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ค าน า 

 

 โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 นี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบ
การด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สาระส าคัญประกอบด้วย 
บทที่ 1 บทน า  บทท่ี 2 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  บทท่ี 3                    ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
บทที่ 4  โครงการ/กิจกรรม บทที่ 5 การก ากับติดตามและรายงานผล โดยมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา วิเคราะห์
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาของโรงเรียน รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมาก าหนดยุทธศาสตร์  โครงการ กิจกรรมที่มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้บรรลุผลตามเป้าหมายความส าเร็จที่
ก าหนดไว้ การด าเนินงานดังกล่าวต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลเพื่อ
สะท้อนภาพการด าเนินงานให้ผู้รับผิดชอบน าไปปรับใช้ให้บังเกิดผล โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียน  

 โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

2565 เพื่อเป็นเครื่องมือและทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์  จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในความรับผิดชอบ ให้บรรลุผลส าเร็จ
ต่อไป 

 
 
                                             

                                                         (นายสมยศ  ภูสิงห์) 

                   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ ์
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บทที่  1 
บทน า 

 
 

1.  ความเป็นมา 
โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล ต าบลน้ าอ้อม  อาศัยศาลาวัดบ้าน 
น้ าอ้อมเป็นสถานที่เรียน และได้ตั้งโรงเรียนถาวร  เมื่อวันที่  1  มีนาคม  2458  ซึ่งมีขุนชิต สารการ      
(เคลือบ ปฐมรักษ์)  นายอ าเภอ  และขุนฑีฆชนชาญการ  (มี  สังข์ทอง) ก านันเป็นผู้ก าเนิดการจัดตั้ง 
  พ.ศ. 2471  เปลี่ยนเป็นชื่อโรงเรียนประชาบาลน้ าอ้อม 1  (วัดบ้านน้ าอ้อม) 
  พ.ศ. 2479  เปลี่ยนชื่อเป็นประชาบาลน้ าอ้อม (บ้านน้ าอ้อม) 
  พ.ศ. 2489  ใช้ชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลต าบลน้ าอ้อม (ด ารงวิทยา) 
 ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2472 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ซึง่รับราชการ
เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยขณะนั้นได้เสด็จทอดพระเนตรเพื่อส ารวจเขาพระวิหาร อันเป็นโบราณสถาน ซึ่งตั้งอยู่บน
เทือกเขาพนมดงรักในพ้ืนท่ีอ าเภอน้ าอ้อม  จังหวัดขุขันธ์ (ปัจจุบันเปน็สาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา) โดยค าพิพากษาศาล
โลก เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน  2505  ทางจังหวัดไดม้อบให้อ าเภอ  น้ าอ้อมจัดสร้างพลับพลารับเสด็จเปน็ท่ีพักแรมเป็นเรือนไม้
ถาวรมีมุขหน้า (ปัจจุบันคือบริเวณที่ตั้งท าการไปรษณีย์จนไปถึงบ้านพักศึกษาธิการอ าเภอกันทรลักษ์) เมื่อพระองค์เสด็จกลับ
แล้ว  ทางอ าเภอได้ขออนุญาตจังหวัดขอให้ใช้การเป็นอาคารเรียนโรงเรียนบ้านน้ าอ้อมและต่อมาได้ขออนุญาตอัญเชิญพระนาม
ของพระองค์มาเป็นนามของโรงเรยีน เพื่อเป็นเกียรติและเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนด้วย  โดยใช้ช่ือว่า  โรงเรียนประชาบาลต าบล
น้ าอ้อม 1 (ด ารงวิทยา) ตามค าสั่งจังหวัดศรีสะเกษ  ที่  476/2483  ลงวันท่ี23  พฤษภาคม  2483   
 พ.ศ. 2519  เปลีย่นช่ือเป็นโรงเรยีนบ้านน้ าอ้อม (ด ารงวิทยา) ตามนโยบายของทางราชการ 
 พ.ศ. 2519  เปลีย่นมาเป็น “โรงเรียนด ารงวิทยา” สาเหตุเนื่องจากในปี 2519 ทางราชการไดต้ั้งโรงเรียนเพิ่มขึ้นที่
บ้านน้ าอ้อมและใช้ช่ือว่า “โรงเรียนบ้านโนนน้ าอ้อม” โดยแบ่งแยกครูและนักเรียนจากโรงเรียนเดิมไปส่วนหนึ่งจึงท าให้เกิดการ
ซ้ าซ้อนและสับสนในการเรยีกช่ือโรงเรียนจึงขออนุญาตองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ขอช่ือเป็น “โรงเรยีนด ารงวิทยา” ตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2519  เป็นต้นมา 
 เนื่องจากโรงเรยีนด ารงราชานุสรณ์เป็นพระนามของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ดังประวัติที่มีมาแล้ว
ข้างต้น  ทางโรงเรียนจึงติดต่อขอพระรูปของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  จากประธานมูลนิธิสมเด็จกรมพระยาด ารงรา
ชานุภาพและหม่อมเจ้าจงจิตถนอม ดิศกุล พระธิดา ซึ่งเป็นทายาท  โดยทางโรงเรียนมอบให้นางสาวจรรยา  เพิ่มทรัพย์  ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการโรงเรยีนด ารงวิทยา เป็นผู้ติดต่อประสานงาน  จนได้รับพระราชทานรูปหล่อฯ ดังกล่าว  และท าพิธีอัญเชิญมา
ประดิษฐานไว้ท่ีโรงเรียนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2528    ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์  ทางโรงเรียนได้จดังาน
เฉลิมฉลองพระรูปหล่อ และงานครบรอบ 70 ปีของการก่อตั้งโรงเรยีนด้วย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวดั นายจ าลอง  ราษฎร์
ประเสริฐ  ได้มาเป็นประธานในพิธี  และหม่อมเจ้าพิริยดิส  ดิศกลุ  ทายาทสมเด็จกรมฯพระยาด ารงราชานุภาพ ได้ให้เกยีรติ
มาร่วมงานด้วย 
 เพ่ือเป็นเกียรติและสิริมงคลทางโรงเรียนจึงอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนด ารงราชา
นุสรณ์” ซึ่งหม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา  ดิศกุล ประธานมูลนิธิสมเด็จฯ ก็ได้ทรงเมตตาประทานให้ตามความ
ประสงค์  และได้ขอรับอนุญาตให้ใช้ชื่อนี้ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2529  ตามหนังสือ สปอ.กันทรลักษ์             
ศธ  146103/3612  ลงวันที่  2  กันยายน  2529 งานทั้งหมดนี้ทั้งในด้านการติดต่อประสานงานขอประทาน
พระรูปหล่อฯและการขออนุญาตการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนส าเร็จลงได้ ก็ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือของ 
คุณอร่าม  สวัสดิชัย  ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านเป็นผู้ติดต่อประสานงานให้  ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณไว้ 
ณ ที่นี ้
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 วันที่ 20 พฤษภาคม  2530 ทางโรงเรียนได้ร่วมกับอ าเภอกันทรลักษ์ ได้ท าพิธีวางศิลาฤกษ์ฐาน 
พระรูปอนุสาวรีย์  สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ตามหมายก าหนดการจังหวัดศรีสะเกษ  โดยมี 
โหรพราหมณ์จากส านักราชวัง  เป็นผู้มาประกอบพิธี  นายจ าลอง  ราษฎร์ประเสริฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานในพิธีการก่อสร้างใช้เงินงบประมาณ 280,000 บาท ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ข้าราชการ พ่อค้า  
ประชาชน  บริจาค  ก่อสร้างด าเนินมาโดยล าดับจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยและได้ร่วมกันบริจาคเงินก่อสร้างรั้ว
ด้านหน้าโรงเรียนด้วยเงินงบประมาณ  300,000 บาท โดยสร้างเป็นรั้วคอนกรีตครึ่งเหล็กครึ่งปูน  แต่ก่อสร้าง
ยังไม่เสร็จในครั้งเดียว  

ในปี พ.ศ.2507 คณะครูได้ช่วยกันจัดหาเงินเป็นกองทุนก่อสร้างอาคารเรียนเพ่ิมเติมและได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากจังหวัด  การก่อสร้างเป็นอาคารหอประชุมขนาด 734 เมตรไม่มีฝา   พออาศัยเป็น
ที่เรียนได้นับเป็นอาคารเรียนหลังที่ 2 แม้กระนั้นอาคารที่มีอยู่ยังไม่พอกับจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  
จังหวัดได้พิจารณาเห็นความจ าเป็นเร่งด่วน  จึงจัดงบประมาณก่อสร้างอาคารหลังไม่ให้ส่วนพ้ืนที่ฝั่งตะวันออก  
เดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนกันทรลักษ์เปิดสอนตามหลักสูตรมัธยมสามัญ  ต่อมาถูกยกเลิกมาใช้หลักสูตร
ประถมศึกษาตอนปลาย 3 ปี เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.5-7 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 ปีพุทธศักราช 2521 ให้ยกเลิกประถมศึกษาตอนปลายใช้ระบบประถมศึกษา 6 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะ
เกษได้ออกประกาศยุบเลิกโรงเรียนกันทรลักษ์และโรงเรียนด ารงวิทยาเป็นโรงเรียนเดียวกันและใช้ช่ือว่า “ โรงเรียนด ารงวิทยา 
” ภายใต้ผู้บริหารคนเดยีวกันเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์  2521  จัดด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสตูรจนครบในปีการศึกษา 
2526 และในช่วงปีการศึกษา 2525 โรงเรียนไดร้ับการประเมินและคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้น าการใช้หลักสูตรตั้งแต่นั้นมา 
 ปีการศึกษา 2525 ประชาชนหมู่ 12 ต.น้ าอ้อม (บ้านสว่าง) ซึ่งมีนักเรียนเข้ามาที่โรงเรียนด ารงวิทยา ได้ขอตั้ง
โรงเรียนขึ้นในหมู่บ้านทางราชการได้อนุญาตให้จัดตั้งและให้ช่ือว่า “ โรงเรยีนด ารงวิทยา ” (สาขาบ้านสว่าง) ภายใต้การ
บริหารและรับผดิชอบของโรงเรียนด ารงวิทยาซึ่งทางโรงเรียนได้แตง่ตั้งครูไปช่วยท าการสอนและท าหน้าท่ีบริหาร รับผิดชอบ
แทน จนเมื่อต้นปีการศึกษา 2527 โรงเรยีนด ารงวิทยา (สาขาบ้านสว่าง) จึงได้รับอนุญาตให้แยกและตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศให้
ใช้ช่ือว่า “ โรงเรียนบ้านสว่าง ”  
 ปี  2542  เปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรยีนอนุบาลด ารงราชานุสรณ ์

   โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์  พัฒนาคุณภาพโดยต่อเนื่อง และเป็นท่ีน่าพอใจของผู้ที่มสี่วนได้ 
ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมทั่วไป เพราะความร่วมมือร่วมใจของคณะครูและ
บุคลากรในโรงเรียน  มีผลงานดีเด่น อาทิเช่น   
 ปี พ.ศ. 2552    โรงเรียน 1  อ าเภอ  1 โรงเรียน โรงเรียนดีใกล้บ้าน  
                                 (โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน)  
             ปี พ.ศ. 2559     โรงเรียนคุณภาพระดับ 5 ดาว พัฒนาสู่ความยั่งยืน  
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  
  ปี พ.ศ. 2561    ไดร้ับรางวัล MOE AWARDS ผลงานระดับดีเด่น ประเภท สถานศึกษา  
                                  สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  กระทรวงศึกษาธิการ  
  ปี พ.ศ. 2561     ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหา “รายการเยาวชนอยากรู้”  
 เนื่องจากโรงเรียนจัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ ่ก.ค. ได้วางมาตรฐานก าหนดต าเเหน่งผู้บริหาร ก.ค. 
จากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่และเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนตามล าดับ และ มีผู้ด ารงต าแหน่ง คือ 
 นายธวัชชัย  จันทร์ใส  พ.ม. ด ารงต าเเหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2522 
 นายทวิช  อิสาน  ศษ.บ.  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2527 
 นายวิสุทธิ์  วีสเพ็ญ  กศ.บ. ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อ  พ.ศ. 2533  
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* *

 นายสุนทร  สุราวุธ  ค.บ. ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
        เมือ่วันที่  2  มีนาคม  2542 
 นายอภิวัฒน์   แสนคุ้ม  ศษ.ม. ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
        เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม  2548 
 นายทองหล่อ  สิงห์คง  กศ.ม. ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
        เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2554  - 30 กันยายน  2562 
            นายสมยศ  ภูสิงห์    ศศ.ม. ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
       เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม  2562 – ปัจจุบัน 
 

ปรัชญาโรงเรียน 
                  สุวิชาโน  ภว   โหติ  ( ผู้รู้ดีเปน็ผู้เจริญ ) 

  
ค าขวัญโรงเรียน 

                   เป็นคนดี  มีความรู้  เชิดชูสถาบัน 
  
สีประจ าโรงเรียน 

                      ขาว -  ฟ้า    ขาว  หมายถึง  ความสะอาด ความบริสุทธิ์ ของนักเรียน 
                                ฟ้า   หมายถึง  ความสว่างสดใส เจิดจรัส ของการจัดการศึกษา 

  
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 

                    ต้นล าดวน 
 
           สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน ดอกบัวตูม   
 

  อักษร  อ    สีน้ าเงิน  การเป็นโรงเรียนอนุบาลประจ าอ าเภอท่ี    
  กระทรวงศึกษาธิการตั้งขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบแห่งการจดัอนุบาลศึกษาในอ าเภอ 

                                 ดอกบัวตูมสีชมพู  แทนลูกหลานไทยที่อยู่ในก่อนประถมศึกษา ท่ีพร้อมจะรับการศึกษาอบรมให ้
 
พร้อมท่ีจะเป็นคนดีของประเทศชาติ เปรียบเสมือนดอกบัวตูมดอกเล็กท่ีกลีบขยายรับแสงอาทิตย์ของวันใหม่ 
                  รวมแล้ว  หมายถึง  วัยก่อนประถมเป็นวัยของเด็กท่ีโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง จะต้องเตรยีมความพร้อม ให้ผ้าสี
ขาวแต่ละผืนมสีุขภาพรา่งกายแข็งแรงเป็นคนดีและคนเก่งของชาติตอ่ไป 
 
2.  สภาพทั่วไป  
 2.1  ที่ต้ัง 
  โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานสุรณต์ั้งอยู่เลขท่ี 1099  หมู่ที่ 5  ต าบลน้ าอ้อม  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โทรศัพท์ 045-661467  
โทรสาร 045-663213  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551            
 โรงเรียนตั้งอยู่ในอ าเภอกันทรลักษ์  ห่างจากจังหวัดศรสีะเกษ จ านวน  70 กิโลเมตร 
และห่างจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษเขต 4 จ านวน 10 กิโลเมตร 
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         2.2  เขตบริการของโรงเรียน 
เขตบริการของโรงเรยีนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์ ประกอบด้วย เขตพื้นที่การปกครองจ านวน  2  ต าบล  5  หมู่บ้าน  

ได้แก่ ต าบลน้ าอ้อม หมู่ 5 บ้าน ราษฎร์พัฒนา  หมู่ 8 บ้าน สว่าง  ต าบลหนองหญา้ลาด หมู่ 1 บ้านบกศรีหลักเมือง หมู่ 11 
บ้านห้วยพอก และหมู่ 12 บ้านบกใต้ 
         2.3  ประชากร 
 ประชากรในเขตบริการ ของโรงเรยีนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์  มีประชากร  รวมทั้งสิ้น  2,329 คน  แยกเป็นชาย  
จ านวน  1,084  คน  และหญิง จ านวน  1,245  คน โดยมีประชากรวัยเรยีน (อายุ 4 – 12  ปี)  ท่ีอาศัยอยู่ในเขตบริการ  
จ านวน  368  คน  หรือร้อยละ  16  ของประชากรทั้งหมด   ดังตารางต่อไปนี ้
         ตาราง  จ านวนประชากรในเขตบริการของโรงเรยีนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์ จ าแนกตามเพศและเขตการปกครอง 

 

ต าบล / ช่ือบ้าน จ านวนประชากร  (คน) 
ชาย หญิง รวม 

ต าบลน้ าอ้อม    
1.  หมู่ 5 บ้านราษฎร์พัฒนา 65 75 140 
2.  หมู่ 8 บ้านสว่าง 40 30 70 
ต าบลหนองหญา้ลาด    
1.  หมู่ 1 บ้านบกศรีหลักเมือง 37 25 62 
2.  หมู่ 11 บ้านห้วยพอก 31 20 51 
3.  หมู่ 12 บ้านบกใต้ 20 25 45 

รวมท้ังหมด 193 175 368 
        

2.4  ลักษณะภูมิประเทศ   
                ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์  มลีักษณะเป็นพ้ืนท่ีราบ    
    2.5  การคมนาคมขนส่ง    

      ในเขตบริการของโรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ ์ มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ระหว่างหมู่บา้นและโรงเรยีน 
มีความสะดวกและรวดเร็วเนื่องจากเป็นถนนลาดยาง 

2.6  การเศรษฐกิจ 
       สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นท่ีภายในเขตบริการของโรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ ์ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับ
ภาคเกษตรกรรมเป็นหลักประกอบด้วย ไม้ผล ไมย้ืนต้น พืชไร่  พืชเศรษฐกิจ ที่ท ารายได้เข้าหมู่บ้าน ได้แก่ มันส าปะหลัง 
ยางพารา อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะม่วง มะละกอ กล้วย ทุเรียน เงาะ มังคุด เป็นต้น   

      2.7  แหล่งเรียนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการนอกระบบ  
              โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการในและนอกโรงเรียนที่
เอ้ืออ านวยต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
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      2.7.1  จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศกึษา 2563 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                

    2.7.2 จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรยีน ปีการศึกษา 2563 
 

    ตารางที่  2  จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรูภ้ายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ต่อปี/ครั้ง 
1. วัดศิริวราวาส 10 
2. สถานีต ารวจภูธรกันทรลักษ ์ 1 
3. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 1 
4. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า จังหวัดศรีสะเกษ 1 
5. ค่ายลูกเสืออ าเภอกันทรลักษ์ 1 
6. กรมทหารพรานที่ 23 1 
7. กองร้อย ตชด.ที่ 224 1 
8. สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชาธานี 5 
9. ศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดอุบล 1 
10. โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 16 
11. พระอนุสาวรีย์พลเอกสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ 5 
12. ที่ว่าการอ าเภอกันทรลักษ์ 1 
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3. สภาพปัจจุบัน 
3.1  ข้อมูลนักเรียน  

ตารางที่ 3    จ านวนนักเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาจ าแนกรายชั้นและเพศ   
                 ปีการศึกษา 2564   

ช้ันเรียน จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน เฉลี่ยนักเรียน
ต่อห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีท่ี 2 6 85 86 171 29 
อนุบาลปีท่ี 3 5 77 87 164 33 

รวมก่อนประถมศกึษา 11 162 173 335 33 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 10 164 148 300 30 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 9 153 159 335 38 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 9 160 189 329 37 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 9 159 192 325 37 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 9 149 189 331 37 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 9 137 195 315 35 

รวมประถมศึกษา 55 922 1,072 1,935 36 
รวมท้ังหมด 66 1,084 1,245 2,329 36 

 

ที่มา : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC 20... ข้อมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564       
 
ตารางที่ 4   ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน  
 

           
ระดับ 

น้ าหนักต่ ากว่า
เกณฑ ์

 

น้ าหนักสูง 
กว่าเกณฑ ์
(เด็กอ้วน) 

ส่วนสูงต่ ากว่า
เกณฑ ์

น้ าหนักและ
ส่วนสูงต่ ากว่า

เกณฑ ์

 
รวม 

ก่อนประถมศึกษา 18 15 0 41 74 
ประถมศึกษา 30 290 30 100 450 

รวม 48 305 30 141 524 
 

ที่มา : งานอนามัยโรงเรียน  
 
        3.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1)  จ านวนบุคลากร   

  ตารางที่ 5  จ านวนบุคลากร   

บุคลากร  
ผู้บริหาร 

 
ครูผูส้อน 

พนักงาน
ราชการ 

 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าท่ี/

อื่นๆ 
 

รวม 

ปีการศึกษา 2564 
 

5 
 

86 
 

1 
 

31 
 

40 
 

163 
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 2)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

        ตารางที่ 6   วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
       

ต าแหน่ง ต่ ากว่า ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ผู้อ านวยการโรงเรียน - - 1 - 1 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน - - 4 - 4 
ครู อันดับ คศ.3 - 17 39 2 58 
ครู อันดับ คศ.2 - 2 4 - 6 
ครู อันดับ คศ.1 - 11 7 - 18 
ครูผู้ช่วย - 4 - - 4 

รวม 0 34 55 2 91 
พนักงานราชการ - 1 - - 1 
ครูอัตราจ้าง - 9 - - 9 
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ - 15 - - 15 
ครู Co-Teacher - 7 - - 7 
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม - 1 - - 1 
ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 1 9 - - 10 
ครูอาสาสอน - 4 - - 4 
ธุรการโรงเรียน - 1 - - 1 
ธุรการกลุ่มงาน - 4 - - 4 
เจ้าหน้าที่ ICT 1 - - - 1 
เจ้าหน้าที่โสตฯ - 1 - - 1 
เจ้าหน้าที่การเงิน - 1 - - 1 
นักการภารโรง(ลูกจ้างประจ า) - 1 - - 1 
นักการภารโรง(ลูกจ้างชั่วคราว 
:งบประมาณโรงเรียน) 

5 - - - 5 

แม่บ้าน 5 - - - 5 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - 1 - - 1 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 5 - - - 5 

รวม 17 55 - - 72 
รวมทั้งสิ้น 17 89 55 2 163 
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 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
ตารางที่ 7  สาขาวิชาที่จบการศกึษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จ านวน(คน) ภาระงานสอนเฉลีย่ของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สปัดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 31 - 
2. คณิตศาสตร์ 14 22 
3. วิทยาศาสตร์ 10 18 
4. ภาษาไทย 12 20 
5. ภาษาอังกฤษ 7 19 
6. สังคมศึกษา 8 20 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 6 19 
8. ปฐมวัย 11 25 
9. ประถมศึกษา 16 22 
10. สุขศึกษาและพลศึกษา 4 18 
11. ศิลปศึกษา 6 15 
12. นาฏศิลป์ 1 13 
13. เกษตร 2 16 
14. จิตวิทยา 2 19 
15. พัฒนาหลักสูตรและการสอน 15 20 

รวม 145  
      
 

       3.3 อาคารสถานที ่
  โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังตาราง 

ตารางที่ 8   สภาพความพอเพียงของอาคารเรียน อาคารประกอบและครภุณัฑ์พื้นฐาน 
รายการ จ านวน 

ที่ม ี
จ านวน 
ที่ควรม ี

ขาด/เกิน สภาพการใช้งาน 
ด ี พอใช้ ทรุดโทรม รอรื้อถอน 

อาคารเรียน (หลัง) 10 - - 4 3 2 1 
 ห้องเรียน (ห้อง) 64 - - - - - - 
อาคารประกอบ - - - - - - - 
 ห้องส้วม (ที่) 5 - - 5 - - - 
 บ้านพักครู (หลัง) 10 - - 1 11 8 - 
 อาคารอเนกประสงค์ (หลัง) 2 - - 1 1 - - 
 หอประชุม (หลัง) 1 - - 1 - - - 
 โรงอาหาร (หลัง) 1 - - 1 - - - 
ครุภัณฑ์พื้นฐาน        
 โทรศัพท์ (เลขหมาย) 2 - - 2 - - - 
 คอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 132 - - 131 - 1 - 
อื่น ๆ (โปรดระบุ)............        
ที่มา : ข้อมูลตามโปรแกรม B-OBEC...../M-OBEC………) 
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4. โครงสร้างการบริหารงาน 
 โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานสุรณ์  เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดแูลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบรหิารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  มีการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด รายละเอียดดัง
แผนภูมิ
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บทที่ 2   
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 
1. ด้านโอกาสทางการศึกษา  

โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์ ได้ด าเนินการจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ 4-12 ปี  
เข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา ในปีการศึกษา  2564  ดังนี้ 

1.1 จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
ตารางท่ี 9   แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียน  (ข้อมูล 25 มิ.ย. 2564) 
 

ชั้นเรียน จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน เฉลี่ยนักเรียน
ต่อห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีที่ 2 6 85 86 171 29 
อนุบาลปีที่ 3 5 77 87 164 33 
รวมก่อนประถมศึกษา 11 162 173 335 33 

ประถมศึกษาปีที่ 1 10 164 148 300 30 
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 153 159 335 38 
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 160 189 329 37 
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 159 192 325 37 
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 149 189 331 37 
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 137 195 315 35 

รวมประถมศึกษา 55 922 1,072 1,935 36 
รวมทั้งหมด 66 1,084 1,245 2,329 36 

 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
  
 

 ในปีการศึกษา 2564 เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิเศษเรียนร่วม เข้าเรียน จ านวน 70 คน                
โดยเข้าเรียนในระดับประถมศึกษามากท่ีสุด รายละเอียดดังตารางที่ 8  

ตารางท่ี 10   จ านวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิเศษเรียนร่วม เด็กยากจน และเด็กยากจนพิเศษ จ าแนกตามระดับ
การศึกษา                

ระดับ เด็กด้อยโอกาส เด็กพิเศษเรียนร่วม เด็กยากจน รวม 
ก่อนประถมศึกษา - - - - 
ประถมศึกษา  44 30 74 
รวม  44 30 74 
 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน  ปีการศึกษา 2564 
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             1.2  อัตราการจบการศึกษา 
        ปีการศึกษา 2563  มีนกัเรียนในสังกัดจบหลักสูตรจ านวน 486 คน ซึ่งนักเรียนระดับ              
ก่อนประถมศึกษาจบหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 หลักสูตรประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ100 รายละเอียดดัง
ตาราง 
 
ตารางท่ี 11    จ านวนนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับ 
จ านวนนักเรียน 

ต้นปีการศึกษา ออก
กลางคัน 

ไม่จบ
การศึกษา 

จบการศึกษา ร้อยละ 

ก่อนประถมศึกษา 171 - - 171 100 
ประถมศึกษา 315 - - 315 100 

รวม 486 - - 486 100 
 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน  ปีการศึกษา 2564 
 
            1.3  อัตราการเรียนต่อ  
       ปีการศึกษา 2563  มีนักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรทั้งสิ้น จ านวน  315  คน  
  

ตารางท่ี 12  นักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 
          

รายการ 
จ านวนนักเรียน 

จบการศึกษา เรียนต่อ ร้อยละ 
จบ ป.6 เรียนต่อ ม. 1 321 321 100 

รวม 321 321 100 
 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน  ปีการศึกษา 2564 

2.  ด้านคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์ ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่ต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างเป็นสุข โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยในปีการศึกษา 2563  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ะกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test: 
O-NET) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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        2.1  ผลการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
 
              นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  ที่เข้ารับการประเมิน  จ านวน 154 คน 
 

พัฒนาการ 
 ผลการประเมินของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านร่างกาย 138 90 16 10 0 0.00 

ด้านอารมณ์และจิตใจ 141 91.55 13 8.45 0 0.00 

ด้านสติปัญญา 137 88.96 17 11.04 0 0.00 

ด้านสังคม 142 92.20 12 7.80 0 0.00 
 
 

ผลการประเมินของเด็กตามระดับคุณภาพ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
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ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และ
จิตใจ

ด้านสติปัญญา ด้านสังคม

ดี 90 91.55 88.96 92.2
ปานกลาง 10 8.45 11.04 7.8
ปรับปรุง 0 0 0 0

ดี ปานกลาง ปรับปรุง
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นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่เข้ารับการประเมินจ านวน 174 คน 

       

พัฒนาการ 
 ผลการประเมินของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านร่างกาย 165 94.82 9 5.18 0 0.00 

ด้านอารมณ์และจิตใจ 169 97.12 5 2.88 0 0.00 

ด้านสติปัญญา 159 91.37 15 8.63 0 0.00 

ด้านสังคม 171 98.27 3 1.73 0 0.00 
 
 
 

ผลการประเมินของเด็กตามระดับคุณภาพ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 
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ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และ
จิตใจ

ด้านสติปัญญา ด้านสังคม

ดี 94.82 97.12 91.37 98.27

ปานกลาง 5.18 2.88 8.63 1.73

ปรับปรุง 0 0 0 0

ดี ปานกลาง ปรับปรุง
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2.2  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
      

        1) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
             ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
ภาษาไทย 80.18 84.42 84.61 
คณิตศาสตร์ 71.11 72.45 74.95 
วิทยาศาสตร์ 76.48 78.35 83.63 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 81.40 83.19 89.31 
สุขศึกษาและพลศึกษา 97.26 99.12 99.08 
ศิลปะ 97.83 98.46 97.46 
การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 97.71 95.18 98.12 
ภาษาอังกฤษ 77.22 76.28 77.24 

รวมเฉลี่ย 84.90 85.93 88.05 
 
 

 

 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

2561 2562 2563



      แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565   โรงเรยีนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์                                     

         2) ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
             ร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคุณลักษณะในระดับ ดี ขึ้นไป  
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 100 100 100 
2. ซื่อสัตย์ สุจริต 84.29 85.30 100 
3. มีวินัย 83.35 85.33 100 
4. ใฝ่เรียนรู้ 78.85 88.44 100 
5. อยู่อย่างพอเพียง 81.34 86.55 100 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 81.58 85.74 100 
7. รักความเป็นไทย 100 100 100 
8. มีจิตสาธารณะ 84.65 88.55 100 
9. ภูมิใจในท้องถิ่น 100 100 100 

รวม(เฉลี่ย) 88.22 91.11 100 
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  3) ผลการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (RT)  
           ร้อยละผลการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

สมรรถนะ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
1. ด้านอ่านออกเสียง 77.67 72.59 80.14 
2. ด้านการอ่านรู้เรื่อง 87.67 70.55 83.22 

รวม(เฉลี่ย) 82.67 71.57 81.68 
 
 

 
 
 
4) ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   
    รอ้ยละผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนแต่ละสมรรถนะอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) 

 

สมรรถนะ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
1. ความสามารในด้านการสื่อสาร 81.63 83.53 84.65 
2. ความสามารถในด้านการคิด 75.26 77.57 78.44 
3. ความสามารถในด้านการแก้ปัญหา 80.11 83.61 83.12 
4. ความสามารถในด้านการใช้ทักษะชีวิต 87.54 88.34 88.23 
5. ความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยี 94.32 95.22 96.57 

รวม (เฉลี่ย) 83.77 85.65 86.20 
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ด้านอ่านออกเสยีง ด้านการอ่านรู้เร่ือง

ร้อยละผลการอ่านของนักเรียนช้ัน ป.1 (RT) ในระดับ ดี ขึ้นไป
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          2.3  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

1) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจ าปีการศึกษา  2563 
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ร้อยละผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ช้ัน ป.6 ในระดับ ดี ขึ้นไป 

2561 2562 2563
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ด้านเหตุผล

คะแนนร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2563
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 2.4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
            ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปี
การศึกษา 2563  โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์  
      

 

 
3. ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและแผนการพัฒนาคุณภาพ 

โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์ มีผลการบริหารจัดการศึกษาในปี 2563  จากผลการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังนี้ 

 
       3.1  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563  

 

ที ่ ด้าน ระดับคุณภาพ 
1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 

        สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาพร้อมทั้งแผนการพัฒนาคุณภาพ 
ที่ยกระดับให้สูงขึ้นได้ดังนี้ 
 

จุดเด่น 
        คุณภาพเด็ก 

1. เด็กมีสมรรถภาพทางกาย กล้ามเนื้อมัดใหญ่แข็งแรง สามารถทรงตัวยืนกระโดดอยู่กับท่ี ยืน
กระโดด ยืนกระโดดไกล กระโดดขาเดียวได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโรงเรียนได้สร้างสื่อตาราง
การกระโดดผ่านสัญลักษณ์บนพื้นอย่างหลากหลายให้เด็กได้เดิน กระโดดอยู่กับที่ ยืนกระโดด 
เคลื่อนกระโดด ไกล เล่นอย่างมีความหมาย 

 

61.34

44.72 47.52 47.96
54.38

38.69 42.38 38.97

62.69

35.62
40.06

52.18

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2561 - 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
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            2. เด็กร่าเริงแจ่มใส เล่นกับสื่อ อุปกรณ์เป็นรายบุคคล รายคู่ และกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ ท ากิจกรรม 
ตามข้อตกลงกับเพ่ือนได้ดี รู้จักการรอคอย การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเองทั้งนี้เพราะเด็กได้เรียน
รู้อยู่ในห้องเดียวกันครูจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยแบบคละอายุ 4-6 ปี เด็กเรียนรู้การพ่ึงพาอาศัย
ช่วยเหลือซึ่งกัน 
 

        กระบวนการบริหารและการจัดการ                              
1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยฉบับปรับปรุง 2561 ที่ยืดหยุ่นและพัฒนาการเด็กท้ัง 

4 ด้าน ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัวชุมชนและท้องถิ่น  
 2. สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

อย่างพอเพียงและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. สถานศึกษามีกลุ่มเครือข่ายครูปฐมวัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 

4 ร่วมพัฒนาที่เข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการวางแผนการออกแบบการจัดประสบการณ์ และให้ข้อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

        การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
          1. จัดประสบการณ์ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ผ่านการเล่น กิจกรรมกลางแจ้ง สร้างสื่อตาราง 
การกระโดดผ่านสัญลักษณ์บนพื้นอย่างหลากหลาย เด็กได้มีทักษะการสังเกต การส ารวจ การสัมผัส และการ
พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ยืนกระโดดไกล กระโดดขาเดียว กระโดดอยู่กับที่ ได้อย่างคล่องแคล่วต่อเนื่องที่
เหมาะสมกับวัย 
           2. จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ สอดแทรกค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ควบคู่กับภาษาไทย ตามหน่วย
การจัดประสบการณ์ ให้เด็กได้คุ้นเคย ท่อง พูด ค าศัพท์ง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย และบริหารจัดการชั้นเรียน
ให้เด็กเรียนรู้ ช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
 

จุดควรพัฒนา 
        คุณภาพเด็ก 
           1. การพัฒนาการใช้ภาษาไทยท่ีเหมาะสมกับวัย ได้แก่ การฟัง การพูดสนทนาโตต้อบ เล่าเรื่องราวจนจบอย่าง
ต่อเนื่อง การอ่านภาพ สญัลักษณ์ เขียนช่ือของตนเองตามแบบ เขียนข้อความด้วยวิธีที่เด็กคดิขึ้นเอง  
           2. การพัฒนาการคิดขั้นพ้ืนฐาน บอกลักษณะ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ การจับคู่ การ
เปรียบเทียบให้เห็นความหมาย ความแตกต่าง จ าแนก จัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ เรียนล าดับสิ่งของและเหตุการณ์ได้
เหมาะสมกับวัย 
 

         กระบวนการบริหารและการจัดการ                              
 1. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการติดตั้งคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครบทุกชั้น

เรียน ในห้องเรียนปฐมวัยทุกห้อง      
 2. ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดประสบการณ์และการดูแลเด็กปฐมวัย 
 

         การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
           1. การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีสื่อ 
อุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อจ านวนของเด็กที่เหมาะสมกับวัย  
           2. การจัดกิจกรรมให้เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 พัฒนาการคิดข้ันพื้นฐาน ให้มีความพร้อมในการเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 
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แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
         คุณภาพเด็ก 
            1. ส่งเสริมให้เด็กได้รับการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาไทยที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือ 
การสื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกการฟัง การพูด การถาม การตอบจากภาพ หนังสือ และสนทนาเรื่องราว
สาระที่ควรรู้ตามหน่วยการจัดประสบการณ์ หรือกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ง่ายๆ ตามใบกิจกรรมการ
ทดลองตามล าดับขั้นตอน เด็กได้วาด/เขียนชื่อของตนเองตามแบบเขียนข้อความด้วยวิธีที่เด็กคิดขึ้นเองอย่าง
เหมาะสมกับวัย 
  2. ส่งเสริมให้เด็กได้รับการจัดประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้น โดยเด็กได้
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองแสวงหาความรู้ที่เหมาะสมกับวัยโดยการใช้เครื่องชั่ง
น้ าหนัก  การวัดความยาว การตวง การส ารวจ การจ าแนก เปรียบเทียบการทดลองง่าย ๆ และการบันทึก
ข้อมูล ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การวาดภาพ การท าสัญลักษณ์ ลงในกระดาษ หรือสมุดบันทึกของเด็ก เป็นต้น 
 

         กระบวนการบริหารและการจัดการ                              
            1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการติดตั้งคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตครบทุก
ชั้นเรียน ในห้องเรียนปฐมวัยทุกห้องเพ่ือให้ครูได้ลงมือใช้จนเกิดความช านาญ 
             2. ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีวัฒนธรรมการท างานแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ เพื่อ
พัฒนาการจัดประสบการณ์และกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน กระตุ้นให้เด็กได้คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และสื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้ เป็นผู้กล้า
คิด กล้าท ากล้าแสดงออก 
 

            การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
              1. การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ควรมีสื่อ 
อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อจ านวนของเด็กที่เหมาะสมกับวัย ได้แก่ การจัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียนควรมีมุม
เสริมประสบการณ์อย่างน้อย 4 มุม เช่น มุมบ้านมีสื่ออุปกรณ์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันทั้งสื่อของจริงและของ
จ าลองที่มีจ านวนเพียงพอเหมาะสมกับจ านวนเด็ก มุมบล็อก มีสื่อที่เป็นรูปร่างรูปทรง หลากหลายมิติ มุม
หนังสือ มีหนังสือภาพ นิทานที่หลากหลายเรื่องที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม มุมศิลปะ มีอุปกรณ์ การ
วาดภาพ ระบายสี การปะติด การปั้น การร้อย มุมคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์หรือมุมธรรมชาติ และสื่อเครื่อง
เล่นสนามส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีสื่อธรรมชาติ และสื่อพัฒนาการความท้าทาย การลอด การมุด การโหน การ
ปีน ป่าย เป็นต้น 
              2. การจัดกิจกรรมให้เด็กชั้นอนุบาล 3 มีความพร้อมในการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยจัด 
ประสบการณ์ให้เด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การส่งเสริมการใช้ภาษา ให้เด็กได้เห็นแบบอย่างการเขียน
ที่ถูกต้อง เขียนชื่อตนเอง เขียนตัวอักษร เขียนค า หรือข้อความท่ีเด็กคิดข้ึนเอง การอ่านนิทานหรือหนังสือ
ภาพที่เด็กสนใจ อ่านภาพ อ่านสัญลักษณ์ การพัฒนาการคิดขั้นพ้ืนฐาน บอกลักษณะ ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ การจับคู่ การเปรียบเทียบ ให้เห็นความหมาย ความแตกต่าง จ าแนก จัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ เรียงล าดับ
สิ่งของและเหตุการณ์ได้เหมาะสมกับวัย เป็นต้น 
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3.2  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

ที ่ ด้าน ระดับคุณภาพ 
1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 

สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาพร้อมทั้งแผนการพัฒนาคุณภาพที่
ยกระดับให้สูงขึ้นได้ดังนี้ 

 

จุดเด่น 
       คุณภาพผู้เรียน 
            1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 
            2. นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
และจิตใจที่ดี แสดงออกอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 

       กระบวนการบริหารและการจัดการ  
            1. มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและความ
ต้องการของชุมชน 
            2. ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งม่ัน มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดี ในการบริหารงาน สามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความตั้งใจและมีความพรอมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ 
            3. สถานศึกษาปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย มีอาคารเรียน อาคารประกอบ
อย่างเพียงพอ มีห้องสมุดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ห้องปฏิบัติการเพียงพอ 
     

       กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
            1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนเพิ่มยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-net) และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( NT)  
            2. ครูผู้สอนทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี สร้างกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้น่าสนใจด้วยแรงกระตุ้น 
การบูรณาการด้วยสื่อ และสารสนเทศท่ีทันสมัย การส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ภายใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียน ด้วยบรรยากาศในห้องเรียน มีการจัดมุมหนังสือ มุมสื่อ มุมโชว์ผลงานผู้เรียน 
ห้องเรียนมีความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย  
            3. ครูทุกคนมีการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน อย่างเป็นระบบ แบ่งสัดส่วนของ
การประเมินผลก่อนกลางภาค กลางภาค และ ปลายภาคแล้วส่งแผนการวัดประเมินผลต่อฝ่ายวิชาการ ครูร้อยละ 
100  ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการประเมิน (K, P, A) และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อให้
นักเรียนจัดท าแฟ้มสะสมงาน มีการแจ้งผลการประเมิน ให้ผู้ปกครองทราบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ 
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จุดควรพัฒนา 
        คุณภาพผู้เรียน 
            1. การส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาไทย 
            2. การส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

         กระบวนการบริหารและการจัดการ  
            1. การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนและการรายงาน
ผลการใช้วัตกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างจริงจัง 
            2. การจัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ โดยมีสื่อและโสตทัศนูปกรณที่
เพียงพอ รวมทั้งการตกแต่งภายในห้องท่ีมีความเป็นระเบียบและสวยงาม 
            3. การส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ให้ครอบคลุมทุกชุมชนแห่งการเรียนรู (PLC) เพ่ือรายงานผลต่อ
สาธารณชนให้ทันต่อเหตุการณ์ 
            ๔. การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และการเรียนรู โดยการใช้ 
Google Applications รวมทั้งการใช้ห้องเรียนออนไลน์ สอดคลองกับแนวปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 

        กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           1. การส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning) โดยจัดการเรียนรูผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เน้นการใช้สื่อ เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
           2. การเรียนรู Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการศึกษาเรียนรู เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
           3. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่พื้นฐานอาชีพและการมีงานท าในอนาคต 
เช่น โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 
           ๔. ส่งเสริมความมีวินัยของผู้เรียน ด้านพฤติกรรมการรักษาความสะอาด เพ่ือการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
        คุณภาพผู้เรียน 
             1. ส่งเสริมการเรียนภาษาไทย ด้วยวิธีการแจกรูป สะกดค า ผันเสียง การอ่านออกเสียงการคัดลายมือ 
และการเขียนตามค าบอก โดยใช้หนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ รวมทั้งใช้สื่อแผ่นชาร์ตภูมิ ใช้ฝึกทักษะการแจกลูก 
สะกดค า ผันเสียง การอ่านออกเสียง การคัดลายมือ และการเขียนตามค าบอก ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 1 ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เน้นการฝึกซ้ าย้ าทวน 
             2. ควรส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงานหรือการเรียนรู
โดยใช้โครงงานทางวิทยาศาสตร์เพ่ือแกปัญหาที่ “ก าลังเกิดขึ้นจริง หรือจะเกิดข้ึนได้ในอนาคต”  
        กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             1. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน และมีการรายงาน
ผลการใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นประจ าทุกปี 
             2. ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ โดยการจัดตกแต่งภายในที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความ 
เป็นระเบียบ สวยงาม และจัดสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น สวนหย่อมให้ร่มรื่น และสวยงาม 
             3. ควรส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ให้ครอบคลุมทุกชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือรายงานผลต่อ
สาธารณชน โดยผ่าน Facebook , Line และ website ให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ 
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             4. ควรส่งเสริมการใช้สื่อห้องเรียนออนไลน์ (Google (Zoom) ประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
         กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
             1. จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นทักษะอาชีพ เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ
และอาชีพในอนาคต 
             2. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 เน้นกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 
             3. ส่งเสริมการเรียนรูภาษาไทย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรูวิชาอ่ืน 
             4. จัดสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน โดยจัดห้องเรียน
คุณภาพ เพ่ือการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
             5. ส่งเสริมการมีวินัย ด้านพฤติกรรมการดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
4. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) 

คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เมื่อวันที่  8-10  มกราคม พ.ศ. 2563  โดยมีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ สรุปได้ดังนี้ 

4.1 การศึกษาปฐมวัย 
 

ที ่ ด้าน ระดับคุณภาพ 
1 คุณภาพของเด็ก ดีมาก 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีมาก 

 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

  ด้านคุณภาพของเด็ก 

1. เด็กแต่งกายสะอาด เรียบร้อย 
และสุภาพอ่อนน้อม 
2. เด็กมีจิตอาสา มีความ
รับผิดชอบ และช่วยงานครูและ
เพ่ือนได้ดี 
3. เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออก และ
มีความคิดสร้างสรรค์ 

 
  การส่งเสริมให้เด็กคิดแก้ปัญหา 
คิดรวบยอด และแสวงหาความรู้ได้
ตามวัย 

 
   ควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการคิด และแสวงหาความรู้ 
เช่น การก าหนดสถานการณ์ให้เด็กได้
คิดแก้ปัญหาสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
และครู ปริศนาค าทาย เกมการศึกษา 
การเล่านิทานต่อเรื่องและควรจัด
ประสบการณ์แบบโครงงานเพ่ือส่งเสริม
กระบวนการแสวงหาความรู้ หรือการ
ค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งที่เด็กที่อยากรู้
หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ ตามความ
สนใจของตนเอง 
 

   ก าหนดการด าเนนิการปรบัปรุงตาม
ข้อเสนอแนะภายใน 2 ป ี
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
  ด้านกระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
1. ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความ
มุ่งม่ัน มีกระบวนการบริหารและ
การจัดการที่ดี เน้นการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน 
2. การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทางวิชาชีพครู
ปฐมวัยครบทุกคน มีครูพ่ีเลี้ยงเด็ก 
ครบทุกห้อง และทุกคนมีความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
3. การจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพระดับปฐมวัยภายใน
ห้องเรียน สะอาด เรียบร้อย 
เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์เด็ก 
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
4. จัดให้มีหลักสูตร IEP 
(Intensive English Program) 
สอนโดยครูต่างชาติชาวฟิลิปปินส์ 
ครบทุกห้องเรียน 

 

 
1. การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยการใช้นวัตกรรม
ประกอบการจัดกิจกรรม
ประสบการณ์เด็ก เพ่ือพัฒนาการ
ยกระดับคุณภาพเด็กให้ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และการ
รายงานผลการใช้นวัตกรรมทุกๆ ปี 
2. การจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยจัด
ให้มี สื่อเทคโนโลยีที่มีความ 
เหมาะสม และมีเครื่องเล่นที่
เพียงพอเหมาะสมกับวัยเด็ก โดย
เน้นความปลอดภัย 
3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มี
ความเข้มแข็ง โดยผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ให้มากยิ่งข้ึน เป็นปัจจุบัน 
 
 

 

 
1. ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้นวัตกรรมประกอบการ
จัดประสบการณ์เด็ก และมีการรายงาน
ผลการใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับเด็ก
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
2. ควรจัดให้มีสื่อเทคโนโลยี (Smart 
TV) ที่มีขนาดใหญ่ มีความเหมาะสมกับ
จ านวนนักเรียนและมีเครื่องเล่นส าหรับ
เด็กท่ีทันสมัยเพียงพอ มีความปลอดภัย 
3. ควรส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
ให้ครอบคลุมทุกชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพ่ือ 
รายงานผลต่อสาธารณชน และใช้ 
Facebook , Line เพ่ือการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การจัดประสบการณ์เด็ก
ให้ผู้ปกครองทราบ 
 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะภายใน 3 ปี 

   ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ 
    ครูจบสาขาวิชาปฐมวัยโดยตรง
และสามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ส่งผลให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสมวัย
และมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

 
 
1. การประเมินตามสภาพจริงและ
การน าผลการประเมินไปใช้ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. การจัดท าสารนิทัศน์รวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็ก 
 

 
 
1. ควรมีการประเมิน บันทึกพัฒนาการ
และพฤติกรรมของเด็กที่พบในระหว่าง
จัดประสบการณ์ให้เป็นปัจจุบันและ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด 
เป็นการรายงานการศึกษาของเด็กเป็น
รายกรณีที่เป็นหลักฐานร่องรอยที่
น่าเชื่อถือ และเพ่ือให้การประเมิน
พัฒนาการตรงตามสภาพจริงยิ่งขึ้น 
2. ควรจัดท าสารนิทัศน์ที่แสดงให้เห็น
ร่องรอยของการเจริญเติบโต พัฒนาการ 
และการเรียนรู้ของเด็กและน าเสนอ
ข้อมูลต่อสาธารณะทั้งป้ายนิเทศ 
เอกสารรายงาน และน าเสนอทาง  
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
  เว็บ ไชต์ของสถานศึกษา อันจะส่งผลให้

สามารถน าผลพัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็กไปใช้ในการพัฒนาได้อย่างเป็น
ระบบและทันท่วงที 
 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะภายใน 2 ปี 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี 
ด้านคุณภาพของเด็ก 

1. เพ่ือส่งเสริมต้นแบบและแบบอย่างท่ีดี ควรจัดกิจกรรมหรือเวทีให้เด็กได้แสดง 
ความสามารถและแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ในการส่งเสริมต้นแบบ เพ่ือเสริมแรงและส่งเสริมพัฒนาการอย่าง 
เป็นรูปธรรมที่เป็นระบบและยั่งยืน เช่น เวทีเด็กดีมารยาทงาม กิจกรรมหนูน้อยเด็กดีประจ าสัปดาห์ เป็นต้น 
และควรมีการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะเพ่ือชมเชยและแสดงความยินดีร่วมกัน เช่น การติดป้ายนิเทศ 
การกล่าวชมเชยในกิจกรรมหน้าเสาธง เป็นต้น 

2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบในตนเองอย่างต่อเนื่อง ควรเสริมแรง 
ทางบวก เช่น กล่าวชื่นชมทั้งส่วนตัว และต่อที่สาธารณะ ประชาสัมพันธ์แจ้งพ่อแม่ผู้ปกครอง ตลอดจนจัด 
กิจกรรมที่สร้างความภูมิใจในตนเอง และตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการมีจิตอาสา และความรับผิดชอบ 
ในตนเองทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 

3. ควรส่งเสริมเด็กที่กล้าพูดกล้าแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยร่วมกับ 
ผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมหรือเวทีการประกวดแข่งขันให้เด็กได้แสดงออกเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ของเด็กอย่างเต็มศักยภาพ 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ควรพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารและการจัดการด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) เพ่ือให้เป็น 
นวัตกรรมการบริหารการศึกษาปฐมวัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน และมีการรายงานผลการใช้ 
นวัตกรรม ที่เกิดขึ้นกับเด็กและสถานศึกษาทุกๆ ปี 
ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันของครูปฐมวัยทั้งโรงเรียน 
มีการนิเทศชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
มีการรายงานประสิทธิภาพของเทคนิควิธีการจัดประสบการณ์ท่ีใช้ เพ่ือน าไปขยายผลต่อยอดเป็นวิธีปฏิบัติที่ 
เป็นเลิศและเป็นผลงานทางวิชาการต่อไป 
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4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ที ่ ด้าน ระดับคุณภาพ 
1 คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 

 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

   ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT)และทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-net) 
 

 

 
1. การส่งเสริมความสามารถใน
การเขียนภาษาไทย 
2. การส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

 
1. ควรส่งเสริมการเรียนภาษาไทย
ด้วยวิธีการแจกรูป สะกดค า ผัน
เสียง การอ่านออกเสียงการคัด
ลายมือ และการเขียนตามค าบอก
โดยใช้หนังสือแบบเรียนเร็วใหม่
ของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งใช้สื่อ
แผ่นชาร์ตภูมิตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษา
ปีที ่3 เน้นการฝึกซ้ าย้ าทวน 
2. ควรส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบโครงงาน 
หรือการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน PBL หรือ Project Based 
Learning แล้วน า PBL มาใช้ 
กับ STEM เป็นโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์ เพ่ือแก้ปัญหาที่ 
“ก าลังเกิดขึ้นจริง หรือ จะเกิดขึ้น
ได้ในโลกแห่งความเป็นจริง สิ่งที่
ส าคัญที่สุดของ STEM Learning 
คือการท างานเป็นทีมและลงมือ
ท างานด้วยกัน ย่อมเกิดประโยชน์
และคุณค่ามากกว่าการท างาน
อย่างโดดเดี่ยว น าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม 
 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะภายใน 2 ปี 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
   ด้านกระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
1. มีการก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาและความต้องการของ
ชุมชน 
2. ผู้บริหารมีตั้งใจ มุ่งม่ัน และมี
วิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีใน 
การท างาน ส่งผลต่อการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการ
ทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับชาติ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดต่อกัน
เป็นเวลา 7 ปี 
3. สถานศึกษาจัดระบบการบริหาร
จัดการเป็นสายชั้นเรียน เพ่ือการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ที่เน้นการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

 

 
1. การส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้นวัตกรรม
ประกอบการเรียนการสอนและ 
การรายงานผลการใช้นวัตกรรมที่
เกิดข้ึนกับผู้เรียนอย่างจริงจัง 
2. การจัดห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เป็น
ห้องเรียนคุณภาพ โดยมีสื่อและ 
โสตทัศนูปกรณ์ที่เพียงพอ รวมทั้ง
การตกแต่งภายในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการที่สวยงาม 
3. การส่งเสริมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ให้ครอบคลุมทุกชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC)เพ่ือรายงาน
ผลต่อสาธารณชนให้ทันต่อ
เหตุการณ์ และเป็นปัจจุบัน 
4. การจัดให้มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลและการเรียนรู้ที่ไม่มี 
ขีดจ า กัด โดยการใช้ Google 
Applications รวมทั้งการใช้
ห้องเรียนออนไลน์ ( Google 
classroom ) สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 

 

 
1. ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้นวัตกรรม
ประกอบการเรียนการสอน 
และมีการรายงานผลการใช้
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่าง
จริงจัง 
2. ควรปรับปรุงห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการต่างๆ โดยการจัด
ตกแต่งภายในที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มีความเป็นระเบียบ และจดั
สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น 
สวนหย่อมให้ร่มรื่น และสวยงาม 
3. ควรส่งเสริมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ให้ครอบคลุมทุกชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC)เพ่ือรายงาน
ผลต่อสาธารณชน โดยผ่าน 
Facebook , Line และ website 
ให้ทันต่อเหตุการณ์และเป็น
ปัจจุบัน 
4. ควรส่งเสริมการใช้สื่อห้องเรียน
ออนไลน์ (Google Classroom) 
ประกอบการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และ
การขอใช้พื้นที่จาก Google แบบ
ไม่จ ากัดพ้ืนที่ (G Suite for 
Education) 
 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะภายใน 3 ปี 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มุ่งม่ัน ตั้งใจในการพัฒนาผู้เรียน 
เพ่ือเพ่ิมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (NT) (O-net) ให้
เพ่ิมข้ึนและสูงกว่าระดับประเทศ 
2. สถานศึกษาการจัดการเรียนรู้ 
โดยเน้นผลงานวิชาการ โดยเปิด
สอนห้องเรียนพิเศษ(EP, MSEP) 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
3. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดท า
โครงการด ารงมงกุฎเพชร 
(ยอดมงกุฎเพชร มงกุฎเพชร) 
4. สถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชน โดยมีเครือข่าย
ผู้ปกครอง ให้การดูแล เอาใจใส่ 
ด้านการศึกษาของบุตร หลาน 

 
 
1. การสร้างโอกาสทางการศึกษา 
โดยสถานศึกษาควรจัดการเรียน
การสอนบนความแตกต่างของ
ผู้เรียนที่หลากหลาย (ลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา) ตาม
ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน 
2. สถานศึกษาควร ส่งเสริม
สนับสนุน การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active 
Learning) ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาใน ศตวรรษท่ี 21 
3. สถานศึกษาควรส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
เน้นการใช้สื่อ เทคโนโลยี เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 
4. สถานศึกษาควรส่งเสริมจัดการ
เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็น
เครื่องมือการศึกษาเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
5. สถานศึกษาควรการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้ง
ด้านวิชาการและเชื่อมโยงสู่ 
อาชีพและการมีงานท าของผู้เรียน
ในอนาคต 

 
 
1. สถานศึกษาควรจัดการเรียน
การสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
(วิชาการ/ทักษะอาชีพ) 
2. ส่งเสริมและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียน
การสอนตามแนวทางปฏิรูป 
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดย
เน้นการปฏิบัติจริง 
3. ควรจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อ
การเรียนการสอน (จัดห้องเรียน
คุณภาพ เพ่ือการสร้างโอกาสทาง
การศึกษา) 
4. การจัดการเรียนการสอนทักษะ
พ้ืนฐานในการท างานและการมี
งานท าในอนาคต 
 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะภายใน 3 ปี 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี 

1. ควรพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารและการจัดการด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) เพ่ือให้เป็น 
นวัตกรรมการบริหารที่ดี และมีการรายงานผลการใช้นวัตกรรม ที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาทุกๆ ปี 

2. ควรพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารและการจัดการที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียน และผลการสอบ O-NET สูงกว่าระดับชาติติดต่อกันเป็นเวลา 7 ปี และมีการสรุปรายงานผลการใช้ 
นวัตกรรมทุกๆ ปี 
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5.  ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  
      5.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีงบประมาณ 2564  

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ร้อยละ/ระดับของผลส าเร็จ 

 เป้า 
หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1. โครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์ปฐมวัย 
 

1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 80 85 / - 
2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 80 85 / - 
3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 80 85 / - 
4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 80 85 / - 
5. ครูมีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้ 

80 85 / - 

6. ครูใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัด
ประสบการณ์ 

80 85 / - 

7. ครูมีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย 

80 85 / - 

8. เด็กไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้ รู้จักการน าความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

80 85 / - 

2. โครงการบ้าน
วิทยาศาสตร์ 

1. เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง 

90 - - - 

2. เด็กได้รู้จักใช้จินตนาการในการสร้าง
ชิ้นงานด้วยตนเอง 

90 - - - 

3. เด็กสามารถตั้งค าถามในเรื่องที่ตนเอง
สนใจได้ 

90 - - - 

4. เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจได้ตามวัย 

90 - - - 

3. โครงการส่งเสริมทักษะ
ชีวิตคิดอย่างเป็นระบบ 
 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

90 90.5 / - 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

90 90.5 / - 

3. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างหลากหลาย 
 

90 90.5 / - 
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โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ร้อยละ/ระดับของผลส าเร็จ 
 เป้า 
หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

4. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร 
 
 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

80 82 / - 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

80 80.5 / - 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

80 80 / - 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

80 90 / - 

5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

80 88 / - 

6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

80 95 / - 

7. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างหลากหลาย 

80 95 / - 

5. โครงการจัดการเรียนรู้ 
สู่มาตรฐานสากล 

1. ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ 
จากกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ 

80 80 / - 

2. ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศและ
อัจฉริยภาพ 

60 62 / - 

3. ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการของสถานศึกษา 

80 80 / - 

4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

70 75 / - 

6. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองรักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

80 82 / - 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

80 80.5 / - 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

80 60 / - 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

80 85 / - 
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โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ร้อยละ/ระดับของผลส าเร็จ 
 เป้า 
หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

7. โครงการอนุบาลด ารง
ชุมชนคนดี วิถีพอเพียง   
 
 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน  
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

90 100 / - 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมทีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

90 100 / - 

3. ร้อยละผู้เรียนมคีวามภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

90 100 / - 

8. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน 

1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถการคิด  
วิเคราะห์  สังเคราะห์ เกิดทักษะ
ประสบการณ์ทั้งวิชาการและวิชาชีพ 

80 85 / - 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

80 85 / - 

3. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนในระบอบประชาธิปไตย 

80 85 / - 

9. โครงการวันส าคัญ 
 

1. ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม
และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด  
โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 

80 70 / - 

2. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และ
ความเป็นไทย 

100 70 / - 

3. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน บนความ
แตกต่าง และหลากหลาย 

80 70 / - 

10. โครงการสุขภาพดีมีสุข 
 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์ 

100 100 / - 

2. ผู้เรียนมีสุขภาพและบุคลิกภาพ
ทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี 

100 100 / - 

3. ผู้เรียนมีจิตใจ  อารมณ์  สังคม
แสดงออกด้านศิลปะ ดนตรีให้เหมาะสม
ตามช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข 

80 90 / - 
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โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ร้อยละ/ระดับของผลส าเร็จ 
 เป้า 
หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

11. โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 

1. ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจาก
โรงเรียน โดยมีกระบวนการวิธีการและ
เครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

100 100 / - 

2. ผู้เรียนเป็นคนดีมีความสุข  มี
ความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อม
ด้วยคุณธรรมจริยธรรมและด ารงตนอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 

100 100 / - 

3. ครู ผู้ปกครอง มีศักยภาพในการร่วมกัน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

100 100 / - 

12. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

1. หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของสถานศึกษา 

90 - - - 

2. หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 

90 - - - 

3. สถานศึกษาจัดหลักสูตรท้องถิ่นท่ี
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ
ชุมชน 

90 - - - 

4. สถานศึกษาจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
ตามความต้องการของชุมชน 

90 - - - 

5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วม
หรือผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักสูตร 

90 - - - 

13. โครงการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 
 

1. ระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

100 100 / - 

2. การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพนักเรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

100 100 / - 

3. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

100 100 / - 

14. โครงการพัฒนางาน
วิชาการ 
 

1. ระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

80 85 / - 

2. การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพนักเรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

80 85 / - 
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โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ร้อยละ/ระดับของผลส าเร็จ 
 เป้า 
หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

15. โครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
 

1. ระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

90 - - - 

2. การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพนักเรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

90 - - - 

16. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพงานการเงิน/
งานพัสดุ/งานแผน 
 

1. ครูที่เกี่ยวข้องมีความรู้เกี่ยวกับงาน
วางแผน การเงิน พัสดุ 

90 90 / - 

2. ห้องพัสดุ/การเงินได้รับการปรับปรุง 
สามารถสนับสนุนงานอื่นๆ ในโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ / - 

3. มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ระยะ 4 ปี 

ยอด
เยี่ยม 

- - - 

4. มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 90 84.5 / - 
17. โครงการอาหารกลางวัน 
และ อาหารเสริม(นม)
นักเรียน 
 

1.นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน 
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 

100 100 / - 

2. นักเรียนได้ดื่มอาหารเสริม(นม) 100 100 / - 
3. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมี
น้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

86 90 / - 

18. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม 
 

1. เพ่ือให้สถานศึกษามีบรรยากาศที่
สะอาด  สวยงาม  สดชื่น  ถูกสุขลักษณะ  
และปลอดภัย 

100 100 / - 

19. โครงการพัฒนาครู
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

1. ครูสร้างและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมใน
การจัดการเรียนการสอน 

90 94.5 / - 

2. ครูได้จัดท าวิจัยในชั้นเรียนและน าผลมา
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

80 84 / - 

3. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

80 95 / - 
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โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ร้อยละ/ระดับของผลส าเร็จ 
 เป้า 
หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

20. โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

90 90 / - 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

91 93 / - 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความความสัมพันธ์และความ
สามัคคีในองค์กร 

91 94 / - 

4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 

91 92 / - 

5. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 

91 92 / - 

21. โครงการสัมพันธ์ชุมชน
และประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 

1. ชุมชนได้รับทราบข้อมูลการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา 

100 90 / - 

2. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มี
ต่อการจัดการศึกษา 

80 90 / - 

22. โครงการพัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือข่าย 
 

1. ภาคีเครือข่ายมีความเข้าใจอันดีใน
บทบาทหน้าที่ 

90 - - - 

2. ภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

90 - - - 

3. ภาคีเครือข่ายมีความสัมพันธ์และ
สามัคคีในองค์กร 

95 - - - 

 
 
  5.2  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 

ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ   81.80 
ผลการด าเนินการตามโครงการ    มีค่าเฉลี่ย  88.20 

       อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  
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บทที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 
1.  ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์ 
      1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  
  โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์ เป็นโรงเรียนดีมีมาตรฐาน สื่อสารสองภาษา ผู้เรียนมีความรู้           
คู่คุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง ครูเป็นผู้น าวิชาการ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 
 
      1.2 พันธกิจ (Mission) 
           1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล 

    2. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างให้ครูและผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และก้าวสู่ความเป็น 

พลโลก 
           4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงาม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  
           5. ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาษา อาชีพ 
ดนตรี กีฬา และภาวะผู้น า 
           6. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายทางการศึกษาและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายใน 
และต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นพลโลก 
           7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 
           8. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือปลูกฝังสร้างจิตส านึกในความเป็นไทย และ
เกิดความภาคภูมิ 
           9. ส่งเสริมและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ 
เรียนรู้ จนเกิดเป็นวิถีชีวิตพอเพียงกับครูและนักเรียน 
           10. พัฒนา แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย พอเพียง เอ้ือต่อการเรียนรู้ และใช้อย่าง 
คุ้มค่าส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 
     1.3  เป้าหมาย (Objective) 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล 
2. นักเรียนมีอัจฉริยภาพของด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาษา อาชีพ ดนตรี 

กีฬา และภาวะผู้น า 
          3. นักเรียนมี คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          4. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
          5. สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          6. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความถนัด และความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม 
          7. สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อการเรียนรู้ 
          8. สถานศึกษามีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก 
สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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          9. ครูและนักเรียนด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างครูและผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และก้าวสู่ความ

เป็นพลโลก 
11. มีเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 
12. มีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพ่ือพัฒนาการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้เป็นพลเมืองโลก 
13. นักเรียนมีจิตส านึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 
       1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic) 
            1. คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นพลโลก 
   2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการด าเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
            3. ระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           4. พัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
            5. การมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและการจัดการศึกษา 
 
      1.5 กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy) 

     กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นพลโลก 
     กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการด าเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
     กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของ  
                     เศรษฐกิจพอเพียง 
      กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาครู และบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
      กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและการจัด 

การศึกษา  
 
      1.6 จุดเน้นสถานศึกษา 
           1. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
           2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออก และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่าน
ออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมี
ทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน       
           3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมขึ้น 
           4. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเซิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้  
ด้วยตนเอง 
           5. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา) 
           6. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           7. นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะ เพ่ือ 
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ 
           8. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  
           9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่การวิจัย  
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การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญก าลังใจในการท างาน 
          10. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ 
แหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
          11. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
โรงเรียนและขุมชนกับทุกภาคส่วน 
 
     1.7  อัตลักษณ์ (IDENTITY) 
                       ท าดีทุกกาล  สื่อสารสองภาษา (Be Fine , Be bilingual) 
 
     1.8  เอกลักษณ์ (UNIQUENESS) 
                        โรงเรียนยอดนิยม 

  
     1.9  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย : โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์ 

  มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานรายละเอียด  ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
     1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  

      1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
   1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
  1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
                2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
                2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
                2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

      2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
                3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
                3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
                3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
                     การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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     1.10  มาตรฐานการศึกษา : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์ 

   มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

               รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  

                                   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4) มีความสารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                          2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
       2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
                               ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
                          2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
       3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
       3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
       3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ 

                               จัดการเรียนรู้
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     1.11  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งม่ันในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
 9. ภูมิใจในท้องถิ่น 

 
      1.12  การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และการเขียน 

    1. การใช้กระบวนการอ่านสร้างองค์ความรู้และความคิด 
    2. การน าความรู้ที่ได้ไปวางแผนการด าเนินการ 
    3. มีผลงานที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการและไปใช้การแก้ไขปัญหา 
    4. เขียนแสดงความรู้สึกต่อผลงานที่ได้ด าเนินงานอย่างสร้างสรรค์  โดยระบุถึงประโยชน์ คุณค่า  

และการน าไปใช้ 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์ได้ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จและตัวชี้วัดความส าเร็จจ าแนกตาม 
กลยุทธ์ ดังนี้ 
           กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นพลโลก 

โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. โครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์ปฐมวัย 
- พัฒนาการด้านร่างกาย 
- พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
- พัฒนาการด้านสังคม 
- พัฒนาการด้านสติปัญญา 
- กิจกรรมครูผู้พัฒนา 
- กิจกรรมสานสายใยชุมชน 
อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา
ไทย 
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 

1. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
2. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ 
3. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
4. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
5. เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์เด็กเป็น
รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ 
6. เพ่ือให้ครูใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดประสบการณ์ 
7. เพ่ือให้ครูมีการวัดและประเมินผล 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
8. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรียนรู้ รู้จักการน าความรู้
จากแหล่งเรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1. ร้อยละ 80 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย 
2. ร้อยละ 80 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ 
3. ร้อยละ 80 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคม 
4. ร้อยละ 80 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
5. ร้อยละ 80 ของครูมีการวิเคราะห์เด็ก
เป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ 
6. ร้อยละ 80 ของครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ
น าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดประสบการณ์ 
7. ร้อยละ 80 ของครูมีการวัดและ
ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
8. ร้อยละ 80 ของเด็กไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ รู้จัก
การน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมไหลแรงหรือค่อย 
- กิจกรรมสนุกกับฟองสบู่ 
- กิจกรรมหมุดลอยน้ า 
- กิจกรรมเนินน้ า 
- กิจกรรมน้ า ทราย น้ ามัน 
- กิจกรรมหลอดด าน้ า 
- กิจกรรมภูเขาไฟระเบิด 
- กิจกรรมการละลายของ
น้ าตาล 
- กิจกรรมกักน้ าไว้ได้ 
- กิจกรรมทอร์นาโดในขวด 

1. เพื่อให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง 
2. เพ่ือให้ได้รู้จักใช้จินตนาการในการสร้าง
ชิ้นงานด้วยตนเอง 
3. เพ่ือให้เด็กสามารถตั้งค าถามในเรื่องที่
ตนเองสนใจได้ 
4. เพ่ือให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาและตัดสินใจได้ตามวัย 
 

1. ร้อยละ 90 ของเด็กได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง 
2. ร้อยละ 90 ของเด็กได้รู้จักใช้
จินตนาการในการสร้างชิ้นงานด้วย
ตนเอง 
3. ร้อยละ 90 ของเด็กเด็กสามารถตั้ง
ค าถามในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ 
4. ร้อยละ 90 ของเด็กรู้จักการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจได้ตาม
วัย 
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โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. โครงการส่งเสริมทักษะ
ชีวิตคิดอย่างเป็นระบบ 
- กิจกรรม “ร าลึกสุนทรภู่ 
อนุรักษ์เชิดชูภาษาไทย” 
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- กิจกรรมอาเซียนศึกษา   

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย 

1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีการยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
หลากหลาย 

4. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร 
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอน 8 กลุ่มสาระ ฯ 
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
-กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนระดับ ป.1 – ป.6 
-กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ 
ระดับ ป.1 – ป.6 
-กิจกรรมรับดาวดวงที่ 2 
-กิจกรรมพิธีเข้าประจ าหมู่ 
ยุวกาชาด 
-กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-ยุวกาชาด 
-กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
เด็กเรียนรวม 
-กิจกรรมค่ายวิชาการ 
(ห้องเรียนพิเศษ) 
-กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ (ห้องเรียน
พิเศษ ป.6) 
 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดี ตามที่สถานศึกษา ก าหนด 
7. เพื่อให้ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ 
ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม 
4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษา 
ก าหนด 
7. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีการยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
หลากหลาย 
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โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
5. โครงการจัดการเรียนรู ้
สู่มาตรฐานสากล 
-กิจกรรมศิลปหัตถกรรม 
-กิจกรรมสหวิทยาเขต 
 อนุบาล จังหวัดศรีสะเกษ 
-กิจกรรมแข่งขันความเป็น 
 เลิศอ่ืน ๆ 
-กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ (ห้องเรียนพิเศษ) 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้ใหม่ๆ จากกิจกรรมการแข่งขัน
ทางวิชาการ 
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
เป็นเลิศและอัจฉริยภาพ 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการของสถานศึกษา 
4. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้ใหม่ๆ จากกิจกรรมการแข่งขัน
ทางวิชาการ 
2. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
และอัจฉริยภาพ 
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพ
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ
สถานศึกษา 
4. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

6. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
- กิจกรรมห้องสมุด 3  ดี 
- กิจกรรมส่งเสริมนิสัย 
รักการอ่านปฐมวัย + ประถม 
- กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน (ห้องเรียนพิเศษ) 
- กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน
คุณภาพ (ห้องเรียนพิเศษ) 
- กิจกรรมจัดซื้อ/ซ่อมแซม
เทคโนโลยีนวัตกรรมทาง
การศึกษา (ห้องเรียนพิเศษ) 
 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม 
4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

7. โครงการอนุบาลด ารง
ชุมชนคนดี วิถีพอเพียง   
-กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 
- กิจกรรมวิถีพุทธ (ห้องเรียน
พิเศษ) 
- กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์
(ห้องเรียนพิเศษ) 
- กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
- กิจกรรมโรงเรียนศีลห้า 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยม
ทีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
 

1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
2.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมทีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

8. โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียน 
- กิจกรรมสานสัมพันธ์
หน่วยงานราชการ 
- กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการ
นักเรียน ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความรู้
ความสามารถในการคิด  วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เกิดทักษะประสบการณ์ทั้ง
วิชาการและวิชาชีพ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในระบอบ
ประชาธิปไตย 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีความรู้
ความสามารถการคิด  วิเคราะห์  
สังเคราะห์ เกิดทักษะประสบการณ์ทั้ง
วิชาการและวิชาชีพ 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีมนุษย
สัมพันธ์ในการท างานร่วมกับผู้อื่นใน
ระบอบประชาธิปไตย 

9. โครงการวันส าคัญ 
- วันไหว้ครู 
- วันเข้าพรรษา 
- วันแม่แห่งชาติ 
- วันรพี 
- วันลอยกระทง 
- วันอ าลาสถาบัน 
- ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี 
- วันสงกรานต์ 
- วันสวรรคตรัชกาลที่ 9 
- วันปิยมหาราช 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
ค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
บนความแตกต่าง และหลากหลาย 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีพฤติกรรม
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับ
กฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความภูมิใจ
ในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกัน บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
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โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
10. โครงการสุขภาพดีมีสุข 
- กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 
- ด ารงสวยด้วยมือเรา 
- กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 
- กิจกรรมวงโยธวาทิต 
- อาหารกลางวัน อาหารเสริม
นม 
- จัดซื้อวัสดุงานครัว 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพและบุคลิกภาพ
ทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตใจ  อารมณ์  สังคม
แสดงออกด้านศิลปะ ดนตรีให้เหมาะสม
ตามช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีสุขภาพ
และบุคลิกภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ
ที่ด ี
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีจิตใจ  
อารมณ์  สังคม แสดงออกด้านศิลปะ 
ดนตรีได้เหมาะสมตามช่วงวัยสามารถอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

11. โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 1. การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
2. การคัดกรอง 
3. การส่งเสริมและช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
จากโรงเรียน โดยมีกระบวนการวิธีการ
และเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมี
ความสุข  มีความสามารถทางสติปัญญา
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและ
ด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
3. เพ่ือส่งเสริมครู ผู้ปกครอง ให้มี
ศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือจากโรงเรียนตามสภาพจริง 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เป็นคนดีมี
ความสุข  มีความสามารถทางสติปัญญา
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและ
ด ารงตนอยูใ่นสังคมอย่างมีความสุข 
3. ร้อยละ 100 ของครูมีศักยภาพในการ
ร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ 
4. ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
12. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
(ห้องเรียนพิเศษ) 

1. เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
2. เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

1. ระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
2. การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพนักเรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

13. โครงการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
-กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา 
 

1. เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
2. เพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
3. เพ่ือจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

1. ระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
2. การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพนักเรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
3. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

14. โครงการพัฒนางาน
วิชาการ 
- กิจกรรมสนองนโยบาย
โรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา  
และหน่วยงานอื่น 
- กิจกรรมพัฒนางานห้องเรียน
พิเศษ 

1. เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
2. เพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

1. ระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
2. การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพนักเรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

15. โครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
-กิจกรรมท ามาตรฐาน
การศึกษา 
-กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย
สารสนเทศ 
- กิจกรรมประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2563 

1. เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
2. เพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

1. ระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
2. การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพนักเรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 
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โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
16. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพงานงบประมาณ
และแผนงาน 
 - กิจกรรมพัฒนา
ประสิทธิภาพงานการเงิน  
งานพัสดุ 
- กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติ
การจัดท าแผนปฏิบัติการ  
แผนพัฒนาฯ 
- กิจกรรมจัดท ารูปเล่ม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2565 
- กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค 

1. เพื่อให้ห้องพัสดุ/การเงินได้รับการ
ปรับปรุง สามารถสนับสนุนงานอื่นๆใน
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี 
3. เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

1. ประสิทธิภาพในการสนับสนุนงานอื่นๆ
ในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
2. การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
3. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

17. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม 
- การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในบริเวณโรงเรียน 
- ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค 
- ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่(ห้องเรียนพิเศษ) 
 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
 2. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภค
และมีระบบจราจรที่เอ้ือต่อคุณภาพชีวิต
ของครู นักเรียน บุคลากร 
 
 

1. ร้อยละ 100 ของอาคารในโรงเรียนที่
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้มีความมั่นคง แข็งแรง
ปลอดภัย 
2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีระบบ
สาธารณูปโภค ระบบจราจรที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของ
นักเรียน 
 

18. โครงการพัฒนางาน
บริหารทั่วไป 
 

1 งานของกลุ่มงานบริหารทั่วไปมีการ
พัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง 
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

1 ร้อยละ 90 ของงานกลุ่มงานบริหาร
ทั่วไปมีการพัฒนาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

19. โครงการรับนักเรียน  1.นักเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษา
ภาคบังคับ 
2.นักเรียนได้เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 
ห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ IEP 
ตามความต้องการ  
 

1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนในเขตบริการ
ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
2.ร้อยละ 95  ของนักเรียนได้เข้าเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนปกติและ
ห้องเรียนพิเศษ IEP ตามความต้องการ  
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กลยุทธ์ที่ 4  เสริมสร้างพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

20. โครงการพัฒนาครู
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
- กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
- กิจกรรมผลการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ (Best Practice) 
- กิจกรรมพัฒนาครูและ
บุคลากรห้องเรียนพิเศษ 
- กิจกรรมการวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา/
งานทะเบียน 
- กิจกรรมแนะแนวให้
ค าปรึกษา 
- กิจกรรมนิเทศภายใน 

1. เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้างและพัฒนาสื่อ/
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
2. เพื่อให้ครูได้จัดท าวิจัยในชั้นเรียนและ
น าผลมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
3. เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
 
 
 

1. ร้อยละ 90 ของครูสร้างและพัฒนา
สื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอน 
2. ร้อยละ 80 ของครูได้จัดท าวิจัยในชั้น
เรียนและน าผลมาปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
3. ระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

21. โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
- กิจกรรมเสริมสร้างและ
ส่งเสริม  
  จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 (ปฏิบัติธรรมตามรอยพุทธ)    
- กิจกรรมสนับสนุนบุคลากร 
- กิจกรรมพัฒนาครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา 
   1) อบรมการสร้างแรงจูงใจ 
และ    
 ขวัญก าลังใจในการท างาน 
   2) อบรมการคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย (เวทคณิต) 
   3) ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
   4) ศึกษาดูงาน/อบรมของ
ครูและบุคลากรห้องเรียน
พิเศษ 

1. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความ
สามัคคีในองค์กร 
4. เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครูบาง
สาขา 
5. เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 
 

1. ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
2. ร้อยละ 91 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
3. ร้อยละ 91 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความ
ความสัมพันธ์และความสามัคคีในองค์กร 
4. ร้อยละ 91 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียน 
5. ร้อยละ 91 ของข้อมูลสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ 
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โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- กิจกรรมวางแผนออกแบบ
ระบบ  โครงสร้างองค์กร 
   1) จัดท าคู่มือการ
บริหารงานบุคคล  
- กิจกรรมประชุมสัมมนา 
Work   Shop 
- กิจกรรมทะเบียนและข้อมูล 
   1) แผนผังป้ายนิเทศ
บุคลากร 
 

  

 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและการจัดการศึกษา 
 

โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
22. โครงการสัมพันธ์ชุมชน
และประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
- กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
- กิจกรรมประชุมสมาคมครู
ผู้บริหาร ผู้ปกครองและภาคี
เครือข่ายสถานศึกษา 
- กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิด ารง
ราชานุสรณ์ 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียน 
- พัฒนาระบบงาน
ประชาสัมพันธ์ 

1. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษา เกิดความเข้าใจร่วมมือใน
ด้านการพัฒนาการศึกษา 
2. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายสถานศึกษาเกิด
ความเข้าใจร่วมมือในด้านการพัฒนา
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูนักเรียน 
บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ร้อยละ 80 ของผู้ภาคีเครือข่าย
สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  
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โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
23. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาคีเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 

1. สร้างความเข้าใจอันดีในบทบาทหน้าที่
ของภาคีเครือข่าย 
2. เพ่ือพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความ
สามัคคีในองค์กร (ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ภาคี   เครือข่าย)  
 

1. ร้อยละ 90 ของภาคีเครือข่ายมีความ
เข้าใจอันดีในบทบาทหน้าที่ 
2. ร้อยละ 90 ของภาคีเครือข่ายมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3. ร้อยละ 95 ของภาคีเครือข่ายมีความ
ความสัมพันธ์และความสามัคคีในองค์กร 
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บทที่ 4 
                                     โครงการ กิจกรรม  

 
 โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์  ได้น ากลยุทธ์มาก าหนดโครงการ  กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เชื่อมโยงกับกลยุทธ์  จุดเน้น  เป้าหมายความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับ
นโยบายและเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา 
ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
4.1  กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาสู่ความเป็นพลโลก 

  

1. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 
    - กิจกรรมพัฒนาการด้านร่างกาย 
    - กิจกรรมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
    - กิจกรรมพัฒนาการด้านสังคม 
    - กิจกรรมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
    - กิจกรรมครูผู้พัฒนา 
    - กิจกรรมสานสายใยชุมชนอนุรักษ์และสืบสาน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    - กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และวิทยากร
ท้องถิ่นปฐมวัย 

80,000 นางกนิษฐา  สายโน 

2. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์ 
    - กิจกรรมไหลแรง ค่อย 
    - กิจกรรมสนุกกับฟองสบู่ 
    - กิจกรรมหมุดลอยน้ า 
    - กิจกรรมเนินน้ า 
    - กิจกรรมน้ า ทราย น้ ามัน  
    - กิจกรรมหลอดด าน้ า 
    - กิจกรรมการกรองน้ า 
    - กิจกรรมการละลายของน้ าตาล 
    - กิจกรรมกักน้ าไว้ได้ 
    - กิจกรรมสนุกกับสี 

10,000 นางทัชชกร  ศุภกุลธนันท์ 

3. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตคิดอย่างเป็นระบบ 
    - กิจกรรมร าลึกสุนทรภู่อนุรักษ์เชิดชูภาษาไทย 
    - กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
    - กิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังสิบ 

121,000 นางสาวิตรี  รังกระโทก 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    - กิจกรรมอาเซียน 
    - กิจกรรมเทศกาลคริสต์มาส 

  

4. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระฯ    
   - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.3 ป.6 
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนระดับ ป.1 – ป.6 
   - กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับ ป.1 – ป.6 
   - กิจกรรมประดับดาวดวงที่ 2 
   - กิจกรรมพิธีเข้าประจ าหมู่ยุวกาชาด 
   - กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด 
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กเรียนรวม 
   - กิจกรรมค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษ (ไทย คณิต วิทย์ 
อังกฤษ) 
 

395,000 นางพัฒนพร  พรมทอง 

 5. โครงการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
  - กิจกรรมศิลปหัตถกรรม 
  - กิจกรรมสหวิทยาเขตอนุบาล จังหวัดศรีสะเกษ 
  - กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศอ่ืนๆ (เช่น เพชรยอดมงกุฎ 
นานาชาติ สสวท.) 
  - กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ (ห้องเรียน
พิเศษ) 
 

40,000 นางสาวิตรี  รังกระโทก 

6. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  - กิจกรรมห้องสมุด 3  ดี 
  - ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ 
  - กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านปฐมวัย + ประถม 
  - กิจกรรมพัฒนาสื่อจัดการเรียนการสอน (ห้องเรียนพิเศษ) 
  - กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ Science Lab 
(ห้องเรียนพิเศษ) 
  - กิจกรรมจัดซื้อ/ซ่อมแซมเทคโนโลยีนวัตกรรมทาง
การศึกษา (ห้องเรียนพิเศษ) 
 

1,497,000 นางสุพัตรา  จันทะวงษ์ 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการด าเนิน
ชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

  

7. โครงการอนุบาลด ารง  ชุมชนคนดี  วิถีพอเพียง   
   - กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
   - กิจกรรมวิถีพุทธ(ห้องเรียนพิเศษ) 
   - กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ (ห้องเรียนพิเศษ) 
   - กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
   - กิจกรรมโรงเรียนศีลห้า 
   - กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง 
 

11,000 นางสาวิตรี รังกระโทก 

กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างระบบบริหารจัดการของ
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

  

8. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
   - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร (ห้องเรียนพิเศษ) 
 

15,000 นางสมพร ประสาร 
 

9. โครงการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
  - ค่าหนังสือเรียน 
  - ค่าอุปกรณ์การเรียน 
  - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
  - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
        1) กิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
        2) กิจกรรมลดเวลาเรียน/เพิ่มเวลารู้ 
        3) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
        4) กิจกรรมทัศนศึกษา 
        5) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
        6) เช่าคอมพิวเตอร์ 
 

4,216,603 นางสมพร ประสาร 
 

10. โครงการพัฒนางานวิชาการ 
    - กิจกรรมสนองนโยบายโรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา  
และหน่วยงานอื่น 
    - กิจกรรมพัฒนาบริหารห้องเรียนพิเศษ 
 

300,000 นางสมพร  ประสาร 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
11. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา   
   - กิจกรรมจัดท ามาตรฐานการศึกษา  
   - กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ 
   - กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 
2564 
 

1,000 นางนลินพร  นรากล่ า 

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาครู และบุคลากร 
สู่ความเป็นมืออาชีพ 

  

12. โครงการพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   - กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
   - กิจกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
   - กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร (ห้องพิเศษ) ประชุม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 
   - กิจกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา/งาน
ทะเบียน 
   - กิจกรรมแนะแนวให้ค าปรึกษา 
   - กิจกรรมนิเทศภายใน 
 

165,000 นายคณาธิป  สุขโรจนภูวดล 
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4.2  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการด าเนิน
ชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
    - กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและ 
กิจการนักเรียน  
    - กิจกรรมสานสัมพันธ์หน่วยงานราชการ 
    - กิจกรรมจัดซื้อธงชาติ ธงสัญลักษณ์ 
     

45,000 นายสิทธิกร  พิมอักษร 

2. โครงการวันส าคัญ 
    - กิจกรรมตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี 
    - กิจกรรมทางศาสนา 
    - กิจกรรมวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 
    - กิจกรรมวันปิยมหาราช 
    - กิจกรรมวันรพี  
    - กิจกรรมเทศกาลวันลอยกระทง 
    - กิจกรรมวันเกียรติภูมิสถาบัน 
    - กิจกรรมวันอ าลาสถาบัน 
    - กิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ 
    - กิจกรรมวันไหว้ครู 
    - กิจกรรมเทศกาลวันเข้าพรรษา 
    - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
    - กิจกรรมสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ 
 

215,000 น.ส.ศิริพร  ทัพใจหาญ 
 

3. โครงการสุขภาพดีมีสุข 
    - กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 
    - กิจกรรมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 
    - กิจกรรมด ารงสวยด้วยมือเรา 
    - กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
    - กิจกรรมรักเราโยธวาทิต 
    - จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 

385,000 นางปิยะมาศ  ผ่านพินิจ 
 

4. โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 
  

9,748,200 นางณัฐปภัสร์  พงศ์สถาวร 

5. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
    - การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   - การคัดกรองนักเรียน 
   - ระบบดูแลนักเรียน/เยี่ยมบ้านนักเรียน 
 

27,000 นางสาวนฤมล  ศรีจันทร์ 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างระบบบริหารจัดการของ 
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

  

6. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ /ห้องเรียน   
- ก่อสร้างทางเดินภายในโรงเรียน 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
- ปรับปรุงห้องพยาบาล 
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
- จัดซื้อครุภัณฑ์พัดลม เพื่อใช้ในโรงอาหาร 
- จัดซื้อผ้า ดอกไม้ พรมใช้ปูจัดสถานที่ 
- กิจกรรมพัฒนางานปฏิคม     

1,150,000 นายติณณ์ พรคนึง 

7. โครงการสัมพันธ์ชุมชนและประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
     - กิจกรรมประชุม 
     - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
     - กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา 
     - กิจกรรมประชุมสมาคมผู้ปกครอง 
     - กิจกรรมประชุมกรรมการมูลนิธิฯ 
     - กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
      - กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน 
 

240,000 นางสุสดี  ศรีแก้ว 

8. โครงการรับนักเรียน 70,000 นางพันทิพา  ศรีสุข 
 

9. โครงการพัฒนางานบริหารทั่วไป 
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงาน 
- กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ ์
- กิจกรรมซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปา 
- กิจกรรมซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 
- กิจกรรมซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 
- กิจกรรมก าจัดสิ่งปฏิกูล 

980,000 นายติณณ์  พรคนึง 
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4.3  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาครู และบุคลากร 
สู่ความเป็นมืออาชีพ 

  

1. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
    - กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครู         
    - กิจกรรมการสร้างขวัญและก าลังใจ 
    - กิจกรรมสนับสนุนด้านบุคลากร 
    - กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา          
    - กิจกรรมวางแผนออกแบบระบบโครงสร้างองค์กร 
    - กิจกรรมข้อมูลสารสนเทศ 
    - กิจกรรมประชุมสัมมนา  Work  Shop 
    - กิจกรรมทะเบียนและข้อมูล 
    - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก พาหนะ อาหาร ฯลฯ 

744,556 นางรัชฎาพร ทองค าวัน 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและภาคีเครือข่าย          
    - กิจกรรมอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  สมาคมผู้ปกครองฯข้าราชการครู/บุคลากร
ทางการศึกษา 

130,000 นางรัชฎาพร ทองค าวัน 

 

4.4  กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างระบบบริหารจัดการของ 
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

  

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานงบประมาณและ
แผนงาน 
- จัดซื้อหมึก 
- จัดซื้อกระดาษ 
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 
- วัสดุส านักงานกลุ่มงาน 
- กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพงานการเงิน พัสดุ 
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
- กิจกรรมจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2565 แผนพัฒนาฯ 

1,288,000 นางสาววราภรณ์  สุราวุธ 
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บทที่ 5 
การก ากับ ติดตามและรายงานผล 

 

เพ่ือให้การด าเนินการของโรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์  บรรลุผลส าเร็จและเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ  2565  โรงเรียนจึงได้ก าหนดแนวทางและมาตรการในการก ากับ ติดตามและรายงาน
ผล ดังนี้  

1. การก ากับ ติดตาม และรายงานผล 
        1.1  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและผู้ก ากับ ติดตามรายกลยุทธ์ รายโครงการ และก าหนด
ปฏิทินในการด าเนินงานและการก ากับติดตาม รายงานผล  ดังนี้ 
ประเภทงบประมาณ ระยะเวลาที่ขอเบิก ระยะเวลาส่งใช้ ผู้ขอเบิกและส่งใช้ สรุปผล/รายงานผล 

1. งบประมาณที่ได้รับ
แจ้งจัดสรร 

วันที่ได้รับใบแจ้ง วันที่ได้รับใบเสร็จ ............................. หลังสิ้นสุดโครงการ
ต้องรายงานภายใน 
7 วัน จ านวน 3 ชุด  2. งบพัฒนาตาม            

ยุทธศาสตร์หรือ
โครงการในแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปี 

ก่อนด าเนินการไม่
น้อยกว่า 7 วันท า
การ 

ไม่เกิน 7 วันท าการ
หลังด าเนินการ 

............................. 

  
 เมื่อได้ด าเนินการตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการจัดรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2565  เสนอต่อผู้บริหาร
โรงเรียน 

2. การตรวจสอบและการประเมินผล 
        แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
เพ่ือจัดท าแบบประเมินผลโครงการทุกโครงการ โดยด าเนินการประเมินโครงการใน 3 ระยะ คือ                     
ก่อนด าเนินการ  ระหว่างด าเนินการ และหลังด าเนินการ 
      3.   นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน 
           น าผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์ สังเคราะห์หารูปแบบความส าเร็จ  และความ 
คุ้มค่าในการด าเนินงาน ว่าโครงการใดควรจะด าเนินการต่อในปีงบประมาณต่อไป ควรปรับปรุงและแก้ไข 
อย่างไร มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร โครงการใดไม่ควรด าเนินการต่อ และควรมีข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก 
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   ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์ 
ที ่ ๑๘๙/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  
.............................................         

     ตามนโยบาย กลยุทธ์จุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และกระทรวงศึกษาธิการ  ก าหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัดจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายที่ก าหนดเพื่อน ามาใช้ในโรงเรียนให้มีคุณภาพ  ใช้พัฒนาครู นักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้สามารถด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เกิดผลสูงสุดต่อหน่วยงาน   

     อาศัยอ านาจ มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 
๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครู บุคลากร ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้  

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑    นายสมยศ  ภูสิงห์           ผู้อ านวยการโรงเรียน           ประธานกรรมการ 
๑.๒    นางจันทรา  ทองพันธ์           รองผู้อ านวยการโรงเรียน           รองประธานกรรมการ 
๑.๓    นางณัฏฐว์ริน  เวียงนนท์           รองผู้อ านวยการโรงเรียน           รองประธานกรรมการ 
๑.๔    นางน้ าฝน  สารภี           รองผู้อ านวยการโรงเรียน           รองประธานกรรมการ 
๑.๕    นางสาวพิชชากรณ์  คณะนา          รองผู้อ านวยการโรงเรียน           รองประธานกรรมการ 
๑.๖    นางสมพร  ประสาร    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ       กรรมการ 
๑.๗    นางรชัฎาพร  ทองค าวัน  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล       กรรมการ 
๑.๘    นายติณณ์  พรคนึง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป       กรรมการ 
๑.๙    นางบุษบา  ธรรมรักษ์               หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ       กรรมการ 
๑.๑๐  นางพนมพร  ส าลี หัวหน้าสายชั้นอนุบาล        กรรมการ 
๑.๑๑  นางอุทัยวรรณ  มณีกุล          หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑         กรรมการ 
๑.๑๒  นางทองวัน  ชื่นใจ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒         กรรมการ 
๑.๑๓  นางสงกรานต์  สารเฉวตร์ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓         กรรมการ 
๑.๑๔  นางวิไล  บุญช ู หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔         กรรมการ 
๑.๑๕  นางเพียงพิศ  พันธ์อ่อน  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕         กรรมการ 
๑.๑๖  นายนนทนัตถ์  งามเลิศ    หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖         กรรมการ 

           ๑.๑๗  นางสาววราภรณ์  สุราวุธ        หัวหนา้กลุ่มงานบริหารงบประมาณฯ         กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๘  นางจุรีรัตน์  จงจรูญเกียรติ       ครู/ฝ่ายแผนงานงบประมาณฯ           กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
๑.๑๙  นายชาญวชิญ์ บุตรอุดม         คร/ูฝ่ายแผนงานงบประมาณฯ             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
มีหน้าที ่ ดังนี้  
        ๑. ก าหนดนโยบาย แนวทางการจัดการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์ ประจ าปี
การศึกษา 
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๒๕๖๔  จัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  ตามกรอบงบประมาณ 
๒. อ านวยความสะดวกในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ของ 

สถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
      ๓. ก ากับติดตาม เร่งรัดการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม ให้ด าเนินการอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน สนองนโยบายของ
โรงเรียน 
       
๒.  คณะด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๒.๑    นางณัฏฐว์ริน  เวียงนนท์              รองผู้อ านวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
๒.๒    นางสาววราภรณ์  สุราวุธ            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณฯ กรรมการ 
๒.๓    นางสมพร  ประสาร     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ        กรรมการ 
๒.๔    นางรชัฎาพร  ทองค าวัน   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล        กรรมการ 
๒.๕    นายติณณ์  พรคนึง   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป       กรรมการ 
๒.๖    นางบุษบา  ธรรมรักษ์                 หวัหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ        กรรมการ 
๒.๗    นางเปรมปรีดิ์  ศรีเมือง                เลขานุการกลุ่มงานบริหารงบประมาณฯ กรรมการ 
๒.๘    นางสาวิตรี  รังกระโทก     เลขานุการกลุ่มงานบริหารวิชาการ   กรรมการ 
๒.๙    นางสาวชนากานต์  ศิริโรจนงาม  เลขานุการกลุ่มงานบริหารบุคคล     กรรมการ 
๒.๑๐  นางสาวศิริพร  ทัพใจหาญ          เลขานุการกลุ่มงานบริหารทั่วไป             กรรมการ 
๒.๑๑  นางสาวปุณศ์ฑริกา  ประสานพันธ์  เลขานุการโครงการห้องเรียนพิเศษ  กรรมการ 
๒.๑๒ นางปิยะมาศ  ผ่านพินิจ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๒.๑๓ นายสิทธิกร  พิมอักษร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๒.๑๔ นางปิยนุช  วงษ์แสวง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๒.๑๕ นางเรืองจรรยา  พละศรี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
๒.๑๖ นายธนโชติ  สวัสดิ์ทา       หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
๒.๑๗ นางพัศญา  สุภัคณรงค์               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        กรรมการ 
๒.๑๘ นางรุ่งรัตน์  สมบูรณ์       หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพฯ         กรรมการ 
๒.๑๙ นางจารุลักษณ์ วอนอก         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ            กรรมการ 
๒.๒๐ นายสุพระไทย  กาหลง     หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กรรมการ  
๒.๒๑ นางกัญยานัฐ  ระวิวรรณ์               ครู/กลุ่มงานงบประมาณฯ           กรรมการ 
๒.๒๒ นางจุรีรัตน์  จงจรูญเกียรติ    ครู/ฝ่ายแผนงานงบประมาณฯ   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๓ นายชาญวิชญ์ บุตรอุดม  ครู/ฝ่ายแผนงานงบประมาณฯ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

           มีหน้าที่  ดังนี้ 
         ๑.  เข้าร่วมประชุมเพื่อก าหนดโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับพันธกิจ  เป้าหมาย ให้

สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียนตามปฏิทินที่ก าหนดโดยพร้อมเพียงกัน   
                   ๒.  จัดท ารายละเอียดโครงการ กิจกรรม  ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๕  พร้อมจัดท ารูปเล่มที่สมบูรณ์เพื่อเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ศึกษานโยบาย กลยุทธ์  จุดเน้น กิจกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๔  และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องสู่การปฏิบัติ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  (ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๔  และ ปีการศึกษา ๒๕๖๕)  ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง
ความพึงพอใจต่อชุมชน ผู้ปกครอง อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ 
 
            ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔   เป็นต้นไป 
 
 
 
 
                                                      (ลงชื่อ)……….......สมยศ  ภูสิงห์................... 
                                                                      (นายสมยศ  ภูสิงห์) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์ 
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บันทึกข้อความ  

 
ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๔ 
ที่           /๒๕๖๔    วันที่........................................ 
เรื่อง  ขออนุญาตด าเนินการตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์ 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย    ๑. แผนการจัดกิจกรรม   ๑    ชุด 

 ๒. ร่างค าสั่ง            ๑    ชุด 
 ๓. เอกสารประกอบ  ๑    ชุด 

   
  ด้วย (ฝ่าย/กลุ่ม/สาระฯ/งาน) .......................................................................................จะด าเนินการ
จัดกิจกรรม.....................................................ตามโครงการ/งาน................................................ ....................  
จะด าเนินการวันที่..............................................................ได้รับงบประมาณจ านวนเงิน...............................บาท
ขอเบิกแล้ว.....................................บาท และขออนุมัติงบประมาณในครั้งนี้ จ านวนเงิน...............................บาท  
คงเหลือ.......................................บาท 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

      ลงชื่อ……………………….……………ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                      (........................................) 
     

หัวหน้ากลุ่มงาน รองผู้อ านวยการโรงเรียน เจ้าหน้าที่แผนงาน 
       

      ทราบ 
      เสนอรองผู้อ านวยการ 
 
 

ลงชื่อ............................................ 
        (.......................................) 
  หัวหน้ากลุ่มงาน........................ 

       

ตรวจสอบแล้ว 
      มี 
      ไม่มีงาน/โครงการ 

 

ลงชื่อ................................................ 
 (.........................................) 

รอง.กลุ่มงาน.................................. 

 

ตรวจสอบการใช้จ่ายแล้ว 
      ใช้ไป................................บาท 
      คงเหลือ...........................บาท 
 

ลงชื่อ..................................................... 
           (นางจุรีรัตน์  จงจรญูเกียรติ) 
                   

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณฯ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

ตรวจสอบแล้ว 
      เห็นชอบ 
      ไม่เห็นชอบ 
ลงชื่อ........................................... 
      (นางสาววราภรณ์  สุราวธุ ) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
งบประมาณฯ 

 

ตรวจสอบแล้ว 
      เห็นชอบ 
      ไม่เห็นชอบ 
     

ลงชื่อ
..................................................... 
       ( นางณัฏฐ์วริน  เวียงนนท์)       

รอง.ผอ.โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ ์

      

      อนุญาต 
      อนุมัติ........................บาท 
      ไม่อนุมัติ 
ลงชื่อ..................................................... 

(นายสมยศ  ภูสิงห์) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ ์
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แผนการจัดกิจกรรม/โครงการ 
โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔  

 
๑.  กิจกรรม     
๒.  กลยุทธ์ที่    
๓.  กลุ่มบริหาร   
๔.  วันเดือนปีที่ด าเนินการ      
๕.  วัตถุประสงค์   
 ๕.๑    
      ๕.๒ 
๖.  งาน/โครงการ  
๗.  ผู้ร่วมกิจกรรม ดังนี้  
 

ผู้เข้าร่วม นักเรียน คร ู ลูกจ้าง กรรมการ ผู้ปกครอง อ่ืนๆ 
จ านวน       

 
 
๘.  แผนปฏิบัติการ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ 
๑. การวางแผน ๑.๑ ศึกษารายละเอียด 

๑.๒ วางแผนจัดกิจกรรม 
๑.๓ การแต่งตั้งคณะท างาน 

   

๒. การ
ด าเนินการ 

๒.๑ ประชุมคณะท างาน 
๒.๒ ด าเนินกิจกรรม 
      

   

๓. การสรุปผล ๓.๑ รวบรวมเอกสาร 
๓.๒ ประชุมคณะท างาน 
๓.๓ สรุปผลและประเมินผล 

   

     
๙.  การประเมินผล 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
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๑๐.  งบประมาณท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม    จ านวน                   บาท 
 ๑๐.๑  ที่มาของงบประมาณ         (เงินอุดหนุนรายหัว / เงินรายได้สถานศึกษา / อ่ืนๆ ) 
                  -  งบจัดสรรในกิจกรรม               บาท 
         -  ใช้ในครั้งนี้                บาท     
 ๑๐.๒  ประมาณการการใช้จ่ายรายกิจกรรมย่อย 
 

ที ่ กิจกรรม รายการ จ านวน รวมเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

รวม  
 
 
 
 

       ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอแผน 
                       (..........................................) 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ       โรงเรียน......................................    
ที่  .....................     วันที่ ...........เดือน................................พ.ศ................. 
เรื่อง   ขอเปลี่ยนการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ/ งาน.................................................. 

 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียน......................... 
           ด้วย (ฝ่าย/กลุ่ม/สาระฯ/งาน).............................................................มีความจ าเป็นต้องขอเปลี่ยน  
การปฏิบัติกิจกรรม (ชื่อ/กิจกรรม)...................................................... ....................................ตาม โครงการ/งาน
.........................................................ซึ่งก าหนดระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่วันที่............................ ..................... 
ถึงวันที่........................................... เปลี่ยนเป็น (ชื่อกิจกรรม)   .......................................................................... 
ซึ่งจะด าเนินการในวันที่.........................................................  เหตุผลในการขอเปลี่ยนการปฏิบัติกิจกรรมนี้ คือ
............................................................................................................................. ................................................ 
โดยใช้งบประมาณ (จ านวนเดิม/มากขึ้น/ลดลง).............................................................บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
     (ลงชื่อ)................................................... ผู้รับผิดชอบ 
          (.........................................................) 
 
1. ความเห็นเจ้าหน้าที่ควบคุมงบประมาณ   2. ความเห็นรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
………………………………………………………..   ………………………………………………………….. 
 
     (ลงชื่อ)...........................................................  (ลงชื่อ).................................................... 
       (.............................................................)      (.............................................................) 
3. ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
          (     )   อนุมัติ 
          (     )   ไม่อนุมัติ 

 
 (ลงชื่อ)  …………………………………………….. 

                   (.................................................................) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน................................................                                                                                                                        

วันที่.................................................... 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
ที่ ...........................                           วันที่ ..........  เดือน  ....................................  พ.ศ. .......... 
เรื่อง  รายงานการด าเนินงานกิจกรรม  
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์ 

ข้าพเจ้า.......................................................... .............  ต าแหน่ง........................................................... 
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม...................................................................................... ......     
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  256๕  เพ่ือด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ             
1) .......................................................................................................................... ..................................                    
2) ........................................................................................................................................ ................................ 
โดยมีระยะเวลาการด าเนินงานระหว่างวันที่  ..............................................  ถึง  วนัท่ี  ................................... 

บัดนี้ กิจกรรม ............................................................................................................. ได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 
                    ลงชื่อ 

 (...........................................................) 
                  ผู้รายงาน 
 
 

                    ลงชื่อ 
 (...........................................................) 

                                                                      รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหาร........................... 
 
ความคิดเห็นผู้อ านวยการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
                    ลงชื่อ 

         (นายสมยศ  ภูสิงห์) 
                                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์ 
 



   แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์     

แบบรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2565 

 
1.  ช่ือกิจกรรม  .................................................................................................................. ............................ 
 
2.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่   ..........................................................................................................................  
 
3.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่  .........................................................................................  
 
4.  ผู้รับผิดชอบ   
ชื่อผู้รับผิดชอบ    ............................................................................................  
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ............................................................................................  
กลุ่มบริหาร        ............................................................................................  
 
5.  วัตถุประสงค์ 
     5.1 ..................................................................................................................... ................................... 
     5.2 ......................................................................................................................... .............................. 
     5.3 .........................................................................................................................................................  
     5.4 ......................................................................................................................... .................................. 
 
6.  เป้าหมาย 
     6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  
............................................................................................................................. ....................................... 
 .................................................................................................................................... ........................ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ............................... 
     6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ............................................................................................................. ................................................ 
 ............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. ............................... 
........................................................................... .................................................................................. 
7.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  .................................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................................... 
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8.  การด าเนินงาน 
 การด าเนินงานกิจกรรม  .....................................................  มีลักษณะของกิจกรรม คือ ..... 
........................................................ ......................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................................ ...... 
............................................................................................................................ .................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ..............................................................  ณ  ................................................................. .... 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จ านวน  ..................  คน   
 
9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานกิจกรรม ............................................................. ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. .................................................................................................................... .............................. 
2. ............................................................................................................................. .................... 
3. ......................................................................... ............................................................................ 
4. ............................................................................................................................. .......................... 
5. .................................................................................................................................................. .... 
 
10.  การประเมินผล 
       10.1 ผลส าเร็จตามตัวชีว้ัดความส าเร็จ  
 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ร้อยละของผลส าเร็จ 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนิน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.      
2.      
3.      
4.     
5.     
6.     
7.     
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10.2  สรุปผลส าเร็จของกิจกรรม 
ผลส าเร็จของกิจกรรมโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  .................. 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   .................. 
       อยู่ในระดับ  .................. 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับ ดีมาก 
ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50     หมายถึง ระดับ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง ระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ย  0.00 – 1.50 หมายถึง ระดับ น้อยมาก 
 
11.  งบประมาณ 
       11.1 ประเภทงบประมาณ (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา  (  ) เงินบริจาคเพ่ือการศึกษา 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา  (  ) เงินอาหารกลางวัน 
(  ) เงินห้องเรียนพิเศษ  (  ) เงินอื่นๆ ........................... 
       11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ..........................................  บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  ..........................................  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  ..........................................  บาท 
 
12.  สรุปในภาพรวม 
จากการด าเนินงานกิจกรรม  ....................................................................................  มีข้อค้นพบ  
ในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
1.  จุดเด่นของกิจกรรม 
.........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................ 
..................................................................................................................................... .................... 
2.  จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
.................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ............................ 
3.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม 
................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................................ ............. 
                   ลงชื่อ................................................................. 

     (................................................................) 
               ผู้รายงาน 
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ประมวลภาพการด าเนินงานกิจกรรม........................................................................ 
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