพื่อกระตุ้นให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน พึงพอใจ เกิดความตั้งใจที่จะเรียนรู้เนื้อหาที่ซับซ้อน 
 ผลการพัฒนา นักเรียนชั้น ป.๑ อ่านออกเขียนได้ทุกคน สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปกครอง
และชุมชนเป็นอย่างมาก 
            ๑.๓ สืบเนื่องจากการประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด เมื่อ
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน ได้ทบทวนคุณภาพผู้เรียน
จากผลการจัดการศึกษาในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ และ
ได้ร่วมกันพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
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พ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องวัดความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านค านวณ 
และความสามารถด้านเหตุผล ให้สอดคล้องกับการประเมินผู้เรียนในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ  อีกทั้ง
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ข้อ ๗) ให้เพ่ิมการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบทั้งการเขียนตอบแบบสั้น และแบบ
ยาวเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ ในการสอบระหว่างภาคเรียน และในการสอบปลายภาค อย่างน้อย ร้อยละ 
๓๐ ของการสอบแต่ละครั้ง   ทางฝ่ายวิชาการจึงได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ ตามแนวทางพัฒนาทักษะการคิด ความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผล ให้
สอดคล้องการประเมินในระดับต่างๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น 
           ๑.๔  มีการเร่งรัดพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net โดยใช้วิธีการปรับลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลาเสริมเติมย้ าซ้ าทวนในชั่วโมงสุดท้าย ของทุกวันในภาคเรียนที่ ๒ โดยขยายผลไปทุกระดับชั้น ท า
ให้ผลการทดสอบระดับชาติในปีการศึกษา ๒๕๕๘ สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑.๕  จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแผนอย่างสม่ าเสมอ
๑.๖  ให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการพัฒนาสื่อ,นวัตกรรม และ 

เทคโนโลยี มีการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนผ่านเกณฑ์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีการ
นิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 
          ๑.๗  มีการปรับปรุงพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะห้องสมุด มีชีวิต ห้องศูนย์การเรียนรู้อาเซียน 
ห้องศูนย์การเรียนรู้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ห้องเรียนธรรมชาติที่โรงเรียนจัดให้เป็นแหล่ง
ส่งเสริมด้านวิชาการ กระตุ้นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียน 

๑.๘  มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
 

 

๒. ด้านการบริหารงบประมาณ  
 โรงเรียนได้วางแผนการใช้งบประมาณประเภทต่าง ๆ   เงินอุดหนุนวัสดุรายหัวก่อนประถมศึกษา 
รายหัวประถมศึกษา เงินรายได้สถานศึกษา เงินสวัสดิการโรงเรียนและเงินอุดหนุนจากหน่วยงานทาง
ราชการและเอกชนโดยการใช้จ่ายเพ่ือด าเนินกิจกรรมหรือภารกิจของโรงเรียนอย่างเป็นระบบตาม
แผนปฏิบัติราชการ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  อย่างคุ้มค่า  ประหยัด โปร่งใส โดยจัดท าเอกสาร
ประกอบและรายงานหน่วยงานต้นสังกัด   ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ตามก าหนด  และในปีการศึกษา 
๒๕๕๘ หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นฐ.๑ ได้เข้ามาตรวจติดตามถึง ๓ ครั้ง เนื่องจากผู้บริหารจะ
เกษียณอายุราชการ ผลการตรวจติดตาม ได้รับค าชมว่ามีการพัฒนาดีขึ้นมาก แต่ยังมีบางส่วนที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข เช่น การด าเนินการเก่ียวกับงบเรียนฟรี ๑๕ ปี เป็นต้น 
 

๓.  ด้านการบริหารงานบุคคล   
 โรงเรียนได้ด าเนินงาน ก ากับ ติดตาม การบริหารงานบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างสูงสุด  

๓.๑  ด้านการจัดวางตัวบุคคลและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรู้ความสามารถ
อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

๓.๒  ด้านขวัญและก าลังใจ จัดให้มีสวัสดิการในการท างาน ดังนี้ 
 -    ส่งเสริมครูในการท าผลงานการเลื่อนวิทยฐานะ และส่งเสริมการแข่งขันเพ่ือรับรางวัล 
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- ส่งเสริมการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองทุกด้าน 
- มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
- จัดสวัสดิการแก่บุคลากรในโรงเรียน 

๓.๓  ได้พัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมทุกคนตั้งแต่นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
๓.๔  จัดให้มีการนิเทศภายในโรงเรียน ในรูปแบบของคณะบุคคลอย่างกัลยาณมิตร ด าเนินงาน

ตามแผนอย่างต่อเนื่องและน าผลไปพัฒนาทุกครั้ง  
๓.๕ ให้บริการแนะแนวในโรงเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามแผนอย่างสม่ าเสมอทั้งใน

ด้านการส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหา ความเป็นอยู่และด้านวิชาการ จัดให้มีกิจกรรมของเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษอย่างเหมาะสม ช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 

 
๔. ด้านการบริหารทั่วไป  
 เนื่องจากโครงการต่างๆในการบริหารงานด้านนี้  ประกอบไปด้วยกิจกรรมอย่างหลากหลาย 
ดังนั้นโรงเรียนจึงวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างรัดกุม เพ่ือให้บังเกิดผลดีมากท่ีสุด  เช่น 

๔.๑  งานธุรการ  งานหนังสือ งานประชาสัมพันธ์ 
๔.๒  งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ   โครงการอาหารกลางวัน 
๔.๓  งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  งานอาคารสถานที่ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีการเปลี่ยน

สภาพแวดล้อมในห้องเรียน และสนามเด็กเล่นตามแนวคิด  BBL  สร้างโรงอาหารอนุบาล สร้างที่นั่ง
ส าหรับผู้ปกครองนักเรียน  สร้างห้องพักครูและห้องน้ า สร้างลานกิจกรรมนักเรียน และปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบโรงเรียนให้สวยงาม 

๔.๔  งานส่งเสริมสหกรณ์ร้านค้า  
๔.๕  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวมโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสนอยู่ในระดับดีเยี่ยม  ตรงตาม
วิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมายมายของโรงเรียนที่วางไว้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ  ที่ได้
จัดท าไว้ตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนทั้ง  ๔  ด้าน  ดังนี้ 

      ๑.  กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ๒.  กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  ๓.  กลยุทธ์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ๔.  กลยุทธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  ๕.  กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
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โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑.โครงการพลิกโฉมโรงเรียนนักเรยีน ป.๑ 
อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวคิด BBL 

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคนโดยมผีู้ปกครองนักเรียน  
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ชุมชน  วัด  และผู้น าท้องถิ่นให้การ
สนับสนุนในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหมต่ามแนวคดิ BBL 

๒.โครงการคณุธรรมน าความรู้สู่ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคนโดยมผีู้ปกครองนักเรียน  
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ชุมชน  วัด  และผู้น าท้องถิ่นให้การ
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมคณุธรรมน าความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผ่านการประเมินสถานศกึษาพอเพียง 

๓.โครงการค่ายพัฒนาคณุภาพนักเรียนเพื่อ
การอ่านออกเขียนได ้

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคนโดยมผีู้ปกครองนักเรียน  
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ชุมชน  วัด  และผู้น าท้องถิ่นให้การ
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อการอ่านออก
เขียนได ้

๔. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
 

โดยมผีู้ปกครองนักเรียน  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ชุมชน  วัด  
และผู้น าท้องถิ่นให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ 
ศาสนาและประเพณ ี

๕. โครงการส่งเสรมิประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 

โดยมผีู้ปกครองนักเรียน  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ชุมชน  
และผู้น าท้องถิ่นให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

๖. โครงการห้องสมดุมีชีวิต  
 

โดยมผีู้ปกครองนักเรียน  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ชุมชน  
และผู้น าท้องถิ่นให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต  

๗. โครงการประกวดความสามารถทาง
วิชาการ 
 

โดยมผีู้ปกครองนักเรียน  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ชุมชน 
และผู้น าท้องถิ่นให้การสนับสนุนและร่วมมือในการจดักิจกรรม
ประกวดความสามารถทางวิชาการ 

๘.โครงการส่งเสรมิการจดัการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 

โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    ชุมชน  วัด  และผู้น าท้องถิ่นให้การ
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั 

๙. โครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
 

โดยมผีู้ปกครองนักเรียน  กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชุมชน  วัด  และ
ผู้น าท้องถิ่นให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๑๐. โครงการส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ้
 

โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชุมชน วัด  และผู้น าท้องถิ่นให้การสนับสนุนใน
การจัดกิจกรรมการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรยีนรู ้

๑๑.โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมน่าอยู่น่า
เรียน 
 

โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชุมชน และผู้น าท้องถิ่นให้การสนับสนุนในการ
บริจาคเงินผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสร้าง
ห้องเรียนธรรมชาติ ปรับสีภายในห้องเรียน โตะ๊เก้าอ้ีใหม่ สนาม BBL  
สร้างโรงอาหารอนุบาล สร้างที่น่ังส าหรับผู้ปกครองนักเรยีน  สร้าง
ห้องพักครูและห้องน้ า สร้างลานกิจกรรมนักเรียน และปรับปรงุภูมิ
ทัศน์รอบโรงเรียนให้สวยงาม 
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จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  

   ๑. ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ด้าน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพเด็ก 
 
 

เด็กมีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์เป็น
ส่วนมากมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีสุข
นิสัยที่ดี มีทักษะในการคิด มีความคิด
สร้างสรรค์ มีจินตนาการในการเรียนรู้ 

ส่งเสริมด้านการปฏิบัติตนด้าน
ความมีระเบียบวินัยให้ทั่วถึงและ 
แนะน าด้านโภชนาการให้กับเด็ก
ที่อ้วน 

ด้านการจัดการศึกษา 
 
 

ครูมีทักษะมีความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมให้ครูได้รับความรู้ด้าน
การจัดกิจกรรมในระดับปฐมวัย 
และพัฒนาการเด็กอย่าง
สม่ าเสมอ 

ด้านการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้
 

ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาด้านปฐมวัย 

จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วมและได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
 

จัดกิจกรรมส่งเสริมตามโครงการพัฒนา
ของสถานศึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

ระบบสุขาภิบาลในปฐมวัย 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
 
 

 จัดโครงการสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างดี
สอดคล้องกับการพัฒนาระดับปฐมวัย 

ให้บุคลากรได้รับความรู้ตรงตาม
การพัฒนาการระดับปฐมวัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้าน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 
 

นักเรียน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นมี
มาตรฐาน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
สมรรถนะตามหลักสูตร มีความสนใจใฝ่
เรียนรู้ กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ 
มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีมนุษยสัมพันธ์   
ร่าเริงแจ่มใส มีความสุขมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี มีวินัย 

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 

ด้านการจัดการศึกษา 
 
 

ผู้บริหารและครูผู้สอนให้ความส าคัญต่อ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บริหารงานแบบ
กระจายอ านาจส่งผลให้งานทั้ง ๔ ด้านของ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางพัฒนาทักษะการคิด 
ความสามารถด้านภาษา ด้าน
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ด้าน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เน้นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีมาตรฐานจนได้รับรองจากการ
ประเมินภายนอก(สมศ.)ในระดับดีมาก 
ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มี        
วิทยฐานะเพ่ิมขึ้นและเข้ารับการอบรมเพ่ือ
น าความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน 

ค านวณ และด้านเหตุผล และ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 

ด้านการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 
 
 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียนและฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 

มีแหล่งและศูนย์การเรียนรู้ภายใน ดังนี้ 
๑. e-Learning Room ๑,๒  
๒. e-Library Room  
๓. e-green Learning Room  
๔. Computer Room ๑,๒  
๕. e-Math Room  
๖. e-Science Room ๑,๒ 
๗. ห้องหมอภาษา 
๘. ห้องโสตทัศนศึกษา 
๙. ห้องภาษาต่างประเทศ 
๑๐. สวนวิทยาศาสตร์ 
๑๑. สวนสมุนไพร 
๑๒. ศูนย์ทรัพยากร - น้ าตก 
๑๓. ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียนและฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 
๑๔.ศูนย์การเรียนรู้หลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ควรฝึกให้นักเรียนท ากิจกรรม
กลุ่มบ่อย ๆ  เพ่ือฝึกความมีวินัย  
ความเสียสละ  ความอดทน และ
ความรับผิดชอบ 

ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
 

นักเรียนตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การ
ด าเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการใช้ไอซีทีเพ่ือการเรียนรู้ 

การจัดการขยะ 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
 
 

๑.การพัฒนานักเรียนตามจุดเน้นการอ่าน
และการเขียน ตามนโนบายอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ต้องไม่มี โดยทีมบริหารให้
ความส าคัญกับการแก้ปัญหานักเรียนที่

๑.นักเรียนที่ย้ายเข้าระหว่างปีมี
ปัญหาอ่านไม่คล่องเป็นส่วนมาก 
ครูต้องให้การพัฒนาเป็นพิเศษ 
เพ่ือปรับพ้ืนฐานการอ่านใหม่ 
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ด้าน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
อ่านไม่คล่องในช่วงพักกลางวัน จนประสบ
ความส าเร็จ 
๒. นักเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 การด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตเป็นการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตรงตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  และเป้าหมายของชาติ จึงควรมีทิศทาง  
ดังนี้ 

๑. ด้านผู้เรียน    
๑.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา ต้องจัดกิจกรรม/โครงการ  เพื่อพัฒนาเด็กให้ครอบคลุมทุกด้าน 

และเน้นในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความคิดรวบยอด มีวินัย และความรับผิดชอบ  โดยเฉพาะเด็กที่มี
น้ าหนัก ส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เช่น เด็กอ้วน เด็กผอมเกินไป ควรได้รับการแนะน า ครูควรจัดส่งเสริม
ให้เด็กเป็นฝ่ายสร้างค าถามในสิ่งที่เด็กสนใจ ให้เรียนในสิ่งที่ตนสนใจ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ใฝ่หา
ค าตอบด้วยตนเองครู และผู้ปกครอง ต้องมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และจริงจัง ในการพัฒนาสุขนิสัย
ที่ดีของเด็กให้มากขึ้น                                    
    ๑.๒ ระดับประถมศึกษา  ต้องจัดกิจกรรม/โครงการ  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ ๒๑  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น  โดยเน้นทักษะ
การเรียนรู้ การคิด ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านค านวณ และความสามารถด้านเหตุผล การ
รักการอ่าน  การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง   และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมควบคู่กับวิชาการ  

๒.  ด้านครู  ต้องจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการคิดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  พัฒนาการวัดผลการ
ประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง ควรให้ความส าคัญกับการประเมินระดับชาติ NT  และ O-NET 
น ามาวิเคราะห์ และพัฒนาแก้ไขให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้
สูงขึ้น ควรจัดให้มีศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านความคิดรวบยอด(A) และประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
โครงงานให้มากพอ และทั่วถึงทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา (K) ให้ครอบคลุมวงจร
คุณภาพ 

๓.  ด้านผู้บริหาร  ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้น าแห่งศตวรรษที่ ๒๑  ใช้ภาวะผู้น าและ
มนุษยสัมพันธ์  ประสานประโยชน์  บุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ
ชุมชน น าศักยภาพของทรัพยากรบุคคลดังกล่าว  มาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพมาก  โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม                                                                                                                                                        
            

ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 ต้องการครูในสาขาวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และดนตรีสากล  เนื่องจากครู ๒ สาขานี้ขาด
แคลนจากการเกษียณอายุราชการ 
 

------------------------------- 
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ค าสั่งโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
               ที่  ๖๑  / ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
----------------------------- 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของโรงเรียนมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ปี
การศึกษา ๒๕๕๘    ดังนี้  
๑.  คณะกรรมการอ านวยการ    

๑.๑ นายธนันธร สิริอาภรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางอารีรัตน์ วัฒนาหิรัญชัย รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
๑.๓ นางสาวเพ็ญพร ดวงแก้ว รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
๑.๔ นางสาวศราวดี ม่วงสด รองผู้อ านวยการ   กรรมการและเลขานุการ 

๒.  คณะกรรมการด าเนินการ 
 ๒.๑. คณะกรรมการมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ระดับปฐมวัย (๑๑ มาตรฐาน) 
  ๑. นางพัชรี   เจริญสุข   คร ู  หัวหน้า 

๒. นางพรเพ็ญ    แสนชมภู         ครู   กรรมการ 
๓. นางสาวรัตนา   วัฒนาสิรพิงศ์        คร ู  กรรมการ 
๔. นางสาวสุวารี ค ายินด ี   คร ู  กรรมการ 

  ๕. นางนัยนา  จิตพรไพศาล  คร ู  กรรมการ   
๖. นางกฤษณา  พรหมลัมภัก          คร ู  กรรมการ 
๗. นางสาวดาราวรรณ  ดอนกอนไพร คร ู  กรรมการ 
๘. นางอัจฉรา ธรรม์ทวีวุฒิ  คร ู  กรรมการ 
๘. นางยุพา    แดงส าอาง   ครู   กรรมการ/ เลขานุการ 
 

 ๒.๒.  คณะกรรมการมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๑๕ มาตรฐาน) 
มาตรฐานด้านผู้เรียน 

  มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ    
 ๑. นางสาวผุสดี   จงมีสุข     ครู    หัวหน้า 
 ๒. นางอรทัย สามกองงาม  ครู    กรรมการ 
 ๓. นางศิริวรรณ   สุวรรณศรี  ครู    กรรมการ 
 ๔. นางเพ็ญทิพา   อ าพัฒน์  ครู    กรรมการ 

 ๕. นางสาวธัญญ์นภัส มณีพันธุ์วงศ์  ครู    กรรมการ 
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 ๖. นางสาวนิตยา   แพก าเนิด  ครู    กรรมการ 
 ๗. นางจรุงรัตน์   จันทร์สืบสาย  ครู    กรรมการ 
 ๘. นางแดงต้อย   สารรัมย์  ครู    กรรมการ 
 ๙. นายมนต์ชัย  เดชะ   คร ู  กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวชไมพร สางห้วยไพร  คร ู  กรรมการ 

 ๑๑. นางนภัสวรรณ   พงษ์ศาสตร์ ครู    กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวสุวรรณณา สุขสุมิตร คร ู  กรรมการ/เลขานุการ 
 

 มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๑. นางวาสนา   นิติกุล          ครู    หัวหน้า 
๒. นางกริษฐา   เก่งการช่าง  ครู    กรรมการ 
๓. นางสาวศิริวรรณ ขุนเนียม  ครู    กรรมการ 
๔. นางกมลชนก ยรรยง   ครู    กรรมการ 
๕. นางสาววัชรินทร์   ฉายอรุณ  ครู    กรรมการ  
๖. นางสาวเพ็ญทิพย์  เกลื่อนสันเทียะ  ครู    กรรมการ 
๗. นางสาวเกษรา มีค า   คร ู  กรรมการ 
๘. นางสุนันทา กาญจนะวสิต  คร ู  กรรมการ 
๙. ว่าที่ร้อยตรีหญิงน้องนุช เก้าลิ้ม  คร ู  กรรมการ 
๑๐. นางอรทัย   สามกองงาม  ครู    กรรมการ/เลขานุการ 
 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๑. นางวนิดา  แก้วคงคา   ครู    หัวหน้า 
  ๒. นางสาวโศภิณ   ธนะวัฒนานนท์ ครู    กรรมการ 
  ๓. นางปัญญ์ชลี   สวุรรณภูมิ  ครู    กรรมการ 

  ๔. นายวราพงษ์  แดงส าอางค์  ครู    กรรมการ 
  ๕. นางเทียนศรี   มีวิทยาภรณ์  ครู    กรรมการ 
  ๖. นางอมร   นูมหันต์   คร ู  กรรมการ 
  ๗. นางนฤมล ศรีเมือง   ครู    กรรมการ 
  ๘. นางสาวธัญญ์นภัส มณีพันธุ์วงศ์  คร ู  กรรมการ 
  ๙. นางสาวสมาพร   เพชรปานกัน  คร ู  กรรมการ 
  ๑๐.นางเขมจิรา เหล็งบ ารุง  คร ู  กรรมการ/เลขานุการ 
 
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
๑. นางอ าภร  นันตา   ครู    หัวหน้า 
๒. นางวาสนา   นิติกุล   ครู    กรรมการ 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘     โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๒๓๐ 

 

๓. นางเบญจพร   ผลโต   ครู    กรรมการ 
  ๔. นายวราพงษ์  แดงส าอางค์  ครู    กรรมการ 
  ๕. นางอ านวย   บัวโต   ครู    กรรมการ 
  ๖. นางเทียนศรี   มีวิทยาภรณ์  ครู    กรรมการ 
  ๗. นางเขมจิรา เหล็งบ ารุง   ครู    กรรมการ 

๘. นางกริษฐา   เก่งการช่าง  ครู    กรรมการ 
๙.นางสาวพรพรรณ  ทรงสุหมัด  คร ู  กรรมการ 
๑๐.นางพูนสุข ญาณยุทธ   คร ู  กรรมการ 
๑๑. นางชุติมา พงษ์อรพินท์  คร ู  กรรมการ 

 ๑๒. นางสาววัชรินทร์ ฉายอรุณ  คร ู  กรรมการ/เลขานุการ  
 
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเปน็ตามหลักสูตร                                               

๑. นางสาวศราวดี ม่วงสด   รองผู้อ านวยการ  หัวหน้า 
๒. นางเบญจพร  ผลโต   ครู    กรรมการ 
๓. นางอ านวย   บัวโต   ครู    กรรมการ 
๔. นางเพ็ญทิพา   อ าพัฒน์  ครู    กรรมการ 
๕. นางสาวสมาพร  เพชรปานกัน  ครู    กรรมการ 

  ๖. นางนภัสวรรณ   พงษ์ศาสตร์  ครู    กรรมการ 
๗. นายวราพงษ์ แดงส าอาง  ครู    กรรมการ 
๘.  ว่าที ่ร.ต.หญิงน้องนุช  เก้าลิ้ม  ครู    กรรมการ 
๙. นางสาวนิตยา แพก าเนิด  ครู    กรรมการ 
๑๐.นางอ าภร  นันตา   ครู    กรรมการ 
๑๑.นางสาวอรวรรณ เจริญธรรมรักษา คร ู  กรรมการ/เลขานุการ 
 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ
มี เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 ๑. นางเบญจพร   ผลโต   คร ู  หัวหน้า 
 ๒. นางสาวโศภิณ   ธนะวัฒนานนท์ ครู    กรรมการ 
 ๓. นางสาวยุพิน   กัณหา   ครู    กรรมการ 
 ๔. นางสาววัชรินทร์ ฉายอรุณ  คร ู  กรรมการ 
 ๕. นางกนกวรรณ  จันทร์ตะคุ  ครู    กรรมการ 
 ๖. นางสว่างจิต   ก ามะณี   ครู    กรรมการ 
 ๗. นางวิจิตรา   อวยพร   ครู    กรรมการ 
 ๘. นายทวีศักดิ์  มิตรเจริญรัตน์  ครู    กรรมการ 
 ๙. นางสาวสุวรรณณา สุขสุมิตร  ครู    กรรมการ 

๑๐. นางอมินตา นาคสุขปาน  คร ู  กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวสุทิศา สนธ ิ   ครู    กรรมการ/เลขานุการ 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘     โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๒๓๑ 

 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑. นางอารีรัตน์ วัฒนาหิรัญชัย  รองผู้อ านวยการ  หัวหน้า 
๒. นางสาวศิริวรรณ ขุนเนียม  ครู    กรรมการ 
๓. นางศิริวรรณ   สุวรรณศรี  ครู    กรรมการ 
๔. นางวาสนา นิติกุล   คร ู  กรรมการ 

 ๕. นางเบญจพร   ผลโต   คร ู  กรรมการ 
 ๖. นางสาวยุพิน   กัณหา   ครู    กรรมการ 
 ๗. นางสาวชฎาพร ภูมิพรม  ครู    กรรมการ 
 ๘. นางพูนสุข ญาณยุทธ   คร ู  กรรมการ 
 ๙. นางสาวผุสดี จงมีสุข   คร ู  กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวพรพรรณ   ทรงสุหมัด ครู    กรรมการ/เลขานุการ 
 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๑. นายธนันธร สิริอาภรณ์   ผู้อ านวยการ     หัวหน้า  
๒. นางอารีรัตน์ วัฒนาหิรัญชัย  รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 

 ๓. นางสาวเพ็ญพร ดวงแก้ว  รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
๔. นางสาวศราวดี  ม่วงสด  รองผู้อ านวยการ   กรรมการ/เลขานุการ  
 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
         อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล         

    ๑. นางสาวศราวดี  ม่วงสด  รองผู้อ านวยการ หัวหน้า                                                                                        
๒. นายทวีศักดิ์   มิตรเจริญรัตน์  ครู    กรรมการ 
๓. นางสว่างจิต   ก ามะณี   ครู    กรรมการ 
๔. นางพูนสุข   ญาณยุทธ    ครู    กรรมการ 
๕. นางอรทัย  สามกองงาม  ครู    กรรมการ 
๖. น.ส.พิจิตรา พิสุทธิ์สกุลรัตน์  ครู    กรรมการ 
๗. น.ส.ชไมพร สางห้วยไพร  ครู    กรรมการ 
๘. นางอาทิตยา สุดสุข   ครู    กรรมการ 
๙. นางชุติมา   พงษ์อรพินท์  คร ู  กรรมการ/เลขานุการ 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ ผู้เรียนอย่างรอบด้าน                                                                                                          

๑. นางอ านวย  บัวโต   ครู    หัวหน้า 
๒. นางเบญจพร   ผลโต   ครู    กรรมการ 
๓. นางอ าภร นันตา   ครู    กรรมการ 
๔. นางเพ็ญทิพา   อ าพัฒน์  ครู    กรรมการ 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘     โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๒๓๒ 

 

๕. นางสาวสมาพร  เพชรปานกัน  ครู    กรรมการ 
  ๖. นางสาวสุพัตรา เกาะประเสริฐ  ครู    กรรมการ  

๗. นายวราพงษ์ แดงส าอาง  ครู    กรรมการ 
๘. นางสาวนิตยา   แพก าเนิด  คร ู  กรรมการ 
๙. ว่าที ่ร.ต.หญิงน้องนุช  เก้าลิ้ม  ครู    กรรมการ 
๑๐.นางนภัสวรรณ   พงษ์ศาสตร์  คร ู  กรรมการ/เลขานุการ 
 

 มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

๑. นางสาวเพ็ญพร ดวงแก้ว  รองผู้อ านวยการ  หัวหน้า 
๒. นายมนต์ชัย เดชะ   ครู    กรรมการ 
๓. นายทวีศักดิ์   มิตรเจริญรัตน์  ครู    กรรมการ 
๔. นางพูนสุข   ญาณยุทธ   ครู    กรรมการ 
๕. นายณิชพน เจริญสุข   ครู    กรรมการ 

 ๖. นางสาวสมาพร   เพชรปานกัน  ครู    กรรมการ 
๗. นายเอกวุฒิ กิตติวิไลธรรม  ครู    กรรมการ 
๘. นางสาวนิตยา   แพก าเนิด  ครู    กรรมการ 
๙. นางสาวสุทิศา สนธิ   ครู    กรรมการ 
๑๐. นางสาวอรวรรณ  เจริญธรรมรักษา ครู    กรรมการ 

  ๑๑. นางวนิดา  แก้วคงคา   ครู    กรรมการ/เลขานุการ 
 
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

    ๑. นางสาวศราวดี  ม่วงสด  รองผู้อ านวยการ หัวหน้า  
   ๒. นางเบญจพร  ผลโต คร ู  กรรมการ 
  ๓. นางอ าภร    นันตา คร ู  กรรมการ   
      ๔. นางอ านวย   บัวโต คร ู  กรรมการ 

 ๕. ว่าที่ ร.ต.หญิงน้องนุช  เก้าลิ้ม คร ู  กรรมการ 
 ๖. นางเพ็ญทิพา   อ าพัฒน์ คร ู  กรรมการ 
 ๗. นางสาวนิตยา  แพก าเนิด คร ู  กรรมการ 
 ๘. นางนภัสวรรณ พงษ์ศาสตร์ คร ู  กรรมการ 
 ๙. นางสาวสมาพร  เพชรปานกัน คร ู  กรรมการ 
 ๑๐. นายวราพงษ์ แดงส าอาง คร ู  กรรมการ 
 ๑๑. นางอมร  นูมหันต์ คร ู  กรรมการ 

  ๑๒. นางลดาวัลย์    จินดาวงษ์ คร ู  กรรมการ/เลขานุการ 
 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘     โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๒๓๓ 

 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้             
  ๑. นายทวีศักดิ์   มิตรเจริญรัตน์  ครู    หัวหน้า 

๒. นางสาวสมาพร   เพชรปานกัน  ครู    กรรมการ 
๓. นางสว่างจิต   ก ามะณี   ครู    กรรมการ 
๔. นางกนกวรรณ  จันทร์ตะคุ  ครู    กรรมการ 
๕. นายมนต์ชัย  เดชะ   คร ู  กรรมการ 

 ๖. นางสาวพิจิตรา  พิสุทธ์สกุลรัตน์ คร ู  กรรมการ 
 ๗. นางสาวสุพัตรา เกาะประเสริฐ  คร ู  กรรมการ 
 ๘. นางสาวศรวณี ทั่งเหมือน  คร ู  กรรมการ 
 ๙. นางสาวนันทพร สโรชานนท์  คร ู  กรรมการ 
 ๑๐.  ว่าที่ ร.ต.หญิงน้องนุช  เก้าลิ้ม คร ู  กรรมการ/เลขานุการ 
 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

     มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก าหนดขึ้น 

๑. นายธนันธร สิริอาภรณ์   ผู้อ านวยการ     หัวหน้า  
๒. นางอารีรัตน์ วัฒนาหิรัญชัย  รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 

 ๓. นางสาวเพ็ญพร ดวงแก้ว  รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
๔. นางสาวศราวดี  ม่วงสด  รองผู้อ านวยการ   กรรมการ/เลขานุการ  

 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
 มาตรฐานที่ ๑๖ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
   และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
   ๑. นายธนันธร สิริอาภรณ์   ผู้อ านวยการ  หัวหน้า 

๒. นางนภัสวรรณ  พงษ์ศาสตร์  คร ู       กรรมการ  
๓. ว่าที ่ร.ต.หญิงน้องนุช  เก้าลิ้ม  ครู     กรรมการ 
๔. นางเบญจพร ผลโต   คร ู   กรรมการ 
๕. นางอ านวย   บัวโต   คร ู   กรรมการ 
๖. นางอ าภร  นันตา   คร ู   กรรมการ 
๗. นางชุติมา พงษ์อรพินท์   คร ู   กรรมการ 
๘. นางลดาวัลย์ จินดาวงษ์  คร ู   กรรมการ 
๙. นางสาวศราวดี ม่วงสด  รองผู้อ านวยการ  กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
 ๑. ก าหนดแนวทาง ในการด าเนินการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานข้อมูลตามมาตรฐานตัว
บ่งชี้ให้เป็นระบบครบถ้วน จัดท าเป็นแฟ้มมาตรฐาน เพ่ือเก็บข้อมูลการพัฒนาต่อเนื่องทุกปี 
 ๒. ด าเนินการสรุปและประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘     โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๒๓๔ 

 

 ๓. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของโรงเรียนแต่ละมาตรฐานส่ง 
รองศราวดี ม่วงสด ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เพ่ือรวบรวมสรุปเป็น SAR ของโรงเรียน รายงานต่อ
สพป.นครปฐม เขต ๑ ต่อไป 
   ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการสืบไป 

 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง  ณ  วันที่   ๒๑  มีนาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

                            
     
                                                                                                                                  

                                                                       (นายธนันธร สิริอาภรณ์) 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘     โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๒๓๕ 

 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
เรื่อง  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  

 
ตามที่โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสนได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานดังกล่าว ครบหนึ่งปีการศึกษา  ในการนี้ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว ดังปรากฏ
รายละเอียดในเอกสารรายงานประจ าปี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  

 
ทั้งนี้ รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๘  โรงเรียนได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    

ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

(นายสมศักดิ์  เล้าอรุณ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(นายธนันธร สิริอาภรณ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๕๘     โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            หน้า  ๒๓๖ 

 

 
คณะท างาน 

 
ที่ปรึกษา 
 นายธนันธร สิริอาภรณ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 นางสาวศราวดี  ม่วงสด  รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 นางอารีรัตน์ วัฒนาหิรัญชัย รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 นางสาวเพ็ญพร ดวงแก้ว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 
 
คณะท างาน 
 นางสาวศราวดี  ม่วงสด  รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 

นางพัชรี  เจริญสุข  ครู หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย 
 นางลดาวัลย์ จินดาวงษ์  ครู หัวหน้าสายชั้นป.๑ 
 นางอ าภร นันตา         ครู หัวหน้าสายชั้นป.๒ 
 นางอมร  นูมหันต์  ครู หัวหน้าสายชั้นป.๓ 
 นางสาวนิตยา แพก าเนิด  ครู หัวหน้าสายชั้น ป.๔/หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 นางวนิดา แก้วคงคา  ครู หัวหน้าสายชั้นป.๕  
 นางอ านวย บัวโต   ครู หัวหน้าสายชั้นป.๖/หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 นางอ าภร  นันตา   ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 นางเบญจพร ผลโต  ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ว่าที่ ร.ต.หญิงน้องนุช  เก้าลิ้ม ครู หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาฯ 
 นางเพ็ญทิพา   อ าพัฒน์  ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 นางสาวสมาพร เพชรปานกัน ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
   นางนภัสวรรณ พงษ์ศาสตร์ ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 และคณะกรรมการตามค าสั่งที่ ๖๑/๒๕๕๙ 
บรรณาธิการ 
 นางสาวศราวดี  ม่วงสด  รองผู้อ านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
 

 

 

 

 
 


