
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 

โรงเรียนดาราวิทยาลัย 
 

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 

๑๙๖ ถนนแก้วนวรัฐ ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

เขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
 

รหัสสถานศึกษา ๕๐๑๐๐๐๒๗ 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

   กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 



ค าน า 
 
 

โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดท ารายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘  ตามแนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้สรุปข้อมูลผลการด าเนินงานของโรงเรียน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ซึ่งได้ด าเนินงานตาม
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้  อีกทั้งโรงเรียนดาราวิทยาลัยได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ  ซึ่งก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างครบถ้วน โดยมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงาน เพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด (สช.) และได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสาม จากส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แล้ว  ดังนั้นโรงเรียนจึงน าผลการ
ประเมิน ไปพัฒนาและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ในปีการศึกษาต่อไป  ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลดี   
แก่ผู้เรียนยิ่งขึ้น  
 

 ขอขอบคุณคณะท างาน  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนในการจัดท ารายงานฉบับนี้ 
 

 
 
 
 

   โรงเรียนดาราวิทยาลัย 
   พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
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บทท่ี ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลท่ัวไป   

  ๑.๑  ช่ือโรงเรียนดาราวิทยาลัย ที่ตั้ง ๑๙๖ ถนนแก้วนวรัฐ ต าบลวัดเกตอ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม่ 
  สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
   โทรศัพท์  ๐  ๕๓๒๔  ๑๐๓๙ , ๐  ๕๓๒๔  ๘๐๖๙ - ๗๐   
   โทรสาร   ๐  ๕๓๒๔  ๙๑๕๒ 
   e-mail:  contact@dara.ac.th     website :  http://www.dara.ac.th 
  ๑.๒  ได้รับอนุญาตจัดต้ัง เมือ่วันที่ ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๔๘๗ 
  ๑.๓  เปิดสอน  ระดับกอ่นประถมศึกษา  ถึง  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ๑.๔  เนื้อที่  ๗๗ ไร่ ๕ ตารางวา   
  ๑.๕  เขตพื้นที่การศึกษาส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  ๑ 
 
๑.๖   ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

คณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชันนารี ส่งมิชชันนารีเข้ามาประกาศเผยแพร่คริสต์ศาสนาในประเทศไทยในปี 
ค.ศ. ๑๘๔๐ (พ.ศ.๒๓๘๓) โดยเริ่มต้นที่กรุงเทพฯ และขยายตัวออกสู่ภูมิภาคโดยเริ่มต้นที่จังหวัดเพชรบุรี  ต่อมาในปี 
ค.ศ. ๑๘๖๗ (พ.ศ.๒๔๑๐) ศาสนาจารย์ ดร. แมคกิลวารี และภรรยา คือ นางโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี ได้ข้ึนมา
ท างานที่จังหวัดเชียงใหม่ มณฑลพายัพ 
 ปี ค.ศ. ๑๘๗๕ (พ.ศ.๒๔๑๘) นางโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี เห็นว่าผู้หญิงเชียงใหม่ขาดการศึกษาและขาด
โอกาสที่จะได้รับการศึกษา ไม่มีโรงเรียนส าหรับผู้หญิง จึงน าเด็กผู้หญิงมาสอนในบ้าน สอนภาษาไทย  การเย็บปัก   
ถักร้อย พระคัมภีร์ การดูแลบ้านเรือน 
 ปี ค.ศ. ๑๘๗๙ (พ.ศ.๒๔๒๒) คณะมิชชันนารีส่ง Miss Edna Sarah Cole และ Miss Mary Margaretta 
Campbell มารับผิดชอบและจัดระบบโรงเรียนผู้หญิง (Chiang mai Girls’School) ที่นางแมคกิลวารีตั้งข้ึน 
 วันที่ ๒ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๐๙ (พ.ศ.๒๔๕๒) พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนนี้และ
ผู้บริหารโรงเรียนได้ทูลขอพระราชทานช่ือของโรงเรียน วันที่ ๕ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๐๙ (พ.ศ.๒๔๕๒) พระราชชายา 
เจ้าดารารัศมี ได้มีโทรเลขถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรึกษาเรื่องช่ือของโรงเรียนผู้หญิงและ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชโทรเลขตอบกลับมาในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๐๙ 
(พ.ศ.๒๔๕๒) ให้เรียกช่ือโรงเรียนผู้หญิงว่า “โรงเรียนพระราชชายา” (Prarachaya School) 
 ปี ค.ศ. ๑๙๑๘ (พ.ศ.๒๔๖๑) มีประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ฉบับแรกของประเทศไทย ผู้จัดการ
และครูใหญ่ของโรงเรียนพระราชชายาคือ Miss Julia A. Hatch  ได้ท าเรื่องถึงเสนาบดีกระทรวงธรรมการขอ “ด ารง” 
โรงเรียนพระราชชายาเป็นโรงเรียนราษฎร์ของคณะมิชชันนารีที่ตั้งมาก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียน
ราษฎร์ พ.ศ ๒๔๖๑ เป็นโรงเรียนที่ให้การศึกษาแก่นักเรียนหญิง ตั้งอยู่ที่บ้านสันป่าข่อย ต าบลวัดสระเกษ (วัดเกต    
ในปัจจุบัน) 
 ปี ค.ศ. ๑๙๒๔ (พ.ศ.๒๔๖๖)  Miss Julia A. Hatch  ในฐานะผู้จัดการ ได้ท าหนงัสือถึงเสนาบดี
กระทรวงศึกษาธิการ ๒ ฉบับ ฉบบัแรก ขออนญุาตเปลี่ยนช่ือ “โรงเรียนพระราชชายา” เป็น “โรงเรียนดาราวิทยาลัย
แผนกประถม” เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ตอบรบัทราบเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ค.ศ. ๑๙๒๔(พ.ศ.๒๔๖๖) และมี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๒๔ (พ.ศ.๒๔๖๖) 
 อีกฉบับขอตั้งโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งที่มีช่ือเรียกว่า “ดาราวิทยาลัย” โดยมี Miss Julia A. Hatch เป็นผู้จัดการ 
และ มี Miss Lucy Niblock เป็นครูใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านหมู่ที่ ๑ ถนนแก้วนวรัฐ (วัดเกตในปัจจุบัน) ต าบลวัดสระเกษ  
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๒ 
 

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ตอบรับเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๒๔(พ.ศ.๒๔๖๖) 
และมีประกาศกระทรวง ศึกษาธิการเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๒๔ (พ.ศ.๒๔๖๖) 
 ปี ค.ศ. ๑๙๔๑ (พ.ศ.๒๔๘๔) โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ และ
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โรงเรียนทั้งสองแห่งถูกรัฐบาลยึด เดือนสิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๕ (พ.ศ.๒๔๘๘) สงครามยุติ  
มิชชันนารีกลับเมืองไทย ดร. Kennel E. Well เป็นผู้รับมอบอ านาจจากคณะมิชชันนารีในการทวงทรัพย์สิน คือ 
โรงเรียนและโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือคืนจากรัฐบาล  Miss Helen F. Mcclure เดินทางมาถึงเชียงใหม่เมื่อวันที่ 
๓๐ กันยายน ค.ศ. ๑๙๔๖ (พ.ศ.๒๔๘๙) Miss Lucy Niblock  เดินทางมาถึงเชียงใหม่เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. ๑๙๔๗ 
(พ.ศ.๒๔๙๐) โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดด าเนินการเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๔๖ (พ.ศ.๒๔๘๙) โดยมีครู    
บัวชม อินทะพันธ์ุ เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน ๓๕๐ คน โรงเรียนเปิดด าเนินการในลักษณะสองโรงเรียนไปจนกระทั่ง
ประมาณ ปี ค.ศ. ๑๙๖๘ (พ.ศ.๒๕๑๑) จึงได้มีการปิดโรงเรียนดาราวิทยาลัยแผนกประถม คงไว้แต่โรงเรียนดารา
วิทยาลัยในปัจจุบัน 
 ปี ค.ศ. ๑๙๙๐ (พ.ศ.๒๕๓๓) อาจารย์สมศรี ไชยเศรษฐ ผู้จัดการ และ อาจารย์สมปรารถนา บุณยเกียรติ 
ครูใหญ่ โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้มีการท าเรื่องน าเสนอมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ขออนุมัติให้โรงเรียน
ดาราวิทยาลัยเปิดสอนระบบสหศึกษา และได้รับการอนุมัติให้เปิดในปี ค.ศ. ๑๙๙๑ (พ.ศ.๒๕๓๔) โดยเปิด              
ทีละช้ันเรียน 
 ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ (พ.ศ.๒๕๔๙) โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดสอนโครงการ การเรียนภาษาต่างประเทศ          
โดยเจ้าของภาษา (Native Speaker Program) 
 ปัจจุบันโรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนต้ังแต่ระดบัก่อนประถมศึกษา 
จนถึง ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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แผนท่ีโรงเรียน 
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๑. ลานจอดรถยนต์ด้านหน้าโรงเรียน ๑๙.โรงอาหารเฮเลน เอฟ แมคคลัวร์ ๓๗.สวนคณิตศาสตร ์ ๕๕.แท็งค์น้ าอนุบาล  
๒.ป้อมยามด้านหน้าโรงเรียน ๒๐.อาคารเฮเลน เอฟ แมคคลัวร์ ๓๘.โรงอาหารอาคารวินน่ี เบอร์ สจ๊วต ๕๖.อาคารแมรี่ แคมเบล 
๓.ลานจอดรถยนต์ ๒๑.ห้องน้ าอาคารเฮเลน เอฟ แมคคลัวร์ ๓๙.ห้องท างานหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนต้น ๕๗.สระว่ายน้ า 
๔.ศาลาเอนกประสงค์ ๒๒.แท็งค์น้ าอาคารเฮเลน เอฟ แมคคลัวร์ ๔๐.อาคารโรงเรียนสีเขียว  ๕๘.สนามบาสเกตบอล ๑ สนาม 
๕.อาคารเตรียมอุดม ๒๓.อาคารหอสมดุ และ อาคารจูเลีย แฮทช์ ๔๑.ห้องประชุมมณีบล็อก ๕๙.แท็งค์น้ าสระว่ายน้ า 
๖.อุทยานการศึกษา ๒๔.อาคารอนุสรณ์ ๑๑๐ ปี ( อาคารวิทยาศาสตร์ ) ๔๒.ห้องน้ าอาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ป ี ๖๐.อาคารกีฬา เอ็ดน่า เอสโคล 
๗.สนามบาสเกตบอล ๒๕.โรงอาหารมัธยม ๔๓.ห้องน้ าอาคารวินน่ี เบอร์ สจ๊วต ๖๑.ลู่ว่ิง ๒๐๐ เมตร และสนามฟุตซอล 
๘.สนามวอลเล่ย์บอล ๒๖.อาคารคหกรรม ๔๔.อาคารเรียนศิลปะมัธยมศึกษา ๖๒.สนามฟุตบอล 
๙.สนามแบดมินตัน ๒๗.ลานอเนกประสงค์ ๔๕.โรงเกษตร และ ศูนย์การเรียนรู้ผลิต EM ๖๓.ส านักงานฝ่ายอาคารสถานที่ 
๑๐.โรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน ๒๘.อาคารดารานุสรณ์ ๑๑๘ ปี ๔๖.หอพักชาย ๖๔.บ้านพักอาสาสมัคร 
๑๑.โรงจอดรถผู้บริหารและรถยนต์โรงเรียน ๒๙.อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ๔๗.โรงครัว ๖๕.ห้องน้ า 
๑๒.ศาลารุจิราคาร ๓๐.อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี ๔๘.ห้องวงดุริยางค์ ดารายูนิตี้แบนด์ ๖๖.ถังบ าบัดน้ าเสีย 
๑๓.อาคารอ านวยการ ( ลูซี่ นิบบล็อค ) ๓๑.แท็งค์น้ า อาคารดารานุสรณ์ ๑๑๘ ป ี ๔๙.สนามเด็กเล่นระดับปฐมวัย ๖๗.แท็งค์น้ าอาคารดารารัศมี 
๑๔.สวนสมุนไพร ๓๒.ห้องน้ า อาคารดารานุสรณ์ ๑๑๘ ปี ๕๐.โรงสูบน้ าเสีย ๖๘.อาคารพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหต ุ
๑๕.ประตูทางเข้า - ออก ตรงข้ามห้องพัฒนาวินัย ๓๓.แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ ๕๑.ห้องประชุม อาคารอนุสรณ์ ๑๑๕ ปี ๖๙.หม้อแปลงไฟฟ้า 
๑๖.เสาธงชาติ ๓๔.อาคารดารารัศม ี ๕๒.โรงซักรีด อนุบาล  
๑๗.สนามวงกลม ๓๕.ลานอเนกประสงค์ ๕๓.แปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์  
๑๘.หอประชุมบาร์บาร่าไอแมคคินลีย์ ๓๖.อาคารวินน่ี เบอร์ สจ๊วต ๕๔.อาคารอนุสรณ์ ๑๑๕ ปี ( อาคารอนุบาล )  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

แผนผังรวม  โรงเรยีนดาราวิทยาลัย ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ 
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โรงเรียนดาราวิทยาลัย  แบง่โครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักเรียน  ด้าน
บรหิารงานบุคคล  ด้านบริการการศึกษา  และด้านบรหิารจดัการทั่วไป   ผู้บรหิารยึดหลกัการบรหิาร/เทคนิคการ
บรหิารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management : SBM) และใช้ระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ใน
การปฏิบัตงิาน 
 



๕ 
 

๑.๗   ปรัชญา   
โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เป็นโรงเรียนของมลูนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตั้งอยูบ่นรากฐานแห่งคริสต์

ศาสนานิกายโปเตสแตนท์ มุ่งฝึกอบรมและจัดการศึกษาแก่เยาวชนโดยไม่จ ากัดเช้ือชาติ ศาสนา และฐานะของ
บุคคล เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ  ให้ถึงความสมบูรณ์ด้วยการ
เป็นพลเมืองดี มีความรกัชาติ ศรัทธาในศาสนาและจงรกัภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มมีนุษยธรรม มีระเบียบวินัย        
มีความรับผิดชอบ  มีสุขนสิัยและสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์  มีจิตใจและอารมณ์มั่นคง  มีความรอบรู้เป็นเลิศทาง
วิชาการ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพอยา่งมีประสทิธิภาพ สามารถด ารงตนอย่างพอเพียงและ    
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมสีันติสุข อันเป็นการจัดการศึกษาเพือ่ให้ผูเ้รียนมีชีวิตที่สมบูรณ์ตามแบบพระเยซูคริสต ์
 
 

 วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  มีคุณธรรมตามหลัก 

คริสต์ศาสนา 
 
 

พันธกิจ  
๑. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษา ให้โรงเรียนเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 
๒. จัดการศึกษาใหผู้เ้รียนมีความรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
๓. จัดการศึกษาพฒันาผูเ้รียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
๔. จัดการศึกษาทีป่ลกูฝงัใหผู้้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักครสิต์ศาสนา 
๕. พัฒนาครูใหส้ามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาให้โรงเรียน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

๑.๑   ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
๑.๒  สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง  ระบบการบริหารงาน  และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
   ครบวงจร 
๑.๓   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบด้าน 
๑.๔  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่สง่เสริมให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
๑.๕  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
๑.๖  สถานศึกษามีการสนบัสนุนใหส้ร้างและพฒันาแหล่งเรยีนรู้ ภายในสถานศึกษา 
๑.๗  สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา  สถาบันทางวิชาการและองค์กร  
   ภาครัฐและเอกชน เพื่อพฒันาวิถีการเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๑.๘  สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษา โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีความรู้ตามหลกัสูตรมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึน 
๒.๑  ผู้เรียนมีสุขนสิัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี 
๒.๒  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๒.๓  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  
   คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน ์
๒.๔  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็นตามหลักสูตร 



๖ 
 

๒.๕  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้และมเีจตคติที่ดีต่ออาชีพ
   สุจริต 
๒.๖   ผู้เรียนมสีุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓. พัฒนาผูเ้รียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
๓.๑  ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพฒันาสิง่แวดล้อม 
๓.๒  ผู้เรียนมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
๓.๓  ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามคุณภาพผูเ้รียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔. ปลกูฝงัคุณธรรม จริยธรรมตามหลกัคริสต์ศาสนา 
๔.๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕. ส่งเสริมการพฒันาครูใหส้ามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ ตรงกบังานทีร่ับผิดชอบ  มีครเูพียงพอและ 

พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
๕.๒   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
๑.๘  อัตลักษณ์        “สุขภาพเลิศ  ปัญญาล้ า  คุณธรรมเยี่ยม” 
 

  สุขภาพเลิศ :  โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงาน 
     ที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ  
     และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และ กีฬา อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

  ปัญญาล้้า  : โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงาน 
     ที่มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมีทักษะตามหลักสูตรและมาตรฐานสากลด้วยการ 
     รักการเรียนรู้ รักการอ่าน มีทักษะกระบวนการคิดและเขียนสื่อความ  
     ก้าวทันโลก มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 คุณธรรมเยี่ยม :  โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงาน 
    ที่มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
    ตามหลักค าสอนคริสต์ศาสนามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการ 
    เป็นนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  มีมนุษยสัมพันธ์ ท างานร่วมกับ 
    ผู้อื่นอย่างมีความสุขทั้งทางด้านการเรียนและการด ารงชีวิตในสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 

๑.๙  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้โรงเรียนเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ สภาพความส้าเรจ็/ตัวชี้วัด 

๑.๑ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและ 
      มีความสามารถในการ 
      บริหารจัดการศึกษา 
 

๑. ระดับคุณภาพของผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น าและความคิดริเร่ิมที่เน้นการ 
    พฒันาผู้เรียน 

๒. ระดับคุณภาพของผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล 
    ผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด ทัง้ด้านวิชาการและการจัดการ 
๓. ระดับคุณภาพของผู้บริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
    ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏบิัติการ 
๔. ระดับคุณภาพของผู้บริหารส่งเสริมและพฒันาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ 
    การกระจายอ านาจ 
๕. ระดับคุณภาพความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ต่อการบริหาร 
    จัดการ 
๖. ระดับคุณภาพของผู้บริหาร ใหค้ าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส ่
    การจดัการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๑.๒ สถานศึกษามีการจดั 
      องค์กร โครงสร้าง ระบบ 
      การบริหารงานและ 
      พฒันาองค์กร อยา่งเป็น 
      ระบบครบวงจร 
 

๑. ระดับคุณภาพของการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานที่มีความ 
    คล่องตัวสงูและปรับเปลีย่นได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
๒. ระดับคุณภาพของการจัดการข้อมูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ ครอบคลุมและ 
    ทันต่อการใชง้าน 
๓. ระดับคุณภาพของระบบการประกันคุณภาพภายในที่ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
๔. ระดับคุณภาพของการพฒันาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
๕. ร้อยละของผู้รับบริการและผูเ้ก่ียวข้องพงึพอใจผลการบริหารงานและพฒันา 
    ผูเ้รียน 

๑.๓ สถานศึกษามีการจดั 
      หลักสูตร กระบวนการ  
      เรียนรู้และกิจกรรม 
      พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
      อยา่งรอบด้าน 

๑. ระดับคุณภาพของการจัดหลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง 
    กับท้องถิ่น 
๒. ระดับคุณภาพของการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียน 
    ตามความถนัดความสามารถและความสนใจ 
๓. ระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียนที่สง่เสริมและตอบสนองความ 
    ต้องการความสามารถความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน 
๔. ระดับคุณภาพของการสนับสนุนให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ 
    ลงมือปฏบิัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
๕. ระดับคุณภาพของการนิเทศภายในก ากับตดิตามตรวจสอบและน าผลไป 
    ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
๖. ระดับคุณภาพของการจัดระบบดแูลช่วยเหลือผูเ้รียนที่มีประสิทธิภาพและ 
    ครอบคลุมถงึผูเ้รียนทุกคน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้โรงเรียนเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ สภาพความส้าเรจ็/ตัวชี้วัด 

๑.๔ สถานศึกษามีการจดั 
      สภาพแวดล้อมและการ 
      บริการที่สง่เสริมให้ผู้เรียน 
      พฒันาเต็มศักยภาพ 
 

๑. ระดับคุณภาพของการจัดห้องเรียนห้องปฏิบตัิการอาคารเรียนม่ันคงสะอาด 
    และปลอดภัยมีสิง่อ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใชก้ารได้ดี 
    สภาพแวดล้อมร่มร่ืนและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
๒. ระดับคุณภาพของการจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ 
    ความปลอดภยัของผู้เรียน 
๓. ระดับคุณภาพของการจัดห้องสมุดที่ใหบ้ริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือ 
    ให้ผูเ้รียน เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๑.๕ สถานศึกษามีการประกัน 
      คณุภาพภายในของ 
      สถานศึกษา ตามท่ีก าหนด 
      ในกฎกระทรวง 
 

๑. ระดับคุณภาพของการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. ระดับคุณภาพของการจัดท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจัดการศึกษา 
    ของสถานศึกษาที่มุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๓. ระดับคุณภาพของการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ 
    บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๔. ระดับคุณภาพของการตดิตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม 
    มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๕. ระดับคุณภาพของการน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
    ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
๖. ระดับคุณภาพของการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน 
    คณุภาพภายใน 

๑.๖ สถานศึกษามีการ 
      สนับสนุนให้สร้างและ 
      พฒันาแหล่งเรียนรู้ภายใน 
      สถานศึกษา 

๑. ระดับคุณภาพของการสร้างและพฒันาแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ 
    ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ 
    เรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

๑.๗ สถานศึกษามีการร่วมมือ  
      กันระหว่างบ้าน องค์กร 
      ทางศาสนา  สถาบันทาง 
      วิชาการ และองค์กร 
      ภาครัฐและเอกชน เพื่อ 
      พฒันาวิถีการเรียนรู้ใน 
      ชุมชนและภูมิปญัญา 
      ท้องถิ่น 

๑. ระดับคุณภาพของการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
    ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 

๑.๘ สถานศึกษามีการบริหาร 
      และจัดการศึกษา โดยใช ้
      สถานศึกษาเป็นฐาน 

๑. ระดับคุณภาพของการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
๒. ระดับคุณภาพของการบริหารเชงิกลยุทธ์และใช้หลักการมีสว่นร่วม 
๓. ระดับคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพฒันาสถานศึกษา 
๔. ระดับคุณภาพของการจัดรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๕. ระดับคุณภาพของการตรวจสอบและถ่วงดุล 

 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ให้มีความรู้ตามหลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

เป้าประสงค์ สภาพความส้าเรจ็/ตัวชี้วัด 
๒.๑ ผู้เรียนมีสขุนิสัย  
      สุขภาพกายและ 
      สขุภาพจิตทีด่ ี

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดี 
    ต่อตนเอง 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสขุนิสัยในการดแูลสขุภาพและออกก าลงักายสม่ าเสมอ 
    หลีกเลี่ยงต่อสภาวะทีเ่สี่ยงต่อโรค อุบตัิเหตภุัยและสิ่งเสพตดิ 

๒.๒ ผู้เรียนมีทักษะในการ 
      แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
      รักการเรียนรู้ และพฒันา 
      ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
    แหลง่เรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการอ่านฟังดูพดูเขียนและตั้งค าถามเพื่อค้นคว้า 
    หาความรู้เพิ่มเติม 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่เรยีนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคดิเห็นเพื่อการ 
    เรียนรู้ระหว่างกัน 
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่ใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

๒.๓ ผู้เรียนมีความสามารถ 
      ในการคดิวิเคราะห ์
      คดิสงัเคราะห์  
      มีวิจารณญาณ  
      มีความคดิสร้างสรรค ์    
      คดิไตร่ตรองและ             
      มีวิสยัทัศน์ 

๑. ร้อยละของผู้เรียนสรุปความคิดจากเร่ืองที่อ่านฟงัและดแูละสือ่สารโดย 
    การพดูหรือเขยีนตามความคิดของตนเองมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
๒. ร้อยละของผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปญัหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
๓. ร้อยละของผู้เรียนก าหนดเปา้หมายคาดการณ์ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมี 
    เหตุผลประกอบ 
๔. ร้อยละของผู้เรียนมีความคดิริเร่ิมและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

๒.๔ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ 
      ที่จ าเป็นตามหลักสตูร 

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
    และทักษะทางภาษาทีเ่หมาะสมกับวยั 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่ผลการประเมินการอ่านคิดวเิคราะหแ์ละเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
๕. ร้อยละของผู้เรียนผลการทดสอบระดบัชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ 

๒.๕ ผู้เรียนมีทักษะในการ 
      ท างาน รักการท างาน 
      สามารถท างานร่วมกับ 
      ผู้อ่ืนได ้และมีเจตคติทีด่ ี
      ต่ออาชีพสุจริต 

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่ท างานอย่างมีความสขุมุ่งม่ันพฒันางานและภูมิใจในผลงาน 
    ของตนเอง 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้สึกทีด่ีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกับอาชีพ 
    ที่ตนเองสนใจ 

๒.๖ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและ 
      ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  
      ดนตรี  และกีฬา 

๑.ร้อยละของผู้เรียนที่สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป ์ 
   กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 

เป้าประสงค์ สภาพความส้าเรจ็/ตัวชี้วัด 
๓.๑ ผู้เรียนมีจติส านึกในการ 
      อนุรักษ์และพัฒนา 
      สิง่แวดล้อม 

๑. ร้อยละของผู้เรียนทีต่ระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษแ์ละพัฒนาสิง่แวดล้อม 

๓.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะของ 
      ผูเ้รียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
๒. มีภูมิรู้  
๓. รู้จักใช้วิจารณญาณ 
๔. เป็นนักคิด  
๕. สามารถสื่อสารได้                       
๖. มีระเบียบวินัย  
๗. ใจกว้าง  
๘. รอบคอบ  
๙. กล้าตดัสินใจ  
๑๐. ยุติธรรม 

๓.๓ ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม 
      คณุภาพผูเ้รียนโรงเรียน 
      มาตรฐานสากล 
 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะตามคุณภาพผู้เรยีนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๑.  เป็นเลิศวิชาการ 
๒.  สื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา 
๓.  ล้ าหน้าทางความคิด 
๔.  ผลติงานอย่างสร้างสรรค ์
๕.  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสงัคมโลก 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๔ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามหลักคริสต์ศาสนา 
เป้าประสงค์ที ่ สภาพความส้าเรจ็/ตัวชี้วัด 

๔.๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม    
      จริยธรรม และค่านิยม 
      ที่พึงประสงค ์

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคา่นิยมที่พึงประสงค์ 
๑. รักชาตศิาสน์กษตัริย ์
๒. ซ่ือสัตยส์ุจริต  
๓. มีวินัย  
๔. ใฝ่เรียนรู้  
๕. อยู่อย่างพอเพยีง 
๖. มุ่งม่ันในการท างาน 
๗. รักความเป็นไทย       
๘. มีจิตสาธารณะ 
๙. มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคริสตศ์าสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ส่งเสริมการพัฒนาครูใหส้ามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สภาพความส้าเร็จ/ตัวชี้วัด 

๕.๑ ครูและบุคลากรทางการ 
      ศึกษามีความรู้  
      ความสามารถตรงกับ 
      งานที่รับผิดชอบ  
      มีครูเพียงพอและพัฒนา 
      ตนเองอยู่เสมอ 

๑. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    ทางการศึกษาหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
๒. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรอื 
    ตามความถนัด 
๓. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามจี านวนพอเพยีง 

๕.๒ ครูและบุคลากรทางการ 
      ศึกษามีความรู้  
      ความสามารถในการ 
      จัดการเรียนการสอน 
      อย่างมีประสทิธิภาพ  
      และเน้นผูเ้รียนเป็น 
      ส าคัญ 
 

๑. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 
    ทั้งด้านความรูท้ักษะกระบวนการสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๒.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคล 
    และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพฒันาศักยภาพของ 
    ผู้เรียน 
๓. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ 
    ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสติปญัญา 
๔. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 
    ผนวกกับการน าบรบิทและภูมิปญัญาของท้องถ่ินมาบรูณาการในการจัดการ 
    เรียนรู ้
๕. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา วัดและประเมนิผลที่มุ่งเน้นการ 
    พัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย 
๖. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ค าแนะน าค าปรึกษาและ 
    แก้ไขปัญหาให้แกผู่้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ 
    เสมอภาค 
๗. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการศึกษาวิจยัและพัฒนา 
    การจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 
๘. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่าง 
    ที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
๙. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนตามวิชา 
    ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



๑๒ 
 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๒.๑   ผู้รบัใบอนญุาต  นางสิรินันท์  ศรีวีระสกลุ 
   โทรศัพท์  ๐๘  ๑๗๔๖๖๑๔๙  e-mail : Sirinansr@hotmail.com 
   วุฒิการศึกษาสงูสุด  ปริญญาเอก สาขา บรหิารการศึกษา 
   ด ารงต าแหนง่ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ จนถึงปัจจบุัน เป็นเวลา ๑ ป ี
 
 ๒.๒  ผู้จัดการ   นางชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์ 
   โทรศัพท์ ๐๘๑๘๓๓ ๒๙๑๙ e-mail: Chuanpislpp@hotmail.com 
   วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาเอก     สาขา   บรหิารการศึกษาและผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
   ด ารงต าแหนง่ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๓ ปี  
 
 ๒.๓   ผู้อ านวยการโรงเรียน   นางอวยพร  หว่างตระกูล  
   โทรศัพท์  ๐๘  ๙๘๕๐  ๕๕๗๔    e-mail:U_wangtrakul@hotmail.com 
   วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาเอก  สาขา ผู้น าทางการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
   ด ารงต าแหนง่ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๒ ปี  
 
 ๒.๔ ลักษณะผูร้ับใบอนุญาต 

 บุคคลธรรมดา 
   นิติบุคคล 

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท  มูลนิธิในพุทธศาสนา/ การกุศลของวัด 
 มูลนิธิในครสิต์ศาสนา   มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
 อื่น ๆ (ระบุ).............................. 

 

๓. ข้อมลูนักเรียน (ณ วันที่๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๘) 
 ๓.๑ ที่ตั้ง    กทม.       ภูมิภาค 

  
๓.๒ ลักษณะโรงเรียน 
   สามัญทั่วไป    สามัญศึกษาและEP   EP    อิสลามศึกษา 

    การกุศล          การสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามญัของมลูนิธิ/มสัยิด 
   
 ๓.๓ ระดับทีเ่ปิดสอน 
    ปฐมวัย     ปฐมวัย - ประถมศึกษา   ปฐมวัย - ม.ต้น 
    ปฐมวัย - ม.ปลาย    ประถมศึกษา    ประถมศึกษา - ม.ต้น 
    ประถมศึกษา - ม.ปลาย   ม.ต้น     ม.ต้น - ม.ปลาย 
    ม.ปลาย     อื่นๆ 

 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

๓.๔ จ านวนห้องเรียนจ าแนกตามหลกัสูตร 

ระดับชั้น 
จ้านวนห้องเรียน 

ไทย รวม 
เตรียมอนบุาล ๒ ๒ 
อนุบาล ๑๗ ๑๗ 
ประถมศึกษา (ป.๑-๖) ๖๘ ๖๘ 
มัธยมต้น (ม.๑-๓) ๓๓ ๓๓ 
มัธยมปลาย(ม. ๔-๖) ๓๗ ๓๗ 

รวม ๑๕๗ ๑๕๗ 
 
๓.๕ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตรและเพศ(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

หลักสูตรโครงการ/ 
ระดับชั้น 

จ้านวนผู้เรียน 
ไทย 

รวม 
ชาย หญิง 

เตรียมอนบุาล ๑๐ ๑๗ ๒๗ 
อนุบาล ๑๘๖ ๑๙๓ ๓๗๙ 
ประถมศึกษา (ป.๑-๖) ๑,๒๔๓ ๑,๓๗๕ ๒,๖๑๘ 
มัธยมต้น (ม.๑-๓) ๗๓๓ ๗๘๕ ๑,๕๑๘ 
มัธยมปลาย(ม. ๔-๖) ๗๐๖ ๙๖๘ ๑,๖๗๔ 

รวม ๒,๘๗๘ ๓,๓๓๘ ๖,๒๑๖ 
 
 

๓.๖  จ านวนผู้เรียนที่มลีักษณะพิเศษ 
 

รายการ 

จ้านวน (คน) 

เตรียมอนุบาล
และอนุบาล 

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม คิดเปน็
ร้อยละ 

๑. ผู้เรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม ๗ ๒๕ ๑๕ ๑๔ ๖๑ ๐.๙๘ 
๒. ผู้เรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ - ๑๐๘ - - ๑๐๘ ๑.๗๔ 
๓. ผู้เรียนปัญญาเลิศ       
    ๓.๑ คณิตศาสตร์ - ๑๗๗ ๓๘ ๓๗ ๒๕๒ ๔.๐๖ 
    ๓.๒ วิทยาศาสตร์ - ๑๓๗ ๔๕ ๒๓ ๒๐๕ ๓.๓๐ 
    ๓.๓ ภาษาอังกฤษ - ๑๗๓ ๔๐ ๕๑ ๒๖๔ ๔.๒๕ 
    ๓.๔  ศิลปะ - ๒๘๖ ๕๗ ๔๗ ๓๙๐ ๖.๒๘ 
    ๓.๕ นาฏศิลป์/ดนตรี - - - ๑๖ ๑๖ ๐.๒๖ 
    ๓.๖ พลศึกษา - ๑๕๓ ๒๗ ๕๑ ๒๓๑ ๓.๗๒ 
๔. ผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ       
    ๔.๑ ยากจน - ๒๓ ๒๗ ๓๘ ๘๘ ๑.๔๒ 
๕. ผู้เรียนซ้ าชั้น ๑ - - ๑ ๒ ๐.๐๓ 
๖. ผู้เรียนที่ขาดเรียนมากกว่าร้อยละ ๕  
    ของเวลาเรียน (วัน)  ตลอดปีการศึกษา 

๑๑๐ ๓๕๒ ๑๒๐ ๓๓๖ ๙๑๘ ๑๔.๗๙ 

๗. ผู้เรียนลาออกกลางคัน ๔ ๒๓ ๒ ๘ ๓๗ ๐.๖๐ 
๘. ผู้เรียนที่ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ๑๑ ๔๓ ๘๙ ๓๙ ๑๘๒ ๒.๙๓ 



๑๔ 
 

 
๓.๗  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการ 

    สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๕,๒๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๐ 
 ๓.๘  จ านวนนักเรียน ๖,๐๘๔ คน ที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๙ 
 ๓.๙  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์วรรณคดีและนันทนาการ ๖,๑๗๖ คน 
                  คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๘ 
 ๓..๑๐   จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลกูที่ดขีองพ่อ แม่ ผูป้กครอง  ๕,๙๗๒ คน  คดิเป็นร้อยละ ๙๖.๑๙ 
 ๓.๑๑  จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนทีด่ีของโรงเรียน  ๖,๒๐๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓.๑๒  จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสงัคมทั้งในและนอกประเทศ ๖,๒๐๘ คน  
      คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓.๑๓ จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งสม่ าเสมอ 
                    ๖,๑๖๓ คน คดิเป็นร้อยละ ๙๙.๒๘ 
 ๓.๑๔  จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถดา้นการคิดตามที่ก าหนดในหลกัสตูรสถานศึกษา ๖,๒๐๘ คน  
                    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๑๕  จ านวนนักเรียนที่ผา่นเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตวัเข้ากับสงัคมตามท่ีก าหนดใน 
         หลักสตูรสถานศกึษา ๖,๑๕๙ คน  คดิเป็นร้อยละ ๙๙.๒๑ 

 ๓.๑๖  จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   อ.๓ จ านวน ๑๖๗  คน    คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๐ 
   ป.๖ จ านวน ๔๔๐  คน    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   ม.๓ จ านวน ๕๓๓  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
   ม.๖ จ านวน ๖๑๑  คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓.๑๗  อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑ : ๑๗ 
 
 
๔. ข้อมลูบุคลากร 

 ๔.๑ จ านวนบุคลากร  จ าแนกตามหน้าที่  เพศ  ระดับการศึกษา  อายุ  และประสบการณ์   
 

ประเภทบุคลากร 

 
เพศ (คน) 

 
ระดับการศึกษา (คน) 

 
อายุเฉลี่ย 

(ปี) 

 
ประสบการณ์ 

ในต้าแหน่ง(เฉลี่ย) 
(ปี) ชาย หญิง ต่้ากว่า 

ป.ตรี 
ป.ตร ี สูงกว่า 

ป.ตรี 
ผู้รับใบอนุญาต  - ๑ - - ๑ ๕๙ ๑ 
ผู้จัดการ - ๑ - - ๑ ๕๒ ๓ 
ผู้อ านวยการ - ๑ - - ๑ ๕๙ ๒ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ๒ ๒ - - ๑ ๕๒ ๕ 
ผู้ช่วยผู้จดัการ ๑ - - - ๑ ๕๕ ๔ 
ครู (บรรจุ)     ๖๐ ๒๙๗ ๔ ๒๓๔ ๑๑๙ ๔๒.๙๓ ๑๕.๒๗ 
ครูต่างประเทศ ๑๕ ๑๙ - ๓๐ ๔ ๓๑.๓๕ ๔.๕๖ 
พี่เลี้ยง - ๕ - ๕ - ๕๐ ๒๒ 
บุคลากรทางการศึกษา ๓ ๕ - ๕ ๓ ๔๘.๒๖ ๓.๖๓ 
นักการภารโรง ๓๐ ๖๑ ๘๘ ๓ - ๔๘.๒๖ ๑๓.๒๒ 
คนขับรถ ๕ - ๕ - - ๓๙.๔๐ ๔.๒๐ 
ยามรักษาความปลอดภัย ๙ ๑ ๑๐ - - ๕๑.๔๐ ๑๓.๗๐   



๑๕ 
 

 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก   ๓๕๗  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
จ านวนครูที่สอนตรงตามความถนัด  ๓๕๗  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 

 

 
๕. ข้อมูลอาคารสถานท่ี  

อาคารเรียนจ านวน ๙   หลงั   อาคารประกอบจ านวน ๙ หลงั  
สระว่ายน้ า  ๓ สระ     สนามเดก็เล่น           ๔     สนาม  

 ห้องเทเบลิเทนนสิ ๑ ห้อง  สนามแบดมินตัน  ๔     สนาม 
 สนามบาสเกตบอล       ๕    สนาม  ห้องเรียน  ๑๗๑ ห้อง 
 สนามวอลเล่ย์บอล       ๑   สนาม  ห้องสมุด  ๒ ห้อง 
 ห้องประชุม  ๗ ห้อง  หอประชุม  ๒ โรง 
 สนามฟุตบอล  ๑ สนาม  โรงอาหาร  ๔ โรง 
 สนามฟุตซอล  ๑ สนาม  ห้องออกก าลังกาย ๑ ห้อง 
 ลู่ว่ิง ๒๐๐ เมตร  ๑ ลู ่  ห้องพยาบาล  ๔ ห้อง 
 ศาลาที่พัก  ๑๐ จุด  ลานอเนกประสงค์ ๔ แห่ง   
 หอพัก   ๒ หลงั  บ้านพักคร ู  ๒ หลงั 

ห้องประกอบการเรียน ๕๐ ห้อง  ห้องน้ า   ๒๖๓ ห้อง  
  

  

๖. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
 

รายรับ บาท รายจา่ย บาท 
เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) ๗๐,๕๖๖,๐๐๐ งบด าเนินการ/เงินเดือน - ค่าจ้าง ๑๓๑,๙๗๘,๐๐๐ 

เงินนอกงบประมาณ ๒๑๙,๑๕๐,๐๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๑๑๙,๓๙๗,๐๐๐ 
รวมรายรับ ๒๘๙,๗๑๖,๐๐๐ รวมรายจ่าย ๒๕๑,๓๗๕,๐๐๐ 

 

 งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ   ๔๕.๕๕    ของรายรับ 
 งบพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ   ๔๑.๒๑   ของรายรับ 
 

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
๗.๑ อาชีพหลักของชุมชน  คือ    
  รับราชการ    ค้าขาย     เกษตรกร 
  รับจ้าง    ไม่มีอาชีพ     อื่น ๆ (ระบุ)……………….. 

๗.๒ ศาสนาที่ชุมชนนับถือ  คือ    
  พุทธ    คริสต ์     อิสลาม 
  ฮินดู    ซิกข ์     อื่น ๆ……………………….. 

๗.๓ อาชีพหลักของผูป้กครองส่วนใหญ่  คือ    
  รับราชการ    ค้าขาย     เกษตรกร 
  รับจ้าง    ไม่มีอาชีพ     อื่น ๆ (ระบุ)……………….. 

๗.๔ ศาสนาที่ผูป้กครองส่วนใหญ่นับถือ  คือ    
  พุทธ    คริสต ์     อิสลาม 
  ฮินดู    ซิกข ์     อื่น ๆ……………………….. 



๑๖ 
 

๗.๕ รายได้เฉลี่ยของผูป้กครองต่อครอบครัว  ๖๐,๐๐๐ –๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อป ี
 ๗.๖ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินที่เป็นทีรู่้จกัโดยทั่วไป คือ ประเพณีรดน้ าด าหัววันสงกรานต์                     
           ประเพณียี่เปง็ วันลอยกระทง 
 

๘. โอกาสและข้อจ้ากัดของโรงเรียน 
 ๘.๑ โอกาส /จุดแข็ง 

o ตั้งอยู่ใกล้แหลง่เรียนรูท้ี่ส าคัญและเป็นประโยชน์ได้แก่แหล่งโบราณสถานสถานที่ทอ่งเที่ยว 
o ตั้งอยู่ในเมืองอยู่ใกล้สถานทีร่าชการโรงพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆ 
o ตั้งอยู่ในเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น  ใกล้ตลาด  แหล่งชุมชนและห้างสรรพสินค้า 
o ปลอดภัยต่อยาเสพติด แหล่งเรงิรมย์ แหล่งการพนัน มอมเมาเยาวชน 
o สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 
o สภาพแวดล้อมดี ปลอดโปร่ง ไม่แออัดและบรรยากาศร่มรื่น 
o ได้รับการสนบัสนุนจากชุมชนผูป้กครองคณะกรรมการสถานศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
o ผู้ปกครองและชุมชนมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมของโรงเรียน และมีสมัพันธ์ที่ดีต่อกัน 
o มีวิทยากรในทอ้งถ่ินที่มีความรู ้
o ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานต่างๆเพื่อบรกิารชุมชนด้านสขุภาพ  กีฬา  และสวัสดิภาพ 
o การคมนาคมสะดวกมรีถรับจ้าง รถประจ าทางผ่าน 
o บุคลากรมีความรู้ความสามารถ  เอาใจใส่ ดูแลเดก็เปน็อย่างดี 
o ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรใหม้ีจรรยาบรรณคร ู
o สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร 
o ผู้ปกครองมีศรัทธา มีทัศนคติ และความเช่ือมั่นที่ดีต่อโรงเรียน 
o ผู้ปกครองส่วนใหญจ่บการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
o สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกจิดผีู้ปกครองเอาใจใส่ 
o เน้นจุดเด่นด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาเยอรมัน  
o มีความคล่องตัวในการบรหิารจัดการ 
o มีสื่อและนวัตกรรมทีห่ลากหลาย มีคุณภาพและเพียงพอตอ่การเรียนรู้ 
o มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมทกุพื้นที ่
 

 ๘.๒  ข้อจ ากัด/จุดอ่อน 
o ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนเทศบาล และโรงเรียนรัฐบาลหลายโรง 
o ที่พักอาศัยของผู้เรียนห่างไกลจากโรงเรียน 
o ไม่มีรถรบั-ส่งผู้เรียน 
o โรงเรียนตัง้อยู่ใกลก้ับโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ ท าให้การจราจรติดขัดในช่วงเวลาเรง่ด่วน 

 
 
 
 
 
  



๑๗ 
 

๙. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 
 

โครงสร้างเวลาเรียน  ระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เชยีงใหม ่

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน  (ระดับประถมศึกษา) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
สาระพื้นฐาน 
ภาษาไทย 

 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๑๖๐ 

 
๑๖๐ 

 
๑๖๐ 

คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
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 
รวม ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
กิจกรรม 
ภาษาไทย  (การอ่าน - เขียน) 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แนะแนว 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

ลูกเสือ - เนตรนารี ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ชมรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวม ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
 

หมายเหตุ   โรงเรียนจัดกิจกรรมเสรมิเพือ่พัฒนาทักษะการเรียนรู้มุง่สู่ความเป็นเลิศได้แก่  คณิตศาสตร์  
   วิทยาศาสตร์  คอมพิวเตอร์  ภาษาอังกฤษ  และภาษาจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 
 

โครงสร้างเวลาเรียน  ระดับมัธยมศึกษา 
โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เชยีงใหม ่

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
 

 เวลาเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ - ม.๖ 
สาระพื้นฐาน     
ภาษาไทย ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ 
คณิตศาสตร์ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ 
วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ 
สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ 
ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ 
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 
ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ 
รวม ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๑,๖๔๐ 
สาระเพิ่มเติม ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑,๖๐๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 
แนะแนว 
ลูกเสือ - เนตรนารี/รักษาดินแดน 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 
รวม  ๓  ปี 

๓,๖๐๐ 
 
 

๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑)  - หอสมุดมีขนาด ๗๗๕ ตารางเมตร   
   จ านวนหนังสือในหอสมุด ๒๔,๑๑๐ เลม่ 
   การสบืค้นหนงัสือและการยืม - คืน ใช้ระบบคอมพิวเตอร ์
   จ านวนนักเรียนที่ใช้หอสมุด (นอกเวลาเรียน) ในปกีารศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๒๓๔ คน ต่อวัน   
   คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๗ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

- ห้องสมุดประถมมีขนาด ๑๙๒ ตารางเมตร   
   จ านวนหนังสือในหอ้งสมุดประถมและตู้หอ้งสมุดเคลื่อนที่ ๙,๖๕๑ เล่ม 
   การสบืค้นหนงัสือและการยืม - คืน ใช้ระบบคอมพิวเตอร ์

 จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดประถม (นอกเวลาเรียน) ในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๒๗๘ คน 
 ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๘ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 



๑๙ 
 

๒)  ห้องปฏิบัติการมีทัง้หมด ๕๑ ห้อง  ได้แก่ 
ห้องคอมพิวเตอร์  ๙  ห้อง  ห้องวิทยาศาสตร์  ๖ ห้อง 
ห้องศิลปะ  ๓  ห้อง  ห้องดนตรี  ๗ ห้อง 
ห้องนาฏศิลป ์  ๕  ห้อง           ห้องพยาบาล  ๔ ห้อง 
ห้องศาสนสัมพันธ ์ ๒  ห้อง  ห้องแนะแนว  ๓ ห้อง 
ห้องพละ   ๒  ห้อง  ห้องลูกเสือ  ๑        ห้อง 
ห้องคหกรรม  ๓  ห้อง  ห้อง TBM  ๑ ห้อง 
ห้องอาเซียน  ๑  ห้อง  ห้องเรียนสีเขยีว  ๑   ห้อง

 ห้องมัลติมีเดยี  ๑  ห้อง  ห้องลีลาศ  ๑ ห้อง 
ห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง   ๑  ห้อง    

  
๓) เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งานมีทัง้หมด ๘๑๒ เคร่ือง 

 
คอมพิวเตอร ์ จ้านวน  (เครื่อง) 

๑.  ใช้ในการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูล 
     ทางอินเทอร์เน็ตได ้

๕๕๙ 

๒.  ใช้ในการบริหารและสืบค้นข้อมูล               
     ทางอินเทอร์เน็ตได ้

๒๕๓ 

  
 จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ของนักเรียนทัง้หมด 
 

๔)  แหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียน 
- อุทยานการศึกษา 
- สวนสมุนไพร 
- สวนไม้หอม 
- ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา 
- ห้องสมุดประถม 
- อาคารหอสมุด 
- ห้องเรียนสีเขยีว 
- ห้องคีย์บอร์ด 
- ห้องแชมเบอร์ 
- ห้องกีต้าร์ 
- ห้องคอมโบ 
- ห้องดุริยางค์วงเล็ก 
- ห้องดุริยางค์วงใหญ ่
- ห้องดนตรีไทย 
- ห้องลีลาศ 
- ห้องนาฏศิลป ์ระดับประถมศึกษา 
- ห้องนาฏศิลป ์ระดับมัธยมศึกษา 
- ห้องศิลปะ ประถมศึกษาตอนต้น 
- ห้องศิลปะ ประถมศึกษาตอนปลาย 
- ห้องศิลปะ มัธยมศึกษา 
- ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 



๒๐ 
 

- ห้อง ICT 
- ห้อง ICT ครู 
- ห้องเรียน Pop Arts Studio 
- ห้องแนะแนว ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
- ห้องเด็กพิเศษระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
- ห้องศูนย์ TBM 
- ห้องอ่าน TBM 
- ห้องพยาบาล 
- ห้องปฏบิัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาตอนต้น 
- ห้องปฏบิัติการวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาตอนปลาย 
- ห้องปฏบิัติการวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น 
- ห้องปฏบิัติการวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
- ห้องปฏบิัติการคหกรรมประถมศึกษาตอนปลาย 
- ห้องปฏบิัติการคหกรรมมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ห้องปฏบิัติการคหกรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย 
- ฐานการเรียนรู้เกษตร  
- สนามเด็กเล่น 
- ลานกิจกรรม 
- ป้ายนิเทศ/บอร์ด 
- มุมหนังสือ 
- โรงอาหาร 
- สระว่ายน้ า 
- ห้องศูนย์ TBM 
- ห้องภาษาจีน 
- ห้องมัลติมีเดยี (หอสมุด) 
- สวนคณิตศาสตร์ 
- ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 
- อาคารพิพิธภัณฑ ์
- โรงเพาะเห็ด 
- สนามฟุตบอล 
- ห้องกิจกรรมบ าบดัเด็กพิเศษ 

 
๕) แหลง่เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

- กองบิน ๔๑ 
- ก าแพงเมืองและประตูเมืองเชยีงใหม ่
- คริสตจักรที่หน่ึง เชียงใหม ่
- คริสตจักรพระพร จ.เชียงใหม ่
- คริสตจักรศิริวฒันา จ.เชยีงใหม ่
- คริสตจักรสืบนทีธรรม จ.เชยีงใหม ่
- กองพันสัตวต์่าง  อ.แม่ริม จ.เชยีงใหม ่
- มหาวิทยาลัยแม่โจ ้จ.เชยีงใหม ่
- โรงภาพยนตร์เมญ่า จ.เชยีงใหม ่
- ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า  อ.สันก าแพง จ.เชยีงใหม ่
- โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่



๒๑ 
 

- โรงเรียนบา้นบวกหมื้อ อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม ่
- โรงเรียนศรีสังวาล อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่
- โรงละครวิทยาลยันาฏศิลป จ.เชยีงใหม ่
- วัดผาลาด จ.เชยีงใหม ่
- วัดดอนจั่น จ.เชียงใหม ่
- วัดเชยีงม่ันจ.เชียงใหม ่
- วัดสวนดอกจ.เชยีงใหม ่
- วัดสวนพริก จ.เชยีงใหม ่
- วัดพระสิงห ์จ.เชยีงใหม ่
- วัดเกตการาม จ.เชียงใหม ่
- วัดเจดีย์หลวง จ.เชยีงใหม ่
- วัดพญาเม็งราย จ.เชยีงใหม ่
- วัดสันศรี อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่
- วัดแม่คาว อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่
- วัดดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม ่
- วัดแม่แก้ดน้อย อ.สันทราย จ.เชยีงใหม ่
- วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก 
- พระราชวังมฤคทายวัน จ.ประจวบคิริขันธ์   
- อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยั จ.สโุขทยั 
- พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุมั์งกร จ.สุพรรณบุรี  
- เวียงกุมกามและวดัช้างค้ า อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม ่
- ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง จ.เชียงใหม ่
- ศูนย์หตัถกรรมร่มบ่อสร้าง อ.สันก าแพง จ.เชยีงใหม ่
- ศูนย์พฒันาทรัพยากรมนุษย์ลา้นนา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม ่
- ศูนย์สงเคราะหบ์ุคคลปญัญาอ่อนภาคเหนืออ.สารภี จ.เชียงใหม ่
- ศูนย์วิจัยเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่เชยีงใหม ่
- ศูนย์การศึกษาพฒันาห้วยฮ่องไคร้ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม ่
- น้ าพุร้อนสันก าแพง อ.สันก าแพง จ.เชยีงใหม ่
- สถานีพลังงานแสงอาทิตย์ อ.สันก าแพง จ.เชยีงใหม ่
- สถานสงเคราะหค์นชราวยัทองนิเวศน์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่
- สถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพคนชราแมคเคน อ.สารภี จ.เชียงใหม ่
- สวนสัตว์เชยีงใหม่ จ.เชียงใหม ่
- หอศิลป์วฒันธรรมเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม ่
- สวนพฤษศาสตร์ อ.แม่ริม จ.เชยีงใหม ่
- สวนพฤษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่
- จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี  กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

๖)  ปราชญช์าวบ้าน/ภูมิปญัญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวฒุิ ทีส่ถานศกึษาเชญิมาใหค้วามรู้แก่ครู นักเรียน  
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ล้าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/หน่วยงาน เรื่อง 
จ้านวน 
(ครั้ง) 

๑ องค์การบริหารส่วนต าบลสุเทพ การคุ้มครองผูบ้ริโภค ๑ 
๒ ธนาคารออมสิน สาขาช้างเผือก การรับฝากเงิน กิจกรรมออมเพื่ออนาคต ๑ 
๓ เจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑแ์มลงสยาม ความรู้เก่ียวกับแมลงทุกชนิด ๑ 
๔ เจ้าหน้าที่จากหอประวัติศาสตร์  

เมืองเชยีงใหม ่
ความรู้เก่ียวกับเมืองเชยีงใหม่ในอดตี ๑ 

๕ ผช.ศจ. ศศิธร            สงัข์อู๋ การส่งเสริมพฒันาการเด็ก ๑ 
๖ นางภริตพร               ศักดิ์ทอง การปฏิบตัิตนให้ปลอดภยัจากอุบตัิเหตุบนท้องถนน ๑ 
๗ บ.แก๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล  

(ผู้ผลติการ์ตูน เบ๊น-โบ๊ท) 
ดื่มนมน้ันดีที่สุดนะเด็กๆ ๑ 

๘ คณะกรรมการส่งเสริมการเลือกตั้ง การเลือกตั้ง ๑ 
๙ บ.เพรสซิเดนทเ์บเกอร์จ ากัด 

(ผู้ผลติและจ าหน่ายขนมปงัฟาร์มเฮ้าส)์ 
ขบวนการทานอาหารครบหมู ่ ๑ 

๑๐ พตต.เบน วงศ์เครือ ยาเสพตดิ ๑ 
รตต.อิสระพงษ ์ อุดทาค า 
ดต.ธีระยุทธ ดวงสว่าง 
ดต.โสภณวิทย ์ วังแก้ว 
นายศุภนาฎ ปัญญาราช 

๑๑ 
 

นายวินิจ จอกดี การเตรียมพร้อมเม่ือเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภยั ๑ 

นายสมศักดิ ์ บุญชิมา   

นายอุดม เบ้าเจริญ   
นายไกรศรี ไชยศรี   

๑๒ ส านักงานการศึกษานอกโรงเรียน  
จ.ล าพูน 

น าเสนอผลงาน STEM ศึกษา ๑ 

๑๓ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั น าเสนอผลงาน STEM ศึกษา ๑ 
๑๔ นายพนมเทียน ทนค าด ี STEM ศึกษา และการบ าบดัน้ าเสีย ๑ 
๑๕ อาจารย์ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์ STEM ศึกษา และศาสตร์ทางศลิป ์ ๑ 
๑๖ ดร.วิทยา ภีระ การท าวิจัยเก่ียวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๑ 
๑๗ รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี การท าวิจัยเก่ียวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๑ 
๑๘ รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี การท าวิจัยเก่ียวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๑ 
๑๙ นายบุญช ู จันทรบุตร การนวดด้วยลูกประคบ ๑ 
๒๐ นายทนงคศักดิ ์ พรหมมา การท าข้าวแต๋น ๑ 

๒๑ นางพัชรินทร์ ชัยมาตุ่น การท าไข่ป่าม ๑ 

๒๒ นางเบญจวรรณ ประชุมของ การท าขนมถั่วแปบ ๑ 

๒๓ นางอินทิรา มาศรี การท าไข่นกกระทา ๑ 

๒๔ นางปิยรัตน์ ชัยศรี การท าขนมวง ๑ 

๒๕ นางศิริยากร ชัยเทพ การท าข้าวหม่ี ๑ 

๒๖ นายอดิศักดิ ์ พรหมมา ศิลปะกระดาษช าระ ๑ 

๒๗ นางส ารวย นามปา ผ้าบาติก ๑ 



๒๓ 
 

 
ล้าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล/หน่วยงาน เรื่อง 

จ้านวน 
(ครั้ง) 

๒๘ นายวิชัย วงศต์รี การท าว่าว ๑ 

๒๙ นางบุญปั่น วงจักร์ กรวยใบตอง ๑ 

๓๐ นางพิมพา ยิ่งรักชยั พัดจากไม้ไผ ่ ๑ 

๓๑ นายพลาเทพ บุญหมื่น การท าโดมผา้ ๑ 

๓๒ ดร.สุภาพร ดาวทอง สนุกกับวิทยาศาสตร์ ๑ 
 ดร.นภัสถ ์ จันทร์มี   

 
 

ปราชญ์ชาวบ้าน/  ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ ผู้เรียน 
ท่ี ประเภทความรู้  จ้านวนครั้ง 
๑ คหกรรม ๖ 
๒ หัตถกรรม ๗ 
๓ ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ ๒ 
๔ ความปลอดภัย/อุบัตเิหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย ๒ 
๕ สุขภาพ/การแพทย์/สุขอนามัย ๕ 
๖ สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร ๑ 
๗ การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน ๘ 
๘ ประวัติศาสตร ์ ๑ 

 
๑๑. ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 
 ๑๑.๑ ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
สถานศึกษา 
 

 โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

 การตรวจตดิตามประเมินผลการจัด
การศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

 พลังส าคัญในการขยายผลการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษาร่วมกับศูนย์
สถานศึกษาพอเพยีง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง  
มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ระดบัคุณภาพดีมาก 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

 ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที ่๑๑ สถาบันมูลนิธิสิง่แวดล้อมไทย ร่วมกับ 
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จ ากัด 



๒๔ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
  โรงเรียนแบบอย่างด้านการพฒันาและ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียน
มีจิตสาธารณะ แบง่ปันช่วยเหลือเด็กใน
ครอบครัวยากไร้  
โครงการ The Heart of Giving 

มูลนิธิศุภนิมิต แหง่ประเทศไทย 

ผู้บริหาร 
 
นายนิวัฒน์    
นายไพโรจน์    
 

 
 
ศิริสานต ์
ล้อสินค า 

 
 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมดเิรก
คุณาภรณ์ 

 
 
กองเคร่ืองราชส านักนายกรัฐมนตรี 

นายนิวัฒน์    
 

ศิริสานต ์
 

ประธานกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๘ 

สมาคมกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน แห่งประเทศไทย 

นางชวนพิศ   
นางกิมราญ  
 

เลี้ยงประไพพันธ์ 
จาริเพ็ญ 

หน่ึงแสนครูดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ครู 
 
นางสุนีย ์    

 
 
สุวรรณ 

 
 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตตุถดิเรก
คุณาภรณ์ 

 
 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

นายชูชาติ    
นางกรุณา    
นางจรัสศรี    
นางจันทร์นภา   
นางจ าเนียร    
นางฉวีวรรณ     
นางบรรจบพร    
นางสาวปนัดดา     
นางประกายแก้ว   
นางสาวพัชราภรณ์     
นางภษูณิศา 
นางรุ่งทิพย ์
นางวารินทร์ 
นางสาววิพีระพรรณ 
นางสาวอุทยัวรรณ 
นายวรเชษฐ ์
นางปทุม 
นางสาวศิริพรรณ 
นางสุพฒัน์ 

หวลเงิน 
พูนลาภยศ 
มูลศิริ 
ลือชา 
จันทร์อารี 
โกษากุล 
จันทร์ทิพย ์
ปัญฎีกา 
อินทวงค ์
อุดมโสภกิจ 
ปุกมณี 
ฐานานุกุล 
มิตรมโนชัย 
วิพัฒนการกุล 
ปิ่นวัฒนากุล 
จันทร์ทอง 
คะวงษา 
พุทธิมา 
อนุรักษ์ 
 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมดเิรก
คุณาภรณ์ 

ส านักนายกรัฐมนตรี 

 

 



๒๕ 
 

 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางกรุณา    
นางกฤติกา    
นางกฤษณ์    
นางสาวกัลยาณ ี   
นางกานต์พิชชา    
นางสาวกุณฑิรา    
นางขวญัใจ    
นายจักรกริช    
นางจันจิรา    
นางสาวจันทิรา    
นางสาวจารุพทัธ์    

จันทกูล 
ธิกุณา 
ชัยพิมาน 
ค าดวงดาว 
นาคเสน 
รวดเร็ว 
โทมาส ์
อินทพันธุ ์
ธิเตจ๊ะ 
พงศ์จันตา 
อินทะพันธุ์ 

หน่ึงแสนครูดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

นางฉตัราภรณ์    
นางชฎารัตน์    
นางชนิกา    
นางสาวชัณษา    
นางฐติิมา    
นางดวงใจ    
นางดวงดาว    
นางสาวดวงหทัย    
นางสาวดอกเกษ    
นางถนิมพัสตร์    
นางสาวทวีพร    
นางเทพินทร์    
นางสาวธมณณัฏฐ ์   
นายธีระ    
นายนพดล     
นางสาวนัฐกร    
นางนาถศิรินทร์    
นางสาวนิภา    
นางเบญจวรรณ    
นางสาวปริญา    
นางสาวปาริชาติ    
นายผดงุศักดิ์    
นางพวงเพชร    
นางพิกุล    
นางสาวพิมพ์ใจ   
นางพิมลมาลย์    
นางเพญ็ฤทยั    
นางสาวเพ็ญศรี    
นางภัทรธดิา    
นางภษูณิศา    

กุลฉัตรวิวัชร์ 
กันทวี 
สร้อยกาบแก้ว
จันทร์เขียว
สุวรรณ 
สุทธศิลป ์
ยะมะละ 
เมธา 
ชุมภ ู
อรุโณทยานันท์
หิรัญพันธุ ์
ทับดษิฐ์รัตน์ 
อินทวงศ ์
ชอุ่มพันธ ์
ยะมะละ 
ประชุมของ 
ราชอุ่น 
หาญใจ
มหาวรรณ 
นาวี 
เอ่ียมตระกูล 
กีรติวศิน 
ศรีพราย 
รังส ี
บุญพิสุทธินันท์
มหามนตรี 
จันทร์หอม 
วลีเวชสุนทร 
โสมานวัตร 
ปุกมณี 

  

 



๒๖ 
 

 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางรัศมีดาว    
นางสาวราตรี    
นางลดาวัลย ์   
นางวารินทร์    
นางวารุณี    
นางสาววิพีระพรรณ    
นางสาวเวชรัตน์    
นางสาวเวณิชา    
นายสมชาย    
นางสมัญญา    
นางสาวสายพิณ    
นางสาวสาริศา    
นางสาวติรี    
นางสิตา    
นางสิรินทร    
นางสุจิตรา   
นางสาวสุพตัรา    
นางสุภาพร    
นางสุรัสวดี             
นางเสาวลักษณ์       
นางอรพินท์              
นางอัธยา                 
นางอาภรณ์               
นางสาวอ าไพวรรณ    

ปัญญาพระพร
คุณศิลป ์
ลาภพิเชษฐ์ไพบูลย์ 
มิตรมโนชัย
จินณะแก้ว 
วิพัฒนการกุล 
ฟูเต็มวงค ์
ปัญญาฟ ู
อินมะณี
เสนาวัฒน์
เซ็นนันท์ 
ซ่ือตระกูล 
บุญยืน 
เถาะสุวรรณ 
ทองเณร 
ทาแดง 
เวชบุล 
ชัยธ ิ
สายทอง 
บุญทวีศักดิ ์
จันทร์ลักษมี
โตวฒัน์นิมิต 
วิไลกุล 
ดวงแก้วกาศ 

หน่ึงแสนครูดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

นางอุไรวรรณ ปิ่นเกล้า ครูบรรณารักษ์หอสมุดสง่เสริมการอ่าน
ยอดเยี่ยมระดับประเทศ 

นานมีบุ๊คส์ รีดดิง้คลบั 

นางมุกดา 
นางกองแก้ว 
นางสุนทรี 

ปวงจักรทา 
ไชยปิง 
อินมะณี 

ครูดีเด่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ สมาคมโรงเรียนเอกชน 
จังหวดัเชยีงใหม ่

นายอดิศักดิ ์ มหาวรรณ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวทิยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ประจ าปี ๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงใหม ่

นักเรียน 
เด็กชายภูวสิษฎ์  สมคดิ 
เด็กหญิงกวีวรรณ  พิลยัหลา้ 
เด็กหญิงอภิชญา   ศรีอุดมสุวรรณ 

รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวด
โครงการอาชพีงานศิลปหตัถกรรม
นักเรียนคร้ังที ่๖๕ 
 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงธนพร     วงค์ไทย 
เด็กชายชนกชนม์  นนทลีวรดา 

รับรางวัลท่ี ๑  การประกวดวาดภาพ 
หัวข้อ "ต่อต้านยาเสพตดิ"  

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

เด็กหญิงณิชา      ถาชื่น     
เด็กชายพีรวิชญ ์  ลือชา       
เด็กชายณัฐดนัย   ก าธรกิตติกุล 

รางวัลชนะเลศิ  การน าเสนอผลงานวิจัย
แบบปากเปล่าระดบัประถมศึกษา
เร่ือง ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและลักษณะ
ของภาชนะต่อจ านวนลูกน้ ายงุ 

สถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี(สสวท.) 

เด็กหญิงรดิศรา    ฐานานุกูล 
เด็กหญิงกัลป์ยานี  บัวคอม 

การน าเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี ๒๕๕๘ ร่วม
น าเสนอผลงาน ณ ประเทศไตห้วัน 

 

เด็กหญิงวรรณา     ฮะเก่ม 
เด็กชายกฤษณะ     เลาจาง 
เด็กหญิงอรุณี      น าโชคชัยเจริญกุล 

รางวัลระดับเหรียญทอง การทดสอบทักษะ
การใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายบางกอก  วาณิชยานนท ์
เด็กหญิงธนัชพร   จันตาใหม ่
เด็กหญิงขนิษฐา   ผางค า 

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวด
โครงงานสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  

สถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี(สสวท.) 

เด็กชายธิตพิัทธ์    ไชยแว่นตา 
เด็กชายอัษฎาวฒุิ  มะโนธรรม 
เด็กชายกฤษณะ    เลาจาง 
เด็กชายทศภณ     อ่ินค า 

รางวัลชนะเลศิอันดับ ๑ ในการออกแบบ
นวัตกรรมและเทคโนโลย ีชุดสื่อการ
เรียนรู้ด้านกลไกโครงสร้างพื้นฐาน
วิศวกรรมและพลังงานสะอาด 
(Green Energy) และรางวลัเหรยีญเงิน
ในการแข่งขัน World Green Mech 
Contest ๒๐๑๕ ณ ประเทศไต้หวัน  

บริษัทภาดาเอ็ดดูเคชั่น จ ากัด 

นายพิรพัฒน์       ลือชัยเกษม รางวัลชนะเลศิระดับภาคเหนือ 
การแข่งขัน อ่านฟงัเสยีงโครงการ 
"ธนชาติริเร่ิม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" 
ได้เป็นตัวแทนไปแขง่ขันระดบัประเทศ 

ธนาคารธนชาติกรุงเทพมหานคร 

นางสาวธญัสินี      สุขอภิรมย ์
นางสาวฐิตาภา     จ่ากุญชร 
นางสาวกมลชนก   สุทธคณุ 

รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ระดบัภาคเหนือ 
เป็นตัวแทนไปแขง่ขันระดับประเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นายกฤติพงษ์      ฉตัรไชยไพบูลย ์ สอบชิงทุน PAD และได้รับคัดเลือก   
เป็น ๑ ใน ๔ ของประเทศไทยไป       
ทัศนศึกษา  ณ ประเทศเยอรมัน      
เป็นเวลา ๑ เดือน 

 

นายธนาธิป        เตชะสาย 
 
 
 
 

ประกวดเรียงความภาษาเยอรมัน 
ในหัวข้อ Deutsch und ich และได้รับ
คัดเลือกไปทัศนศึกษา ณ ประเทศ
เยอรมัน เป็นเวลา ๓ สัปดาห ์

 

 
 
 
 
 



๒๘ 
 

๑๑.๒ งาน/โครงการ/กจิกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด้าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส้าเรจ็ 
(จ้านวน/ร้อยละ) 

๑ โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพ 
เป็นพลโลก (World 
Citizen) 
- ยกระดับการจัดการเรียน 
การสอนเทียบเคียง 
มาตรฐานสากล 
(World-Class Standard) 
- ยกระดับการบริหาร
จัดการ 
ด้วยคุณภาพ 
(Quality System 
Management) 

- โรงเรยีนดาราวิทยาลัย 
ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม 
และพัฒนาโรงเรียนเอกชน 
ประเภทสามัญศึกษา ให้มี 
คุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
โดยมีคณะกรรมการจาก 
ส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จ านวน ๓ คน เข้าตรวจ 
ประเมินโรงเรียนเม่ือวันที่ 
๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ซ่ึงโรงเรียนได้จัดเตรียม 
เอกสาร หลักฐานและ 
บุคลากรที่เก่ียวข้องในการ 
ตรวจประเมินของคณะ 
กรรมการอย่างครบถ้วนและ 
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน 
เกณฑ์การประเมิน 
 

- โรงเรยีนดาราวิทยาลัย 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
โรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพ 
สู่มาตรฐานสากล และผล 
การประเมินอยู่ในระดับ 
“ดีมาก” 
 

๒ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อให้นักเรียนเล่นและ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
- เพื่อให้นักเรียนสนใจ
เรียนรู้ 
สิ่งรอบตัว ซักถาม 
อย่างตั้งใจ 
- เพื่อให้นักเรียนรักการ 
เรียนรู้ 
- เพื่อให้นักเรียนมี
ความคิด 
รวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ 
ที่เกิดจากประสบการณ์ 
เรียนรู้ 
- เพื่อให้ครูทุกคนสามารถ 
ใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่ 
เหมาะสมสอดคล้องกับ 
พัฒนาการของเด็ก 
- เพื่อให้สถานศึกษามี 
โครงการกิจกรรมพัฒนา 
เด็กให้บรรลุ ปรัชญา 
วิสัยทัศน์และจุดเน้นการ 
จัดการศึกษาปฐมวัยของ 
สถานศึกษา 

- โรงเรียนดาราวิทยาลัย 
ได้เข้าร่วมโครงการบ้านนัก 
วิทยาศาสตร์น้อยซ่ึงเป็น 
โครงการของสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯด าเนินการจัด 
กิจกรรมให้นักเรียนตลอดปี 
การศึกษาในวิชา 
วิทยาศาสตร์และได้จัดฐาน 
กิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๕ - 
๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ เป็น 
ฐานกิจกรรมการทดลองโดย 
การฝึกปฏิบัติจริง จ านวน 
๑๕ ฐาน ๔ หัวข้อคือ น้ า 
เสียง อากาศและก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ และให้ 
ครูน าไปต่อยอดท าโครงงาน 
หลังจากน้ันเขียนรายงาน 
เพื่อขอรับป้ายพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

- จากการจัดกิจกรรมอย่าง 
ต่อเน่ืองท าให้นักเรียนมี 
ทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ อย่าง
เหมาะสม 
กับวัยและส่งผลให้โรงเรียน 
ได้รับป้ายพระราชทาน 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
จากสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ 

  



๒๙ 
 

 
ที ่ ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด้าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส้าเรจ็ 
(จ้านวน/ร้อยละ) 

๓ ร่วมใจลดเมืองร้อน  
ด้วยมือเรา 

- เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับภาวะโลกร้อน 
และสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับ
นักเรียน และบุคลากร
ภายในโรงเรียน 
- เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
และยั่งยืน 

โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้เข้า
ร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วย
มือเรา ปีที่ ๑๑ จัดโดยมูลนิธิ
สิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 
จ ากัด  โดยจัดกิจกรรมหลักใน 
๔ ประเด็นที่ส าคัญ คือ 
กิจกรรมการเดินทางอย่างยั่งยืน  
กิจกรรมป่านิเวศและพื้นที่สี
เขียว  กิจกรรมขยะ(ขวดน้ า/
แก้วน้ า/ปุ๋ย) และกิจกรรม
พลังงาน(ไฟฟ้า/เชื้อเพลิง) ซ่ึง
ได้รับการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานโดย
คณะกรรมการ จ านวน ๒ครั้ง 
คือ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙  
และ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
  
 
 

โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับ
คัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีผล
การด าเนินงานดีเด่น  รับเงิน
รางวัล  ถ้วยเชิดชูเกียรติ 
และเข้าร่วมกิจกรรมศึกษา 
ดูงานด้านสิ่งแวดล้อม   
ณ ประเทศญี่ปุ่น 

๔ เฉลิมพระเกียรติ  ๖๐ 
พรรษา ดาราวิทยาลัย 
รวมพลังรักการอ่าน 

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ในวโรกาสที่
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 
๖๐ พรรษา 
- เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
ให้แก่นักเรียนผ่านงาน/
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
- นักเรียนได้จดบันทึกการ
อ่าน ฟัง ดูจากแหล่งเรียนรู้
ภายใน/ภายนอกโรงเรียน
เป็นองค์ความรู้ไว้ในสมุด
บันทึกสารประโยชน์ 
 
 

โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้เข้า
ร่วมโครงการกับนานมีบุ๊คส์  
รีดดิ้งคลับ ปีที่ ๑๕ เฉลิมพระ
เกียรติ ๖๐ พรรษา รวมพลังรัก
การอ่าน ๖๐ ล้านเล่ม โดยฝ่าย 
หอสมุดดาราวิทยาลัย ร่วมกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
จัดกิจกรรม/งานส่งเสริมการ
อ่านตลอดปีการศึกษา และจด
บันทึกการอ่านไว้ในสมุดบันทึก 
สารประโยชน์ 

โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับ
รางวัลโรงเรียน ส่งเสริมการ
อ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 
 

 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด้าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส้าเรจ็ 
(จ้านวน/ร้อยละ) 

๕ GLOBE ดาราวิทยาลยั - เพื่อให้นักเรียนตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
- เพื่อให้ครูออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา 

ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการการตรวจสอบ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการ 
GLOBE ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
และเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน
ของนักเรียน แบ่งกลุ่มนักเรียน
ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนทุกเวลาเที่ยง  โดย
นักเรียนรับผิดชอบ รวบรวม
ข้อมูล สังเกต และตั้งค าถาม
จากข้อมูลที่รวบรวมได้  
วางแผนหาค าตอบของค าถาม 
สรุปผล และน าเสนอผลงาน 

นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ท าวิจัยเก่ียวกับ
การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม 
ส่งเข้าประกวดกับสถาบัน
ส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับประเทศ ในการ
น าเสนอผลงานวิจัยแบบ
ปากเปล่า ระดับ
ประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 
๓๐ มีนาคม – ๑ เมษายน 
๒๕๕๙ 
 

๖ นักคิดวิศวะรุ่นเยาว ์ - เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
- ผู้เรียนท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงาน 
- ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยมี
การด าเนินงาน โดยการเปิดรับ
สมัครนักเรียนที่สนใจด้านการ
ออกแบบนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีโดยใช้อุปกรณ์ GIGO 
ในห้องเรียน Creative 
Classroom โดยมีการแข่งขัน
ภายในโรงเรียน และก าหนดให้
ประดิษฐ์ตามโจทย์ที่ได้รับ
มอบหมาย หลังจากน้ันคณะครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ท าการเลือก
นักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์
ผลงาน และอธิบายกลไกได้
อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นตัวแทน
ของโรงเรียนดาราวิทยาลัยไป
แข่งในระดับประเทศ 

ตัวแทนนักเรียนดารา
วิทยาลัย ไปแข่งขัน
ออกแบบนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ชุดสื่อการเรียนรู้
ด้านกลไกโครงสร้างพื้นฐาน
วิศวกรรมและพลังงาน
สะอาด (Green Energy)  
ในระดับประเทศ  ณ  
ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ 
รังสิต ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน 
๒๕๕๘ และนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 
๑ เป็นตัวแทนประเทศไทย 
เข้าร่วมการแข่งขัน World 
Bond Robot Contest 
๒๐๑๕ ที่ประเทศไต้หวัน 
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ และ
ได้รับรางวัล Silver Medal 
Junior High School 
Division 

 

 
 
 
 
 



๓๑ 
 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีท่ีผ่านมา  
 
 ๑๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 
ด้านคุณภาพเด็ก      
มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย      
มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ      
มาตรฐานที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม      
มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา      
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
                   เกิดประสิทธิผล 

    
 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
                   เกิดประสิทธิผล 

    
 

มาตรฐานที่ ๗  แนวการจัดการศึกษา      

มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

    
 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      
มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา 
                   เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    
 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา      
มาตรฐานที่ ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์  
                     และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

    
 

มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป 
                     การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

    
 

 
 

๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน      
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ      

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์      

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
                     รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

   
  

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

 
 

 
  

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร      
มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
                   ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 
 

 
  

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
                   เกิดประสิทธิผล 

 
 

 
  



๓๒ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่  ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
                   เกิดประสิทธิผล 

 
 

 
  

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม 
                   บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 

 
  

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  
                      และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

   
  

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม 
                      ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

   
  

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ 
                      ก าหนดในกฎกระทรวง 

   
  

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม         

แห่งการเรียนรู้ 
   

  

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา      
มาตรฐานที่ ๑๔   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา  
                      และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

   
  

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม      
มาตรฐานที่ ๑๕   การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
                      เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

   
  

 
 

๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีผ่านมา 

       ๑๓.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมือ่วันที่ ๑๘ ถึง ๒๐ เดือน

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน ๓ กลุ่มตัวบ่งช้ี คือ กลุม่ตัว
บ่งช้ีพื้นฐาน กลุม่ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการสง่เสริม ซึ่งสรปุผลการประเมินโดยภาพรวมตาม
มาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี ้

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย   

ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไปได้แก่  

ล้าดับท่ี ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๑ ๑ เด็กมีพฒันาการด้านร่างกายสมวัย ดีมาก 
๒ ๒ เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีมาก 
๓ ๓ เด็กมีพฒันาการด้านสังคมสมวัย ดีมาก 
๔ ๔ เด็กมีพฒันาการด้านสติปญัญาสมวัย ดีมาก 
๕ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป ดีมาก 
๖ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีมาก 
๗ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
๘ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 



๓๓ 
 

 

จุดเด่น  
      ๑. เด็กได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทุกด้าน มีการพัฒนาด้านร่างกายสมวัย โดยสถานศึกษาวางแผน
จัดท าโครงการรักษ์สุขภาพ โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ      
มีกิจกรรมช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง มีการตรวจสุขภาพเด็กเป็นประจ า มีการจัดท าโครงการเรยีนรูสู้่ประสบการณ์ กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมพลศึกษา กิจกรรมกลางแจ้ง การฝึกโยคะ เกมการละเล่นแบบไทย เด็กส่วนใหญ่        
มีพื้นฐานด้านดนตรี นาฏศิลป์ เด็กมีทักษะการด าเนินชีวิตตามหลักค าสอนของคริสต์ศาสนา และตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เด็กมีความซื่อสัตย์ รู้จักการอคอย มีมารยาทตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มีน้ าใจเอื้อเฟื้อผู้อื่น 
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  มีทักษะการคิดรวบยอด  คิดแก้ปัญหา มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความรู้
ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับมิติสัมพันธ์สมวัย 

๒. สถานศึกษามีการบริหารจดัการอย่างมีประสทิธิภาพมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
จัดสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอาคารเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการวางระบบป้องกันภัยและเฝ้าระวังความเสี่ยง
ต่างๆ มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 

๓. ครูส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคมและสติปัญญา ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัวตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้การตอบสนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการ
ของเด็กครูได้รับการอบรมพัฒนางานที่สอนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๒๐ ช่ัวโมงต่อปี 

๔. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ได้รับการก ากับติดตามและประเมินจาก
หน่วยงานต้นสังกัด มีการด าเนินงานสอดคล้องกับกฎกระทรวงศึกษาธิการปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ด าเนินงานพัฒนาครอบคลุม
ครบถ้วนทั้ง ๘ ด้าน  

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องบางส่วนยังมีความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพภายใน 
ไม่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
-  ไม่มี 
 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
-  ไม่มี 

ล้าดับท่ี ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๙ ๙ ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์พันธกจิ

และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
ดีมาก 

๑๐ ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สง่ผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

๑๑ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพือ่สง่เสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

๑๒ ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือ่ยกระดับมาตรฐานรกัษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรปูการศึกษา 

ดีมาก 



๓๔ 
 

 
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 -  ในการประเมินพัฒนาการเด็ก ครูควรมีการจัดท าเกณฑ์การประเมินให้ครบทุกระดับ และแปลผลข้อมูลที่

รวบรวมได้ น าไปใช้ในการพัฒนาเด็กให้มากขึ้น 
 
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

-  สถานศึกษาควรท าความเข้าใจให้ผู้ปกครอง รวมทั้งชุมชนให้มีความเข้าใจในเรื่องระบบการประกัน
คุณภาพภายในให้มีความเข้าใจให้ชัดเจนตรงกัน เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามากข้ึน  

 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

๑. สื่อนวัตกรรมในโครงการจัดการเรียนร่วม ได้รับรางวัลในงานแสดงผลงานเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นผลมาจากการจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษเรียนร่วมตั้งแต่ช้ันอนุบาลปีที่ ๑ ถึง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

๒. โครงการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา (NP: Native Speaker Program) เป็นโครงการที่มุ่งเน้น ให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามความต้องการของผู้เรยีน ผู้ปกครอง และชุมชน ส่งผลให้ผู้เรียนที่เข้า
โครงการ มีผลการเรียนภาษาอังกฤษดีกว่าผู้เรียนที่เรียนแบบปกติ 

๓. หลักการจัดการเรียนรู้แบบ TBM (Teaching with The Brain in Mind)  เป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านการคิด 
มีการจัดเป็นห้องศูนย์ TBM ไว้เฉพาะให้ผู้เรียนเข้าไปร่วมกิจกรรม 

 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก่ 

 

ล้าดับท่ี ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๑ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 
๒ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 
๓ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีมาก 
๔ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ดีมาก 
๕ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
ดีมาก 

๖ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

ดีมาก 

๗ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

ดีมาก 

๘ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์   
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ดีมาก 

๙ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

๑๐ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 



๓๕ 
 

ล้าดับท่ี ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๑๑ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน

รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

๑๒ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ดี 
จุดเด่น  

๑. ผู้ เรียนมีสุขภาพกาย น้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มีสุขภาพจิตที่ดี                   
ช่ืนชอบ และสนใจกิจกรรมที่สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ รู้จักดูแลตนเอง ให้เกิด
ความปลอดภัย สุภาพอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ ซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนเหมาะสม ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 
และปัญหาด้านการปกครองทีเ่กี่ยวกับความประพฤติ รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เช่น บริจาคโลหิต บริจาคสิ่งของ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ สนใจใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับชาติ ระดับคุณภาพดี   
 ๒. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าและมีวิสัยทัศน์ มีความเข้าใจในการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลงาน จัด
โครงสร้างการบริหารเป็นระบบ พัฒนาระบบสารสนเทศเช่ือมต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้บุคลากรครูได้พัฒนา
ความสามารถทางการสอน การผลิตสื่อและการวิจัยช้ันเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเข้มแข็ง                    
มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ผู้เรียนในชุมชนได้รับการศึกษาทั่วถึง ส่งเสริมการ
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สะอาด ถูกสุขลักษณะ อาคารเรียนมั่นคง แข็งแรง
ปลอดภัย และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

๓. ครูมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในวิชาที่สอน ด้วยการเข้ารับการอบรมศึกษาดูงาน 
ติดตามข้อมูลข่าวสาร และนวัตกรรมเพื่อน ามาจัดการเรียนการสอน ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน มีการวิเคราะห์
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินและจากการวิเคราะห์ศักยภาพ
ผู้เรียน  ด้วยการใช้แบบทดสอบเชิงวิเคราะห์ความก้าวหน้าและศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล  จึงส่งเสริมการเรียนรู้
ตามศักยภาพได้ เช่น กิจกรรม IEP  (เด็กพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ) การจัดแผนการเรียน NP (Native Speaker 
Program)  

๔. สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร น าผลการประเมิน                 
ทั้งภายในและผลการประเมินภายนอกมาวางแผนพัฒนา ก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย โดยดูจากผลการปฏิบัติ
ในรอบปีที่ผ่านมา ก าหนดแผนพัฒนาสอดคล้องกับสภาพบริบทและนโยบายของต้นสังกัด ด าเนินการโดยเน้นการมี
ส่วนร่วม และได้รับการก ากับ ติดตาม ประเมินผลจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง  

 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 ๑. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของผู้ เรียน มีระดับคุณภาพต่ ากว่าดี ในกลุ่มสาระ                                     
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ภาษาต่างประเทศ   
 ๒. การบริหารและการพัฒนาต่อยอดการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพิ่มเติม          
ให้เต็มศักยภาพของสถานศึกษา มีการด าเนินการไม่ครอบคลุมในฐานะที่สถานศึกษาเป็นศูนย์รวมของชุมชน 
 ๓. ครูส่วนใหญ่มีการจัดสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง แต่มีบางส่วนขาดการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องทั่วถึงทุกคน 
 ๔. คณะกรรมการสถานศึกษาบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนงานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในทั้งระบบ ท าให้ในบางครั้งขาดการเสนอความเห็นเพื่อพัฒนาการด าเนินงานอย่างเต็มศักยภาพ 

  



๓๖ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา    
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา  

 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ให้สูงข้ึนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มีระดับคุณภาพต่ ากว่า “ดี” โดยควรให้ความส าคัญกับการจัดสอนซ่อมเสริมอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ด าเนินการวิเคราะห์ ติดตามพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างทั่วถึงมากข้ึน รวมทั้ง ผู้เรียนต้องปรับ
พฤติกรรมตนเองให้มีสมาธิ มีวินัยในการเรียน มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ศึกษาเพิ่มเติมโดยฝึกทักษะนิสัยรักการ
อ่าน การค้นคว้า การสืบค้นด้วยตนเองมากขึ้น 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

  สถานศึกษาควรพัฒนาต่อยอดการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินเพิ่มเติมให้เต็ม
ศักยภาพของสถานศึกษา ในฐานะที่สถานศึกษาเป็นแหล่งศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของชุมชน 
 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

 ครูควรมีการจัดสอนซ่อมเสรมิให้กบัผูเ้รียนอย่างเป็นระบบตอ่เนื่องมากยิ่งข้ึน มีการพัฒนาผู้เรียนให้
ทั่วถึงทุกคนตามข้อมลูจากบันทกึหลังสอน มีการใช้แบบฝึก หรือสื่อการเรียนรูท้ี่หลากหลาย ด าเนินการสอนเชิงวิจัยให้
ครอบคลมุทุกกลุม่สาระการเรียนรูท้ี่รบัผิดชอบ 

 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์หรือท าความเข้าใจให้คร ูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา รวมทั้งผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่อยู่ในชุมชนเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้ชัดเจน  
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

๑. สื่อนวัตกรรมในโครงการจัดการเรียนร่วม ได้รับรางวัลในงานแสดงผลงานเด็กที่มีความต้องการพิเศษ        
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นผลมาจากการจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิ เศษเรียนร่วมตั้งแต่ ช้ันอนุบาลปีที่  ๑ ถึง                          
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

๒. โครงการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา (NP:Native Speaker Program) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามความต้องการของผู้เรยีน ผู้ปกครอง และชุมชน ส่งผลให้ผู้เรียนที่เข้า
โครงการ มีผลการเรียนภาษาอังกฤษดีกว่าผู้เรียนที่เรียนแบบปกติ 

๓. หลักการจัดการเรียนรู้แบบ TBM (Teaching with The Brain in Mind) เป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านการคิด 
การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ส าหรับนักเรียนที่เรียนรู้โดยการใช้สื่อและกระบวนการ TBM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๓๗ 
 

ตารางสรปุผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจ้าแนกตามกลุ่มตัวบง่ชี้ 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย   
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้้าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบง่ชี้ที่ ๑  เด็กมีพฒันาการด้านร่างกายสมวยั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบง่ชี้ที่ ๒  เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์และจติใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบง่ชี้ที่ ๓  เด็กมีพฒันาการด้านสังคมสมวยั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบง่ชี้ที่ ๔  เด็กมีพฒันาการด้านสตปิัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบง่ชี้ที่ ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบง่ชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเดก็เป็นส าคญั ๓๕.๐๐ ๓๓.๐๐ ดีมาก 
ตัวบง่ชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบง่ชี้ที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๙๙ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ์    
ตัวบง่ชี้ที่ ๙  ผลการพฒันาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วิสยัทศัน์  พันธกิจ  
และวัตถปุระสงคข์องการจดัตัง้สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบง่ชี้ที่ ๑๐  ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจดุเด่นที่ส่งผลสะทอ้น 
                  เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบง่ชี้ที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสง่เสริมบทบาทของ 
                  สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบง่ชี้ที่ ๑๒  ผลการสง่เสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน   
                  รักษามาตรฐานและพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศทีส่อดคล้องกับ 
                  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๗.๙๙ ดีมาก 
 

การรบัรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย   
 

  ผลคะแนนรวมทกุตัวบ่งชี้  ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                             ใช่  ไม่ใช่ 
  มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้           ใช่  ไม่ใช่ 
  ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน        ใช่  ไม่ใช่ 
 
 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา 
 

 

  



๓๘ 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับประถมศึกษา และ มธัยมศึกษา 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา 
น้้าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบง่ชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสขุภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี ๑๐.๐๐ ๙.๖๕ ดีมาก 
ตัวบง่ชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๘๓ ดีมาก 
ตัวบง่ชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๕๔ ดีมาก 
ตัวบง่ชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคดิเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๙.๖๙ ดีมาก 
ตัวบง่ชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๒.๑๕ ด ี
ตัวบง่ชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                เป็นส าคญั 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบง่ชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบง่ชี้ที่ ๘  พฒันาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ  
                ต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๙๖ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ์    
ตัวบง่ชี้ที่ ๙  ผลการพฒันาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วิสยัทศัน์  พันธกิจ   
                และวัตถปุระสงคข์องการจดัตัง้สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบง่ชี้ที่ ๑๐   ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สง่ผลสะทอ้นเป็น 
                   เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบง่ชี้ที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสง่เสริมบทบาทของ 
                  สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบง่ชี้ที่ ๑๒  ผลการสง่เสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน 
                  รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลศิ ทีส่อดคล้องกับ  
                  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๘๒ ดีมาก 
 

การรบัรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 

  ผลคะแนนรวมทกุตัวบ่งชี้  ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                           ใช่  ไม่ใช่ 
  มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้         ใช ่ ไม่ใช่ 
  ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช ่ ไม่ใช่ 
 
 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 

  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 

  



๓๙ 
 

ตารางสรปุผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ้าแนกเปน็รายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย  
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้้าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบง่ชี้ที่ ๑  เด็กมีพฒันาการด้านร่างกายสมวยั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบง่ชี้ที่ ๒  เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์และจติใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบง่ชี้ที่ ๓  เด็กมีพฒันาการด้านสังคมสมวยั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบง่ชี้ที่ ๔  เด็กมีพฒันาการด้านสตปิัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบง่ชี้ที่ ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ์    
ตัวบง่ชี้ที่ ๙   ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทศัน์ พันธกิจ  
                และวัตถปุระสงคข์องการจดัตัง้สถานศึกษา ๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบง่ชี้ที่ ๑๐  ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจดุเด่นที่ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลักษณ์ 
                  ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบง่ชี้ที่ ๑๑   ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสง่เสริมบทบาท 
                   ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบง่ชี้ที่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบง่ชี้ที่ ๑๒  ผลการสง่เสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน   
                  รักษามาตรฐานและพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศทีส่อดคล้องกับ 
                  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                   เป็นส้าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบง่ชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเดก็เป็นส าคญั ๓๕.๐๐ ๓๓.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๔  มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบง่ชี้ที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๙๙ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๙๗.๙๙ ดีมาก 
 
  



๔๐ 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับประถมศึกษา  และมธัยมศึกษา   
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา 
น้้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบง่ชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสขุภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี ๑๐.๐๐ ๙.๖๕ ดีมาก 
ตัวบง่ชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๘๓ ดีมาก 
ตัวบง่ชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๕๔ ดีมาก 
ตัวบง่ชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคดิเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๙.๖๙ ดีมาก 
ตัวบง่ชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๒.๑๕ ด ี
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ์    
ตัวบง่ชี้ที่ ๙  ผลการพฒันาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วิสยัทศัน์ พันธกิจ และ   
                วตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบง่ชี้ที่ ๑๐  ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจดุเด่นที่ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลักษณ์ 
                  ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบง่ชี้ที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสง่เสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่๒  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบรหิารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบง่ชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบง่ชี้ที่ ๑๒   ผลการสง่เสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
                  รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลศิที่สอดคล้องกับแนวทาง 
                  การปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                   เป็นส้าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบง่ชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๔  มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบง่ชี้ที่ ๘  พฒันาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๙๖ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๘๒ ดีมาก 

 
 
 
  



๔๑ 
 

 

บทท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติการประจ้าปีของสถานศึกษา 

 

๑. แนวทางการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้พฒันาคุณภาพผู้เรียนใหม้ีความรู้
ตามหลกัสูตร มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักคริสต์ศาสนาสง่เสรมิการพฒันาครูให้สามารถจัดการเรยีนรู้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
๒. กลยุทธก์ารพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

กลยุทธ์ท่ี ๑.๑ พัฒนาศักยภาพผูบ้รหิารและครู สูม่าตรฐานวิชาชีพครู 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๒ ปรับปรงุโครงสร้างการบรหิารจัดการศึกษาและพฒันาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๓ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล และส่งเสริมการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๔ ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกและการบรกิาร    
                     ส่งเสรมิการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๖ สร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๗ พัฒนาระบบและกลไกในการสง่เสรมิความสัมพันธ์ ความร่วมมือกบัชุมชน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๘     พัฒนาระบบการบรหิารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management : 

SBM) 
กลยุทธ์ท่ี ๒.๑    ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
กลยุทธ์ท่ี ๒.๒  ส่งเสริมและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ท่ี ๒.๓ ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  

คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 
กลยุทธ์ท่ี ๒.๔ สร้างและพฒันากระบวนการเรียนรูส้ื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ท่ี ๒.๕ สร้างกระบวนการเรียนรู้ทีป่ลกูฝงัใหผู้้เรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน 

 และสง่เสรมิใหผู้้เรียนท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
กลยุทธ์ท่ี ๒.๖ เสริมสร้างและปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนสิัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
กลยุทธ์ท่ี ๓.๑ ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกความเป็นไทยใหผู้เ้รียนและการอนุรักษ์พฒันาสิง่แวดล้อม 
กลยุทธ์ท่ี ๓.๒ เสริมสร้างและปลูกฝังให้ผูเ้รียนใฝรู่้ใฝ่เรียน มีภูมิรู้ รู้จักใช้วิจารณญาณ เป็นนักคิด       

 สามารถสื่อสารได้ มีระเบียบวินัย ใจกว้าง รอบคอบ กล้าตัดสินใจและยุติธรรม 
กลยุทธ์ท่ี ๓.๓ เสริมสร้างและปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีคุณลักษณะเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา  
              ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และรว่มกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
กลยุทธ์ท่ี ๔.๑ เสริมสร้างและปลูกจิตส านึกใหผู้้เรียนรกัชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สจุริต มีวินัย  

   ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเปน็ไทย มีจิตสาธารณะ  
   มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักครสิต์ศาสนา 

กลยุทธ์ท่ี ๕.๑ เสริมสร้าง  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม้ีความสามารถในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี ๕.๒ เสริมสร้าง  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหส้ามารถจัดการเรียนการสอน 
                     อย่างมีประสทิธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



๔๒ 
 

 
๓. การด้าเนนิงานตามกลยุทธ์ของสถานศกึษา 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๑ พัฒนาศักยภาพผูบ้รหิารและครู สูม่าตรฐานวิชาชีพครู 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา   

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. ขวัญก าลังใจ 
    ครูและบุคลากร 
 
 

- เพื่อสร้างขวัญก าลังใจในการ 
  ปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิด 
  ประสิทธิภาพ 
 
 

- ครูและบุคลากร ทุกคนมีความ 
  มุ่งม่ันในการท างานและพัฒนา 
  คุณภาพตนเองสู่มาตรฐาน 
  วิชาชีพครู 
 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งชี้ ๘.๓,๘.๔ 
 

๒. ประเมิน 
    ประสิทธิภาพการ 
    ท างานของครูและ 
    บุคลากร  
 

- เพื่อน าผลการประเมินไปพัฒนา 
  คน พัฒนางานและพิจารณา 
  ความดีความชอบ 
 
 

- ครูและบุคลากรทุกคนได้รับ 
  การพิจารณาความดีความชอบ 
  ด้วยความยุติธรรมและน าผล 
  การประเมินไปพัฒนาตนเอง 
  พัฒนางาน 
 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี ้๗.๘ 
 

๓. เชิดชูเกียรติบุคลากร 
    เกษียณอายุงาน 

- เพื่อสร้างขวัญก าลังใจในการ 
  ปฏิบัติหน้าที่จนเกษียณอายุงาน  
  ด้วยความภาคภูมิใจ 
 

- ครูและบุคลากรที่เกษียณอายุ 
  งานได้รับสวัสดิการและด าเนิน 
  ชีวิตอย่างมีความสุข 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งชี้ ๘.๑,๘.๔ 

๔. ประเมินภาวะผู้น า  
    ครูและบุคลากร 
    ระดับหัวหน้า 

- พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
  ของครูและบุคลากรระดับ 
  หัวหน้า 

- ครูและบุคลากรระดับหัวหน้า 
  ทุกคนได้รับผลการประเมินใน 
  ระดับด ี
 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งชี ้๘.๑ 
 

๕. เตรียมใจสู่วัยเกษียณ 
 
 
 

- เพื่อให้ครูที่จะเกษียณอายุการ 
  ท างานได้ตระหนักถึงคุณค่าของ 
  ตนเอง 
 
 

- ครูทุกคนที่เกษียณอายุการ 
  ท างานด าเนินชีวิต อย่างมี 
  คุณค่าและมีความสุข 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งชี ้๘.๔ 
 

 
 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๒ ปรับปรงุโครงสร้างการบรหิารจัดการ ศึกษาและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา   

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา  
    ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    - ๒๕๖๑ และ 
    แผนปฏิบัติการ 
    ประจ าปีการศึกษา 
 

- เพื่อให้สถานศึกษามีการจัด 
  องค์กรโครงสร้างการบริหารงาน 
  และพัฒนาองค์กรอย่างเป็น 
  ระบบ 
 

- สถานศึกษามีแผนพัฒนา 
  คุณภาพการศึกษาและ 
  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
  คุณภาพการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี ้๑๒.๒ 

 



๔๓ 
 

 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๓  พฒันาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล และสง่เสริมการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา   

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. พัฒนาหลักสูตร 
    สถานศึกษาสู่ 
    มาตรฐานสากล 
 
 

- เพื่อพัฒนา ยกระดับคุณภาพการ 
  จัดการเรียนการสอนเทียบเคียง 
  มาตรฐานสากล 
 

- มีหลักสูตรสถานศึกษา 
  ที่จัดการเรียนการสอนมุ่งให้ 
  ผู้เรียนมีคุณลักษณะเทียบเคียง 
  มาตรฐานสากล 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ ๓.๑-๓.๔ 
มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งชี ้๑๐.๑-๑๐.๖ 

๒. พัฒนาทักษะ 
    กระบวนการเรียนรู้ 
    ที่เน้นผู้เรียนเป็น 
    ส าคัญ 

- เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ 
  เรียนรู้ของผู้เรียน 
 

- ผู้เรียนทุกคนสามารถสร้าง 
  ความรู้ด้วยตัวเอง น าความรู้ที่ 
  ได้ไปประยุกต์ใช้เต็มตาม 
  ศักยภาพ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ ๔.๑-๔.๔ 
มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ ๖.๑-๖.๓ 
 

 
 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๔ สง่เสริมการจดัสภาพแวดล้อมอาคารสถานที ่สิง่อ านวยความสะดวกและการบริการที่สง่เสริมการเรียนรู้     
                    ของผู้เรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา   

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. ปรับปรุงซ่อมแซม 
    อาคารสถานที่  
    ห้องเรียน ห้อง 
    ประกอบและสิ่ง 
    อ านวยความสะดวก 
 

- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ 
  ผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ 

- สถานศึกษามีอาคารสถานที่  
  สิ่งอ านวยความสะดวกที่ 
  ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ ๑๑.๑ 

๒. ส่งเสริมสุขภาพ 
    อนามัยและความ 
    ปลอดภัย 
 

- เพื่อให้สถานศึกษามีปัจจัยการ 
  ให้บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน  
  พัฒนาตามธรรมชาติ เต็ม 
  ศักยภาพ 
 

- สถานศึกษามีระบบ 
  สาธารณูปโภคที่สะอาด  
  เพียงพอและมีระบบการรักษา 
  ความปลอดภัยที่ดี 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ ๑๑.๒ 

๓. ปรับปรุงพัฒนา การ 
    ให้บริการเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 

- เพื่อให้สถานศึกษามีปัจจัยการ 
  ให้บริการทางการศึกษาที่ 
  ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็ม 
  ศักยภาพ 

- สถานศึกษามีระบบการบริการ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศที่ 
  ทันสมัย เหมาะสมและ 
  เพียงพอต่อการใช้งานของ 
  นักเรียน 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๓ 

 
 
 
 



๔๔ 
 

 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา   

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. มาตรฐานการศึกษา 
    ของโรงเรียน 
 
 

- เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน 
  คุณภาพการศึกษาภายใน 
  สถานศึกษา 
 

- สถานศึกษามีคู่มือการประกัน 
  คุณภาพภายใน สอดคล้องกับ 
  มาตรฐานที่   
  กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๑ 

๒. ประกันคุณภาพ 
    ภายในโรงเรียน 
    ดาราวิทยาลัย 
 

- เพื่อติดตามตรวจสอบการพัฒนา 
  คุณภาพการศึกษาของ 
  สถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน 
  การศึกษาที่ก าหนด 
 

- สถานศึกษามีระบบการประกัน 
  คุณภาพภายในตามที่ก าหนด  
  ในกฎกระทรวง 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี ้๑๒.๑-๑๒.๖ 

 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๖ สร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา   

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 
 
 

- เพื่อให้สถานศึกษามีภูมิทัศน์  
  สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงาม  
  เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ 
  เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
  บุคลากรและผู้เก่ียวข้อง 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ ๑๑.๑ 

๒. สร้างและปรับปรุง 
    แหล่งเรียนรู้ใน 
    โรงเรียน 

- เพื่อให้สถานศึกษา มีแหล่ง 
  เรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่มี 
  คุณภาพและเพียงพอ  
 

- สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ 
  ภายใน สถานศึกษาที่เอ้ือต่อ 
  การเรียนรู้ เพียงพอ และอยู่ใน 
  สภาพใช้การได้ดี 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ ๑๑.๓ 
มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๑ 

 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๗ พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ ความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐ 
                    และเอกชน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา   

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. สื่อสร้างสรรค์ พัฒนา 
    ประชาสัมพันธ์ 
 
 
 

- เพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 
  ให้ชุมชน สังคม ได้รับรู้อย่างมี 
  ประสิทธิภาพ 
 
 

- ครู บุคลากร นักเรียน  
  ผู้ปกครอง และชุมชน ได้รับ 
  ข่าวสารของสถานศึกษา 
  อย่างต่อเน่ืองด้วยสื่อทันสมัย 
  ที่หลากหลาย 
 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๒ 
มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งชี้ ๘.๕ 



๔๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา   

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. ชุมชนสัมพันธ์ - เพื่อเสริมสร้าง ความร่วมมือ 
  ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  
  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐ 
  และเอกชน 

- คร ูบุคลากร นักเรียน  
  ผู้ปกครอง  มีส่วนร่วมในการ 
  พัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๑,๑๓.๒ 
มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตัวบ่งชี้ ๑๔.๑ 
 

๓. สร้างเครือข่าย 
    อุปถัมภ์ และความ 
    ร่วมมือกับชุมชนใน 
    การจัดการศึกษาของ 
    โรงเรียน 
 

- เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้า 
  มามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
  คุณภาพการศึกษาของ 
  สถานศึกษา 
 

- สถานศึกษามีการใช้แหล่ง 
  เรียนรู้และภูมิปัญญาใน 
  ท้องถิ่น 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๒ 
 

 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๘  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน (School Base Management : SBM) 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา   

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. พัฒนาระบบบริหาร 
    จัดการที่มี 
    ประสิทธิภาพและ   
    ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
    การพัฒนา (SBM) 

- เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหาร 
  และจัดการศึกษาเชิงกลยุทธ์และ 
  ใช้หลักการมีส่วนร่วม 

- สถานศึกษามีโครงสร้างการ 
  บริหารชัดเจนและมีระบบการ 
  บริหารแบบมีส่วนร่วมที่มี  
  ประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งชี้ ๘.๓ 
 

 
 
 

กลยุทธ์ท่ี ๒.๑  ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา   

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. สุขภาพดีชีวีมีสุข 
 

- เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและ 
  สุขภาพจิตที่ดี 

- ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพกายและ 
  สุขภาพจิตที่ดี 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ ๑.๑-๑.๖ 
 

๒. โรงเรียนสีขาว 
 
 
 
 
 

- เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะป้องกัน 
  ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ 
  หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่ 
  เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย  
  อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
 

- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
  และป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ 
  ติดให้โทษรวมทั้งมีทักษะใน 
  การหลีกเลี่ยงตนเองจาก 
  สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  
  โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหา 
  ทางเพศ 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี ้๑.๓ 
มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี ้๒.๑ 
มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี ้๖.๓,๖.๔ 
 

 

 



๔๖ 
 

กลยุทธ์ท่ี ๒.๒  ส่งเสรมิและยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา   

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. เรียนรู้สู่ 
    ประสบการณ์ 
 
 

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
  จากประสบการณ์จริงและ 
  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
  ในชีวิต ประจ าวัน 

- ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝัง 
  ให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
  และสามารถน าความรู้ไปสู่การ 
  ปฏิบัติได้ในระดับด ีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี๑้.๔ 
มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี ้๒.๑,๒.๓ 
มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี ้๓.๑-๓.๔ 
มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี ้๔.๑ 
มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี ้๖.๑-๖.๓ 

๒. ส่งเสริมและพัฒนา 
    อัจฉริยภาพนักเรียน 

- เพื่อให้ผูเ้รียนรักการเรียนรู้  
  แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ด้วย 
  วิธีการที่หลากหลาย 

- ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ 
  เรียนสูงขึ้น มีทักษะการคิดขั้น 
  สูงและพัฒนาตนเองอย่าง 
  ต่อเน่ือง 
 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี ้๓.๑-๓.๔ 
มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี ้๔.๑-๔.๔ 
มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ้๕.๑-๕.๔ 
มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี ้๖.๑-๖.๓ 

 
กลยุทธ์ท่ี ๒.๓ สง่เสรมิความสามารถของผู้เรียนในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา   

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. พัฒนาทักษะ 
    กระบวนการคิด 
 
 

- เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด 
  อย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์  
  ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
  สมเหตุผล 

- ผู้เรียนมีความสามารถด้าน 
  การคิดอย่างเป็นระบบ 
  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
  แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุผล 
  สูงขึ้น 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี ้๔.๑-๔.๔ 
 

 
กลยุทธ์ท่ี ๒.๔  สร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา   

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. พัฒนาทักษะ 
    กระบวนการเรียนรู้ที่ 
    เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- เพื่อให้ครูสามารถออกแบบการ 
  จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาคุณภาพ 
  ผู้เรียนเป็นไปตามหลักสูตร 
  สถานศึกษา 

- ครูทุกคนสามารถออกแบบ    
  การจัดการเรียนรู้ พัฒนาสื่อ 
  นวัตกรรม โดยเน้นผู้เรียน 
  เป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี ้๗.๑-๗.๕ 

 



๔๗ 
 

กลยุทธ์ท่ี ๒.๕ สร้างกระบวนการเรียนรู้ทีป่ลกูฝงัใหผู้้เรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน และส่งเสริมให้ 
   ผู้เรียนท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา   

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. พัฒนาทักษะ 
    การท างาน 
 
 

- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผน  
  การท างาน รักการท างาน โดยใช้ 
  กระบวนการกลุ่ม  และมีเจตคติ 
  ที่ดีต่อการท างาน 

- ผูเ้รียนสนใจและกระตือรือร้น 
  ในการท างานจนส าเร็จ  
  ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้และ 
  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี ้๖.๑-๖.๔ 
 

 
กลยุทธ์ท่ี ๒.๖  เสริมสร้างและปลกูฝงัใหผู้้เรียนมสีุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา   

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. พัฒนาสุนทรียภาพ 
    และลักษณะนิสัย 
    ด้าน ศิลปะ ดนตร ี
    และกีฬา 

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี 
  สุนทรียภาพและลักษณะนิสัย 
  ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและกล้า 
  แสดงออก 

- ผู้เรียนแสดงความชื่นชม      
  ร่วมกิจกรรมและมีผลงาน 
  ด้านศิลปะ ดนตรีและ กีฬา 
 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี ้๑.๖ 
 

 
กลยุทธ์ท่ี ๓.๑  ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกความเป็นไทยให้ผูเ้รียนและการอนุรกัษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา   

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. ดารารักษ์สิ่งแวดล้อม - เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในการ 
  อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

- ผู้เรียนประหยัด รู้จักใช้และ 
  รักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
  เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และ 
  พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ ๒.๔ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๓.๒  เสริมสร้างและปลูกฝังให้ผูเ้รียนใฝรู่้ใฝ่เรียน มีภูมิรู้ รู้จักใช้วิจารณญาณ เป็นนักคิด สามารถสือ่สารได้   
  มีระเบียบวินัย ใจกว้าง รอบคอบ กล้าตัดสินใจและยุติธรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา   

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. เสริมสร้าง 
    คุณลักษณะของ 
    ผู้เรียนในศตวรรษ 
    ที่ ๒๑ 

- เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของ 
  ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

- ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีภูมิรู้  
  รู้จักใช้วิจารณญาณ  เป็นนัก 
  คิด สื่อสารได้  มีระเบียบวินัย 
  ใจกว้าง รอบคอบ กล้า 
  ตัดสินใจและยุติธรรม 
 

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 
มาตรฐานที่ ๔ 
มาตรฐานที่ ๕ 
มาตรฐานที่ ๖ 
มาตรฐานที่ ๑๔ 
 (ด้านผู้เรียนทั้งหมด) 



๔๘ 
 
 

กลยุทธ์ท่ี ๓.๓ เสริมสร้างและปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีคุณลักษณะเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทาง 
   ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา   

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด 
 
 

- เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด 
  อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  
  ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
  สมเหตุผล 

- ผู้เรียนมีความ สามารถด้าน 
  การคิดอย่างเป็นระบบคิด 
  สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
  ได้อย่างสมเหตุผลสูงขึ้น 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี ้๔.๑-๔.๔ 
 

๒. สื่อสาร ๒ ภาษา 
 
 

- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสาร 
  ด้วยภาษาอังกฤษและภาษา  
  ต่างประเทศ ภาษาที่ ๒ ได้ 

- ผูเ้รียนทุกคนสามารถสื่อสาร 
  ด้วยภาษาอังกฤษและภาษา 
  ต่างประเทศ ภาษาที่ ๒ ได้ 
  ในระดับดี 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ ๓.๒ 
 

 
กลยุทธ์ท่ี ๔.๑ เสริมสรา้งและปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซือ่สัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง 
  พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มจีิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักครสิต์ 
  ศาสนา 
 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา   

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. คุณธรรมน าชีวิต 
 
 

- เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นผู้มี 
  คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
  ค าสอนคริสต์ศาสนา 

- ผูเ้รียนทุกคนได้รับการปลูกฝัง 
  ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
  ตามหลักค าสอนคริสต์ศาสนา 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี ้๒.๑-๒.๓ 

๒. ถอยหลังสู่ธรรม 
    ครูผู้สอนคริสต์ 
    จริยธรรม 

- เพื่อให้ครูผู้สอนคริสต์จริยธรรม   
  มีความม่ันใจและภาคภูมิใจ  
  ที่มีส่วนร่วมในการประกาศ 
  พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 

- ครูผู้สอนคริสต์จริยธรรมมี
ความม่ันใจและภาคภูมิใจในการ
สอนนักเรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี๒้.๑-๒.๓ 

๓. เสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

- เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
  อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  สถานศึกษา 
 
 

- ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   
  ซ่ือสัตย์สุจริต  
  มีวินัย 
  ใฝ่เรียนรู้  
  อยู่อย่างพอเพียง  
  มุ่งม่ันในการท างาน 
  รักความเป็นไทย  
  มีจิตสาธารณะ 
  มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
  คริสต์ศาสนา 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี ้๒.๑-๒.๓ 

 
 
 



๔๙ 
 

กลยุทธ์ท่ี ๕.๑  เสริมสร้าง  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถในการจัดการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา   

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. พัฒนาศักยภาพของ 
    ครูและบุคลากรตาม 
    มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 

- เพื่อให้ครูและบุคลากร  
  พัฒนาศักยภาพของตนเอง 
  อย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 

- ครูและบุคลากรปฏิบัติตนตาม 
  จรรยาบรรณของวิชาชีพ  
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี แสวงหา 
  ความรู้ และเทคนิควิธีการ 
  ใหม่ๆ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี ้๗.๑-๗.๙ 

 
 
กลยุทธ์ท่ี ๕.๒ เสริมสร้าง  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมี  
            ประสิทธิภาพและเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา   

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. พัฒนาศักยภาพครู - เพื่อให้ครูมีความสามารถ 
  จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี 
  ประสิทธิภาพ 

- ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนรู้  
  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่าง 
  มีประสิทธิภาพวัดและ 
  ประเมินผลที่เน้นทักษะการคิด 
  ระดับสูง 
 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี ้๗.๑-๗.๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๕๐ 
 

 

บทท่ี ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑.  ผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีของสถานศึกษา 
 โรงเรียนด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งสอดคล้องกับแผน     
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๕๗ -๒๕๖๑)  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีระบบ มีทิศทาง มีเป้าหมายการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน จึงท า
ให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดใน ๒๐ กลยุทธ์ ดังนี ้

 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๑ พัฒนาศักยภาพผูบ้รหิารและครู สูม่าตรฐานวิชาชีพครู 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส้าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. ขวัญก าลังใจ 
ครูและบุคลากร 
 
 

ครูและบุคลากรทุกคนมีความมุ่งม่ัน
ในการท างานและพัฒนาคุณภาพ
ตนเองสู่มาตรฐานวิชาชีพครู 

ครูและบุคลากรทุกคนมีความมุ่งม่ันใน
การท างานและประสบความส าเร็จใน
การพัฒนาคุณภาพตนเองสู่มาตรฐาน
วิชาชีพครู 
 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งชี้ ๘.๓,๘.๔ 
 

๒. ประเมิน
ประสิทธิภาพการท างาน
ของครูและบุคลากร  
 

ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการ
พิจารณาความดีความชอบด้วยความ
ยุติธรรมและน าผลการประเมินไป
พัฒนาตนเองพัฒนางาน 
 

ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการ
พิจารณาความดีความชอบด้วยความ
ยุติธรรมและน าผลการประเมินไปพัฒนา
ตนเองพัฒนางานในการปฏิบัติงานในปี
การศึกษาต่อไป 
 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ ๗.๘ 
 

๓. เชิดชูเกียรติบุคลากร
เกษียณอายุงาน 

ครูและบุคลากรที่เกษียณอายุงาน
ได้รับสวัสดิการและด าเนินชีวิตอย่าง
มีความสุข 
 

ครูและบุคลากรที่เกษียณอายุงานทุกคน 
ได้รับสวัสดิการและด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข 
 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งชี้ ๘.๑,๘.๔ 

๔. ประเมินภาวะผู้น า 
ครูและบุคลากรระดับ
หัวหน้า 
 

ครูและบุคลากรระดับหัวหน้าทุกคน
ได้รับผลการประเมินในระดับดี 

ครูและบุคลากรระดับหัวหน้าทุกคน
ได้รับผลการประเมินในระดับดีถึงดีมาก 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งชี้ ๘.๑ 
 

๕. เตรียมใจสู่วัยเกษียณ 
 
 
 

ครูทุกคนที่เกษียณอายุการท างาน
ด าเนินชีวิต อย่างมีคุณค่าและ 
มีความสุข 

ครูทุกคนที่เกษียณอายุการท างานได้รับ
การแนะน าในการด าเนินชีวิต อย่างมี
คุณค่าและมีความสุขหลังเกษียณอายุ
การท างาน 
 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งชี้ ๘.๔ 
 

  



๕๑ 
 

กลยุทธ์ท่ี ๑.๒ ปรับปรงุโครงสร้างการบรหิารจัดการ ศึกษาและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส้าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๕๗-๒๕๖๑ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 

สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ ๕ ปี และจัดท าแผน
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๒ 
 

 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๓  พฒันาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐาน สากล และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส้าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
 

มีหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 

มีหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการเรียนการ
สอนมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
เทียบเคียงมาตรฐานสากลและ
สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ ๓.๑-๓.๔ 
มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งชี้ ๘.๓ 

๒. พัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้เรียนทุกคนสามารถสร้างความรู้
ด้วยตัวเอง น าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้เต็มตามศักยภาพ 
 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๖๔ สามารถสร้าง
ความรู้ด้วยตัวเอง น าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้เต็มตามศักยภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ ๔.๑-๔.๔ 
มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑-๖.๓ 

 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๔ ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกและการ บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส้าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. ปรับปรุงซ่อมแซม 
    อาคารสถานที่  
    ห้องเรียน ห้อง 
    ประกอบและ 
    สิ่งอ านวยความ 
    สะดวก 

สถานศึกษามีอาคารสถานที่  
สิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
 
 

สถานศึกษามีอาคารสถานที่และมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียนในระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม” 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ ๑๑.๑ 

๒. ส่งเสริมสุขภาพ 
    อนามัยและความ 
    ปลอดภัย 
 

สถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภค 
ที่สะอาด เพียงพอและมีระบบการ
รักษาความปลอดภัยที่ดี 

สถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภค 
ที่สะอาด เพียงพอและมีระบบการรักษา
ความปลอดภัยที่ดีในระดับคุณภาพ  
“ดีเยี่ยม” 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ ๑๑.๒ 

๓. ปรับปรุงพัฒนา การ 
    ให้บริการเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 

สถานศึกษามีระบบการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน
ของผูเ้รียน 

สถานศึกษามีระบบการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานของ
ผูเ้รียนในระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม” 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๓ 

 
 



๕๒ 
 

กลยุทธ์ท่ี ๑.๕ เสรมิสร้างความเข้มแข็งของระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส้าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. มาตรฐานการศึกษา 
    ของโรงเรียน 
 
 

สถานศึกษามีคู่มือการประกัน
คุณภาพภายใน สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด 

สถานศึกษามีคู่มือการประกันคุณภาพ
ภายใน สอดคล้องกับมาตรฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๑  

๒. ประกันคุณภาพ 
    ภายในโรงเรียน 
    ดาราวิทยาลัย 

สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในตามที่ก าหนด ในกฎกระทรวง
โดยมีการตรวจติดตามปีละ ๒ ครั้ง 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๑-๑๒.๖ 

 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๖ สร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส้าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 
 

สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน บุคลากร 
และผู้เก่ียวข้อง 

สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน บุคลากรและ
ผู้เก่ียวข้อง ในระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม” 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ ๑๑.๑ 

๒. สร้างและปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เพียงพอ และอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพียงพอ 
และอยู่ในสภาพใช้การได้ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ ๑๑.๓ 
มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๑ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๑.๗ พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส้าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. ส่ือสร้างสรรค์ พัฒนา 
    ประชาสัมพันธ์ 
 
 

ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ได้รับข่าวสารของโรงเรียน 
อย่างต่อเนื่องด้วยส่ือทันสมัยที่
หลากหลาย 

ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ได้รับข่าวสารของโรงเรียน     
อย่างต่อเนื่องด้วยส่ือทันสมัยที่
หลากหลายผ่านหนังสือวารสาร         
ป้ายนิเทศ ป้ายประชาสัมพันธ์ และ     
เว็บไซตข์องโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งชี้ ๘.๕ 
มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๒ 

๒. ชุมชนสัมพันธ์ ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง   
มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิถีการเรียนรู้ 
ในชุมชน 
 

ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง   
มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิถีการเรียนรู้  
ในชุมชนในระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม” 
 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๑-๑๓.๒ 
มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตัวบ่งชี้ ๑๔.๑ 

๓. สร้างเครือข่ายอุปถัมภ์ 
    และความร่วมมือกับ 
    ชุมชนในการจัดการ  
    ศึกษาของโรงเรียน 

สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้และ 
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้และ 
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น มาเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
ในระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม” 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๒ 

 

  



๕๓ 
 

กลยุทธ์ท่ี ๑.๘  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน (School Base Management : SBM) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส้าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
และใช้โรงเรียนเป็นฐาน
การพัฒนา (SBM) 

สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหาร
ชัดเจนและ ระบบการบริหารแบบ 
มีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ 
 

สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหาร
ชัดเจนและมีระบบการบริหารแบบ 
มีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งชี้ ๘.๓ 
 

 
กลยุทธ์ท่ี ๒.๑  ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส้าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. สุขภาพดีชีวีมีสุข 
 

ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๘๖ มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ ๑.๑-๑.๖ 

๒. โรงเรียนสีขาว 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
รวมทั้งมีทักษะในการหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหา
ทางเพศ 
 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๘๒ มีความรู้ความ
เข้าใจและป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษรวมทั้งมีทักษะในการหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ ๑.๓ 
มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ 
มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ ๖.๑,๖.๔ 

 
กลยุทธ์ท่ี ๒.๒  ส่งเสริมและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส้าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. เรียนรู้สู่ 
    ประสบการณ์ 
 
 
 

ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังให้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และ
สามารถน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้
ในระดับดี ขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๙๑ ได้รับการปลูกฝัง
ให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และ
สามารถน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ใน
ระดับดี ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ ๑.๔ 
มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ ๒.๑,๒.๓ 
มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ ๓.๑-๓.๔ 
มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ 
มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ ๖.๑-๖.๓ 
 

 
 
  



๕๔ 
 

 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส้าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. ส่งเสริมและพัฒนา 
    อัจฉริยภาพนักเรียน 

ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น มีทักษะการคิดขั้นสูงและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๕.๑๗ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะการคิด    
ขั้นสูงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ ๓.๑-๓.๔ 
มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ ๔.๑-๔.๔ 
มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ ๕.๑-๕.๔ 
มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ ๖.๑-๖.๓ 
 

 
กลยุทธ์ท่ี ๒.๓ สง่เสรมิความสามารถของผู้เรียนในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส้าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. พัฒนาทักษะ 
    กระบวนการคิด 
 
 

ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด
อย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุผล 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๗๒ มีความสามารถ
ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างสมเหตุผล 
 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ ๔.๑-๔.๔ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๒.๔ สร้างและพฒันากระบวนการเรียนรูส้ื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส้าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. พัฒนาทักษะ 
    กระบวนการเรียนรู้ 
    ที่เน้นผู้เรียนเป็น 
    ส าคัญ 

ครูทุกคนสามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ พัฒนาสื่อนวัตกรรม 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูทุกคนสามารถออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ พัฒนาสื่อนวัตกรรม โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ ๗.๑-๗.๕ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๒.๕  สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ปลูกฝังใหผู้้เรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน และสง่เสริมใหผู้้เรียน 
           ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้มีเจตคติที่ดตี่ออาชีพสุจริต 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส้าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. พัฒนาทักษะ 
การท างาน 
 
 

ผู้เรียนสนใจและกระตือรือร้นในการ 
ท างานจนส าเร็จ ท ากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๕๖ สนใจและ
กระตือรือร้นในการ ท างานจนส าเร็จ  
ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติ 
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ ๖.๑-๖.๔ 
 

 

  



๕๕ 
 

กลยุทธ์ท่ี ๒.๖ เสริมสร้างและปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส้าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. พัฒนาสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยด้าน 
ศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

ผู้เรียนแสดงความชื่นชม  
ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ 
ดนตรีและกีฬา 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๔๘ แสดงความชื่น
ชมร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ 
ดนตรีและกีฬา 
 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ ๑.๖ 

 
กลยุทธ์ท่ี ๓.๑ ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกความเป็นไทยให้ผูเ้รียนและการอนุรกัษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส้าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. ดารารักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้เรียนประหยัด รู้จักใช้และรักษา
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๓๖ รู้จักประหยัด 
รู้จักใช้และรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ ๒.๑,๒.๔ 

 
กลยุทธ์ท่ี ๓.๒  เสริมสร้างและปลกูฝงัใหผู้้เรียนใฝรู่้ใฝเ่รียน มีภูมิรู้ รูจ้ักใช้วิจารณญาณ เป็นนักคิด สามารถสื่อสารได้   
   มีระเบียบวินัย ใจกว้าง รอบคอบ กล้าตัดสินใจและยุติธรรม 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส้าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. เสริมสร้าง
คุณลักษณะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ ๒๑ 

ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีภูมิรู้  รู้จักใช้
วิจารณญาณ เป็นนักคิด สื่อสารได้ 
มีระเบียบวินัย ใจกว้าง รอบคอบ 
กล้าตัดสินใจและยุติธรรม 
 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๔๙ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน        
มีภูมิรู้ รู้จักใช้วิจารณญาณ เป็นนักคิด 
สื่อสารได้ มีระเบียบวินัย ใจกว้าง 
รอบคอบ กล้าตัดสินใจและยุติธรรม 
 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ 
มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ ๓.๒ 
มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ ๔.๑-๔.๓ 
มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ ๖.๑-๖.๓ 

 
กลยุทธ์ท่ี ๓.๓  เสริมสร้างและปลกูฝงัใหผู้้เรียนมีคุณลกัษณะเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทาง 
       ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรบัผิดชอบต่อสงัคมโลก 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส้าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด 
 
 

ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด
อย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างสม
เหตุผลสูงขึ้น 
 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๗๒ มีความสามารถ
ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างสมเหตุผลสูงขึ้น 
 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ ๔.๑-๔.๔ 

 



๕๖ 
 

        
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส้าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. สื่อสาร ๒ ภาษา 
 
 

ผูเ้รียนทุกคนสามารถสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ 
ภาษาที่ ๒ ได้ในระดับดี 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๗.๙๔ สามารถสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ 
ภาษาที่ ๒ ได้ในระดับดี 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ ๓.๒ 

 
กลยุทธ์ท่ี ๔.๑  เสริมสร้างและปลูกจติส านึกให้ผู้เรียนรักชาต ิศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง 
           พอเพยีง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจติสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคริสตศ์าสนา 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส้าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. คุณธรรมน าชีวิต 
 
 

ผูเ้รียนทุกคนได้รับการปลูกฝังให้เป็น
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักค า
สอนคริสต์ศาสนา 
 
 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๘.๗๔ ได้รับการปลูกฝัง
ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักค า
สอนคริสต์ศาสนา 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ ๒.๑-๒.๓ 
 

๒. ถอยหลังสู่ธรรม
ครูผู้สอนคริสต์จริยธรรม 

ครูผู้สอนคริสต์จริยธรรม มีความ
ม่ันใจและภาคภูมิใจในการสอน
นักเรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

ครูผู้สอนคริสต์จริยธรรมทุกคน มีความ
ม่ันใจและภาคภูมิใจในการสอนนักเรียน
ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ 
 
 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ ๗.๘ 

๓. เสริมสร้าง 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   
ซ่ือสัตย์สุจริต  
มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้  
อยู่อย่างพอเพียง  
มุ่งม่ันในการท างาน  
รักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ 
มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลัก   
คริสต์ศาสนา 
 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๗๔ มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามที่กระทรวงศึกษาและ
โรงเรียนก าหนด 
 
 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ ๒.๑-๒.๓ 

 
 
  



๕๗ 
 

 
กลยุทธ์ท่ี ๕.๑ เสริมสร้าง  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถในการจัดการศึกษา 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส้าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. พัฒนาศักยภาพของ
ครูและบุคลากรตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 

ครูและบุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ               
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี แสวงหาความรู้
และเทคนิควิธีการใหม่ๆ ยอมรับการ
เปล่ียนแปลง 
 

ครูและบุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี แสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการ
ใหม่ๆ ยอมรับการเปล่ียนแปลง ได้อย่าง 
ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ ๗.๑-๗.๙ 

 
กลยุทธ์ท่ี ๕.๒   เสรมิสร้าง  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ 
                    และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส้าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. พัฒนาศักยภาพครู ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนรู้  
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างมี
ประสิทธิภาพวัดและประเมินผล 
ที่เน้นทักษะการคิดระดับสูง 
ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนรู้ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 
 

ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนรู้ ได้อย่าง
ดีเยี่ยมโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการวัด
และประเมินผลที่เน้นทักษะการคิด
ระดับสูง 
 
 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ ๗.๑-๗.๙ 

 
 

 ผลการด้าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส้าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการคุณธรรมน าชีวิต ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ได้รับการ
อบรมให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมใน
การด าเนินชีวิต ที่สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน “สุขภาพเลิศ 
ปัญญาล้ า คุณธรรมเยี่ยม” 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๙.๓๗ ได้รับการ
ปลูกฝังให้เป็นคนดีและมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ ของการเป็นผูเ้รียน
โรงเรียนดาราวิทยาลัย 
 
 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ ๒.๑-๒.๓ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
ตัวบ่งชี้ ๑๕.๑-๑๕.๒ 
 

 
 

 
 
 
 



๕๘ 
 

 

๒. ผลการด้าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

ด้านที่  ๑  มาตรฐานด้านคณุภาพผูเ้รียน 
มาตรฐานท่ี ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  
 

ตัวบ่งช้ี 
จ้านวนนักเรียน
ที่อยู่ในระดับ ๓

ข้ึนไป 

จ้านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๑.๑  มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ๓๕๖ ๓๗๑ ๙๕.๙๖ ๑ ๐.๙๖ 

๑.๒  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๓๕๓ ๓๗๑ ๙๕.๑๕ ๑.๕ ๑.๔๓ 
๑.๓  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๓๕๘ ๓๗๑ ๙๖.๕๐ ๑.๕ ๑.๔๓ 
๑.๔  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 

อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ๓๖๙ ๓๗๑ ๙๙.๔๖ ๑ ๐.๙๙ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑    ๕ ๔.๘๑ 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพฒันาโดยจัดประสบการณ์ โครงการ /กิจกรรมดงันี ้

๑. กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ  (ช่ังน้ าหนักวัด ส่วนสูง )  
๒. กิจกรรมคลินิกสุขภาพ 
๓. กิจกรรมกรฑีาดาราวิทยาลัย ส่งเสริมค่านิยมไทย รวมใจสามคัคี  
๔. กิจกรรมกายบริหาร  ๑๕  นาที  เพื่อสุขภาพ 
๕. กิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ดารารัศมีด้วยนวัตกรรม Dara TBM 
๖. กิจกรรมพลศึกษา 
๗. กิจกรรมมุมเสร ี
๘. กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน 
๙. กิจกรรมห้องเรียนสะอาด 

 

๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ส่งเสริมผู้เรียนให้มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  มี
สุขนิสัย    ในการดูแลสุขภาพของตน หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด โดยการจัด
กิจกรรมดังนี้ 

จัดกิจกรรมเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ (ช่ังน้ าหนักวัด ส่วนสูง ) โดยพยาบาลเป็นผู้ท าหน้าที่ในการช่ังน้ าหนัก
และวัดส่วนสูงนักเรียนทุกคน ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง และแปลผลโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัยกระทรวงสาธารณสขุ หากนักเรียนมีปัญหาในเรื่องน้ าหนักเกินเกณฑ์ หรือต่ ากว่าเกณฑ์ จะแจ้งผลการประเมิน
พัฒนาการให้ผู้ปกครองและครูประจ าช้ันทราบเพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริมพัฒนาการต่อไป  โดยมีการบันทึกวิธีการ
ร่วมมือกันในการส่งเสริมพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 

จัดกิจกรรมคลินิกสุขภาพโดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยที่โรงเรียน ให้ค าปรึกษา
ผู้ปกครอง   ในกรณีที่ต้องการค าแนะน าในการดูแลสุขภาพนักเรียน มีการบันทึกการเจ็บป่วยของนักเรียนอย่างเป็น
ระบบสามารถตรวจสอบได้  

จัดกิจกรรมกรีฑาดาราวิทยาลัยส่งเสริมค่านิยมไทย รวมใจสามัคคี ให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีร่างกายเจริญเติบโตสมวัยเช่น การเดินขบวนพาเหรด  การร้องเพลง
เชียร์  การแข่งขันกีฬาประเภทลู่ และลาน    



๕๙ 
 

จัดกิจกรรมกายบริหาร  ๑๕  นาทีเพื่อสุขภาพ โดยใช้เวลาหลังเคารพธงชาติให้นักเรียนได้ออกก าลังกายโดย
การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

จัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ดารารัศมีด้วยนวัตกรรม Dara  TBM โดยให้นักเรียนได้ออกก าลัง
กายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงช่วงกิจกรรมกลางแจ้งทุกสัปดาห์ นักเรียนได้ ร่วมกิจกรรม ตาราง ๙ ช่อง ฮูลาฮูป  
การละเล่นไทย  การเล่นเครื่องเล่นสนาม  โยคะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาพิเศษพลศึกษา ในภาคเรียนที่ ๑ 
เรียนกิจกรรมว่ายน้ า ภาคเรียนที่ ๒ เรียนกิจกรรมฝึกปฏิบัติทางพลศึกษา เช่น กายบริหาร เกม กีฬาต่าง ๆ ทั้ง
ประเภทลู่ และลาน 

จัดกิจกรรมพลศึกษาและท าแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
ดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนตน การปฏิบัติตนในการล้างมือ การแปรงฟัน การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์  ระดับ
อนุบาล ๑ หน่วยส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เรื่องสุขบัญญัติ ๑๐ ประการที่ควรรู้  หน่วยการเล่นร่วมกัน ระดับอนุบาล ๒ 
หน่วยสุขนิสัยที่ดีและอาหารดีครบ ๕ หมู่ หน่วยการเล่นดีมีมารยาท  ระดับอนุบาล ๓ หน่วยส่วนต่าง ๆของร่างกาย 
เรื่องการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย การปฏิบัติตนให้มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร และหน่วยการ
เล่นการใช้ถูกวิธี 

จัดกิจกรรมมุมเสรี ตามมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน  เช่น มุมดนตรี มุมบทบาทสมมุติ ให้นักเรียนได้เล่นและ
เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ   

จัดกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน โดยจัดฐานกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนเข้าร่วม เช่น ฐานยาเสพติด  ฐาน
อันตรายจากภัยใกล้ตัว  ฐานสุขอนามัย  ฐานปลอดภัยจากเครื่องใช้ไฟฟ้า  และฐานคุณลุงจราจร เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
การดแูลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ให้ปลอดภัย มีสุขนิสัยที่ดีในการด ารงชีวิต 
 จัดกิจกรรมห้องเรียนสะอาด มีการประเมินห้องเรียน โดยเน้นให้นักเรียนร่วมมือกันดูแลรักษาห้องเรียนให้
สะอาดเรียบร้อย ห้องเรียนที่รักษาความสะอาดได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้จะได้รับป้ายรางวัลห้องเรียนสะอาด 
 
๒. ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรม / ประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลายและต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ท าให้ผู้เรียนมี
น้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 

จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ของนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
 
  



๖๐ 
 

มาตรฐานท่ี ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
 

ตัวบ่งช้ี 
จ้านวนนักเรียน
ที่อยู่ในระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

จ้านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๒.๑  ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ๓๖๒ ๓๗๑ ๙๗.๕๗ ๑ ๐.๙๘ 
๒.๒  มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก ๓๕๘ ๓๗๑ ๙๖.๕๐ ๑ ๐.๙๗ 
๒.๓  ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ๓๖๙ ๓๗๑ ๙๙.๔๖ ๑ ๐.๙๙ 
๒.๔  ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และ 
       รักธรรมชาติ ๓๗๑ ๓๗๑ ๑๐๐ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒    ๕ ๔.๙๔ 
 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพฒันาโดยจัดประสบการณ์  โครงการ /กิจกรรมดังนี ้

๑. กิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ดารารัศมี  
๒. กิจกรรมมุมเสร ี
๓. กิจกรรมสุขสันต์วันคริสต์มาส 
๔. กิจกรรมอนุบาลดาราร่วมพิทักษ์รักษาสิง่แวดล้อม 
๕. กิจกรรมวันเด็กสุขสันต์ 
๖. กิจกรรมแข่งขันทักษะร่วมกับชุมชน 
๗. กิจกรรมหนูน้อยนกัคิดนักวิทยาศาสตร์นอ้ย 
๘. กิจกรรม GLOBE  KIDS 
๙. ประเมินพฒันาการรายบุคคล 
๑๐.  วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติโดยจัดกิจกรรมดังนี้  

จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้วยแผนการสอนดารารัศมี ด้วยกิจกรรม ๖ หลัก ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ  กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมเกมการศึกษา  กิจกรรมเสรีและกิจกรรม
สร้างสรรค์ โดยบูรณาการในหน่วยการเรียน ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  

จัดกิจกรรมมุมเสรีในทุกห้องเรียนให้มีมุมประสบการณ์ที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ให้
นักเรียนได้เรียนปนเล่นอย่างมีความสุข ส่งผลให้นักเรียนมีความร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองในระหว่างการ
เล่นและการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา 

จัดกิจกรรมสุขสันต์วันคริสต์มาส และ กิจกรรมวันเด็กสุขสันต์ โดยการจัดฐานกิจกรรมที่หลากหลายให้
นักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษต่าง ๆ เช่น การเต้นประกอบเพลง  การเล่นเกม การร้องเพลง  เป็นต้น ได้แสดง
ความยินดีเมื่อสามารถท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้  หรือพูดชมเชยให้ก าลังใจในความความสามารถหรือผลงานของตนเองและ
ผู้อื่น  

จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะร่วมกับชุมชน โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกในความสามารถ
ของตนเอง ในด้านการเล่านิทาน  การปั้นดินน้ ามัน และ การฉีกปะตัดภาพ มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งใน และ
นอกสถานศึกษา 

จัดกิจกรรมหนูน้อยนักคิดนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยจัดฐานกิจกรรมจ านวน ๑๐ ฐาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ใช้ทักษะ ความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ส่งเสริมการท ากิจกรรมกลุ่ม ให้นักเรียนรู้จักการ
วางแผน การตัดสินใจในการท ากิจกรรมทุกกิจกรรม  



๖๑ 
 

  จัดกิจกรรม GLOBE  KIDS ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความช่ืนชม  ซาบซึ้งต่อธรรมชาติรอบตัว โดยจัดฐาน
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องดิน น้ า  อุณหภูมิ และสิ่งปกคลุมดิน  จัดกิจกรรมอนุบาลดาราร่วมพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้นักเรียนช่วยกันดูแลบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ทั้งที่บ้านและโรงเรียน และรักษา
สิ่งแวดล้อมโดยน ากล่องนมมาบริจาคให้กับโครงการเพื่อนพึ่ง (ภา) เพื่อจัดท าบ้านหลังคาเขียว  
   สรุปผลพัฒนาการนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยครูประจ าช้ัน และครูผู้สอนวิชาเสริมประสบการณ์พิเศษ มีการ
สังเกตพัฒนาการนักเรียนรายบุคคล เพื่อประเมินผลพัฒนาการและน าผลการประเมินมาสรุปเปน็ภาพรวมของนักเรยีน
แต่ละคนภาคเรียนละ ๓ ครั้ง  

  วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อหาผลสัมฤทธ์ิในภาพรวมของนักเรียนระดับปฐมวัยในแต่ละมาตรฐาน / 
ตัวบ่งช้ี 
 
 ๒. ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรม / ประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลายและต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ท าให้นักเรียน  
ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ช่ืน
ชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกให้มากยิ่งข้ึน และ ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
อย่างหลากหลาย  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ออกไปร่วมการแข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพภายนอกสถานศึกษาให้
มากขึ้น 
 
  



๖๒ 
 

มาตรฐานท่ี ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
 

ตัวบ่งช้ี 
จ้านวนนักเรียน
ที่อยู่ในระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

จ้านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๓.๑  มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของ
พ่อแม่ ครูอาจารย์ ๓๖๓ ๓๗๑ ๙๗.๘๔ ๒ ๑.๙๖ 

๓.๒  มีความซ่ือสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ๓๖๘ ๓๗๑ ๙๙.๑๙ ๑ ๐.๙๙ 
๓.๓  เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๓๖๐ ๓๗๑ ๙๗.๐๔ ๑ ๐.๙๗ 
๓.๔  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ

ศาสนาที่ตนนับถือ ๓๗๑ ๓๗๑ ๑๐๐ ๑ ๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓    ๕ ๔.๙๒ 
 

 โรงเรียนได้ด าเนินการพฒันาโดยจัดประสบการณ์ โครงการ /กิจกรรมดงันี ้
๑. กิจกรรมไหว้คร ู
๒. กิจกรรมระเบียบวินัย ๕ นาที  
๓. กิจกรรมเทิดทูนพระคุณแม่ 
๔. กิจกรรมวันบูรณาการสร้างความดีถวายองค์ราชัน 
๕. กิจกรรมห้องเรียนสะอาด 
๖. กิจกรรมมุมเสร ี
๗. กิจกรรมคุณธรรมน าหนูน้อย 
๘. กิจรรมการสอนครสิต์จริยธรรมในช้ันเรียน 
๙. กิจกรรม ๑ ผลิตภัณฑ์ ๑ ช้ันเรียน 
๑๐.   กิจกรรมน้องหนูท่องโลกกว้าง 
๑๑.   กิจกรรมสุขสันต์วันคริสตม์าส 
๑๒.   กิจกรรมวันเด็กสุขสันต์ 
๑๓.   กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
๑๔.   กิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ดารารัศมี 
๑๕.   ประเมินพฒันาการรายบุคคล 
๑๖.   วิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ช่วยเหลือแบ่งปันเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ โดยการจัด
กิจกรรมดังนี้ 
 จัดกิจกรรมไหว้ครู โดยให้เด็กได้รับการปลกูฝังความกตัญญู ระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์อย่างเหมาะสม
กับวัย 

จัดกิจกรรมระเบียบวินัย ๕ นาที ส่งเสริมลักษณะนิสัยให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เช่ือฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ 
ครูอาจารย์ สามารถปฏิบัติตามกฎ กติกาของห้องเรียนได้อย่างเหมาะสมกับวัย โดยทุกเช้าหลังเคารพธงชาตินักเรียน
จะท่องระเบียบวินัยวันน้ีทุกวัน โดยมีครูประจ าช้ันย้ าเตือนและให้ฝึกปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 



๖๓ 
 

 จัดกิจกรรมเทิดทูนพระคุณแม่ และกิจกรรมบูรณาการสร้างความดีถวายองค์ราชัน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
วินัย มีความรับผิดชอบ  เช่ือฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ต้ังแต่เยาว์วัย โดยเชิญแม่ตัวอย่างและพ่อตัวอย่างรับ
เกียรติบัตรจากโรงเรียน 
 จัดกิจกรรมห้องเรียนสะอาด นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียน ช่วยกันจัดเก็บของเล่นของใช้
ให้เข้าที่ โดยคณะกรรมการจะท าการตรวจและให้คะแนนทุกสัปดาห์ ผลการตัดสินใช้วิธีอิงเกณฑ์ 
 จัดกิจกรรมมุมเสรี ทุกห้องเรียนจัดมุมประสบการณ์ที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ให้นักเรียน
ได้เล่น ได้ช่วยเหลือแบ่งปันของเล่น ในระหว่างท ากิจกรรมกับเพื่อน  
 จัดกิจกรรมคุณธรรมน าหนูน้อย ระดับปฐมวัย โดยน านักเรียนไปศึกษาธรรมมะที่วัดอุโมงค์ เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่ตนนับถืออย่างเหมาะสม รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
การไปท ากิจกรรม 
 จัดกิจกรรมหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งช้ันเรียน โดยในแต่ละห้องเรียนนักเรียนร่วมกันผลิตช้ินงานหนึ่งผลิตภัณฑ์  
หนึ่งช้ันเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
 จัดกิจกรรมน้องหนูท่องโลกกว้าง โดยการน านักเรียนไปทัศนศึกษา ที่ พิพิธภัณฑ์แมลงสยาม ฝึกการปฏิบัติ
ตามข้อตกลง ปฏิบัติตนเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 
 จัดกิจกรรมสุขสันต์วันคริสต์มาส โดยจัดฐานกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนฝึกการปฏิบัติตามข้อตกลงปฏิบัติ
ตนเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 
 จัดกิจกรรมวันเด็กสุขสันต์ โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น มีพฤติกรรมมั่นใจในตนเอง 
กล้าพูด กล้าท า กล้าแสดงออก  สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิด
จากประสบการณ์การเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ตรง   สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และพึ่งพาตนเองได้ 
 จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลกัศาสนาที่ตนนับ
ถืออย่างเหมาะสมกับวัย 
 จัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ดารารัศมี ให้นักเรียนได้เรียนรู้ สาระที่ควรเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก ช้ันอนุบาล ๑ หน่วย เด็กดีมีมารยาท อนุบาล ๒ หน่วยเด็กน้อยมารยาทงาม  อนุบาล ๓ หน่วยฉันมีมารยาทดี
เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคมอย่างเหมาะสมกับวัย 
 จัดสรุปผลพัฒนาการนักเรียนรายบุคคล โดยครูประจ าช้ันและครูผู้สอนวิชาเสริมประสบการณ์พิเศษ สังเกต
พัฒนาการนักเรียนรายบุคคลเพื่อประเมินผลพัฒนาการเป็นรายวัน รายคาบ ในแต่ละ แผนการจัดประสบการณ์และ
น าผลการประเมินมาสรุปเป็นภาพรวมของนักเรียนแต่ละคน ภาคเรียนละ ๓ ครั้ง  

จัดวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยน าผลการประเมินของครูประจ าช้ันและครูวิชาเสริมประสบการณ์
พิเศษที่สรุปผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคลมาวิเคราะห์เพื่อหาผ ลสัมฤทธ์ิในภาพรวมของ
นักเรียนระดับปฐมวัยในแต่ละมาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
 
๒. ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรม / ประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลายและต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ท าให้ผู้เรียนมี
วินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปันเล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม 
 
 
 
 



๖๔ 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
 ให้ชุมชนเข้ามาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผูเ้รยีนมีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค าสั่งสอนของพอ่แม่ ครูอาจารย์ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปันเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
ให้มากขึ้น 
 

  



๖๕ 
 

มาตรฐานท่ี ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

ตัวบ่งช้ี 
จ้านวนนักเรียน
ที่อยู่ในระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

จ้านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๔.๑  สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ 
และรักการเรียนรู้ ๓๕๒ ๓๗๑ ๙๔.๘๘ ๑ ๐.๙๕ 

๔.๒  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ  
       ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ๓๕๖ ๓๗๑ ๙๕.๙๖ ๑ ๐.๙๖ 

๔.๓  มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๓๕๗ ๓๗๑ ๙๖.๒๓ ๑ ๐.๙๖ 
๔.๔  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ๓๔๙ ๓๗๑ ๙๔.๐๗ ๑ ๐.๙๔ 

๔.๕  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๓๕๖ ๓๗๑ ๙๕.๙๖ ๑ ๐.๙๖ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔    ๕ ๔.๗๗ 

 

 โรงเรียนได้ด าเนินการพฒันาโดยจัดประสบการณ์ โครงการ /กิจกรรมดงันี ้
๑. กิจกรรมหนูน้อยนกัคิดนักวิทยาศาสตร์นอ้ย 
๒. กิจกรรมนอ้งหนูท่องโลกกว้าง  
๓. กิจกรรมสุขสันต์วันคริสต์มาส 
๔. กิจกรรมวันเด็กสุขสันต์ 
๕. กิจกรรมฉลาดอ่านฉลาดคิด 
๖. กิจกรรมหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งช้ันเรียน   
๗. กิจกรรม GLOBE  KIDS 
๘. กิจกรรมเสริมประสบการณ์พเิศษ 
๙. กิจกรรมภาษาน่ารู ้
๑๐.  ประเมินพัฒนาการรายบุคคล 
๑๑.   วิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ มีค วามคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 
 จัดกิจกรรมหนูน้อยนักคิดนักวิทยาศาสตรน์้อย โดยจัดฐานความลับสีด า การไหลแรงไหลค่อย การละลายของ
น้ าตาล สนุกกับฟองสบู่ หลอดด าน้ า ตัวท าละลาย ทอร์นาโด งูเต้นระบ าและจรวดถุงชา ระฆังด าน้ า ลูกโป่งพองได้ 
ขวดยุบได้กักน้ าได้ และ ปั๊มขวดและลิฟท์เทียน เพื่อให้นักเรียนใฝ่รู้เรื่องรอบตัว สามารถจดจ าสิ่งต่าง ๆ ได้ ส ารวจและ
ทดลองสิ่งที่ไม่คุ้นเคย 
 จัดกิจกรรมน้องหนูท่องโลกกว้าง โดยการน านักเรียนไปทัศนศึกษา ที่พิพิธภัณฑ์แมลงสยามเพื่อให้นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย 
 จัดกิจกรรมสุขสันต์วันคริสต์มาส โดยจัดฐานกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ความตั้งใจ มีการซักถามสิ่งที่ตนเองอยากรู้ มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย  
 จัดกิจกรรมวันเด็กสุขสันต์ เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจ มีการซักถามในสิ่งที่
ตนเองอยากรู้ มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย  



๖๖ 
 

จัดกิจกรรมฉลาดอ่านฉลาดคิด ทุกเช้าก่อนเคารพธงชาติประมาณ ๕-๑๐ นาที นักเรียนท ากิจกรรมโดยอ่าน
หนังสือจากแบบฝึกหัดอ่าน ซึ่งในการท ากิจกรรมนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองน าไปส่งเสริมการอ่านโดยใช้
วิธีการเดียวกับโรงเรียน คือการให้นักเรียนอ่านตามพร้อมทั้งช้ีค าที่อ่านประกอบ จะท าให้นักเรียนมีความสุข มีความ
สนใจ รักการอ่านและสามารถอ่านหนังสือได้เองในที่สุด  
 จัดกิจกรรมหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งช้ันเรียน  โดยให้นักเรียนประดิษฐ์สิ่งต่างๆ จากวัสดุเหลือใช้มาสร้างใหม่ให้เกิด
ประโยชน์ ท าให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียน จดจ่อในการท ากิจกรรมและสามารถจดจ าวิธีการ ข้ันตอนต่าง ๆ ในการ
ผลิตช้ินงานได้  
 จัดกิจกรรม GLOBE  KIDS เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยจัดฐานกิจกรรม
เกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องดิน  น้ า  อุณหภูมิ และสิ่งปกคลุมดิน ให้เด็กได้เรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติจริง ท าให้สามารถ
แก้ปัญหา ลองผิดลองถูก พูดคุย สอบถาม สังเกต ส ารวจในระหว่างการท ากิจกรรมด้วยตัวเอง ส่งผลให้เด็กได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์พิเศษ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด 
เพื่อให้เด็กสนใจเรียนรู้  สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้  ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น เพลง เกม   
การฝึกปฏิบัติ การทดลอง  เพื่อให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับตามบริบท
ของครอบครัวและชุมชน 
 จัดกิจกรรมภาษาน่ารู้ โดยการติดบัตรค าประกอบภาพหน้าห้องเรียนทุกห้อง  เพื่อให้นักเรียนได้อ่าน ซึ่งใช้
เทคนิคการสอนแบบภาษาธรรมชาติ ( Whole Language ) เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กรกัการอ่านตามวัยโดยไม่มกีารบงัคับให้
อ่าน 
 สรุปผลพัฒนาการนักเรยีนรายบุคคล โดยครูประจ าช้ัน และครูผู้สอนวิชาเสริมประสบการณ์พิเศษมีการสงัเกต
พัฒนาการนักเรียนรายบุคคลเพื่อประเมินผลพัฒนาการเป็นรายวัน รายคาบ ในแต่ละ แผนการจัดประสบการณ์และ
น าผลการประเมินดังกล่าวมาสรุปเป็นภาพรวมของนักเรียนแต่ละคนภาค เรียนละ ๓ ครั้ง  
 วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นงานที่น าผลการประเมินของครูประจ าช้ัน และครูวิชาเสริม
ประสบการณ์พิเศษที่สรุปผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคลในแต่ละห้องเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหา
ผลสัมฤทธ์ิในภาพรวมของนักเรียนระดับปฐมวัยในแต่ละมาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
 
๒. ผลการพัฒนา  

  จากการจัดกิจกรรม / ประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลายและต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรยีนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกบัวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔ อยูใ่นระดับดีเยี่ยม  

 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เช่น STEM , การท าโครงงาน 
 
 
  



๖๗ 
 

 

ด้านที่  ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   
มาตรฐานท่ี  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล 
 

ตัวบ่งช้ี 
จ้านวนครู 

ที่อยู่ในระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

จ้านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๕.๑  ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

 
๒๘ 

 
๒๘ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๒  ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๒๘ ๒๘ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๓   ครูบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก ๒๘ ๒๘ ๑๐๐ ๒ ๒ 
๕.๔   ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
๒๘ ๒๘ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๕  ครูใช้เคร่ืองมือการวัดและประเมินพัฒนาการ
ของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงาน
ผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

๒๘ ๒๘ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๖  ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 

๒๘ ๒๘ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๗  ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 

๒๘ ๒๘ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๘  ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและผู้ปกครอง ๒๘ ๒๘ ๑๐๐ ๒ ๒ 
๕.๙   ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน 
        การศึกษาปฐมวัย 

๒๘ ๒๘ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๑๐   ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง 
          เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

๒๘ ๒๘ ๑๐๐ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕    ๒๐ ๒๐ 
 

โรงเรียนได้ด าเนินการพฒันาโดยการจัดประสบการณ์ โครงการ /กิจกรรมดังนี ้
๑. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่สากล 
๒. กิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ดารารัศมี  
๓. กิจกรรมสื่อเด่นน่าใช้ 
๔. กิจกรรมหนูน้อยนักคิดนักวิทยาศาสตร์น้อย 
๕. กิจกรรมฉลาดอ่านฉลาดคิด  
๖. กิจกรรมภาษาน่ารู้ 
๗. กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา  
๘. กิจกรรม GLOBE KIDS  
๙. กิจกรรม Smart Kids  
๑๐.   กิจกรรมตามรอยพ่อ  
๑๑.   กิจกรรมหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งช้ันเรียน 
๑๒.   การประชุม / อบรม / สัมมนา / ทัศนศึกษา 
๑๓.   การท าแฟ้มสะสมผลงาน 



๖๘ 
 

๑๔.   งานสรุปผลพัฒนาการนักเรียนรายบุคคล 
๑๕.   งานวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
๑๖.   กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วย ICT 
๑๗.   ประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
๑๘.   กิจกรรมคุณธรรมน าหนูน้อย 
๑๙.   กิจกรรมเด็กดีมีน้ าใจ 
๒๐.   กิจกรรมห้องเรียนสะอาด 
๒๑.   กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
๒๒.   กิจกรรมสมุดสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน 
๒๓.   ท าสมุดรายงานการพัฒนาการผู้เรียนรายบุคคล (สมุดพก ) 
๒๔.   กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
๒๕.   แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการสง่เสรมิพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดยปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร และการเช่ือมต่อของ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑   
 ครูมีความเข้าใจหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยจัดประสบการณ์ ให้กับนักเรียนใน
ลักษณะของการอบรม เลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา ตามคุณลักษณะ ตามวัยและตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
 ครูจัดการเรียนการสอนด้วยแผนการจัดประสบการณ์ดารารัศมี ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย การจัดประสบการณ์ในแต่ละระดับช้ัน ค านึงถึงคุณลักษณะตามวัยของเด็กเป็นหลัก จัด
ประสบการณ์จากสิ่งที่อยู่ใกลต้ัวไปหาสิง่ทีอ่ยู่ไกลตัว ตามสาระการเรียนรู้ที่ระบไุว้ในหลักสูตรแกนกลางซึ่งก าหนดไว้ ๒ 
ส่วน คือ  ด้านประสบการณ์ส าคัญ ซึ่งได้แก่ประสบการณ์ส าคัญด้านร่างกาย ประสบการณ์ส าคัญ ด้านอารมณ์ และ
จิตใจ ประสบการณ์ส าคัญด้านสติปัญญา และ ด้านสาระที่ควรเรียนรู้ซึ่งก าหนดไว้ ๔ สาระ ได้แก่ สาระที่ควรเรียนรู้ 
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก และ
เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก โดยได้น ามาจัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้ประมาณ ๔๐ หน่วยการเรียนรู้  
 ครูทุกคนมีการสังเกตพัฒนาการนักเรียนรายบุคคล เพื่อประเมินผลพัฒนาการเป็นรายวัน  รายคาบ และน า
ผลการประเมินสรุปเป็นภาพรวม ภาคเรียนละ ๓ ครั้ง เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้
อย่างถูกวิธี มีการรายงานผลพัฒนาการเด็กให้ผู้ปกครองได้รับทราบผ่านสมุดรายงานผลพัฒนาการนักเรียนรายบุคคล 
สมุดสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน ซึ่งครูและผู้ปกครองมีการสื่อสารกันทุกวันเพื่อร่วมมือกันส่งเสริมพัฒนาการ
ให้กับเด็ก  
 ครูทุกคนมีการผลิตสือ่การสอนทีม่ีคุณภาพใช้ในการจัดประสบการณ์อย่างเหมาะสม ตอบสนองต่อความสนใจ
กับวัยของเด็กอย่างครอบคลุมและต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า ๔๐ ช่ัวโมง ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
 ครูทุกคนท าวิจัยช้ันเรียน ภาคเรียนละ ๑ เรื่องเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในช้ันเรียน  
 ครูทุกคนจัดประสบการณ์ให้กบันักเรยีนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรูต้ลอดเวลา
ผ่านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย 
 ครูทุกคนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมส าหรับ
การเป็นครู โดยแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับนักเรียน 



๖๙ 
 

 ครูทุกคนจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีทุกกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดให้
สอดคล้องกับธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการที่โรงเรยีนให้ครไูด้ท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ท าให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ
และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล สามารถบริหารจัดการช้ันเรียนที่สร้างวินัย    เชิงบวก ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงาน
ผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง จัดวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา        มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง มีวุฒิและ
ความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัยและจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
เด็ก ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๕ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 ส่งเสริมให้ครูได้ใช้การบริหารจัดการช้ันเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
 
  



๗๐ 
 

มาตรฐานท่ี ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 

ตัวบ่งช้ี ระดับที่ได้ น้้าหนัก (คะแนน) คะแนนที่ได้ 

๖.๑  ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๕ ๓ ๓ 

๖.๒  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๕ ๓ ๓ 

๖.๓  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐาน
คิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

๕ ๓ ๓ 

๖.๔  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

๕ ๓ ๓ 

๖.๕  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ 

๕ ๓ ๓ 

๖.๖  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

๕ ๓ ๓ 

๖.๗  เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖  ๒๐ ๒๐ 
 ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผลโดยมีกจิกรรม / โครงการดงันี้ 

๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน Dara TBM 
๔. อนุมัติงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๕. จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๖. จัดกิจกรรมที่ให้ครู  ผู้ปกครอง ชุมชนร่วมมือกันในการจัดการศึกษา 
๗. ก าหนด นโยบาย  ยุทธศาสตร์ ในแผนพฒันาโรงเรียนอย่างชัดเจน  
๘. จัดท าตราสารของโรงเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
๙. พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยการส่งโรงเรียนเข้าร่วมการประเมินโครงการต่าง ๆ 
๑๐. มีการกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๑๑. ผู้บริหาร ครู ชุมชน นักเรียนและกรรมการสถานศึกษามสี่วนร่วมในการท าแผนพฒันาคุณภาพ 
         การศึกษา 
๑๒. ใช้ผลงานการวิจัยทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
๑๓. จัดโครงสร้างและใช้ระบบการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ (PDCA ) ในการติดตามตรวจสอบงาน 
๑๔. จัดให้มีครู / พี่เลี้ยงดูแล เด็กทุกห้อง และมีเพียงพอกับจ านวนเด็ก 
๑๕. จัดให้มีสัดส่วนจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนอย่างเหมาะสม 
๑๖.   มีการจัดคัดเลือกและพัฒนาครู / พี่เลี้ยงเด็กให้มีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์  
๑๗.   มีโครงสร้างการบริหารเป็นลายลักษณ์อักษร 
๑๘.   มีค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานและผู้รับผิดชอบชัดเจน 
๑๙.   มีการจัดท าคู่มือครู 
๒๐.   จัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  



๗๑ 
 

๒๑.   จัดให้มีระบบการบริหารงบประมาณ ทรัพย์สินและรายได้ที่มีคุณภาพ  
๒๒.   มีการตรวจสอบบัญชี  
๒๓.   มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพ 
๒๔.   จัดให้มีระบบการบริหารงานทั่วไปอย่างมีคุณภาพ 
๒๕.   ผู้บริหารยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  
๒๖.   ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารเพื่อประโยชน์ของเด็กเป็นส าคัญ 
๒๗.   มีการประเมินภาวะผู้น าของผู้บริหารแบละบุคลากรระดับหัวหน้างาน 
๒๘.   ผู้บริหารน าผลการประเมินมาใช้ในการปรบัปรุงการบริหารงานอย่างตอ่เนื่อง 
๒๙.   จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง 
๓๐.   จัดให้มีการเยี่ยมบ้าน 
๓๑.   การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
๓๒.   จัดให้มีการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นผูป้กครองในวันประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 

 
๑. วิธีการพัฒนา 
  ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้บริหารด าเนินการให้มีการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยโดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ เป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เป็นการ
จัดการศึกษา ที่เน้นการจัดการศึกษาแบบ   องค์รวมเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมทั้ง ๔ ด้าน คือความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย  ด้านอารมณ์ - จิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา      จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยึดเด็กเป็นส าคัญ ได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดการศึกษา จึงได้จัดการอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย ICT และการเขียน
แผนการจัดประสบการณ์แบบ ๕ STEPS เพื่อให้คณะครูได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก 
อนุมัติงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น กิจกรรม GLOBE KIDS  กิจกรรมหนูน้อยนักคิด 
กิจกรรมน้องหนูท่องโลกกว้าง กิจกรรมสุขสันต์วันคริสต์มาส กิจกรรมวันเด็กสุขสันต์ เป็นต้น  
  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มและเป็นผู้น าในการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวิธีกระตุ้นให้ครูทุกคนร่วมกัน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ใช้จิตวิทยาในการโน้มน้าวจิตใจ สร้างความตระหนักเพื่อใหบุ้คลากรเหน็ความส าคัญในการ
พัฒนาร่วมกัน ให้ข้อคิดในวันประชุมครูโดยใช้หลักความเช่ือทางคริสต์ศาสนาเป็นข้อหนุนใจเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ แจก
เอกสารด้านวิชาการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในทางปฏิบัติแก่บุคลากร  ให้แรงเสริมด้วยการยกย่อง ให้ก าลังใจ 
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานทุกกิจกรรม ร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นของคณะครูในระดับปฐมวัย
เมื่อมีโอกาส  
    ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล ผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ โดยให้ผู้ปกครอง ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมสถานศึกษาร่วมกัน มีการวางแผน
ติดตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาการร่วมกัน 
    ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยการจัดโครงสร้าง
และระบบการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ จัดให้มีครู / พี่เลี้ยงดูแล เด็กทุกห้อง และมีเพียงพอกับจ านวนเด็กตามเกณฑ์ 
อายุ ๓-๕ ปี สัดส่วน ๑ : ๑๐-๑๕ โดยในระดับอนุบาล ๑ มีครูประจ าช้ัน ๑ คน และพี่เลี้ยงเด็ก ๑ คน ส่วนในระดับ
อนุบาล ๒– ๓ มีครูประจ าช้ัน และครูประจ าช้ันร่วม     ดูแลนักเรียน จัดให้มีสัดส่วนจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน อายุ 
๓-๕ ปี สัดส่วน ๑ : ๑๐-๑๕  โดยระดับปฐมวัยจัดสัดส่วน นักเรียนต่อห้องจ านวนไม่เกิน ๒๕ คน  



๗๒ 
 

           ผู้บริหารยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล ในการบริหารจัดการ มีความสุจริต ยุติธรรม ใช้ระบบคุณธรรมในการรับ
ฟังปัญหา มีความมุ่งมั่นในการบริหารเพื่อประโยชน์ของเด็กเป็นส าคัญ อุทิศเวลาให้กับงาน  เช่น การมาท างานเต็ม
เวลา  เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองทุกครั้งที่มีโอกาส  ร่วมเป็นประธาน งาน / กิจกรรมของฝ่ายต่ าง ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ  รับรู้รับทราบและติดตามตรวจสอบงาน / โครงการ      ทุกโครงการผ่านรายงานการประชุมอย่าง
สม่ าเสมอ ส่งผลให้ เด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

๒. ผลการพัฒนา 
 จากการที่ผูบ้รหิารจัดกจิกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่งตลอดปกีารศึกษาท าใหผู้้บริหารเข้าใจปรัชญาและ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มทีเ่น้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย ใช้หลักการบริหาร
แบบมสี่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ บริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ส่งเสรมิและพฒันาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยส่งผลใหผ้ลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๖ 
อยู่ในระดับดเียี่ยม 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 จัดท าโครงการ / กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของแต่ละฝ่าย ใหส้อดคลอ้งกบัโครงการหลักซึง่ระบุใน
แผนพัฒนาโรงเรียน เพื่อใหส้ามารถพัฒนาโรงเรียนให้บรรลตุามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ตั้งไว้ 
 
  



๗๓ 
 

มาตรฐานท่ี  ๗  แนวการจัดการศึกษา 
 
 

ตัวบ่งช้ี ระดับที่ได้ น้้าหนัก (คะแนน) คะแนนที่ได้ 

๗.๑  มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕ ๔ ๔ 

๗.๒  มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนักและเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

๕ ๔ ๔ 

๗.๓  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และ
ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ ๔ ๔ 

๗.๔  สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 

๕ ๔ ๔ 

๗.๕  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก 
       อย่างรอบด้าน 

๕ ๔ ๔ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗  ๒๐ ๒๐ 
 

 โรงเรียนได้ด าเนินการด้านแนวการจัดการศึกษาโดยมีโครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 
๑. กิจกรรมพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาสูส่ากล 
๒. การประเมินความพึงพอใจการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา 
๓. จัดประสบการณ์ด้วยแผนการสอนดารารัศมี 
๔. กิจกรรมสื่อเด่นน่าใช้ 
๕. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนด้วย ICT 
๖. กิจกรรมนเิทศการสอนแบบกัลยาณมิตร 
๗. กิจกรรมสปัดาห์วิชาการ 
๘. จัดท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานทกุกิจกรรมอย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร 
๙. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้วยระบบวงจรคุณภาพ PDCA 
๑๐. จัดท าแผนผังโครงสร้างการบรหิารงาน   
๑๑.  บันทึกการประชุมงานวิชาการและกจิการนกัเรียน 
๑๒.  มีเอกสารเพื่อแจง้ใหผู้้ปกครองไดร้ับทราบถงึแนวปฏิบัติต่าง ๆ  
๑๓.  จัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
๑๔.  จัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าป ี
๑๕.  จัดส่งครเูพื่อเข้ารบัการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
๑๖.  จัดท ารายงานประจ าป ี
๑๗.  จัดท ารายงานผลการประเมินพฒันานักเรียนรายบุคคล 
๑๘.  มีการประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน  
๑๙.  น านักเรียนไปร่วมกิจกรรมกบัชุมชน  
๒๐.  ให้สถานศึกษาเป็นแหลง่ศึกษาดูงาน 
๒๑.  เป็นสถานที่ในการฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๒.  มีฝ่ายจัดซือ้จัดจ้างด าเนินการจัดซื้อสิ่งอ านวยความสะดวก 
๒๓.  มีการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการอาคารสถานที่ 
๒๔.  มีอาคาร สถานที่ มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย 
๒๕.  มีพื้นที่ในห้องเรียนแบ่งเป็นสัดส่วนเหมาะสม ขนาดเหมาะสมกับจ านวนเด็กตามเกณฑ์ 



๗๔ 
 

๒๖.  ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทได้ด ี
๒๗.  มีโต๊ะ เก้าอี้ ของเล่น และของใช้มีขนาดเหมาะสม 
๒๘.  มีการจัดที่พักส าหรับเด็กป่วยแยกเป็นสัดส่วน 
๒๙.  มีสถานที่ส าหรบัการจัดเตรียมเครื่องดื่มของว่าง และอาหาร 
๓๐.  มีพื้นที่ส าหรบัใช้ในการแปรงฟัน ล้างมือและท าความสะอาดร่างกาย 
๓๑.  มีน้ าสะอาดส าหรบับริโภคเด็กมีแก้วน้ าส่วนตัว 
๓๒.  มีการติดตั้งเครื่องตัดไฟ และอุปกรณ์ดับเพลงิที่พร้อมใช้งาน 
๓๓.  มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับวัย 
๓๔.  มีถังขยะที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียน มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหลักสูตรที่เตรียมความ
พร้อมให้กับเด็กอย่างเหมาะสมกับวัย เน้นการมีส่วนร่วมระหว่าง ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ในการส่งเสริมพัฒนาเด็กอย่าง
รอบด้าน มีการประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ  
  มีระบบกลไกที่ให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยได้จัดท าเอกสารเพื่อแจ้งให้ทุก
ฝ่ายได้รับทราบเพื่อความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน เช่น สมุดสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน สมุดบันทึกการอ่าน สมุด
บันทึกการออม จดหมายแจ้งการอนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมและการประชุมผู้ปกครอง 
  มีการสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถ่ิน โดยการน านักเรียนไป
ร่วมกิจกรรมกับชุมชน เช่น แข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  สัปดาห์กิจกรรมสัมพันธ์ของโรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และน าภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน  เช่น การคุ้มครองผู้บริโภคใน
สถานศึกษา โครงการหลังคาเขียว และเป็นแหล่งศึกษาดูงานของสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด  
       มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพฒันานักเรียนรอบด้าน  โดย จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอก
ห้องเรียน ตลอดจน    มีสื่อ อุปกรณ์การสอน ในการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนอย่างครบถ้วน  
 
๒.  ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนดาราวิทยาลัยแผนกปฐมวัยได้ด าเนินงานด้านแนวการจัดการศึกษาโดยจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย จัด
กิจกรรมให้ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถ่ิน ให้มีความรู้และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านตลอดปีการศึกษา ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๗ อยู่ในระดับดี
เยี่ยม  
 
๓.  แนวทางการพัฒนา 
 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล 

  



๗๕ 
 

มาตรฐานท่ี  ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้ น้้าหนกั (คะแนน) คะแนนที่ได ้

๘.๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ 

       สถานศึกษา   
๕ ๑ ๑ 

๘.๒  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการ 
       ศึกษาของสถานศึกษาที่ 

๕ ๑ ๑ 

๘.๓  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ 
        ในการบริหารจัดการ 

๕ ๑ ๑ 

๘.๔  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน 
       คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
       สถานศึกษา 

๕ ๐.๕ ๐.๕ 

๘.๕  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
        ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง 
        ต่อเน่ือง 

๕ ๐.๕ ๐.๕ 

๘.๖  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน 
        คุณภาพภายใน 

๕ ๑ ๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘  ๕ ๕ 
 

 โรงเรียนดาราวิทยาลัยระดับปฐมวัย ได้ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงโดยมีโครงการ / กิจกรรม ดังนี ้

๑. จัดท าแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย 
๒. จัดท ามาตรฐานโรงเรียนดาราวิทยาลัย (การศึกษาปฐมวัย ) 
๓. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
๔. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
๕. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี
๖. จัดท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการจัดกจิกรรมต่าง ๆ  
๗. จัดท าสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย 
๘. เผยแพร่ผลงานสู่ชุมชมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
๙. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการวิเคราะหผ์ลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
๑๐. จัดเกบ็รวบรวมข้อมลูด้านสุขภาพของนกัเรียน ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ 
๑๑. ประชาสมัพันธ์และจัดท าข้อมลูข่าวสารการบรหิารจัดการด้านต่าง ๆ ผ่านระบบสารสนเทศ 
๑๒. บุคลากรภายในโรงเรียนรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ภายในโรงเรียนผ่าน E-office  
๑๓.  มีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๑๔.  มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
๑๕.  มีการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 



๗๖ 
 

๑.  วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนดาราวิทยาลัยระดับปฐมวัยมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โดย โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน ซึ่งก าหนด ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา เอกลักษณ์ของสถานศึกษา อย่างเป็นลายลั กษณ์อักษร จัดท ามาตรฐาน
โรงเรียนดาราวิทยาลัย (การศึกษาปฐมวัย ) น ามาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ(การศึกษาปฐมวัย ) และมาตรฐาน
ของ สมศ.(การศึกษาปฐมวัย ) มาจัดท ามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนดาราวิทยาลัยได้จ านวน  ๑๑ 
มาตรฐาน จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดาราวิทยาลัยประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗– ๒๕๖๑ 
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติ  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีระดับปฐมวัย
ฝ่ายกิจการนักเรียนจ านวน ๒๔ กิจกรรม และฝ่ายวิชาการจ านวน ๒๕ กิจกรรม  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบทุกกิจกรรม มีการจัดท าสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาโรงเรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนให้มีความพร้อมทั้ง ๔ ด้านอย่างเหมาะสมกับวัย ด้วยระบบวงจร
คุณภาพ PDCA ทุกกิจกรรม ด าเนินการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการวิเคราะห์  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนระดับปฐมวัยในแต่ละปีการศึกษา จัดส่งรูปภาพกิจกรรมที่จัดข้ึนตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ให้ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์เพื่อน ารูปภาพการจดักิจกรรมเผยแพรสู่่ชุมชม ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ด้าน
สุขภาพของนักเรียน ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ มีการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพอย่างเป็นปัจจุบัน  มีการ
ประชาสัมพันธ์และจัดท าข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ผ่านระบบสารสนเทศ เช่น ฝ่ายประกันคุณภาพ  
หอสมุด  NP ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายวิชาการ เป็นต้น  บริหารจัดการงานสารสนเทศให้บุคลากรภายในโรงเรียน
รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ผ่าน E-office  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน โดยด าเนินการปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง  มีการประเมินระบบประกันคุณภาพโดยใช้หลักการมี
ส่วนร่วม มีการตรวจสอบถ่วงดุล โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา / ผู้แทนผู้ปกครอง และมีการรายงานการ
ประเมินตนเองเสนอผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ / ต้นสังกัดปีละ ๑ ครั้ง มีการน า
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
  

๒. ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนดาราวิทยาลัยระดับปฐมวัยมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  น า
ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  ๘  อยู่ในระดับดีเยี่ยม    
  
๓. แนวทางการพัฒนา 
 จัดท ารายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้มีรูปแบบการรายงานเหมือนรายงานประจ าปี (SAR ) 
เพื่อไม่ให้การท างานซ้ าซ้อน 
 
  



๗๗ 
 

ด้านที่  ๓  มาตรฐานด้านคณุภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้ น้้าหนกั (คะแนน) คะแนนที่ได ้

๙.๑  เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
และบุคลากรในสถานศึกษา 

๕ ๒.๕ ๒.๕ 

๙.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

๕ ๒.๕ ๒.๕ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙  ๕ ๕ 
 

 โรงเรียนดาราวิทยาลัยระดับปฐมวัย มีการสร้าง สง่เสรมิ สนบัสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
โดยมีกิจกรรม / โครงการดังนี ้

๑. จัดท าแผนผังโรงเรียน 
๒. จัดท าแผนผังอาคารเรียน 
๓. จัดซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และก าจัดขยะและแมลง 
๔. จัดการบ ารงุดูแลรักษาบริเวณโรงเรียนและงานสนาม 
๕. จัดบ ารงุรกัษาระบบไฟฟ้า  
๖. จัดระบบงานจราจรและระบบสื่อสาร                                                           
๗. จัดกิจกรรมบรูณาการเศรษฐกจิพอเพียง 
๘.  จัดกิจกรรม GLOBE KIDS 
๙.  จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนด้วย  ICT 
๑๐.  จัดกิจกรรมน้องหนูท่องโลกกว้าง 
๑๑.  จัดกิจกรรมตามรอยพ่อ   
๑๒.  จัดกิจกรรมคุณธรรมน าหนูน้อย  
๑๓.  จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  
๑๔.  จัดกิจกรรมธนาคารขยะ น านักเรียนไปบริจาคกล่องน าที่ห้าง Big C โครงการหลังคาเขียว 
๑๕.  จัดกิจกรรมมุมเสรี  
๑๖.  จัดห้องเสริมประสบการณ์พเิศษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก  
๑๗.  มีสระว่ายน้ าเพื่อจัดกจิกรรมพลศึกษาส าหรับนกัเรียน 
๑๘.  ใช้สนามฟุตบอลเพื่อใช้จัดกิจกรรม  
๑๙.   กิจกรรมธนาคารขยะ  
๒๐.   เป็นสถานที่ฝกึประสบการณ์ของนักศึกษา ฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒๑.   เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของโรงเรียนทั้งในจังหวัดและต่างจงัหวัด 
๒๒.   เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมใหก้ับผู้ปกครองและชุมชนในการร่วมกิจกรรม 
๒๓.   ให้บริการยมืหนงัสือนทิาน และสื่อการสอนส าหรับผูป้กครอง 
๒๔.   จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อเพิ่มศักยภาพใหก้ับคณะครู  
๒๕.   แจกเอกสารให้ความรู้แก่ผูป้กครอง  
๒๖.   จัดป้ายนิเทศให้ความรูผู้้ปกครอง  
๒๗.   ครูถ่ายทอดประสบการณ์ให้กบัเพือ่นครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
๒๘.   จัดแสดงผลงานด้านวิชาการในงานสัปดาห์วิชาการ 



๗๘ 
 

๒๙.   เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ในด้าน 
๓๐.   ให้หน่วยงานภายนอกมาจัดกจิกรรมให้กบันักเรียน 
๓๑.   จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนกัเรียน 
๓๒.   จัดกิจกรรมสมุดสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน 

 
๑. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษารวมถึงการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการประสานความเข้าใจในองค์กรเกิดความเช่ือมโยงความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยด าเนินการดังนี้ 

จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยค านึงถึงองค์ประกอบในเรื่องของความสะอาดถูกสุขลักษณะความปลอดภัยความสวยงามมีการ
บ ารุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปตกแต่งบริเวณโรงเรียนและสนามรวมไปถึง
งานจราจรและรักษาความปลอดภัยจ านวนห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องสมุดพื้นที่สีเขียวและสิ่งอานวยความสะดวก
เพียงพอกับความต้องการของครูบุคลากรและนักเรียนในการใช้แหล่งเรียนรู้โดยมีการวางผังพื้นที่ เพื่อเอื้อต่อการเรียน
การสอนและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกสถานที่เพื่อตอบสนองกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์        ห้องศิลปะ ห้องอ่าน ทีบี
เอ็ม ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี ห้องวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และห้องส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ รวมทั้งใช้สระว่าย
น้ าเพื่อจัดกิจกรรมพลศึกษาส าหรับนักเรียน ใช้สนามฟุตบอลเพื่อใช้จัดกิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมการละเล่นไทย 
กิจกรรมพลศึกษา  เป็นต้น 

ฝ่ายอาคารสถานที่ มีการประชุมบุคลากรภายในสถานศึกษาชุมชนและองค์กรให้ได้รับทราบเพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกัน  ในการลงมือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานครูเจ้าหน้าที่การประชุมผู้ปกครองส่งเสริมความสัมพันธ์
และความร่วมมือกับชุมชนองค์กร  ในการจัดกิจกรรมต่างๆโดยการประสานความร่วมมือจากสมาคมผู้ปกครองและครู  
สมาคมนักเรียนเก่า  ชุมชน  และองค์กรต่างๆ    ในการที่จะใช้โรงเรียนเป็นแหล่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
๒.  ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนดาราวิทยาลัยระดับปฐมวัย มีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๙ 
อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 
  
๓.  แนวทางการพัฒนา 
 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร
ที่เกี่ยวข้องให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล 
 



๗๙ 
 

ด้านที่  ๔  มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา 
มาตรฐานท่ี ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษา 
   ปฐมวัย 
 

 

 โรงเรียนดาราวิทยาลัยระดับปฐมวัย มีการพัฒนามาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ให้บรรลเุป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเนน้การจัดการศึกษาปฐมวัยกิจกรรม / โครงการดงันี้ 

๑. กิจกรรมสุขภาพเลิศ 
๒. จัดกิจกรรมกรีฑาดาราวิทยาลัย สง่เสริมค่านิยมไทย รวมใจสามัคคี 
๓. จัดกิจกรรมกายบรหิาร ๑๕ นาทีเพื่อสุขภาพ 
๔. กิจกรรมคลินิกสุขภาพ   
๕. กิจกรรมคุม้ครองผูบ้ริโภคในสถานศึกษา   
๖. กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 
๗. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 
๘. จัดกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน  
๙. จัดกิจกรรมห้องเรียนสะอาด   
๑๐. กิจกรรมปัญญาล้ า 
๑๑. จัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ดารารัศมีด้วยนวัตกรรม  Dara TBM  
๑๒. จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา  
๑๓. จัดกิจกรรมพฒันาทักษะส าหรับเด็กทีม่ีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
๑๔. จัดกิจกรรมหนูน้อยนักคิด    
๑๕. จัดกิจกรรม GLOBE   KIDS 
๑๖. จัดกิจกรรมน้องหนูทอ่งโลกกว้าง   
๑๗. จัดกิจกรรม Graphic Organizers   
๑๘. กิจกรรมสื่อเด่นน่าใช้ 
๑๙. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนด้วย ICT  
๒๐. กิจกรรมฉลาดอ่านฉลาดคิด 
๒๑. กิจกรรมพัฒนาทักษะเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
๒๒. กิจกรรมแข่งขันทักษะร่วมกับชุมชน 
๒๓. กิจกรรมพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาสูม่าตรฐานสากล 
๒๔. กิจกรรมแผนการจัดประสบการณ์ดารารัศมี 
๒๕. กิจกรรมนเิทศแบบกลัยาณมิตร 
๒๖. กิจกรรมภาษาน่ารู ้
๒๗. กิจกรรมบ้านนักวิทยศาสตร ์

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้ น้้าหนกั (คะแนน) คะแนนที่ได ้

๑๐.๑  จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตาม  
          เป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการ 

          จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

 
๕ 

 
๓ ๓ 

๑๐.๒  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๕ ๒ ๒ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐  ๕ ๕ 



๘๐ 
 

๒๘. กิจกรรมตามรอยพ่อ 
๒๙. กิจกรรมอนุบาลดาราพทิักษ์รักษาสิ่งแวดลอ้ม 
๓๐. กิจกรรมมุมเสร ี
๓๑. กิจกรรมคุณธรรมเยี่ยม    
๓๒. จัดกิจกรรมคุณธรรมน าหนูน้อย  
๓๓. จัดกิจกรรมเดก็ดีมีน้ าใจ  
๓๔. จัดกิจกรรมระเบียบวินัย ๕ นาที 
๓๕. จัดกิจกรรมการสอนคริสตจริยธรรม 
๓๖. จัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรม/จริยธรรม   
๓๗. จัดกิจกรรมสัปดาหฟ์ื้นฟูพฒันาจิตใจ 
๓๘. จัดกิจกรรมบรูณาการสร้างความดีถวายองค์ราชัน 
๓๙. จัดกิจกรรมเทิดทูนพระคุณแม ่
๔๐. จัดกิจกรรมวันไหว้คร ู
๔๑. จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
๔๒. จัดกิจกรรมออมเพือ่อนาคต 
๔๓. จัดกิจกรรมวันเด็กสุขสันต์ 
๔๔. จัดกิจกรรมสุขสันต์วันครสิต์มาส 

 
๑.  วิธีการพัฒนา   
 โรงเรียนดาราวิทยาลัยระดับปฐมวัย มีการพัฒนามาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย  
    จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา โดยผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชน 
และองค์การภายนอกมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจการด าเนินงานและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา สร้างระบบการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ มีการปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน / กิจกรรมทุกใช้วงจรคุณภาพ 
PDCA ในการด าเนินงานตามโครงการ 
 
๒.  ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนดาราวิทยาลัยระดับปฐมวัยมีการพัฒนามาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐ อยู่ในระดับดี
เยี่ยม  
 
๓.  แนวทางการพัฒนา 
 จัดโครงการ  กิจกรรมให้หลากหลายมากยิ่งข้ึนเพื่อพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญาวิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา โดยเน้นในเรื่องของการมุ่งมาตรฐานสากล 
 



๘๑ 
 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานท่ี ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงข้ึน 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้ น้้าหนกั (คะแนน) คะแนนที่ได ้

๑๑.๑  จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม 

          นโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๕ ๓ ๓ 

๑๑.๒  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๕ ๒ ๒ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑  ๕ ๕ 

 

 โรงเรียนดาราวิทยาลัยระดับปฐมวัย มีการพัฒนามาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริมการพฒันาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรปูการศึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพให้สงูข้ึน โดยมีกิจกรรม / โครงการดังนี้ 

๑. จัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระยะ ๕ป ี
๒. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๓. จัดท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการจัดกจิกรรมตามแผนปฏิบัตงิานประจ าป ี
๔. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรม / โครงการทุกกจิกรรม 
๕. มีการจัดท าสรุปรายงานผลการจัดกจิกรรม ด้วยระบบวงจรคุณภาพ PDCA ทุกกิจกรรม 
๖. จัดกิจกรรม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตลอดปีการศึกษา 

 
๑.  วิธีการพัฒนา 
 ๑.  ระดับปฐมวัยได้ ศึกษา วิเคราะห์และใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายของต้นสังกัดตามแนวทางปฏิรูป
การ ศึกษา แนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัย มาจัดท าแผนงาน โครงการ  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัย โดยปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ซึ่งสนอง
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ตอบสนองมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  
 ๒. มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด โดยการเปิดท าการสอนในระดับเตรียม
อนุบาล ถึงระดับช้ันอนุบาล ๓ รับเด็กช่วงอายุ ๒-๕ ปี จัดการศึกษาโดยเน้นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมี
พัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน คือด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคมและ ด้านสติปัญญา  
 ๓. มีโครงการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยที่จัดข้ึนโดยฝ่ายวิชาการ และ กิจการนักเรียน 
โดยมีโครงการเด่นชัดตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
  ๓.๑  โครงการ/กิจกรรม ที่พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
   ๑) โครงการฉลาดอ่านฉลาดคิด 
   ๒) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
   ๓) โครงการแผนการจัดประสบการณ์ดารารัศมี ( Graphic Organizers )  
  ๓.๒ โครงการ/กิจกรรม ที่พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ที่เป็นผู้เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็น
วิชาชีพที่มีคุณค่า  สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู  
   ๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนระดับปฐมวัยอย่างมีความสุข  
   ๒) พัฒนาทักษะการคิดและผลิตสื่อการเรียนรู้  โดยใช้  Graphic Organizer 
   ๓) งานวิจัยในช้ันเรียน 
 
 



๘๒ 
 

  ๓.๓ มีโครงการ/กิจกรรม ที่พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เช่น  
   ๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนระดับปฐมวัยอย่างมีความสุข โดยมีแหล่งเรียนรู้  คือ ห้อง 
ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้วย Google App for Education 
  ๓.๔ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน    มีระบบ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ๑) ให้ผู้ปกครองเครือข่าย และชุมชน คือ องค์การบริหารส่วนต าบลสุเทพ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา โดยเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา  
   ๒) นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดการเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมโดยการแสดงละคร การเล่นบทบาทสมมุติ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง 
   ๓) จัดกิจกรรมธนาคารขยะ  โดยการบริการฝากกล่องนม ร่วมกับห้าง Big C เพื่อน าไปท าหลังคา
เขียวในโครงการเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 
   ๔) ได้ด าเนินงานโครงการ กิจกรรม เป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มีเอกสารที่มีเอกสาร
ประกอบย้อนหลัง ๓ ป ี
   ๕) จัดให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน พ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมของต่อ          
การด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่จัดข้ึนอย่างต่อเนื่อง เชิญพ่อแม่ตัวอย่าง และ ผู้ปกครองเครือข่ายมาร่วม          
จัดกิจกรรม 
   ๖) มีการนิเทศและติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยหัวหน้าแผนก หัวหน้างานวิชาการ  
หัวหน้างานกิจการนักเรียน ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นต้น 
   ๗) มีการสรุปโครงการ/กิจกรรม ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ที่แสดงให้เห็นถึงสัมฤทธิผลของโครงการ 
กิจกรรม ตอบสนองนโยบาย และตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 
๒.  ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนดาราวิทยาลัยระดับปฐมวัย มีการพัฒนามาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม การพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงข้ึน  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑ อยู่ใน
ระดับ     ดีเยี่ยม   
 
๓.  แนวทางการพัฒนา 

ควรเพิ่มประสบการณ์ใหก้ับนักเรียนโดย จัดโครงการ / กิจกรรม ทีส่่งเสริมทักษะการคิด และการท าโครงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ด้านท่ี ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   
มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 

ตัวบ่งช้ี 
จ้านวนนักเรียน
ที่อยู่ในระดับ ๓

ข้ึนไป 

จ้านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ 
        ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

๖,๑๗๖ ๖,๒๐๘ ๙๙.๔๘ ๐.๕ ๐.๕๐ 

๑.๒  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ 
        ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๕,๖๖๑ ๖,๒๐๘ ๙๑.๑๙ ๐.๕ ๐.๔๖ 

๑.๓  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 

๖,๑๕๓ ๖,๒๐๘ ๙๙.๑๑ ๑ ๑ 

๑.๔  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ  
       กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

๖,๑๒๖ ๖,๒๐๘ ๙๘.๖๘ ๑ ๑ 

๑.๕  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน ๖,๑๕๙ ๖,๒๐๘ ๙๙.๒๑ ๑ ๑ 
๑.๖  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน

ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ 

๖,๑๗๖ ๖,๒๐๘ ๙๙.๔๘ ๑ ๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑    ๕ ๔.๙๖ 
 

 โรงเรียนได้ด าเนินการจัดโครงการ/กจิกรรม  เพื่อใหผู้้เรียนมสีุขภาวะที่ดีและมสีุนทรียภาพ ดังนี ้
  ๑. งานตรวจสขุภาพ 
  ๒. กิจกรรมขยับกายวันละนิดจิตแจม่ใส 
  ๓. กิจกรรมช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูง 
  ๔. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน  
  ๕. กิจกรรมวัคซีนชีวิต 
  ๖. ค่ายทักษะชีวิต 
  ๗.  วันเยาวชน 
  ๘.  โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยและภัยจากแผ่นดินไหว 
  ๙.  กิจกรรมสัปดาห์วิชาการและงานประจ าปี 
  ๑๐. กิจกรรมกรฑีาดาราวิทยาลัย 
  ๑๑. กิจกรรมลูกเสอื - เนตรนาร ี
  ๑๒.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์หลังเลกิเรียน(กจิกรรมพิเศษด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ)  
  ๑๓.  งานสัปดาห์ศิลป ์
  ๑๔.   งานครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์ศิลปะ 
  ๑๕.  กิจกรรมค่าย Art Day Camp 
๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ          มีน้ าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่ง
เสพติดให้โทษ สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น เห็นคุณค่าในศิลปะ ความไพเราะน่ารื่นรมย์ของ



๘๔ 
 

ดนตรี พัฒนาฝึกฝนจนเป็นนิสัยในชีวิตประจ าวัน สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการได้ตามวัย 
 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและเข้าร่วม
กิจกรรมการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ โดยจัดกิจกรรม ขยับกายวันละนิดจิตแจ่มใส ให้ทุกคนได้ออกก าลังกาย
พร้อมกันหลังเคารพธงชาติ ผู้เรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าจากโรงพยาบาลแมคคอร์มิคและได้รับการ
ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูงภาคเรียนละ ๑ ครั้งตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม่ โดยใช้เกณฑ์การประเมินของกรมพลศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา 
พลศึกษา โดยใช้กีฬาเป็นสื่อเพื่อให้ผู้เรียนรักการออกก าลังกายและดูแลสุขภาพของตนเอง  
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและสามารถปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา และอบายมุขต่าง ๆ รู้จักวิธี
ดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรงที่อาจจะเกิดข้ึนโดยไม่รู้ตัว จากโรคและอุบัติภัย รวมไปถึงอุบัติเหตุ 
การทะเลาะวิวาท และปัญหาทางเพศ โดยจัดกิจกรรมวัคซีนชีวิต ค่ายทักษะชีวิต เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้
ความรู้แก่ผู้เรียน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้ปลอดจากสิ่งเสพติด นอกจากนี้ยังจัดโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัย
และภัยจากแผ่นดินไหว เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรงที่อาจจะเกิดข้ึนโดยไม่รู้ตัว 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง มีความพยายามจะพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีความ
มั่นคงทางอารมณ์ ภาคภูมิใจในตนเอง มองโลกในแง่ดี สร้างขวัญและก าลังใจในตนเองได้ มีความมุ่งมั่นในการที่จะไป
ให้ถึงเป้าหมาย แสดงออกได้อย่างมีมารยาททางสังคมเหมาะสมกับเพศวัย และบทบาทหน้าที่ โดยจัดกิจกรรมสัปดาห์
วิชาการและงานประจ าปีของโรงเรียน กิจกรรมกรีฑาดาราวิทยาลัย กิจกรรมวันเยาวชน กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถด้านนาฏศิลป์ กีฬาและดนตรี ร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวท าให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก มีความมั่นใจและเห็นคุณค่าของตนเอง เกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความชอบและเห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความสุข สร้างสรรค์ผลงานได้ตามจินตนาการของตน และสามารถใช้ประโยชน์จากศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและหรือนันทนาการ ในชีวิตประจ าได้ โดยจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์หลังเลิกเรียนวัน
จันทร์–วันศุกร์ เช่น กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมด้านดนตรีมีหลากหลายประเภท ได้แก่ นักร้องประสานเสียง ดนตรีคอม
โบ โยธวาทิต และดนตรีไทย ด้านกีฬามี ฟุตบอล บาสเกตบอล เทควันโด ว่ายน้ า เทนนิส เทเบิลเทนนิส ยิงปืน และ
กรีฑา  นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้าน เช่นด้านศิลปะ จัดกิจกรรม
สัปดาห์ศิลป์ งานครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์ศิลปะ กิจกรรม Art Day Camp  
 
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการ งาน กิจกรรมต่างๆ ท าให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ มีน้ าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น เห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ อยูใ่นระดับดีเยี่ยม 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจาก
สิ่งเสพติด อุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 



๘๕ 
 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

ตัวบ่งช้ี 
จ้านวนนักเรียน 
ที่อยู่ในระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

จ้านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๒.๑  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๖,๑๔๕ ๖,๒๐๘ ๙๘.๙๘ ๒ ๑.๙๘ 
๒.๒  เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อ 
        ผู้มีพระคุณ 

๖,๑๖๔ ๖,๒๐๘ ๙๙.๒๙ ๑ ๐.๙๙ 

๒.๓  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๖,๐๘๑ ๖,๒๐๘ ๙๗.๙๕ ๑ ๐.๙๘ 
๒.๔   ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม 
๖,๑๙๑ ๖,๒๐๘ ๙๙.๗๓ ๑ ๐.๙๙ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒    ๕ ๔.๙๔ 
 

โรงเรียนได้ด าเนินการจัดโครงการ/กจิกรรม เพื่อใหผู้เ้รียนมคุีณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ 
ดังนี ้

๑.  กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันส าคัญต่างๆ 
๒.  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
๓.  กิจกรรมปฐมนิเทศ 
๔.  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๕.  กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ 
๖.  สัปดาห์ภาษาสุนทร สัปดาห์หอสมุดและห้องสมุดประถม 
๗.  สัปดาห์ภาษาต่างประเทศ 
๘.  ค่ายภาษาอังกฤษ 
๙.  ค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
๑๐.  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๑๑.  บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๑๒.  ถวายเทียนพรรษา 
๑๓.  วันลอยกระทง 
๑๔.  โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา 
๑๕.  สืบฮีตโตยฮอยล้านนาไทย 
๑๖.  Big Cleaning Day 
๑๗.  กิจกรรมถวายทรัพย์ 
๑๘.  กิจกรรมจิตอาสา 
๑๙.  กิจกรรมการเรียนการสอนคริสต์จริยธรรม 
๒๐.  งานมุ่งสู่โลกกว้างของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
 

๑.  วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโรงเรียนดาราวิทยาลัย มีความเอื้อ
อาทรต่อผู้อื่น กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข   มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดกิจกรรม โครงการต่างๆ ดังนี้  
 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโรงเรียนดาราวิทยาลัยทั้ง ๙ 
ประการ   โดยให้ครูผู้สอนทุกรายวิชา ทุกช้ัน บูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสม    ตามลักษณะวิชา บูรณาการในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนได้จัดข้ึน 
ได้แก่ การเข้าแถวเคารพธงชาติ ร่วมร้องเพลงชาติ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่อง



๘๖ 
 

ในวันส าคัญต่าง ๆ และงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศม ี เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนได้แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ ธ ารงและรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนาที่ตนเอง    นับถือ และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต  
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้กฎระเบียบของโรงเรียน  การประพฤติตนเป็นนักเรียนที่ดี  
จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาสุนทร สัปดาห์หอสมุดห้องสมุดประถม  งานสัปดาห์วิชาการ  งานสัปดาห์

ภาษาต่างประเทศ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

จัดกิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกในการด าเนินชีวิต
อย่างพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดใีนตัว และรู้จักปรับตัว เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจกรรมวันลอยกระทง โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา  งานสืบฮีตโตยฮอย
ล้านนาไทย  เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และ
สังคม ด้วยความเต็มใจกระตือรือร้นโดยไม่หวังผลตอบแทน เช่น กิจกรรม Big Cleaning Day  การถวายทรัพย์เนื่อง
ในโอกาสวันคริสต์มาส   กิจกรรมจิตอาสา  และจัดการเรียนการสอนคริสต์จริยธรรมในช้ันเรียน การอบรมจริยธรรม
ในหอประชุม เพื่อให้ผู้เรียนรับรู้ เข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักของคริสต์ศาสนา จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานที่ 

จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งความเอื้ออาทร และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เช่น การถวายทรัพย์
และสิ่งของในโอกาสต่าง ๆ  กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ มีการบันทึกความดี เพื่อรับการปลูกฝังในด้านของคุณธรรม 
จริยธรรม ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  

จัดกิจกรรมงานกรีฑาดาราวิทยาลัย "ส่งเสริมค่านิยมไทย  รวมใจสามัคคี" กิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อให้
ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ให้เกียรติซึ่งกันและกัน จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง เช่น กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ ค่าย
ภาษาอังกฤษ ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนัก มีจิตส านึก รู้คุณค่าร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมวันลอยกระทง งานมุ่งสู่โลกกว้างของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

 
๒. ผลการพัฒนา  

จากการจัดกจิกรรมและโครงการต่าง ๆ เป็นการพัฒนาใหผู้เ้รียนได้ตระหนกั และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี เป็นสมาชิกที่ดขีองสังคม รวมไปถึงการมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามหลักสูตร รูจ้ัก
แบ่งปัน เอื้อเฟือ้เผื่อแผ่ เอื้ออาทรต่อผู้อื่น เห็นประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ีพระคุณ  
เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดีของครูอาจารย์ เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคล ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความตระหนัก เห็นคุณค่าของสิ่งแวดลอ้ม มีจิตส านึกทีจ่ะ
ร่วมอนุรกัษ์ และพฒันาสิง่แวดล้อม ใหส้มดลุและยัง่ยืนตลอดไป ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ อยู่ใน
ระดับดเียี่ยม 

 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ ให้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดย

กิจกรรมมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิต   คุณธรรมจริยธรรมเพื่อความส าเร็จใน
การศึกษา และการท างาน   และคุณธรรมจริยธรรมที่มีต่อสังคมส่วนรวม โดยก าหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน 
ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการในการก ากับดู แล ติดตาม และประเมินผล ประสาน
ความร่วมมือกับทุกฝ่าย           ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 
  



๘๘ 
 

มาตรฐานท่ี ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 

ตัวบ่งช้ี 
จ้านวนนักเรียน 
ที่อยู่ในระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

จ้านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๓.๑   มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ 
         ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และ 
         สื่อต่าง  ๆรอบตัว 

๕,๘๘๔ ๖,๒๐๘ ๙๔.๗๘ ๒ ๑.๙๐ 

๓.๒   มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ
ตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

๖,๐๘๐ ๖,๒๐๘ ๙๗.๙๔ ๑ ๐.๙๘ 

๓.๓   เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

๖,๐๘๓ ๖,๒๐๘ ๙๗.๙๙ ๑ ๐.๙๘ 

๓.๔   ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 

๖,๑๗๘ ๖,๒๐๘ ๙๙.๕๒ ๑ ๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓    ๕ ๔.๘๖ 
 

โรงเรียนได้ด าเนินการจัดโครงการ/กจิกรรม เพื่อใหผู้เ้รียนมทีักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รกัการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้

๑. กิจกรรมฉลาดอ่าน ฉลาดคิด (สมุดบันทกึสารประโยชน์) 
๒. กิจกรรมสง่เสริมการรักการอ่านของหอสมุด ห้องสมุดประถม 
๓. กิจกรรมการเรียนการสอนทีส่่งเสริมให้นักเรียนสบืค้นความรูท้ี่สนใจหรอืต้องการอย่างมีขั้นตอน  
๔. กิจกรรมการเรียนการสอนทีส่่งเสริมให้นักเรียนสบืค้นความรูจ้ากห้องสมุด แหลง่เรียนรู้และสื่อ 

ต่างๆ รอบตัว  
 ๕. กิจกรรมสปัดาห์ภาษาสุนทรและสปัดาหห์อสมุด ห้องสมุดประถม 
 ๖. กิจกรรมสปัดาห์ภาษาต่างประเทศ 
 ๗. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุม่  
 ๘.   กิจกรรมการเรียนการสอนทีส่่งเสริมทักษะด้านการเขียนสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ ความรูส้ึกนึกคิด  
       เรื่องราว ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ไปสูผู่้อื่น  
 ๙.   กิจกรรมวันลอยกระทง 
 ๑๐.   กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต (จิตอาสา) 
 ๑๑.   กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู ้
 
๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองรักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีนิสัยรักการอ่าน  รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว      มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน รู้จักสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัวแล้วสรุปเป็น
องค์ความรู้ และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม สนทนา ซักถามแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกันกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษาผ่านการดู 
การฟัง การลงมือปฏิบัติ การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการน าเสนอผลงาน 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว ได้แก่ การจัดตารางการอ่านในห้องสมุด ห้องศูนย์ TBM การอ่าน
หนังสือก่อนเคารพธงชาติ  ค่ายรักการอ่าน กิจกรรมสัปดาห์ภาษาสุนทร กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านของหอสมุด 
กิจกรรมฉลาดอ่านฉลาดคิด  โดยให้ผู้เรียนมีการเรยีนรู้อย่างสม่ าเสมอจากการเลือกอ่านหนังสอืด้วยตนเองจากหอสมุด 
ห้องสมุด และจากแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสนใจ มีการบริการให้ยืมหนังสือ   การบันทึกการดูและการฟังข้อคิดจากการ



๘๙ 
 

จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในช่วงเวลาของการนมัสการพระเจ้า มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อยสัปดาห์ละ 
๑ ครั้ง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมถึงโปรแกรมสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงข้ึน 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการฟัง ดู พูด อ่าน เขียน การตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้ โดยเฉพาะการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาสุนทรและสัปดาห์หอสมุด 
ห้องสมุดประถม สัปดาห์ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียน
มากขึ้น 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม รับผิดชอบงานของตนเองตามข้อตกลงของกลุ่มด้วยความเต็มใจ มี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ระหว่างกัน ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นจาก
การเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เรียนรู้จากการดู การฟัง การลงมือปฏิบัติ  ในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมสัปดาห์
ภาษาสุนทรและสัปดาห์หอสมุด ห้องสมุดประถมและสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และสามารถน าเสนอผลงานที่ได้จากการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ  ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีโอกาสในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆดังที่กล่าวมา ท าให้ผู้เรียน เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการ
แสวงหาความรู้      ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักค้นคว้าแสวงหา
ความรู้จากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ตลอดจน
สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์และ  มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า ให้ผู้เรียนรู้จักเลือกอ่านในสิ่งที่มีสาระและมีประโยชน์  รู้จักคิด
วิเคราะห์ เขียนสื่อความ รู้จักเลือกบริโภคสื่ออย่างสร้างสรรค์ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้ 
ส่งเสริมทักษะการฟัง การดู และการพูด ด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักแสวงหาความรู้
และผ่านหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
  



๙๐ 
 

มาตรฐานท่ี ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสต ิ
          สมเหตุผล   
 

ตัวบ่งช้ี 
จ้านวนนักเรียน 
ที่อยู่ในระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

จ้านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๔.๑  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

๕,๙๔๒ ๖,๒๐๘ ๙๕.๗๒ ๒ ๑.๙๑ 

๔.๒  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

๖,๑๙๘ ๖,๒๐๘ ๙๙.๘๔ ๑ ๑ 

๔.๓  ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

๖,๒๐๘ ๖,๒๐๘ ๑๐๐ ๑ ๑ 

๔.๔  มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน 
       ด้วยความภาคภูมิใจ 

๖,๑๖๕ ๖,๒๐๘ ๙๙.๓๑ ๑ ๐.๙๙ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔    ๕ ๔.๙๐ 
 
 โรงเรียนด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อใหผู้้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสต ิสมเหตุผล  ดังนี ้
 ๑. กิจกรรมวิพิธทัศนา  
 ๒. กิจกรรมสปัดาห์ภาษาสุนทรและสปัดาหห์อสมุด ห้องสมุดประถม 
 ๓. กิจกรรมสปัดาห์ภาษาต่างประเทศ 
 ๔. กิจกรรมสปัดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 ๕. กิจกรรมบรูณาการเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๖. กิจกรรมสปัดาห์ศิลป ์
 ๗.  โครงการนวัตกรรม Mind Map for Learning  
 
๑. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนได้ตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ
แก้ปัญหา  ได้อย่างมีสติสมเหตุผล  จึงได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอน โครงการและกิจกรรมต่างๆ  เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้

ส่งเสริมให้ผูเ้รยีนสามารถสรุปความคิดจากเรือ่งที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง โดยจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมวิพิธทัศนา 
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาสุนทรและสัปดาห์หอสมุด ห้องสมุดประถม กิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง  

จัดกิจกรรมโครงการนวัตกรรม Mind Map for Learning (MML) และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น วิชา     
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าเสนอรูปแบบวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาต่างๆอย่างน่าสนใจและชัดเจน 
โดยการพูดหรือเขียน หรือด้วยวิธีการอื่นตามความคิดของตนเอง  

จัดกิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ก าหนดเป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูล คาดคะเนสถานการณ์หรือคาดคะเนค าตอบ สามารถก าหนดทางเลือกในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศที่น่าเช่ือถือ สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและการคาดการณ์ในอนาคตมา
สนับสนุนหรือโต้แย้งได้อย่างสมเหตุผล  



๙๑ 
 

จัดกิจกรรมสัปดาห์ศิลป์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และพัฒนา
ผลงานด้วยตนเอง มีผลงานแปลกใหม่ และมีการน าเสนอ  เผยแพร่ผลงาน  ทั้งในและนอกสถานศึกษาด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
 
๒. ผลการพัฒนา  

จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังที่กล่าวมาท าให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรอืเขียนตามความคิดของตนเองได้ดี  มีความสามารถในการน าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง  สามารถก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  
นอกจากนี้ยังส่งผลให้นักเรียน   มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ   มีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔ 
อยูใ่นระดับดีเยี่ยม 
 
๓. แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนควรก าหนดแผนพฒันาครูอย่างต่อเนื่องในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด โดยส่งเสริมให้ครูเข้า
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู้  ก าหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์  กล้าตัดสินใจบนพื้นฐานแห่งข้อมูล  เพื่อพัฒนานักเรียนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล มีการทดสอบผู้เรียนด้านการคิดเพื่อประเมินความสามารถด้านการคิดของนักเรียน
ตามที่ก าหนดในหลักสูตรออกมาเป็นภาพรวมของโรงเรียน  มีการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานโครงการอย่างเป็น
ระบบ  และกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามระยะเวลาตามแผนปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 

  



๙๒ 
 

มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ้าเป็นตามหลักสูตร 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ น้้าหนกั (คะแนน) คะแนนท่ีได้ 

๕.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

๓ ๑ ๐.๗๕ 

๕.๒  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

๕ ๑ ๑ 

๕.๓  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 

๕ ๒ ๒ 

๕.๔  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ๓ ๑ ๐.๗๒ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี ๕  ๕ ๔.๔๗ 

 

 โรงเรียนด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อใหผู้้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร  ดังนี้ 
 ๑.   งานพัฒนานักเรียนเข้าสู่การแข่งขันด้านวิชาการ (O-NET, Quota) 
 ๒.    งานพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๓.   โครงการอจัฉริยะสร้างได้ 
 ๓.   งานประเมินสมรรถนะส าคัญการอ่าน คิด วิเคราะห์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๔.    งานสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ๕.    งานพัฒนาผลการทดสอบระดบัชาติ  

 
๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีการประเมินผล
โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ด้านความประพฤติ การเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไป
ในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม การประเมินผลการเรยีนรู้ในช้ันเรียนอิงมาตรฐานการเรียนรู้  ใช้การ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในทุกด้าน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ ได้จัดให้มีโครงการอัจฉริยะสร้างได้ งานพัฒนานักเรียนเข้าสู่การแข่งขันด้าน
วิชาการ (O-NET, Quota)  งานพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน  

ส่งเสริมให้ครูวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน คือ 
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อีกทั้งให้จัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โดยจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นการอ่านสร้างความรู้  ความคิด และสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา และ
วางแผนด าเนินการหรือสร้างสรรค์ผลงาน เช่น การฝึกปฏิบัติการอ่าน การกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ฉลาดอ่าน
ฉลาดคิด งานประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  

ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้พัฒนาทักษะความรู้ในทกุ ๆ ด้าน และโรงเรียนได้จัดโครงการพฒันาผลการทดสอบ
ระดับชาติ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู ้เพื่อให้ผูเ้รียนมีผลการทดสอบในระดับดีข้ึนไป 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

๒. ผลการพัฒนา  
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ดังที่กล่าวมาท าให้ผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ ๓   และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  โดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  
และเขียน  และผลการทดสอบระดับชาติ อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน พัฒนาสมรรถนะส าคัญตลอดจนการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน และควรมีการนิเทศติดตาม
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

  



๙๔ 
 

มาตรฐานท่ี ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการท้างาน สามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่อ 
  อาชีพสุจริต 
 

ตัวบ่งช้ี 
จ้านวนนักเรียน 
ที่อยู่ในระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

จ้านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๖.๑  วางแผนการท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จ 

๖,๑๐๖ ๖,๒๐๘ ๙๘.๓๖ ๒ ๑.๙๗ 

๖.๒  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

๖,๑๑๒ ๖,๒๐๘ ๙๘.๔๕ ๑ ๐.๙๘ 

๖.๓  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๖,๑๒๑ ๖,๒๐๘ ๙๘.๖๐ ๑ ๐.๙๘ 
๖.๔   มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ 
        หาความรู้เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

๖,๑๓๔ ๖,๒๐๘ ๙๘.๘๑ ๑ ๐.๙๙ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่  ๖    ๕ ๔.๙๒ 
 

โรงเรียนด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ดังนี ้

๑. งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
๒. งานวันเด็กสุขสันต์ 
๓. งานวันเยาวชน 
๔. งานสัปดาห์วิชาการและงานประจ าป ี
๕. กิจกรรมกรฑีาดาราวิทยาลัย 
๖. กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์ศิลปะ 
๗. กิจกรรมร่วมคิดร่วมท าสร้างสรรค์ความสามารถ 
๘. วันลอยกระทง 
๙. ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ 
๑๐. กิจกรรมแนะแนว 
๑๑. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ในกลุม่สาระการเรียนรู ้

 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความสามารถในการท างานอย่างเป็น
ระบบ มีการวางแผนการท างาน ด าเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มานะ พากเพียร มีการตรวจสอบ
ทบทวนการท างานเป็นระยะๆ     จนงานที่ด าเนินการบรรลุส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมี
คุณภาพ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ มี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ โดย
ได้จัดโครงการ กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับช้ัน ท างานอย่างเป็นข้ันตอนและเป็นระบบ มีความสามารถในการวางแผนการ
ท างาน ด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก าหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการท างานเป็นระยะๆ ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหา อุปสรรคในการท างาน     จนงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ มี
การปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ในกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุม่สาระการเรียนรูแ้ละกจิกรรมต่างๆ ได้แก่ 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  กิจกรรมร่วมคิดรว่มท าสรา้งสรรค์ความสามารถ  วันลอยกระทง  วันเยาวชน 
วันเด็กสุขสันต์  ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เป็นต้น 



๙๕ 
 

 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้สึกพึงพอใจและช่ืนชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น 
ตั้งใจ และพากเพียร มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน ยอมรับในค าวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งๆ ข้ึน รู้สึกช่ืนชมต่อผลส าเร็จของผลงาน ในกิจกรรม งาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์        วันลอยกระทง  วันเยาวชน วันเด็กสุขสันต์  กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์
สร้างสรรค์ศิลปะ และงานสัปดาห์วิชาการและงานประจ าปี  
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน มีความสามารถในการท างานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย ให้ความร่วมมือ แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น เป็น
ผู้น าและผู้ตามที่ดี        มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานการท างาน ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจน
บรรลุผลส าเร็จ ในกิจกรรมการเรียนการสอน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์  วันลอยกระทง  วันเยาวชน วันเด็กสุขสันต์  กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์ศิลปะ  กิจกรรมร่วม
คิดร่วมท าสร้างสรรค์ความสามารถ  และ งานกรีฑาดาราวิทยาลัย เป็นต้น 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่งข้อมูล และแสวงหาความรู้ในอาชีพที่
ตนเองสนใจ เพื่อน าเสนอให้ผู้อื่นเห็นประโยชน์และคุณค่า  ตระหนักถึงการวางแผนชีวิตเพื่อการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพที่สุจริต  จากกิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อ และแนะแนวอาชีพ กิจกรรมการเรียนการสอน ทุก
ระดับช้ัน เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลในการก าหนดเป้าหมายชีวิต  รู้จักเหตุผลในการเลือกอาชีพ   สามารถเลือก
ประกอบอาชีพที่สุจริต  ตรงตามความถนัดและความสนใจของตนเองและให้นักเรียนบันทึกข้อมูลลงระเบียนสะสม 
(ปพ.๘) ด้วยตนเอง 
 
๒. ผลการด้าเนินงาน 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ โครงการต่างๆ ดังที่กล่าวมา ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการท างาน 
ท างานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการท างาน ด าเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มานะ พากเพียร 
สามารถด าเนินการบรรลุส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต รู้จักแหล่ งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจซึ่งเป็นพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถน าไปเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพที่ตนเองสนใจได้ใน
อนาคต ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๖ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในท างานที่เป็นระบบ รู้จักวางแผนการท างาน  มี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานของตนเอง และสามารถท างานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ด าเนินงานส าเร็จ
ตามที่ก าหนดเป้าหมายไว้       มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการก าหนดและด าเนินกิจกรรม โดยฝึกการเป็นทั้งผู้น าและผู้ตามที่ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อให้
สามารถออกไปด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
  



๙๖ 
 
 

ด้านท่ี ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งช้ี 
จ้านวนครู 

ที่อยู่ในระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

จ้านวนครู
ทั้งหมด 

 
ร้อยละที่ได้ 

 

น้้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๗.๑   ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ัง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

๓๒๕ ๓๒๕ ๑๐๐ ๑ ๑ 

๗.๒   ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๓๒๕ ๓๒๕ ๑๐๐ ๑ ๑ 

๗.๓   ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา   

๓๒๕ ๓๒๕ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๗.๔  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการ
น าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู ้

๓๒๕ ๓๒๕ ๑๐๐ ๑ ๑ 

๗.๕   ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

๓๒๕ ๓๒๕ ๑๐๐ ๑ ๑ 

๗.๖  ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรยีนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค 

๓๒๕ ๓๒๕ ๑๐๐ ๑ ๑ 

๗.๗   ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูใ้นวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน 

๓๒๕ ๓๒๕ ๑๐๐ ๑ ๑ 

๗.๘   ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา ๓๒๕ ๓๒๕ ๑๐๐ ๑ ๑ 

๗.๙   ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ ๓๒๕ ๓๒๕ ๑๐๐ ๑ ๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่  ๗    ๑๐ ๑๐ 
 

 โรงเรียนได้ด าเนินการเพื่อให้ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ดังนี ้
  ๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
  ๒. งานสื่อสร้างสรรค์  และงานตลาดนัดสื่อ เทคโนโลยีและงานวิจัย 
   ๓. งานระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 

 ๔.  งานพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๕.  สรุปผลการประเมินความก้าวหน้าและวิเคราะหผ์ู้เรียนรายบุคคล 
 ๖.  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์(S-MAP) 

๗.  โครงการ Dara Star Bright  
๘.  โครงการอจัฉริยะสร้างได้  
๙.  โครงการอ่านคล่องเขียนคล่อง 

 ๖.  โครงการพฒันาทักษะส าหรบันักเรียนทีม่ีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 ๗.  คู่มือการวัดและประเมินผลการเรียน 
 ๘.  งานวิจัยในช้ันเรียน 
 



๙๗ 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
      โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธิภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณภาพ บรรลุ
เป้าหมายของหลกัสูตรสถานศึกษา โดยการวิเคราะหห์ลักสตูร ก าหนดเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจน 
ศึกษาและวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล น าข้อมลูสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบ วางแผนและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปญัญา ใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม และน า
ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และประเมินผลทีมุ่่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปญัหาผู้เรียนอย่างทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา สามารถแสดงการ
เช่ือมโยงเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
ชัดเจน มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนครอบคลุมทัง้ด้านความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ สมรรถนะส าคัญและคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม และจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่แสดงถึง
การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ครอบคลมุทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์อย่างชัดเจน 
 ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลโดยใช้แบบสรปุผลการประเมินความก้าวหน้าและวิเคราะหผ์ู้เรียน
รายบุคคล และใช้ข้อมลูในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพือ่พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนใหส้อดคลอ้งกบัความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ครูน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะหผ์ู้เรียนไปจัดกิจกรรมการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่
แตกต่างกัน มีการทดสอบก่อนเรียน หลังเรียนเพื่อดูพฒันาการของผูเ้รียนและจัดท าแบบบันทกึความก้าวหน้าของ
ผู้เรียน 
 ครูออกแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลายเหมาะสมกบัความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสตปิัญญา จัดโครงการ กจิกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน เช่น โครงการ
ห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (S-MAP) โครงการ Dara Star Bright โครงการอจัฉริยะสร้างได้ โครงการ
อ่านคล่องเขียนคล่อง  และจัดใหม้ีโครงการพัฒนาทกัษะส าหรับนกัเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพเิศษ เพื่อใหผู้้เรียน
ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู ้
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างของผู้เรียน ทั้งนี้ มีการน าภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน เทคโนโลยีต่าง ๆ มา
ประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน รวมทัง้มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่ออย่างต่อเนือ่ง 

ครูมีการวัดและประเมินผลตามคู่มอืวัดและประเมินผลการเรียนที่มุง่เน้นการพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน       
ด้วยวิธีการที่หลากหลายได้แก่ การทดสอบด้วยแบบทดสอบ การประเมินตามสภาพจริง การสงัเกตพฤติกรรม การ
สัมภาษณ์ การปฏิบัติกจิกรรมกลุม่ 
 ครูผูส้อนทุกคนให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนด้วยความเสมอภาค มีระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน  มีการเยี่ยมบ้านนกัเรียน และการท าแบบทดสอบ SDQ เพื่อน าผลมาช่วยเหลอืผูเ้รียนทั้ง 
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต 
 ครูท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแกป้ัญหา และหรือพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ ภาคเรียน
ละ ๑ เรื่อง ผลจากการวิจัยในช้ันเรียนแสดงถึงการแก้ปญัหา และหรอืพัฒนาผู้เรียน มีการน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของคร ูรวมทั้งพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ครูยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความยุติธรรมและ
เมตตาธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนนิชีวิตทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งร่วมปกป้องและรกัษาช่ือเสียงของสถานศึกษา 



๙๘ 
 

ครูอุทิศตน ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงานสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีร่ับผิดชอบอย่างเต็มที ่ และ
มุ่งมั่นพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามทีห่ลกัสูตรก าหนด โดยพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  เข้า-ออกหอ้งสอนตรงและ
เต็มเวลา ดูแลนักเรียนทัง้ในและนอกเวลาท าการสอน และครูผูส้อนทุกกลุม่สาระการเรียนรูจ้ะได้รบัการนเิทศการสอน
อย่างสม่ าเสมอ เพือ่น าข้อเสนอแนะมาปรบัปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 

 
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกจิกรรม/โครงการต่างๆดังที่กล่าวมา แสดงใหเ้หน็ถึงการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมี
ประสิทธิภาพของครู ในด้านการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทัง้ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล การออกแบบและจัดการเรียนรูท้ี่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การใช้สื่อ เทคโนโลย ีและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย การให้ค าแนะน า ค าปรกึษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผูเ้รียน การท าวิจัยในช้ันเรียน 
และพัฒนา การจัดการเรียนรู้ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและการเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ส่งผล
ให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๗ อยู่ในระดับดเียี่ยม 
        
๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครเูพื่อยกระดบัความสามารถในการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นการออกแบบการ
เรียนรู้ ที่ตอบสองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปญัญา เช่น การสร้างแบบฝึกหัด หรอืกิจกรรมที่
แตกต่าง ส าหรับนักเรียนกลุม่เกง่ ปานกลาง และออ่น อีกทัง้มีการพัฒนาครูในด้านการท าวิจยัในช้ันเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพฒันาผูเ้รียน 
 
  



๙๙ 
 

มาตรฐานท่ี ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้ น้้าหนกั (คะแนน) คะแนนที่ได ้

๘.๑   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่
เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

๕ ๑ ๑ 

๘.๒   ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้ง
ด้านวิชาการและการจัดการ 

๕ ๒ ๒ 

๘.๓   ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๕ ๒ ๒ 

๘.๔   ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

๕ ๒ ๒ 

๘.๕   นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา 

๕ ๑ ๑ 

๘.๖   ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและ 
        เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๕ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘  ๑๐ ๑๐ 
 
 

ผู้บริหารได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพและ เกิดประสิทธิผลโดยด าเนินการโครงการ/
งาน/กิจกรรม ดังนี ้

๑. ปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุม่สาระการเรยีนรู้ 
๒. ปรับปรงุโครงสร้างการบรหิารงาน 
๓. พัฒนาการสอนโปรแกรม NP ต่อเนื่อง 
๔. พัฒนาการสอนนกัเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษอย่างต่อเนื่อง 
๕. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
๖. แผนปฏิบัติการประจ าปี๒๕๕๗  
๗. รายงานผลการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา (SAR) ประจ าป ี
๘. รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด (สช.) 
๙. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
๑๐. รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน 
๑๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารภายในโรงเรียน 
๑๒. รายงานการประชุมของโรงเรียน (ประชุมรวม) 
๑๓. ค าสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน 
๑๔. สรปุการอบรม/สัมมนา/ดูงาน ของบุคลากร 
๑๕. แฟ้มสะสมงาน 
๑๖. สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยม 
๑๗. รูปภาพ สมุดภาพ วีดิทัศน์รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
๑๘. สัปดาห์วันภาษาสุนทร และสัปดาห์หอสมุด ห้องสมุดประถม 
๑๙. ค่ายคณิตศาสตร์ 
๒๐. สัปดาห์วิทยาศาสตร ์- คณิตศาสตร์ 
๒๑. เศรษฐกจิพอเพียงเคียงคู่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๒๒. กรีฑาดาราวิทยาลัย 



๑๐๐ 
 

๒๓. สัปดาห์ศิลป ์
๒๔. สัปดาห์ภาษาต่างประเทศ 
๒๕. ค่ายภาษาอังกฤษ 
๒๖. เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ 
๒๗. สื่อสร้างสรรค์ 
๒๘. พัฒนานักเรียนเข้าสู่การแข่งขันด้านวิชาการ (O-NET , Quota) 
๒๙. แข่งขันทักษะวิชาการร่วมกบัชุมชน 
๓๐. วิจัยในช้ันเรียน 
๓๑. สัปดาห์วิชาการ 
๓๒. ทัศนศึกษา ป.๑-๖ 
๓๓. การเรียนรู้ ที บี เอ็ม ดาราวิทยาลัย(Dara TBM) 
๓๔. รางวัลบัณณาสสมโภช ระยะที่ ๓ 
๓๕. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงด้านการศึกษา 
๓๖. คุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา 
๓๗. พัฒนาศักยภาพคร ู
๓๘. การประกวดสือ่นวัตกรรม และงานวิจัยดีเด่น 
๓๙. สถานศึกษาร่วมใจสร้างนวัตกรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
๔๐. โครงการ S – MAP 
๔๑. โครงการอัจฉริยะสร้างได้ 
๔๒. เสริมสร้างทักษะชีวิต 
๔๓. ปฐมนิเทศ 
๔๔. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 
๑. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารแบ่งเป็น ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริการ
การศึกษา ฝ่ายบริหารจัดการทั่วไป เพื่อความเหมาะสมตามบรบิทของโรงเรียน ผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมบริหารโรงเรียนแบบบูรณาการ ( INFOPRO) 

โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ เพื่อเป็น
แผนการด าเนินงานการจัดการศึกษาตามระยะเวลาของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ที่ประกอบด้วย แผนงาน และโครงการต่าง ๆ จัดท าคู่มือปฏิบัติงานครู คู่มือก าหนดหน้าที่งานบุคลากร และมีการ
ช้ีแจงการด าเนินงานต่าง ๆ ในการประชุมครูรวมประจ าเดือน ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน โครงการต่าง ๆ ที่จัดข้ึน บุคลากรมีการวิเคราะห์
งานด้วยเทคนิค SWOT และสรุปงานจากแผนปฏิบัติการประจ าปี ในแต่ละปีการศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้จัดให้
มีการประชุมผู้ปกครอง เพื่อพบผู้บริหาร ครูประจ าช้ัน จ านวน ๔ ครั้ง/ปีการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองแสดง
ความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน รวมถึงโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ  ของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนเข้ามาใช้สถานที่ของโรงเรียน ส าหรับจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  

บุคลากรในโรงเรยีนมีการประเมนิตนเองเมือ่สิ้นปกีารศึกษา เพื่อสรุปการปฏิบัติงานของตนเอง สามารถแสดง
ความคิดเห็น และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ น าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา ในการท างานปีการศึกษาต่อไป 
 
  



๑๐๑ 
 

๒. ผลการพัฒนา  
จากการใช้หลักการบริหารแบบมีสว่นร่วม และใช้ข้อมูลการประเมิน หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด รวมถึง วิสัยทัศน์ 

ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ท าให้โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีผลการท างาน และสามารถท า
โครงการต่าง ๆ ข้ึนอย่างหลากหลายดังนี้  
- การส่งเสริม พัฒนานักเรียน ด้านคุณธรรม (หลักสูตรคริสต์จริยธรรม) 
- การพัฒนาทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- การพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science Mathematic Ability Program – S-MAP) 
- การพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยี (Pop Arts Studio - PAS) 
- การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์บูรณาการกับภาษาอังกฤษ (ORIGO Education) 
- การพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ Lesson Study for science 
- การพัฒนาทักษะ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้วยการสอน (Creative Classroom) 
- การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการท างานตามธรรมชาติของสมอง (Teaching with the Brain in Mind - 

TBM) 
- การพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ (นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ) 

 
 ผลการด าเนินงานกิจกรรม โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายงานการสรุป
ติดตามผลการด าเนินการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ การแต่งตั้งกรรมการเพื่อรับผิดชอบงาน 
โครงการต่าง ๆ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนดาราวิทยาลัยนั้น แสดงถึงการส่งเสริม 
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ตามโครงสร้างการบริหารงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่
ครอบคลุมงานในฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งผู้บริหารมีความสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  
ผู้บริหารได้ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา ท าให้ นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนพึงพอใจในการบริหารการจัดการศึกษา ตามผลการประเมินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเ รียน 
(Classroom Meeting) การท าวิจัยในช้ันเรียน และส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมีการพัฒนาที่ดีข้ึน 
จึงท าให้โรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีช่ือเสียง และท าคุณประโยชน์ให้กับ
ประเทศชาติ ท าให้ได้รับรางวัลต่างๆ ในระดับประเทศ ระดับนานาชาติมากมาย ส่งผลให้การประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๘ อยูใ่นระดับดีเยี่ยม 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 ผู้บริหารได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาตาม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 
๒๕๕๗–๒๕๖๑ โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่
สูงข้ึน พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามหลักคริสต์ศาสนา  และส่งเสริมการ
พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  



๑๐๒ 
 

มาตรฐานท่ี ๙   คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี  
  ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้ น้้าหนกั (คะแนน) คะแนนที่ได ้

๙.๑   คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ระเบียบก าหนด 

๕ ๒ ๒ 

๙.๒   คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๔ ๑ ๑ 

๙.๓   ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙  ๕ ๕ 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสทิธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล โดยด าเนินการ โครงการ/งาน/กิจกรรม  มีเอกสาร/หลักฐาน ดังนี ้

๑. ตราสารโรงเรียนดาราวิทยาลัย 
๒. พระราชบัญญัตโิรงเรียนเอกชน(ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔) 
๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
๔. แผนปฏิบัติงานประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๕. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน 
๗. รายงานการประชุมครปูระจ าเดือน 
๘. รายงานการตรวจสอบบัญชีภายในและภายนอก 
๙. แผนงานสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย 
๑๐.   แผนงานสมาคมผู้ปกครองและครโูรงเรียนดาราวิทยาลัย 
๑๑.   เอกสารสรปุการอบรม/สัมมนา/ดูงาน ของบุคลากร 
๑๒.   เอกสารสรปุการเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ภาครัฐและเอกชนของนักเรียน/ครู/สถานศึกษา 
๑๓.   แผนงานสัมพันธ์ชุมชน ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๘ 
๑๔.   เอกสารสรปุการเข้าใช้แหลง่เรียนรู้ภายใน 
๑๕.   เอกสารสรปุการใช้แหลง่เรียนรู้ภายนอกของภาครัฐและเอกชน 

 
๑. วิธีการพัฒนา 

คณะกรรมบริหารโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
และระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๓ และ นโยบายของมูลนิธิแห่ง
สภาคริสตจักรในประเทศไทย  โดยมีการประชุมมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ติดตามงาน ประเมินผลรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี  ของสถานศึกษา  ตามการจัดการบริหารโรงเรียน  ทั้ง ๔ ด้าน คือ  ด้านการบริหารงานวิชาการ  
ด้านการบริหารงบประมาณ    ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารทั่วไป  เพื่อให้การด าเนินงานของ
สถานศึกษาบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา   โดยร่วมแสดงความคิดเห็น  ให้ข้อเสนอแนะ           
ผ่านสมาคมผู้ปกครองและครู  ในระบบของการเปน็ผู้ปกครองเครอืข่าย ให้ทุนการศึกษากับนักเรยีน ให้ค่าตอบแทนใน
การ  ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน  เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  อาทิ  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุก
ช้ันก่อนเปิดภาคการศึกษาในปีการศึกษาใหม่  และการประชุมผู้ปกครองในช้ันเรียน (Classroom Meeting) ใน



๑๐๓ 
 

ระหว่างภาคการศึกษา  เพื่อให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็น  ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง
ด้านวิชาการ  ด้านกิจการนักเรียน  และ ด้านการบริหารทั่วไปของโรงเรียน  นอกจากนี้  สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ได้จัดตั้งผู้ปกครองเครือข่ายในแต่ละช้ันเรียน  เพื่อ ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนและสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเรียนกับ   ชุมชนนั้น  ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  รวมถึง  การเปิดโอกาสให้โรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
๒. ผลการพัฒนา 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนรู้  และ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด  ก ากับ  ติดตาม  ดูแล  และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  มีการประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น  
ติดตามงาน  ประเมินผลการด าเนินงาน  ควบคู่กับการด าเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพโรงเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ แผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  และนโยบายของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน          
ประเทศไทย   

ผู้ปกครองและชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  โดยโรงเรียนเปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความ
คิดเห็น  ให้ข้อเสนอแนะ  ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาในเรื่อง การก าหนดแผนปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา  
การก าหนดจุดเน้นหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษาการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในเรื่อง การก าหนด
คุณภาพของผู้เรียนเรื่อง โครงการ กิจกรรมของสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในเรื่อง การจัดและใช้
แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในเรื่อง การเสนอความต้องการพฒันา
หรือปรับปรงุด้านหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน การ
ก ากับ ติดตามระบบการดูช่วยเหลือนักเรียน และโรงเรียนยังได้เข้าร่วมงาน  ร่วมกิจกรรมกับชุมชน  ส่งผลให้การ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๙ อยูใ่นระดับดีเยี่ยม 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 การธ ารงรักษาแนวทางการด าเนินงานที่ดี  เพื่อพัฒนาสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
 
  



๑๐๔ 
 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  อย่างรอบด้าน 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้ น้้าหนกั (คะแนน) คะแนนที่ได ้

๑๐.๑   หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ 
          ท้องถิ่น 

๔ ๒ ๑.๖ 

๑๐.๒   จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก 
          เรยีนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

๕ ๒ ๒ 

๑๐.๓   จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง 
          ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ 
           ความสนใจของผู้เรียน 

๕ ๑ ๑ 

๑๐.๔   สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน 
          ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๕ ๑ ๑ 

๑๐.๕   นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผล 
           ไปปรบัปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

๕ ๒ ๒ 

๑๐.๖  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ  
          ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

๕ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐  ๑๐ ๙.๖ 
 

 โรงเรียนมกีารด าเนินการให้มีการจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้านโดยมีโครงการ/งาน/กิจกรรม มเีอกสาร/หลักฐาน ดังนี้ 

๑. หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
๓. กิจกรรมชมรม 
๔. โครงการจิตอาสา 
๕. ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๖. นิเทศภายในสถานศึกษาที่มุ่งส่งเสริมการพฒันาการเรียนการสอน 
๗. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผูเ้รียนได้ปฏิบัตจิรงิ 

 
๑. วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนดาราวิทยาลัยมีการพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษาโดยจัดให้มกีารวิเคราะหห์ลกัสตูรและจัดท าค าอธิบาย
รายวิชา  จัดกระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม และประเทศชาติ ให้ถึงความสมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาใน
ศาสนา และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์    มีมนุษยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขนิสัยและสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจและอารมณ์มั่นคง มีความรอบรู้    เป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และ
ประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด ารงตนอย่างพอเพียงและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสันติสุข  
 ส่งเสริมให้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยได้สอดแทรกกิจกรรมบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงและประชาคมอาเซียนเข้าไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา 
 ส่งเสริมการจัดท าโครงสร้างหลักสูตร ที่มีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้    และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้  เต็มตามศักยภาพ   จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมชมรม กิจกรรมลูกเสือ -         
เนตรนารี  กิจกรรมรักษาดินแดน ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด  ความสามารถและความสนใจ   



๑๐๕ 
 

 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมชมรมที่ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน มีการจัดบอร์ดให้ความรู้
และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน มีกิจกรรมพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา 
จัดกิจกรรมกรีฑาสี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีความ
เป็นผู้น า-ผู้ตามที่ดี ให้นักเรียนมีสุขภาพกายที่ดี นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการดูแลและฝึกฝนเพิ่มเติม เพื่อ
พัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศสู่ระดับชาติและนานาชาติ  
 ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   ครูจัดท าสื่อการสอนที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ   จัดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  เพื่อให้นักเรียน
ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้    ในท้องถ่ินของตน 
 ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายได้จัดท าข้อมูลสารสนเทศของตนเองเพื่อบริการบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนได้
อย่างรวดเร็วและ        มีประสิทธิภาพ  ครูได้รับการนิเทศจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และจากเพื่อนครูด้วยกัน   
มีการรายงานผลความก้าวหน้าและการส่งต่อข้อมูลผู้เรียนในทุกระดับช้ันและมีการก ากับติดตามตรวจสอบและน าผล
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอโดยการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล  ประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ์  สรุปคัดกรองนักเรียน แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา มีการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน  มีการให้ค าปรึกษา มอบทุนการศึกษาและการติดตามดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ครูผู้สอนทุกคน ได้จัดท าแบบบันทึกความก้าวหน้าด้านสุขภาพของผู้ เรียน  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
ความสามารถ ตามศักยภาพในด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน  สู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 
๒. ผลการพัฒนา 

จากการด าเนินงานโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑  มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ
ความสนใจ  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทีส่่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ ด้วยตนเอง มีการ
นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุง  การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐ อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 

 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนมีแผนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปี ๒๕๕๙   โดยจัดกิจกรรมบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประชาคมอาเซียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน เพื่อพัฒนานักเรียน
ให้เกิดการเรียนรู้และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
  



๑๐๖ 
 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้ น้้าหนกั (คะแนน) คะแนนที่ได ้

๑๑.๑   ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง 
           สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก  
           พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม 
           ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๕ ๔ 
 

๔ 
 

๑๑.๒   จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ 
           ความปลอดภัยของผู้เรียน 

๕ ๓ ๓ 

๑๑.๓    จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี 
           สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ 
           หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๕ ๓ ๓ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑  ๑๐ ๑๐ 
 

โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยมีการด าเนินการตาม 
โครงการ งาน และกิจกรรมดังนี้ 
 ๑. แผนปฏิบัติการประจ าปี , ค าสั่งแต่งตัง้ 
 ๒.  โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียนมัธยมศึกษา 
 ๓.  โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม อาคาร ค.ส.ล. ๓ ช้ัน (โรงอาหาร) 
 ๔.  โครงการจัดซื้อและติดตั้งเก้าอีส้ าหรับรับประทานอาหาร อาคาร ค.ส.ล. ๓ ช้ัน (โรงอาหาร) 
 ๕.  โครงการตกแตง่ห้องประชุม อาคาร ค.ส.ล. ๓ ช้ัน (โรงอาหาร) 
 ๖.  โครงการปูพื้นไมล้ามิเนต หอ้งประชุม อาคาร ค.ส.ล. ๓ ช้ัน (โรงอาหาร) 
 ๗.  โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงและเครื่องฉายภาพ ห้องประชุม อาคาร ค.ส.ล. ๓ ช้ัน (โรงอาหาร) 
 ๘.  โครงการติดตั้งลิฟต์โดยสาร ๓ ช้ัน อาคาร ค.ส.ล. ๓ ช้ัน ( โรงอาหาร ) 
    ๙.  งานฉีดวัคซีนคอตีบ - บาดทะยัก  
    ๑๐.  งานฉีดวัคซีนหัดเยอรมัน - คางทูม  
    ๑๑.  งานตรวจสุขภาพนักเรียน  
    ๑๒.  งานเฝ้าระวังโภชนาการ  ช่ังน้ าหนัก - วัดส่วนสูง  
    ๑๓.  งานวัคซีนชีวิต  

   ๑๔.  งานทักษะชีวิต  
   ๑๕.  กิจกรรมขยับกายวันละนิดจิตแจ่มใส  
   ๑๖.  กิจกรรมกรีฑาดาราวิทยาลัย 
   ๑๗.  งานเตรียมพร้อมรับเหตุอัคคีภัยและภัยจากแผ่นดินไหว   

              ๑๘.  กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน 
๑๙.  จัดหาทรพัยากร สื่อสิง่พิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ใหบ้ริการภายในหอสมุด ห้องสมุดประถม ตู้สมุดเคลือ่นที่

และถุงความรูสู้่ชุมชน 

๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่มั่นคงแข็งแรง อาคารเรียน อาคารประกอบ ได้รับการออกแบบการ
ก่อสร้างโดยวิศวกร ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ภายในอาคารอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  มีแผนงาน
รองรับการพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ โดยได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ป ีและ จัดท าแผนปฏิบัติ



๑๐๗ 
 

การประจ าปีทุกปีการศึกษา เพื่อก าหนดแนวทางรวมถึงก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบอาคารสถานที่ภายใน
โรงเรียนให้มีความมั่นคง แข็งแรง และยั่งยืน 
 ด้านระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงเรียน ได้จัดให้มีบุคลากรรับผิดชอบดูแลงาน
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค และ สิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งได้ก าหนดไว้ในค าสั่งแต่งตั้ง  มีการติดตาม
ตรวจสอบงานซ่อมแซมอย่างเป็นระบบจากหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
 ด้านสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านภูมิทัศน์และงานเกษตร ดูแลรักษาต้นไม้ 
สวนหย่อม ท าให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่นสวยงาม มีสถานที่พักผ่อนส าหรับผู้เรียนอย่างเพียงพอ นอกจากนี้
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการเรียนรู้จากการใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
 งานดา้นส่งเสริมสุขภาพอนามัย โรงเรียนได้จัด โครงการ / งาน / กิจกรรม ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มี
ความรู้ในด้านการป้องกัน รักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ รับการ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้รับการตรวจสุขภาพ รวมถึงการตรวจสุขภาพด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
โรงเรียน ได้เสริมสร้างความรู้เติมเต็มทักษะในการด ารงชีวิต เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิเสธสารเสพติด รู้ถึง          
พิษภัยของยาเสพติด และมีความรู้เรื่องเพศศึกษาส่งผลให้นักเรียนมีทักษะในการที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้            
อย่างมีความสุข 
 งานด้านบริการ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุด และห้องสมุดประถม ทางฝ่ายผู้รับผิดชอบงานด้าน
ห้องสมุดได้จัดหาสื่อ อุปกรณ์ หนังสือ รวมถึง สื่อมัลติมีเดีย ไว้บริการนักเรียนในทุกระดับอย่างเพียงพอ นอกจากนี้    
ยังได้จัดท าห้องมัลติมีเดีย  ห้องศูนย์อาเซียนไว้ในอาคารหอสมุด เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้บรกิารแหลง่เรยีนรู้ หอสมดุ 
ห้องสมุดประถม ในการสืบค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 
๒. ผลการพัฒนา  

จากการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา ส่งผลให้ โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีอาคารเรียน อาคารประกอบที่มั่นคง
แข็งแรง  มีห้องเรียน ห้องประกอบ แหล่งการเรียนรูภ้ายในโรงเรียนทีเ่พียงพอ มีระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงาม มีพื้นที่สีเขียว สวนหย่อม และ 
สถานที่พักผ่อนไว้บริการอย่างเพียงพอ 
 ด้านสุขภาพอนามัย ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีทักษะความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพของตน           
มีทักษะในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

มีสื่อบริการสารสนเทศภายในหอสมุด ห้องสมุดระดับประถม เพื่อบริการนักเรียนในทุกระดับให้นักเรียน
สามารถสืบค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีสื่อมัลติมีเดียที่มีความหลากหลาย ส าหรับบริการนักเรียนทุกระดับ  ส่งผลให้
การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 ในด้านการพัฒนางานด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่สง่เสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพขณะนี้
ทางโรงเรียน ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี ได้แก่ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ เพื่อให้สะดวกต่อการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี การควบคุมงบประมาณการด าเนินโครงการ และเพื่อให้งานพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 การแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบงานโรงเรียนได้แบ่งเขตความรับผิดชอบงานด้านดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและ
งานอาคารสถานที่ จากเดิมมีผู้รับผิดชอบดูภาพรวมทั้งหมดของโรงเรียนเพียง ๑ คน  ปัจจุบันได้แบ่งเขตพื้นที่
รับผิดชอบออกเป็น ๔ เขต และแต่ละเขตมีผู้รับผิดชอบดูแลงานโดยตรง จึงส่งผลให้พื้นที่ความรับผิดชอบ กระชับข้ึน
และเกิดความละเอียดในการท างานด้านการส่งเสริมสภาพแวดล้อมและงานอาคารสถานที่อันจะส่งผลให้งาน            
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 



๑๐๘ 
 

 ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  โรงเรียนได้ร่วมมือกับกระทรวงพลังงาน ในการควบคุมการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าภายในโรงเรียน โดยได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อเป็นผู้ดูแลควบคุมการใช้พลังงานภายในโรงเรียน และ
รายงานผลการด าเนินงานให้ กระทรวงพลังงาน ได้รับทราบทุกเดือน 
 ด้านการส่งเสริมความรู้ของบุคลากร  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้ เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ          
การท างานตามหน่วยงานต่างๆ ที่จัดข้ึน ในส่วนของบุคลากรเจ้าหน้าที่นักการ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการท างานตามหลักสูตรที่โรงเรียนและกระทรวงแรงงานก าหนด  
   
  



๑๐๙ 
 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง 
 

ตัวบ่งชี ้ ระดับที่ได้ 
น้้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 

๑๒.๑   ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๕ ๑ ๑ 
๑๒.๒   จดัท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ 
          จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพฒันา 
          คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ 
          สถานศึกษา 

๕ ๑ ๑ 

๑๒.๓   จดัระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ 
          ในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพ 
          สถานศึกษา 

๕ ๑ ๑ 

๑๒.๔   ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน 
          ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕ ๐.๕ ๐.๕ 

๑๒.๕   น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ 
         ภายนอกไปใช้วางแผนพฒันาคุณภาพ 
         การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

๕ ๐.๕ ๐.๕ 

๑๒.๖  จัดท ารายงานประจ าปทีี่เป็นรายงานการ 
         ประเมินคุณภาพภายใน 

๕ ๑ ๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๒  ๕ ๕ 
 
โรงเรียนมกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง โดยมีเอกสาร หลกัฐาน 

ดังนี ้
๑. มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
๒. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓. แผนปฏิบัติการประจ าป ี
๔. แบบติดตามตรวจสอบโครงการ/งาน/กจิกรรม  
๕. จัดท าข้อมลูสารสนเทศ 
๖. เผยแพร่ผลงานสู่ชุมชมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
๗. การติดตามตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๘. รายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินภายในของสถานศึกษา (SAR) 
๙. รายงานการประเมินตนเอง (SAR ส่วนบุคคล) 
๑๐. รายงานประจ าปี (Annual Report) เพื่อเผยแพร่ต่อชุมชน 
๑๑. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก มาพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
 

๑.  วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการจัดท าข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และมาตรฐาน ที่ต้องการให้เกิด
ข้ึนกับโรงเรียน เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์มาจากมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐาน
คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด เอกลักษณ์ที่สถานศึกษาต้องการ
สร้าง ทั้งนี้โดยค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ศักยภาพของสถานศึกษา บริบทของชุมชนและท้องถ่ิน มาตรฐานที่ก าหนด
ข้ึน ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 



๑๑๐ 
 

 มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่แสดงแผนงาน โครงการ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณและ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนสอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ โดยมีการก าหนดกรอบเวลา
ของการด าเนินงานอย่างน้อย ๓ ปี เพื่อใช้เป็นกรอบ ทิศทางในการด าเนินงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันคิด
วิเคราะห์และพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและมีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 มีการจัดท าระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่  ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย พร้อมใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหาร
ทั่วไป รวมทั้งงานสนับสนุนอื่นๆ โดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายและสามารถให้บริการแก่ผู้ต้องการใช้ 
 มีการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน และประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและจัดท ารายงานการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  โดยมีการด าเนินการทุกปี 
 มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 มีการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน ที่เป็นรายงานประจ าปี หลังจากโรงเรียน
ด าเนินการจัดการศึกษาเสร็จสิ้นในแต่ละปีการศึกษา น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบและ
น าเสนอหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานสู่สาธารณชน โดยโรงเรียนน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพที่มีสาระส าคัญ 
 
๒.  ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
โดยการด าเนินงานของโรงเรียนต้องครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งช้ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและแนวทางการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
 โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีค่านิยมอันพึงประสงค์  มีความรู้  ความสามารถ
และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  จึงได้จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๕๗-๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีการ
ติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  น าผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมิ น
คุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) มาปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ครู บุคลากร นักเรียนและ
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา ที่ให้
การสนับสนุน ในการพัฒนาครู  จัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา ก าหนดให้ครู บุคลากร ดูแลงาน
ด้านการประกันคุณภาพครบทุกมาตรฐานการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน และทุกคนได้
ท าหน้าที่ของตนอย่างมีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพ  
 การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ในทุกๆด้าน 
ส่งผลให้ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด (สช.) โดยผลการประเมิน
คุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก ทุกมาตรฐาน และได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) ผลการประเมิน
คุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก 
  
  



๑๑๑ 
 

๓.  แนวทางการพัฒนา 
 จัดการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นประจ า
ทุกปีการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา น าผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน ผลการประเมิน
คุณภาพภายในโดยต้นสังกัด (สช.)  ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) มาพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งมีการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามรูปแบบรายงานจากต้นสังกัดและจัดส่งรายงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  



๑๑๒ 
 

 
ด้านท่ี ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสรา้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้ น้้าหนกั (คะแนน) คะแนนที่ได ้

๑๓.๑     มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน  
           สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  
           ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ 

           เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 

           รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 

๕ ๕ ๕ 

๑๓.๒     มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน 

           สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  

           ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

๕ ๕ ๕ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๓  ๑๐ ๑๐ 
 

 โรงเรียนมกีารสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้  โดยไดด้ าเนินการ ดังนี ้
๑. จัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ 
๒. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี
๓. จัดโครงการ/งาน/กิจกรรมเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้  เช่น กิจกรรมสัปดาห์ภาษาสุนทร และสัปดาห์  
   หอสมุด ห้องสมุดประถม DARA Book Fair ๒๐๑๕  กิจกรรมสง่เสรมิรักการอ่าน  กิจกรรมใน  
   เครื่องแบบ กิจกรรมทัศนศึกษาแหลง่เรียนรู้ทอ้งถ่ิน  กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต กิจกรรมวิพิธทัศนา  
   กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  ค่ายทักษะชีวิต ๑ – ๓  ค่าย Art Day Camp  กิจกรรมบรูณาการ 
   เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถ่ิน “สบืฮีตโตยฮอยล้านนาไทย” ในงาน “เอกลักษณ์ล้านนา  
   คุณค่าที่ฉันภูมิใจ” สัปดาห์คณิตศาสตร-์วิทยาศาสตร์  เปน็ต้น 

๔. จัดท าแบบติดตามตรวจสอบโครงการ/งาน/กิจกรรม 
๕. จัดท าข้อมลูสารสนเทศ 
๖. เผยแพร่ผลงานสู่ชุมชนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ดาราสาร สื่อท้องถ่ินและจดหมายแจ้งผูป้กครอง 

 
๑. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา รวมถึงการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการประสานความเข้าใจในองค์กร เกิดความเช่ือมโยงความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการเรียนรูเ้พือ่พัฒนาการเรียนรูข้องผูเ้รยีนและบคุลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงองค์ประกอบในเรื่องของความสะอาด  ถูกสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  ความ
สวยงาม  มีการบ ารุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป   ตกแต่งบริเวณโรงเรียน 
และสนาม รวมไปถึงงานจราจรและรักษาความปลอดภัย จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียวและ
สิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอกับความต้องการของครู บุคลากร และนักเรียนในการใช้แหล่งเรียนรู้  โดยมีการวางผัง
พื้นที่เพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอนและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการ



๑๑๓ 
 

จัด ส่งเสริม สนับสนุน ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อตอบสนองกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น 
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาสุนทรและสัปดาห์หอสมุด ห้องสมดุประถม  สัปดาห์วิชาการและงานประจ าปี  การบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ค่ายทักษะชีวิต ค่ายลูกเสือ และการทัศนศึกษา เป็นต้น ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู ้
สามารถฝึกปฏิบัติจากแหล่งเรียนรู้จริง และเกิดประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 
 มีการอบรมให้ความรู้แก่คณะครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่  ๒๑ มีการประชุม
บุคลากรภายในสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร เช่น การนิเทศการสอน การประกวดสื่อ
นวัตกรรมและงานวิจัยดีเด่น  มีการประชุมกับชุมชนและองค์กร รวมทั้งมีการประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียนและมีการ
เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน เพื่อรับทราบและเกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการลงมือปฏิบัติจากแผนปฏิบัติการประจ าปี 
คู่มือการปฏิบัติงานครู-เจ้าหน้าที่ ดาราสาร การประชุมผู้ปกครอง การเยี่ยมบ้าน ส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชน องค์กรในการการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยการประสานความร่วมมือจาก สมาคมผู้ปกครองและครู 
สมาคมนักเรียนเก่า ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในการที่จะใช้โรงเรียนเป็นแหล่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
๒. ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา ท าให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนได้สร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน มีการดูแล ซ่อมแซม บ ารุงรักษาบริเวณ รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้ สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมไปถึงผู้ที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
สารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน ดาราสาร สื่อท้องถ่ิน และจดหมายแจ้งผู้ปกครอง เพื่อน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ในปี
การศึกษา ตลอดจนความส าเร็จที่บุคคลภายนอกได้พบเห็นและเป็น     ที่ยอมรับให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๓ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาด้านการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งก าหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  
 
  



๑๑๔ 
 

 
ด้านท่ี ๔  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ีก้าหนดขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้ น้้าหนกั (คะแนน) คะแนนที่ได ้

๑๔.๑   จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ 
          ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 
          ของสถานศึกษา 

๕ ๓ ๓ 

๑๔.๒   ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ 
          ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 
          ของสถานศึกษา  

๕ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๔  ๕ ๕ 
 

 โรงเรียนดาราวิทยาลัยจัดงาน/กจิกรรม/โครงการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียน ดังต่อไปนี ้
 ๑. ขยับกายวันละนิดจิตแจ่มใส    ๑๓.  งานคุณธรรมน าชีวิต 
 ๒. กรีฑาดาราวิทยาลัย     ๑๔.  ถวายเทียนพรรษา 
 ๓. วัคซีนชีวิต      ๑๕.  กิจกรรม Big Cleaning Day 
 ๔. กิจกรรมช่ังน้ าหนัก-วัดส่วนสูง    ๑๖.  กิจกรรมเทิดทูนพระคุณแม ่
 ๕. งานตรวจสุขภาพ     ๑๗.  กิจกรรมวันไหว้คร ู
 ๖. สัปดาห์วิชาการ     ๑๘.  กิจกรรมพิธีเทิดพระเกียรต ิ
 ๗. สัปดาห์ภาษาต่างประเทศ    ๑๙.  กิจกรรมวันครสิต์มาส   
 ๘. สัปดาห์ภาษาสุนทร              ๒๐.  กิจกรรมสัปดาห์ฟื้นฟูพฒันาจิตใจ 
 ๙. สัปดาห์วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์   ๒๑.  งานอบรมจริยธรรมในหอประชุม 
 ๑๐.  สัปดาห์ศิลป ์     ๒๒.  สอนคริสตจ์ริยธรรมในช้ันเรียน 
 ๑๑.  กิจกรรมรู้รักษาพฒันาสมอง 
 ๑๒. งานนักเรียนเรียนร่วม 
   -  กิจกรรม OT For Child -  กิจกรรม Social Story 
   -  โครงการฝันทีเ่ป็นจรงิ  -  งานโซ่ทองสร้างสรรค์ 
   -  งานมุ่งสู่โลกกว้าง  -  งานสมองไวไปกับสองเกลอ 
   -  งานสานฝัน   -  งานทักษะอาชีพ 
    
 ๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน ที่ว่า “สุขภาพ
เลิศ   ปัญญาล้ า  คุณธรรมเยี่ยม” จึงได้จัดหลักสูตรการสอน โครงการ งาน และกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เข้าร่วมกิจกรรม น าความรู้ ความคิด และทักษะกระบวนการที่ได้รับไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพื่อพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เหมาะสมกับวัย มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ และคิดประเมินค่าสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดีมีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต 
 “สุขภาพเลิศ” ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้มีสุขภาพที่ดีตาม
วัย โดยจัดกิจกรรม ขยับกายวันละนิดจิตแจ่มใส ให้ทุกคนได้ออกก าลังกายทุกวัน หลังเคารพธงชาติ กิจกรรมกรีฑา
ดาราวิทยาลัย ให้ทุกคนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและจิตใจของผู้เรียน กิจกรรมวัคซีน
ชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บ และอุบัติเหตุ อุบัติภัยรอบตัว กิจกรรมช่ังน้ าหนัก -             



๑๑๕ 
 

วัดส่วนสูง เพื่อให้ผู้เรียนเติบโตตามวัยของตนเอง และงานตรวจสุขภาพ เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญห าสุขภาพของ
นักเรียนได้ทันท่วงที 
 “ปัญญาล้ า” ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการที่หลากหลาย โดยจัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ 
สัปดาห์ภาษาต่างประเทศ สัปดาห์ภาษาสุนทร สัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สัปดาห์ศิลป์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูน
ความรู้และฝึกฝนทักษะต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ จัดกิจกรรมรู้รักษาพัฒนาสมอง เพื่อฝึกฝนการ
ใช้สมองของตนเองให้มีประสิทธิภาพต่อการเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้จัดให้มีโครงการ งาน กิจกรรมพิเศษ
ส าหรับนักเรียนเรียนร่วม เพื่อตอบสนองทักษะและพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล  โดยจัดกิจกรรม OT for 
child เพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ การบ าบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ กิจกรรม Social 
Story เพื่อฝึกทักษะทางสังคม โครงการฝันที่เป็นจริง เพื่อฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเห็ด งานโซ่ทองสร้างสรรค์ เพื่อฝึก
ทักษะการช่วยเหลือตนเองด้านการท าครัว และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า งานมุ่งสู่โลกกว้าง เพื่อไปทัศนศึกษานอก
สถานที่ งานสมองไวไปกับสองเกลอ เพื่อฝึกทักษะการเคลื่อนไหว การควบคุมและการมองเห็นของผู้เรียน งานสานฝัน 
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความช่วยเหลือด้านวิชาการ และงานเสริมทักษะอาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะงานอาชีพผู้เรียน 
 “คุณธรรมเยี่ยม” ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นคนดี มีคุณธรรม โดยจัดงาน
คุณธรรมน าชีวิต เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีให้กับผู้เรียน งานถวายเทียนพรรษา เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การประพฤติ 
ปฏิบัติตนในฐานะของพุทธศาสนิกชนที่ดี กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการใช้ และรักษาทรัพย์สิน
ส่วนรวม รวมถึงการมีจิตสาธารณะ กิจกรรมเทิดทูนพระคุณแม่ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมพิธีเทิดพระเกียรติ ให้
นักเรียนมีความกตัญญูต่อบุพการีของตนเอง กตัญญูต่อครูบาอาจารย์ และกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์ไทย จัดกิจกรรม
วันคริสต์มาส ให้นักเรียนเรียนรู้ถึงการให้ การเสียสละ และการแบ่งปันความสุขไปยังบุคคลอื่น กิจกรรมสัปดาห์ฟื้นฟู
พัฒนาจิตใจ เพื่อยกระดับความคิด และยกระดับพฤติกรรมของนักเรียนจากบทเรียนของ CCI  งานอบรมจริยธรรมใน
หอประชุมและสอนคริสต์จริยธรรมในช้ันเรียน เพื่อปลูกฝังคริสต์จริยธรรมอันดีให้กับผู้เรียน ตามเป้าหมายของ       
สภาคริสตจักรในประเทศไทย  
 
๒. ผลการพัฒนา  
 จากการจัดโครงการ งาน กิจกรรมต่างๆ ที่ให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆนั้น ท า
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการด าเนินชีวิต ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “สุขภาพ
เลิศ   ปัญญาล้ า  คุณธรรมเยี่ยม” ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๔ อยูใ่นระดับดีมาก 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกไปสู่สังคมมากยิ่งขึ้น และให้ผู้ปกครอง/ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ให้ด าเนินไปอย่างเหมาะสม ครอบคลุม เพื่อผลสู่ตัวผู้เรียน ที่จะเป็นผู้ที่มีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตที่ดี มีสติปัญญาเต็มพร้อมทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
  



๑๑๖ 
 

ด้านท่ี ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานท่ี ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสรมิ
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้ น้้าหนกั (คะแนน) คะแนนที่ได ้

๑๕.๑   จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง 
นโยบายจุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕ ๓ ๓ 

๑๕.๒   ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๕ ๒ ๒ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๕  ๕ ๕ 

 

 โรงเรียนด าเนินการจัดกจิกรรม/โครงการพเิศษให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรปูการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. กิจกรรมสอนคริสตจ์ริยธรรมในช้ันเรียน 
๒. กิจกรรมสปัดาห์ฟื้นฟพูัฒนาจิตใจ 
๓. กิจกรรมวันคริสต์มาส 
๔. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
๕. กิจกรรมวัคซีนชีวิต  
๖. กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต  
๗. กิจกรรมเทิดทูนพระคุณแม่  
๘. งานคุณธรรมน าชีวิต  
๙. งานปันน้ าใจให้สงัคม  
๑๐.  งานจิตอาสา 

 
๑. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนดาราวิทยาลัยตั้งอยู่บนรากฐานแห่งคริสต์ศาสนา มุ่งฝึกอบรมและจัดการศึกษาแก่เยาวชนโดยไม่
จ ากัด  เช้ือชาติ  ศาสนา และฐานะของบุคคล เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และ
ประเทศชาติ     ให้ถึงความสมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา และจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์  มีมนุษยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขนิสัยและสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจและ
อารมณ์มั่นคง มีความรอบรู้เป็นเลิศ  ทางวิชาการ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถด ารงตนเองอย่างพอเพียงและอยู่รว่มกับผู้อื่นอย่างมีสันติสุข อันเป็นการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียน
มีชีวิตที่สมบูรณ์ตามแบบขององค์พระเยซูคริสต์   

ในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนด้านคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลกัษณ์ของโรงเรียนทีว่่า" คุณธรรม
เยี่ยม " โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้ด าเนินการตาม " โครงการคุณธรรมน าชีวิต " โดยจะมีการอบรมจริยธรรมให้กับ
นักเรียนทุกคน      ในหอประชุมสัปดาห์ละ ๑ วัน โดยมีผู้บริหารและฝ่ายศาสนกิจ เป็นผู้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตที่ดี  มีค่านิยมที่พึงประสงค์ นอกจากนี้ ทุกๆเช้า ก่อนเริ่มการเรียนการสอน นักเรียนทุกคนจะได้รับฟังพระวจนะ
ของพระเจ้า และข้อคิดในการด าเนินชีวิตผ่านทางการเรียนวิชาคริสต์จริยธรรมในห้องเรียน  ส่วนในด้านกิจกรรม 
โครงการที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนั้นโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมสัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ กิจกรรมวันคริสต์มาส 
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจกรรมวัคซีนชีวิต กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต กิจกรรมเทิดทูนพระคุณแม่ งานคุณธรรมน า
ชีวิต งานปันน้ าใจให้สังคม งานจิตอาสา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน 
 
 
 



๑๑๗ 
 

๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการ " คุณธรรมน าชีวิต "  ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาในการปลูกฝังให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักค าสอนของคริสต์
ศาสนา และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการเป็นนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนด้าน  
" คุณธรรมน าชีวิต " โดยด าเนินการในรูปของงานและกิจกรรมต่างๆ มีการปฏิบัติงานร่วมกันแบบองค์รวม มีการ
ประเมินผล  ติดตาม  ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และมีการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามรูปแบบวงจร
คุณภาพ (PDCA) อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง และวางแผนการด าเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๕ อยูใ่นระดับดีเยี่ยม 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรให้ครูผู้รับผิดชอบในการจัดท ากิจกรรมมีการคิดค้นริเริ่มโครงการใหม่หรือพัฒนางาน/กิจกรรมที่
ได้ปฏิบัติอยู่แล้ว เพื่อส่งเสรมินักเรียนทางด้านคุณธรรมจรยิธรรม และมีการรวบรวมงานทางด้านคุณธรรมให้ตรงตามที่
ได้ระบุไว้ในแผนการปฏิบัติการประจ าปี อีกทั้งต้องมีการนิเทศติดตามงานที่ได้ปฏิบัติเป็นประจ าและมีการน าปัญหา/
ข้อเสนอแนะ     มาพัฒนางานให้ดีย่ิงข้ึน 
 
  



๑๑๘ 
 

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้้าหนกั 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านท่ี ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๒๐ ๑๙.๔๔ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ๕ ๔.๘๑ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ๕ ๔.๙๔ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๕ ๔.๙๒ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ๕ ๔.๗๗ ดีเยี่ยม 
ด้านท่ี ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ๖๕ ๖๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและ 
เกิดประสทิธิพล 

๒๐ ๒๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๖  ผู้บรหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและ 
                    เกิดประสิทธิผล 

๒๐ ๒๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  ๗  แนวการจัดการศึกษา ๒๐ ๒๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี  ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที ่
                     ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านท่ี ๓ มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ให้สถานศึกษา 
                    เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านท่ี ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
                     และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรปู 
                      การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสู้งข้ึน 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๙.๔๔ ดีเยี่ยม 
 

  สรุปภาพรวมของระดับการศึกษาปฐมวัย คะแนนที่ได้  ๙๙.๔๔  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 
 
  



๑๑๙ 
 

 

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษาและ หรือมัธยมศึกษา 
น้้าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านท่ี ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๓๐ ๒๙.๐๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๕ ๔.๙๖ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๕ ๔.๙๔ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี  ๓    ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ 
                        พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

๕ ๔.๘๖ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์   
                   ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

๕ ๔.๙๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ๕ ๔.๔๗ ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน 
                    ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕ ๔.๙๒ ดีเยี่ยม 

ด้านท่ี ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐ ๔๙.๖๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
                    เกิดประสิทธิผล 

๑๐ ๑๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
                   เกิดประสิทธิผล 

๑๐ ๑๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน 
                    ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ 
                     กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐ ๙.๖๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม 
                      ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐ ๑๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                      ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านท่ี ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐ ๑๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา 
                      เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๑๐ ๑๐ ดีเยี่ยม 

ด้านท่ี ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  
                      ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

๕ ๔ ดีมาก 

ด้านท่ี ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป   
                      การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ 
                       คุณภาพสูงขึ้น 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๘.๖๕ ดีเยี่ยม 
 

  สรุปภาพรวมของระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน คะแนนที่ได้  ๙๘.๖๕  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

๔. ผลการจัดการเรยีนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลพฒันาการเด็ก   ช้ันอนุบาลปทีี่ ๓ 

พัฒนาการด้าน 
จ้านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ้านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. ด้านร่างกาย ๑๖๕ ๙๗.๘๕ ๒.๑๕ - 

๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ ๑๖๕ ๙๘.๓๙ ๑.๖๑ - 

๓. ด้านสังคม ๑๖๕ ๙๘.๕๘ ๑.๔๒ - 

๔. ด้านสติปัญญา ๑๖๕ ๙๕.๕๐ ๔.๕๐  

หมายเหต ุ การรายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับอนุบาล ๓  คิดจากเด็กปกติจ านวน ๑๖๕ คน 

 
    ๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
             ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘กลุ่มสาระการเรียนรู้ทกุระดับช้ัน (ป.๑ - ป.๖, ม.๑ - ม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
จ านวน นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๙๐ ๐ ๑ ๒ ๔ ๑๐ ๑๙ ๓๓ ๓๒๑ ๓๗๓ ๙๕.๖๔ 
คณิตศาสตร์ ๓๙๐ ๐ ๑  ๐ ๒ ๔ ๑๙ ๓๖ ๓๒๘ ๓๘๓ ๙๘.๒๑ 
วิทยาศาสตร์ ๓๙๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๖ ๑๗ ๒๔ ๓๔๑ ๓๘๒ ๙๗.๙๕ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๙๐ ๐  ๐ ๐  ๑ ๑๓ ๓๑ ๘๓ ๒๖๒ ๓๗๖ ๙๖.๔๑ 
ประวัติศาสตร์ ๓๙๐ ๐  ๐ ๐  ๑ ๑ ๑๐ ๒๘ ๓๕๐ ๓๘๘ ๙๙.๔๙ 
หน้าที่พลเมือง (๑) ๓๙๐ ๐  ๐ ๐  ๐  ๔ ๖ ๓๔ ๓๔๖ ๓๘๖ ๙๘.๙๗ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๙๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๒๖ ๓๖๑ ๓๙๐ ๑๐๐.๐๐ 
ศิลปะ ๓๙๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๓๘๕ ๓๙๐ ๑๐๐.๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๓๙๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๙ ๔๑ ๓๓๘ ๓๘๘ ๙๙.๔๙ 
ภาษาอังกฤษ ๓๙๐ ๐ ๐  ๑ ๗ ๒๑ ๓๑ ๓๙ ๒๙๑ ๓๖๑ ๙๒.๕๖ 
รายวิชาเพิ่มเติม   
ภาษาจีน ๓๙๐ ๐  ๐ ๐  ๒ ๓ ๓ ๕ ๓๗๗ ๓๘๕ ๙๘.๗๒ 

 
 
 
  



๑๒๑ 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
จ านวน นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๔๐ ๐ ๐ ๕ ๙ ๑๒ ๓๑ ๔๕ ๓๓๘ ๔๑๔ ๙๔.๐๙ 
คณิตศาสตร์ ๔๔๐ ๐ ๐ ๑ ๔ ๑๖ ๓๖ ๔๙ ๓๓๔ ๔๑๙ ๙๕.๒๓ 
วิทยาศาสตร์ ๔๔๐ ๐ ๐ ๗ ๑๗ ๒๓ ๔๖ ๗๐ ๒๗๗ ๓๙๓ ๘๙.๓๒ 
สังคมศึกษา ฯ ๔๔๐ ๐  ๐ ๑ ๕ ๒๔ ๓๒ ๖๓ ๓๑๕ ๔๑๐ ๙๓.๑๘ 
ประวัติศาสตร์ ๔๔๐ ๐ ๑ ๒ ๙ ๑๗ ๓๓ ๕๕ ๓๒๓ ๔๑๑ ๙๓.๔๑ 
หน้าที่พลเมือง (๒) ๔๔๐ ๐  ๐ ๐  ๑ ๕ ๒๐ ๓๘ ๓๗๖ ๔๓๔ ๙๘.๖๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๔๐ ๐ ๐ ๑ ๓ ๙ ๑๔ ๕๓ ๓๖๐ ๔๒๗ ๙๗.๐๕ 
ศิลปะ ๔๔๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗ ๔๓๓ ๔๔๐ ๑๐๐.๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๔๔๐ ๐ ๐ ๑ ๑๔ ๑๘ ๓๕ ๒๘ ๓๔๔ ๔๐๗ ๙๒.๕๐ 
ภาษาอังกฤษ ๔๔๐ ๐ ๑ ๓ ๑๙ ๒๔ ๔๕ ๕๓ ๒๙๕ ๓๙๓ ๘๙.๓๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม   
ภาษาจีน ๔๔๐ ๐ ๑ ๓ ๑๔ ๑๙ ๓๗ ๗๙ ๒๘๗ ๔๐๓ ๙๑.๕๙ 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
จ านวน นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๘๗ ๐  ๓ ๕ ๑๘ ๓๖ ๕๕ ๘๒ ๒๘๘ ๔๒๕ ๘๗.๒๗ 
คณิตศาสตร์ ๔๘๗ ๐  ๒ ๘ ๑๘ ๔๔ ๘๖ ๑๐๖ ๒๒๓ ๔๑๕ ๘๕.๒๒ 
วิทยาศาสตร์ ๔๘๗ ๐  ๐ ๑ ๐ ๑๐ ๓๑ ๖๙ ๓๗๖ ๔๗๖ ๙๗.๗๔ 
สังคมศึกษา ฯ ๔๘๗  ๐ ๑ ๕ ๑๙ ๓๗ ๖๐ ๑๑๑ ๒๕๔ ๔๒๕ ๘๗.๒๗ 
ประวัติศาสตร์ ๔๘๗  ๐ ๒ ๑๔ ๓๔ ๔๔ ๗๐ ๗๑ ๒๕๒ ๓๙๓ ๘๐.๗๐ 
หน้าที่พลเมือง (๓) ๔๘๗  ๐ ๐  ๐  ๑ ๔ ๑๗ ๒๔ ๔๔๑ ๔๘๒ ๙๘.๙๗ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๘๗ ๐  ๐ ๓ ๒๐ ๓๓ ๑๐๐ ๑๔๙ ๑๘๒ ๔๓๑ ๘๘.๕๐ 
ศิลปะ ๔๘๗ ๐  ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๔ ๕๕ ๔๑๗ ๔๘๖ ๙๙.๗๙ 
การงานอาชีพฯ ๔๘๗ ๐  ๘ ๑๗ ๒๖ ๔๗ ๕๖ ๕๕ ๒๗๘ ๓๘๙ ๗๙.๘๘ 
ภาษาอังกฤษ ๔๘๗  ๐ ๒ ๑๔ ๒๓ ๔๑ ๕๖ ๖๒ ๒๘๙ ๔๐๗ ๘๓.๕๗ 
รายวิชาเพิ่มเติม   
ภาษาจีน ๔๘๗  ๐ ๐  ๐  ๒๔ ๔๒ ๕๐ ๗๔ ๒๙๗ ๔๒๑ ๘๖.๔๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
จ านวน นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๒๐ ๐  ๐ ๘ ๔๐ ๔๙ ๗๒ ๙๓ ๑๕๘ ๓๒๓ ๗๖.๙๐ 
คณิตศาสตร์ ๔๒๐ ๐  ๓๓ ๓๑ ๔๐ ๕๔ ๗๔ ๖๗ ๑๒๑ ๒๖๒ ๖๒.๓๘ 
วิทยาศาสตร์ ๔๒๐ ๐  ๒๕ ๓๖ ๕๐ ๖๐ ๖๔ ๖๗ ๑๑๘ ๒๔๙ ๕๙.๒๙ 
สังคมศึกษา ฯ ๔๒๐  ๐ ๓ ๑๗ ๓๔ ๔๐ ๗๓ ๗๑ ๑๘๒ ๓๒๖ ๗๗.๖๒ 
ประวัติศาสตร์ ๔๒๐  ๐ ๒๖ ๒๔ ๔๙ ๕๔ ๗๖ ๗๙ ๑๑๒ ๒๖๗ ๖๓.๕๗ 
หน้าที่พลเมือง (๔) ๔๒๐  ๐ ๔ ๔ ๑๘ ๓๒ ๔๙ ๖๕ ๒๔๘ ๓๖๒ ๘๖.๑๙ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๒๐ ๐  ๐ ๔ ๑๖ ๒๘ ๔๐ ๗๙ ๒๕๓ ๓๗๒ ๘๘.๕๗ 
ศิลปะ ๔๒๐ ๐  ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๗๐ ๓๔๐ ๔๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๔๒๐ ๐  ๐ ๐ ๓ ๔ ๗ ๖๓ ๓๔๓ ๔๑๓ ๙๘.๓๓ 
ภาษาอังกฤษ ๔๒๐  ๐ ๒๖ ๓๔ ๔๑ ๔๒ ๖๐ ๕๒ ๑๖๕ ๒๗๗ ๖๕.๙๕ 
รายวิชาเพิ่มเติม   
ภาษาจีน ๔๒๐  ๐ ๑๑๑ ๖๗ ๔๘ ๕๐ ๕๓ ๓๗ ๕๔ ๑๔๔ ๓๔.๒๙ 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
จ านวน นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๓๕ ๐ ๗ ๒๗ ๔๔ ๖๑ ๗๓ ๖๙ ๑๕๔ ๒๙๖ ๖๘.๐๕ 
คณิตศาสตร์ ๔๓๕ ๐ ๓๖ ๔๕ ๖๕ ๕๕ ๘๓ ๔๕ ๑๐๖ ๒๓๔ ๕๓.๗๙ 
วิทยาศาสตร์ ๔๓๕ ๐ ๑๓ ๓๐ ๔๑ ๖๐ ๘๑ ๘๙ ๑๒๑ ๒๙๑ ๖๖.๙๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๔๓๕ ๐ ๖ ๑๙ ๓๕ ๕๘ ๗๖ ๑๑๓ ๑๒๘ ๓๑๗ ๗๒.๘๗ 
ประวัติศาสตร์ ๔๓๕ ๐ ๙๘ ๘๐ ๘๗ ๗๖ ๖๐ ๒๔ ๑๐ ๙๔ ๒๑.๖๑ 
หน้าที่พลเมือง (๕) ๔๓๕ ๐ ๖ ๗ ๑๖ ๒๔ ๓๑ ๖๔ ๒๘๗ ๓๘๒ ๘๗.๘๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๓๕ ๐ ๐ ๒ ๑๑ ๑๘ ๓๓ ๗๕ ๒๙๖ ๔๐๔ ๙๒.๘๗ 
ศิลปะ ๔๓๕ ๐ ๐ ๒ ๖ ๒๕ ๗๑ ๘๔ ๒๔๗ ๔๐๒ ๙๒.๔๑ 
การงานอาชีพฯ ๔๓๕ ๐ ๐ ๑ ๐ ๔ ๒๑ ๓๙ ๓๗๐ ๔๓๐ ๙๘.๘๕ 
ภาษาอังกฤษ ๔๓๕ ๐ ๔๓ ๓๑ ๓๙ ๕๐ ๖๑ ๕๑ ๑๖๐ ๒๗๒ ๖๒.๕๓ 
รายวิชาเพิ่มเติม   
ภาษาจีน ๔๓๕ ๐ ๓๐ ๓๔ ๓๘ ๕๓ ๕๒ ๕๒ ๑๗๖ ๒๘๐ ๖๔.๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
จ านวน นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๔๐ ๐  ๑๐ ๓๑ ๔๒ ๖๕ ๘๕ ๘๘ ๑๑๙ ๒๙๒ ๖๖.๓๖ 
คณิตศาสตร์ ๔๔๐ ๐  ๓๘ ๔๗ ๖๙ ๗๐ ๕๙ ๕๙ ๙๘ ๒๑๖ ๔๙.๐๙ 
วิทยาศาสตร์ ๔๔๐ ๐  ๑๓ ๒๙ ๔๓ ๗๘ ๑๐๑ ๘๕ ๙๑ ๒๗๗ ๖๒.๙๕ 
สังคมศึกษา ฯ ๔๔๐  ๐ ๑ ๑๕ ๓๑ ๖๙ ๑๒๓ ๑๓๔ ๖๗ ๓๒๔ ๗๓.๖๔ 
ประวัติศาสตร์ ๔๔๐  ๐ ๔๖ ๕๖ ๖๗ ๗๓ ๘๙ ๖๗ ๔๒ ๑๙๘ ๔๕.๐๐ 
หน้าที่พลเมือง (๖) ๔๔๐  ๐ ๖ ๑๑ ๒๘ ๔๓ ๘๐ ๑๑๕ ๑๕๗ ๓๕๒ ๘๐.๐๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๔๐ ๐  ๐ ๐ ๓ ๑๒ ๔๓ ๙๒ ๒๙๐ ๔๒๕ ๙๖.๕๙ 
ศิลปะ ๔๔๐ ๐  ๐ ๑ ๖ ๓๔ ๕๐ ๙๓ ๒๕๖ ๓๙๙ ๙๐.๖๘ 
การงานอาชีพฯ ๔๔๐ ๐  ๐ ๐ ๙ ๓๗ ๑๐๙ ๑๕๐ ๑๓๕ ๓๙๔ ๘๙.๕๕ 
ภาษาอังกฤษ ๔๔๐  ๐ ๗๐ ๔๘ ๔๖ ๕๖ ๔๓ ๕๕ ๑๒๒ ๒๒๐ ๕๐.๐๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาจีน ๔๔๐  ๐ ๑๐ ๑๖ ๔๗ ๗๖ ๗๒ ๗๙ ๑๔๐ ๒๙๑ ๖๖.๑๔ 

 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่
ได้ระดับ ๓

ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๕๑ ๑๕ ๓๗ ๕๘ ๙๐ ๙๘ ๗๒ ๕๒ ๒๙ ๑๕๓ ๓๓.๙๒ 
คณิตศาสตร์ ๔๕๑ ๑๘ ๔๖ ๕๔ ๕๗ ๕๓ ๔๙ ๔๕ ๑๒๙ ๒๒๓ ๔๙.๔๕ 
วิทยาศาสตร์ ๔๕๑ ๑๔ ๖๕ ๖๙ ๗๑ ๕๘ ๕๘ ๔๔ ๗๒ ๑๗๔ ๓๘.๕๘ 
สังคมศึกษา ฯ ๔๕๑ ๑๐ ๓๐ ๕๓ ๗๑ ๖๔ ๙๖ ๖๐ ๖๗ ๒๒๓ ๔๙.๔๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๕๑ ๐ ๑ ๖ ๕๑ ๙๑ ๙๘ ๙๓ ๑๑๑ ๓๐๒ ๖๖.๙๖ 
ศิลปะ ๔๕๑ ๐ ๒ ๒๑ ๒๕ ๔๔ ๔๘ ๔๓ ๒๖๘ ๓๕๙ ๗๙.๖๐ 
การงานอาชีพฯ ๔๕๑ ๐ ๓๘ ๔๒ ๗๑ ๗๒ ๗๒ ๗๔ ๘๒ ๒๒๘ ๕๐.๕๕ 
ภาษาอังกฤษ ๔๕๑ ๓๓ ๘๙ ๖๓ ๖๒ ๕๖ ๓๕ ๓๔ ๗๙ ๑๔๘ ๓๒.๘๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาไทยเสริมทักษะ ๔๕๑ ๔๑ ๕๗ ๕๕ ๔๓ ๖๗ ๖๔ ๕๑ ๗๓ ๑๘๘ ๔๑.๖๙ 
คณิตศาสตร์เสริมทักษะ ๔๕๑ ๕๔ ๕๙ ๔๖ ๕๕ ๗๑ ๕๕ ๔๑ ๗๐ ๑๖๖ ๓๖.๘๑ 
วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ ๔๕๑ ๑ ๑๘ ๑๘ ๖๖ ๖๔ ๓๘ ๘๖ ๑๖๐ ๒๘๔ ๖๒.๙๗ 
ประวัติศาสตร์ ๔๕๑ ๒๔ ๗๔ ๗๙ ๘๔ ๗๕ ๖๕ ๓๖ ๑๔ ๑๑๕ ๒๕.๕๐ 
หน้าที่พลเมือง (๒) ๔๕๑ ๐ ๒ ๖ ๑๖ ๒๙ ๕๔ ๘๗ ๒๕๗ ๓๙๘ ๘๘.๒๕ 
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๔๕๑ ๑๙ ๗๘ ๕๘ ๗๐ ๖๔ ๔๔ ๕๑ ๖๗ ๑๖๒ ๓๕.๙๒ 
ภาษาจีน ๔๕๑ ๗ ๒๘ ๒๙ ๓๑ ๔๒ ๕๑ ๕๐ ๒๑๓ ๓๑๔ ๖๙.๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 
 
 
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่๒ จ านวน 
นร.ท่ีได้ 
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ข้ึนไป 

จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๒๖ ๒๖ ๕๑ ๗๘ ๗๔ ๘๗ ๗๓ ๕๘ ๗๙ ๒๑๐ ๓๙.๙๒ 
คณิตศาสตร์ ๕๒๖ ๙๐ ๑๓๔ ๗๒ ๕๘ ๔๕ ๓๒ ๓๒ ๖๓ ๑๒๗ ๒๔.๑๔ 
วิทยาศาสตร์ ๕๒๖ ๙ ๓๓ ๖๔ ๗๒ ๙๐ ๙๕ ๕๙ ๑๐๔ ๒๕๘ ๔๙.๐๕ 
สังคมศึกษา ฯ ๕๒๖ ๗๗ ๑๓๙ ๑๐๓ ๗๒ ๕๔ ๔๙ ๑๒ ๒๐ ๘๑ ๑๕.๔๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๒๖ ๐ ๐ ๕ ๑๙ ๕๘ ๙๙ ๑๓๖ ๒๐๙ ๔๔๔ ๘๔.๔๑ 
ศิลปะ ๕๒๖ ๐ ๗ ๙ ๑๙ ๔๑ ๓๙ ๗๑ ๓๔๐ ๔๕๐ ๘๕.๕๕ 
การงานอาชีพฯ ๕๒๖ ๐ ๑๘ ๔๘ ๗๒ ๘๗ ๘๗ ๘๙ ๑๒๕ ๓๐๑ ๕๗.๒๒ 
ภาษาอังกฤษ ๕๒๖ ๒๙ ๑๐๔ ๖๘ ๕๙ ๖๒ ๕๐ ๔๒ ๑๑๒ ๒๐๔ ๓๘.๗๘ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาไทยเสริมทักษะ ๕๒๖ ๓๖ ๔๐ ๔๖ ๖๐ ๘๙ ๗๗ ๗๓ ๑๐๕ ๒๕๕ ๔๘.๔๘ 
คณิตศาสตร์เสริมทักษะ ๕๒๖ ๙๖ ๙๑ ๙๐ ๗๔ ๖๕ ๓๖ ๑๘ ๕๖ ๑๑๐ ๒๐.๙๑ 
วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ ๕๒๖ ๕ ๓๘ ๓๑ ๔๐ ๔๕ ๖๙ ๖๐ ๒๓๘ ๓๖๗ ๖๙.๗๗ 
ประวัติศาสตร์ ๕๒๖ ๔๑ ๗๙ ๑๒๓ ๙๕ ๗๖ ๔๕ ๒๖ ๔๑ ๑๑๒ ๒๑.๒๙ 
หน้าท่ีพลเมือง (๔) ๕๒๖ ๔๑ ๑๒๕ ๙๘ ๙๓ ๖๖ ๔๘ ๓๐ ๒๕ ๑๐๓ ๑๙.๕๘ 
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๕๒๖ ๖ ๔๑ ๖๗ ๗๗ ๑๐๐ ๘๒ ๖๒ ๙๑ ๒๓๕ ๔๔.๖๘ 
ภาษาจีน ๕๒๖ ๒๑ ๒๑ ๓๑ ๔๔ ๕๙ ๖๒ ๖๙ ๒๑๙ ๓๕๐ ๖๖.๕๔ 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี๒ จ านวน 
นร.ท่ีได้ 

ระดับ ๓ข้ึน
ไป 

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ข้ึนไป 

จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๓๓ ๙ ๔๑ ๕๙ ๗๘ ๑๐๑ ๑๐๔ ๗๕ ๖๖ ๒๔๕ ๔๕.๙๗ 
คณิตศาสตร์ ๕๓๓ ๐ ๖๐ ๑๐๙ ๑๑๔ ๘๘ ๖๓ ๔๐ ๕๙ ๑๖๒ ๓๐.๓๙ 
วิทยาศาสตร์ ๕๓๓ ๖ ๑๖ ๓๑ ๖๗ ๘๘ ๑๒๕ ๑๑๑ ๘๙ ๓๒๕ ๖๐.๙๘ 
สังคมศึกษา ฯ ๕๓๓ ๒๐ ๒๖ ๖๕ ๙๔ ๑๒๒ ๑๐๔ ๖๖ ๓๖ ๒๐๖ ๓๘.๖๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๓๓ ๐ ๐ ๐ ๓ ๑๙ ๗๖ ๑๖๖ ๒๖๙ ๕๑๑ ๙๕.๘๗ 
ศิลปะ ๕๓๓ ๐ ๐ ๕ ๒๕ ๔๖ ๕๒ ๘๐ ๓๒๕ ๔๕๗ ๘๕.๗๔ 
การงานอาชีพฯ ๕๓๓ ๐ ๗ ๒๒ ๗๗ ๑๑๑ ๑๐๙ ๙๖ ๑๑๑ ๓๑๖ ๕๙.๒๙ 
ภาษาอังกฤษ ๕๓๓ ๑๗ ๖๐ ๕๘ ๗๑ ๗๓ ๗๓ ๕๖ ๑๒๕ ๒๕๔ ๔๗.๖๕ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาไทยเสริมทักษะ ๕๓๓ ๒๓ ๕๐ ๕๙ ๘๔ ๖๒ ๘๖ ๖๐ ๑๐๙ ๒๕๕ ๔๗.๘๔ 
คณิตศาสตร์เสริมทักษะ ๕๓๓ ๑๐ ๑๑๘ ๑๒๙ ๘๕ ๕๘ ๓๕ ๓๕ ๖๓ ๑๓๓ ๒๔.๙๕ 
วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ ๕๓๓ ๓๒ ๗๙ ๕๘ ๘๒ ๗๙ ๕๘ ๕๙ ๘๖ ๒๐๓ ๓๘.๐๙ 
ประวัติศาสตร์ ๕๓๓ ๗ ๑๙ ๔๐ ๗๓ ๑๑๘ ๑๖๘ ๘๒ ๒๖ ๒๗๖ ๕๑.๗๘ 
หน้าท่ีพลเมือง (๖) ๕๓๓ ๐ ๑ ๑ ๖ ๑๔ ๓๓ ๕๕ ๔๒๓ ๕๑๑ ๙๕.๘๗ 
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๕๓๓ ๔๖ ๘๓ ๗๔ ๙๑ ๗๗ ๕๕ ๒๙ ๗๘ ๑๖๒ ๓๐.๓๙ 
ภาษาจีน ๕๓๓ ๑๖ ๑๙ ๓๓ ๓๗ ๓๕ ๕๐ ๕๗ ๒๘๖ ๓๙๓ ๗๓.๗๓ 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่๒ 

จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ ๓

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๘๙ ๓๒ ๕๓ ๔๗ ๗๔ ๘๑ ๗๗ ๕๐ ๗๕ ๒๐๒ ๔๑.๓๑ 
คณิตศาสตร์ ๔๘๙ ๙๑ ๘๑ ๔๗ ๕๙ ๕๒ ๔๓ ๓๑ ๘๕ ๑๕๙ ๓๒.๕๒ 
วิทยาศาสตร์ ๔๘๙ ๑๘ ๒๙ ๕๔ ๖๕ ๗๒ ๖๙ ๖๕ ๑๑๗ ๒๕๑ ๕๑.๓๓ 
สังคมศึกษา ฯ ๔๘๙ ๓๑ ๖๘ ๗๑ ๙๘ ๘๓ ๖๑ ๔๘ ๒๙ ๑๓๘ ๒๘.๒๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๘๙ ๑ ๐ ๐ ๕ ๑๕ ๗๑ ๑๐๑ ๒๙๖ ๔๖๘ ๙๕.๗๑ 
ศิลปะ ๔๘๙ ๑ ๐ ๔ ๕ ๒๑ ๓๙ ๕๗ ๓๖๒ ๔๕๘ ๙๓.๖๖ 
การงานอาชีพฯ ๔๘๙ ๒๖ ๑๐ ๑๖ ๒๖ ๒๗ ๕๑ ๔๔ ๒๘๙ ๓๘๔ ๗๘.๕๓ 
ภาษาอังกฤษ ๔๘๙ ๖๑ ๑๐๘ ๘๒ ๖๘ ๕๘ ๓๖ ๒๗ ๔๙ ๑๑๒ ๒๒.๙๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วรรณคดีเอกของไทย ๒๖๑ ๒๐ ๓๒ ๔๑ ๕๓ ๔๔ ๔๔ ๑๓ ๑๔ ๗๑ ๒๗.๒๐ 
คณิตศาสตร์เสริมทักษะ ๒๗๒ ๖๖ ๕๕ ๔๓ ๒๕ ๒๐ ๑๗ ๑๑ ๓๕ ๖๓ ๒๓.๑๖ 
ฟิสิกส์ ๒๒๘ ๒๔ ๓๑ ๒๘ ๓๐ ๒๙ ๒๒ ๒๖ ๓๘ ๘๖ ๓๗.๗๒ 
เคมี ๒๒๘ ๒๔ ๓๗ ๕๑ ๔๔ ๓๑ ๑๑ ๑๐ ๒๐ ๔๑ ๑๗.๙๘ 
ชีววิทยา ๒๒๘ ๑๙ ๔๐ ๓๒ ๒๗ ๓๗ ๒๗ ๑๘ ๒๘ ๗๓ ๓๒.๐๒ 
ดนตรี ๒๖๑ ๐ ๐ ๐ ๓ ๓๑ ๕๕ ๖๔ ๑๐๘ ๒๒๗ ๘๖.๙๗ 
ท้องถิ่นศึกษา ๒๖๒ ๓๙ ๑๘ ๒๗ ๕๐ ๔๐ ๔๖ ๒๒ ๒๐ ๘๘ ๓๓.๕๙ 
หน้าที่พลเมือง (๑) ๔๘๙ ๐ ๑ ๒๐ ๔ ๔ ๒๔ ๔๔ ๓๙๒ ๔๖๐ ๙๔.๐๗ 
คอมพิวเตอร์ ๔๘๙ ๗ ๑๑ ๑๐ ๑๕ ๑๒ ๖๓ ๙๘ ๒๗๓ ๔๓๔ ๘๘.๗๕ 
การสร้างแอนนิเมชัน ๔๓ ๐ ๐ ๑ ๐ ๕ ๕ ๘ ๒๔ ๓๗ ๘๖.๐๕ 
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๔๘๙ ๙๖ ๗๑ ๗๗ ๖๘ ๓๔ ๔๐ ๔๑ ๖๒ ๑๔๓ ๒๙.๒๔ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๔๕ ๔ ๗ ๗ ๗ ๕ ๕ ๑ ๙ ๑๕ ๓๓.๓๓ 
ภาษาฝรั่งเศส ๓๖ ๕ ๒ ๖ ๐ ๔ ๖ ๕ ๘ ๑๙ ๕๒.๗๘ 
ภาษาเยอรมัน ๑๙ ๐ ๕ ๑ ๑ ๔ ๓ ๓ ๒ ๘ ๔๒.๑๑ 
ภาษาญี่ปุ่น ๔๔ ๑๑ ๕ ๔ ๓ ๔ ๓ ๕ ๙ ๑๗ ๓๘.๖๔ 
ภาษาจีน ๗๕ ๒๘ ๑๘ ๖ ๔ ๒ ๕ ๒ ๑๐ ๑๗ ๒๒.๖๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่๒ 

จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ ๓

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๖๓ ๓๕ ๑๘ ๓๕ ๔๐ ๗๑ ๗๔ ๙๒ ๑๙๘ ๓๖๔ ๖๔.๖๕ 
คณิตศาสตร์ ๕๖๓ ๙ ๕๕ ๖๗ ๙๙ ๙๙ ๙๒ ๕๖ ๘๖ ๒๓๔ ๔๑.๕๖ 
วิทยาศาสตร์ ๕๖๓ ๒๕ ๖๘ ๖๕ ๘๕ ๗๕ ๖๐ ๗๑ ๑๑๔ ๒๔๕ ๔๓.๕๒ 
สังคมศึกษา ฯ ๕๖๓ ๑๔ ๓๒ ๕๕ ๘๘ ๙๙ ๑๑๐ ๑๐๕ ๖๐ ๒๗๕ ๔๘.๘๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๖๓ ๑ ๔ ๗ ๕ ๑๖ ๓๔ ๑๑๒ ๓๘๔ ๕๓๐ ๙๔.๑๔ 
ศิลปะ ๕๖๓ ๐ ๑๑ ๒๔ ๑๙ ๒๒ ๕๓ ๖๓ ๓๗๑ ๔๘๗ ๘๖.๕๐ 
การงานอาชีพฯ ๕๖๓ ๗ ๑๒ ๒๒ ๔๓ ๓๕ ๘๗ ๑๑๐ ๒๔๗ ๔๔๔ ๗๘.๘๖ 
ภาษาอังกฤษ ๕๖๓ ๗๖ ๖๒ ๗๕ ๖๔ ๖๔ ๖๒ ๖๐ ๑๐๐ ๒๒๒ ๓๙.๔๓ 
รายวิชาเพิ่มเติม 
อ่านคิดพินิจสาร ๓๒๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๔ ๕๐ ๗๐ ๑๕๕ ๒๗๕ ๘๔.๑๐ 
คณิตศาสตร์เสริมทักษะ ๓๑๓ ๕๔ ๗๙ ๔๔ ๔๓ ๒๐ ๒๗ ๑๒ ๓๔ ๗๓ ๒๓.๓๒ 
ฟิสิกส์ ๒๓๖ ๖ ๓ ๑๕ ๑๙ ๒๔ ๒๕ ๔๒ ๑๐๒ ๑๖๙ ๗๑.๖๑ 
เคมี ๒๓๖ ๓๐ ๓๓ ๓๔ ๓๘ ๒๒ ๒๙ ๑๘ ๓๒ ๗๙ ๓๓.๔๗ 
ชีววิทยา ๒๓๖ ๔ ๒๐ ๔๒ ๕๘ ๓๑ ๓๔ ๒๔ ๒๓ ๘๑ ๓๔.๓๒ 
หน้าที่พลเมือง (๒) ๕๖๓ ๐ ๐ ๑ ๐ ๕๙ ๔๒ ๕๑ ๔๑๐ ๕๐๓ ๘๙.๓๔ 
ศาสนาสากล ๓๒๗ ๓ ๑๒ ๑๕ ๕๐ ๙๐ ๗๗ ๔๖ ๓๔ ๑๕๗ ๔๘.๐๑ 
ประวัติศาสตร์ศิลปะ ๓๒๗ ๐ ๖ ๒ ๔ ๙ ๒๑ ๒๓ ๒๖๒ ๓๐๖ ๙๓.๕๘ 
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๕๖๓ ๓๐ ๕๑ ๖๓ ๖๑ ๗๕ ๗๐ ๗๑ ๑๔๒ ๒๘๓ ๕๐.๒๗ 
ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๗๗ ๐ ๗ ๑๕ ๑๖ ๑๖ ๑๐ ๔ ๙ ๒๓ ๒๙.๘๗ 
ภาษาฝรั่งเศส ๕๕ ๐ ๙ ๘ ๑๐ ๖ ๗ ๘ ๗ ๒๒ ๔๐.๐๐ 
ภาษาเยอรมัน ๒๘ ๐ ๙ ๑ ๗ ๕ ๒ ๓ ๑ ๖ ๒๑.๔๓ 
ภาษาญี่ปุ่น ๖๙ ๑๕ ๑๐ ๑๐ ๗ ๙ ๓ ๕ ๑๐ ๑๘ ๒๖.๐๙ 
ภาษาจีน ๙๗ ๓๘ ๑๖ ๑๐ ๖ ๔ ๓ ๕ ๑๕ ๒๓ ๒๓.๗๑ 
คอมพิวเตอร์ ๕๖๓ ๖ ๓ ๕ ๒๒ ๕๐ ๘๐ ๘๙ ๓๐๘ ๔๗๗ ๘๔.๗๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ภาคเรียนที่๒ 

จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ ๓

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๖๑๑ ๙ ๑๖ ๒๙ ๔๑ ๘๔ ๑๐๓ ๑๐๙ ๒๒๐ ๔๓๒ ๗๐.๗๐ 
วิทยาศาสตร์ ๖๑๑ ๑๓ ๒๙ ๕๒ ๙๔ ๖๗ ๑๒๔ ๙๕ ๑๓๗ ๓๕๖ ๕๘.๒๗ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๑๑ ๒ ๐ ๐ ๒ ๓ ๙๕ ๓๓๒ ๑๗๗ ๖๐๔ ๙๘.๘๕ 
ศิลปะ ๖๑๑ ๔ ๖๘ ๓๕ ๔๓ ๔๓ ๕๐ ๘๗ ๒๘๑ ๔๑๘ ๖๘.๔๑ 
การงานอาชีพฯ ๖๑๑ ๑๐ ๑๙ ๒๗ ๔๑ ๖๔ ๖๘ ๗๙ ๓๐๓ ๔๕๐ ๗๓.๖๕ 
ภาษาอังกฤษ ๖๑๑ ๘๒ ๗๙ ๙๗ ๑๐๙ ๘๖ ๕๘ ๔๕ ๕๕ ๑๕๘ ๒๕.๘๖ 
รายวิชาเพิ่มเติม 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ๓๗๕ ๔๑ ๓๕ ๓๔ ๗๐ ๔๖ ๖๐ ๕๑ ๓๘ ๑๔๙ ๓๙.๗๓ 
คณิตศาสตร์เสริมทักษะ ๖๑๑ ๕๙ ๗๙ ๑๐๓ ๑๑๙ ๗๘ ๕๙ ๕๓ ๖๑ ๑๗๓ ๒๘.๓๑ 
ฟิสิกส์ ๒๓๕ ๐ ๕๔ ๔๖ ๔๓ ๓๗ ๒๕ ๑๗ ๑๓ ๕๕ ๒๓.๔๐ 
เคมี ๒๓๕ ๐ ๔ ๑๔ ๒๓ ๖๗ ๗๓ ๒๙ ๒๕ ๑๒๗ ๕๔.๐๔ 
ชีววิทยา ๒๓๕ ๐ ๒ ๗ ๑๑ ๒๘ ๓๗ ๕๕ ๙๕ ๑๘๗ ๗๙.๕๗ 
ประวัติศาสตร์ ๖๑๑ ๑๕ ๖๐ ๙๔ ๑๓๕ ๑๑๖ ๑๐๙ ๖๑ ๒๑ ๑๙๑ ๓๑.๒๖ 
จิตรกรรม ๓๗๖ ๐ ๙ ๖ ๒๐ ๓๐ ๖๗ ๑๒๘ ๑๑๖ ๓๑๑ ๘๒.๗๑ 
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๖๑๑ ๑๑๒ ๑๐๖ ๘๗ ๗๘ ๗๖ ๖๑ ๓๗ ๕๔ ๑๕๒ ๒๔.๘๘ 
ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๑๓๙ ๘ ๒๐ ๓๑ ๓๑ ๒๐ ๑๗ ๘ ๔ ๒๙ ๒๐.๘๖ 
ภาษาฝรั่งเศส ๖๓ ๗ ๑๐ ๗ ๑๑ ๑ ๕ ๑๑ ๑๑ ๒๗ ๔๒.๘๖ 
ภาษาฝรั่งเศสเสริมทักษะ ๖๓ ๐ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๙ ๑๐ ๕ ๖ ๒๑ ๓๓.๓๓ 
ภาษาเยอรมัน ๒๓ ๐ ๑๓ ๐ ๒ ๓ ๒ ๑ ๒ ๕ ๒๑.๗๔ 
ภาษาเยอรมันเสริมทักษะ ๒๓ ๐ ๙ ๔ ๔ ๐ ๒ ๑ ๓ ๖ ๒๖.๐๙ 
ภาษาญี่ปุ่น ๕๑ ๑๑ ๕ ๙ ๒ ๑๑ ๖ ๔ ๓ ๑๓ ๒๕.๔๙ 
ภาษาญี่ปุ่นเสริมทักษะ ๕๑ ๑ ๘ ๑๐ ๑๕ ๔ ๘ ๓ ๒ ๑๓ ๒๕.๔๙ 
ภาษาจีน ๙๗ ๓๙ ๒๒ ๑๕ ๖ ๖ ๑ ๕ ๓ ๙ ๙.๒๘ 
ภาษาจีนเสริมทักษะ ๙๗ ๒๘ ๑๙ ๙ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๕ ๖ ๒๑ ๒๑.๖๕ 
คอมพิวเตอร์ ๖๑๑ ๑๔ ๒๑ ๒๓ ๓๐ ๓๑ ๖๘ ๖๖ ๓๕๘ ๔๙๒ ๘๐.๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

๔.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนนักเรียนที่ได้ 
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภาษาไทย ๔๓๖ ๕๗.๐๓ ๑๑.๘๐ ๑๖๐ ๒๗๕ ๑ 
คณิตศาสตร์ ๔๓๖ ๕๕.๘๕ ๑๙.๕๑ ๑๖๐ ๒๖๕ ๑๑ 
วิทยาศาสตร ์ ๔๓๖ ๕๐.๖๙ ๑๓.๑๙ ๕๖ ๓๖๐ ๒๐ 
สังคมศึกษา ๔๓๖ ๕๖.๕๖ ๑๐.๙๘ ๑๕๘ ๒๗๖ ๒ 
ภาษาอังกฤษ ๔๓๕ ๖๑.๑๐ ๑๙.๕๖ ๒๑๗ ๒๑๖ ๒ 
 

 

 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ 
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภาษาไทย ๔๓๖ ๕๗.๐๓ ๑๑.๘๐ ๓๖.๗๐ ๖๓.๐๗ ๐.๒๓ 
คณิตศาสตร์ ๔๓๖ ๕๕.๘๕ ๑๙.๕๑ ๓๖.๗๐ ๖๐.๗๘ ๒.๕๒ 
วิทยาศาสตร ์ ๔๓๖ ๕๐.๖๙ ๑๓.๑๙ ๑๒.๘๔ ๘๒.๕๗ ๔.๕๙ 
สังคมศึกษา ๔๓๖ ๕๖.๕๖ ๑๐.๙๘ ๓๖.๒๔ ๖๓.๓๐ ๐.๔๖ 
ภาษาอังกฤษ ๔๓๕ ๖๑.๑๐ ๑๙.๕๖ ๔๙.๘๙ ๔๙.๖๖ ๐.๔๖ 

 

หมายเหตุ ๑. จ้านวนคน คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดูจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ 

    ขั้นพ้ืนฐาน ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา 

    ๒. จ้านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ ปรับปรุง พอใช้ ดี ให้ดูจากรายงานผลการทดสอบ 
    ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล โดยใช้เกณฑ์ดังน้ี 

   ๑. ปรับปรุง  ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง  ๐.๐๐ – ๑.๐๐ 

   ๒. พอใช้  ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง  ๑.๕๐ – ๒.๕๐ 

   ๓. ดี   ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง  ๓.๐๐ – ๔.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนนักเรียนที่ได้ 
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภาษาไทย ๕๒๗ ๔๖.๙๐ ๘.๙๓ ๑๒๕ ๔๐๐ ๒ 
คณิตศาสตร์ ๕๒๖ ๓๘.๔๔ ๑๔.๕๗ ๔๔ ๔๕๐ ๓๒ 
วิทยาศาสตร ์ ๕๒๗ ๔๔.๗๘ ๑๓.๘๕ ๖๒ ๔๔๔ ๒๑ 
สังคมศึกษา ๕๒๗ ๕๒.๘๒ ๑๒.๒๐ ๑๖๘ ๓๕๗ ๒ 
ภาษาอังกฤษ ๕๒๗ ๓๖.๕๒ ๑๓.๔๐ ๔๙ ๔๕๕ ๒๓ 

 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ 
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภาษาไทย ๕๒๗ ๔๖.๙๐ ๘.๙๓ ๒๓.๗๒ ๗๕.๙ ๐.๓๘ 
คณิตศาสตร์ ๕๒๖ ๓๘.๔๔ ๑๔.๕๗ ๘.๓๗ ๘๕.๕๕ ๖.๐๘ 
วิทยาศาสตร ์ ๕๒๗ ๔๔.๗๘ ๑๓.๘๕ ๑๑.๗๖ ๘๔.๒๖ ๓.๙๘ 
สังคมศึกษา ๕๒๗ ๕๒.๘๒ ๑๒.๒๐ ๓๑.๘๘ ๖๗.๗๔ ๐.๓๘ 
ภาษาอังกฤษ ๕๒๗ ๓๖.๕๒ ๑๓.๔๐ ๙.๓ ๘๖.๓๔ ๔.๓๖ 

 

หมายเหตุ ๑. จ้านวนคน คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดูจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ 

    ขั้นพ้ืนฐาน ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา 

    ๒. จ้านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ ปรับปรุง พอใช้ ดี ให้ดูจากรายงานผลการทดสอบ 
    ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล โดยใช้เกณฑ์ดังน้ี 

   ๑. ปรับปรุง  ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง  ๐.๐๐ – ๑.๐๐ 

   ๒. พอใช้  ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง  ๑.๕๐ – ๒.๕๐ 

   ๓. ดี   ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง  ๓.๐๐ – ๔.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนนักเรียนที่ได้ 
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภาษาไทย ๖๐๒ ๕๘.๐๓ ๑๓.๙๐ ๓๑๒ ๒๘๘ ๒ 
คณิตศาสตร์ ๖๐๒ ๓๒.๒๘ ๑๔.๖๘ ๔๔ ๕๓๙ ๑๙ 
วิทยาศาสตร ์ ๖๐๒ ๓๙.๐๖ ๙.๕๘ ๒๐ ๕๖๐ ๒๒ 
สังคมศึกษา ๖๐๒ ๔๒.๔๙ ๗.๘๕ ๖๙ ๕๓๑ ๒ 
ภาษาอังกฤษ ๖๐๑ ๓๐.๗๒ ๑๓.๑๔ ๓๖ ๕๖๒ ๓ 

 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ 
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภาษาไทย ๖๐๒ ๕๘.๐๓ ๑๓.๙๐ ๕๑.๘๓ ๔๗.๘๔ ๐.๓๓ 
คณิตศาสตร์ ๖๐๒ ๓๒.๒๘ ๑๔.๖๘ ๗.๓๑ ๘๙.๕๓ ๓.๑๖ 
วิทยาศาสตร ์ ๖๐๒ ๓๙.๐๖ ๙.๕๘ ๓.๓๒ ๙๓.๐๓ ๓.๖๕ 
สังคมศึกษา ๖๐๒ ๔๒.๔๙ ๗.๘๕ ๑๑.๔๖ ๘๘.๒๑ ๐.๓๓ 
ภาษาอังกฤษ ๖๐๑ ๓๐.๗๒ ๑๓.๑๔ ๕.๙๙ ๙๓.๕๑ ๐.๕๐ 

 

หมายเหตุ ๑. จ้านวนคน คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดูจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ 

    ขั้นพ้ืนฐาน ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา 

    ๒. จ้านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ ปรับปรุง พอใช้ ดี ให้ดูจากรายงานผลการทดสอบ 
    ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล โดยใช้เกณฑ์ดังน้ี 

   ๑. ปรับปรุง  ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง  ๐.๐๐ – ๑.๐๐ 

   ๒. พอใช้  ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง  ๑.๕๐ – ๒.๕๐ 

   ๓. ดี   ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง  ๓.๐๐ – ๔.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาต ิ

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 
จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนน 

ต่ ากว่าขีดจ ากัดลา่ง 
สูงกว่าหรือเท่ากับ

ขีดจ ากัดล่าง 
ภาษาไทย ๔๓๖ ๕๗.๐๓ ๑๑.๘๐ ๕๗.๐๓ ๑๐๓ ๓๓๓ 
คณิตศาสตร์ ๔๓๖ ๕๕.๘๕ ๑๙.๕๑ ๕๕.๘๕ ๑๑๕ ๓๒๑ 
วิทยาศาสตร์ ๔๓๖ ๕๐.๖๙ ๑๓.๑๙ ๕๐.๖๙ ๑๑๕ ๓๒๑ 
สังคมศึกษา ฯ ๔๓๖ ๕๖.๕๖ ๑๐.๙๘ ๕๖.๕๖ ๙๔ ๓๔๒ 
ภาษาอังกฤษ ๔๓๕ ๖๑.๑๐ ๑๙.๕๖ ๖๑.๑๐ ๗๑ ๓๖๔ 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 
จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนน 

ต่ ากว่าขีดจ ากัดลา่ง 
สูงกว่าหรือเท่ากับ

ขีดจ ากัดล่าง 
ภาษาไทย ๕๒๗ ๔๖.๙๐ ๘.๙๓ ๔๖.๙๐ ๑๕๒ ๓๗๕ 
คณิตศาสตร์ ๕๒๖ ๓๘.๔๔ ๑๔.๕๗ ๓๘.๔๔ ๑๙๐ ๓๓๖ 
วิทยาศาสตร์ ๕๒๗ ๔๔.๗๘ ๑๓.๘๕ ๔๔.๗๘ ๑๖๓ ๓๖๔ 
สังคมศึกษา ฯ ๕๒๗ ๕๒.๘๒ ๑๒.๒๐ ๕๒.๘๒ ๑๕๒ ๓๗๕ 
ภาษาอังกฤษ ๕๒๗ ๓๖.๕๒ ๑๓.๔๐ ๓๖.๕๒ ๒๑๐ ๓๑๗ 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 
จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนน 

ต่ ากว่าขีดจ ากัดลา่ง 
สูงกว่าหรือเท่ากับ

ขีดจ ากัดล่าง 
ภาษาไทย ๖๐๒ ๕๘.๐๓ ๑๓.๙๐ ๕๘.๐๓ ๑๕๕ ๔๔๗ 
คณิตศาสตร์ ๖๐๒ ๓๒.๒๘ ๑๔.๖๘ ๓๒.๒๘ ๒๒๗ ๓๗๕ 
วิทยาศาสตร์ ๖๐๒ ๓๙.๐๖ ๙.๕๘ ๓๙.๐๖ ๑๗๘ ๔๒๔ 
สังคมศึกษา ฯ ๖๐๒ ๔๒.๔๙ ๗.๘๕ ๔๒.๔๙ ๒๐๙ ๓๙๓ 
ภาษาอังกฤษ ๖๐๑ ๓๐.๗๒ ๑๓.๑๔ ๓๐.๗๒ ๒๑๖ ๓๘๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

๔.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับช้ัน จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๙๐ ๓๐๗ ๘๑ ๒ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๔๔๐ ๔๐๔ ๓๖ ๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๔๘๗ ๔๓๙ ๔๗ ๑ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๔๒๐ ๓๓๗ ๗๗ ๖ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๔๓๕ ๓๔๐ ๘๓ ๑๒ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๔๔๐ ๓๓๑ ๙๕ ๑๔ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๕๑ ๓๗๔ ๗๓ ๔ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๕๒๖ ๔๕๐ ๖๗ ๙ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕๓๓ ๔๑๒ ๑๑๔ ๗ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๘๙ ๔๑๑ ๗๗ ๑ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๕๖๓ ๔๕๔ ๑๐๓ ๖ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๖๑๑ ๔๘๖ ๑๒๐ ๕ ๐ 

รวม ๕,๗๘๕ ๔,๗๔๕ ๙๗๓ ๖๗ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๘๒.๐๒ ๑๖.๘๒ ๑.๑๖ ๐.๐๐ 

  
 
๔.๕ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับช้ัน จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๙๐ ๓๕๘ ๓๒ ๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๔๔๐ ๓๖๔ ๗๖ ๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๔๘๗ ๔๔๖ ๔๑ ๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๔๒๐ ๓๔๓ ๗๗ ๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๔๓๕ ๓๓๒ ๑๐๒ ๑ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๔๔๐ ๓๐๘ ๑๓๒ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๕๑ ๓๕๒ ๙๙ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๕๒๖ ๔๔๑ ๘๕ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕๓๓ ๕๑๔ ๑๙ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๘๙ ๔๗๓ ๑๖ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๕๖๓ ๔๑๐ ๑๕๓ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๖๑๑ ๕๖๑ ๕๐ ๐ ๐ 

รวม ๕,๗๘๕ ๔,๙๐๒ ๘๘๒ ๑ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๗๔ ๑๕.๒๕ ๐.๐๑ ๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

๔.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับชั้น จ านวน นร.ทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๙๐ ๓๙๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๔๔๐ ๔๔๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๔๘๗ ๔๘๗ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๔๒๐ ๔๒๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๔๓๕ ๔๓๕ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๔๔๐ ๔๔๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๕๑ ๔๕๑ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๕๒๖ ๕๒๖ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕๓๓ ๕๓๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๘๙ ๔๘๙ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๕๖๓ ๕๖๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๖๑๑ ๖๑๑ ๐ 

รวม ๕,๗๘๕ ๕,๗๘๕ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐     

 
๔.๗ ผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน 
  ๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
 

ระดับชั้น จ านวน นร.ทั้งหมด จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๙๐ ๓๙๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๔๔๐ ๔๔๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๔๘๗ ๔๘๗ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๔๒๐ ๔๒๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๔๓๕ ๔๓๕ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๔๔๐ ๔๔๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๕๑ ๔๕๑ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๕๒๖ ๕๒๖ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕๓๓ ๕๓๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๘๙ ๔๘๙ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๕๖๓ ๕๖๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๖๑๑ ๖๑๑ ๐ 

รวม ๕,๗๘๕ ๕,๗๘๕ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

  ๒) ด้านความสามารถในการคิด 
 

ระดับชั้น จ านวน นร.ทั้งหมด จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๙๐ ๓๙๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๔๔๐ ๔๔๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๔๘๗ ๔๘๗ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๔๒๐ ๔๒๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๔๓๕ ๔๓๕ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๔๔๐ ๔๔๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๕๑ ๔๕๑ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๕๒๖ ๕๒๖ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕๓๓ ๕๓๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๘๙ ๔๘๙ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๕๖๓ ๕๖๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๖๑๑ ๖๑๑ ๐ 

รวม ๕,๗๘๕ ๕,๗๘๕ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
 
  ๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

ระดับชั้น จ านวน นร.ทั้งหมด จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๙๐ ๓๙๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๔๔๐ ๔๔๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๔๘๗ ๔๘๗ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๔๒๐ ๔๒๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๔๓๕ ๔๓๕ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๔๔๐ ๔๔๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๕๑ ๔๕๑ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๕๒๖ ๕๒๖ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕๓๓ ๕๓๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๘๙ ๔๘๙ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๕๖๓ ๕๖๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๖๑๑ ๖๑๑ ๐ 

รวม ๕,๗๘๕ ๕,๗๘๕ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

  ๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

ระดับชั้น จ านวน นร.ทั้งหมด จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๙๐ ๓๙๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๔๔๐ ๔๔๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๔๘๗ ๔๘๗ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๔๒๐ ๔๒๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๔๓๕ ๔๓๕ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๔๔๐ ๔๔๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๕๑ ๔๕๑ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๕๒๖ ๕๒๖ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕๓๓ ๕๓๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๘๙ ๔๘๙ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๕๖๓ ๕๖๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๖๑๑ ๖๑๑ ๐ 

รวม ๕,๗๘๕ ๕,๗๘๕ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
 
  ๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี    

ระดับชั้น จ านวน นร.ทั้งหมด จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๙๐ ๓๙๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๔๔๐ ๔๔๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๔๘๗ ๔๘๗ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๔๒๐ ๔๒๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๔๓๕ ๔๓๕ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๔๔๐ ๔๔๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๕๑ ๔๕๑ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๕๒๖ ๕๒๖ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕๓๓ ๕๓๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๘๙ ๔๘๙ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๕๖๓ ๕๖๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๖๑๑ ๖๑๑ ๐ 

รวม ๕,๗๘๕ ๕,๗๘๕ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

บทที่ ๔  สรปุผลการพัฒนา 
 

๑. จุดเด่นของสถานศึกษา 
ด้านครู 

- จัดกิจกรรมทีม่ีประสทิธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน 
- ปลูกฝังเด็กใหม้ีวินัย มีเหตผุล กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
- สามารถบูรณาการสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างด ี
- รู้เป้าหมายหลกัสูตร/การศึกษา ท าให้วางแผนพฒันาคุณภาพอย่างมรีะบบ 
- วิเคราะหห์ลกัสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
- น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพฒันาคุณภาพให้ดีข้ึน 
- ประเมินพฒันาการผูเ้รียนตามสภาพจริง 
- จัดกิจกรรมทีส่่งเสริมคุณภาพผูเ้รียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก 
- ดูแล เอาใจใส่ ผู้เรียนทั่วถึง 
- น ากระบวนการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ 
- พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก 
- มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
- มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
- มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานทีร่ับผิดชอบ/เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
- มีความรู้เข้าใจ/ทักษะเกี่ยวกับการพฒันาเด็กทีม่ีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
- มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ขยัน อดทน เสียสละ 
- มีจ านวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ ์
- เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน 
- พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ 
- มีความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างผูป้กครอง/ชุมชน/ผูเ้รียน 

ด้านผู้บริหาร 
- มีความรู้เข้าใจและทกัษะเกี่ยวกบัการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพเิศษเป็นอย่างดี 
- มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน  
- ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
- มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าทั้งด้านวิชาการและการบริหาร 
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี
- มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ และมีการน าเทคโนโลยมีาพัฒนาการเรียนการสอน 
- มีคุณธรรมจริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์ด ี
- สร้างขวัญและก าลังใจให้กบับุคลากรในโรงเรียน 
- ตระหนักและส่งเสริมให้ครูปรับปรงุและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  
- ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาความสามารถของครู 
- บรหิารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม และกระจายอ านาจ 
- บรหิารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
- มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
- มีความเป็นประชาธิปไตย 
- ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 

 



๑๓๗ 
 

ด้านผู้เรียน 
- ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
- ผู้เรียนมีความขยันอดทน รอบคอบ  
- มีจิตใจเอื้ออาทร  เมตตากรุณา  เสียสละ  กตัญญู  
- มีระเบียบวินัย มีความรบัผิดชอบและซื่อสัตย์ 
- มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย 
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัด 
- ทานอาหารมีประโยชน์ มีสุขลักษณะที่ด ี
- มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- ท าช่ือเสียงให้กบัโรงเรียนด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะและดนตรี  
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขนสิัยที่ดีช่ืนชมด้านศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหว 
- เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีการพัฒนาข้ึน 
- มีความรู้ทักษะเบื้องต้นมีทกัษะในการท างาน 
- มีทักษะการวิเคราะห์ สื่อความ 
- มีจินตนาการและความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ 
- รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม การท างานเป็นทมี และการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
- มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและรักการอ่าน 
- มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อประสาทสัมผัสและมิตสิัมพันธ์ 
- มีอิสระในการน าเสนองานของตนเองและกล้าแสดงออก 

ด้านสถานศึกษา 
- ระบบการบรหิารจัดการดี มีการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
- การบริหารงบประมาณโปรง่ใสตรวจสอบได ้
- จัดองค์กร และโครงสร้างการบรหิารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม 
- มีทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน 
- มีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
- มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมปลอดภัย 
- ส่งเสริมความสมัพันธ์และความร่วมมือกบัชุมชน 
- ส่งเสริมใหบุ้คลากรพฒันาตนเอง เข้ารบัการอบรมเพือ่พัฒนาวิชาชีพ 
- ให้ความส าคัญและเข้าร่วมในกจิกรรมด้านศาสนสัมพันธ์กบัทุกศาสนา 
- ได้รับความร่วมมอื การยอมรับการสนับสนุนจากผูป้กครองและหน่วยงานต่างๆในชุมชนเป็นอย่างดี 
- ประชาสมัพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนใหผู้้ปกครองและชุมชนทราบ 
- การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ และความต้องการของผู้เรียน 
- น ากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน 
- ส่งเสริมและจัดกจิกรรมเสรมิหลักสูตรทีเ่หมาะกบัศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 
- จัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
- จัดกิจกรรมทีส่ร้างจิตสาธารณะให้แก่ผูเ้รียน 
- ส่งเสริมทกัษะพื้นฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัการศึกษาในระดับประถม 



๑๓๘ 
 

- มีงบประมาณสนบัสนุนในการจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนกัศึกษาสถาบันต่างๆ 
- เป็นแหล่งเรียนรู้และวิจัยทางการศึกษาพเิศษ 
- มีทรัพยากรปัจจัยทีเ่อื้อต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย 
- มีสภาพแวดล้อมร่มรื่นเหมาะเป็นแหลง่เรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
- ส่งเสริมการใช้แหลง่เรียนรูจ้ากภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
- วางแผนและด าเนินการวัดผลประเมินผลติดตามผลการด าเนินงานที่มปีระสิทธิภาพ 
- มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
- จัดหลักสูตรทอ้งถ่ิน 
- มีหลกัสูตรประจ าสถานศึกษา 
- มุ่งสง่เสรมิคุณภาพให้ผูเ้รียนเป็นคนดี 
- มีสื่อเทคโนโลยีทีเ่อื้อต่อการเรียนรูอ้ย่างเพียงพอ 
- มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรท์ี่มีอปุกรณ์ครบถ้วนตรงตามหลกัสูตร 
- มีอาคารเรียน  ห้องประกอบสื่อการเรียนการสอนเพียงพอ 
- มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรท์ี่มีอปุกรณ์ครบถ้วนตรงตามหลกัสูตร 
- ห้องเรียนทันสมัย มรีะบบคอมพิวเตอรท์ี่ต่อ LAN และมี LCD Projector  
- อาคารเรียน ห้องประกอบ สื่อการเรียนการสอน เพียงพอและพร้อมใช้ 

 
๒.   จุดควรพัฒนา 

ด้านครู 
- พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมให้ครูผลิตสือ่การสอนใช้เอง 

 
ด้านผู้บริหาร 

- พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการคร ู
 
ด้านผู้เรียน 

- ควรมีความรักสถานศึกษา 
- การรกัการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
- การคิดนอกกรอบ พฒันาเชิงนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ จินตนาการ 

 
ด้านสถานศึกษา 

- พัฒนาให้มีครูแกนน าและครูต้นแบบ 
- จัดกิจกรรมทีส่่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านกบัโรงเรียน 
- การเผยแพรจุ่ดเด่นของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ให้รบัรู้ 
- จัดให้มีศูนย์วิทยาการทีส่่งเสริมองค์ความรู ้
- ห้องสมุดทีท่ันสมัยห้องสมุดอิเล็กทรอนกิส์ หนงัสอืเพียงพอและหลากหลาย สามารถใหผู้้เรียนศึกษา

 ค้นคว้า 
 
 
 



๑๓๙ 
 

๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ด้านครู 

- ปรับสภาพแวดล้อมเพิม่ความหลากหลายในการเรียนรู้ 
- ให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับที่สงูข้ึน 
- ครูได้รับการอบรม ศึกดูงานอย่างต่อเนือ่ง 

 
ด้านผู้บริหาร 

- ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
- จัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากร ให้ได้รบัการศึกษาต่อที่สงูข้ึน 

 
ด้านผู้เรียน 

- จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกจิตส านึก ใหผู้้เรียน เห็นคุณค่า สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร 
- พัฒนาใหผู้้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมที่ด ี
- พัฒนาผูเ้รียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝรู่้มีความกระตือรือร้น 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมทกัษะด้านมิติสมัพันธ์ 
- ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางเรียนสงูข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ด้านสถานศึกษา 
- น าชุมชนภูมิปัญญาท้องถ่ินองค์กรต่างๆเข้ามามบีทบาทในการพัฒนาการจัดการศึกษา  
- จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
- พัฒนาครู สนบัสนุนใช้สือ่ อบรม นิเทศ ดูงาน 
- พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนกิส์ จัดหาหนงัสอืและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
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การรับรองรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 

 
 รายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ฉบับนี้  ได้ผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจากกรรมการบริหารภายในโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอน าเสนอประธานกรรมการบ ริหาร
โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เพื่อรับรองรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 
 
 
     
   
 
    (นางชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์)                    (นางอวยพร  หว่างตระกูล) 
       ผู้จัดการ                   ผู้อ านวยการ 
                พฤษภาคม  ๒๕๕๙          พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 รับรองรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 

(นางสริินันท์  ศรีวีระสกลุ) 
ประธานกรรมการบรหิารโรงเรียน 

พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
 

 
 
 




