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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ตัวอย่าง 
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
 
 
  
 
 
                   ประกาศโรงเรียน........................... 

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
ระดับปฐมวัย 

 
   ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 6
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียน...........................................              
จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา………………...
ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานที่   1  คุณภาพของเด็ก ระดับ................... 

มาตรฐานที่   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ................... 

มาตรฐานที่   3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับ................... 

 

  ตราโรงเรียน 
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ประกาศ ณ วันที่.............................................. 
ลงชื่อ............................................. 
(......................................................) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน............................ 
 
 

 

ตัวอย่าง 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
ระดับปฐมวัย 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับ........ 

1.1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  

   1) เด็กทุกคน/ร้อยละ........ของเด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั กระทรวง 
สาธารณสุข 

   2) เด็กทุกคน/ร้อยละ........ของเด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้อยา่งคล่องแคล่ว มีการประสานสัมพันธ์ของ  
กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกบัตา 

ได้ตามวัย และปฏิบตัิอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสยั 

 

    3)  เด็กทุกคน/ร้อยละ........ของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน ได้แก่ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 
และหลังเข้าห้องน้ า แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ดูแลรักษาสุขอนามัยของตนเอง  รับประทานอาหารที่มี
ประโยชนไ์ด้เหมาะสมตามวัย และปฏิบัติจนเป็นนิสยั  

 

   4)  เด็กทุกคน/ร้อยละ........ของเด็กปฏิบัตตินตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย บอกโทษของสิ่งเสพติด
และสิ่งมอมเมาได้ ปฏิเสธสิ่งเสพตดิและสิ่งมอมเมา และหลีกเลี่ยงตอ่สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภยั และ
สิ่งเสพตดิได้ด้วยตนเอง และปฏิบตัิอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสยั 

  5) พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องทุกคน/ร้อยละ.......ของพ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน และทุก
ฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องมสี่วนร่วมในการสง่เสริมพัฒนาการของเด็ก 

1.2 . มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณไ์ด้                         
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สือ่สารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูไ้ด้ 

   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ......... 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

   1) มีการวิเคราะห์และน าผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมา
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 

   2)  หลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบครบถ้วน ยดืหยุ่น สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย และ
บริบทของท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินก่อน-ระหว่าง และหลังการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ 
ระดับดีเยี่ยม 

  3)  สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเตรยีมความพร้อมด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
เช่น การสอนแบบโครงการ สะเตม็ศึกษา การพัฒนากระบวนการคดิ การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

  4)  สถานศึกษาส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่ไมเ่ร่งรดัวิชาการ  เนน้การเรยีนรู้ผา่นการเล่นและการลงมือ
ปฏิบัติตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติ เด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคลอ้งกับวิถี
ชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น   

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน   

   1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  

   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรยีนรู้อย่างปลอดภัย และเพยีงพอ  

   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.6 มีระบบบริหารคณุภาพที่เปดิโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม  

   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับ........... 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

   1) ครูทุกคน/ร้อยละ----ชองครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและน าผลจากการวิเคราะหม์าใช้ในการ
ออกแบบการจัดประสบการณ ์

  2) ครูทุกคน/ร้อยละ----ชองครูน าผลการวิเคราะหม์าตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา
มาก าหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้ และจัดท าแผนการจัดประสบการณท์ี่ครอบคลุมกิจกรรมหลักทั้ง 6 กิจกรรม  

    3) ครูทุกคน/ร้อยละ----ชองครูจัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมพีัฒนาการด้านรา่งกาย อารมณ์ จติใจ 
สังคม และสติปญัญาเต็มศักยภาพไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งโดยความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครอง 
ชุมชนและผู้เกีย่วข้อง 
3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณต์รง เล่นและปฏิบัติอยา่งมีความสุข 

   1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

3.3 ครูจดับรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวยั   

   1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก                        

 

   1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

หมายเหตุ การก าหนดค่าร้อยละ หรือระดับคณุภาพใหส้ถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดเองตามบริบทและสอดคล้องกับ                               
การด าเนินงานของสถานศึกษา  
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ตัวอย่าง 
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 

  ตราโรงเรียน 
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        ประกาศโรงเรียน................................................ 
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียน....................
จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
ปีการศึกษา..................ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ.......................... 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ.......................... 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ.......................... 

 
 
 

ประกาศ ณ วันที่.............................................. 
ลงชื่อ............................................. 
(......................................................) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน............................ 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 



 
95 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย

ความส าเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ......... 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ  

         (1) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ..... ของผู้เรียนช้ัน ป.1-ป.6 ผ่านการทดสอบการอ่านภาษาไทย ได้คะแนน
ร้อยละ70 ข้ึนไป ตามแบบการทดสอบการอ่าน ของแต่ละระดับชั้นที่โรงเรียนจดัท าขึ้น 

 

         (2) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ....ของผู้เรียนช้ัน ป.1-ป.6 ผ่านการทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษ ไดค้ะแนน 
ร้อยละ 65 ข้ึนไป ตามแบบการทดสอบการอ่าน ของแตล่ะระดับช้ันท่ีโรงเรียนจดัท าขึ้น 

 

         (3) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ......ของผู้เรียนช้ัน ป.1-ป.6 ผ่านการทดสอบการเขียน ได้คะแนนร้อยละ 60  
ขึ้นไปตามแบบทดสอบการเขียนท่ีโรงเรียนจัดท าขึ้น 

 

        (4) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ...... ของผู้เรียนสามารถน าเสนอช้ินงาน และตอบค าถามเกี่ยวกับช้ินงานที่
ตนเองปฏิบัตไิดไ้ม่ต่ ากว่าระดับคณุภาพ 3 จาก 5 ระดับ ในการประเมินผลการน าเสนอช้ินงานอย่างน้อย 2 
ช้ิน/ภาคเรียน 

 

        (5) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ......ของผู้เรียนช้ัน ป.1-ป.6 ผ่านการทดสอบทักษะการคดิค านวณ ได้คะแนน
ร้อยละ 60 ข้ึนไป ตามแผนทดสอบแต่ละระดับชั้น ตามมาตรฐาน/ตวัช้ีวัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

     2) มคีวามสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 

แก้ปัญหา 

 

         (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

         (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           

         (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

     5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา                  

         (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

      6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ  

          (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

     1) มีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด   

         (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย

ความส าเร็จ 
     2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มสี่วนรว่มในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี 
และภมูิปัญญาไทย  

 

        (1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      3) มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย  

          (1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      4)  มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
          (1) ………………………………………………………………………………………………………………….  

2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ.......... 

2.1 มีเป้าหมาย วิสยัทัศน ์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   

     1) ………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา   

    1) ………………………………………………………………………………………………………………..  

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย      

    1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   

    1) ครูบุคลากรสนับสนุนทุกคนได้รับการอบรมตรงตาม หรือสอดคล้องกับหน้าท่ีที่ปฏิบัติอย่างน้อย 20 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 

    2) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรูพ้ัฒนากลวิธี/เทคนิคการสอนอย่างน้อย 2 รูปแบบ 

    3) สถานศึกษาน าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานละการเรียนรู้ของผู้เรยีนอย่างน้อย 5 
เรื่องต่อป ี
    4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ    . 

   1) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่น ปลอดภยัมีแหล่งพักผ่อนเพียงพอส าหรับนักเรียนและมีแหล่งสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้งา่ย 

   2) โรงเรียนมีห้องสมดุ ห้องปฏบิัติการเพียงพอและจัดเวทีทางวิชาการให้เด็กนักเรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรูร้่วมกันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

   3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจัดการเรยีนรู้                                                       

   1) โรงเรียนมรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนุนการบริหารจดัการและการเรียนรู้อยา่งเพียงพอและใช้



 
97 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย

ความส าเร็จ 
ประโยชน์เต็มศักยภาพ 

   2) โรงเรียนจัดให้ทุกห้องเรียนเป็น Smart Classroom และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

   3) …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ระดับ......... 

3.1 จัดการเรยีนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   

   1) ครูทุกคน/ร้อยละ......ของครวูิเคราะห์ข้อมูลผู้เรยีนเป็นรายบุคคลและน าผลจากการวิเคราะห์มาใช้ใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ 

   2) ครูทุกคน/ร้อยละ......ของครจูัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้น
ใหผู้้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คดิสร้างสรรค์ ฯลฯ และการปฏิบตัิจริงผา่นการท า
โครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบตัิในสถานการณ์จริง และนักเรยีนขยายความคิดน าไปใช้ชีวิตได้ 

  3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ 

  1) ครูทุกคนพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้องกับ
สาระทีส่อนสร้างแรงจูงใจให้นักเรยีนสนุกในการเรียนรู ้

 

  2) ………………………………………………………………………………………………………………  

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  

  1) ……………………………………………………………………………………………………………  

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน  

  1) ………………………………………………………………………………………………………………  

3.5 การแลกเปลีย่นเรยีนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้  

  1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
 

หมายเหตุ    การก าหนดค่าร้อยละ หรือระดับคณุภาพใหส้ถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดเองตามบริบท และสอดคล้องกับ              
            การด าเนินงานของสถานศกึษา  
 

 



 
98 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างแนวการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

1. การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ 
 1.1 วิสัยทัศน์ 
         ภายในปีการศึกษา................. โรงเรียน......................................จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาให้เด็ก
มีความพร้อมทุกด้าน กล้าแสดงออก  มีกระบวนการคิด  ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า รัก ษ์สิ่งแวดล้อม เป็นคนดี           
คนเก่ง และมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทยและสากล   
 1.2 พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
     ภายในปีการศึกษา ................................. 
โรงเรียน...............ใจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาให้
เด็กมีความพร้อมทุกด้าน กล้าแสดงออก               
มีกระบวนการคิด  ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า              
รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นคนดี  คนเก่ง และ               
มีความสุขบนพ้ืนฐานความเป็นไทยและสากล 

1. ส่งเสริมเด็กให้ได้รับการพัฒนาความพร้อมทั้ง 4 ด้าน  
อย่างสมดุลและต่อเนื่อง มีทักษะที่จ าเป็นตามที่หลักสูตร
ก าหนด  
2. พัฒนาการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีความสามารถ                 
ในการคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก  แก้ปัญหาได้เหมาะสม              
ตามวัย   
3. ส่งเสริมเด็กให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม            
ที่พึงประสงค์ แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา           
และพระมหากษัตริย์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
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สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย 
4. ส่งเสริมให้เด็กมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศ   
ในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
5. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาการจัดประสบการณ์                  
ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ                  
เป็นแบบอย่างที่ดี 
6. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา              
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ 

  

 

 

 

 

 1.3  เป้าหมาย 

พันธกิจ เป้าหมาย 

1. ส่งเสริมเด็กให้ได้รับการพัฒนาความพร้อมทั้ง 4 ด้าน  
อย่างสมดุลและต่อเนื่อง มีทักษะที่จ าเป็นตามที่
หลักสูตรก าหนด  
 

1. เด็กมีความพร้อมทั้ง 4 ด้านสมดุล มีทักษะที่
จ าเป็นตามที่หลักสูตรก าหนด 
2. เด็กรักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

2. พัฒนาการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีความสามารถใน
การคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก  แก้ปัญหาได้เหมาะสม
ตามวัย  

3. เด็กมีความสามารถในการคิด กล้าพูด กล้า
แสดงออกและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 

3. ส่งเสริมเด็กให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม          
ที่พึงประสงค์ แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา           
และพระมหากษัตริย์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย 

4. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์   

แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ                 

ภูมิปัญญาไทย 

4. ส่งเสริมให้เด็กมีประสบการณ์การใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

5. เด็กมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศ                
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ในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

5. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเป็น
แบบอย่างที่ดี 
 
 

6. ครูผู้สอนจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ได้อย่างมีคุณภาพ 
7. ครูผู้สอนพัฒนาตนเองและปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม         
เป็นแบบอย่างที่ดี 

6. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ 

8. โรงเรียนมีการจัดการที่เป็นระบบแบบมีส่วนร่วม      
มีสภาพแวดล้อมและการบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
9. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น
ระบบครบวงจรคุณภาพ 
10. โรงเรียนพัฒนางานและการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน          
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

1.4  กลยุทธ์ 

เป้าหมาย กลยุทธ์ 

1. เด็กมีความพร้อมทั้ง 4 ด้านสมดุล มีทักษะที่จ าเป็น
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
2. เด็กรักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้         
ด้วยตนเอง 
3. เด็กมีความสามารถในการคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก
และแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
4. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์   
แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาไทย 

1. พัฒนาคุณภาพของเด็ก 
 



 
101 

 

5. เด็กมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศ                  
ในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

6. โรงเรียนมีการจัดการที่เป็นระบบแบบมีส่วนร่วม          
มีสภาพแวดล้อมและการบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
7. โรงเรียนพัฒนางานและการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน       
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ  
ให้เป็นระบบ 

8. ครูผู้สอนจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ                
ได้อย่างมีคุณภาพ 
9. ครูผู้สอนพัฒนาตนเองและปฏิบัติงานตามบทบาท 
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม            
เป็นแบบอย่างที่ด ี 

3. พัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก            
เป็นส าคัญ 

10. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในเป็นระบบ                
ครบวงจรคุณภาพ 

4. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ให้มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

2. การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์ 

กลยุทธ ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. พัฒนาคุณภาพ          
ของเด็ก 

 
 

1. เด็กมีความพร้อมทั้ง 4 ด้านสมดุล มีทักษะ 

ที่จ าเป็นตามที่หลักสตูรก าหนด 

ร้อยละของเด็กทีม่ีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสมดุล                

มีทักษะที่จ าเป็นตามทีห่ลักสูตรก าหนด 

2. เด็กรักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

ร้อยละของเด็กรักการเรียนรู้และมทีักษะ                 
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
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กลยุทธ ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3. เด็กมีความสามารถในการคิด กล้าพูด            
กล้าแสดงออกและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละของเด็กมีความสามารถในคิด กล้าพูด              
กล้าแสดงออก และแก้ปัญหาไดเ้หมาะสมกับวัย 

4. เด็กมีคณุธรรม จรยิธรรม ค่านยิมที่พึง
ประสงค์  แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ มจีิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และภมูิปัญญาไทย 

1. ร้อยละของเด็กท่ีมีคณุธรรม จรยิธรรม ค่านยิม           
ที่พึงประสงค์บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
2. ร้อยละของเด็กท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์
3. ร้อยละของเด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และภมูิปัญญาไทย 

5. เด็กมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศ         
ในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละของเด็กใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร           
ได้เหมาะสมกับวัย 

2. พัฒนา
กระบวนการ
บริหารและ          
การจัดการให้เป็น
ระบบ           

6. โรงเรียนมีการบรหิารและจดัการที่เป็น           
ระบบ  แบบมสี่วนร่วม  มีการบรกิารทีด่ี               
และมสีภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

1. ระดับคณุภาพของการบริหาร และจัดการที่เป็น
ระบบ แบบมสี่วนร่วม มีการบริการที่ดี และ            
มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง                 
ในการใช้บริการอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

7. โรงเรียนพัฒนางานและการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

โรงเรียนพัฒนางานและการเรยีนรูโ้ดยใช้ชุมชน            
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง 

3. พัฒนา
กระบวนการจดั
ประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ 

8. ครูผู้สอนจดัประสบการณ์ทีเ่น้นเด็ก            
เป็นส าคญัได้อย่างมีคณุภาพ 

ร้อยละของครผููส้อนจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียน           
เป็นส าคญัได้อย่างมีคณุภาพ 

9. ครูผู้สอนพัฒนาตนเองและปฏบิัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดี  

1. ร้อยละของครผูู้สอนที่พัฒนาตนเองและปฏิบตัิงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของครผูู้สอนมคีุณธรรมจริยธรรม           
เป็นแบบอย่างท่ีด ี

4. การพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาายในให้มี
ประสิทธิภาพ 

10. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายใน           
เป็นระบบครบวงจรคณุภาพ 

1. โรงเรียนมีการประกันคณุภาพภายในเป็นระบบ 
ครบวงจรคณุภาพ และมีหลักฐานร่องรอยชัดเจน 
2. ค่าเฉลี่ยของผลการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
3. การก าหนดโครงการ กิจกรรมตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ  
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เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ กิจกรรม 

1. เด็กมีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน

สมดลุ  มีทักษะที่จ าเป็นตามที่

หลักสตูรก าหนด 

ร้อยละของเด็กทีม่ีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสมดุล 

มีทักษะที่จ าเป็นตามทีห่ลักสูตรก าหนด 

โครงการพัฒนาหลักสตูรและ            
การเตรียมความพร้อมของเด็ก
ปฐมวัย 

2. เด็กรักการเรียนรู้และมีทักษะ         
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ร้อยละของเด็กรักการเรียนรู้และมทีักษะ           
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

1. โครงการส่งเสรมิการรักการอ่าน
ของเด็กปฐมวัย 
2. โครงการสร้างหนูน้อย
นักวิทยาศาสตร ์
3. โครงการทัศนศึกษา 

3. เด็กมีความสามารถในการคิด 
กล้าพูด กล้าแสดงออก และ
แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละของเด็กมีความสามารถในคิด กล้าพูด 
กล้าแสดงออก และแก้ปัญหาไดเ้หมาะสม         
กับวัย 

1. โครงการส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก
โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
2. โครงการจัดประสบการณ์รปูแบบ
สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
3.โครงการบรูณาการการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการ (Project 
Approach) 

4. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านยิม
ที่พึงประสงค์   แสดงออกถึงความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์        
มีจิตส านึกในการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 
และภมูิปัญญาไทย 

1. ร้อยละของเด็กท่ีมีคณุธรรม จรยิธรรม 
ค่านิยมที่พึงประสงค์บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
2. ร้อยละของเด็กท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3. ร้อยละของเด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และภมูิปัญญาไทย 

1. โครงการบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ในการจัดประสบการณ ์
2. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม และ               

ภูมิปัญญาไทย 

5. เด็กมีประสบการณ์การใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละของเด็กใช้ภาษาต่างประเทศ                 
ในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

โครงการภาษาพาสนุกส าหรับเด็ก

ปฐมวัย 

 

6. โรงเรียนมีการบรหิารและจดัการ
ที่เป็นระบบ  แบบมสี่วนร่วม                  
มีการบริการทีด่ี  และมี
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู ้

1. ระดับคณุภาพของการบริหาร และจัดการ
ที่เป็นระบบแบบมีส่วนร่วม มีการบริการที่ดี 
และ   มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้
2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง     
ในการใช้บริการอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

1. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี
สิ่งแวดล้อม  และการบริการ 
2. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม 

7. โรงเรียนพัฒนางานและ             
การเรยีนรู้โดยใช้ชุมชนการเรยีนรู้
ทางวิชาชีพ  

โรงเรียนพัฒนางานและการเรยีนรูโ้ดยใช้
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ  
2 เรื่อง 

โครงการพัฒนางานและการเรียนรู้

โดยใช้ชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 

8. ครูผู้สอนจดัประสบการณ์ทีเ่น้น ร้อยละของครผููส้อนจัดประสบการณ์ที่เน้น โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ ์  
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เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ กิจกรรม 

เด็กเป็นส าคัญได้อย่างมคีุณภาพ ผู้เรยีนเป็นส าคัญได้อย่างมคีุณภาพ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

9. ครูผู้สอนพัฒนาตนเองและ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
เป็นแบบอย่างท่ีดี  

1. ร้อยละของครผูู้สอนที่พัฒนาตนเองและ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของครผูู้สอนมคีุณธรรมจริยธรรม
เป็นแบบอย่างท่ีด ี

1. โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
2. โครงการคณุธรรมน าความรู้
ส าหรับครูผูส้อน 

 

10. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีการประกันคณุภาพภายใน            
เป็นระบบครบวงจรคณุภาพ และมีหลักฐาน
ร่องรอยชัดเจน 
2. ค่าเฉลี่ยของผลการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

1. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน 

 



 

 
105 

 

4. การก าหนดแผนการด าเนนิงาน และงบประมาณ   

กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาคุณภาพของเด็ก 

 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย)รายป ี

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

ฝ่ายรับผิดชอบ 
 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. เด็กมีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน 
สมดลุ มีทักษะที่จ าเป็น              
ตามที่หลักสูตรก าหนด 

ร้อยละของเด็กที่มี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน         
สมดลุ มีทักษะที่จ าเป็น
ตามที่หลักสูตรก าหนด 

90 
 

93 
 

95 
 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเตรียม
ความพร้อมของเด็กปฐมวยั 

 

45,000 มาตรฐานที่ 1 ฝ่ายวิชาการ 
 

2. เด็กรักการเรียนรู้และมีทักษะ           
ในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

ร้อยละของเด็กรัก          
การเรยีนรู้และมีทักษะ             
ในการแสวงหาความรู้           
ด้วยตนเอง 
 

90 
 

 

93 
 

 

96 
 

 

1. โครงการส่งเสรมิการรักการอ่านของเด็ก
ปฐมวัย 
2. โครงการสร้างหนูน้อยนักวิทยาศาสตร ์
3. โครงการทัศนศึกษา 

45,000 
 

20,500 
80,000 

มาตรฐานที่ 1 
 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 1 

ฝ่ายวิชาการ 
 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 

 

ฯลฯ 
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กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้เป็นระบบ           

 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย)รายป ี

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

ฝ่ายรับผิดชอบ 
 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

6. โรงเรียนมีการบรหิารและ
จัดการที่เป็นระบบแบบมีส่วน
ร่วม มีการบริการทีด่ี และมี
สภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการ
เรียนรู ้

1. ระดับคณุภาพของ         
การบริหารและจัดการที่
เป็นระบบแบบมีส่วนร่วม      
มีการบริการที่ดี  และ            
มีสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อ
การเรยีนรู ้
2. ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การใช้บริการอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 
 
 
 
 
 

85 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 

90 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 

95 

1. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี              

สิ่งแวดล้อมและการบริการ 

 

 

2. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการแบบมีส่วนร่วม 

100,000 
 
 
 
 

50,000 

มาตรฐานที่ 2 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 2 

ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 

 
 
 

ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 

 

7. โรงเรียนพัฒนางานและการ
เรียนรูโ้ดยใช้ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  

โรงเรียนพัฒนางานและ
การเรยีนรู้โดยใช้ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละ 2 เรื่อง 

ดีเลิศ 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

โครงการพัฒนางานและการเรียนรู้โดย
ใช้ชุมขนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

30,000 มาตรฐานที่ 2 ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 
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กลยุทธ์ที ่3   พัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย)รายป ี

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

ฝ่ายรับผิดชอบ 
 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

8. ครูผู้สอนจดัประสบการณ์ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมี
คุณภาพ 

ร้อยละของครูที่จดั
ประสบการณ์ ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคญัได้อย่างมี
คุณภาพ 

85 90 95 1. โครงการพัฒนาการจดัประสบการณ์

ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

50,000 
 

มาตรฐานที่ 3 ฝ่ายบุคลากร 
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9. ครูผู้สอนพัฒนาตนเองและ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ มีคณุธรรม 
จริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีด ี

1. ร้อยละของครผูู้สอนที่
พัฒนาตนเองและ
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของครผูู้สอนมี
คุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

85 
 
 

 
 

80 

90 
 
 

 
 

85 

95 
 
 
 

 
90 

 
 

1. โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 

 
 
 
 
2. โครงการคณุธรรมน าความรู้ส าหรับ
ครูผูส้อน 

45,000 
 
 
 
 

25,000 
 
 

มาตรฐานที่ 3 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 3 

ฝ่ายบุคลากร 
 
 
 
 

ฝ่ายบุคลากร 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอย่างโครงการ 

 
1. โครงการ : สร้างหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ 

แผนงาน  : บริหารงานวิชาการ 

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง (ปีการศึกษา 2561 – 2563) 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ 1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ........................................... 

   ฝ่ายที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ  

2. หลักการและเหตุผล 

 การเรียนรู้ เป็นสิ่งส าคัญส าหรับคนทุกวัย  โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในศตวรรษที่  21                
ที่ต้องเตรียมคนให้มีความพร้อมทั้งความรู้ ทักษะในการแสวงหาความรู้ การท างานเป็นกลุ่ม ความสามารถ                 
ในการคิด ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก จึงเป็นการจัดประสบการณ์ที่มุ่งให้เด็กได้ ค้นคว้า 
ทดลอง และลงมือปฏิบัติจริง ช่วยสร้างให้เด็กเกิดความสนุกเพลิดเพลิน เกิดความอยากรู้ รู้จักสังเกต ตั้งค าถาม 
หาค าตอบด้วยตนเอง ปัจจุบันพบว่าการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก ยังขาดกิจกรรมที่เป็น
การจัดประสบการณ์ตรง ในการฝึกให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะน าไปสู่ทักษะการคิด 
ประกอบกับการประเมินภายนอก รอบสาม ตัวบ่งชี้ที่ 4 มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ แสดงถึงเด็กยังขาด
ทักษะการคิด ดังนั้น เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาทักษะการคิด ได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง             
โดยผ่านกิจกรรมที่เด็กสนใจ สนุกสนาน ท้าทาย และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เหมาะสมกับวัย จึงจัดท า
โครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1  เพ่ือให้เด็กมีประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม  

 3.2  เพ่ือให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

    3.3  เพ่ือให้เด็กมีทักษะการคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และการคิดรวบยอด 

4.  เป้าหมาย   

 4.1  เชิงปริมาณ : 

  ร้อยละ 90 ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม    
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 4.2  เชิงคุณภาพ : 

       1) ร้อยละ 80 ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเกิดการเรียนรู้ด้วย 
              ตนเองระดับปฏิบัติได้  
          2) ร้อยละ 80 ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 สามารถคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และคิดรวบยอด 
              ระดับปฏิบัติได ้

5. วิธีด าเนินการ  

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

   พฤษภาคม 2561 - มีนาคม  2562 

7. งบประมาณ 

 งบประมาณ จ านวน  20,500  บาท 

8. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

    วิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

9. สถานทีด่ าเนินการ 

   ห้องเรียน ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะกระบวนการ           
ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กอนุบาล 

พฤษภาคม 2561 10,000 ครูผูส้อน 

ช้ันอนุบาลปีที่3 

2. จัดท าแผนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

พฤษภาคม 2561 - ครูผูส้อน 

ช้ันอนุบาลปีที่ 3 

3. จัดท าเครื่องมือประเมินผลการด าเนินงาน           
ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

พฤษภาคม 2561 - ครูผูส้อน 

ช้ันอนุบาลปีที่ 3 

4. จัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ตาม
แผนการจัดประสบการณ์ที่ก าหนดไว้ 

มิถุนายน 2561-กุมภาพันธ์ 

2562 

10,000 ครูผูส้อน 

ช้ันอนุบาลปีที่ 3 

5. นิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรมการทดลอง                    
ทางวิทยาศาสตร์ 

มิถุนายน–กันยายน 2561 

และพฤศจิกายน 2561-

มกราคม2562  

- ครูผูส้อน 

ช้ันอนุบาลปีที่ 3 

6. สรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ มีนาคม 2562 500 ครูผูส้อน 

ช้ันอนุบาลปีที่ 3 
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10.  การประเมินผลโครงการ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

     11.1  เด็กมีทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม 

     11.2  เด็กมีทักษะการสื่อสาร 

     11.3  เด็กมีทักษะการแก้ปัญหา  

 

 

 

 

            ลงชื่อ……………………….………….... ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ………………….…………………....ผู้อนุมัต ิ

                  (..........................................)                         (..............................................) 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 90 ของเด็กชั้นอนุบาล
ปีที่ 3 ได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม 

1. ร้อยละของเด็กชั้นอนุบาล 
ปีที ่3 ได้รับประสบการณ์ตรง
จากการเข้าร่วมกิจกรรม 

การส ารวจ แบบส ารวจ

จ านวนเด็กที่

เข้าร่วม

กิจกรรม 

2. ร้อยละ 80 ของเด็กชั้นอนุบาล
ปีที่ 3 มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเองระดับปฏิบัติได้               

2. ร้อยละของเด็กชั้นอนุบาล  
ปีที่ 3 มีทักษะด้านการสังเกต 
การทดลอง การพยากรณ์  
การลงความเห็นจากข้อมูล 
และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ระดับปฏิบัติได้                                           

- การสังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรม 
- การสนทนาซักถาม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม         
การเข้าร่วม
กิจกรรม และ          
การสนทนา
ซักถาม 

3. ร้อยละ 80 ของเด็กชั้นอนุบาล
ปีที่ 3 สามารถคิดเชิงเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ และคิดรวบยอด
ระดับปฏิบัติได ้              
 

3. ร้อยละของเด็กชั้นอนุบาล 
ปีที่ 3  เปรียบเทียบข้อมูลจาก
การสังเกตได้อย่างมีเหตุผล 
และบอกผลการทดลองของ
ตนเองระดับปฏิบัติได้ 

- การสังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรม 
- การสนทนาซักถาม 
 

แบบสังเกต
พฤติกรรม          
การเข้าร่วม
กิจกรรม และ          
การสนทนา
ซักถาม 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างเคร่ืองมือประเมินผลการด าเนินโครงการ กิจกรรม 

 การประเมินผลการด า เนินโครงการ กิจกรรม ต้องสร้ าง เครื่องมือให้สอดคล้องกับ             
เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ กิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จากตัวอย่าง
โครงการสร้างหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ สามารถสร้างเครื่องมือประเมินผลการด าเนินโครงการ กิจกรรม          
ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ ได้ดังนี้ 
 

ตัวอย่างเครื่องมือ 
ประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายที่ 1 ร้อยละ 90 ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 1 ร้อยละของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

เครื่องมือฉบับท่ี 1  แบบส ารวจจ านวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสร้างหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ 

 
ค าชี้แจง :  ขอความร่วมมือครูประจ าชั้นกรอกจ านวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสร้างหนูน้อย 
              นักวิทยาศาสตร์ในชั้นที่รับผิดชอบ 
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 จ านวนเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 

ชั้น จ านวนเด็กทั้งหมด จ านวนเด็กที่เข้าร่วมกจิกรรม หมายเหตุ 
อนุบาลปีท่ี 3/1    
อนุบาลปีท่ี 3/2    
อนุบาลปีท่ี 3/3    

รวม    

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายที่ 2  ร้อยละ 80 ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเกิดการเรียนรู้ 
                   ด้วยตนเองระดับปฏิบัติได้  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ร้อยละของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีทักษะด้านการสังเกต การทดลอง การพยากรณ์  
                           การลงความเห็นจากข้อมูล และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองระดับปฏิบัติได้                               

เป้าหมายที่ 2  ร้อยละ 80 ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 สามารถคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และคิดรวบยอด 
                   ระดับปฏิบัติได้ 

เครื่องมือฉบับท่ี 2  แบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กด้าน 1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2) การเรียนรู้  
 ด้วยตนเองและ 3) การคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และคิดรวบยอด 
ค าชี้แจง 1. ศึกษาพฤติกรรมของเด็กตามรายการประเมินและเกณฑ์การประเมินที่ระบุไว้ ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ร้อยละของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3  เปรียบเทียบข้อมูลจากการสังเกตได้อย่างมีเหตุผล และ 
                         บอกผลการทดลองของตนเองระดับปฏิบัติได้ 
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ที ่ รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

-ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ปฏิบัติได ้
-ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง ปฏิบัติได ้
 บางครั้ง 
-ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ควรเสริม 

1.1 การสังเกต 
 - บอกสิ่งที่พบเห็นได้ตรงกับความเป็นจริง 

1.2 การพยากรณ์ 
 - การท านายหรือคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดข้ึนจากการทดลอง 

1.3 การทดลอง 
 - ด าเนินการทดลองตามข้ันตอนที่ครูแนะน า 

1.4 การลงความเห็นจากข้อมูล 
 - บอกผลที่เกิดจากการสังเกตและทดลองได ้

2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 - บอกวิธีการและขั้นตอนการทดลองได้ 

3. การคิดคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และคิดรวบยอด 
3.1 เปรียบเทียบข้อมูลจากการสังเกตได้อย่างมีเหตุผล  
3.2 บอกผลการทดลองของตนเองได้ 

   
 
 
 
 
 
 
 

  2. โปรดขีด  √  ลงในตารางตามระดับคุณภาพการประเมินที่เด็กปฏิบัติได้ตามความเป็นจริง 
 

ล าดับ ช่ือ – สกุล 

                    1. 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

 
 
 

2. 
การเรยีนรู้
ด้วยตนเอง 

3.  
การคิดเชิงเหตุผลทา

วิทยาศาสตร์และคิดรวบยอด 

1.1 
การสังเกต 

1.2 
การ

พยากรณ ์

1.3 
การ

ทดลอง 

1.4 
การลง

ความเห็น
จากข้อมูล 

3.1
เปรียบเทยี
บข้อมูลจาก
การสังเกต 

3.2         

บอกผล 

การทดลอง

ของตนเอง 
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
.................................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................. ............................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินความส าเร็จตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของจ านวนเด็กที่ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1 เด็กหญิง......                      
2 เด็กชาย.......                      
3 เด็กหญิง......                      
4 เด็กชาย.......                      

 ฯลฯ    ฯลฯ                      

ชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม 
คิดเป็น        
ร้อยละ 

หมายเหตุ 
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จากตาราง พบว่า มีเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวนทั้งหมด 108 คน ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้า

ร่วมกิจกรรม จ านวน 106 คิดเป็นร้อยละ 98.15 
ตารางที่ 2  แสดงค่าร้อยละของจ านวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และคิด   
    รวบยอดได้เหมาะกับวัย 
 

ที ่ รายการประเมิน 
จ านวนเด็ก
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผลการประเมิน 
คิดเป็น
ร้อยละ 3 2 1 

1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์     96.54 

1.1 การสังเกต 
- บอกสิ่งที่พบเห็นได้ตรงกับความเป็นจริง 

106 
 

100 6 - 98.11 

1.2 การพยากรณ์ 
- การท านายหรือคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดข้ึนจากการทดลอง 

106 98 8 - 97.48 

1.3 การทดลอง 
- ด าเนินการทดลองตามข้ันตอนที่ครูแนะน า 

106 95 6 5 94.97 

1.4 การลงความเห็นจากข้อมูล 
- บอกผลที่เกิดจากการสังเกตและทดลองได ้

106 94 10 2 95.60 

2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง     94.65 

 - บอกวิธีการและขั้นตอนการทดลองได้ 106 93 9 4 94.65 
3 การคิดคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และคิดรวบยอด    - 88.68 

3.1 เปรียบเทียบข้อมูลจากการสังเกตได้อย่างมีเหตุผล  106 82 16 8 89.94 
3.2 บอกผลการทดลองของตนเองได้ 106 80 12 14 87.42 

รวมเฉลี่ย - - - - 93.29 
 

อนุบาลปีที่ 3/1 36 36 

98.15 

เด็ก 2 คนเข้า
ร่วมกิจกรรม
เพียงบาง
กิจกรรม 

อนุบาลปีที่ 3/2 36 35 
อนุบาลปีที่ 3/3 36 35 

รวม 108 106 
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  จากตาราง  พบว่า เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถ           
คิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และคิดรวบยอดได้ คิดเป็นร้อยละ 93.29 
             เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เด็กมีทักษะด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
96.54 โดยเด็กมีทักษะการสังเกตร้อยละ 98.11 การพยากรณ์ร้อยละ 97.48 การทดลองร้อยละ 94.97            
การลงความเห็นจากข้อมูลร้อยละ 95.60 ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง เด็กบอกวิธีการและขั้นตอนการทดลองได้ 
คิดเป็นร้อยละ 94.65 ด้านการการคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และคิดรวบยอด คิดเป็นร้อยละ 88.68               
โดยเด็กเปรียบเทียบข้อมูลจากการสังเกตได้อย่างมีเหตุผล ร้อยละ 89.94 และบอกผลการทดลองของตนเองได้ 
ร้อยละ 87.42 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอย่างการรายงานผลหรือสรุปผลการด าเนินโครงการ กิจกรรม 

1. ช่ือโครงการ : สร้างหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ 
2. ความเป็นมา (จากหลักการและเหตุผล) 
              การเรียนรู้ เป็นสิ่งส าคัญส าหรับคนทุกวัย  โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในศตวรรษที่  21                   
ที่ต้องเตรียมคนให้มีความพร้อมทั้งความรู้ ทักษะในการแสวงหาความรู้ การท างานเป็นกลุ่ม ความสามารถ            
ในการคิด ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก จึงเป็นการจัดประสบการณ์ที่มุ่งให้เด็กได้ค้นคว้า 
ทดลอง และลงมือปฏิบัติจริง ช่วยสร้างให้เด็กเกิดความสนุกเพลิดเพลิน เกิดความอยากรู้ รู้จักสังเกต ตั้งค าถาม 
หาค าตอบด้วยตนเอง ปัจจุบันพบว่าการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก ยังขาดกิจกรรมที่เป็น
การจัดประสบการณ์ตรง ในการฝึกให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะน าไปสู่ทักษะการคิด 
ประกอบกับการประเมินภายนอก รอบสาม ตัวบ่งชี้ที่ 4 มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ แสดงถึงเด็กยังขาด
ทักษะการคิด ดังนั้น เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาทักษะการคิด ได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง               
โดยผ่านกิจกรรมที่เด็กสนใจ สนุกสนาน ท้าทาย และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เหมาะสมกับวัย จึงจัดท า
โครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1  เพ่ือให้เด็กมีประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม  

 3.2  เพ่ือให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

    3.3  เพ่ือให้เด็กมีทักษะการคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และการคิดรวบยอด 

4.  เป้าหมาย   

 4.1  เชิงปริมาณ : 

  ร้อยละ 90 ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม      

 4.2  เชิงคุณภาพ : 

       1) ร้อยละ 80 ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเกิดการเรียนรู้ด้วย 
              ตนเองระดับปฏิบัติได้  
          2) ร้อยละ 80 ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 สามารถคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และคิดรวบยอด 
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              ระดับปฏิบัติได ้
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

5.1  ร้อยละของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม                                           
5.2  ร้อยละของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีทักษะด้านการสังเกต การพยากรณ์ การทดลอง  

และการลงความเห็นจากข้อมูล 
    5.3  ร้อยละของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 เปรียบเทียบข้อมูลจากการสังเกตได้อย่างมีเหตุผล  
    5.4  ร้อยละของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 บอกผลการทดลองของตนเองได้ 

6. ผลการด าเนินงาน 

 6.1  การด าเนินงานตามขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ  (ที่ก าหนดไว้ในวิธีด าเนินงานของ
โครงการ) 
  กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมปฏิบัติการเรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กอนุบาล 
  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-16.30 น  ณ ห้องประชุมสุขศรี มีครูระดับอนุบาลปีที่ 3  
เข้ารับการอบรม จ านวน 15 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จากการสอบถามผู้เข้ารับการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 95.68 มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ร้อยละ 92.62 คิดว่าสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดประสบการณ์ได้ 
  กิจกรรมที่ 2 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์       
  ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2561 ครูที่เข้ารับการอบรมทุกคนร่วมกัน              
วางแผนการน าความรู้ไปใช้  โดยจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการตรวจแผนการจัดประสบการณ์              
และแผนการด าเนินงาน รวมทั้งจากการสังเกตการเตรียมงานของครู พบว่าครูทุกคน มีแผนการด าเนินงาน            
ที่ชัดเจนปฏิบัติได้จริง และสามารถเขียนแผนการจัดประสบการณ์เป็นรายหน่วยที่เน้นทักษะกระบวนการ               
ทางวิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมการทดลองเพ่ือให้เด็กได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกต 
การพยากรณ์ การทดลอง และการลงความเห็นจากข้อมูล มีกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง                          
ฝึกการคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์  การคิดรวบยอด และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์พร้อมสถานที่                  
ในการจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการจัดประสบการณ์ 

กิจกรรมที่ 3 จัดท าเครื่องมือประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ            
ของโครงการ  

เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมร่วมกับคณะท างานจัดท าเครื่องมือ
ประเมินผลการด าเนินครงการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ระบุไว้ในโครงการได้เครื่องมื  จ านวน           
2 ฉบับ คือ 

ฉบับที่ 1 แบบส ารวจจ านวนเด็กทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสร้างหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ 
          ฉบับที่ 2 แบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กด้าน 1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2) การเรียนรู้        
ด้วยตนเอง และ 3) การคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และคิดรวบยอด 
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เครื่องมือฉบับที่ 1 ส่งให้ครูกรอกข้อมูลหลังจัดประสบการณ์ครบตามแผนที่วางไว้ ส่วนฉบับที่  2  
มอบให้ครูใช้ในการสังเกตพฤติกรรมเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นระยะๆ และสรุปผลส่งผู้รับผิดชอบโครงการ 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  กิจกรรมที ่4 จดักิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ตามแผนการจัดประสบการณ์ท่ีก าหนดไว้     
  เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1 ครูทุกคนได้น าแผนการจัดประสบการณ์ที่พัฒนาไว้ไปจัดประสบการณ์กับเด็ก   
ในชั้นที่รับผิดชอบตลอดปีการศึกษาตามแผนที่วางไว้ 

กิจกรรมที่ 5  นิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์  
ระหว่างที่ครูจัดประสบการณ์ตามแผนที่วางไว้ผู้รับผิดชอบโครงการได้ประชุมคณะกรรมการจัดท า

ปฏิทินและเครื่องมือการนิเทศ และนิเทศ ติดตามผลการจัดประสบการณ์เพ่ือช่วยเหลือหรือแนะน าครู            
ให้สามารถจัดประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการนิเทศ ติดตามผลโดยการเยี่ ยมชั้นเรียน และ            
การสังเกตการจัดประสบการณ์ พบว่า ครูทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100 สามารถจัดประสบการณ์ได้สอดคล้องกับ
แผนการจัดประสบการณ์ที่ก าหนดไว้ เด็กชั้นอนุบาลปีที่  3 ที่ เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้เรียนรู้จาก     
ประสบการณ์ตรง 

กิจกรรมที่ 6   สรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ  
เมื่อได้รับผลการประเมินครบถ้วนผู้รับผิดชอบโครงการน าผลมาวิเคราะห์ สรุป และจัดท ารายงาน            

ผลการด าเนินงานโครงการ เสนอให้ผู้บริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบ  
 

 6.2  การด าเนินงานตามโครงการ 
จากการส ารวจ พบว่า มีเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวนทั้งหมด 108 คน ได้รับประสบการณ์ตรงจาก   

การเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 98.15 บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ           
ที่ก าหนดไว้ 

จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กขณะเข้าร่วมกิจกรรม พบว่าเด็กมี ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และคิดรวบยอดได้เหมาะสม
กับวัย คิดเป็นร้อยละ 93.29  
            เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าเด็กมีทักษะด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
96.54 โดยเด็กมีทักษะการสังเกตร้อยละ 98.11 การพยากรณ์ร้อยละ 97.48 การทดลองร้อยละ 94.97                 
การลงความเห็นจากข้อมูลร้อยละ 95.60 ด้านการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เด็กบอกวิธีการและขั้นตอนการทดลอง
ได้ คิดเป็นร้อยละ 94.65 ด้านการการคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และคิดรวบยอด คิดเป็นร้อยละ 88.68 
โดยเด็กเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการสังเกตได้อย่างมีเหตุผล ร้อยละ 89.94 และบอกผลการทดลอง                
ของตนเองได้ ร้อยละ 87.42 พบว่า ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว้              
ทุกตัวชี้วัดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
7. งบประมาณ 
 ได้รับ จ านวน   20,500  บาท 
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 ใช้จริง จ านวน  19,500  บาท 
 คงเหลือ จ านวน     1,000  บาท 
8. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 

- บางครั้งไม่สามารถจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากมีกิจกรรมอ่ืนที่โรงเรียนต้องด าเนินการ 
- แผนการจัดประสบการณ์บางแผน ต้องใช้เวลามาก ท าให้เด็กบางคนหมดความสนใจในการเข้าร่วม 
  กิจกรรม 

9. ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่อไป 
-  ครูควรจัดหาอุปกรณ์ท้องถิ่นท่ีมีราคาถูก และหาได้ง่ายในการจัดกิจกรรม 
-  ครูควรให้เวลาเด็กในการทดลอง และน าเสนอผลการทดลองเพ่ิมข้ึน 
-  ครูควรปรับการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย 
-  โรงเรียนควรจัดท าปฏิทินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ครูและบุคลากรทุกคนได้ทราบ 
   ทั่วกัน เพื่อจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับปฏิทินงานของโรงเรียน 

 
ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน 

(..............................................) 
ความเห็นผู้บริหาร............................................................................................................ ............................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................ ...............................................................................................  
 

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

ต าแหน่ง....................................................... 
คณะท างาน 

แนวด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษา 

 
1.   นายชล า  อรรถธรรม   เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน      ที่ปรึกษา 
2.   นายประยูร  หรั่งทรัพย์   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานการศึกษา ประธาน 
3.    นางสาวยุวดี  ก๋งเกิด   ผู้อ านวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา รองประธาน 
4.   นางไพเราะ มีบางยาง   ข้าราชการบ านาญ คณะท างาน 
5.   นายมนัส อารีพงษ์    ข้าราชการบ านาญ คณะท างาน 
6.   นางอธิชา  แย้มกมล   ข้าราชการบ านาญ คณะท างาน 
7.   นางอุษา  พุ่มศรีภานนท์   ข้าราชการบ านาญ คณะท างาน 
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8.   นางสาววรรณภร  ศิริพละ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะท างาน 
9.   นายสยาม ปิยะนราธร   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
10.  นางอภิวันทน์  พินทอง   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะท างาน
11.  นายประเสริฐ  วิเศษกิจ   นักวิชาการอิสระ คณะท างาน 
12.  นางสาววาสนา เครือมาศ  นักวิชาการศึกษาช านาญการ      คณะท างาน 
13.  นางสาวโกสุม สุขะเกศ   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ        คณะท างานและเลขานุการ 
14.  นางสาวเขมวดี  คัมภิรานนท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
15.  นางสาวทัตชญา ธัญญเจริญ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ       คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
16.  นางสาวนุภาพร ศรฤทธิ์   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ       คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
17.  นางสาวสุทาทิพย์  ชาญณรงค์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ       คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

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


