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ค าน าค าน า  
  
  โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ  ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได้รับการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ร่วมกันศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน ภาระงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน ต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอก โดยน าภาระงานดังกล่าวมาสังเคราะห์จัดท าเป็น
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา  2562 – 2564 มีสาระส าคัญประกอบด้วย  8  ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่  1  ภาพรวมของโรงเรียน 
   ส่วนที่  2  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   ส่วนที่  3  การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ และโครงการ กิจกรรม 
   ส่วนที่  4  การก าหนดแผนการด าเนินงาน และงบประมาณ 
   ส่วนที่  5  แหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
   ส่วนที่  6  การก าหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรของโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   ส่วนที่  7  การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
   ส่วนที่  8  การน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปใช้ 
  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเล่มนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน จึงขอขอบคุณในความร่วมมือไว้ ณ โอกาส
นี้ หวังว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาต่อไป หากข้อควรพัฒนาปรับปรุงประการใด เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลที่ดีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ขอได้โปรดแจ้งให้ทางโรง เรียนทราบ เพ่ือพัฒนาให้สมบูรณ์และมี
คุณภาพต่อไป  
 

     
   โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

1 เมษายน  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญสารบัญ  
  
                หน้า  

ส่วนที่  1  ภาพรวมของโรงเรียน        1 
 ส่วนที่  2  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     9 
 ส่วนที่  3  การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ และโครงการ กิจกรรม    16 
 ส่วนที่  4  การก าหนดแผนการด าเนินงาน และงบประมาณ     25 
 ส่วนที่  5  แหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ    40 
 ส่วนที่  6  การก าหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรของโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  41 
 ส่วนที่  7  การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน     45 
 ส่วนที่  8  การน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปใช้    51 
 ภาคผนวก 

 
 



 
 
1. ประวัติ/ความเป็นมาของโรงเรียน  

โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ ตั้ งอยู่ เลขที่  ๓๒ หมู่  ๙ ถนนชยางกูร  ต าบลโนนหนามแท่ง               
อ าเภอเมือง  จังหวัดอ านาจเจริญ    มีเนื้อท่ี  27 ไร่  ๑  งาน  ๒   ตารางวา 

โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญเป็นโรงเรียนในเครือรักกางเขน  อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ          
คณะภคินีรักกางเขน แห่ง อุบลราชธานี เริ่มด าเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ   ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งอย่างเป็นทางการตาม
ใบอนุญาตเลขท่ี  ๐๑/๒๕๕๔   โดยนางสาวบวร  จ าปารัตน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต  ได้รับอนุญาตให้เริ่มท าการเรียนการ
สอนเมื่อ วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หลักสูตรที่สอน        
สอนวิชาสามัญตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2551   

เริ่มเปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑2  พฤษภาคม ๒๕๕๔  โดยมี นางสาวบวร จ าปารัตน์      
เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน  และ นางสาวรัตนา  พันธ์วิไล  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน ในปีการศึกษา  
2562  นางสาวรัตนา  พันธ์วิไล เป็นผู้จัดการโรงเรียนและผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1) จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในต าแหน่ง 

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน) ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ์ 

ในต าแหน่ง(เฉลี่ย)
(ปี) ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้รับใบอนุญาต - 1 - 1 - 8 
ผู้จัดการ - 1 - - 1 1 
ผู้อ านวยการ - ๑ - - ๑ 8 
คร ู - 26 - 24 2 5.11 
บุคลากรทางการ 
ศึกษา 

5 34 13 26 - 3.13 

ครูต่างประเทศ - 1 - 1 - 5 
รวม       69 5 64 13 52 4 5.04 
ร้อยละ 7.25 92.75 18.85 75.37 5.78 - 
พนักงาน    12 3 9 12 - - 2.41 
รวมทั้งหมด 8 73 25 52 4 - 
ร้อยละ 9.88 90.12 30.86 64.20 4.94 - 
 

 - จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ................59............... คน คิดเปน็ร้อยละ ........85.51........  
- จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ............10............... คน คิดเป็นร้อยละ .........14.49....... 

 
 
 
 

ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 
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3. ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  2561) 
ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง ชาย หญิง รวม 

อ.1 4 71 53 124 
อ.2 4 70 51 121 
อ.3 4 74 76 150 
รวม 12 215 180 395 
ป.1 4 50 64 114 
ป.2 4 46 67 113 
ป.3 4 55 38 93 
ป.4 4 45 48 93 
ป.5 4 47 40 87 
ป.6 3 37 47 84 
รวม 23 280 304 584 

รวมทั้งหมด 35 495 484 979 
 
 

4. แผนที่ตั้งโรงเรียน 
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5. อาคารเรียน อาคารประกอบการ ห้องเรียน ห้องประกอบการ 
 มีอาคารเรียนทั้งหมด  …….3…….หลัง ดังนี้ 
 - อาคารเรียนเตรียมอนุบาล เป็นอาคารชั้นเดียว    

 มีห้องเรียนทั้งหมด …….3…….ห้อง   
 - อาคารเรียนอนุบาล เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น  

 มีห้องเรียนทั้งหมด ……12…..ห้อง 
 มีห้องประกอบการต่างๆ ดังนี้ 
 ห้องธุรการ  …….1…….ห้อง  ห้องคอมพิวเตอร์ …….1…….ห้อง  

  ห้องดนตรี  …….1…….ห้อง  ห้องศูนย์สื่อ …….1…….ห้อง 
 ห้องประชุม  …….1…….ห้อง   

 - อาคารเรียนประถมศึกษา เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น   
 มีห้องเรียนทั้งหมด ……12…..ห้อง 
 มีห้องประกอบการต่างๆ ดังนี้ 
 ห้องธุรการ  …….1…….ห้อง  ห้องเกียรติยศ …….1…….ห้อง 
 ห้องคอมพิวเตอร์  …….1…….ห้อง  ห้องดนตรี …….2…….ห้อง 
 ห้องสมุด  …….1…….ห้อง  ห้องวิทยาศาสตร์ …….1…….ห้อง 
 ห้องพยาบาล  …….1…….ห้อง  ห้องนาฏศิลป์ …….1…….ห้อง 

 มีอาคารประกอบการทั้งหมด …….5…….หลัง ดังนี้   
 อาคารโรงอาหาร  …….1…….อาคาร   

  อาคารเอนกประสงค์ …….1…….อาคาร 
  ห้องน้ า   …….1…….อาคาร 
  สนามเด็กเล่น  …….1…….สนาม 
  สนามฟุตบอล  …….1…….สนาม 
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6. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการ

นักเรียน ฝ่ายอ านวยการและบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบการพัฒนา
กระบวนการ PDCA, และการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
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7. ส่ิงอ านวยความสะดวก 
โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่พร้อมใช้งานดังนี้   
 - คอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน  จ านวน  75 เครื่อง 
 - คอมพิวเตอร์เพ่ือส านักงาน   จ านวน   6 เครื่อง 
 - เครื่องถ่ายเอกสาร    จ านวน   1 เครื่อง 
 - โทรทัศน์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน  จ านวน  25 เครื่อง 
 - เครื่องปรับอากาศมีทุกห้องเรียนและทุกห้องประกอบการต่างๆ 
 - รถยนต์     จ านวน  3 คัน 
 - รถจักรยานยนต์    จ านวน  1 คัน 
  
8. ความส าเร็จในการจัดการศึกษา 

โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ ได้รับโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่  ประจ าปี
การศึกษา  2559  ซึ่งเป็นผลงานที่คณะผู้บริหารและคณะครูได้มุ่งมั่นจัดการศึกษามาเป็นเวลาเพียง  7 ปีการศึกษา
เท่านั้น นับว่าเป็นผลงานที่ดีเลิศเชิดชูสถานศึกษาอย่างยิ่งและเป็นที่ยอมรับของชุมชน จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
9. ทรัพยากรและงบประมาณ 

9.1 แผนการใช้งบประมาณของโรงเรียน 

รายรับ 
งบประมาณปีการศึกษา 

รายจ่าย 
งบประมาณปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 
เงินอุดหนุน
รายหัว 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 
เงินเดือน
-ค่าจ้าง 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 

งบพัฒนา
คุณภาพ
การจัด
การศึกษา 

500,000 500,000 500,000 

ค่าธรรมเนียม
อ่ืน 

  - - - 
รายจ่าย
อ่ืนๆ 

- - - 

รายได้อ่ืนๆ - - -  - - - 
รวม 13,000,000 13,000,000 13,000,000 รวม 12,500,000 12,500,000 12,500,000 

 

 
9.2 แผนการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน 

รายการ 
ข้อมูลทรัพยากรปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 
คอมพิวเตอร์เพ่ือส านักงาน 4 5 5 5 
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 70 80 80 80 
โทรทัศน์ 30 40 40 40 
โทรศัพท์ 1 2 2 2 
เครื่องฉายภาพนิ่ง 1 2 2 2 
เครื่องถ่ายเอกสาร 1 2 2 2 
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9.3  แผนการรับนักเรียน 

ระดับการศึกษา 
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 
ก่อนประถมศึกษา 400 400 400 400 
ประถมศึกษา 580 620 650 680 

รวม 980 1,020 1,050 1,080 
 

9.4  แผนการรับครูและบุคลากร 

ประเภท 
ข้อมูลครูและบุคลากร 

2561 2562 2563 2564 
คร ู 57 67 67 67 
บุคลากรสนับสนุน 3 3 3 3 

รวม 60 70 70 70 
 
10. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
รอ้ยละ 

ที่ได้ 
ระดับคุณภาพ 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 91.62 ดีเยี่ยม 
1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย 
ของตนเองได้ 

93.38   ดีเยี่ยม 

2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 93.75 ดีเยี่ยม 

3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 93.42 ดีเยี่ยม 

4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ 
แสวงหาความรู้ได้ 

91.97 
ดีเยี่ยม 

  5. เด็กมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้เหมาะสม 
กับวัย 

85.57   ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 94.88   ดีเยี่ยม 
  6. โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบท 
ของท้องถิ่น 

92.40 ดีเยี่ยม 

  7. โรงเรียนมีครูจ านวนเพียงพอกับชั้นเรียน 100 ดีเยี่ยม 

  8. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ที่ปลอดภัยและเพียงพอ 
ต่อการจัดประสบการณ์ 

96.80 ดีเยี่ยม 

  9. โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน 
ร่วม 

93.20 ดีเยี่ยม 

  10. สถานศึกษามีการด าเนินงานในการช่วยเหลือชุมชน สังคม สถานศึกษา  
เช่น การชี้แนะ การป้องกัน แก้ปัญหาสังคมที่สอดคล้องกับนโยบายของ 
ภาครฐั สภาพเศรษฐกิจชุมชน สังคมและจังหวัด 

92.00 ดีเยี่ยม 
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ระดับการศึกษาปฐมวัย 
รอ้ยละ 

ที่ได้ 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 95.86 ดีเยี่ยม 
11. ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี 
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

95.17 ดีเยี่ยม 

12. ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมี 
ความสุข 

96.55 ดีเยี่ยม 

13. ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
กับวัย 

97.93 ดีเยี่ยม 

14. ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน 
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

93.79 ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม 94.12 ดีเยี่ยม 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของต้นสังกัดระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2561 

ด้านที่ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คะแนน 
เต็ม ที่ได้ 

1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 10 10 

2 
การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

20 20 

3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 11 10 
4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 11 11 
5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 10 10 
6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 10 10 
7 การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 10 10 
8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 8 8 
9 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินภายนอก รอบ 4 ของ สมศ. 4 3 

10 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 6 5 
รวมผลการประเมิน 100 97 
สรุปผลการประเมินมีคุณภาพระดับ  ดีเยี่ยม 
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11. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             
ปีการศึกษา  2561  จ าแนกตามรายวิชา 
 

 
 

  เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ของโรงเรียน
กับระดับจังหวัด ระดับสังกัด สช. และระดับประเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2561  สอบได้
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าทุกระดับทุกรายวิชา และวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ63.06   รองลงมา
คือวิชาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 55.82 วิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ  46.28  และวิชาวิ ทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อย
ละ 44.24 
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คะแนนเฉลี่ยระดบัโรงเรียน 
 

คะแนนเฉลี่ยระดบัจังหวัด 
 

คะแนนเฉลี่ยระดบัสังกัด สช. 
 

คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 
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1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา (SWOT) 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
จุดแข็ง(strengths) 
1.  สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้
สภาพแวดล้อมดี/ปลอดโปร่ง/ไม่แออัด/บรรยากาศร่มรื่น 
2.  บุคลากรมีความรู้ความสามารถ/เอาใจใส่ดูแลเด็ก       
เป็นอย่างดี 
3. บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีจรรยาบรรณครู  
ครอบคลุมทุกคน 
4. เด็กมีความสุขในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน
พร้อมทั้งมีพัฒนาการทั้ง 4  ด้าน อย่างสมบูรณ์ 
5. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทุกๆ ด้าน เช่น ด้านภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ด้านวิชาการ  
ด้านคุณธรรม และเทคนิคในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่
เสมอ 
6. เด็กได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการและกิจกรรม 6 หลัก
เพ่ือฝึกกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และกิจกรรมบูรณาการ
ด้วย STEM   
7. คณะผู้บริหาร  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การอบรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกด้านและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
8. ครูและบุคลากรมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและหลักสูตร
สถานศึกษา 

จุดอ่อน(weaknesses) 
1. ครูยังไม่เชี่ยวชาญในการน าสื่อ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี ICT ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรม
เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จุดแข็ง(strengths) 
1.นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ผ่านเกณฑ์การประเมินของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร้อยละ  75  ขึ้นไป และ
ในระดับอนุบาลมีการประเมินพัฒนาการสมรรถนะเหมาะสม
ตามวัย 
2.นักเรียนมีทักษะภาษาต่างประเทศ  สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนได้ตามวัย  และสามารถเข้าแข่งขัน
ทักษะวิชาการระหว่างกลุ่ม เครือข่าย ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 
3.นักเรียนมีสมรรถนะและความสามารถในด้านการแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
4.ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

จุดอ่อน(weaknesses) 
1. นักเรียนมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน สาเหตุจากการ

เตรียมความพร้อมและพ้ืนฐานทางครอบครัว 
2. นักเรียนขาดทักษะการคิดวิ เคราะห์และการ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและทักษะชีวิต 
3. ครูบางส่วนยังขาดทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ที่มุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ 
 
 

ส่วนที่ 2 ทิศทางการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
5.ครูและบุคลากรจบการศึกษาตรงตามเอกที่สถานศึกษา
ต้องการ 
6.มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน 
7.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนในการจัดการศึกษามีการศึกษาและ
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมีครูต่างชาติ
สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนและติดตามนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
8. มีการจัดค่ายวิชาการ กลุ่มสาระต่างๆ มีการจัดกิจกรรมวัน
วิชาการ ค่ายคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง  
9. มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่
เหมาะสม 
10. โรงเรียนส่งเสริมให้ครู บุคลากรและนักเรียนด าเนินชีวิต
ตามเศรษฐกิจพอเพียงมีกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในและมีผู้ตรวจติดตามอย่างสม่ าเสมอ และผู้ที่ท าการ
ประเมินคือหน่วยงานต้นสังกัด (สช.) 
11. โรงเรียนมีทุนสนับสนุนนักเรียน ให้นักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันต่างๆ 
โอกาส(Opportunities) 
1. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนอย่างดี 
2. ชุมชนมีความม่ันใจในคุณภาพของการจัดการศึกษา 

อุปสรรค(Threats) 
1. ระยะทางและยานพาหนะเป็นอุปสรรคต่อการมา

โรงเรียนของนักเรียน 
2. ผู้ปกครองบางท่านไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานอย่าง

ใกล้ชิดและบางคนอยู่กับตายายท าให้ขาดการเอาใจ
ใส่นักเรียน 

2. ปรัชญา/คติพจน์ ของโรงเรียน 
  ปรัชญา   :  ความรู้ คู่คุณธรรม 
  คติพจน์  :  เสียสละ อดทน เกิดผลอเนกอนันต์ 
 
3. เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 
  เอกลักษณ์ : รักและรับใช้ 
  อัตลักษณ์ : คุณธรรมเด่น เน้นภาษา รักษ์ชีวิตพอเพียง 
 
4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ 

  4.1 วิสัยทัศน์ 
  ภายในปีการศึกษา  2564 โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ มุ่งพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพและพัฒนาการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมทุกด้าน กล้าแสดงออก  มีกระบวนการคิด  ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า รัก ษ์
สิ่งแวดล้อม เป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทยและสากล   
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 4.2 พันธกิจ 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอาเวมารีอา
อ านาจเจริญ มุ่งพัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ เพ่ือ
พัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
มา ต ร ฐ าน ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐม วั ย  เ น้ น เ ด็ ก มี
สุนทรียภาพ ภายใต้บริบทการบริหารจัดการโดย
คณะกรรมการบริหารที่มีคุณภาพ สนับสนุนให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

 

1. ส่งเสริมเด็กให้ได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน อย่างสมดุลและ
ต่อเนื่องมีทักษะที่จ าเป็นตามที่หลักสูตรก าหนด 
2. พัฒนากระบวนการ บริหารและการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 
3. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมที่เน้นเด็กเป็นส าคัญและส่งผล      
ต่อพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างสมวัย 
4. ส่งเสริมให้เด็กมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศ 
ในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
5. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการด าเนินงานในการช่วยเหลือชุมชน 
สังคม สถานศึกษา เช่น การชี้แนะ การป้องกันแก้ปัญหาสังคมที่
สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจชุมชน สังคม
และจังหวัด 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ภายในปีการศึกษา 2564  โรงเรียนอาเวมารีอา
อ านาจเจริญ มุ่งพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพและ
พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาให้เด็กมีความ
พร้อมทุกด้าน กล้าแสดงออก มีกระบวนการคิด  
ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นคนดี  
คนเก่ง และมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย
และสากล   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน การสื่อสาร สร้างนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ก าหนด 
๒. พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะ มีค่านิยม ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
และมีสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจและสังคม ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
๓. พัฒนาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 4.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 
5. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. ส่งเสริมครูพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  
7. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถและมีทักษะในการสื่อสาร
ทางด้านภาษาเพ่ือให้เท่าทันต่อกลุ่มประชาคมอาเซียน และ
สามารถสื่อสารเชื่อมโยงกับนานาชาติ 
8. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการด าเนินงานในการช่วยเหลือชุมชน 
สังคม สถานศึกษา เช่น การแนะน า   การป้องกันแก้ปัญหาสังคม
ที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจชุมชน สังคม
และจังหวัด 
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  4.3 เป้าหมาย 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
พันธกิจ เป้าหมาย 

1.ส่งเสริมเด็กให้ได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน 
อย่างสมดุลและต่อเนื่องมีทักษะที่จ าเป็นตามที่
หลักสูตรก าหนด 
 
 
 

1.เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 
2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 
3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิก  
ที่ดีของสังคม 
4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร มีทักษะการคิด
พ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

2.พัฒนากระบวนการ บริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมี
คุณภาพ 
 

5. โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 
6. โรงเรียนมีครูจ านวนเพียงพอกับชั้นเรียน 
7. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ที่ปลอดภัย
และเพียงพอต่อการจัดประสบการณ์ 
8. โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

3.ส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น
ส าคัญและส่งผลต่อพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
อย่างสมวัย 
 

9. ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริม 
ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
10. ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ 
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 
11. ครูจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 
12. ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน า 
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

4. ส่งเสริมให้เด็กมีประสบการณ์การใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้เหมาะสมกับ
วัย 

13. เด็กมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
ได้เหมาะสมกับวัย 

5. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการด าเนินงานในการ 
ช่วยเหลือชุมชน สังคม สถานศึกษา เช่น การ 
ชี้แนะการป้องกันแก้ปัญหาสังคมท่ีสอดคล้องกับ 
นโยบายของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจชุมชน สังคม 
และจังหวัด 

14. สถานศึกษามีการด าเนินงานในการช่วยเหลือชุมชน สังคม 
สถานศึกษา เช่น การชี้แนะ การป้องกัน  แก้ปัญหาสังคม         
ที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐสภาพเศรษฐกิจชุมชน สังคม
และจังหวัด 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พันธกิจ เป้าหมาย 

๑. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในด้านการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน การสื่อสาร สร้าง
นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ที่ก าหนด 
๒. พัฒนานักเรียน ให้มีคุณลักษณะ มีค่านิยม 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและมีสุขภาวะทางร่างกาย 
จิตใจและสังคม ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๓. พัฒนาด้านกระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบมีแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและ
เอ้ือต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. ส่งเสริมครูพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  
7. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถและมีทักษะ
ในการสื่อสารทางด้านภาษาเพ่ือให้เท่าทันต่อกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน และสามารถสื่อสารเชื่อมโยง
กับนานาชาติ 
8. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการด าเนินงานในการ
ช่วยเหลือชุมชน สังคม สถานศึกษา เช่น การ
แนะน า การป้องกันแก้ปัญหาสังคมที่สอดคล้อง
กับนโยบายของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจชุมชน 
สังคมและจังหวัด 

๑. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
วิเคราะห์เนื้อหาความสัมพันธ์หลักการของเรื่องที่อ่านได้ 
๒. นักเรียนสามารถแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นวิเคราะห์เนื้อหา 
ตีความสรุปความและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ 
๓. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
๔. นักเรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสุข
ภาวะทางด้านร่างกายจิตใจ สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืนได้เป็น
อย่างดี 
๕. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
สามารถจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ได้
เหมาะสม 
6.โรงเรียนส่งเสริมการจัดและตกแต่งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆให้มีบรรยากาศที่ดีและเหมาะสม 
7. ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดเตรียมสื่อการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสอดคล้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระ
และตัวผู้เรียนโรงเรียนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
อย่างเด่นชัด 
8. ครูแสวงหาความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยท ากิจกรรม 
PLC อย่างต่อเนื่องเพ่ือหาแนวทางพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
9. นักเรียนมีความสามารถและมีทักษะในการสื่อสารทางด้าน
ภาษาเพ่ือให้เท่าทันต่อกลุ่มประชาคมอาเซียน และสามารถ
สื่อสารเชื่อมโยงกับนานาชาติ 
10. สถานศึกษามีการด าเนินงานในการช่วยเหลือชุมชน สังคม 
สถานศึกษา ปลูกฝังให้มีคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อเป็นแนวทาง
ใน การแนะน า การป้องกันแก้ปัญหาสังคมที่สอดคล้องกับ
นโยบายของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจชุมชน สังคมและจังหวัด 
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 4.4  กลยุทธ์ของโรงเรียน 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
เป้าหมาย กลยุทธ์ 

1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ 
แสดงออกทางอารมณ์ได ้
3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็น 
สมาชิกท่ีดีของสังคม 
4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร มีทักษะ 
การคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

1.ด้านคุณภาพของเด็ก 

5. โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
6. โรงเรียนมีครูจ านวนเพียงพอกับชั้นเรียน 
7. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ที่  
ปลอดภัยและเพียงพอต่อการจัดประสบการณ์ 
8. โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

2.ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

9. ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ี 
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม 
 ศักยภาพ 
10. ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น 
และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
11. ครูจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
12. ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและ 
น าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

3. ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

13. เด็กมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศ 
 ในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
14. สถานศึกษามีการด าเนินงานในการช่วยเหลือชุมชน 
สังคม สถานศึกษา เช่น การชี้แนะ การป้องกัน 
 แก้ปัญหาสังคมที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ 
 สภาพเศรษฐกิจชุมชน สังคมและจังหวัด 

4. ด้านมาตรการส่งเสริมตามนโยบายและจุดเน้นการ
ปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป้าหมาย กลยุทธ์ 

๑. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
วิเคราะห์เนื้อหาความสัมพันธ์หลักการของเรื่องที่อ่านได้ 
๒. นักเรียนแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นวิเคราะห์เนื้อหา 
ตีความสรุปความและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่
อ่านได ้
๓. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
๔. นักเรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
สุขภาวะทางด้านร่างกายจิตใจ สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืนได้
เป็นอย่างด ี

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

๕. โรงเรียนมีการจัดการการศึกษาที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพสามารถจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้ได้เหมาะสม 
6.โรงเรียนส่งเสริมการจัดและตกแต่งห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการต่างๆให้มีบรรยากาศที่ดีและเหมาะสม 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ             

7. ครูวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล และจัดเตรียมสื่อ
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสอดคล้องกับตัวชี้วัด
กลุ่มสาระและตัวผู้เรียน 
8. ครูแสวงหาความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยท า
กิจกรรม PLC อย่างต่อเนื่องเพ่ือหาแนวทางพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 

3. ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

9. นักเรียนมีความสามารถและมีทักษะในการสื่อสาร
ทางด้านภาษาเพ่ือให้เท่าทันต่อกลุ่มประชาคมอาเซียนและ
สามารถสื่อสารเชื่อมโยงกับนานาชาติ 
10. สถานศึกษามีการด าเนินงานในการช่วยเหลือชุมชน 
สังคม สถานศึกษา ปลูกฝังให้มีคุณธรรม  จริยธรรมเพ่ือ
เป็นแนวทางใน การแนะน า การป้องกันแก้ปัญหาสังคมที่
สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจชุมชน 
สังคมและจังหวัด 

4. ด้านมาตรการส่งเสริมสถานศึกษา ให้พัฒนาตาม
นโยบาย จุดเน้นและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
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3.1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์ 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.ด้านคุณภาพ 
ของเด็ก 

1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง  
มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

- ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

- ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

- ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร  
มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

- ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสาร มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

2. ด้าน
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

 

5. โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 

- โรงเรียนมหีลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง     
ในการใช้หลักสูตรอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

6. โรงเรียนมีครูจ านวนเพียงพอกับชั้นเรียน - โรงเรียนมีครูจ านวนเพียงพอกับชั้นเรียน 

7. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือ 
การเรียนรู้ ที่ปลอดภัยและเพียงพอต่อการ 
จัดประสบการณ์ 

- โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ 
เรียนรู้ ที่ปลอดภัยและเพียงพอต่อการจัด 
ประสบการณ์ 
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ในการใช้บริการอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

8. โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิด 
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

- โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

3. ด้านการจัด
ประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

9. ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

- ร้อยละของครูที่จัดประสบการณ์ ที่ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

10. ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

- ร้อยละของครูที่สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

11. ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ใช้สื่อและเทคโนโลยีไดเ้หมาะสมกับวัย 

- ร้อยละของครูที่จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีไดเ้หมาะสม 
กับวัยของเด็ก 

 

ส่วนที่ 3 การก าหนดตวัช้ีวัดความส าเร็จ และโครงการ กิจกรรม 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
12. ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตาม 
สภาพจริงและน าผลการประเมิน 
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด  
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

- ร้อยละของครูที่มีการประเมินพัฒนาการ 
เด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน 
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

4. ด้านมาตรการ
ส่งเสริม 
ตามนโยบายและ
จุดเน้น 
การปฏิรูป
การศึกษาของ 
สถานศึกษา 

13. เด็กมีประสบการณ์การใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้เหมาะสม
กับวัย 

- ร้อยละของเด็กใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

14. สถานศึกษามีการด าเนินงานในการ 
ช่วยเหลือชุมชน สังคม สถานศึกษา เช่น  
การชี้แนะ การป้องกัน แก้ปัญหาสังคมที่ 
สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ 
สภาพเศรษฐกิจชุมชน สังคมและจังหวัด 

- สถานศึกษามีการด าเนินงานในการ 
ช่วยเหลือชุมชน สังคม สถานศึกษา เช่น  
การชี้แนะ การป้องกัน แก้ปัญหาสังคมที่ 
สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ 
สภาพเศรษฐกิจชุมชน สังคมและจังหวัด 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องใน 
การช่วยเหลือชุมชน สังคม สถานศึกษา  

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 
 

๑. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น
เ กี่ ย วกั บ เ รื่ อ งที่ อ่ า น  วิ เ ค ร า ะห์ เ นื้ อห า
ความสัมพันธ์หลักการของเรื่องที่อ่านได้ 

- ร้อยละของนักเรียนสามารถอ่านคิดวิเคราะห์
เนื้อหาความสัมพันธ์หลักการของเรื่องที่อ่านได้ 

๒. นักเรียนแยกข้อ เท็จจริ ง  ข้อคิด เห็น
วิเคราะห์เนื้อหา ตีความสรุปความและแสดง
ความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ 

- ร้อยละของเด็กสามารถแยกข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็นวิเคราะห์เนื้อหา ตีความสรุปความและ
แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ 

๓. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

- ร้อยละของเด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

๔. นักเรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และสุขภาวะทางด้านร่างกายจิตใจ 
สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

- ร้อยละของเด็กที่มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม ที่
พึงประสงค์บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
- ร้อยละของเด็กที่แสดงออกถึงความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- ร้อยละของเด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาไทย 

2.ด้าน 
กระบวนการ 
บริหารและการ
จัดการ             

๕. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่เป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพสามารถจัดประสบการณ์
ในการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ได้เหมาะสม 
6. โรงเรียนส่งเสริมการจัดและตกแต่ง
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆให้มี
บรรยากาศที่ดีและเหมาะสม 

- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การใช้บริการอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3. ด้านการจัด
กระบวนการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

7. ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
จัดเตรียมสื่อการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เพ่ือสอดคล้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระและตัว
ผู้เรียน 

-ร้อยละของครูผู้สอนมีทักษะในการใช้สื่อและ
เทคโนโลยี 
 

8. ครูแสวงหาความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยท ากิจกรรม PLC อย่างต่อเนื่องเพ่ือหา
แนวทางพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

- ร้อยละของครูผู้สอนมีการพัฒนาแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการเรียนการสอน 

4. ด้านมาตรการ
ส่งเสริม
สถานศึกษา ให้
พัฒนาตาม
นโยบาย จุดเน้น
และแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

9. นักเรียนมีความสามารถและมีทักษะในการ
สื่อสารทางด้านภาษาเพ่ือให้เท่าทันต่อกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนและสามารถสื่อสาร
เชื่อมโยงกับนานาชาติ 

- ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร
ทางด้านภาษา 
 
 

 10. สถานศึกษามีการด าเนินงานในการ
ช่วยเหลือชุมชน สังคม สถานศึกษา ปลูกฝัง
ให้มีคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางใน 
การชี้แนะ การป้องกันแก้ปัญหาสังคมที่
สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ สภาพ
เศรษฐกิจชุมชน สังคมและจังหวัด 

- ร้อยละของเด็กมีอัตลักษณ์ตามท่ีก าหนดที่ 
ชัดเจน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ  ปีการศึกษา  2562 - 2564        
 
   19 

3.2. การก าหนดโครงการ กจิกรรมตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ(ของเป้าหมาย) โครงการ กิจกรรม 
1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

- ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการด้าน 
ร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

1. โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
   - กิจกรรมชั่งน้ าหนัก-วัดส่วนสูง 
   - กิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์ 
   - กิจกรรมดื่มนมกันเถอะ 
   - กิจกรรมตรวจสุขภาพ 

2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

- ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการด้าน 
อารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

2. โครงการหนูน้อยคนเก่ง 
   - กิจกรรมนิทานพาเพลิน 
   - กิจกรรมหนูน้อยรักษ์วัฒนธรรม 

3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

- ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการด้าน 
สังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็น 
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

3. โครงการเด็กดีศรีอาเวฯ 
   - กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
   - กิจกรรมงามอย่างไทย งามอย่างอาเวฯ 
   - กิจกรรมไม่ลา ไม่ขาด ไม่มาสาย 
   - กิจกรรมเรียนดีประพฤติดี มีคุณธรรม
จริยธรรม 
4. โครงการวันส าคัญ 
   - กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
   - กิจกรรมวันคริสต์มาส 
   - กิจกรรมวันฉลองศาสนนามโรงเรียน 
   - กิจกรรมวันไหว้ครู 
   - กิจกรรมวันพ่อ 
   - กิจกรรมวันแม่ 
   - กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
   - กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
   - กิจกรรมวันลอยกระทง 
   - กิจกรรมวันสงกรานต์ 
   - กิจกรรมมนัสการพระมงคลมิ่งเมือง 
   - กิจกรรมวันเด็ก 
5. โครงการกีฬาสี 

4. เด็กมีพัฒนาการด้านสื่อสาร
สติปัญญา มีทักษะการคิด
พ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

- ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการด้าน 
สติปัญญา สื่อสาร มีทักษะการคิด   
พ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

6. โครงการเติมความรู้ หนูท าได้ 
   - กิจกรรมวันวิชาการอนุบาลแสนรัก 
   - กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

5. โรงเรียนมีหลักสูตร
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

- โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ที่ 
เกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตรอยู่ใน 
ระดับดีเลิศขึ้นไป 

7. โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียน 
การสอน 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ(ของเป้าหมาย) โครงการ กิจกรรม 
6. โรงเรียนมีครูจ านวนเพียงพอ 
กับชั้นเรียน 

- โรงเรียนมีครูจ านวนเพียงพอกับชั้น
เรียน 
 

8. โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ 
    - กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร 
    - กิจกรรมเยี่ยมบ้านบุคลากร 

7. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม 
และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ที่
ปลอดภัยและเพียงพอต่อการ
จัดประสบการณ์ 

- โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ ที่ปลอดภัยและ 
เพียงพอต่อการจัดประสบการณ์ 
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ที่ 
เกี่ยวข้องในการใช้บริการอยู่ในระดับ
ดีเลิศขึ้นไป 

9. โครงการส่งเสริมและจัดบรรยากาศเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
   - กิจกรรมพัฒนาห้องประกอบการต่างๆ 
   - กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ 
   - กิจกรรมจัดหาและจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 
   - กิจกรรมลานแหล่งเรียนรู้ 
   - กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   - กิจกรรมประหยัดน้ าประหยัดไฟ 
   - กิจกรรมรักสิ่งแวดล้อม 

8. โรงเรียนมีระบบบริหาร 
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

- โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่ 
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ที่ 
เกี่ยวข้องในระบบบริหารคุณภาพที่ 
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

10. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร 
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

9. ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการ 
จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง 
สมดุลเต็มศักยภาพ 

- ร้อยละของครูที่จัดประสบการณ์  
ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

11. โครงการพัฒนาบุคลากร 
 

10. ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับ 
ประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

- ร้อยละของครูที่สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

12. โครงการพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 
   - กิจกรรม Project Approach (STEM) 
   - กิจกรรม Best Practice 
   - กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 

11. ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยี 
ไดเ้หมาะสมกับวัย 

- ร้อยละของครูที่จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีได้
เหมาะสมกับวัยของเด็ก 

13. โครงการห้องเรียนน่าอยู่ สื่อการเรียนรู้
หลากหลาย 
   - กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน 
   - กิจกรรมประกวดห้องเรียน 

12. ครูมีการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ร้อยละของครูที่มีการประเมินพัฒนา 
การเด็กตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

14. โครงการวัดประเมินพัฒนาการ 
   - กิจกรรมสรุปผลการพัฒนาเด็กทุกด้าน 
   - กิจกรรมยุวบัณฑิต 
   - กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ(ของเป้าหมาย) โครงการ กิจกรรม 
13. เด็กมีประสบการณ์การใช้ 
ภาษาต่างประเทศในการ 
สื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

- ร้อยละของเด็กใช้
ภาษาต่างประเทศ 
ในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

15. โครงการการจัดการเรียนรู้สู่ ยุค 
Thailand 4.0 
   - กิจกรรมภาษาพาเพลิน 
   - กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า 
   - กิจกรรมเวทหีนูน้อยคนเก่ง 

14. สถานศึกษามีการ 
ด าเนินงานในการช่วยเหลือ 
ชุมชน สังคมสถานศึกษา เช่น 
การชี้แนะการป้องกัน แก้ปัญหา
สังคมที่สอดคล้องกับ นโยบาย
ของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ 
ชุมชนสังคมและจังหวัด 

- สถานศึกษามีการด าเนินงานในการ
ช่วยเหลือชุมชน สังคม สถานศึกษา 
เช่น การชี้แนะ การป้องกันแก้ปัญหา
สังคมที่สอดคล้องกับนโยบายของ
ภาครัฐสภาพเศรษฐกิจชุมชน สังคม
และจังหวัด 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่ 
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือชุมชน 
สังคม สถานศึกษา 

16. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน บ้านและ
โรงเรียน 
   - กิจกรรมธารน้ าใจสู่ชุมชน 
   - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
   - กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 
   - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
   - กิจกรรมทัศนศึกษา 
 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ กิจกรรม 

๑. นักเรียนสามารถแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
วิเคราะห์เนื้อหาความสัมพันธ์
หลักการของเรื่องที่อ่านได้ 

- ร้อยละของนักเรียนสามารถอ่านคิด
วิเคราะห์ เนื้อหาความสัมพันธ์
หลักการของเรื่องที่อ่านได้ 

 

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการคิดวิเคราะห์
และเขียนสื่อความ 
    - กิจกรรมอ่านข่าวเล่าเรื่อง 
    - กิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
    - กิจกรรมอ่านหนังสือนอกเวลา   
(Reading Time) 
   - กิจกรรมเรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า 
2. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าระดับชั้น 
 ประถมศึกษา 
 

๒.นักเรียนแยกข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็นวิเคราะห์เนื้อหา 
ตีความสรุปความและแสดง
ความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่
อ่านได้ 

- ร้อยละของนักเรียนสามารถแยก
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นวิเคราะห์
เนื้อหา ตีความสรุปความและแสดง
ความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ 

1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
คณิตศาสตร์ 
   - กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 
   - กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
   - Math Media 
   - กิจกรรมสูตรคูณหรรษา 
2.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ 
   - STEM Education 
   - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
   - โครงงานวิทยาศาสตร์ 
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เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ กิจกรรม 

3.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สังคมศึกษา 
   - กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 
   - กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านอีสาน 

๓. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

- ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา 
    - กิจกรรมห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
    - กิจกรรมบทเรียนออนไลน์ 

๔. นักเรียนมีคุณลักษณะ 
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และสุขภาวะทางด้านร่างกาย
จิตใจ สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืน
ได้เป็นอย่างดี 

- ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม
จริยธรรมค่านิยม ที่พึงประสงค์บน
พ้ืนฐานความเป็นไทย 
- ร้อยละของนักเรียนที่แสดงออกถึง
ความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
- ร้อยละของนักเรียนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิ
ปัญญาไทย 
-ร้อยละของนักเรียนได้รับการ
ติดตามจากครูผู้สอนเป็นรายบุคคล 

1.โครงการคุณธรรมจริยธรรม 
   - กิจกรรมค่ายผู้น าคุณธรรมจริยธรรม 
   - กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 คุณธรรม 
2.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพัก 
แรม 
3.โครงการช่วยเหลือนักเรียน 
   - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
   - กิจกรรมบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 

๕. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
สามารถจัดประสบการณ์ในการ
เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ได้
เหมาะสม 
 

- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องในการใช้บริการอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพภายใน 
   - กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 ประจ าปี 
   - กิจกรรมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   - กิจกรรมติดตามและประเมินคุณภาพ   
ภายใน 
   - กิจกรรมการจัดท ารายงานและสรุป 
รายงานประจ าปี (SAR) โรงเรียน 
2.โครงการซ่อมบ ารุงและจัดซื้อจัดหา 
   - กิจกรรมซ่อมแซมและปรับปรุงสถานที่ 
   - กิจกรรมจัดหาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์     
3. โครงการส่งเสริม  สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   - กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ 
   - กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น      
4. โครงการสร้างขวัญและก าลังใจครู 
   - กิจกรรมเยี่ยมบ้านครู 
   - กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
   - กิจกรรมสวัสดิการครู 
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เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ กิจกรรม 

6.โรงเรียนส่งเสริมการจัดและ
ตกแต่งห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ ให้มีบรรยากาศที่ดีและ
เหมาะสม 

- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ที่ใช้
บริการในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

โครงการส่งเสริมและจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
   - กิจกรรมห้องประกอบการต่างๆ 
   - กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ผู้เรียนน่ารัก 

7. ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และจัดเตรียมสื่อการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือ
สอดคล้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระ
และตัวผู้เรียน 

- ร้อยละของครูผู้สอนมีทักษะในการ
ใช้สื่อและเทคโนโลยี 

 

1.โครงการยกระดับการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.โครงการพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะในการ
ผลิตสื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
   - กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   - กิจกรรมผลิตสื่อและเทคโนโลยี 
   - กิจกรรม PLC 

8. ครูแสวงหาความรู้แลt
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยท า
กิจกรรม PLC อย่างต่อเนื่อง
เพ่ือหาแนวทางพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 

- ร้อยละของครูผู้สอนมีการพัฒนา
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเรียน
การสอน 

 

1.โครงการพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะในการ
ผลิตสื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  - กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  - กิจกรรมผลิตสื่อและเทคโนโลยี 
  - กิจกรรม PLC 
2.โครงการวิจัยในชั้นเรียน 

9. นักเรียนมีความสามารถและ
มีทักษะในการสื่อสารทางด้าน
ภาษาเพ่ือให้เท่าทันต่อกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน และสามารถ
สื่อสารเชื่อมโยงกับนานาชาติ 

- ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการ
สื่อสารทางด้านภาษา 

 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
   - กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
   - กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   
เพ่ือการสื่อสาร 
   - กิจกรรมค าศัพท์น่ารู้ 
   - กิจกรรมแบ่งปันภาษาอังกฤษ 
   - กิจกรรมภาษาจีน 

10. สถานศึกษามีการ
ด าเนินงานในการช่วยเหลือ
ชุมชน สังคม สถานศึกษา 
ปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม
เพ่ือเป็นแนวทางใน การแนะน า 
การป้องกันแก้ปัญหาสังคมที่
สอดคล้องกับนโยบายของ
ภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจชุมชน 
สังคมและจังหวัด 

- ร้อยละของนักเรียนมีอัตลักษณ์ 
ตามท่ีก าหนดที่ชัดเจน                    

1.โครงการสานสัมพันธ์กับชุมชน (โรงเรียน
คุณธรรมตามวิถีคริสต์ อัตลักษณ์ 4)   
   - กิจกรรมอัตลักษณ์ 4 
   - กิจกรรมธารน้ าใจสู่ชุมชน 
   - กิจกรรมเติมรักเติมสุข 
2.โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
   - กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและประชุม
ผู้ปกครอง 
 
3.โครงการวันส าคัญทางศาสนา 
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เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ กิจกรรม 

   - กิจกรรมวันเข้าพรรษา/วันอาสาฬหบูชา 
   - กิจกรรมวันนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง
(พระใหญ่) 
   - กิจกรรมวันคริสต์มาส 
   - กิจกรรมวันฉลองศาสนนามของ
โรงเรียน 
 
โครงการวันส าคัญทางราชการ 
   - กิจกรรมวันไหว้ครู 
   - กิจกรรมวันครู 
   - กิจกรรมวันแม่ 
   - กิจกรรมวันพ่อ 
   - กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
   - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
   - กิจกรรมวันสงกรานต์ 
4.โครงการสร้างขวัญและก าลังใจครู 
   - กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร 
   - กิจกรรมเยี่ยมบ้านบุคลากร 
   - กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 
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ระดับการศึกษาปฐมวัย 
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านคุณภาพของเด็ก 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย)     

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

  (ของเป้าหมาย) 
 รายปี 

โครงการ  
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน    
การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 
(มฐ./ตัว
บ่งชี้) 

 
ฝ่าย 

รับผิด 
ชอบ 
 

ปี 
25
62 

ปี 
25
63 

ปี 
25
64 

1. เด็กมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกายแข็งแรง 
มีสุขนิสัยที่ดี
และดูแลความ
ปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

- ร้อยละของเด็ก
ที่มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัย
ที่ดีและดูแลความ
ปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

85 90 95 โครงการหนูน้อย
สุขภาพดี 
- กิจกรรมชั่งน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง 
- กิจกรรมอาหารดีมี
ประโยชน์ 
- กิจกรรมดื่มนมกัน
เถอะ 
- กิจกรรมตรวจ
สุขภาพ 

500 
 

มฐ.1 
ประเด็น

พิจารณาที่ 
1, 2  

ฝ่าย
วิชาการ 

2. เด็กมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและ
แสดงออกทาง 

   อารมณ์ได้ 

- ร้อยละของเด็ก
ที่มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์จิตใจ 
ควบคุมและ 
แสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

90 93 96 โครงการหนูน้อยคน
เก่ง 
- กิจกรรมนิทาน 
พาเพลิน 
- กิจกรรมหนูน้อย 
รักษ์วัฒนธรรม 

 
 

  1,500 
 

  1,500 

มฐ.1 
ประเด็น

พิจารณาที่ 
2, 4 

ฝ่าย
วิชาการ 

3. เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สังคมช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็น 
สมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

- ร้อยละของเด็ก
ที่มีพัฒนาการ
ด้านสังคม  
ช่วยเหลือตนเอง
และเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคม 

85 90 95 1. โครงการเด็กดี 
ศรีอาเวฯ 
- กิจกรรมโรงเรียน 
คุณธรรม 
- กิจกรรมงามอย่าง
ไทย งามอย่างอาเว 
- กิจกรรมไม่ลา ไม่ขาด 
ไม่มาสาย 
- กิจกรรมเรียนดี
ประพฤติดี มีคุณธรรม  
จริยธรรม 
- กิจกรรมหนูน้อยรักษ์
ประชาธิปไตย 

10,000 
 

มฐ.1 
ประเด็น

พิจารณาที่ 
2 , 3 

 
 
 
 
 
 

 

ฝ่าย
กิจการ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 

 

ส่วนที่ 4 การก าหนดแผนการด าเนินงานและงบประมาณ 
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เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย)     

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

  (ของเป้าหมาย) 
 รายปี 

โครงการ  
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน    
การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 
(มฐ./ตัว
บ่งชี้) 

 
ฝ่าย 

รับผิด 
ชอบ 
 

ปี 
25
62 

ปี 
25
63 

ปี 
25
64 

3. เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สังคมช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็น 
สมาชิกท่ีดีของ
สังคม  (ต่อ) 

- ร้อยละของเด็ก
ที่มีพัฒนาการ
ด้านสังคม  
ช่วยเหลือตนเอง
และเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคม  

85 90 95 2. โครงการ+วันส าคัญ 
- กิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- กิจกรรมวันฉลองศา
สนนามโรงเรียน 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กิจกรรมวันพ่อ 
- กิจกรรมวันแม่ 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
- กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
- กิจกรรมวันลอย
กระทง 
- กิจกรรมวันสงกรานต์ 
- กิจกรรมมนัสการ 
พระมงคลมิ่งเมือง 
- กิจกรรมวันเด็ก 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

มฐ.1 
ประเด็น
พิจารณา 

ที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฝ่าย
กิจการ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.โครงการกีฬาสี  
ภายใน 

10,000 
 

มฐ.1 
ประเด็น
พิจารณา 

ที่ 1 

ฝ่าย
กิจการ
นักเรียน 

4. เด็กมี
พัฒนาการด้าน 
สติปัญญา 
สื่อสาร มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐาน
และแสวงหา
ความรู้ได้ 

- ร้อยละของเด็ก
ที่มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา 
สื่อสาร มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐาน
และแสวงหา
ความรู้ได้ 

85 90 95 โครงการเติม 
ความรู้ หนูท าได้ 
- กิจกรรมวันวิชาการ
อนุบาลแสนรัก 
- กิจกรรมบ้าน 
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

15,000 มฐ.1 
ประเด็น
พิจารณา 

ที4่ 

ฝ่าย
วิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย)     

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
 รายปี โครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน    
การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 
(มฐ./ตัว
บ่งชี้) 

ฝ่าย 
รับผิด 
ชอบ 
 ปี 

25
62 

ปี 
25
63 

ปี 
25 
64 

5. โรงเรียนมี
หลักสูตร
ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 
ด้านสอดคล้อง
กับบริบทของ
ท้องถิ่น 

 

- โรงเรียนมีหลัก- 
สูตรครอบคลุม
พัฒนาการ 

  ทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับ 

  บริบทของท้องถิ่น 
- ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการใช้หลักสูตร
อยู่ในระดับดีเลิศ
ขึ้นไป 

ดี 
 
 
 
 
 

85 

ดี
เลิศ 

 
 
 
 

90 

ยอด
เยี่ยม 

 
 
 
 

95 

โครงการพัฒนา 
หลักสูตรการเรียน 
การสอน 
 

5,000 มฐ.2 
ประเด็น
พิจารณา 

ที่ 1 
 
 
 
 
 
 

ฝ่าย
วิชาการ 

6. โรงเรียนมีครู
จ านวนเพียงพอ
กับชั้นเรียน 

- โรงเรียนมีครู
จ านวนเพียงพอ
กับชั้นเรียน 
 

ดี 
 
 

ดี
เลิศ 

 
 

ยอด
เยี่ยม 
 

โครงการสร้าง 
ขวัญและก าลังใจ 
- กิจกรรมสวัสดิการ   
บุคลากร 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
บุคลากร 

 
 
15,000 

 
5,000 

 

มฐ.2 
ประเด็น
พิจารณา 

ที่ 2 

ฝ่าย
อ านวย 
การและ
บริหาร

งบ 
ประมาณ 
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เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย)     

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
 รายปี โครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน    
การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 
(มฐ./ตัว
บ่งชี้) 

ฝ่าย 
รับผิด 
ชอบ 
 ปี 

25
62 

ปี 
25
63 

ปี 
25 
64 

7. โรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อม 
และสื่อเพ่ือการ 
เรียนรู้ ที่
ปลอดภัยและ
เพียงพอต่อการ
จดั
ประสบการณ์ 

- โรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อม
และสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ ที่
ปลอดภัยและ
เพียงพอต่อการ
จัดประสบการณ์ 
- ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการใช้บริการ
อยู่ในระดับดีเลิศ 

   ขึ้นไป 

ดี 
 
 
 
 
 
 

90 

ดี
เลิศ 

 
 
 
 
 

95 

ยอด
เยี่ยม 

 
 
 
 
 

97 

โครงการ 
ส่งเสริมและจัด 
บรรยากาศเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
- กิจกรรมพัฒนา 
ห้องประกอบการ
ต่างๆ 
- กิจกรรมห้องเรียน
น่าอยู่ 
- กิจกรรมจัดหาและ
จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 
- กิจกรรมลาน 
แหล่งเรียนรู้ 
- กิจกรรมภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 
- กิจกรรมแยกขยะ- 
รีไซเคิล 
- กิจกรรมประหยัด 
น้ าประหยัดไฟ 
- กิจกรรมรัก
สิ่งแวดล้อม 

10,000 มฐ.2 
ประเด็น
พิจารณา 
ที่ 3,4,5 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่าย
บริหาร 
งาน
ทั่วไป 
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เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย)     

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
 รายปี โครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน    
การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 
(มฐ./ตัว
บ่งชี้) 

ฝ่าย 
รับผิด 
ชอบ 
 ปี 

25
62 

ปี 
25
63 

ปี 
25 
64 

8. โรงเรียนมี
ระบบบริหาร
คุณภาพให้
ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนที่เปิด
โอกาสร่วม 

- โรงเรียนมีระบบ
บริหารคุณภาพที่
เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 
- ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิด
โอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 

ดี 
 
 
 
 

85 
 

ดี
เลิศ 

 
 
 

90 

ยอด
เยี่ยม 

 
 
 

95 

โครงการ 
พัฒนาระบบการ 
บริหารคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
 
 
 

8,000 มฐ.2 
ประเด็น
พิจารณา 

ที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่าย
อ านวย 
การและ
บริหาร

งบ 
ประมาณ 

 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที่  3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย)     

   ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

  (ของเป้าหมาย) 
 รายปี โครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน    
 การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 
(มฐ./ตัว
บ่งชี้) 

ฝ่าย 
รับผิด 
ชอบ 
 ปี 

25
62 

ปี 
25
63 

ปี 
25
64 

9. ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้าน
การจดั
ประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

- ร้อยละของครูที่
จัดประสบการณ์
ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

90 92 95 โครงการ 
พัฒนาบุคลากร 
 
 

20,000  มฐ.3 
ประเด็น
พิจารณา 

ที ่1 
 

ฝ่าย
อ านวย 
การและ
บริหาร

งบ 
ประมาณ 
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เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย)     

   ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

  (ของเป้าหมาย) 
 รายปี โครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน    
 การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 
(มฐ./ตัว
บ่งชี้) 

ฝ่าย 
รับผิด 
ชอบ 
 ปี 

25
62 

ปี 
25
63 

ปี 
25
64 

10. ครูสร้าง 
โอกาสให้เด็ก
ได้รับ
ประสบการณ์
ตรง เล่นและ 
ปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

- ร้อยละของครูที่
สร้างโอกาสให้
เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

87 90 96 โครงการพัฒนาเด็ก
ตามศักยภาพ 

- - กิจกรรม Project     
Approach(STEM) 

- - กิจกรรม Best 
Practice 

- - กิจกรรมหนูน้อยรัก
การอ่าน 

5,000 มฐ.3 
ประเด็น
พิจารณา 

ที่ 2 

ฝ่าย
วิชาการ 

11. ครูจัด 
บรรยากาศที่
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยี
ไดเ้หมาะสมกับ
วัย 

- ร้อยละของครูที่
จัดบรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีได้
เหมาะสมกับวัย
ของเด็ก 

90 92 97 โครงการห้องเรียนน่า
อยู่  
สื่อการเรียนรู้     
หลากหลาย 
- กิจกรรมผลิตสื่อ 
การเรียนการสอน 
- กิจกรรมประกวด 
ห้องเรียน 

3,000 มฐ.3 
ประเด็น
พิจารณา 

ที3่ 

ฝ่าย
บริหาร 
งาน
ทั่วไป 

12. ครูมีการ 
ประเมิน 
พัฒนาการเด็ก 
ตามสภาพจริง 
และน าผลการ 
ประเมิน 
พัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการ
จดั
ประสบการณ์ 
และพัฒนาเด็ก 

- ร้อยละของครูที่
มีการประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริง
และน าผลการ
ประเมิน
พัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

85 90 95 โครงการวัด 
ประเมินผลพัฒนาการ 
-  กิจกรรมสรุปผล 
การพัฒนาเด็กทุกด้าน 
- กิจกรรมยุวบัณฑิต 
- กิจกรรมวิจัยในชั้น
เรียน 
 

5,000 มฐ.3 
ประเด็น
พิจารณา 

ที่ 4 

ฝ่าย
วิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 4 ด้านมาตรการส่งเสริมสถานศึกษา ให้พัฒนาตามนโยบาย จุดเน้นและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย)     

   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  (ของเป้าหมาย) 

 รายปี 
โครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน    
การศึกษา 
ของสถาน 

ศึกษา 
(มฐ./ตัว
บ่งชี้) 

 
ฝ่าย 

รับผิด 
ชอบ 
 

ปี 
25
62 

ปี 
25
63 

ปี 
25 
64 

13. เด็กมี
ประสบการณ์
การใช้ภาษา 
ต่างประเทศ 
ในการสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย 
 
 
 

- ร้อยละของเด็ก
ใช้
ภาษาต่างประเทศ
ในการสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย 

85 90 95 โครงการการ 
จัดการเรียนรู้ สู่ยุค  
Thailand 4.0 
- กิจกรรมภาษา    
พาเพลิน 
- กิจกรรม
ภาษาอังกฤษวันละค า 
- กิจกรรมเวทหีนนู้อย
คนเก่ง 

 
 
 

1,000 
 
 
 
 

1,000 

มฐ.1 
ประเด็น
พิจารณา 
ที่ 2,3,4 

 

ฝ่าย
วิชาการ 

14.สถานศึกษา 
มีการ
ด าเนินงาน 
ในการช่วยเหลือ
ชุมชน สังคม
สถานศึกษา 
เช่น การชี้แนะ 
การป้องกัน 
แก้ปัญหาสังคม
ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของ
ภาครัฐ สภาพ
เศรษฐกิจชุมชน 
สังคมและ
จังหวัด 

- สถานศึกษามี
การด าเนินงานใน
การช่วยเหลือ
ชุมชน สังคม 
สถานศึกษา เช่น 
การชี้แนะ การ
ป้องกัน แก้ปัญหา
สังคมท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายของ
ภาครัฐสภาพ
เศรษฐกิจชุมชน 
สังคมและจังหวัด 
- ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องในการ
ช่วยเหลือชุมชน 
สังคม 
สถานศึกษา   

ดี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
87 

ดี
เลิศ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
92 

ยอด
เยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
96 

โครงการสาน 
สัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน 
- กิจกรรมธารน้ าใจ 
สู่ชุมชน 
- กิจกรรมประชุม   
ผู้ปกครอง 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 

5,000 

มฐ.2 
ประเด็น
พิจารณา 

ที่ 6 
 

มฐ.3 
ประเด็น
พิจารณา 

ที่ 2 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย)     

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

  (ของเป้าหมาย) 
 รายปี โครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน    
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัว
บ่งชี้) 

ฝ่าย 
รับผิด 
ชอบ 

 ปี 
25
62 

ปี 
25
63 

ปี 
25
64 

๑. นักเรียน
สามารถแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่
อ่านวิเคราะห์
เนื้อหา
ความสัมพันธ์
หลักการของ
เรื่องท่ีอ่านได้ 
 
 
 

- ร้อยละของ
นักเรียนสามารถ
อ่านคิดวิเคราะห์ 
เนื้อหา
ความสัมพันธ์
หลักการของเรื่อง
ที่อ่านได้ 
 
 
 

80 82 85 โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
พัฒนาการคิดวิเคราะห์
และเขียนสื่อความ 
- กิ จ ก ร รม อ่ านข่ า ว  
เล่าเรื่อง 
- กิจกรรมอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง 
- กิจกรรมอ่านหนังสือ
นอก เวลา  (Reading 
Time) 
- กิจกรรมเรียนรู้ผ่าน 
เรื่องเล่า 

1,000 มฐ.1 
ตัวบ่งชี้ข้อ
ที่ 1 

ฝ่าย 
วิชาการ 

๒. นักเรียนแยก
ข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็น
วิเคราะห์เนื้อหา 
ตีความสรุป
ความและแสดง
ความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องที่
อ่านได้ 

- ร้อยละของ
นักเรียนแยก
ข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็น
วิเคราะห์เนื้อหา 
ตีความสรุปความ
และแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอ่านได้ 

80 82 85 1. โครงยกระดับ 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ 
-กิจกรรมคลินิก
คณิตศาสตร์ 
-กิจกรรมสู่ความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์ 
-Math Media 
- กิจกรรมสูตรคูณ
หรรษา 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ.1 
ตัวบ่งชี้ข้อ
ที่ 2 และ
ข้อที่ 5 
 

ฝ่าย 
วิชาการ 

2. โครงยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ 
- STEM Education 
- กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ 
- โครงงานวิทยาศาสตร์ 

20,000 มฐ.1 
ตัวบ่งชี้ข้อ 
ที่ 2 และ
ข้อที่ 5 

ฝ่าย 
วิชาการ 
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เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย)     

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

  (ของเป้าหมาย) 
 รายปี โครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน    
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัว
บ่งชี้) 

ฝ่าย 
รับผิด 
ชอบ 

 ปี 
25
62 

ปี 
25
63 

ปี 
25
64 

     3. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสังคมศึกษา 
- กิจกรรมมัคคุเทศก์
น้อย 
-กิจกรรมการละเล่น
พ้ืนบ้านอีสาน 

5,000 มฐ.1.1 
ตัวบ่งชี้ข้อ
ที่ 2 และ
ข้อที่ 5 

ฝ่าย 
วิชาการ 

๓. นักเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
น าไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 

- ร้อยละของ
นักเรียนสามมารถ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

80 82 85 โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา  
- กิจกรรมห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ 
- กิจกรรมบทเรียน 
ออนไลน์ 

5,000 มฐ.1.1 
ตัวบ่งชี้ข้อ
ที่ 4 

ฝ่าย
วิชาการ 

๔. นักเรียนมี
คุณลักษณะ 
ค่านิยม 
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
สุขภาวะ
ทางด้านร่างกาย
จิตใจ สามารถ
ร่วมงานกับผู้อ่ืน
ได้เป็นอย่างดี 

- ร้อยละของเด็ก
ที่มีคุณธรรม
จริยธรรมค่านิยม 
ที่พึงประสงค์บน
พ้ืนฐานความเป็น
ไทย 
 

80 
 
 
 
 

 

82 
 
 
 
 
 

 

85 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมการเดิน
ทางไกลและอยู่ค่ายพัก
แรม 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ.1.2 
ตัวบ่งชี้ข้อ
ที่ 1 

ฝ่าย
กิจการ
นักเรียน 
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เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย)     

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

  (ของเป้าหมาย) 
 รายปี โครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน    
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัว
บ่งชี้) 

ฝ่าย 
รับผิด 
ชอบ 

 ปี 
25
62 

ปี 
25
63 

ปี 
25
64 

 - ร้อยละของเด็ก
ที่แสดงออกถึง
ความรักชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
- ร้อยละของเด็ก
มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และ
ภูมิปัญญาไทย 

80 
 
 
 
 

80 

82 
 
 
 
 

82 

85 
 
 
 
 

85 

2.โครงการคุณธรรม
จริยธรรม 
- กิจกรรมค่ายผู้น า
คุณธรรมจริยธรรม 
- กิจกรรม 1 ห้องเรียน
1 คุณธรรม 
3.โครงการช่วยเหลือ
นักเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
- กิจกรรมบันทึก
พฤติกรรมนักเรียน 

5,000 มฐ.1.2 
ตัวบ่งชี้ข้อ
ที่ 1 

ฝ่าย
กิจการ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ  ปีการศึกษา  2562 - 2564        
 

 

   35 

กลยุทธ์ที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย)     

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

  (ของเป้าหมาย) 
 รายปี โครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน    
การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 
(มฐ./ตัว
บ่งชี้) 

ฝ่าย 
รับผิด 
ชอบ 

 ปี 
25
62 

ปี 
25
63 

ปี 
25
64 

๕. โรงเรียนมี
การจัดการ
การศึกษาท่ีเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิภาพ
สามารถจัด
ประสบการณ์ใน
การเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้ได้
เหมาะสม 

- ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการใช้บริการ
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 
 

80 82 85 1.โครงการพัฒนา
คุณภาพภายใน 
- กิจกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
- กิจกรรมแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
- กิจกรรมติดตามและ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 
- กิจกรรมการจัดท า
รายงานและสรุป
รายงานประจ าปี 
(SAR) โรงเรียน 

2,000 มฐ.2 
ตัวบ่งชี้ข้อ
ที่  2 

ฝ่าย
วิชาการ 

2.โครงการซ่อมบ ารุง
และจัดซื้อจัดหา 
- กิจกรรมซ่อมแซม
และปรับปรุงสถานที่ 
- กิจกรรมจัดหา  
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์     

10,000 มฐ.2 
ตัวบ่งชี้ข้อ
ที่  5 

ฝ่าย
บริหาร 
งาน
ทั่วไป 

3. โครงการส่งเสริม  
สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ 
- กิจกรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

5,000 มฐ.2 
ตัวบ่งชี้ข้อ
ที่  5 

ฝ่าย
บริหาร 
งาน
ทั่วไป 
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เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย)     

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

  (ของเป้าหมาย) 
 รายปี โครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน    
การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 
(มฐ./ตัว
บ่งชี้) 

ฝ่าย 
รับผิด 
ชอบ 

 ปี 
25
62 

ปี 
25
63 

ปี 
25
64 

     4. โครงการสร้างขวัญ
และก าลังใจครู 
- กิจกรรมสวัสดิการ
บุคลากร 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
บุคลากร 
- กิจกรรมทัศนศึกษา  
-ดูงาน 

30,000 มฐ.2 
ตัวบ่งชี้ข้อ
ที่  4 

ฝ่าย
อ านวย 
การและ
บริหาร

งบ 
ประมาณ 

6.โรงเรียน
ส่งเสริมการจัด
และตกแต่ง
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆให้มี
บรรยากาศที่ดี
และเหมาะสม 

- ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้ที่ใช้บริการ
ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

80 82 85 โครงการส่งเสริมและ
จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
- กิจกรรมห้อง
ประกอบการต่างๆ 
- กิจกรรมห้องเรียนน่า
อยู่ผู้เรียนน่ารัก 

5,000 มฐ.2 
ตัวบ่งชี้ข้อ
ที่  5 

ฝ่าย
บริหาร 
งาน
ทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย)     

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

  (ของเป้าหมาย) 
 รายปี โครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน    
 การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัว
บ่งชี้) 

ฝ่าย 
รับผิด 
ชอบ 

 ปี 
25
62 

ปี 
25
63 

ปี 
25
64 

7. ครูวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และ
จัดเตรียมสื่อ
การจัดการ
เรียนรู้ที่
หลากหลาย 
เพ่ือสอดคล้อง
กับตัวชี้วัดกลุ่ม
สาระและตัว
ผู้เรียน 

-ร้อยละของ
ครูผู้สอนมีทักษะ
ในการใช้สื่อและ
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

80 82 85 1.โครงการยกระดับ
การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

5,000 มฐ.3 
ตัวบ่งชี้ข้อ
ที่ 1 
 

ฝ่าย
วิชาการ 

2.โครงการพัฒนา
ครูผู้สอนให้มีทักษะใน
การผลิตสื่อการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
-กิจกรรมวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
-กิจกรรมผลิตสื่อและ
เทคโนโลยี 
-กิจกรรม PLC 

10,000 มฐ.3ตัว
บ่งชี้ข้อที่ 
2 และข้อ
ที่ 4 
 
 

ฝ่าย
วิชาการ 

8. ครูแสวงหา
ความรู้และ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยท า
กิจกรรม PLC 
อย่างต่อเนื่อง
เพ่ือหาแนวทาง
พัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 

- ร้อยละของ
ครูผู้สอนมีการ
พัฒนาแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม
และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการเรียน
การสอน 
 

80 82 85 1.โครงการพัฒนา
ครูผู้สอนให้มีทักษะใน
การผลิตสื่อการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  -กิจกรรมวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  -กิจกรรมผลิตสื่อและ
เทคโนโลยี 
  -กิจกรรม PLC 
2. โครงการวิจัยชั้น
เรียน 

5,000 มฐ.3 
ตัวบ่งชี้ข้อ
ที่ 2 ,4,5 
 

ฝ่าย
วิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 4 ด้านมาตรการส่งเสริมสถานศึกษา ให้พัฒนาตามนโยบาย จุดเน้นและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย)     

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

  (ของเป้าหมาย) 
 รายปี โครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน    
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัว
บ่งชี้) 

ฝ่าย 
รับผิด 
ชอบ 

 ปี 
25
62 

ปี 
25
63 

ปี 
25
64 

9. นักเรียนมี
ความสามารถ
และมีทักษะใน
การสื่อสาร
ทางด้านภาษา
เพ่ือให้เท่าทัน
ต่อกลุ่ม
ประชาคม
อาเซียน และ
สามารถสื่อสาร
เชื่อมโยงกับ
นานาชาติ 

- ร้อยละของ
นักเรียนมีทักษะ
ในการสื่อสาร
ทางด้านภาษา 
 

80 82 85 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษ 
  -กิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ 
  -กิจกรรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ   
เพ่ือการสื่อสาร 
  -กิจกรรมค าศัพท์น่ารู้ 
  - กิจกรรมแบ่งปัน
ภาษาอังกฤษ 
 - กิจกรรมภาษาจีน 

10,000 มฐ.1.1 
ตัวบ่งชี้ข้อ
ที่ 1,2,5 
 
 

ฝ่าย
วิชาการ 

10.สถานศึกษา
มีการ
ด าเนินงานใน
การช่วยเหลือ
ชุมชน สังคม 
สถานศึกษา 
ปลูกฝังให้มี
คุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อ
เป็นแนวทางใน 
การแนะน า การ
ป้องกัน
แก้ปัญหาสังคม
ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของ
ภาครัฐ สภาพ
เศรษฐกิจชุมชน 
สังคมและ
จังหวัด 

- ร้อยละของ
นักเรียนมี 
อัตลักษณ์ตาม 
ที่ก าหนดที่ชัดเจน                    

80 82 85 1.โครงการสาน
สัมพันธ์กับชุมชน 
(โรงเรียนคุณธรรมตาม
วิถีคริสต์ อัตลักษณ์ 4)   
- กิจกรรมอัตลักษณ์ 4 
- กิจกรรมธารน้ าใจสู่
ชุมชน 
-กิจกรรมเติมรักเติมสุข 
2.โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายและความ
ร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียนและประชุม
ผู้ปกครอง 
3.โครงการวันส าคัญ
ทางศาสนา 
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 

10,000 มฐ.1.2 
ตัวบ่งชี้  
ข้อที่ 1,2 
 
 

ฝ่าย
กิจการ
นักเรียน 
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เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย)     

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

  (ของเป้าหมาย) 
 รายปี โครงการ กิจกรรม งบ 

ประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน    
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัว
บ่งชี้) 

ฝ่าย 
รับผิด 
ชอบ 

 ปี 
25
62 

ปี 
25
63 

ปี 
25
64 

วันอาสาฬหบูชา 
- กิจกรรมวันนมัสการ
พระมงคลมิ่งเมือง 
(พระใหญ่) 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- กิจกรรมวันฉลอง 
ศาสนนามของโรงเรียน 
โครงการวันส าคัญทาง
ราชการ 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กิจกรรมวันครู 
- กิจกรรมวันแม่ 
- กิจกรรมวันพ่อ 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
- กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 
- กิจกรรมวันสงกรานต์ 
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1. สถานศึกษา หน่วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา 
1.1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 
1.2 ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง 
1.3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
1.4 ศูนย์ราชการ จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.1 บ้านพรแดนสรวง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 
2.2 กลุ่มข้าวหอมมะลิ บ้านหนองคู อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 
2.3 กลุ่มจักรสานไม้ไผ่ บ้านเชือก อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 
2.4 พระมงคลมิ่งเมือง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 
2.5 บ้านปลาค้าว อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 
2.6 บ้านนาหมอม้า อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 
2.7 บ้านโนนสูง อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 
2.8 บ้านโคกกลาง อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 
 

3. แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
3.1 สวนสัตว์อุบลราชธานี 
3.2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี 
3.3 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด 
3.4 พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก อ.เมือง จ.ยโสธร 
3.5 เพลาเพลิน/ ภูเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ 
3.6 โบสถ์ไม้มหัศจรรย์ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 
3.7 สักการะสถานพระมารดา แห่งมรณสักขีสองคอน จ.มุกดาหาร 
3.8 สามพันโบก จ.อุบลราชธานี 
3.9 วัดพระใหญ่ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ บ้านปากแซง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 
3.10 สวนอารามภคินีรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  5 แหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
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1. ผู้รับใบอนุญาต 

1. ควบคุมดูแลรับผิดชอบการด าเนินกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบค าสั่ง ประกาศและนโยบายของทาง
ราชการ 

2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยจรรยามารยาทวินัยและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต 
3. บริหารสถานศึกษาให้สอดคลองกับปรัชญาและนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
4. สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้ได้เพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาตนเองตามความเหมาะสม 
5. เสริมสร้างขวัญก าลังใจของบุคลากร 
6. พิจารณาอนุมัติบรรจุหรือถอดถอนอนุญาตการเป็นครู 
7. พิจารณาอนุมัติเอกสารที่เก่ียวข้องกับทางราชการ 
8. พิจารณาวินิจฉัยและตัดสินปัญหาต่างๆตามที่คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาไม่สามารถตัดสินได้ 
9. อนุมัติพิจารณาจ่ายตามงบประมาณ 
10. จัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณประจ าปี 
11. จัดสรรงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด 
12. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 
13. ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและการพัฒนาโรงเรียน 

 
2. ผู้จัดการ 

1. ดูแลรับผิดชอบปฏิบัติงานตามวิธีการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบค าสั่ง และแนวปฏิบัติ 
ประกาศนโยบายของทางราชการ 

2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยจรรยามารยาทวินัยและหน้าที่ของผู้จัดการ 
3. เสนอแนะผู้รับใบอนุญาตในการบริหารบุคคล อาคารสถานที่ วัสดุ-ครุภัณฑ์ ทรัพยากร 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการแก่บุคลากร 
5. ให้ความร่วมมือกับชุมชนตามโอกาสสมควร 
6. สนับสนุนเผยแพร่ข่าวสารของราชการที่เห็นประโยชน์แก่บุคลากร 
7. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้เรียน 

 
3. ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมีการบริหาร และการจัดการศึกษาตามแนวทางการบริหารอย่างชัดเจน บริหารงาน
อย่างมีอิสระเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวต่อการบริหารด้านวิชาการ  ด้านอ านวยการและบริหารงบประมาณ ด้านกิจการ
นักเรียนและด้านอาคารสถานที่ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมด้านวิชาการเป็นหลักส าคัญอันจะก่อให้เกิดความส าเร็จในการ
ปฏิรูปการเรียนรู้และการปฏิรูปการศึกษาโดยรวม จึงมีบทบาทประกอบด้วยเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1. การเป็นผู้น าทางวิชาการ 
2. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
3. การเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
4. การประสานสัมพันธ์ 
5. การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. การสร้างแรงจูงใจ 

ส่วนที่  6 การก าหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรของโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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7. การก ากับ ติดตามและประเมินผล 
8. การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
9. การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
10. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สถานศึกษาก าหนดบทบาทหน้าที่ของครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องการการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดระเบียบคุรุสภาว่าจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556 ซึ่งก าหนดให้ครู
เป็นผู้มีจรรยาบรรณ 5 ด้าน  9  ข้อ ดังนี้ 

 
ด้านที่  1  จรรยาบรรณต่อตนเอง 

ข้อที่ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ
วิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 

 
ด้านที่  2  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

ข้อที่  2 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่ อสัตย์สุ จริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ  
และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ 
 
ด้านที่  3  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

ข้อที่ 3 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่ศิษย์ และ
ผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 

ข้ อที่  4 ผู้ ป ร ะกอบวิ ช าชี พทา งการศึ กษา  ต้ อ งส่ ง เ ส ริ ม ให้ เ กิ ดกา ร เ รี ยนรู้  ทั กษะ  และนิ สั ย 
ที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

ข้อที่ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกายวาจา และ
จิตใจ 

ข้อที่ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกายสติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ 

ข้อที่ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
 
ด้านที่  4  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

ข้อที่ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
ด้านที่  5  จรรยาบรรณต่อสังคม 

ข้อที่ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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5. นักเรียน 
1. นักเรียนต้องมาทันเข้าแถวเคารพธงชาติ  เวลา  08.00  น. 
2. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา 
3. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
4. นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ไม่น้อยกว่า  80 % ดังนี้ 

- กิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ 
- กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมชุมนุมต่างๆ 

5. คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของนักเรียน 
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
- มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ 
- มีความซื่อสัตย์  สุจริต มีจริยธรรม-คุณธรรม เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน 
- มีน้ าใจ มีมารยาท 
- มีการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 
6. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

1. ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
2. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาของสถานศึกษา  
3. ให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
4. ให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
5. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
6. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาด้านวิชาการ ด้านอ านวยการและบริหารงบประมาณ 

ด้านกิจการนักเรียน ด้านบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา 
7. ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตลอดจนวิทยากรภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น            

เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้านรวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 

8. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

 
7. บิดา มารดา ผู้ปกครอง 

การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนจ าเป็นต้องเริ่มจากครอบครัว ดังนั้น พ่อ แม่ ผู้ปกครองจึงเป็นบุคคลส าคัญที่สุดใน
การพัฒนาบุตรหลานของตนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยประสานความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียนดังนี้ 

1. ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคมและวิชาการ 
2. พบปะครู อย่างสม่ าเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับทราบ/ติดตามพัฒนาการของนักเรียน 
3. มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
4. ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแก่สถานศึกษาในเรื่องต่างๆ เพื่อร่วมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
5. ผู้ปกครองควรอ่านรายงานผลการเรียนจากสถานศึกษาที่ผู้เรียนได้รับทุกภาคเรียน 
6. ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่สถานศึกษาถึงความรู้ความสามารถ ความช านาญและความเชี่ยวชาญของ

ตนเอง ตลอดจนสละเวลาที่จะช่วยเหลือสถานศึกษาเพ่ือให้ความรู้และท ากิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา 
7. ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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8. องค์กร ชุมชน และท้องถิ่น 

แนวคิดของการพัฒนาสถานศึกษาซึ่งยึดหลักการร่วมพัฒนาระหว่างสถานศึกษา ชุมชนและการสร้าง
ความสัมพันธ์ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญไม่น้อยกว่าการบริหารในด้านอื่นๆ ความส าเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน เป็นการท าให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจากชุมชน การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการ
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ดังนี้ 

1. ให้ความร่วมมือกับชุมชนในกิจกรรมต่างๆ ในวาระและโอกาสอันสมควรและโรงเรียนสามารถขอความร่วมมือ
และการสนับสนุนจากชุมชนได้ ในวาระและโอกาสอันสมควรเช่นเดียวกัน 

2. สร้างความสัมพันธ์ อันดี กับผู้ปกครองนักเรียนในทุกเวลา และในโอกาสอันเหมาะสม 
3. ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน ๆ  ในชุมชนเดียวกันและใกล้เคียงในด้านกีฬา  วิชาการ และอ่ืนๆ ตาม

ความเหมาะสม 
4. มีการประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามสมควร 
5. ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนจัดกิจกรรมทางศาสนาตามความเหมาะสมและโอกาส 
6. จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าในวาระและโอกาสอันสมควร 
7. มีส่วนร่วมในการเผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีอันเหมาะสมให้แก่ชุมชน 
8. เชิญผู้แทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

สถานศึกษา 
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ระดับการศึกษาปฐมวัย 
กลยุทธ์ที่  1  ด้านคุณภาพของเด็ก 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

1. เด็กมีพัฒนาการด้าน 
ร่างกายแข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดีและดูแล 
ความปลอดภัยของ 
ตนเองได้ 

- ร้อยละ 85  ของเด็กท่ีมี 
พัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและ 
ดูแลความปลอดภัยของ 
ตนเองได้ 

สังเกตและ 
ประเมิน 

พัฒนาการ 
 

แบบ
ประเมิน

พัฒนาการ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 

2. เด็กมีพัฒนาการด้าน 
อารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

- ร้อยละ 90  ของเด็กท่ีมี
พัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุมและ 
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

สังเกตและ 
ประเมิน 

พัฒนาการ 
 

แบบ
ประเมิน

พัฒนาการ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 

3. เด็กมีพัฒนาการด้าน 
สังคมช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

- ร้อยละ 85 ของเด็กท่ีมี
พัฒนาการด้านสังคม  
ช่วยเหลือตนเองและเป็น 
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

สังเกตและ 
ประเมิน 

พัฒนาการ 
 

แบบ
ประเมิน

พัฒนาการ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

4. เด็กมีพัฒนาการด้าน 
สติปัญญา สื่อสาร มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน
และแสวงหาความรู้ได้ 

- ร้อยละ 85 ของเด็กท่ีมี
พัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสาร มีทักษะการคิด   
พ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

สังเกตและ 
ประเมิน 

พัฒนาการ 
 

แบบ
ประเมิน

พัฒนาการ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 

 
กลยุทธ์ที่  2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
5. โรงเรียนมีหลักสูตร 
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 
 4 ด้านสอดคล้องกับ 
บริบทของท้องถิ่น 
 

- โรงเรียนมีหลักสูตร 
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้านสอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น 
- ร้อยละ  85  ของความ
พึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง
ในการใช้หลักสูตรอยู่ใน
ระดับดีเลิศขึ้นไป 

ส ารวจ
ความพึง 
พอใจ 

แบบ
ส ารวจ 

ความพึง 
พอใจ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 

6. โรงเรียนมีครูจ านวน 
เพียงพอกับชั้นเรียน 

- โรงเรียนมีครูจ านวน
เพียงพอกับชั้นเรียน 

 

ส ารวจ
ความพึง 
พอใจ 

แบบ
ส ารวจ 

ความพึง 
พอใจ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ฝ่ายอ านวยการ
และงบประมาณ 

ส่วนที่  7  การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
7. โรงเรียนจัด 
สภาพแวดล้อมและสื่อ 
เพ่ือการเรียนรู้ ที่  
ปลอดภัยและเพียงพอ
ต่อการจัดประสบการณ์ 

- โรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ ที่ปลอดภัยและ
เพียงพอต่อการจัด
ประสบการณ์ 
- ร้อยละ 90 ของความพึง
พอใจของผู้ที่เก่ียวข้องใน
การใช้บริการอยู่ในระดับดี 
เลิศขึ้นไป 

ส ารวจ
ความพึง 
พอใจ 

แบบ
ส ารวจ 

ความพึง 
พอใจ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

8. โรงเรียนมีระบบ
บริหารคุณภาพที่เปิด 
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก 
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

- โรงเรียนมีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 
- ร้อยละ  85  ของความ
พึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง
ในระบบบริหารคุณภาพที่
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ส ารวจ
ความพึง 
พอใจ 

แบบ
ส ารวจ 

ความพึง 
พอใจ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ฝ่ายอ านวยการ 
และบริหาร
งบประมาณ 

 
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

9. ครูมีความเชี่ยวชาญ 
ด้านการจัดประสบการณ์ 
ที่ส่งเสริมให้เด็กมี 
พัฒนาการทุกด้านอย่าง 
สมดุลเต็มศักยภาพ 

- ร้อยละ 90 ของครูที่จัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 

สังเกตและ
ประเมิน 

แบบนิเทศ
การสอน 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

ฝ่ายอ านวยการ 
และบริหาร
งบประมาณ 

  10. ครูสร้างโอกาสให้ 
เด็กได้รับประสบการณ์ 
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่าง 
มีความสุข 

- ร้อยละ 87 ของครูที่
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

สังเกตและ
ประเมิน 

แบบนิเทศ
การสอน 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 

  11. ครูจัดบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อ การเรียนรู้ ใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่ 
เหมาะสมกับวัย 

- ร้อยละ 90 ของครูที่จัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อ    
การเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ 
วัยของเด็ก 
 

สังเกตและ
ประเมิน 

แบบนิเทศ
การสอน 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
  12. ครูมีการประเมิน   
พัฒนาการเด็กตามสภาพ 
จริงและน าผลการ 
ประเมินพัฒนาการ   
  เด็กไป ปรับปรุงการจัด   
  ประสบการณ์ 
  และพัฒนาเด็ก 

- ร้อยละ 85 ของครูที่มี
การประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริงและน า
ผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 

สังเกตและ
ประเมิน 

แบบนิเทศ
การสอน 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 

 
กลยุทธ์ที่ 4 ด้านมาตรการส่งเสริมตามนโยบายและจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
13. เด็กมีประสบการณ์ 
การใช้ภาษาต่างประเทศ 
ในการสื่อสารได้ 
เหมาะสมกับวัย 

- ร้อยละ 85 ของเด็กใช้
ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

สังเกตและ
ประเมิน

พัฒนาการ 

แบบ
ประเมิน 

พัฒนาการ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 

14. สถานศึกษามีการ 
ด าเนินงานในการ
ช่วยเหลือชุมชน  สังคม 
สถานศึกษา เช่น การ  
ชี้แนะการป้องกัน 
แก้ปัญหาสังคมที่
สอดคล้องกับนโยบาย
ของภาครัฐ สภาพ
เศรษฐกิจ ชุมชน 
สังคมและจังหวัด 

- สถานศึกษามีการ 
ด าเนินงานในการ
ช่วยเหลือ 
ชุมชน สังคม สถานศึกษา 
 เช่น การชี้แนะ การ
ป้องกัน 
 แก้ปัญหาสังคมที่
สอดคล้อง 
กับนโยบายของภาครัฐ 
สภาพเศรษฐกิจชุมชน  
สังคมและจังหวัด 
- - ร้อยละ 87  ความพึง 
พอใจของผู้ที่เก่ียวข้องใน 
การช่วยเหลือชุมชน สังคม  
สถานศึกษา         

ส ารวจ 
ความพึง 
พอใจ 

แบบ
ส ารวจ

ความพึง
พอใจ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ฝ่ายกิจการ 
นักเรียน 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
๑. นักเรียนสามารถ
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
วิเคราะห์เนื้อหา
ความสัมพันธ์หลักการ
ของเรื่องที่อ่านได้ 

-ร้อยละของนักเรียน
สามารถอ่านคิดวิเคราะห์ 
เนื้อหาความสัมพันธ์
หลักการของเรื่องที่อ่านได้ 
 

ประเมิน
การอ่าน

คิด
วิเคราะห์ 

แบบ
ประเมิน 
ผลการ
อ่าน คิด
วิเคราะห์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 

๒. นักเรียนแยก
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
วิเคราะห์เนื้อหา ตีความ
สรุปความและแสดง
ความคิดเห็น เกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอ่านได้ 

- ร้อยละของนักเรียนแยก
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
วิเคราะห์เนื้อหา ตีความ
สรุปความและแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่
อ่านได้ 

ประเมิน
การอ่าน

คิด
วิเคราะห์ 

แบบ
ประเมิน 
ผลการ
อ่าน คิด
วิเคราะห์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 

๓. นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และน าไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 

- ร้อยละของนักเรียน
สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

ตรวจสอบ
แบบ

บันทึกการ
ใช้ห้อง 

ปฏิบัติการ 

แบบ
บันทึกการ

ใช้ห้อง
ปฏิบัติ 
การ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 

๔. นักเรียนมีคุณลักษณะ 
ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และสุขภาวะ
ทางด้านร่างกายจิตใจ 
สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืน
ได้เป็นอย่างดี 

- ร้อยละของเด็กที่มี
คุณธรรมจริยธรรมค่านิยม 
ที่พึงประสงค์บนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทย 
- ร้อยละของเด็กที่
แสดงออกถึงความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- ร้อยละของเด็กมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และภูมิ
ปัญญาไทย 

-ตรวจสอบ
แบบ

บันทึก 
การปฏิบัติ
กิจกรรม 

-แบบ
บันทึกการ

ปฏิบัติ
กิจกรรม
คุณธรรม
จริยธรรม 

ตลอดปี
การศึกษา 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
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กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาคุณภาพครู 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

๕. โรงเรียนมีการจัดการ
การศึกษาท่ีเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
สามารถจัดประสบการณ์
ในการเรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้ได้เหมาะสม 

- ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ที่เก่ียวข้องใน
การใช้บริการอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
 

ส ารวจ
ความพึง
พอใจ 

 

แบบ
ส ารวจ

ความพึง
พอใจ 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

6.โรงเรียนส่งเสริมการ
จัดและตกแต่งห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการต่างๆให้มี
บรรยากาศที่ดีและ
เหมาะสม 

- ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ที่ใช้บริการใน
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

ส ารวจ
ความพึง
พอใจ 

 

แบบ
ส ารวจ

ความพึง
พอใจ 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

7. ครูวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และ
จัดเตรียมสื่อการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือ
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
กลุ่มสาระและตัวผู้เรียน 

-ร้อยละของครูผู้สอนมี
ทักษะในการใช้สื่อและ
เทคโนโลยี 
 

-สอบถาม 
-ส ารวจ 

-แบบสอบ 
ถาม 
-แบบ
ส ารวจ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 

8. ครูแสวงหาความรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยท ากิจกรรม PLC 
อย่างต่อเนื่องเพ่ือหา
แนวทางพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 

- ร้อยละของครูผู้สอนมี
การพัฒนาแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติมและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการเรียนการสอน 
 

-สอบถาม 
-ส ารวจ 

-แบบสอบ 
ถาม 
-แบบ
ส ารวจ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

9. นักเรียนมี
ความสามารถและมี
ทักษะในการสื่อสาร
ทางด้านภาษาเพ่ือให้เท่า
ทันต่อกลุ่มประชาคม
อาเซียน และสามารถ
สื่อสารเชื่อมโยงกับ
นานาชาติ 

- ร้อยละของนักเรียนมี
ทักษะในการสื่อสาร
ทางด้านภาษา 
 

-สังเกต
การปฏิบัติ
กิจกรรม 

-แบบ
บันทึกการ
สังเกต
ปฏิบัติ
กิจกรรม 

ตลอดปี
การศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 

10. สถานศึกษามีการ
ด าเนินงานในการ
ช่วยเหลือชุมชน สังคม 
สถานศึกษา ปลูกฝังให้มี
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อ
เป็นแนวทางใน การ
แนะน า การป้องกัน
แก้ปัญหาสังคมที่
สอดคล้องกับนโยบาย
ของภาครัฐ สภาพ
เศรษฐกิจชุมชน สังคม
และจังหวัด 

- ร้อยละของนักเรียนมี 
อัตลักษณ์ตาม 
ที่ก าหนดที่ชัดเจน                    

การสังเกต
การ
ปฏิบัติงาน
/โครงการ 

-แบบ
สังเกตการ
ปฏิบัติงาน
และแบบ
สรุป
โครงการ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
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วิธีการน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปใช้ 
 1. น าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 2. จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 3. วิเคราะห์แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 4. ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  8  การน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปใช้ 



 
ประกาศโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------- 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึ กษา ไทย ในอนาคต   น โ ยบายปฏิ รู ป ระบบการประ เมิ นและการประกั นคุณภาพการศึ กษา                    
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง      
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  
๒๕๕๙  และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  
ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ ในการประชุมครั้งที่ 4 /2561        
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562   เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอาเวมารีอา-
อ านาจเจริญมีคุณภาพและมาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่  29 มีนาคม พ.ศ. 2562 
  
       
               …………………………………………………….. 

                   (นางสาวรัตนา  พันธ์วิไล) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖2 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 

๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ยอดเยี่ยม 

๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ยอดเยี่ยม 

๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 

๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕62 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ยอดเยี่ยม 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

     ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 

     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 

     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 

     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดยี่ยม 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเยี่ยม 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

๑. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้อง

กับการประเมิน  ดังนี้   
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.00 - 100  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.00 - 89.99  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.01 -79.99  ระดับคุณภาพ ดี 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.01 -69.99  ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 0 - 50.00           ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อยละ  
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

Ordinary National Education Test  (O-NET)   
คือ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานที่ถูกจัดสอบขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

หรือ สทศ. ซึ่งเป็นการจัดสอบส าหรับนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6    เพ่ือชี้วัดคุณภาพและมาตรฐานทาง
การศึกษานักเรียนและโรงเรียน 

วิชาสอบของนักเรียน ป.6 
1. คณิตศาสตร์ 
2. ภาษาไทย มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบปรนัย และรูปแบบอัตนัย (เขียนตอบ) 
3. วิทยาศาสตร์ 
4. ภาษาอังกฤษ 

วิชาสอบของนักเรียน ม.3 
1. คณิตศาสตร์ 
2. ภาษาไทย 
3. วิทยาศาสตร์ 
4. ภาษาอังกฤษ 

วิชาสอบของนักเรียน ม.6 
1. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2. คณิตศาสตร์ 
3. ภาษาอังกฤษ 
4. ภาษาไทย 
5. วิทยาศาสตร์ 

 
Information and Communication Technology (ICT)  

คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลและการสื่อสาร 
นับตั้งแต่การสร้าง การน ามาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บและการน าไปใช้งานใหม่ 
เทคโนโลยีเหล่านี้มักจะหมายถึง คอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนอุปกรณ์ (hardware) ส่วนค าสั่ง (software) 
และส่วนข้อมูล (data) และระบบการสื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ ระบบสื่อสารข้อมูล ดาวเทียมหรือ
เครื่องมือสื่อสารใด ๆ ทั้งมีสายและไร้สาย (ความหมายตามท่ีให้ไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549)  
อธิบายขอบข่ายงานแยกตามตัวอักษรได้ว่า 

I  =  Information สารสนเทศ น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาผ่านกระบวนการเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์
ต่อการตัดสินใจ มีภาระหน้าที่ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของข่าวสารข้อมูลบนเครือข่าย อยู่ในศีลธรรมอันดี 
และไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศจัดตั้งกองทุนเพ่ือการส่งเสริมธุรกิจ ICT เป็นการเฉพาะ โดยให้สิทธิ์พิเศษ
ในด้านการจัดหาเงินทุนหรือการร่วมลงทุน เป็นแหล่งกลางของข้อมูลออนไลน์ จัดให้มีองค์กรที่ช่วยในการ
แลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารของธุรกิจ ICT สนับสนุนส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับการป้องกัน
เครือข่ายสารสนเทศในสถาบันการศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลให้กับกลุ่มธุรกิจ 



C  = Communications การสื่อสาร ขอบข่ายงานคือจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการสื่อสารทั้งในและ
ระหว่างประเทศที่เพียงพอในต้นทุนที่แข่งขันได้กับประเทศในกลุ่มผู้น าในภูมิภาค มีเป้าหมายให้ประชากรมากกว่า
ร้อยละ 70 สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ เพ่ิมห้องสมุดไอที เพ่ิมอัตราความสามารถในการใช้ ICT ของประชากรให้
ถึงร้อยละ 60 เนื่องจากเป็นพ้ืนฐานต่อทักษะของประชาชนในสังคมเศรษฐกิจ องค์ความรู้ก าหนดให้อัตราค่าบริการ
ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศขั้นต้นเหมาะสมกับประชาชนส่วนใหญ่ ให้มีการสร้างเครือข่ายภายในระหว่ าง
หน่วยงานของรัฐ โดยมีโครงสร้างการเชื่อมต่อตามโครงสร้างระบบราชการ 

T  =  Technology  เทคโนโลยี รวมค า 2 ค าคือ Technique หมายถึงวิธีการที่มีการพัฒนาและสามารถ
น าไปใช้ได้ และ Logic หมายถึงความมีเหตุผลที่เป็นที่ยอมรับ รวมกันหมายถึงวิธีการปฏิบัติที่มีการจัดล าดับอย่างมี
รูปแบบและขั้นตอน เพ่ือท าให้เกิดประสิทธิภาพในเรื่องความเร็วลักษณะงานคือสร้างกรอบกฎหมายที่เอ้ือต่อการ
ลงทุนสร้างนวัตกรรมใหม่และการผลิตภายในประเทศ สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของ ICT ลดความเสี่ยงใน
การป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล สนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนโดยเฉพาะ SME ในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ 
ร่วมมือกับประเทศคู่ค้า เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันได้ และมีความปลอดภัยในระบบ ส่งเสริมให้มีการผลิต
ฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 
STEM   

ย่อมาจากสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งก าลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมากทั้งใน
อเมริกา อังกฤษ 
 
Professional Learning Community (PLC) หรือ  ชุมชนแห่งการเรียนรู้   

หมายถึง  การรวมตัว รวมใจ     รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
การประเมินตนเอง (Self Assessment) 

หมายถึง การทบทวนการปฏิบัติงาน และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่ามี
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด อย่างไร และอยู่ในระดับใด 
 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คือ รายงานผลการประเมินการด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย หน่วยงาน      ในมหาวิทยาลัย ที่ใช้รายงาน
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้สาธารณชนรับทราบ เพ่ือน ามาพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่ก าหนด และรองรับการตรวจประเมินภายนอกต่อไป 
 
 


