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ส่วนที่  1  ภาพรวมของโรงเรียน 
 
1. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 
    ประวัติโรงเรียนสมาคมสตรีไทย 
               โรงเรียนสมาคมสตรีไทย  ตั้งอยู่เลขท่ี 62 ถนนเพชรบุรี   แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  0-2215-7335   
โทรสาร  02-215-7397  e-mail  Samakomsa@hotmail.com Website www.samakhomsatreethai.ac.th 
               ได้รับอนุญาตจัดตั้ง  เมือ่ปีพุทธศักราช 2495  
               เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
               เนื้อท่ี  4  ไร่    36  ตารางวา   
               เขตพ้ืนที่บริการ    ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร     
              โรงเรียนสมาคมสตรีไทย  ก่อตั้ง เมื่อปีพุทธศักราช 2495 โดยมีนางธาริณี  กฤดากร ณ อยุธยา  เป็น
ผู้รับใบอนุญาต  นางสาวจินตนา  ธรรมวานิช  เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการ    
       วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน  
  1) เพ่ือจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

  2) เพ่ือให้บริการเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ ผู้เรียน ครู 
ผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียน 

  3) เพ่ือให้บริการด้านวิชาการและบริการอ่ืนแก่ผู้เรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน บุคคลที่เก่ียวข้องกับ
การดำเนินกิจการโรงเรียนและชุมชน 
สภาพพื้นที ่ เป็นพ้ืนที่ราบ 
สภาพชุมชนโดยรวม 
            สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียสมาคมสตรีไทย ส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์และตั้งอยู่ริมถนนเพชรบุรี
กับถนนพระรามหก บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดพระยายัง ตลาดมหานาค ตลาดโบ๊เบ๊ ทางด่วนศรี
รัตน์ สำนักนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานจราจร (สจร.)  
          อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง,ค้าขาย  เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนและเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ    

 
ปรัชญา (Philosophy)ของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  :    ความรู้ คู่คุณธรรม  
 
คำขวัญของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย   :    มรรยาทดี   มีวินัย   ใฝ่ความรู้  คู่คุณธรรม 

mailto:Samakomsa@hotmail.com


 

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

  
 
   
 
ความหมายของตราสัญลักษณ์ 
                 เป็นสัญลักษณ์ที่เน้นถึงความเป็นไทย ความอ่อนโยนและความเป็นผู้มีสติปัญญา 
 
อักษรย่อ       คือ       ส.ส.ท. 
 
สีประจำโรงเรียน   คือ  สีฟ้าและสีแดง    
 

  
 

สีฟ้า  หมายถึง   ความสงบเยือกเย็น อ่อนน้อม สุภาพเรียบร้อย ร่าเริงแจ่มใส 

สีแดง  หมายถึง   ความเข้มแข็ง อดทน มีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย :   เน้นความเป็นไทยในด้านภาษาและมรรยาท   
  

อัตลักษณ์ของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย :   มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     2.ข้อมูลครู  บุคลากรและนักเรียน  ปีการศึกษา  2561 
          2.1  ข้อมูลครูและบุคลากรของโรงเรียน  ปีการศึกษา  2561 

จำนวนบุคลากร  จำแนกตามหน้าที่  เพศ  ระดับการศึกษา  อายุ  และประสบการณ์   

ประเภทบุคลากร 

เพศ (คน) ระดับการศึกษา (คน) 

อายุเฉลี่ย 
(ปี) 

ประสบการณ์ 
ในตำแหน่ง(เฉลี่ย) 

(ปี) ชาย หญิง 
ต่ำ
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูง
กว่า 
ป.ตรี 

ผู้รับใบอนุญาต  - 1 - - 1 72 49 

ผู้จัดการและผู้อำนวยการ - 1 - - 1 70 49 
รองผู้อำนวยการ - 4 - 3 1 70 40 

ครู (บรรจุ) 2 25 - 27 - 35 35 

ครไูม่บรรจุ 2 3 - 5 - 25 1 
ครูต่างประเทศ - 1 - - - 69 30 

นักการภารโรง 3 6 9 - - 40 26 
 
           2.2  ข้อมูลนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2561 สำรวจ  ณ  วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ.  2561 

                                          
ระดับชั้น 

จำนวนนักเรียน 
รวม 

 ชาย หญิง 
อนุบาล 1 19 20 39 

อนุบาล 2 24 20 44 

อนุบาล 3 15 23 38 
รวม 61 67 128 

ประถมศึกษาปีที่ 1 17 18 35 
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 24 37 

ประถมศึกษาปีที่ 3 20 24 44 

ประถมศึกษาปีที่ 4 16 18 34 
ประถมศึกษาปีที่ 5 22 24 46 

ประถมศึกษาปีที่ 6 22 28 51 

                รวม 110 137 247 
    รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 204 375 



 

 

3.แผนที่ตั้งของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย 

 
                                              

 
 

 
 
 
 
 
 

4. อาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียน  ห้องประกอบ 
      4.1 อาคารเรียน 
อาคาร/ห้องประกอบการ จำนวน  อาคาร/ห้องประกอบการ จำนวน (ห้อง) 

อาคารเรียน     2  หลัง ห้องเรียน 30 ห้อง 

สนามเด็กเล่น   1 แห่ง สนามฟุตบอล   1 แห่ง 
ห้องภาษาอังกฤษ 1 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์     1 ห้อง 

ห้องศูนย์วิทยาการ   1 ห้อง ห้องพยาบาล    1 ห้อง 
ห้องคอมพิวเตอร์    1 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง 

ห้องนาฏศิลป์ 1 ห้อง ห้องจริยศึกษา    1 ห้อง 

ห้องศิลปศึกษา    1 ห้อง ห้องพักครู    1 ห้อง 
ห้อง  A-Math คณิตศาสตร์    1 ห้อง ห้องประชุม   2 ห้อง 

ห้องธุรการ         1 ห้อง ห้องน้ำ 72 ห้อง 

 
5. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย 
            โรงเรียนสมาคมสตรีไทย แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4  ด้าน  ได้แก่  ด้านงานวิชาการ  
ด้านธุรการ/อาคารสถานที่   ด้านกิจการนักเรียน   และด้านบุคลากร/ความสัมพันธ์ชุมชน ผู้บริหารยึดหลักการ
บริหารแบบการมีส่วนร่วม  กระจายอำนาจในการบริหาร  โดยใช้กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตาม
กระบวนการ  PDCA  จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ  3 ปี  ใช้เป็นแผนแม่บทในการบริหารจัด
การศึกษา            



 

 

 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย   ได้นำแนวคิดทางการบริหารและการจัดการศึกษาที่มุ่งให้สถานศึกษาเป็นองค์กรหลักใน
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ( Efficiency  &  Effectiveness  School ) ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนด 
โดยมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจที่จะพัฒนานโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษาและ
ร่วมมือดำเนินการ ทั้งด้านงานวิชาการ ด้านธุรการ/อาคารสถานที่   ด้านกิจการนักเรียน   และด้านบุคลากร/
ความสัมพันธ์ชุมชน โดยมุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้การมีส่วนร่วม
และการตรวจสอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  หมวด 5   มาตรา 39  และมาตรา 40   กระทรวงได้กระจายอำนาจการบริหาร และการ
จัดการศึกษาให้โรงเรียนทั้งในทั้งด้านงานวิชาการ ด้านธุรการ/อาคารสถานที่   ด้านกิจการนักเรียน   และด้าน
บุคลากร/ความสัมพันธ์ชุมชน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นองค์คณะบุคคลทำหน้าที่ในการบริหารโดยทำให้
โรงเรียนเป็นฐานหรือศูนย์กลางของการบริหาร และจัดการศึกษาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนที่จะสร้างคุณค่า ความ
รับผิดชอบ ความผูกพัน   ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ผู้ที่เกี่ ยวข้องทุกคน นัยสำคัญของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management)  ซึ่งผู้บริหาร
โรงเรียนจะมีบทบาทสำคัญ  ในกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
ชุมชน ในการตัดสินใจบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนไปสู่ทิศทางเป้าหมายที่ต้องการ คือ  คุณภาพของ
ผู้เรียนเป็นสำคัญ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      - งานพฒันาหลกัสูตร          - งานการเงนิ          - งานกิจการนกัเรยีน       - งานพฒันาบคุลากร

      - งานการเรยีนการสอน          - งานสารบรรณ          - งานสุขอนามยันกัเรยีน       - งานสวสัดกิาร

      - งานสื่อและเทคโนโลยี          - งานทะเบยีน          - งานปกครอง       - งานประชาสมัพนัธ์

      - งานวดัผลประเมนิผล          - งานพสัดุครุภณัฑ์          - งานแนะแนว       - งานส่งเสรมิอนามยับคุลากร

      - งานนิเทศ          - งานตดิตามผลการปฏบิตังิาน          - งานตดิตามผลการปฏบิตังิาน       - งานสมัพนัธช์มุชน

      - งานหอ้งสมดุ       - งานตดิตามผลการปฏบิตังิาน

      - งานตดิตามผลการปฏบิตังิาน

โครงสรา้งการบรหิารงานโรงเรยีนสมาคมสตรไีทย

ผูช่้วย ่ายวชิาการ ผูช่้วย ่ายธุรการ อาคารสถานท่ี ผูช่้วย ่ายกิ การนักเรียน ผูช่้วย ่ายบุคลากร ความสมัพนัธ  ชมุชน

นกัเรียน

ครูให ่ คณะกรรมการอ านวยการโรงเรียน

ผู ้ดัการ

ผูร้บัใบอนุ าต คณะกรรมการสมาคมสตรีไทย

ในพระบรมราชินูปถมัภ  



 

 

 

5.2  ข้อมูลผู้บริหาร 
           1)  ผู้รับใบอนุญาต    นางธาริณี   กฤดากร ณ อยุธยา 
              โทรศัพท์  0-2215-7335     e-mail: Samakomsa@hotmail.com 
              ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  17  กรกฎาคม 2534   จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 27 ปี  10  เดือน 
          2) ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสาวจินตนา   ธรรมวานิช      
              โทรศพัท์  0-2215-7335     e-mail: Samakomsa@hotmail.com 
              วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท  สาขา การบริหารการศึกษา    
              ดำรงตำแหน่งที่ตั้งแต่  15   มีนาคม   2527  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  40 ปี   -  เดือน  
     5.3 รองผู้อำนวยการโรงเรียน   4   คน  
          1) นางสุมณฑา  ไกรฤกษ์         รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
          2) นางศศิเพ็ญ  เพ็ญประภา     รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
          3) นางสาวพิชชาภา    อติชน            รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ/การเงิน 
          4) นางสาวสายใจ  ผลานุสนธื       รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย 
 
6. สิ่งอำนวยความสะดวก 

 ลำดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จำนวน 

1 เครื่องถ่ายเอกสาร 2 
2 คอมพิวเตอร์ 27 

3 เครื่องปรับอากาศ 22 

4 โทรทัศน์(สื่อ Smart Classroom 17 
5 เครื่องเสียง 2 

6 โปรเจคเตอร์ 2 

7 โทรศัพท์ 5 
8 เครื่องรับสัญญาณ Wifi   3 

9 โทรสาร 1 
11 วิทยุเครื่องเล่น CD 2 
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7. ความสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  
ปีการศึกษา  2558  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
 

ผลการตรวจติดตาม ประเมินผลระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
  ระดับปฐมวยัได้คะแนน 100 คะแนน 
  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานไดค้ะแนน 99 คะแนน 

สำนักงานคณะกรรมการ  
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ร่วมจัดบูธ นิทานคุณธรรม เนื่องในวันงานการศึกษา
เอกชน วันที่ 10 –11 กุมภาพันธ์ 2559 

สำนักงานคณะกรรมการ  
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นักเรียน 
ด.ญ.นานาพร  แสงพงษ์พันธ์ ป.6/2 
ด.ญ.สิรภัทร   กิจสวัสดิ์       ป.6/2 
ด.ญ.ณัฐยาน์   เชิงสะอาด    ป.6/2 

 
เหรียญทอง “จัดสวนสวยด้วยกระเช้า” 

 
โรงเรียนสายปัญญา 

ด.ญ.ปวีณ์ธิดา  ขาวเจริญ    ป.6/1 
ด.ญ.สุจารี       สุรวิรรณ์    ป.5/1 
ด.ญ.จิดาภา     คุ้มวงษา    ป.5/1 

เหรียญทองแดง “การแข่งขันสำนวนไทย” โรงเรียนสายปัญญา 

ด.ญ.จีราภรณ ์  ไวยมิตรา   ป.4/2 
ด.ญ.ปราญชลี   แก้วขอนแก่น ป.5/1 

เหรียญทองแดง “การประกวดคัดลายมือ” โรงเรียนสายปัญญา 

ด.ญ.พิชามญชุ์    พากพียร   ป.5/1 
ด.ญ.กันต์นลิน  เกตุคุมภัย    ป.5/2 
ด.ญ.กมลลักษณ์  ทิมสา       ป.5/2 

เหรียญทอง “การแข่งขันตอบปัญหาสังคมขบขัน” โรงเรียนสายปัญญา 

ด.ญ.สุชาดา      สวสัดินาค   ป.2/1 
ด.ญ.มุทิตาวดี    คงทนั        ป.5/2 
ด.ญ.วริศรา       เหล่าสกุลพร ป.5/2 
ด.ญ.พิมลดา     สุวรรณา      ป.5/2 

เหรียญทอง “ประกวดวาดภาพ ชมวังเจ้าสาย 
เพริศพรายปัญญา”  

โรงเรียนสายปัญญา 

ด.ญ.สุพรทิพย์   เผือกสำลี     ป.6/2 
ด.ญ.ชญานษิฐ์   หลั่ม           ป.6/1 
ด.ช.กิติกมล   ตรีมิ่งมิตร       ป.6/2 
ด.ช.กิติกมล   ตรีมิ่งมิตร       ป.6/2 
ด.ช.สาธิต     เมฆวัฒนา      ป.6/2 
ด.ญ.อรวรา   รัตนอุดมสกุล   ป.6/2 
ด.ช.ปรัชญะ   ปัญจะชูวงศ์   ป.6/1 
ด.ช.ภาณุวิชญ์ ตยิะสทุธิพันธ์  ป.6/1 

เหรียญทอง “ คอมพิวเตอร์ (Presentation) โรงเรียนสายปัญญา 
เหรียญทอง “ แข่งขันโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์” โรงเรียนสายปัญญา 

รางวัลชนะะเลิศ “การแข่งขันความเป็นเลิศ 
ทางวชิาการ” 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2  “การแข่งขันความ 
เป็นเลิศทางวิชาการ” 

โรงเรียนสันติราษฏร์
วิทยาลัย 



 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ญ.มุทิตาวดี    คงทนั      ป.5/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 “การแข่งขันประกวดคัด

ลายมือ”  
โรงเรียนสันติราษฏร์

วิทยาลัย 
ด.ญ.มาร์ตา      ซอเกษม    ป.5/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 “การแข่งขันยิมนาสติก

ศิลป์และยิมนาสติกแอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย” 

ศูนย์การค้าแฟชัน่ 
ไอส์แลนด์ รามอินทรา 

ด.ช.ศิลา    ภักดีวงษ์     ป.6/1  รางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันตอบปัญหาความรู้
เบื้องต้นเก่ียวกับสารสนเทศ” 

โรงเรียนสันติราษฏร์
วิทยาลัย 

 
ปีการศึกษา  2559 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ผู้บริหาร 
นางสาวจนิตนา    ธรรมวานิช  

 
รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ “สตรีไทยดีเด่น” 
ประจำปี พุทธศักราช 2559 จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา สยามบรมราชกุมารี ในวันสตรีไทย 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559  

 
สภาสตรีแห่งชาต ิ

ครู 
นางสาวสายใจ    ผลานุสนธิ 

 
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนครู 1 ใน 10 ของประเทศ  
รางวัลครูคุณธรรมจากมูลนธิิ ดร.เทียม โชควัฒนา 
จากการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่เด็กนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิิริกิติ์ 

 
มูลนิธ ิ

ดร.เทียม โชควัฒนา 

นักเรียน 
ด.ญ.วริศรา   เหล่าสกุลพร  ป.6/2 
ด.ญ.พิมลดา  สุวรรณา       ป.6/2 
ด.ญ.มุทิตาวดี    คงทนั      ป.6/1 

 
รางวัลยอดเยี่ยม จากการแข่งขนัประกวดวาดภาพ 
ระบายสีในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง” เนื่องใน 
วันพ่อ ระดับประถมศึกษา  

 
วัดพระราม ๙ กาญจนา

ภิเษก 

ด.ญ.มาร์ตา     ซอเกษม      ป.6/2 
ด.ญ.สุพิชชา     พูลสวัสดิ์    ป.6/1 
ด.ญ.นพวรรณ   วุฒิภัทรนนท์ ป.5/2 
ด.ญ.มุทิตาวดี    คงทนั      ป.6/1 
ด.ญ.เสาวลักษณ์   ทองสง่า   ป.6/1 

รางวัลดีเด่น “การประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
หมู่ (5 คน)” 

วัดพระราม ๙ กาญจนา
ภิเษก 

ด.ญ.มุทิตาวดี    คงทนั      ป.6/1 รางวัลเหรียญทองลำดบัที่ 1 วิชาภาษาไทย และ
เหรียญทองรวมทุกรายวิชา ในโครงการทดสอบ 
ศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนศรีอยุธยา 
ในพระอุปถัมภ์ 



 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ญ.ณัฐณิชา     วสิูตร   ป.6/2 รางวัลเหรียญทองอันดับ 10 ในโครงการทดสอบ 

ศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนศรีอยุธยา 

ในพระอุปถัมภ์ 
ด.ช.ศุภสัณห์ ภัทรวิกรานนท์  ป.5/1 
ด.ญ.ปรางค์มณี นนท์ทวีวฒัน์  ป.6/1 

รางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันประกวดมรรยาทไทย”  โรงเรียนสันติราษฏร์
วิทยาลัย 

ด.ญ.สุพิชชา   พูลสวัสดิ์    ป.6/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 “การะประกวดแข่งขัน  
Spelling Bee” 

โรงเรียนสันติราษฏร์
วิทยาลัย 

ด.ญ.มุทิตาวดี    คงทนั      ป.6/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 “การประกวดแข่งขันคัด
ไทย”  

โรงเรียนสันติราษฏร์
วิทยาลัย 

ด.ญ.จีราภรณ์     ไวยมิตรา  ป.5/1 
ด.ช.ณภัทร        พลายปั้น  ป.5/1 

รางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันการทำ Power Point”  โรงเรียนสันติราษฏร์
วิทยาลัย 

ด.ญ.วริศรา   อภิโชตินิธิธรณ ์
 
 
ด.ช.ชลธร    อรรคบุตร 
ด.ช.ณัฐภัทร    สุพสอน 

รางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันเทควันโดไทยพรีเมียร์ลีก 
2016 คร้ังที่ 1 รุ่นอายุ 7-8 ปี เพศหญิง น้ำหนัก 27-
30 KG” 
รางวัลชนะเลิศ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 “การแข่งขันเทควันโดชิง
ถ้วย ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ  ผู้อำนวยการ
องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย”  

องค์การส่งเสริมกิจกรรมโค
นมแห่งประเทศไทย  

 
 
 
 

 
 
 
ปีการศึกษา  2560 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา  รางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ผู้บริหาร 
อาจารย์จินตนา   ธรรมวานชิ  

 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ การประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

 
สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นักเรียน 
ด.ญ.พิมลดา    สีทา้ว 
ด.ญ.ศรัณยา    สิริเจริญผล 
ด.ญ.ธัญญรัญญ์  ธนวัตเธียรสิน 

 
รางวัลดีเด่น ““การประกวดสวดมนต์ทำนอง
สรภัญญะหมู่”  

 
วัดพระราม ๙ 
กาญจนาภิเษก 



 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ญ.ธัญญรัญญ์  ธนวัตเธียรสิน ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 

2561 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ด.ช.จิรายุ    ลีฬหาวงศ ์
ด.ช.ณภัทร    พลายปั้น 

รางวัลเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ  
รางวัลเหรียญทองแดง วิชาภาษาไทย  
“โครงการทดสอบศักยภาพ เพือ่เตรียมความตัว
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ปีการศึกษา 2560  

โรงเรียนศรีอยุธยา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

ด.ช.คุณภัทร    โคประโคม ป.3/1 
ด.ช.ธนัยนนัท์   ศรีพยัคฆ์  ป.3/2 
ด.ช.อภิรักษ์     บูชาวัง     ป.4/2 
ด.ญ.จุฑามาศ   แย้มสำรวล ป.2/1 
ด.ช.ผดุงเดช     มากผล     ป.2/1 
ด.ช.สายศีล     ขนุกนก     ป.1/2 
ด.ช.ชลธร       อรรคบุตร  ป.2/1 

รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลที่ 1 
รางวัลที่ 2 
รางวัลที่ 2 
รางวัลที่ 2 
รางวัลที่ 2 
รางวัลที่ 3  
“การแข่งขันเทควันโด รุ่นอายุ 9-10 ปี ประเภท
ต่อสู้ รายการ SCHOOL FIGHT MINI MATH” 

ห้างสรรพสินคา้เทสโก้  
โลตัส  ปิ่นเกล้า 

ด.ญ.กัญติญา   สายงาม ป.5/2 
 
ด.ญ.วิณีชยา    เลาะประเสริฐ ป.5/2 
 
ด.ญ.พิมพ์ฐิชา   สวุินัยวงศกร  ป.6 
ด.ญ.ชลันดา     ทนงศักดิ์      ป.6 
ด.ญ.ธัญญรัญญ์  ธนวัตเธียรสิน ป.6 
ด.ช. สุดสาคร    ชูคล้าย  ป.6 
 
ด.ช.นราธิป      ฮุ่งหวล  ชั้น ป.6  
ด.ช.นนทภพ     สังข์สาคร  ชั้น ป.6 
ด.ญ.ธนัชชา      เพียงตา   ชัน้ ป.5 
ด.ช.ศุภสัณห์  ภัทรวิกรานนท์ ชัน้ ป.6 
ด.ช.ธีระ          ประมวลผล  ชัน้ ป.5 
ด.ช.ปัญญา      ประยูรวสุ     ชัน้ ป.6 
ด.ญ.วรัทยา     เวียงวิเศษ     ชัน้ ป.5 

ได้รับรางวลัชนะเลิศการแข่งขัน “อ่านทำนอง
เสนาะ” 
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน 
“การประกวดคัดลายมือ” 
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันตอบ
ปัญหาวิชาการ 
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบ
ปัญหา “ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน “นัก
วิทย์ถอดรหัสภาพ (SCIENTIST DAVICI) 
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด
มรรยาทไทย 
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน 
“WALK RALLY” 

โรงเรียนสันติราษฎร์
วิทยาลัย กิจกรรม  
เปิดบ้านการเรียนรู้  
สู่ไทยแลนด์ 4.0   

 



 

 

ปีการศึกษา 2561 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 

 
ได้รับ โล่รางวลั เหรียญทองชนะเลิศมากที่สุด 
จากการเข้าร่วมกิจกรรม “103 ปี ทวีค่า  
สายปญัญาวชิาการ”  

 
โรงเรียนสายปัญญาในพระ
บรมราชินปูถัมภ์ 

ครู 
นางสุมณฑา     ไกรฤกษ์ 
นางฐิติมา         สทุธิภิญโญกุล 
 
 
นางสาวธนินท์ธร   แดงทิม 
นางสาวจรัสศรี      ศรีรัตนวบิูลย์ 
นางพรเพ็ญ         เริงโกมุท 

 
ได้รับรางวลั “ปิยชนม์ คนการศึกษา”ประจำปี 
2561  
 
 
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครุสดุดี” 
ประจำปี 2561  
เข้ารับพระราชทานตรา “บ้านวทิยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย “ปีการศึกษา 2561-2565 

 
สำนักงานส่งเสริมสวสัดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ 

นักเรียน 
ด.ญ.นภัสกร    มะหันต์  ชัน้ ป.5/2 
 
 
 
 
 
ด.ญ.กัญติญา    สายงาม   ป.6 
ด.ญ.โยษิตา      โหนา      ป.6 
ด.ญ.สิรินาถ      จันทรัตน์  ป.6 
ด.ญ.กรวิภา      คงอินทร์   ป.5 
ด.ญ.พิรญาณ์     อัฏฏะวัชระ ป.5  
ด.ญ.โยษิตา      โหนา      ป.6 
ด.ญ.สรวงสุดา   เจิมมงคล  ป.6  
ด.ญ.ธัญวรัตน์   ยังเต๊ะ      ป.6  
 
ด.ญ.ณธิดา      ลีละวงศ์   ป.5 
ด.ญ.วิณีชยา    เลาะประเสริฐ   ป.6  

 
ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เด็กดีมีความซื่อสัตย์ 
ในโครงการกุหลาบแดง” 
ความดีที่กระทำ คือ เก็บกระเปา๋เงินของอาจารย์
โรงเรียนวัดปทุมวนารามไดท้ี่ห้างเทสโก้โลตสั 
พระราม 1 จึงเข้าแจ้งกับเจ้าหนา้ที่และส่งคืนให้กับ
อาจารย์ผู้เปน็เจ้าของ 
ได้รับรางวลัดีเด่นจากการประกวด สวดมนต์
ทำนองสรภัญญะหมู่ 5 คน ระดบัประถมศึกษา 
 
 
 
ได้รับรางวลัชนะเลิศ การแข่งขนั “Spelling Bee”  
ได้รับรางวลัชนะเลิศ การแข่งขนั”ตอบปัญหา
คณิตศาสตร์” 
ได้รับรางวลัชนะเลิศ การแข่งขนั”ตอบปัญหา
สังคม” 

 
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 
 
 
 
 
 
วัดพระราม 9 กาญจนา
ภิเษก 
 
 
 
โรงเรียนสายปัญญาในพระ
บรมราชินปูถัมภ์ 



 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ญ.ชมพูนุช      ปรีดาภัทรพงษ์  ป.6 
ด.ญ. วริศรา       เวชกามา     ป.6  
ด.ญ.นวพร         โพธิ์ศรี        ป.6 
ด.ญ.สิริรัตน์        สิงห์คำ       ป.6  
ด.ญ.วริศรา        อภิโชตินิติธรณ์  ป.5 
ด.ญ.พิมพ์ชนก     แก้วภู         ป.5 
ด.ญ.ธวัลรัตน์      สรรพธนาวัต  ป.5 
 
ด.ญ.สิรินาถ       จันทรัตน์      ป.6  
ด.ญ.รัชตาภา     กล่อมสนุทร   ป.6 
ด.ญ.กมลพรรณ  ชุมคง          ป.6 
ด.ญ.รามาวดี     ชัยมีแรง       ป.6 
ด.ญ.ปานวาด     จนัทร์แสตม  ป.6 
ด.ญ.วรัทยา       เวียงวิเศษ      ป.6 
 
ด.ญ.อภิญญา     สุนันท์กิ่งเพชร  ป.6  
ด.ญ.กิติญาดา    ธีราธนารัศมิ์     ป.6 
ด.ญ.ศศิณัฐ       พุฒิพงศ์โพไคย  ป.6 
ด.ญ.นูรีน          ดำริห์เลิศ        ป.6 
ด.ญ.ปรียานชุ    อินศรีทอง        ป.6 
ด.ญ.ธนัชชา     เพียงตา           ป.6 
ด.ญ.กมลวรรณ  เทียมสุข         ป.5 
 
 
ด.ญ.วรัชญา      มณีกุล            ป.5 
ด.ญ.กรวิภา      คงอินทร์          ป.5 
ด.ญ.ญาณิศา     ลาภาเกษมทิพย์ ป.5 
ด.ญ.ณิชชา       บุญประถมภ์      ป.5 
ด.ญ.นภัสกร     มะหันต์            ป.5 
ด.ญ.พัทธนันท์   พรมเกิด           ป.6 
ด.ญ.เดน่าท์       เรือนแก้ว         ป.6 

ได้รับรางวลัชนะเลิศ การแข่งขนั”การใช้โปรแกรม
นำเสนอ POWER POINT” 
ได้รับรางวลัชนะเลิศ การแข่งขนั “ 
คอปเตอร์กระดาษ” 
ได้รับรางวลัชนะเลิศ การแข่งขนั “ทักษะ
วิทยาศาสตร์” 
 
รางวัลจากการแข่งขัน “จอดยานอวกาศ”เหรียญ
ทองชนะเลิศ 
เหรียญทองชนะเลิศ 
เหรียญทองชนะเลิศ 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
รางวัลการแข่งขัน “ตอบปัญหาหลักภาษาไทย” 
เหรียญทองชนะเลิศ 
เหรียญทองชนะเลิศ 
เหรียญทองชนะเลิศ 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
รางวัลการแข่งขันการประกวดระบายสีภาพ หัวข้อ 
“คุณธรรมสร้างชาติ เทคโนโลยลี้ำยุค” 
เหรียญทองชนะเลิศ 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
ได้รับรางวลัเหรียญเงินการแข่งขัน เกม 24  
ได้รับรางวลัเหรียญทองแดงการแข่งขัน เกม 24 

โรงเรียนสายปัญญาในพระ
บรมราชินปูถัมภ์ 

 



 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 
ด.ญ.ธิดารัตน์    โคตวงศ์จันทร์   ป.6 
ด.ญ.อุบลวรรณ  สุยอย            ป.6 
ด.ญ.ขวัญข้าว    เอ้ือแสงคุณ     ป.6 
ด.ญ.กชพรรณ   ก้อนทอง         ป.6 
ด.ญ.วรัญธร      ภู่วงษ์            ป.5 
ด.ญ.หมั่นหยี     ไท                ป.5 
ด.ญ.วรัชญา     มณีกุล            ป.5 
 
ด.ช.สรวิช       ตุวยานนท์       ป.5 
 
ด.ญ.กัญติญา   สายงาม          ป.6 
 
ด.ช.กฤตเมฆ    บางแวก         ป.5 
ด.ญ.หมั่นหยี    ไท                ป.5 
ด.ญ.ชมพูนุช   ปรีดาภัทรพงศ์   ป.6 
ด.ญ.วริศรา    เวชกามา          ป.6 
 
ด.ญ.เดน่าท์    เรือนแก้ว          ป.6  
 
ทีมนักกีฬาฟุตซอล ระดบัชัน้ ป.5-6  
 
 
 
ด.ญ.ธัญวรัตน์     ยังเต๊ะ          ป.6 
ด.ญ.โยษิตา        โหนา           ป.6 
ด.ญ.วิณีชยา       เลาะประเสริฐ  ป.6 
ทีมนักกีฬาฟุตซอล ระดบัชัน้ ป.5-6  
 
ด.ญ โยษิตา    โหนา  ป.6 

ได้รับรางวลัการแข่งขัน “คัดลายมือ” 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
ได้รับรางวลัชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบาย
ส ี
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาด
ภาพระบายส ี
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด 
“อ่านทำนองเสนาะ” 
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด 
“มรรยาทไทย” 
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
ทักษะการใช้โปรแกรม “Microsoft Power Point 
2010” 
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเกม 
24  
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุต
ซอล 
รางวัลการแข่งขันตอบปัญหาวชิาการผ่านระบบ
ออนไลน์ โปรแกรม Quizizz 
รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2   
รางวัลชมเชย 
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุต
ซอล 
ได้รับโล่เกียรติคุณ เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น 
ประจำปี 2562 จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวัน
เด็กแห่งชาติ ณ ตึกสันตไิมตรี(12 ม.ค.2562) 

โรงเรียนสายปัญญาในพระ
บรมราชินปูถัมภ์ 
 
 
 
 
 
โรงเรียนสันติราษฎร์
วิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนมักกะสันพิทยา 
 
 
 
 
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

8. ทรัพยากรและงบประมาณ 
          8.1  แผนการใช้งบประมาณของโรงเรียนสมาคสตรีไทย 

รายรับ งบประมาณปีการศึกษา รายจ่าย งบประมาณปีการศึกษา 
 2560 2561 2562  2560 2561 2562 

1.เงินอุดหนุนรายหัว 3,675,193 3,601,486 3,270,230 1.งบเงินเดือน 8,273,472 8,161,811 8,200,000 

2.ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

2,321,356 2,498,069 2,268,185 
2. ค่าธรรมเนียม 

- - - 

3.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
(อังกฤษ+คอมฯ) 

3,546,300 3,324,000 4,129,200 
3. ค่าธรรมเนียม
(อังกฤษ+คอมฯ) 

1,260,000 1250000 1,300,000 

4.เงินอุดหนุน
โครงการอาหารเสริม
(นม)  

665,107 625,539 578,760 
4. เงินอุดหนุน 

665,107 625,539 578,760 

รวม 10,207,956 10,049,094 10,246,375 รวม 10,198,579 10,037,349 10,084,760 

 
8.2 แผนการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน 

              รายการ ข้อมูลทรัพยากรปีการศึกษา 
2561  2562  2563  2564 

1 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 25 เครื่อง 25 เครื่อง 25 เครื่อง 25 เครื่อง 

2 คอมพิวเตอร์สำนักงาน 2  เครื่อง 2  เครื่อง 2  เครื่อง 2  เครื่อง 
3 เครื่องถ่ายเอกสาร     1 เครื่อง     1 เครื่อง 1 เครื่อง  1 เครื่อง 

4 เครื่องปริ้นเตอร์ 4  เครื่อง 4    เครื่อง 4    เครื่อง 4    เครื่อง 

5 เครื่องปรับอากาศ 22 เครื่อง 22 เครื่อง 22 เครื่อง 22 เครื่อง 
6 โปรเจคเตอร์ 2  เครื่อง 2   เครื่อง 2   เครื่อง 2   เครื่อง 

7 วิทยุเครื่องเล่น  CD 2  เครื่อง 2   เครื่อง 2   เครื่อง 2   เครื่อง 

8 เครื่องเสียง 4 เครื่อง 4 เครื่อง 4 เครื่อง 4 เครื่อง 
9 โทรทัศน์สื่อ Smart Classroom 17  เครื่อง 17  เครื่อง 17  เครื่อง 17  เครื่อง 

10 หนังสือประกอบการเรียนรู้ 
(เพ่ิมเติมในห้องสมุด) 10,742 เล่ม 10,762 เล่ม 

เพ่ิมข้ึนตาม
ความสนใจของ

ผู้เรียน 

เพ่ิมข้ึนตาม
ความสนใจ
ของผู้เรียน 

11 สื่อการสอนทุกกลุ่มสาระ  (เพ่ิมเติม) 
100 ชิ้น 100 ชิ้น 

เพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง 

เพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง 

12 เครื่องรับสัญญาณ Wifi   3  เครื่อง 3  เครื่อง 3  เครื่อง 3  เครื่อง 



 

 

 
              รายการ ข้อมูลทรัพยากรปีการศึกษา 

2561  2562  2563  2564 

13 โทรศัพท์ 5  เครื่อง 5  เครื่อง 5  เครื่อง 5  เครื่อง 
14 โทรสาร 1  เครื่อง 1  เครื่อง 1  เครื่อง 1  เครื่อง 

 
8.3  แผนการรับนักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย 
 

ระดับการศึกษา                                           
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ก่อนประถมศึกษา 125 127 137 147 
ประถมศึกษา 246 217 227 237 

รวม 371 344 354 364 

หมายเหตุ  แผนการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2563 – 2564 ต้องการให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
        8.4  แผนการรับครูและบุคลากรโรงเรียนสมาคมสตรีไทย 

ประเภท                                           
ข้อมูลครูและบุคลากร 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
คร ู 35 35 35 35 

รวม 35 35 35 35 

 
       8.5  แผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2562-2564 
                ส่งเสริมให้ครูจัดการศึกษาตามแนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกรอบ
แนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ 
                   1)  ส่งเสริมทักษะของคนในศตวรรษที่  21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ  
การเรียนรู้ 3 R x 8 C 
                 3R คือทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อผู้เรียนทุกคน มีดังนี้ 

      1. Reading คือ สามารถอ่านออก 
      2. (W)Riteing คือ สามารถเขียนได้ 
      3. (A)Rithmatic คือ มีทักษะในการคำนวณ 
 



 

 

     8C ซึ่งเป็นทักษะต่างๆ ที่จำเป็นเช่นกัน ซึ่งทุกทักษะสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนรู้ได้ทุกวิชา  
          มีดังนี้ 

      1. Critical thinking and problem solving คือ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้ 

      2. Creativity and innovation  คือ  การคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม 
      3. Cross-cultural  understanding  คือ  ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและ

กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 
      4. Collaboration teamwork  and  leadership  คือ  ความร่วมมือ  การทำงานเป็นทีม และ

ภาวะความเป็นผู้นำ 
     5. Communication  information  and  media  literacy คือ มีทักษะในการสื่อสารและการ

รู้เท่าทันสื่อ 
     6. Computing and IT literacy คือ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
     7. Career and learning skills คือ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ 
     8. Compassion คือ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย 

ทักษะทั้งหมดเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักเรียนในยุคการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างมาก ซึ่งมีความ
แตกต่างจากการเรียนรู้ในสมัยก่อน  ทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 
9. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
    9.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในของต้นสังกัด  โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย  ได้รับการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนจากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (สช.)  สำนักงานปลัด  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นการติดตามผลการประกัน
คุณภาพภายใน  เมื่อวันที่  วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม  พ.ศ.2558 ผลการติดตามประเมินคุณผลการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  ปรากฏดังตารางที่แสดง  ดังนี้  
  ระดับการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา  2558 

รายการตามเกณฑ์พิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 10 10 

1.1  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมีการใช้ข้อมูลประกอบ 2 2 
1.2  การกำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานและตัวบ่งชี้จัดเจนและเป็นไปได้ 2 2 

1.3  องค์ประกอบของคณะกรรมการที่กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 2 2 
1.4  การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

2 2 



 

 

1.5  สาระสำคัญที่กำหนดในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการ
ส่งเสริมของโรงเรียน 

2 2 

2.การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 20 20 

2.1 การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการที่จำเป็นอย่างเป็นระบบ 2.5 2.5 
2.2 การกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  ตัวชี้วัดชัดเจนเป็นรูปธรรม 4 4 

2.3 วิธีดำเนินงานมีหลักวิชา  ผลการวิจัยหรือข้อ มูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้  
เพ่ือนำไปสู่มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

3.5 3.5 

2.4 การกำหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 1 1 

2.5 การกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรภายในโรงเรียนให้รับผิดชอบ 1 1 
2.6 การกำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผู้ปกครอง 
องค์กร ชุมชนและอ่ืน ๆ ให้รับผิดชอบ 

1 1 

2.7 การกำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 2 2 

2.8 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 5 5 

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 11 11 
3.1  โครงสร้างและระบบการบริหารงานของโรงเรียนชัดเจนครอบคลุมทุกหน้าที่
ปฏิบัติงานได้คล่องตัวทันสถานการณ์ 

2 2 

3.2  คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนได้ทำบทบาทหน้าที่ตาม พ.ร.บ.โรงเรียน
เอกชน พ.ศ.2550  แก้เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 

2 2 

3.3  ระบบสารสนเทศมีการจัดเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม ทันต่อการใช้งาน เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร บุคลากรและผู้เรียน 

5 5 

3.4  การนำข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 2 2 
4. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 11 11 

4.1  การมอบหมายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 0.5 0.5 
4.2  การจัดทำแผน / ปฏิทินปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรมประจำปี 0.5 0.5 

4.3 การปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 

3 3 

4.4 การกำกับตามตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน /โครงการ / กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการประจำปี 

3 3 

4.5 การกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรภายในโรงเรียนให้รับผิดชอบ 1 1 

1. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 10 10 

5.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 7 7 



 

 

5.2 การนำผลการติดตามสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 3 3 

6.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 10 10 
6.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

2 2 

6.2 การกำหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพภายใน 1 1 

6.3 การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 3 3 

6.4 ระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 1 1 
6.5 การนำผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ประโยชน์ 3 3 

7.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 10 10 
7.1 การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2 2 

7.2 สาระสำคัญของรายงานประจำปีครบถ้วน 5 5 

7.3 การเสนอรายงานประจำปีให้คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนพิจารณา 1 1 
7.4 การเผยแพร่รายงานประจำปีให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 1 1 

7.5 การนำรายงานประจำปี (SAR) ไปใช้ประโยชน์ 1 1 

8. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 8 8 
8.1 สร้างเสริมแนวทางความคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนา 4 4 

8.2 การใช้ข้อมูลประกอบการพัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 

2 2 

8.3 การเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้เกิด
การพัฒนา 

2 2 

9. ผลการประเมินภายนอกรอบสาม จาก สมศ. 10 10 

คะแนนรวม 100 100 
 
สรุปภาพรวมของโรงเรียน คะแนนที่ได้  100   คะแนน ( คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
ระดับคุณภาพ    ดีมาก      คะแนน  90.00 - 100 

 

 

 

 

 



 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของต้นสังกัด  โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
         ผลการประเมินคุณภาพภายในของต้นสังกัด  โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียน
สมาคมสตรีไทย  ได้รับการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  (สช.)  สำนักงานปลัด  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นการติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน  เมื่อ
วันที่  2-3  กรกฎาคม   พ.ศ. 2558  ผลการติดตามประเมินคุณผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ปรากฏดังตารางที่
แสดง  ดังนี้  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  2558 

รายการตามเกณฑ์พิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 10 10 
1.1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมีการใช้ข้อมูลประกอบ 2 2 

1.2 การกำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ชัดเจนและเป็นไปได้ 2 2 

1.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 2 2 
1.4 การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกัน  
คุณภาพภายในของโรงเรียนให้ผู้เกี่ยวของทราบ 

2 2 

1.5 สาระสำคัญท่ีกำหนดในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และ  มาตรการ 
ส่งเสริมของโรงเรียน 

2 2 

2.การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 20 20 
2.1 การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการที่จำเป็นอย่างเป็นระบบ 2 2.5 

2.2 การกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  ตัวชี้วัดชัดเจนเป็นรูปธรรม 4 4 
2.3 วิธีดำเนินงานมีหลักวิชา  ผลการวิจัยหรือข้อ มูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้  
เพ่ือนำไปสู่มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

3.5 3.5 

2.4 การกำหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 1 1 
2.5 การกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรภายในโรงเรียนให้รับผิดชอบ 1 1 

2.6 การกำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของ บิดา มารดา 
ผู้ปกครอง  องค์กร  ชุมชนและอ่ืนๆให้รับผิดชอบ 

1 1 

2.7 การกำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 2 2 

2.8 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 5 5 
 
 
 
 



 

 

รายการตามเกณฑ์พิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 11 11 
3.1 โครงสร้างและระบบการบริหารงานของโรงเรียนชัดเจน ครอบคลุมทุกหน้าที่  
ปฏิบัติงานได้คล่องตัวทันสถานการณ์ 

2 2 

3.2 คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนได้ทำบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ       
โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ.2554  

2 2 

3.3 ระบบสารสนเทศมีการจัดเป็นหมวดหมู่  ครอบคลุม  ทันต่อการใช้งานเป็น   
ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร บุคลากร และผู้เรียน 

5 5 

3.4 การนำข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 2 2 

4. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 11 11 

4.1 การมอบหมายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 0.5 0.5 
4.2 การจัดทำแผน / ปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรมประจำปี 0.5 0.5 

4.3 การปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 

3 3 

4.4 การกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการประจำปี 

3 3 

4.5 การประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปี 4 4 

5. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 10 10 
5.1 เครื่องมือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 7 7 

5.2 การนำผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 3 3 

6. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 10 10 
6.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 

2 2 

6.2 การกำหนดปฏิทินการประกันคุณภาพภายใน 1 1 

6.3 การดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 3 3 

6.4 ระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 1 1 
6.5 การนำผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ประโยชน์ 3 3 

 
 
 
 



 

 

รายการตามเกณฑ์พิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

7. การจัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุภาพภายใน 10 10 
7.1 การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2 2 

7.2 สาระสำคัญของรายงานประจำปีครบถ้วน 5 5 
7.3 การเสนอรายงานประจำปีให้คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนพิจารณา 1 1 

7.4 การเผยแพร่รายงานประจำปีให้ผู้เกี่ยวของทราบ 1 1 

7.5 การนำผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ประโยชน์ 1 1 
8. การจัดใหมี้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 8 8 

8.1 การดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจนเป็นวัฒนธรรม
คุณภาพในการทำงานปกติของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

4 4 

8.2 การใช้ข้อมูลประกอบการพัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 2 2 
 8.3 การเผยแพรผ่ลการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกดิการพัฒนา 2 2 

9.ผลการประเมินภายนอกรอบสาม จาก สมศ. 4 3 

10.ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 6 6 
รวมทั้งหมด 100 99 

 
สรุปภาพรวมของโรงเรียน  คะแนนที่ได้ 99 คะแนน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 ระดับคุณภาพ  ดีมาก  คะแนน 90.00-100 
 ระดับคุณภาพ  ดี   คะแนน 75-89.99 
 ระดับคุณภาพ  พอใช้  คะแนน 60-74.99 
 ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง  คะแนน 50-59.99 
 ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง เร่งด่วน คะแนน 0-49.99 
 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด 
          ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
            1. ขอให้โรงเรียนตรวจสอบทะเบียนนักเรียน ให้ลงรายการให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อนักเรียนจบ
จากโรงเรียน โรงเรียนจะต้องบันทึกให้เรียบร้อยว่านักเรียนจบชั้นสูงสุด และกรณีโรงเรียนที่มีนักเรียนลาออกกลางคัน
ไปเรียนต่อที่อ่ืนขอให้ระบุในช่องหมายเหตุว่าไปเรียนต่อโรงเรียนใด  
 
   

 



 

 

ผลการประเมินภายนอกรอบสาม 
            โรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้รับการประเมินภายนอกจาก  สมศ. รอบสาม  เมื่อวันที่  30 , 31 มกราคม ถึง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่ม
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตาม
มาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 
ระดับก่อนประถมศึกษา  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน:ระดับปฐมวัย  (2-5 ปี) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5   เด็กมีความพร้อมในการศึกษาต่อในขั้นต่อไป            10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6   ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 35.00 33.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 14.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 
 

2.50 
 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 
 

2.50 
 

ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

                                                   คะแนนรวม 100.00 97.00 ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี)  ประเภทโรงเรียน 

                      ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  94.95                      มีคุณภาพระดับ  ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
                       ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่  80 คะแนนขึ้นไป     ใช่    ไม่ใช่ 



 

 

                       มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ึนไป  10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้    ใช่    ไม่ใช่ 
                      ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่    ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน: ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) 
                        สมควรได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา    

 
จุดเด่น 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1) สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามปรัชญา วิสัยทัศน์ที่ส่งผลเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง คือ นักเรียนเป็นผู้มี
ระเบียบวินัย พร้อมทั้งมีโครงการพิเศษอย่างเด่นชัดในการแก้ปัญหาของโรงเรียนและสังคม มีมาตรการส่งเสริมพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
          2) เด็กมีสภาวะการเจริญเติบโตสมวัย เคลื่อนไหวทางร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว มีสภาวะของจิตใจที่ดี มี
ความสดชื่นแจ่มใส ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวัย รวมทั้งมีการแสดงออกโดยการชื่นชมต่อธรรมชาติ ศิลปะ 
ดนตรี 
          3) เด็กสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของสถานศึกษา รู้จักรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนปรับตัว
อยู่ร่วมกับสังคมได้ 
          4) เด็กมีความสนใจ ใฝ่รู้ ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวมีพัฒนาการในการเรียนรู้ จดจำ รู้จักคิด  
รู้เหตุรู้ผล สามารถแก้ปัญหาได้ตามวัย 
          5) เด็กมีทักษะความรู้พื้นฐานที่สำคัญ พร้อมที่จะศึกษาในขั้นต่อไป 
2.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบภาระ
งานที่กำหนด ทั้งในด้านการบริหารงานงบประมาณ การเป็นผู้นำทางวิชาการ การบริหารงานบุคคลและการ
ประสานงานให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
3.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการครบทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา มีสัมพันธภาพที่ดีต่อเด็กและผู้ปกครอง 
4.ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีผลการดำเนินการเป็นไปตามกฎกระทรวง ผลการประเมินในแต่ละปี  มีการพัฒนาขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 



 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 เด็กบางคนยังได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็น แสดงความสามารถน้อยกว่าเด็กที่กล้าแสดงออกหรือ
ชอบอาสาอยู่เสมอ จึงขอให้ครูกระตุ้นเด็กและเปิดโอกาสให้กล้าคิดกล้าแสดงออกโดยทั่วถึงกัน 
2.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 การจัดสภาพห้องน้ำห้องส้วมยังไม่เหมาะสมกับวัยและไม่เพียงพอ 
 
3.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 การตั้งคำถามให้นักเรียนตอบเพ่ือแสดงความคิดเห็นของครูบางห้องยังเป็นคำถามปลายปิด ทำให้นักเรียนมี
คำตอบให้เลือกน้อย และเปิดโอกาสให้เด็กกล้าแสดงออกโดยทั่วถึง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553 

1.ด้านผลการจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีการสร้างสัมพันธ์กับผู้ปกครองและร่วมมือกันประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ได้ 

รวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ และนำมาจัดทำเป็นแผนในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกันทุกชั้นเรียน 
      2.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษาควรจัดสภาพห้องน้ำห้องส้วมให้เหมาะสมกับวัย ปลอดภัยและเพียงพอกับการใช้งานของเด็กและ
มีแสงสว่างและการระบายอากาศท่ีดี 

๓.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 1.ครูควรใช้คำถามปลายเปิดมากข้ึน เพื่อกระตุ้นให้เด็กแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย และเปิดโอกาสให้
เด็กกล้าแสดงออกโดยทั่วถึง 
 2.ครูควรมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนำบันทึกข้อเสนอต่างๆมาเป็นกรณีศึกษา เพ่ือว างแผน
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันทุกชั้นเรียน 
 3.ครูควรส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก โดยจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ เหมาะสมกับเด็ก จัดสื่อและอุปกรณ์เพ่ิมเติมให้ครบและสมบูรณ์ และจัดมุมประสบการณ์ในชั้นเรียน
หมุนเวียนสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี(Good Practice)ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 1.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 2.การจัดนิทรรศการเรื่อง”การพัฒนาเด็กไทยตามแนวโครงการพระราชดำริ” 

 
 



 

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน:ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน:ระดับปฐมวัย  (2-5 ปี) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  เด็กมีความพร้อมในการศึกษาต่อในขั้นต่อไป           10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 35.00 33.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 14.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

     2.50 2.50 
 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

2.50 
 

2.50 
 

ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 
 

2.50 
 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 
 

2.50 
 

ดีมาก 

                                                   คะแนนรวม 100.00 97.00 ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี)  ประเภทโรงเรียน 
                      ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  94.95                      มีคุณภาพระดับ  ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
                       ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่  80 คะแนนขึ้นไป     ใช่    ไม่ใช่ 
                       มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป  10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้    ใช่    ไม่ใช่ 
                      ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่    ไม่ใช่ 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5ปี) 
                        สมควรได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา    



 

 

ผลการประเมินภายนอกรอบสาม    
            โรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้รับการประเมินภายนอกจาก  สมศ . รอบสาม  เมื่อวันที่  30-31 มกราคม  - 1 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2555  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัว
บ่งชี้พ้ืนฐาน  กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน
เป็นตารางดังต่อไปนี้ 
ระดับขั้นพื้นฐาน   

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
มาตรฐาน 1 ผลการจัดการศึกษา 

   

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.44 ดีมาก 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.52 ดีมาก 
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.41 ดีมาก 
4. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น  10.00 9.35 ดีมาก 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 12.08 ดี 

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
6. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
10.00 

 
10.00 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา 
7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 

 
5.00 

 
5.00 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพภายใน 
8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

 
5.00 

 
5.00 

 
ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา 
9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา 

 
 

5.00 

 
 

5.00 

 
 

ดีมาก 

10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 2 ผลการจัดการศึกษา 
11. ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

 
 

5.00 

 
 

5.00 

 
 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารการจัดการศึกษา 
12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศกึษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศ เพื่อใหส้อดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
5.00 

 
5.00 

 
ดีมาก 

คะแนนรวม 100 89.80 ดีมาก 



 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทโรงเรียน  
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา   89.95         • มีคุณภาพระดับ  ดีมาก  

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                                                    ใช่   ไม่ใช่ 
• มีตวับ่งชีท้ี่ได้ระดบัดีขึน้ไปอย่างน้อย 10 ตวับ่งชี ้จาก 12 ตวับ่งชี ้                              ใช่   ไม่ใช่ 
• ไม่มีระดบัตวับ่งชีใ้ดที่มีคณุภาพต้องปรับปรุงหรือต้องการปรับปรุงเร่งด่วน                 ใช่   ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
จุดเด่น 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝ่รู้  
ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น มีทักษะชีวิต สามรถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
 2. สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดการตั้งสถานศึกษา และผู้เรียนมีจุดเน้นและจุดเด่นจนส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษามีผลการ
ดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย 
2. ด้านการบริหารจัดการ 
 1. สถานศึกษา มีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอย่างชัดเจนตรวจสอบได้ 
 2. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ดำเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบและมีผลการพัฒนาที่ดีข้ึน 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ครูมีความมุ่งม่ันอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ให้โอกาสนักเรียนแสดงความคิดเห็น คิดค้นหาคำตอบ
ด้วยตนเองและกระบวนการกลุ่ม จนนักเรียนมีความสามารถในการทำโครงงานได้ 
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีผลการดำเนินการเป็นไปตามกฎกระทรวงฯผลการประเมินในแต่ละปีการศึกษา มีการพัฒนาขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 



 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ควรวิเคราะห์ผลจากการทดสอบ O-NET เพ่ือทราบจุดอ่อนที่ทำให้นักเรียนมีผลการทดสอบไม่สูงเท่าที่ควร
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือ
จะได้เป็นข้อมูลในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ครูควรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
มากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น โดยนำผล  
O-NET  มาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือนำไปพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่กันไปเพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารให้มากข้ึน 
 2. ควรนำข้อมูลจากผลการทดสอบของผู้เรียนโดยเฉพาะ O-NET มาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือนำไปปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรู้ และดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ครูควรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ระบบและเหมาะสมยิ่งขึ้น  

 
4. นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 2. การจัดนิทรรศการเรื่อง “การพัฒนาเด็กไทยตามแนวโครงการพระราชดำริ” 

 
 
 
 
 



 

 

10. ผลการประเมินพัฒนาการและผลการทดสอบ 
      10.1  ผลการประเมินพัฒนาการระดับการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา  2561 
             มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด   118    คน 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด(คน) 

ผลพัฒนาการระดับดี  จำนวนคน/คิดเป็นร้อยละ 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 

อนุบาลปีที่ 1 38 (36 คน)97.74 (38 คน)100.00 (38 คน)100.00 (36 คน)97.74 
อนุบาลปีที่ 2 42 (40 คน)95.23 (42 คน)100.00 (42 คน)100.00 (41 คน)97.61 

อนุบาลปีที่ 3 38 (36 คน)97.74 (36 คน)97.74 (38 คน)100.00 (35 คน)92.10 
    10.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 

สาระการเรียนรู้ 
จำนวน

นักเรียน(คน) 
คะแนนเฉลี่ย

โรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด คะแนนเฉลี่ยประเทศ 

คณิตศาสตร์ 51 56.80 43.10 37.50 
ภาษาไทย 51 68.01 59.59 55.90 

วิทยาศาสตร์ 51 45.34 43.24 39.93 

ภาษาต่างประเทศ 51 59.25 49.29 39.24 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน (SWORT) 
2.1.1 จุดแข็ง/ความเข้มแข็งของสถานศึกษา (Strengths) 
1. ครูจัดการเรียนและเอาใจใส่นักเรียนทั่วถึง 
2. เน้นการจัดกิจกรรมจริยธรรมให้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
3. นักเรียนมีพฤติกรรม และมรรยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนเป็นอย่างดี 
4. บุคลากรในโรงเรียนอยู่กันแบบกัลยาณมิตร เคารพผู้อาวุโส 
5. นักเรียนที่ จบ ป.6 เข้าเรียนต่อในโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง 
6. เปิดสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น 
7. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
8. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้นำทางวิชาการ 
9. สถานที่ตั้งเอ้ือประโยชน์ต่อการบริการชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
10. ตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่สะดวกในด้านการคมนาคม 
2.1.2 จุดอ่อน/ข้อจำกัดของสถานศึกษา(Weaknesses)   
1. จำนวนนักเรียนลดลง 
2. ขาดบุคลากรดูแลด้านเทคโนโลยีที่มีความชำนาญโดยตรง  
3. นักเรียนค้างชำระค่าเล่าเรียนเป็นจำนวนมาก 
2.1.3 โอกาส/ปัจจัยเอื้อในการพัฒนาสถานศึกษา (Opportunities) 
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และทุนจากหน่วยงานเอกชน ทำให้ผู้ปกครองได้รับประโยชน์ด้านค่าใช้จ่าย

ในการเล่าเรียนของบุตร 

2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ให้ความอนุเคราะห์พ้ืนที่ใต้ทางด่วนทำเป็นสถานที่จอดรถและสนามเด็กเล่น 

3. ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นกำลังสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆภายในโรงเรียนเป็นอย่างดี 

4. ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกเชิญให้โรงเรียนไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 

5. รอบบริเวณโรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้จำนวนมาก 

6. ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ 

2.1.4 อุปสรรค(Threats) 

1. ที่ตั้งของโรงเรียนใกล้สี่แยกไฟแดง มีการจราจรคับค่ัง ทำให้มีผลกระทบด้านมลภาวะทางเสียงและทางอากาศ 
2. สถิติการเกิดของประชากรน้อยลง ส่งผลให้โรงเรียนไม่มีโอกาสคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน  

 



 

 

2.2 การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายในการพัฒนา และภารกิจของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ ( Vision)  โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 

  พัฒนาทักษะชีวิต  คิดอย่างสร้างสรรค์โดยใช้เทคโนโลยี ปฏิบัติตนดีและอยู่ในสังคมอย่างมี

ความสุข 

2.3 การกำหนดพันธกิจของสถานศึกษา  

ระดับปฐมวัย ระดับขั้นพื้นฐาน 
ด้านวิชาการ 
- ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่เหมาะสมกับวัย 
- พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้มีความทันสมัย สอดคล้อง
กับพัฒนาการทั้ง 4 และบริบทของสถานศึกษา 
- พัฒนาการบริหารการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล 
- พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
- ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น 
- ส่งเสริมเด็กให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
สถานที่ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ตรงและส่งเสริมพฒันาการทั้ง 4 
ด้าน 
- จัดระบบนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูอย่าง
ต่อเนื่อง 

ด้านวิชาการ 
    - พัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความใฝ่รู้ และมี
ทักษะในการสื่อสารที่ดี โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาได้ตามศักยภาพแต่ละบุคคล 
- ส่งเสริมการพัฒนาการดา้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียน 
- ส่งเสริมการเรียนเพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมัย โดยเน้น
การปฏิบัติจริง 
- ส่งเสริมการใช้ห้องประกอบการ และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
- ส่งเสรมิให้นักเรียนมีโอกาส เข้าร่วมการแข่งขันทางด้านกีฬา เพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์ดา้นการเรียนรู้และเพิ่มสมรรถนะทุกด้าน 
- จัดระบบนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูอย่าง
ต่อเนื่อง 

ด้านบุคลากร/ความสัมพันธ์ชุมชน 
- ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ 
- เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจัดการศึกษาหรือ
จัดกิจกรรม 
- พัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ จริยธรรม เทคโนโลยี และ
สารสนเทศให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
- คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการผู้ปกครอง
เครือข่าย มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น และทรัพยากร
เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก 

ด้านบุคลากร/ความสัมพันธ์ชุมชน 
- ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
- เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจัดการศึกษาหรือจัด
กิจกรรม 
- พัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ จริยธรรม เทคโนโลยี และ
สารสนเทศให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
- คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย 
มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น และจัดหาทรัพยากรเพื่อจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก 

 

 



 

 

ระดับปฐมวัย ระดับขั้นพื้นฐาน 
ด้านกิจการนักเรียน 
- ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพและพลานามัยให้กับ
เด็กทุกคน 
- เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย 
- เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
- ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ มีน้ำใจ รัก
ความเป็นไทย 

ด้านกิจการนักเรียน 
- ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพและพลานามัยให้กับ
ผู้เรียนทุกคน 
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีสว่นร่วมในกิจกรรมที่
หลากหลายตามความถนัดและความสนใจ 
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
- ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ มีน้ำใจ 
รักความเป็นไทย 
- จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต          บน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผู้เรียนมีความตระหนักและบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อครอบครัวและสงัคม 
- ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผู้เรียนมีความตระหนักและมีจติ
สาธารณะ 

ด้านธุรการ/อาคารสถานที่ 
- สนับสนนุชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ใช้สถานที่ในการทำ
กิจกรรมในด้านต่าง ๆ  
- จัดหาทรัพยากร สื่อ อุปกรณ์ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
อย่างเหมาะสมตามวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัด
เล็ก มัดใหญ่ ได้อย่างสมดุล มบีริการสนามเด็กเล่นพร้อม
อุปกรณ์เพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาของเด็กในทุก ๆ 
ด้าน 
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสง่เสริมการบริหารจัดการและ
การเรียนการสอนของโรงเรียน 
- สร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้ร่มร่ืนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และเกิดประโยชน์ใชส้อยมากทีสุ่ด 

ด้านธุรการ/อาคารสถานที่ 
- สนับสนนุชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ได้ใช้สถานที่ในการทำ
กิจกรรมในด้านต่าง ๆ  
- จัดหา จัดสร้าง  ห้องประกอบการต่างๆพร้อมอุปกรณ์ ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน  
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสง่เสริมการบริหารจัดการและ
การเรียนการสอนของโรงเรียน 
- สร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้ร่มร่ืนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และเกิดประโยชน์ใชส้อยมากทีสุ่ด 
- จัดหาทรัพยากร สื่อ อุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้ทันสมัยและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 



 

 

4. การกำหนดเป้าหมาย 

ระดับปฐมวัย ระดับขั้นพื้นฐาน 
ด้านวิชาการ 
- โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่
เหมาะสมกับวัย 
- โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนาการ 
ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบรบิทของสถานศึกษา  
- ครูได้รับการส่งเสริมให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวยั 
- เด็กในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 และ 3 ร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน 
- ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
- ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เลน่ และ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 
- ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย 
- โรงเรียนส่งเสริมเด็กให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ตรงและส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
- ในทุกภาคการศึกษา โรงเรียนมีการนิเทศติดตามการจัดการ
เรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง 
 - โรงเรียนมีการติดตามโครงการกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 
- ครูประเมินเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง เพื่อจัดประสบการณ์และพัฒนา
เด็กต่อไป 

ด้านวิชาการ 
  - โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต  
และสามารถปฏิบัตตินตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  
เป็นคนดี  มีวนิัย  และมีความสขุ 
- โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โครงงานบูรณาการ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการปฏบิัติ
จริง ได้คิดวางแผน คิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
- โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนด้านความใฝ่รู้  มีทักษะในการสื่อสาร
ที่ดี โดยเนน้ผู้เรียนเปน็สำคัญและตามศักยภาพ 
- ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผา่นเกณฑ์การ
ประเมินในทุกกลุ่มสาระ และเปน็ไปตามทีส่ถานศึกษา
กำหนด 
- ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตามศักยภาพของผู้เรียน 
- ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการใชเ้ทคโนโลยทีี่ทันสมัยในการ
แสวงหาความรู ้
- ผู้เรียนทุกคนใช้ห้องประกอบการและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ใน
การแสวงหาความรู้และสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่ตนเอง 
- โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาส เข้าร่วมการแข่งขัน
ทางดา้นกีฬา ด้านวิชาการ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
การเรียนรู้และเพิ่มสมรรถนะทกุด้านตามความสามารถของ
แต่ละบุคคล 
- ในทุกภาคการศึกษา โรงเรียนมีการนิเทศติดตามการจัดการ
เรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง 
 - โรงเรียนมีการติดตามโครงการกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 
 
 



 

 

ระดับปฐมวัย ระดับขั้นพื้นฐาน 
ด้านบุคลากร/ความสัมพันธ์ชุมชน 
- คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการผู้ปกครอง
เครือข่ายร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น 
และจัดหาทรัพยากรเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก 
- ชุมชน ภาครัฐ และเอกชน เข้ามาจัดกิจกรรมและเสริม
ความรู้ ประสบการณ์ให้แก่เด็ก ไม่น้อยกว่า 8 คร้ัง  ในแต่ละ
ปีการศึกษา 
- โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 
- พัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ จริยธรรม เทคโนโลยี และ
สารสนเทศให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

ด้านบุคลากร/ความสัมพันธ์ชุมชน 
- คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการผู้ปกครอง
เครือข่ายร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น 
และจัดหาทรัพยากรเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
- ชุมชน ภาครัฐ และเอกชน เข้ามาจัดกิจกรรมและเสริม
ความรู้ ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน ไม่น้อยกวา่ 8 คร้ัง   
ในแต่ละปีการศึกษา 
- โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 
- พัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ จริยธรรม เทคโนโลยี และ
สารสนเทศให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

ด้านกิจการนักเรียน 
- เด็กร้อยละ 90 ของโรงเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง
และมีสุขภาพจิตด ี
- โรงเรียนเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
หลากหลาย 
- โรงเรียนเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
- เด็กร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีระเบียบ มีนำ้ใจ รักความเป็นไทย 
- เด็กร้อยละ 90 มีพัฒนาการดา้นสงัคม ช่วยเหลือตนเองและ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
- เด็กทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย ์
 
 
 

ด้านกิจการนักเรียน 
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ของโรงเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่
แข็งแรงและมีสุขภาพจิตด ี
- โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทกุคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล 
- โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
- ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีระเบียบ มีนำ้ใจ รักความเป็นไทย 
- ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมที่มีส่วนช่วยสนบัสนนุใน
เร่ืองการบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียนและสังคม 
- ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้เป็นผู้มีทักษะชีวิต
บนพืน้ฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย ์

 

 
 
 
 



 

 

ระดับปฐมวัย ระดับขั้นพื้นฐาน 
ด้านธุรการ/อาคารสถานที่ 
- โรงเรียนจัดสร้าง จัดหา ห้องประกอบการต่างๆ ในโรงเรียน 
สนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์เพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนา
ของเด็กในทุก ๆ ด้าน 
- โรงเรียนมีการตรวจสภาพวัสด ุครุภัณฑ์ภายในอาคาร และ
บริเวณโรงเรียนเพื่อปรับปรุงให้อยู่ในสภาพทีป่ลอดภัยและ
เอ้ืออำนวยพร้อมใช้ประโยชน ์
- โรงเรียนมีการปรับระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบนัในทุก ๆ 
ป ี
- โรงเรียนมีการปรับภูมิทัศน์ให้ร่มร่ืน สวยงามในทุกปี
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ด้านธุรการ/อาคารสถานที่ 
- โรงเรียนจัดสร้าง จัดหา ห้องประกอบการต่างๆ ในโรงเรียน 
เพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 - โรงเรียนมีการตรวจสภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในอาคาร และ
บริเวณโรงเรียนเพื่อปรับปรุงให้อยู่ในสภาพทีป่ลอดภัยและ
เอ้ืออำนวยพร้อมใช้ประโยชน ์
- โรงเรียนมีการปรับระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบนัในทุก ๆ 
ป ี
- โรงเรียนมีการปรับภูมิทัศน์ให้ร่มร่ืน สวยงามในทุกปี
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
5. การกำหนดกลยุทธ์  

ระดับปฐมวัย ระดับขั้นพื้นฐาน 
1. พัฒนาคุณภาพของเด็กให้มีพัฒนาการพร้อมทั้ง  4 ด้าน   
2. พัฒนากระบวนการบริหาร และจัดการการศึกษาปฐมวัย
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธผิล 
3. ให้บริการสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 
4. จัดให้มีระบบบริหารที่มีคุณภาพ 
5. มุ่งเน้นให้ครูจัดประสบการณท์ี่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
6. ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนสมาคมสตรี
ไทยให้โดดเด่น 

1. พัฒนาผลสัมฤทธิท์างวชิาการของผู้เรียนให้อยู่ในระดับที่
สูงขึ้น 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์จามที่โรงเรียน
กำหนด 
3. พัฒนากระบวนการบริหาร และจัดการศึกษาของโรงเรียน 
4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็
สำคัญ 
5. ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น 
6. ส่งเสริมนโยบายการปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
ส่วนที่  3 

การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ  และโครงการ  กิจกรรมปฐมวัย 
 
              โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้นำมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ. 2561 เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  
ของกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 3  มาตรฐาน  ได้แก่  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  มาตรฐานที่  2 กระบวนการ
บริหารและจัดการ  มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  โดยการวิเคราะห์รายละเอียดความ 
สำคัญของแต่ละมาตรฐาน  เพ่ือกำหนดกลยุทธ์  ตัวชี้วดัความสำเร็จ  กำหนดเป้าหมาย  และกำหนดโครงการ  
กิจกรรม  ซึ่งมีระยะเวลาในการปฏิบัติ  3  ปีการศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2561  ถึง  ปีการศึกษา  2563  ดังแสดง
ตามตาราง  ดังนี้  
   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพของเด็กให้มีพัฒนาการพร้อมทั้ง  4 ด้าน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ  กิจกรรม 

เป้าหมายที่ 1 
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  
แข็งแรง   มีสุขนิสัยที่ดี  และ
ดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

ด้านร่างกาย 
1. ร้อยละ 85 ของเด็กท่ีมีน้ำหนัก และ
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม-
อนามัย 
2. ร้อยละ85ของเด็กมีสุขภาพอนามัย
ที่ด ี 
3. ร้อยละ 85 ของเด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว และทรงตัวได้ดี 
4. ร้อยละ 85 ของเด็กท่ีปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงของห้องเรียน รวมทั้งเล่น 
และปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย
ต่อตนเอง และต่อผู้อื่น 
5. ร้อยละ 85 ของเด็กรู้และปฏิบัติตน
ที่หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่ง
เสพติด และระวังภัยจากบุคคล 
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย 
 

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
“สุขภาพดี  ชีวีสดใส” 
1.1.กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 
1.2 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำวัน/  
     ชั่งน้ำหนัก  วัดสว่นสูง     
1.3 กิจกรรมยามเช้า 
1.4 กิจกรรมดื่มนมเพ่ือสุขภาพ 
1.5 กิจกรรมกีฬาสีและวันเด็ก 
1.6 กิจกรรมเรียนชมรมว่ายน้ำ 
     ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 – 3 
1.7 กิจกรรมการสาธิตการป้องกันอัคคีภัย/ 
      การซ้อมหนีไฟ 
1.8 กิจกรรมร่วมมือร่วมใจใช้หมวกกันน็อค 
1.9 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด 
1.10 กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 

 



 

 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพของเด็กให้มีพัฒนาการพร้อมทั้ง  4 ด้าน  (ต่อ) 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ  กิจกรรม 

เป้าหมายที่ 2 
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  
จิตใจ  ควบคุม  และแสดง 
ออกทางอารมณ์ได้ 
 
 
 

ด้านอารมณ์และจิตใจ 
1. ร้อยละ 85 ของเด็กท่ีมีความร่าเริง
แจ่มใส สามารถแสดงอามรณ์ ความรู้สึก 
ได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่าง
เหมาะสมตามวัย 
2. ร้อยละ 85 ของเด็กท่ีกล้าพูดกล้า
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม  
3. ร้อยละ 85 ของเด็กท่ียอมรับและ
พอใจในความสามารถ และผลงานของ
ตนเองและผู้อื่น 
4. ร้อยละ 85 ของเด็กสนใจศิลปะ – 
ดนตรี มีความสุขและแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และ
ดนตรีได้ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้
เหมาะสมตามวัย 
5. ร้อยละ 85 ของเด็กมีจิตสำนึกและ
ค่านิยมท่ีดเีคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ี
โรงเรียนกำหนด 
6. ร้อยละ 85 ของเด็กท่ีปฎิบัติตนตาม
วัฒนธรรมและประเพณีไทย 

2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ 
2.1 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี

กิจกรรมต่างๆ 
2.2 กิจกรรมนันทนาการวันศุกร์ 
2.3 กิจกรรมนิทานยามเช้า 
2.4 ครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันสร้างสรรค์ภาพ 
2.5 กิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day 
2.6 กิจกรรมวันฮาโลวีน Halloween Day 

(ช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม) 
2.7 กิจกรรมยามเช้า 
2.8 กิจกรรมวันไหว้ครู 
2.9 กิจกรรมถวายพระพรวันคล้ายวันเฉลิม

พระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 
2.10  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
2.11  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
2.12  กิจกรรมวันครู 
2.13  กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
2.14  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
2.15  กิจกรรมวันลอยกระทง 
2.16  กิจกรรมวันสงกรานต์ 

 (จัดช่วงเรียนซัมเมอร์ 
2.17  กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องใน 

 วันสำคัญ 
3. โครงการการละเล่นของเด็กไทย  
   
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพของเด็กให้มีพัฒนาการพร้อมทั้ง  4 ด้าน  (ต่อ) 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ  กิจกรรม 

เป้าหมายที่ 3 
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  
ช่วยเหลือตนเอง  และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 

ด้านสังคม 
1. ร้อยละ 85 ของเด็กท่ีช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได ้ 
2. ร้อยละ 85 ของเด็กมีความเมตตา 
กรุณา มีน้ำใจ ช่วยเหลือ และแบ่งปัน 
3. ร้อยละ 85 ของเด็กมีวินัยในตนเอง 
เก็บของเล่น ของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง 
4. ร้อยละ 85 ของเด็กสามารถปฏิบัติ
ตนตามมารยาทไทยได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ เช่น การไหว้ การยิ้ม การ
ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
5. ร้อยละ 85 ของเด็กสามารถดูแล
รักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน รวมทั้งทิ้งขยะ
ได้ถูกท่ีด้วยตนเอง 
6. ร้อยละ 85 ของเด็กยอมรับหรือ
เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
4.1  กิจกรรมเดินต่อแถวรถไฟ 
4.2  กิจกรรมเด็กดีรู้จักการรอคอย 
4.3 กิจกรรมCleaning day  
4.4 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องใน 
         วันสำคัญ 
4.5 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน 
         โรงเรียน 
5. โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน     
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพของเด็กให้มีพัฒนาการพร้อมทั้ง  4 ด้าน  (ต่อ) 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ  กิจกรรม 

เป้าหมายที่ 4 
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  
สื่อสารได้  มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 

ด้านสติปัญญา 
1. ร้อยละ 85 ของเด็กท่ีสนทนาโต้ตอบและเล่า
เรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้  
2. ร้อยละ 80 ของเด็กท่ีอ่านนิทานและเล่าเรื่อง
ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย  
3. ร้อยละ 85 ของเด็กท่ีตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเอง
สนใจหรือสงสัย และค้นหาคำตอบโดยใช้วิธีการ
ที่หลากหลายด้วยตนเองได้  
4.ร้อยละ 85 ของเด็กสามารถระบุปัญหา สร้าง
ทางเลือก และเลือกวิธีแก้ปัญหาได้ 
5. ร้อยละ 85 ของเด็กสามารถในการคิดรวบ
ยอด และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้ 
6. ร้อยละ 85 ของเด็กสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี 
เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น 
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้
ได้ 

6. โครงการสร้างเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
6.1 กิจกรรมนิทานยามเช้า 
6.2 กิจกรรมอ่านดีทวีปัญญา 

เสริมคุณค่าให้ชีวิต 
6.3 การเรียนรู้แบบ Project Approach 
     6.3.1 โครงงานบูรณาการ    
             S.M.T “สีสกัดจากพืช” 
     6.3.2 โครงงานบูรณาการ STEAM    
             “อาหารดีมีประโยชน์” 
6.4  กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
6.5  กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
6.6  กิจกรรม Science Show 
6.7 กิจกรรมแข่งขันคณิตคิดจากคอมพิวเตอร์   
     ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 
6.8 การบ้านประจำหน่วยการเรียนรู้ 
     ประจำสัปดาห์ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 – 3 
7. โครงการทัศนศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลยุทธ์ที ่2  พัฒนากระบวนการบริหาร และจัดการการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ  กิจกรรม 

เป้าหมายที่ 5 
โรงเรียนสมาคมสตรีไทยมีการ
พัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง  4 ด้าน  
สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 
 
 
 

1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบท
ของท้องถิ่น มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้อง และมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก 
2. สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ี
เตรียมความพร้อม และไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการ
เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการ 
ความแตกต่างของเด็ก และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นอยู่ในระดับดีมาก 

8. โครงการพัฒนาและจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

8.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา 
8.2 กิจกรรมประเมินผลการใช้
หลักสูตร 
 

เป้าหมายที่ 6 
จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
เป้าหมายที่ 7 
ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์ 
 
 

1. สถานศึกษามีการจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการ
เรียนการสอน หรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัย หรือ
ผ่านการอบรมศึกษาปฐมวัย อย่างเพียงพอกับชั้น
เรียนอยู่ในระดับดีมาก 
2. ครูทุกคนได้รับการอบรมครบ 20  ชั่วโมงต่อปี 
ตามท่ีคุรุสภากำหนด 
3. ครูทุกคนรายงานผลการอบรม/สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน 
3. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีทักษะ
ในการจัดประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาการ
เด็ก ใช้ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบ การจัด
กิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก 
3. ผู้บริหารจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนางาน และการเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับดีมาก 
 
 

9. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
9.1 กิจกรรมอบรมความรู้และ

บุคลากรทางการศึกษา 
9.2 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
9.3 กิจกรรมขยายผลการอบรม/
สัมมนาและศึกษาดูงาน 

 

 

 



 

 

กลยุทธ์ที ่2  พัฒนากระบวนการบริหาร และจัดการการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (ต่อ) 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ  กิจกรรม 

เป้าหมายที่ 8 
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย มีการ
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 
 

1. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก
อยู่ในระดับดีมาก 
2. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิด
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม เล่นแบบ
ร่วมมือร่วมใจอยู่ในระดับดีมาก 
3. สถานศึกษาจัดมุมประสบการณ์ที่หลากหลาย มี
สื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อ
สำหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือ
การสืบเสาะหาความรู้อยู่ในระดับดีมาก 
4. ครูร้อยละ 90 ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยนำมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนจากสื่อท่ีหลากหลาย 

10. โครงการปรับภูมิทัศน์โรงเรียน  
      (สวนสวยด้วยมือเรา) 

11. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ใน 
      แหล่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญา   
      ในท้องถิ่น 
    11.1 กิจกรรมทัศนศึกษา 
    11.2 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน   
 

 
กลยุทธ์ที ่3  ให้บริการสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ  กิจกรรม 

เป้าหมายที่ 9 
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีและสื่อ
การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

1. สถานศึกษาจัดหา พฒันา และบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการอยู่ในระดับดีมาก 
 

12. โครงการจัดหาสื่อเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 



 

 

กลยุทธ์ที ่4  จัดให้มีระบบบริหารที่มีคุณภาพ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ  กิจกรรม 

เป้าหมายที่ 10 
มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

1. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 
2. สถานศึกษามีการนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องอยู่ใน
ระดับดีมาก 
3.  สถานศึกษามีการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก 
4. ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน 

13. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
13.1 กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 3 ปี 
13.2 กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 
13.3 กิจกรรมประเมินตนเองและจัดทำ
รายงานประจำปี 
13.4 กิจกรรมประเมินคุณภาพภายใน
โดยสถานศึกษา 
13.5 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 
13.6 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
13.7 กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน
13.8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ทางการศึกษาของโรงเรียน 
13.9 วารสารโรงเรียน 
14. โครงการนิเทศการสอน 

 
กลยุทธ์ที ่5   มุ่งเน้นให้ครูจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ  กิจกรรม 
เป้าหมายที่ 11  
จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 
 

1. ครทูุกคนที่จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ จาก
การวิเคราะห์มาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
 

15. กิจกรรมจัดทำแผน/ประเมินแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 
 
 

 



 

 

กลยุทธ์ที ่5   มุ่งเน้นให้ครูจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ (ต่อ) 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ  กิจกรรม 

เป้าหมายที่ 12 
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น 
และปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

1. ร้อยละ90 ของครูเน้นให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง
ผ่านการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น และปฏิบัติอย่างมี
ความสุข  
2. ร้อยละ 90 ของครูเปิดโอกาสให้เด็กเลือกทำ
กิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ 
ความสามารถ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

เป้าหมายที่ 13 
จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย 

1. ครทูุกคนมีการจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศ
ถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดง 
ผลงานเด็ก พ้ืนทีส่ำหรับมุมประสบ 
การณ์ และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วม ในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแล
ต้นไม้ เป็นต้น 
2. ครูทุกคนที่มีการใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ
ทางการศึกษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น 
SmartPhone ลำโพงบลูทธู กลอ้งถ่ายรูปLaptop 
Computer เป็นต้น 
3. ครูทุกคนผลิตสื่อและใชส้ื่อการสอน 

1. ครทูุกคนที่จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ จากการ
วิเคราะห์มาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
2. ร้อยละ90 ของครูเน้นให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง
ผ่านการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น และปฏิบัติอย่างมี
ความสุข  
3. ร้อยละ 90 ของครูเปิดโอกาสให้เด็กเลือกทำ
กิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ 
ความสามารถ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

16. กิจกรรมห้องเรียนสะอาด   
     บรรยากาศน่าเรียน 
17. กิจกรรมมุมประสบการณ์เพ่ิม  
   ความรู้ภายในห้องเรียน 

18. กิจกรรมผลิตสื่อการสอนให้สอดคล้อง
กับแผนการจัดประสบการณ์ 



 

 

กลยุทธ์ที ่5   มุ่งเน้นให้ครูจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ (ต่อ) 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ  กิจกรรม 

เป้าหมายที่ 14 
ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาการเด็ก 

1. ครทูุกคนประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม
และกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ  
2.ร้อยละ100 วิเคราะห์ผล การประเมิน
พัฒนาการเด็ก โดย ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้อง มี
ส่วนร่วม และนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนา
คุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
ประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

16. กิจกรรมจัดทำเครื่องมือประเมิน
พัฒนาการเด็ก 
17. กิจกรรมประเมินสรรถนะของเด็ก -
ปฐมวัย สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 

 
กลยุทธ์ที ่6 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนสมาคมสตรีไทยให้โดดเด่น 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ  กิจกรรม 

เป้าหมายที่ 15 
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 
มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
ของโรงเรียนที่โดดเด่น 

1. ร้อยละ 85 ของเด็กท่ีมีมรรยาทงาม 
2. ร้อยละ 85 ของเด็กท่ีมีวินัยในตนเองทิ้ง
ขยะถูกท่ี 

18. กิจกรรมการประกวดมรรยาทไทย 
19. กิจกรรมรีไซเคิล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่  3 
การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ  โครงการ และกิจกรรม ระดับขั้นพื้นฐาน 

 
      โรงเรียนสมาคมสตรีไทย  ได้นำมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2561 เพ่ือการประกันคุณภาพภาพของ
กระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 3  มาตรฐาน  ได้แก่  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานที่  2 กระบวนการ
บริหารและจัดการ  มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยการวิเคราะห์รายละเอียด
ความสำคัญของแต่ละมาตรฐาน  เพ่ือกำหนดกลยุทธ์  ตัวชี้วัดความสำเร็จ  กำหนดเป้าหมาย  และกำหนดโครงการ  
กิจกรรม  ซึ่งมีระยะเวลาในการปฏิบัติ  3  ปีการศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2562  ถึง  ปีการศึกษา 2564 ดังแสดง
ตามตาราง  ดังนี้ 
 
ระดับขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้อยู่ในระดับที่สูงข้ึน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ  กิจกรรม 
เป้าหมายที่1   
มีความสามารถในการ
อ่าน  การเขียน   
การสื่อสารและ 
การคิดคำนวณ 
 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการอ่านการเขียน
การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนดในแตล่ะระดับชัน้ 
1.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน
ได้เหมาะสมตามเกณฑ ์
1.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการเขียน
ภาษาไทยได้เหมาะสมตามเกณฑ์ 
1.1.3 ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ 
1.1.4 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในดา้นการ
สื่อสาร (พูด +เขียน) ภาษาไทยตามเกณฑ์ 
1.1.5 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในดา้นการ
สื่อสาร (พูด +เขียน) ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 
 

1.โครงการส่งเสริมภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร ์
1.1 กิจกรรมไทยช่วยไทย 
1.2 กิจกรรมนิทานเพื่อนรัก 
1.3 กิจกรรมยอดนักอ่าน 
1.4 กิจกรรมตอบปัญหาสารานกุรมไทย 
1.5 กิจกรรมเดอะ พิซซ่า คอมปะนชีวนน้องอ่าน  
1.6 กิจกรรมชวนอ่านยามเช้า 
1.7 กิจกรรมภาษาพาททีวีปัญญา 
1.8 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียน 
1.10 กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรม 
1.10 กิจกรรม Spelling Bee 
1.11 กิจกรรม Daily Conversation  
1.12 กิจกรรมชวนคิดคณิตศาสตร์ประจำเดือน 
1.13 กิจกรรมคิดในใจ คิดไว คิดคล่อง 
1.14 กิจกรรมแข่งขันโจทย์ปัญหา 
1.15 กิจกรรมเกม 24 
1.16 กิจกรรมคณิตจินตนาการ 
1.17 กิจกรรมเสริมคณิตศาสตร์ยามเช้า 



 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้อยู่ในระดับที่สูงข้ึน(ต่อ) 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ  กิจกรรม 

 1.1.6 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในด้านการคิดคำนวณเหมาะสมตามเกณฑ์ 

1.18 กิจกรรมคณิตคิดเร็วจากคอมพิวเตอร์ 

เป้าหมายที2่   
มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

 
2.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลงานในด้าน
การคิดวิเคราะห์ใน 5 กลุ่มสาระหลัก 
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ 
2.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน 

 
2.โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย 
2.1 กิจกรรมฝึกคิดวิเคราะห์ก้าวทันโลกทัน
เหตุการณ์ 
2.2 กิจกรรมปริศนาอักษรไขว้ 
3. โครงการส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
3.1 กิจกรรมชวนคิดคณิตศาสตร์ประจำเดือน 
3.2 กิจกรรมสูตรคูณพาเพลิน 
3.3 กิจกรรมแข่งขันโจทย์ปัญหา 
3.4 กิจกรรมเกม 24 
3.5 กิจกรรมคณิตจินตนาการ 
3.6 กิจกรรมคณิตคิดในใจ คิดไว คิดคล่อง 
4. โครงการหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
4.1กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
4.2 กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต 
4.3 กิจกรรมทันโลกทันเหตุการณ์ 
4.5 กิจกรรมตอบคำถามสารานุกรมไทย 
5. โครงการหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
5.1กิจกรรมส่งเสริมทักษะจากคอมพิวเตอร์
(Wordsearch) 
5.2กิจกรรมเสริมทักษะปริศนาคำทาย
(Puzzles) 
5.3 กิจกรรมทักษะการค้นคว้าหาความหมาย
จากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ 
(Dictionary  Usage ) 

 
 



 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้อยู่ในระดับที่สูงข้ึน(ต่อ) 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ  กิจกรรม 

เป้าหมายที3่ 
มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

 
3.1.1 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่มีผลงาน
นวัตกรรมจากกิจกรรมการเรียนรู้และ
โครงงานตามศักยภาพของผู้เรียน 
3.1.2 ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการ
ทำงานเป็นทีม 
3.1.3 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่สามารถ
เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจากโครงงาน 

 
6 .โครงการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
6.1 กิจกรรมบูรณาการ 
6.2 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
6.3 กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM 
6.4 กิจกรรม SMT 
6.5 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
 

เป้าหมายที4่ 
มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 
4.1.1ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์
เพ่ือสืบค้นข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ไม่ส่งผล
เสียต่อสุขภาพ เคารพกฎหมายและ
กฎระเบียบ คอมพิวเตอร์/ลิขสิทธิ์  เป็นผู้ส่ง
สารและรับสารที่มีมรรยาท 
4.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถจัดเก็บและ
นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้เทคโนโลยีในการ
ทำงานอย่างสร้างสรรค์ เป็นระบบ และมี
คุณธรรม 

 
7.โครงการบูรณาการการใชค้อมพิวเตอร์
เพื่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
 7.1 กิจกรรมเรียนคอมพิวเตอร์ 
 7.2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการ

เรียนรู้ 
 7.3 กิจกรรมวาดภาพระบายสีในกิจกรรม

และวันสำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้อยู่ในระดับที่สูงข้ึน(ต่อ) 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ  กิจกรรม 

เป้าหมายที5่ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

 
5.1.1 ร้อยละ80 ของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตาม
เป้าหมาย 
5.1.2 ร้อยละ80 ของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ใน 5 กลุ่มสาระหลักเป็นไปตาม
เป้าหมาย 
5.1.3 ร้อยละ 60 ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลทดสอบระดับชาติ
(O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ 

 
8.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 
8.1กิจกรรมติว NT และ  O - NET 
8.2 กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือเตรียมสอบ  
(O - NET ) 
  

เป้าหมายที6่ 
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ 
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 
6.1.1 ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ทุกคนมีความรู้พ้ืนฐานตามหลักสูตรในการ
เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
6.1.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  

 
9. กิจกรรมทักษะชีวิต 
10. กิจกรรม Shop สนุก ส.ส.ท. 
11. กิจกรรมแนะแนว 
 
 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนสมาคมสตรีไทยกำหนด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ  กิจกรรม 

เป้าหมายที่ 7.1 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 
 
 

 
7.1.1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 8 ประการและค่านิยมพื้นฐาน 
ตามหลักสูตรในระดับ 2 ขึ้นไป 
7.1.2 ร้อยละ80 ของผู้เรียนทุกคนปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของโรงเรียนและอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข 12  ประการ 

 
12. กิจกรรมรีไซเคิล 
13. กิจกรรมประกวดมรรยาทไทย 

 

 



 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนสมาคมสตรีไทยกำหนด(ต่อ) 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ  กิจกรรม 

เป้าหมายที่ 7.2 
ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.2.1ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความภาคภูมิใจ 
ร่วมอนุรักษ์และเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับ
วัฒนธรรมและประเพณีของไทย 
7.2.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กิจกรรมรี
ไซเคิล กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และ
กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย 

 
14.โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย 
14.1 กิจกรรมวันลอยกระทง 
14.2 กิจกรรมวันสงกรานต์ 
15. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ไทย 
15.1 กิจกรรมวันลอยกระทง 
15.2 กิจกรรมวันสงกรานต์ 
16.โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
 16.1 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
 16.2 กิจกรรมวันมาฆบูชา 
 16.3 กิจกรรมวันเข้าพรรษาและ
อาสาฬหบูชา (ถวายเทียนพรรษา) 
16.4  กิจกรรมอบรมจริยธรรม 
16.5 กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต 
17.โครงการส่งเสริมความกตัญญูกตเวที 
17.1 กิจกรรมวันไหว้ครู 
17.2 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

เป้าหมายที8่ 
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

 
8.1.1 ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติตนในการอยู่
ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข 
8.1.2 ผู้เรียนยอมรับความแตกต่างในเรื่อง
เชื้อชาติ ศาสนา และอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข 

 
18.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
18.1กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 
18.2 กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน 
18.3 กิจกรรมปฏิบัติหน้าที่ของสภานักเรียน 

 

 

 

 



 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนสมาคมสตรีไทย กำหนด (ต่อ) 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ  กิจกรรม 

เป้าหมายที ่ 9 
มีสุขภาวะทางร่างกาย  
และจิตสังคม 
 
 

 
9.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 90 มีน้ำหนัก  ส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
 

 
19.โครงการสุขภาพดีชีวีสดใส 
19.1 กิจกรรมชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง     
19.2 กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า 
19.3 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
19.4 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำวัน 
19.5 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 
19.6 กิจกรรมปลอดลูกน้ำ ยุงลาย 
19.7 กิจกรรมมาดื่มนมกันเถอะ  
20.กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
20.1 กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 
20.2 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

 
กลยุทธ์ที ่3  พัฒนากระบวนการบริหาร และจัดการศึกษาของโรงเรียนสมาคมสตรีไทยให้มีประสิทธิภาพ  
              และประสิทธิผล 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ  กิจกรรม 

เป้าหมายที ่10 
โรงเรียนสมาคมสตรี
ไทย มีเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่โรงเรียนกำหนด
อย่างชัดเจน และมี
ระบบการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพของ
โรงเรียน 
 

10.1 สถานศึกษาท่ีมีการกำหนดเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา  ความต้องการของ
ชุมชน  ท้องถิ่นวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาตินโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่ใน
ระดับดีมาก 
10.2 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งใน
ส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 
10.3 สถานศึกษาท่ีมีการนำแผนไปปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตาม 

21.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา  
21.1 กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามปี  
21.2 กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
21.3 กิจกรรมประเมินตนเองและจัดทำรายงาน

ประจำปี 
21.4 กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในโดย

สถานศึกษา 
21.5 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน 
21.6กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
21.7กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน 



 

 

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนากระบวนการบริหาร และจัดการศึกษาของโรงเรียนสมาคมสตรีไทยให้มีประสิทธิภาพ  
             และมีประสิทธิผล  (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ  กิจกรรม 
 ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางาน

อย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับดีมาก 
10.4 ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทีม่ีส่วนร่วมการ
วางแผนปรับปรุงและพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน                                        
10.5 สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ไว้
อย่างชัดเจนสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด บริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  
10.6 สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
แผนปฏิบัติการ มีระบบติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาพัฒนางาน ระบบ
การนิเทศภายใน จัดสรรจำนวนบุคลากรครูต่อ
ผู้เรียนเพียงพอ มีระบบ ดูแลความปลอดภัย
ช่วยเหลือนักเรียน มีการจัดรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือนำมาใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงโดยใช้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
10.7.สถานศึกษาท่ีมีระบบการนิเทศภายในอยู่ใน
ระดับดีมาก 
10.8.ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน 
10.9 .การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรอยู่
ในระดับดีมาก 

21.8กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
21.9 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ทางการศึกษาของโรงเรียน 
21.10 วารสารของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. โครงการนิเทศการสอน 
 

 



 

 

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนากระบวนการบริหาร และจัดการศึกษาของโรงเรียนสมาคมสตรีไทยให้มีประสิทธิภาพ  
             และมีประสิทธิผล  (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ  กิจกรรม 
เป้าหมายที ่11
โรงเรียนสมาคมสตรี
ไทย มีการดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

 
11.1สถานศึกษาที่มกีารพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง  และสังคมปัจจุบันอยู่ในระดับดีมาก 
11.2 สถานศึกษาท่ีมีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยง
วิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอยู่ใน
ระดับดีมาก 

 
23.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐาน 
23.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
23.2 กิจกรรมประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 

เป้าหมายที ่12 
ผู้บริหารมีการพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

12.1 ผู้บริหารที่ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครู
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอยู่ใน
ระดับดีมาก 
12.2 ผู้บริหารที่จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก 
12.3 ครูทุกคนได้รับการอบรมครบ 20  ชั่วโมง
ต่อปี ตามที่คุรุสภากำหนด 
12.4 ครูทุกคนรายงานผลการอบรมสัมมนา และ
ศึกษาดูงาน 
12.5 ครูทุกคนนำผลการอบรมสัมมนา และศึกษา
ดูงานมาขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นระยะ เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

24.โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
24.1 กิจกรรมอบรม  สัมมนา และศึกษาดู
งาน 
24.2 กิจกรรมรายงานและขยายผลการ
อบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน 
 
 

เป้าหมายที1่3 
โรงเรียนสมาคมสตรี
ไทย  มีการจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

13.1 สถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท้ังภายในและ/-ภายนอกห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้และมีความปลอดภัยอยู่ในระดับดีมาก 
13.2 สถานศึกษาที่มีการส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
รู้อยู่ในระดับดีมาก 

25.โครงการส่งเสริมสภานักเรียน 
26.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
26.1 กิจกรรมทัศนศึกษา 
26.2 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนากระบวนการบริหาร และจัดการศึกษาของโรงเรียนสมาคมสตรีไทยให้มีประสิทธิภาพ  
             และมีประสิทธิผล  (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ  กิจกรรม 
 13.3 ครูร้อยละ 90 ใช้แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยนำมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนจากสื่อที่
หลากหลาย 

27.โครงการส่งเสริมความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

27.1 กิจกรรมซ้อมหนีไฟ 
27.2 เวรดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 
 

เป้าหมายที1่4 
โรงเรียนสมาคมสตรี
ไทย มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

 
14.1 สถานศึกษาท่ีจัดหา  พัฒนา และบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  เพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการอยู่ในระดับดีมาก 
14.2 สถานศึกษาท่ีให้บริการเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก 

 
28. โครงการจัดหาสื่อเทคโนโลยี 
 

เป้าหมายที1่5 
ครจูัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและ 
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 
15.1 ครูทกุคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้
ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
15.2ครูร้อยละ90 เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจำวัน 
15.3 ครูร้อยละ 90 ที่มีการบริหารจัดการผู้เรียน
เชิงบวก  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 

 
29.กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
    - กิจกรรมประเมินแผนการจัดการ

เรียนรู้ 

เป้าหมายที1่6 
ครูใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

 
16.1 ครทูุกคนที่มีการใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวย
ความสะดวกสื่อทางการศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
16.2 ครูทุกคนผลิตสื่อและใช้สื่อการสอน 
 

 
30.กิจกรรมผลิตสื่อการสอนให้

สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 

 



 

 

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ  กิจกรรม 

เป้าหมายที1่7 
ครูมีการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

 
17.1 บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
17.1.1มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

17.2 ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
17.2.1 มีการใช้เครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลอย่างหลากหลายและมีการนำผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

 
31. กิจกรรมสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

 

 
กลยุทธ์ที ่5 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ  กิจกรรม 

เป้าหมายที1่8 
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย มี 
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของโรงเรยีนที่โดดเด่น   

 
18.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีมรรยาทงาม 
18.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะทางด้าน
ภาษาไทย 
18.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติกิจกรรม
สาธารณะ 

 
32.กิจกรรมประกวดมารยาท 
33. โครงการส่งเสริมภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่6 ส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ  กิจกรรม 

เป้าหมายที ่19 
โรงเรียนสมาคมสตรี
ไทยมีการจัดโครงการ
พิเศษสนองต่อ
นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจ
พอพียง 

34.โครงการบูรณาการโดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 34.1 กิจกรรมรีไซเคิลกระดาษ 
 34.2  กิจกรรมถุงนมสร้างสรรค์ 

1.รอ้ยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ภาษาจีน 
 

35.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาสู่สากล 
35.1 กิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ 
(Fun Language) 
35.2 กิจกรรมเรียนรู้ภาษาจีน 



 

 

ส่วนที่  4 
การกำหนดแผนการดำเนินงาน  และงบประมาณ 

 แผนการดำเนินงานและงบประมาณของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  ฝ่ายแผนได้กำหนดงบประมาณไว้ระยะสามปีที่ครอบคลุมงานโครงการ กิจกรรม  ครบถ้วน   ดังนี้ 
ระดับปฐมวัย 
 กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาคุณภาพของเด็กให้มีพัฒนาการพร้อมทั้ง  4 ด้าน 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายที่ 1 
เด็กมีพัฒนา 
การด้าน
ร่างกาย  
แข็งแรง  มีสุข
นิสัยที่ดี  และ
ดูแลความ
ปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

ด้านร่างกาย 
1.ร้อยละของเด็กท่ี
มีน้ำหนัก และ
ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรม-
อนามัย 
 

2. ร้อยละของเด็กมี
สุขภาพอนามัยที่ดี 
  
3. ร้อยละของเด็ก
เคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว และ
ทรงตัวได้ดี 

ด้านร่างกาย 
1. ร้อยละ 80 ของ
เด็กท่ีมีน้ำหนัก และ
ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรม-
อนามัย 
2. ร้อยละ 80 ของ
เด็กมีสุขภาพอนามัย
ที่ด ี 
3. ร้อยละ 80 ของ
เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว 
และทรงตัวได้ดี 

ด้านร่างกาย 
1. ร้อยละ 85 ของ
เด็กท่ีมีน้ำหนัก และ
ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรม-
อนามัย 
2. ร้อยละ 85 ของ
เด็กมีสุขภาพอนามัย
ที่ด ี 
3. ร้อยละ 85 ของ
เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว 
และทรงตัวได้ดี 

ด้านร่างกาย 
1. ร้อยละ 90 ของ
เด็กท่ีมีน้ำหนัก และ
ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรม-
อนามัย 
2. ร้อยละ 90 ของ
เด็กมีสุขภาพอนามัย
ที่ด ี 
3. ร้อยละ 90 ของ
เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว 
และทรงตัวได้ดี 

1. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย 
“สุขภาพดี  ชีวีสดใส” 
1.1.กิจกรรมตรวจ
สุขภาพประจำปี 
1.2 กิจกรรมตรวจ
สุขภาพประจำวัน/  ชั่ง
น้ำหนัก  วัดส่วนสูง     
1.3 กิจกรรมยามเช้า 
1.4 กิจกรรมดื่มนมเพ่ือ
สุขภาพ 
1.5 กิจกรรมกีฬาสีและ
วันเด็ก 

15,000  บาท มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพเด็ก 
 

ฝ่ายปฐมวัย 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาคุณภาพของเด็กให้มีพัฒนาการพร้อมทั้ง  4 ด้าน (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 4. ร้อยละของเด็กท่ี
ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงของ
ห้องเรียน รวมทั้ง
เล่น และปฏิบัติ
กิจกรรมได้อย่าง
ปลอดภัยต่อตนเอง 
และต่อผู้อ่ืน 
 

5. ร้อยละของเด็กรู้
และปฏิบัติตนที่
หลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพ
ติด และระวังภัย
จากบุคคล 
สิ่งแวดล้อม และ
สถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย 

4. ร้อยละ 80 ของ
เด็กท่ีปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงของ
ห้องเรียน รวมทั้งเล่น 
และปฏิบัติกิจกรรม
ได้อย่างปลอดภัยต่อ
ตนเอง และต่อผู้อ่ืน 
 

 
5. ร้อยละ 80 ของ
เด็กรู้และปฏิบัติตนที่
หลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพ
ติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดล้อม 
และสถานการณ์ที่
เสี่ยงอันตราย 
 

4. ร้อยละ 85 ของ
เด็กท่ีปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงของ
ห้องเรียน รวมทั้งเล่น 
และปฏิบัติกิจกรรม
ได้อย่างปลอดภัยต่อ
ตนเอง และต่อผู้อ่ืน 
 

 
5. ร้อยละ 85 ของ
เด็กรู้และปฏิบัติตนที่
หลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพ
ติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดล้อม 
และสถานการณ์ที่
เสี่ยงอันตราย 
 

4. ร้อยละ 90 ของ
เด็กท่ีปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงของ
ห้องเรียน รวมทั้งเล่น 
และปฏิบัติกิจกรรม
ได้อย่างปลอดภัยต่อ
ตนเอง และต่อผู้อ่ืน 
 

 
5. ร้อยละ 90 ของ
เด็กรู้และปฏิบัติตนที่
หลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพ
ติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดล้อม 
และสถานการณ์ที่
เสี่ยงอันตราย 
 

1.6 กิจกรรมเรียนชมรม
ว่ายน้ำชั้นปฐมวัยปีที่  
2 – 3 
1.7 กิจกรรมการสาธิต
การป้องกันอัคคีภัย / 
การซ้อมหนีไฟ 
1.8 กิจกรรมร่วมมือร่วม
ใจใช้หมวกกันน็อค 
1.9  กิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านสิ่งเสพติด 
1.10 กิจกรรมรณรงค์วัน
งดสูบบุหรี่โลก 
 

   



 

 

กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาคุณภาพของเด็กให้มีพัฒนาการพร้อมทั้ง  4 ด้าน (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายที่ 2 
เด็กมี
พัฒนาการ
ด้านอารมณ์  
จิตใจ  ควบคุม  
และแสดง 
ออกทาง
อารมณ์ได้ 
 

ด้านอารมณ์และ
จิตใจ 
1. ร้อยละของเด็กท่ี
มีความร่าเริงแจ่มใส 
สามารถแสดงอา
มรณ์ ความรู้สึก ได้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่าง
เหมาะสมตามวัย 
 

 
2. ร้อยละของเด็กท่ี
กล้าพูดกล้า
แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม 

ด้านอารมณ์และ
จิตใจ 
1. ร้อยละ80 ของ
เด็กท่ีมีความร่าเริง
แจ่มใส สามารถ
แสดงอามรณ์ 
ความรู้สึก ได้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่าง
เหมาะสมตามวัย 
 

2. ร้อยละ80 ของ
เด็กท่ีกล้าพูดกล้า
แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม 

ด้านอารมณ์และ
จิตใจ 
1. ร้อยละ85 ของ
เด็กท่ีมีความร่าเริง
แจ่มใส สามารถ
แสดงอามรณ์ 
ความรู้สึก ได้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่าง
เหมาะสมตามวัย 
 

2. ร้อยละ85 ของ
เด็กท่ีกล้าพูดกล้า
แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม 

ด้านอารมณ์และ
จิตใจ 
1. ร้อยละ90 ของเด็ก
ที่มีความร่าเริงแจ่มใส 
สามารถแสดงอามรณ์ 
ความรู้สึก ได้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่าง
เหมาะสมตามวัย 
 

2. ร้อยละ90 ของเด็ก
ที่กล้าพูดกล้า
แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม 

2. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ 
2.1กิจกรรมการประกวด
วาดภาพระบายสี
กิจกรรมต่างๆ 
2.2กิจกรรมนันทนาการ
วันศุกร์ 
2.3กิจกรรมนิทานยาม
เช้า 
2.4ครอบครัวสุขสันต์
ร่วมกันสร้างสรรค์ภาพ 
2.5กิจกรรมวันคริสต์มาส 
Christmas Day 
2.6กิจกรรมวันฮาโลวีน 
Halloween Day  
2.7กิจกรรมยามเช้า 

5,500 บาท มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพเด็ก 
 

ฝ่ายปฐมวัย 
 

 



 

 

กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาคุณภาพของเด็กให้มีพัฒนาการพร้อมทั้ง  4 ด้าน (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 3. ร้อยละของเด็กท่ี
ยอมรับและพอใจ
ในความสามารถ 
และผลงานของ
ตนเองและผู้อื่น 
 
 
4. ร้อยละของเด็ก
สนใจศิลปะ–ดนตรี 
มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง 
จังหวะ และดนตรี
ได้ และสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะได้
เหมาะสมตามวัย 

3. ร้อยละ 80 ของ
เด็กท่ียอมรับและ
พอใจในความ 
สามารถ และผลงาน
ของตนเองและผู้อื่น 
 
4. ร้อยละ 80 ของ
เด็กสนใจศิลปะ–
ดนตรี มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะ และ
ดนตรีได้ และ
สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะได้เหมาะสม
ตามวัย 

3. ร้อยละ 85 ของ
เด็กท่ียอมรับและ
พอใจในความ 
สามารถ และผลงาน
ของตนเองและผู้อื่น 
 
4. ร้อยละ 85 ของ
เด็กสนใจศิลปะ–
ดนตรี มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะ และ
ดนตรีได้ และ
สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะได้เหมาะสม
ตามวัย 

3. ร้อยละ 90 ของ
เด็กท่ียอมรับและ
พอใจในความ 
สามารถ และผลงาน
ของตนเองและผู้อื่น 
 
4. ร้อยละ 90 ของ
เด็กสนใจศิลปะ–
ดนตรี มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะ และ
ดนตรีได้ และ
สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะได้เหมาะสม
ตามวัย 

2.8กิจกรรมวันไหว้ครู 
2.9กิจกรรมถวายพระพร
วันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รชักาลที่ 10 
2.10 กิจกรรมวันแม่
แห่งชาต ิ
2.11กิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาต ิ
2.12กิจกรรมวันครู 
2.13กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
2.14กิจกรรมถวายเทียน
พรรษา 
2.15กิจกรรมวันลอย
กระทง 
2.16กิจกรรมทำบุญตัก
บาตรเนื่องในวนัสำคัญ 
3 โครงการการละเล่น
ของเด็กไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,000 บาท 

  

 



 

 

กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาคุณภาพของเด็กให้มีพัฒนาการพร้อมทั้ง  4 ด้าน (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายท่ี 3 
เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคม  
ช่วยเหลือตนเอง  
และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม 

ด้านสังคม 
1. ร้อยละของเด็กท่ี
ช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกจิวัตร
ประจำวันได ้
  
2. ร้อยละของเด็กมี
วินัยในตนเอง เก็บของ
เล่น ของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง 
 
3. ร้อยละของเด็ก
สามารถปฏิบัตตินตาม
มารยาทไทยได้
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
เช่น การไหว้ การยิ้ม 
การทักทาย และมี
สัมมาคารวะกับผู้ใหญ ่

ด้านสังคม 
1. ร้อยละ 80 ของเด็กท่ี
ช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
ได ้
  
2. ร้อยละ 80 ของเด็กมี
วินัยในตนเอง เก็บของ
เล่น ของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง 
 
3. ร้อยละ 80 ของเด็ก
สามารถปฏิบัตตินตาม
มารยาทไทยได้
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
เช่น การไหว้ การยิ้ม 
การทักทาย และมีสัมมา
คารวะกับผู้ใหญ ่

ด้านสังคม 
1. ร้อยละ 80 ของเด็กท่ี
ช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
ได ้
  
2. ร้อยละ 85 ของเด็กมี
วินัยในตนเอง เก็บของ
เล่น ของใช้เข้าทีอ่ย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง 
 
3. ร้อยละ 85 ของเด็ก
สามารถปฏิบัตตินตาม
มารยาทไทยได้
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
เช่น การไหว้ การยิ้ม 
การทักทาย และมีสัมมา
คารวะกับผู้ใหญ ่

ด้านสังคม 
1. ร้อยละ 80 ของเด็กท่ี
ช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
ได ้
  
2. ร้อยละ 90 ของเด็กมี
วินัยในตนเอง เก็บของ
เล่น ของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง 
 
3. ร้อยละ  90 ของเด็ก
สามารถปฏิบัตตินตาม
มารยาทไทยได้
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
เช่น การไหว้ การยิ้ม 
การทักทาย และมีสัมมา
คารวะกับผู้ใหญ ่

4. โค ร งก ารส่ ง เส ริ ม
พัฒนาการด้านสังคม 
4.1กิ จ ก ร ร ม Cleaning 
day 
4.2  กิจกรรมทำบุญตัก
บาตรเนื่องในวันสำคัญ 
4.3 กิ จ ก ร ร ม ส ภ า
นักเรียน 
4.5 กิ จกรรม  Back to 
School 
4.5 กิจกรรมรีไซเคิล 
 

2,000 บาท มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพเด็ก 

ฝ่ายปฐมวัย 

 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาคุณภาพของเด็กให้มีพัฒนาการพร้อมทั้ง  4 ด้าน (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 4. ร้อยละของเด็ก
สามารถดูแลรักษา
ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมท้ัง
ภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 
รวมทั้งทิ้งขยะได้ถูก
ที่ด้วยตนเอง 
 
5. ร้อยละของเด็ก
ยอมรับหรือเคารพ
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้ 

4. ร้อยละ 80 ของ
เด็กสามารถดูแล
รักษาธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมท้ังภายใน
และภายนอก
ห้องเรียน รวมทั้งทิ้ง
ขยะได้ถูกท่ีด้วย
ตนเอง 
 
5. ร้อยละ 80 ของ
เด็กยอมรับหรือ
เคารพความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้ 

4. ร้อยละ 85 ของ
เด็กสามารถดูแล
รักษาธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมท้ังภายใน
และภายนอก
ห้องเรียน รวมทั้งทิ้ง
ขยะได้ถูกท่ีด้วย
ตนเอง 
 
5. ร้อยละ 85 ของ
เด็กยอมรับหรือ
เคารพความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้ 

4. ร้อยละ 90 ของ
เด็กสามารถดูแล
รักษาธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมท้ังภายใน
และภายนอก
ห้องเรียน รวมทั้งทิ้ง
ขยะได้ถูกท่ีด้วย
ตนเอง 
 
5. ร้อยละ 90 ของ
เด็กยอมรับหรือ
เคารพความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้ 

5. โครงการเพื่อนช่วย
เพื่อน   
5.1 กิจกรรมมากินข้าว
กันเถอะ 
5.2 กิจกรรมแต่งตัวสวย
ด้วยมือเรา 
5.3 กิจกรรมแต่งสวย
ช่วยเพื่อน   

2,000 บาท   

 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาคุณภาพของเด็กให้มพีัฒนาการพร้อมทั้ง  4 ด้าน (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายท่ี 4 
เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสตปิัญญา  
สื่อสารได้  มี
ทักษะการคิด
พื้นฐาน  และ
แสวงหาความรู้
ได ้

ด้านสติปัญญา 
1. ร้อยละของเด็กท่ี
สนทนาโตต้อบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้  
 
2. ร้อยละของเด็กท่ี
อ่านนิทานและเล่า
เรื่องที่ตนเองอ่านได้
เหมาะสมกับวัย 
  
3. ร้อยละของเด็กมี
จินตนาการ ม ี
ความคิดสร้างสรรค์  
 
4.ร้อยละของเด็กใช้
ภ า ษ า สื่ อ ส า ร ไ ด้
เหมาะสมกับวัย 

ด้านสติปัญญา 
1. ร้อยละ 80 ของเด็กท่ี
สนทนาโตต้อบและเล่า
เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้  
 
2. ร้อยละ 80 ของเด็กท่ี
อ่านนิทานและเล่าเรื่อง
ที่ตนเองอ่านได้
เหมาะสมกับวัย 
  
3. ร้อยละ 80 ของเด็กมี
จินตนาการ ม ี
ความคิดสร้างสรรค์  
 
4.ร้อยละ 80 ของเด็กใช้
ภ า ษ า สื่ อ ส า ร ไ ด้
เหมาะสมกับวัย 

ด้านสติปัญญา 
1. ร้อยละ 85 ของเด็กท่ี
สนทนาโตต้อบและเล่า
เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้  
 
2. ร้อยละ 85 ของเด็กท่ี
อ่านนิทานและเล่าเรื่อง
ที่ตนเองอ่านได้
เหมาะสมกับวัย 
  
3. ร้อยละ 85 ของเด็กมี
จินตนาการ ม ี
ความคิดสร้างสรรค์  
 
4.ร้อยละ 85 ของเด็กใช้
ภ า ษ า สื่ อ ส า ร ไ ด้
เหมาะสมกับวัย 

ด้านสติปัญญา 
1. ร้อยละ 90 ของเด็ก
ทีส่นทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้  
 
2. ร้อยละ 90 ของเด็ก
ทีอ่่านนิทานและเล่า
เรื่องที่ตนเองอ่านได้
เหมาะสมกับวัย 
  
3. ร้อยละ 90 ของเด็ก
มีจินตนาการ ม ี
ความคิดสร้างสรรค์  
 
4.ร้อยละ 90 ของเด็ก
ใช้ ภ าษ าสื่ อ ส าร ได้
เหมาะสมกับวัย 

6. โครงการสร้างเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญา 
6.3 กิจกรรมนิทานยาม 
เช้า 
6.4 กิจกรรมอ่านดีทว ี
ปัญญาเสรมิคณุค่าให้ชีวิต 
6.3 การเรียนรู้แบบ Project 
Approach 
- โครงงานบูรณาการ SMT 
- โครงงานบูรณาการ STEAM  
6.4กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
6.5กิจกรรมสปัดาห์วัน
วิทยาศาสตร ์
6.6  กิจกรรม Science Show 
6.7 กิจกรรมแข่งขันคณิตคิด
จากคอมพิวเตอร์ช้ันปฐมวยัปีที ่
3 

30,000  บาท มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพเด็ก 
 

ฝ่ายปฐมวัย 
 

 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาคุณภาพของเด็กให้มีพัฒนาการพร้อมทั้ง  4 ด้าน (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

     6.8 การบ้านประจำหน่วย
การเรียนรู้ 
     ประจำสัปดาห์ชั้น
ปฐมวัยปีที่ 1 – 3 
6.9 กิจกรรมวันภาษาไทย 
7. โครงการทัศนศึกษา 
 

 
 
 
 
 

50,000 บาท 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่2  พัฒนากระบวนการบริหาร และจัดการการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายที่ 5 
โรงเรียน
สมาคมสตรี
ไทยมีการ
พัฒนา
หลักสูตรที่
ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง  
4 ด้าน  
สอดคล้องกับ
บริบทของ
ท้องถิ่น 
 
 

1. สถานศึกษามี
หลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
ยืดหยุ่น และ
สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และบริบท
ของท้องถิ่น อยู่ใน
ระดับดีมาก 
 

1. สถานศึกษามี
หลักสูตรสถานศึกษา
ที่ยืดหยุ่น และ
สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และบริบท
ของท้องถิ่น อยู่ใน
ระดับดีมาก 
 

1. สถานศึกษามี
หลักสูตรสถานศึกษา
ที่ยืดหยุ่น และ
สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และบริบท
ของท้องถิ่น อยู่ใน
ระดับดีมาก 
 

1. สถานศึกษามี
หลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
ยืดหยุ่น และ
สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และบริบท
ของท้องถิ่น อยู่ใน
ระดับดีมาก 
 

8. โครงการพัฒนาและ
จัดทำหลักสูตรสถาน 
ศึกษาระดับปฐมวัย 
8.1 กิจกรรมจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา 
8.2 กิจกรรมประเมินผล
การใช้หลักสูตร 

6,000  บาท มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร 
และจัดการการ 
 
 

ฝ่ายปฐมวัย 
 

 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่2  พัฒนากระบวนการบริหาร และจัดการการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 2. สถานศึกษา
ออกแบบการจัด
ประสบการณ์ที่
เตรียมความพร้อม 
และไม่เร่งรัด
วิชาการ เน้นการ
เรียนรู้ ผ่านการเล่น 
การลงมือปฏิบัติ 
ตอบสนองความ
ต้องการ ความ
แตกต่างของเด็ก 
และสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ และอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิต
สาธารณะ 

2. สถานศึกษา
ออกแบบการจัด
ประสบการณ์ที่
เตรียมความพร้อม 
และไม่เร่งรัด
วิชาการ เน้นการ
เรียนรู้ ผ่านการเล่น 
การลงมือปฏิบัติ 
ตอบสนองความ
ต้องการ ความ
แตกต่างของเด็ก 
และสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ และอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิต
สาธารณะ 

2. สถานศึกษา
ออกแบบการจัด
ประสบการณ์ที่
เตรียมความพร้อม 
และไม่เร่งรัดวิชาการ 
เน้นการเรียนรู้ ผ่าน
การเล่น การลงมือ
ปฏิบัติ ตอบสนอง
ความต้องการ ความ
แตกต่างของเด็ก 
และสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ และอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตสาธารณะ 
 

2. สถานศึกษา
ออกแบบการจัด
ประสบการณ์ที่
เตรียมความพร้อม 
และไม่เร่งรัด
วิชาการ เน้นการ
เรียนรู้ ผ่านการเล่น 
การลงมือปฏิบัติ 
ตอบสนองความ
ต้องการ ความ
แตกต่างของเด็ก 
และสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ และอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิต
สาธารณะ 

    

 



 

 

กลยุทธ์ที ่2  พัฒนากระบวนการบริหาร และจัดการการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายที่ 6 
จัดครูให้
เพียงพอกับ
ชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สถานศึกษามี
การจัดครูให้
เหมาะสมกับ
ภารกิจการเรียน
การสอน หรือจัด
ครูที่จบการศึกษา
ปฐมวัย หรือผ่าน
การอบรมศึกษา
ปฐมวัย อย่าง
เพียงพอกับชั้น
เรียนอยู่ในระดับดี
มาก 
 

1. สถานศึกษามี
การจัดครูให้
เหมาะสมกับภารกิจ
การเรียนการสอน 
หรือจัดครูที่จบ
การศึกษาปฐมวัย 
หรือผ่านการอบรม
ศึกษาปฐมวัย อย่าง
เพียงพอกับชั้นเรียน
อยู่ในระดับดีมาก 
 
 
 
 

1. สถานศึกษามีการ
จัดครูให้เหมาะสม
กับภารกิจการเรียน
การสอน หรือจัดครู
ที่จบการศึกษา
ปฐมวัย หรือผ่าน
การอบรมศึกษา
ปฐมวัย อย่าง
เพียงพอกับชั้นเรียน
อยู่ในระดับดีมาก 
 
 
 
 

1. สถานศึกษามี
การจัดครูให้
เหมาะสมกับภารกิจ
การเรียนการสอน 
หรือจัดครูที่จบ
การศึกษาปฐมวัย 
หรือผ่านการอบรม
ศึกษาปฐมวัย อย่าง
เพียงพอกับชั้นเรียน
อยู่ในระดับดีมาก 
 
 
 

9. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากร 
9.1 กิจกรรมอบรม 
ความรู้และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
9.2 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
นอกสถานที่ 
9.3 กิจกรรมขยายผล 
การอบรม/สัมมนาและ  
ศึกษาดูงาน 

100,000บาท มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 
 

ฝ่ายปฐมวัย 

 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่2  พัฒนากระบวนการบริหาร และจัดการการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายที่ 7 
ส่งเสริมให้ครู
มีความ 
เชี่ยวชาญด้าน
การจัด
ประสบการณ์ 

1. ครูทุกคนได้รับ
การอบรมครบ 20  
ชั่วโมงต่อปี ตามที่
คุรุสภากำหนด 
2. ครูทุกคน
รายงานผลการ
อบรม/สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน 
กิจกรรม อยู่ใน
ระดับดีมาก 
4. ครูทุกคนมีการ
สังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคล และมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็ก และครอบครัว 

1. ครูทุกคนได้รับ
การอบรมครบ 20  
ชั่วโมงต่อปี ตามที่
คุรุสภากำหนด 
 

1. ครูทุกคนได้รับ
การอบรมครบ 20  
ชั่วโมงต่อปี ตามที่
คุรุสภากำหนด 
 

1. ครูทุกคนได้รับการ
อบรมครบ 20  
ชั่วโมงต่อปี ตามที่คุรุ
สภากำหนด 
 

    

 

 



 

 

กลยุทธ์ที ่2  พัฒนากระบวนการบริหาร และจัดการการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายที่ 8 
โรงเรียน
สมาคมสตรี
ไทย มีการจัด
สภาพ 
แวดล้อมและ
สื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัยและ
เพียงพอ 
 

1. สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อม
ภายในและ
ภายนอกห้องเรียน
ที่คำนึงถึงความ
ปลอดภัยของเด็ก
อยู่ในระดับดีมาก 
 
2. สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมให้เด็กเกิด
การเรียนรู้เป็น
รายบุคคล และเป็น
กลุ่ม เล่นแบบ
ร่วมมือร่วมใจอยู่ใน
ระดับดีมาก 
 

1. สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก
ห้องเรียนที่คำนึงถึง
ความปลอดภัยของ
เด็กอยู่ในระดับดีมาก 
 
 
2. สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมให้เด็กเกิด
การเรียนรู้เป็น
รายบุคคล และเป็น
กลุ่ม เล่นแบบร่วมมือ
ร่วมใจอยู่ในระดับดี
มาก 
 

1. สถานศึกษาจดั
สภาพแวดล้อม
ภายในและ
ภายนอก
ห้องเรียนที่
คำนึงถึงความ
ปลอดภัยของเด็ก
อยู่ในระดับดีมาก 
 
 
2. สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมให้เด็กเกิด
การเรียนรู้เป็น
รายบุคคล และ
เป็นกลุ่ม เล่นแบบ
ร่วมมือร่วมใจอยู่
ในระดับดีมาก 

1. สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก
ห้องเรียนทีค่ำนึงถึง
ความปลอดภัยของ
เด็กอยู่ในระดับดีมาก 
 
 
2. สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมให้เด็กเกิด
การเรียนรู้เป็น
รายบุคคล และเป็น
กลุ่ม เล่นแบบร่วมมือ
ร่วมใจอยู่ในระดับดี
มาก 
 

10. โครงการปรับภูมิทัศน์
โรงเรียน  
 (สวนสวยด้วยมือเรา) 
     
11. กิจกรรมการจัดมุม
เสริมประสบการณ์  
ภายในห้องเรียน 
 

2,500 บาท มาตรฐานที่ 2 
ก ร ะ บ ว น ก า ร
บ ริ ห า ร  แ ล ะ
จัดการ  

ฝ่ายปฐมวัย 



 

 

กลยุทธ์ที ่2  พัฒนากระบวนการบริหาร และจัดการการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 3. สถานศึกษาจัด
มุมเสริม
ประสบการณ์ที่
หลากหลาย มีสื่อ
การเรียนรู้ เช่น 
ของเล่น หนังสือ
นิทาน สื่อสำหรับ
เด็กมุดลอด ปีน
ป่าย สื่อเทคโนโลยี 
สื่อเพ่ือการสืบ
เสาะหาความรู้ สื่อ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์อยู่ใน
ระดับดีมาก 
 

   

    

 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่3  ให้บริการสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายที่ 9 
โรงเรียน
สมาคมสตรี
ไทย ให้บริการ
สื่อเทคโนโลยี
และสื่อการ
เรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการ
จัด
ประสบการณ์ 

1. สถานศึกษาจัดหา 
อำนวยความสะดวก
และใช้บริการสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศวสัดุและ
อุปกรณ์ เพื่อ
สนับสนนุการจัด
ประสบการณ์และ
พัฒนาครู อยู่ใน
ระดับดีมาก 

 

1. สถานศึกษาจัดหา 
อำนวยความสะดวก
และใช้บริการสื่อ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
วัสดุและอุปกรณ์ 
เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และ
พัฒนาครู อยู่ใน
ระดับดีมาก 

 

1. สถานศึกษาจัดหา 
อำนวยความสะดวก
และใช้บริการสื่อ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อ
สนับสนนุการจัด
ประสบการณ์และ
พัฒนาครู อยู่ในระดับ
ดีมาก 

 

1. สถานศึกษาจัดหา 
อำนวยความสะดวก
และใช้บริการสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศวสัดุและ
อุปกรณ์ เพื่อ
สนับสนนุการจัด
ประสบการณ์และ
พัฒนาครู อยู่ใน
ระดับดีมาก 

 

12. โครงการจัดหาสื่อ
เทคโนโลยี 

3,000 บาท  มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหาร และ
จัดการ 

ฝ่ายปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่4   จัดให้มีระบบการบริหารที่มีคุณภาพ 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายที่ 
10 
มีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิด
โอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

1. สถานศึกษา
กำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย
และ 
อัตลักษณ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด  
2. สถานศึกษา
จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่
สถานศึกษากำหนด  
 

1. สถานศึกษา
กำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและ 
อัตลักษณ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด 
อยู่ในระดับดีมาก 
2. สถานศึกษา
จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่
สถานศึกษากำหนด 
อยู่ในระดับดีมาก 

1. สถานศึกษา
กำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและ 
อัตลักษณ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด 
อยู่ในระดับดีมาก 
2. สถานศึกษา
จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่
สถานศึกษากำหนด 
อยู่ในระดับดีมาก 

1. สถานศึกษา
กำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและ 
อัตลักษณ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด 
อยู่ในระดับดีมาก 
2. สถานศึกษา
จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่
สถานศึกษากำหนด 
อยู่ในระดับดีมาก 

13. โครงการพัฒนา 
ระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษา 
13.1 กิจกรรมจัดทำ 
แผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา 3 ปี 
13.2 กิจกรรมจัดทำ 
แผนปฏิบัติการประจำปี 
13.3 กิจกรรมประเมิน 
ตนเองและจัดทำ 
รายงานประจำปี 
13.4 กิจกรรมประเมิน 
คุณภาพภายใน   
โดยสถานศึกษา 

9,000  บาท มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร 
และจัดการ 
 

ฝ่ายวิชาการ 



 

 

กลยุทธ์ที ่4   จัดให้มีระบบการบริหารที่มีคุณภาพ (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 3. สถานศึกษามี
การประเมินผลการ
ดำเนินงาน และจัด
รายงานผลประเมิน
ตนเองประจำปี  
4. สถานศึกษานำ
ผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพ
สถานศึกษาโดย
ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมและจัดส่ง
รายงานผลการ
ประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัด 
 

3. สถานศึกษามี
การประเมินผลการ
ดำเนินงาน และจัด
รายงานผลประเมิน
ตนเองประจำปี อยู่
ในระดับดีมาก 
4. สถานศึกษานำ
ผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถาน 
ศึกษาโดยผู้ 
ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมและจัดส่ง
รายงานผลการ
ประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัด 
 

3. สถานศึกษามี
การประเมินผลการ
ดำเนินงาน และจัด
รายงานผลประเมิน
ตนเองประจำปี อยู่
ในระดับดีมาก 
4. สถานศึกษานำ
ผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถาน 
ศึกษาโดยผู้ 
ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมและจัดส่ง
รายงานผลการ
ประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัด 
 

3. สถานศึกษามี
การประเมินผลการ
ดำเนินงาน และจัด
รายงานผลประเมิน
ตนเองประจำปี อยู่
ในระดับดีมาก 
4. สถานศึกษานำ
ผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถาน 
ศึกษาโดยผู้ 
ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมและจัดส่ง
รายงานผลการ
ประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัด 
 

13.5 กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการ 
บริหารโรงเรียน 
13.6 กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง 
13.7 กิจกรรมสายสัมพันธ์
บ้านโรงเรียน 
13.8 กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ทางการศึกษาของโรงเรียน 
13.9 วารสารโรงเรียน 

   



 

 

กลยุทธ์ที ่5   มุ่งเน้นให้ครูจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมาย
ที1่1  
จัด
ประสบการณ์
ที่ส่งเสริมให้
เด็กมี
พัฒนาการทุก
ด้านอย่าง
สมดุลเต็ม
ศักยภาพ 
 

1. ครูทุกคนที่จัดทำ
แผนการจัด
ประสบการณ์ จาก
การวิเคราะห์
มาตรฐาน 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสตูร
สถานศึกษา โดยมี
กิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้าน ทัง้ด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ 
จิตใจ ด้านสังคม 
และด้านสตปิัญญา
ไม่มุ่งเน้นการพัฒนา
ด้านใดดา้นหนึ่งเพียง
ด้านเดียว ควบคู่ไป
กับกิจกรรม 6 หลัก 

1. ครูทุกคนที่จัดทำ
แผนการจัด
ประสบการณ์ จาก
การวิเคราะห์
มาตรฐาน 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสตูร
สถานศึกษา โดยมี
กิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้าน ทัง้ด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ 
จิตใจ ด้านสังคม 
และด้านสตปิัญญา
ไม่มุ่งเน้นการพัฒนา
ด้านใดดา้นหนึ่งเพียง
ด้านเดียว ควบคู่ไป
กับกิจกรรม 6 หลัก 

1. ครูทุกคนที่จัดทำ
แผนการจัด
ประสบการณ์ จาก
การวิเคราะห์
มาตรฐาน 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสตูร
สถานศึกษา โดยมี
กิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้าน ทัง้ด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ 
จิตใจ ด้านสังคม 
และด้านสตปิัญญา
ไม่มุ่งเน้นการพัฒนา
ด้านใดดา้นหนึ่งเพียง
ด้านเดียว ควบคู่ไป
กับกิจกรรม 6 หลัก 

1. ครูทุกคนที่จัดทำ
แผนการจัด
ประสบการณ์ จาก
การวิเคราะห์
มาตรฐาน 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสตูร
สถานศึกษา โดยมี
กิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้าน ทัง้ด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ 
จิตใจ ด้านสังคม 
และด้านสตปิัญญา
ไม่มุ่งเน้นการพัฒนา
ด้านใดดา้นหนึ่งเพียง
ด้านเดียว ควบคู่ไป
กับกิจกรรม 6 หลัก 

14. จัดทำแผน/ประเมิน
แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู ้
 
15. กิจกรรมการจัด
ห้องเรียนสะอาด   
บรรยากาศน่าเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

15,000  บาท มาตรฐานที่ 3 
การจัดประสบ 
การณ์ที่ เน้นเด็กเป็น
สำคัญ 
 

ฝ่ายปฐมวัย 

 



 

 

กลยุทธ์ที ่5   มุ่งเน้นให้ครูจัดประสบการณท์ี่เน้นเด็กเป็นสำคัญ (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายที่ 
12 
สร้างโอกาสให้
เด็กได้รับ
ประสบการณ์
ตรง เล่น และ
ปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 
 

1. ครทูุกคนจัด
ประสบการณ์ที่
เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม 
ให้เด็กมีโอกาส
เลือกทำกิจกรรม
อย่างอิสระ ตาม
ความต้องการ 
ความสนใจ 
ความสามารถ จาก
แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  
2. ร้อยละของเด็ก
ไดเ้ลือกเล่น เรียนรู้
ลงมือกระทำ และ
สร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 
 

1. ครทูุกคนจัด
ประสบการณ์ที่
เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม 
ให้เด็กมีโอกาส
เลือกทำกิจกรรม
อย่างอิสระ ตาม
ความต้องการ 
ความสนใจ 
ความสามารถ จาก
แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  
2. ร้อยละ 80 ของ
เด็กไดเ้ลือกเล่น 
เรียนรู้ลงมือกระทำ 
และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 
 

1. ครทูุกคนจัด
ประสบการณ์ที่
เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม 
ให้เด็กมีโอกาส
เลือกทำกิจกรรม
อย่างอิสระ ตาม
ความต้องการ 
ความสนใจ 
ความสามารถ จาก
แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  
2. ร้อยละ 85 ของ
เด็กไดเ้ลือกเล่น 
เรียนรู้ลงมือกระทำ 
และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 
 

1. ครทูุกคนจัด
ประสบการณ์ที่
เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม 
ให้เด็กมีโอกาส
เลือกทำกิจกรรม
อย่างอิสระ ตาม
ความต้องการ 
ความสนใจ 
ความสามารถ จาก
แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  
2. ร้อยละ 90 ของ
เด็กไดเ้ลือกเล่น 
เรียนรู้ลงมือกระทำ 
และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 
 

16. กิจกรรมจัดมุม
ประสบการณ์เพิ่ม  
ความรู้ภายในห้องเรียน 
 
17. กิจกรรมผลิตสื่อการ
สอนให้สอดคล้องกับ
แผนการจัดประสบการณ์ 

15,000  บาท มาตรฐานที่ 3 
การจัดประสบ 
การณ์ที่ เน้นเด็กเป็น
สำคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
สร้างโอกาสให้ เด็ ก
ได้รับประสบการณ์ 
ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

ฝ่ายวิชาการ 



 

 

กลยุทธ์ที ่5   มุ่งเน้นให้ครูจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายที่ 
13 
จัดบรรยากาศ
ทีเ่อ้ือต่อการ
เรียนรู้ ใช้สื่อ 
และ
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับ
วัย 

1. ครูทุกคนมีการ
จัดห้องเรียนให้
สะอาด อากาศ
ถ่ายเท ปลอดภัย มี
พ้ืนที่แสดงผลงาน
เด็ก พ้ืนที่สำหรับ
มุมประสบการณ์ 
และการจัดกิจกรรม  
2. เด็กมีส่วนร่วม 
ในการจัด
สภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน เช่น ป้าย
นิเทศ การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน 
เป็นต้น 
 

1. ครูทุกคนมีการ
จัดห้องเรียนให้
สะอาด อากาศ
ถ่ายเท ปลอดภัย มี
พ้ืนที่แสดงผลงาน
เด็ก พ้ืนที่สำหรับ
มุมประสบการณ์ 
และการจัดกิจกรรม  
2. เด็กมีส่วนร่วม 
ในการจัด
สภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน เช่น ป้าย
นิเทศ การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน 
เป็นต้น 
 

1. ครูทุกคนมีการ
จัดห้องเรียนให้
สะอาด อากาศ
ถ่ายเท ปลอดภัย มี
พ้ืนที่แสดงผลงาน
เด็ก พ้ืนที่สำหรับ
มุมประสบการณ์ 
และการจัดกิจกรรม  
2. เด็กมีส่วนร่วม 
ในการจัด
สภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน เช่น ป้าย
นิเทศ การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน 
เป็นต้น 
 

1. ครูทุกคนมีการ
จัดห้องเรียนให้
สะอาด อากาศ
ถ่ายเท ปลอดภัย มี
พ้ืนที่แสดงผลงาน
เด็ก พ้ืนที่สำหรับ
มุมประสบการณ์ 
และการจัดกิจกรรม  
2. เด็กมีส่วนร่วม 
ในการจัด
สภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน เช่น ป้าย
นิเทศ การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน 
เป็นต้น 
 

    

 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่5   มุ่งเน้นให้ครูจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 3. ครูทุกคนใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับช่วงอายุ 
ระยะความสนใจและ
วิถีการเรียนรู้ของเด็ก 
เช่น กล้องดิจิตอล 
ไอแพด คอมพิวเตอร์
สำหรับการเรียนรู้
กลุ่มย่อย สื่อของเล่น
ที่กระตุ้นให้คิดและ
หาคำตอบ 
 

3. ครูทุกคนใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับช่วงอายุ 
ระยะความสนใจและ
วิถีการเรียนรู้ของเด็ก 
เช่น กล้องดิจิตอล 
ไอแพด คอมพิวเตอร์
สำหรับการเรียนรู้
กลุ่มย่อย สื่อของเล่น
ที่กระตุ้นให้คิดและ
หาคำตอบ 
 

3. ครูทุกคนใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับช่วงอายุ 
ระยะความสนใจและ
วิถีการเรียนรู้ของเด็ก 
เช่น กล้องดิจิตอล 
ไอแพด คอมพิวเตอร์
สำหรับการเรียนรู้
กลุ่มย่อย สื่อของเล่น
ที่กระตุ้นให้คิดและ
หาคำตอบ 
 

3. ครูทุกคนใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับช่วงอายุ 
ระยะความสนใจและ
วิถีการเรียนรู้ของเด็ก 
เช่น กล้องดิจิตอล 
ไอแพด คอมพิวเตอร์
สำหรับการเรียนรู้
กลุ่มย่อย สื่อของเล่น
ที่กระตุ้นให้คิดและ
หาคำตอบ 
 

    

 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่5   มุ่งเน้นให้ครูจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 4. ครูทุกคนท่ีจัดทำ
แผนการจดั
ประสบการณ์ จากการ
วิเคราะหม์าตรฐาน 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสตูร
สถานศึกษา โดยมี
กิจกรรมทีส่่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุก
ด้าน ทั้งด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 
ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดดา้น
หนึ่งเพียงด้านเดียว 

4. ครูทุกคนท่ีจัดทำ
แผนการจดั
ประสบการณ์ จากการ
วิเคราะหม์าตรฐาน 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสตูร
สถานศึกษา โดยมี
กิจกรรมทีส่่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุก
ด้าน ทั้งด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 
ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดดา้น
หนึ่งเพียงด้านเดียว 

4. ครูทุกคนท่ีจัดทำ
แผนการจดั
ประสบการณ์ จากการ
วิเคราะหม์าตรฐาน 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสตูร
สถานศึกษา โดยมี
กิจกรรมทีส่่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุก
ด้าน ทั้งด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 
ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดดา้น
หนึ่งเพียงด้านเดียว 

4. ครูทุกคนท่ีจัดทำ
แผนการจดั
ประสบการณ์ จากการ
วิเคราะหม์าตรฐาน 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสตูร
สถานศึกษา โดยมี
กิจกรรมทีส่่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุก
ด้าน ทั้งด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 
ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดดา้น
หนึ่งเพียงด้านเดียว 

    

 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่5   มุ่งเน้นให้ครูจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 5. ร้อยละ90 ของ
ครูเน้นให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง
ผ่านการเรียนรู้
แบบเรียนปนเล่น 
และปฏิบัติอย่างมี
ความสุข  
6. ร้อยละ 90 
ของครเปิดโอกาส
ให้เด็กเลือกทำ
กิจกรรมอย่างอิสระ 
ตามความต้องการ 
ความสนใจ 
ความสามารถ จาก
แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  

5. ร้อยละ90 ของ
ครูเน้นให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง
ผ่านการเรียนรู้
แบบเรียนปนเล่น 
และปฏิบัติอย่างมี
ความสุข  
6. ร้อยละ 90 
ของครเปิดโอกาส
ให้เด็กเลือกทำ
กิจกรรมอย่างอิสระ 
ตามความต้องการ 
ความสนใจ 
ความสามารถ จาก
แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  

5. ร้อยละ90 ของ
ครูเน้นให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง
ผ่านการเรียนรู้
แบบเรียนปนเล่น 
และปฏิบัติอย่างมี
ความสุข  
6. ร้อยละ 90 
ของครเปิดโอกาส
ให้เด็กเลือกทำ
กิจกรรมอย่างอิสระ 
ตามความต้องการ 
ความสนใจ 
ความสามารถ จาก
แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  

5. ร้อยละ90 ของ
ครูเน้นให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง
ผ่านการเรียนรู้
แบบเรียนปนเล่น 
และปฏิบัติอย่างมี
ความสุข  
6. ร้อยละ 90 
ของครเปิดโอกาส
ให้เด็กเลือกทำ
กิจกรรมอย่างอิสระ 
ตามความต้องการ 
ความสนใจ 
ความสามารถ จาก
แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  

    

 

 



 

 

กลยุทธ์ที ่5   มุ่งเน้นให้ครูจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายท่ี 14 
ประเมินพัฒนา 
การเด็กตาม
สภาพจริงและ
นำผลการ
ประเมินพัฒนา 
การเด็กไป
ปรับปรุงการจดั
ประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

1. ครูทุกคนประเมิน
พัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวตัร
ประจำ 
วันด้วยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย  
2.ร้อยละ100 
วิเคราะหผ์ล การ
ประเมินพัฒนาการ
เด็ก โดย ผู้ปกครอง
และผูเ้กี่ยวข้อง มีส่วน
ร่วม และนำผลการ
ประเมินท่ีไดไ้ปพัฒนา
คุณภาพเด็กและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การ
จัดประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. ครูทุกคนประเมิน
พัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวตัร
ประจำ 
วันด้วยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย  
2.ร้อยละ100 
วิเคราะหผ์ล การ
ประเมินพัฒนาการ
เด็ก โดย ผู้ปกครอง
และผูเ้กี่ยวข้อง มีส่วน
ร่วม และนำผลการ
ประเมินท่ีไดไ้ปพัฒนา
คุณภาพเด็กและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การ
จัดประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. ครูทุกคนประเมิน
พัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวตัร
ประจำ 
วันด้วยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย  
2.ร้อยละ100 
วิเคราะหผ์ล การ
ประเมินพัฒนาการ
เด็ก โดย ผู้ปกครอง
และผูเ้กี่ยวข้อง มีส่วน
ร่วม และนำผลการ
ประเมินท่ีไดไ้ปพัฒนา
คุณภาพเด็กและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การ
จัดประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. ครูทุกคนประเมิน
พัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวตัร
ประจำ 
วันด้วยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย  
2.ร้อยละ100 
วิเคราะหผ์ล การ
ประเมินพัฒนาการ
เด็ก โดย ผู้ปกครอง
และผูเ้กี่ยวข้อง มีส่วน
ร่วม และนำผลการ
ประเมินท่ีไดไ้ปพัฒนา
คุณภาพเด็กและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การ
จัดประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

18. การประเมินพัฒนาการ
เด็ก ประกอบด้วยงาน 
18.1 แบบบันทึกการประเมิน
พัฒนาการเด็ก 
18.2 แบบประเมินสมรรถนะ
ของ เด็กปฐมวัย สำหรับพ่อ
แม่       
ผู้ปกครอง 
18.3 บันทึกพฤติกรรม
ประจำเดือน 
18.4 บันทึกสำรวจพฤติกรรม
นักเรียน 
ราย 2 เดือน    
18.5 บันทึกสำรวจพฤติกรรม
นักเรียน 
รายปี   

15,000  บาท (มาตรฐานของโรงเรียน 
สมาคมสตรีไทย)  
มาตรฐานที่ 4 
ส่งเสริมอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
สมาคมสตรีไทยให้โดด
เด่น 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
มี 
อั ต ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ที่โดดเด่น 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 
เด็ ก มี นิ สั ย รั ก ค ว า ม
สะอาด 

ฝ่ายบรหิาร 
งานท่ัวไป 

 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่6 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนสมาคมสตรีไทยให้โดดเด่น 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
(มฐ. / ตัวบ่งชี้) 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายที่ 
15 
โรงเรียน
สมาคมสตรี
ไทยมี 
อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์
ของโรงเรียนที่
โดดเด่น 

1. ร้อยละของเด็กท่ี
มีมรรยาทงาม 
 
2. ร้อยละของเด็กท่ี
มีวินัยในตนเองทิ้ง
ขยะถูกท่ี 

1. ร้อยละ 80 ของ
เด็กท่ีมีมรรยาทงาม 
 
2. ร้อยละ 80 ของ
เด็กท่ีมีวินัยใน
ตนเองทิ้งขยะถูกที่ 

1. ร้อยละ 85 ของ
เด็กท่ีมีมรรยาทงาม 
 
2. ร้อยละ 85 ของ
เด็กท่ีมีวินัยใน
ตนเองทิ้งขยะถูกที่ 

1. ร้อยละ 90 ของ
เด็กท่ีมีมรรยาทงาม 
 
2. ร้อยละ 90 ของ
เด็กท่ีมีวินัยใน
ตนเองทิ้งขยะถูกที่ 

19. กิจกรรมการประกวด
มรรยาทไทย 
 
20. กิจกรรมรีไซเคิล 
 
21. กิจกรรมวันภาษาไทย 

 มาตรฐานที่ 4 
ส่งเสริมอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนสมาคมสตรี
ไทยให้โดดเด่น 
(มาตรฐานของ
โรงเรียนสมาคมสตรี
ไทย)  
 

ฝ่ายปฐมวัย 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่  4 
การกำหนดแผนการดำเนินงาน  และงบประมาณ 

                        แผนการดำเนินงานและงบประมาณของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  ฝ่ายแผนได้กำหนดงบประมาณไว้ระยะสามปีที่ครอบคลุมโครงการ  กิจกรรมงาน 
ครบถ้วน   ดังนี้ 
ระดบัขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน 

สมศ. 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายที ่1   
ผู้เรียนมี     
ความสามารถ
ในการอ่านการ
เขียนการ
สื่อสารและการ
คิดคำนวณ 
 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีทักษะในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ  
ตามเกณฑ์ที่สถาน 
ศึกษากำหนดในแต่
ละระดับชั้น 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ทักษะในการอ่าน 
การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
คำนวณ  ตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษากำหนด
ในแต่ละระดับชั้น 

ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
ทักษะในการอ่าน 
การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
คำนวณ  ตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษากำหนด
ในแต่ละระดับชั้น  

ผู้เรียนร้อยละ 90 มี
ทักษะในการอ่าน 
การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
คำนวณ  ตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษา
กำหนดในแต่ละ
ระดับชั้น  

1. โครงการส่งเสริม 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
คณิตศาสตร์ 
1.1 กิจกรรมไทยช่วยไทย 
1.2 กิจกรรมนิทานเพื่อนรัก 
1.3 กิจกรรมยอดนักอ่าน 
1.4 กิจกรรมตอบปัญหา
สารานุกรมไทย 
1.5 กิจกรรมเดอะพิซซ่า คอม
ปะนชีวนน้องอ่าน 
1.6 กิจกรรมชวนอ่านยามเช้า 
1.7 กิจกรรมภาษาพาททีวี
ปัญญา 

 14,000  บาท มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 
  
  
 

ฝ่ายบริหาร 
งานวชิาการ 

 



 

 

กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน 

สมศ. 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

     1.8 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการ
เขียน 
1.9 กิจกรรมแข่งขันเปิด
พจนานุกรม 
1.10 กิจกรรม  
Spelling Bee 
1.11 กิจกรรม  
Daily Conversation  
1.12 กิจกรรมชวนคิดคณิตศาสตร์
ประจำเดือน 
1.13 กิจกรรมคิดในใจ คิดไว คิด
คล่อง 
1.14 กิจกรรมแข่งขันโจทย์ปัญหา 
1.15 กิจกรรมเกม 24 
1.16 กิจกรรมคณิตจินตนาการ 
1.17 กิจกรรมเสริมคณิตศาสตร์ยาม
เช้า 
1.18 กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 
จากคอมพิวเตอร์ 

   



 

 

กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน 

สมศ. 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายที ่2   
ผู้เรยีนมี
ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห ์
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

1.ร้อยละของผูเ้รียนที่มี
ความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ใน 5 กลุ่ม
สาระหลัก ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา และ 
ภาษาอังกฤษ  
 
2.ร้อยละของผูเ้รียน 
มีผลงานในดา้นการคดิ
วิเคราะห์ใน 5 กลุ่ม
สาระหลัก ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา และภาษาอังกฤษ 

1.นักเรียนร้อยละ 80 ท่ี
มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ใน 5 กลุ่ม
สาระหลัก ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา และ 
ภาษาอังกฤษ  
 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลงานในด้านการคิด
วิเคราะห์ใน 5 กลุ่ม
สาระหลัก ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา และภาษาอังกฤษ 

1.นักเรียนร้อยละ 85 ท่ี
มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ใน 5 กลุ่ม
สาระหลัก ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา และ 
ภาษาอังกฤษ  
 
2. นักเรียนร้อยละ 85 มี
ผลงานในด้านการคิด
วิเคราะห์ใน 5 กลุ่ม
สาระหลัก ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา และภาษาอังกฤษ 

1.นักเรียนร้อยละ 90 ท่ี
มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ใน 5 กลุ่ม
สาระหลัก ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา และ 
ภาษาอังกฤษ  
 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มี
ผลงานในด้านการคิด
วิเคราะห์ใน 5 กลุ่ม
สาระหลัก ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา และภาษาอังกฤษ 

2. โครงการส่งเสริมทักษะ
ภาษาไทย 
2.1 กิจกรรมฝึกคดิวิเคราะห์
ก้าวทันโลกทันเหตุการณ ์
2.2 กิจกรรมปริศนาอักษรไขว้ 
 
3. โครงการส่งเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 
3.1 กิจกรรมชวนคิด
คณิตศาสตร์ประจำเดือน 
3.2 กิจกรรมสตูรคณูพาเพลิน 
3.3 กิจกรรมแข่งขันโจทย์
ปัญหา 
3.4 กิจกรรมเกม 24 
3.5 กิจกรรมคณิตจินตนาการ 

26,000บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        มาตรฐานที่ 
1 คุณภาพ
ผู้เรียน 
  

ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 
 

 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน 

สมศ. 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 3 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ผู้เรียนมีการแลก 
เป ลี่ ย น เรี ยน รู้ ใน
การทำกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 

3. นักเรียนร้อย
ละ 80มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการทำกิจกรรม
ในชั้นเรียน 

3. นักเรียนร้อยละ 
85 มีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ในการทำ
กิจกรรมในชั้นเรียน 

3. นักเรียนร้อยละ 
90 มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการทำกิจกรรม
ในชั้นเรียน 

3.6 กิจกรรมคณิตคิด 
ในใจ คิดไว คิดคล่อง 
 
4. โครงการหมวด
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
4.1กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
4.2 กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต 
4.3 กิจกรรมทันโลก 
ทันเหตุการณ์ 
4. กิจกรรมตอบคำถาม
สารานุกรมไทย 
 
5. โครงการหมวดวิชา
ภาษาอังกฤษ 
5.1 กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
จากคอมพิวเตอร์
(Wordsearch) 

   



 

 

กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน 

สมศ. 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

     5.2 กิจกรรมเสริมทักษะ
ปริศนาคำทาย 
(Puzzles) 
5.3 กิจกรรมทักษะการ
ค้นคว้าหาความหมาย
จากพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ 
(Dictionary  Usage ) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน 

สมศ. 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายที ่3   
ผู้เรียนมี
ความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม 

 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
 
2.ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ทั้ง
ด้วยตัวเองและการ
ทำงานเป็นทีม  
 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม ่
ๆ จากโครงงาน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90  
มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
 
2. ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ทั้ง
ด้วยตัวเองและการ
ทำงานเป็นทีม  
 
3.ผู้เรียนร้อยละ 90 
สามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
ๆ จากโครงงาน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 
มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
 
2. ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ทั้ง
ด้วยตัวเองและการ
ทำงานเปน็ทีม  
 
3.ผู้เรียนร้อยละ 90 
สามารถเชื่อมโยง
องค์ความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้
ในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม ่ จากโครงงาน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90  
มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
 
2. ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ทั้ง
ด้วยตัวเองและการ
ทำงานเป็นทีม  
 
3.ผู้เรียนร้อยละ 90 
สามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่  
จากโครงงาน 

6.โครงการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 
6.1 กิจกรรม
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
6.2 กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ STEM 
6.3 กิจกรรม SMT 
6.4 กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
6.5 กิจกรรมบูรณา
การ 
 

20,000 บาท มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 
  
 
  

ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน 

สมศ. 

ฝ่าย
รับผดิชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายที ่4  
ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่
มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร เพ่ือการพัฒนา
ตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้การ
สื่อสาร  
 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่
มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีในการ
ทำงานอย่าง
สร้างสรรค ์และมี
คุณธรรม 

1.ผู้เรียนทุกคน มี
ความสามารถในการ 
ใช้เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร เพ่ือการพัฒนา
ตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้การ
สื่อสาร  
 
2.ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีในการ
ทำงานอย่าง
สร้างสรรค ์และมี
คุณธรรม 

1.ผู้เรียนทุกคน มี
ความสามารถในการ 
ใช้เทคโนโลยีและ
การสื่อสาร เพ่ือการ
พัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการ
เรียนรู้การสื่อสาร  
 
2.ผู้เรียนร้อยละ 85 
มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีใน
การทำงานอย่าง
สร้างสรรค ์และมี
คุณธรรม 

1.ผู้เรียนทุกคน มี
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีและ
การสื่อสาร เพ่ือการ
พัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการ
เรียนรู้การสื่อสาร  
 
2.ผู้เรียนร้อยละ 90 
มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีใน
การทำงานอย่าง
สร้างสรรค ์และมี
คุณธรรม 

7.โครงการบูรณาการ
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
 7.1 กิจกรรมส่งเสริม 
การใช้เทคโนโลยีในการ 
เรียนรู้ 
 7.2 กิจกรรมวาดภาพ
ระบายสี ของกิจกรรม
และวันสำคัญต่าง ๆ 

60,000  บาท มาตรฐานที่ 
1 คุณภาพ
ผู้เรียน 
   

ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 

 

 
 
 



 

 

 
กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน 

สมศ. 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายที ่5  
ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูร
สถานศึกษา 
 

1.ร้อยละของผู ้
เรียนที่มผีล 
สัมฤทธ์ิทางการเรยีนตาม
เป้าหมายทีโ่รงเรยีน
กำหนด  
  
2. ร้อยละของผู้เรียนมี
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิใน 5 
กลุ่มสาระหลัก ผ่านเกณฑ์
การประเมินคดิเป็นร้อยละ 
70 เป็นไปตามเกณฑ์ของ
หลักสตูรสถาน 
ศึกษา 
3. ร้อยละของผู้เรียนช้ัน
ประถม 
ศึกษาปีท่ี 6 มีผล 
ทดสอบระดับชาติ (O-
NET) สูงกว่า
ระดับประเทศ 

1.ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาด้านความรู้  
ความเข้าใจ และทักษะ 
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
กำหนด   
 
2.ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ผลการทดสอบ
ระดับชาตติามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกำหนด 
 
3. ผู้เรียนร้อยละ80 มี
ความรู้ทักษะพื้นฐาน  
และเจตคติทีด่ีต่องาน
อาชีพ   

1.ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาด้านความรู้  
ความเข้าใจ และทักษะ  
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
กำหนด   
 
2.ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
ผลการทดสอบ
ระดับชาตติามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกำหนด 
 
3. ผู้เรียนร้อยละ 85  
มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน  
และเจตคต ิ
ที่ดีต่องานอาชีพ   

1.ผู้เรียนร้อยละ 90 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลักสตูรสถานศึกษาด้าน
ความรู้  ความเข้าใจ และ
ทักษะ  ตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกำหนด  
  
2.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผล
การทดสอบระดับชาติตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 
 
3. ผู้เรียนร้อยละ 90 มี
ความรู้  ทักษะพื้นฐาน  
และเจตคติทีด่ีต่องาน
อาชีพ   

8.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 
8.1กิจกรรมติว NT และ  
O - NET 
8.2 กิจกรรมสอนเสรมิ
เพื่อเตรียมสอบ O - 
NET 
8.3 กิจกรรมวิเคราะห์  
ผลสอบ O-NET 

 30,000 บาท มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรยีน 
  

ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 



 

 

กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สนอง

มาตรฐาน 
สมศ. 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายที ่6 
ความรู้ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6 
ทุกคนมีความรู้
พ้ืนฐานตาม
หลักสูตรในการ
เรียนต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
2.โรงเรียนจัด
กิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ 

1.ผู้เรียนทุกคน มี
ความรู้พ้ืนฐานตาม
หลักสูตรในการเรียน
ต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
 
 
2. ผู้เรียนทุกคนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ  
 

1.ผู้เรียนทุกคน มี
ความรู้พื้นฐานตาม
หลักสูตรในการเรียน
ต่อระดบัชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
 
 
2. ผู้เรียนทุกคนได้
เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
ที่ตนเองสนใจ  
 

1.ผู้เรียนทุกคน มี
ความรู้พื้นฐานตาม
หลักสูตรในการเรียน
ต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
 
 
2. ผู้เรียนทุกคนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ  
 

9. กิจกรรมทักษะ
ชีวิต 
 
10. กิจกรรม  
Shop สนุก 
ส.ส.ท. 
 
11. โครงการแนะ
แนวการเรียนต่อ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 
 

 30,000 บาท มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพ
ผู้เรียน 
  

ฝ่าย
บริหารงาน
วิชาการ 

 

 



 

 

กลยุทธ์ที ่2  พัฒนาผู้เรียนให้มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนสมาคมสตรีไทยกำหนด (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน 

สมศ. 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายที ่
7  
7.1 ผู้เรียนมี
คุณลักษณะ
ที่พึง
ประสงค์และ
ค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถาน 
ศึกษา
กำหนด 
 

1.ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 8 
ประการและ
ค่านิยมพ้ืนฐาน 
ตามหลักสูตรใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 
2.ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มคีนปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียนและ
อยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข   

1.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 8 
ประการและค่านิยม
พ้ืนฐาน ตามหลัก 
สูตรในระดับ 2 ขึ้นไป 
 
 
 
2.ร้อยละ80 ของ
ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของ
โรงเรียนและอยู่
ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข  

1.ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 8 
ประการและค่านิยม
พ้ืนฐาน ตามหลัก 
สูตรในระดับ 2 ขึ้นไป 
 
 
 
2. ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของ
โรงเรียนและอยู่
ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข 

1.ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 8 
ประการและค่านิยม
พ้ืนฐาน ตามหลัก 
สูตรในระดบั 2 ขึ้นไป 
 
 
 
2. ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของ
โรงเรียนและอยู่
ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข  

12. กิจกรรมรีไซเคิล 
 
13. กิจกรรมประกวด 
มรรยาทไทย 
 
14.โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีไทย 
14.1 กิจกรรมวันลอย
กระทง 
14.2 กิจกรรมวัน
สงกรานต์ 
 
15. โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีไทย 
15.1 กิจกรรมวันลอย
กระทง 
15.2 กิจกรรมวัน
สงกรานต์ 

100,000 บาท มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพ
ผู้เรียน 
 

 

ฝ่ายวิชาการ 
/ ฝ่าย
กิจการ
นักเรียน 
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(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน 
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7.2 ผู้เรียน
มีความ
ภูมิใจใน
ท้องถิ่น
และความ
เป็นไทย 
 

1.ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 
 
2.ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม
พระพุทธ 
ศาสนา 
 
3.ผู้เรียนทุกคนเห็น
คุณค่าความเป็นไทย 
 
4.ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติ
ตามกฎ 
ระเบียบของโรงเรียน
และอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข 

1.ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 
 
2.ผู้เรียนทุกคนมี 
ส่วนร่วมในการส่งเสริม
พระพุทธ 
ศาสนา 
 
3.ผู้เรียนทุกคนเห็น
คุณค่าความเป็นไทย 
 
4.ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติ
ตามกฎ 
ระเบียบของโรงเรียน
และอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข 

1.ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 
 
2.ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม
พระพุทธ 
ศาสนา 
 
3.ผู้เรียนทุกคนเห็น
คุณค่าความเป็นไทย 
 
4.ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติ
ตามกฎ 
ระเบียบของโรงเรียน
และอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข 

1.ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 
 
2.ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม
พระพุทธ 
ศาสนา 
 
3.ผู้เรียนทุกคนเห็น
คุณค่าความเป็นไทย 
 
4.ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติ
ตามกฎ 
ระเบียบของโรงเรียน
และอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข 

16.โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 
16.1 กิจกรรม 
วันวิสาขบูชา 
16.2 กิจกรรมวันมาฆบูชา 
16.3 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
และอาสาฬหบูชา (ถวาย
เทียนพรรษา) 
16.4  กิจกรรมอบรม
จริยธรรม 
16.5 กิจกรรมอบรมพัฒนา
จิต 
 
17.โครงการส่งเสริมความ
กตัญญูกตเวที 
17.1 กิจกรรมวันไหว้ครู 
17.2 กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 
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เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน 

สมศ. 
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เป้าหมายที ่8  
ผู้เรียนยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง
และหลากหลาย 

1.ผู้เรียนทุกคน
ปฏิบัติตนในการอยู่
ร่วมกับคนอ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

 
2. ผู้เรียนยอมรับ
ความแตกต่างใน
เรื่องเชื้อชาติ 
ศาสนา และอยู่
ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข 

1. ผู้เรียนทุกคน
ปฏิบัติตนในการอยู่
ร่วมกับคนอ่ืนได้
อย่างมีความสุข 
 
2. ผู้เรียนยอมรับ 
ความแตกต่างใน
เรื่องเชื้อชาติ ศาสนา 
และอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข 

1. ผู้เรียนทุกคน
ปฏิบัติตนในการอยู่
ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่าง
มีความสุข 
 
2. ผู้เรียนยอมรับ 
ความแตกต่างในเรื่อง
เชื้อชาติ ศาสนา และ
อยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข 

1. ผู้เรียนทุกคน
ปฏิบัติตนในการอยู่
ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่าง
มีความสุข 
 
2. ผู้เรียนยอมรับ 
ความแตกต่างในเรื่อง
เชื้อชาติ ศาสนา และ
อยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข 

18.โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
18.1กิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน 
18.2 กิจกรรมเลือก
หัวหน้าห้องเรียน 
18.3 กิจกรรมปฏิบัติ
หน้าที่ของสภานักเรียน 

3,000 บาท  ฝ่ายวิชาการ 
/ ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
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เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน 

สมศ. 

ฝ่าย
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เป้าหมายที ่9 
ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกาย และ
จิตสังคม 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่ 
มีน้ำหนัก  ส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์ 
 

ผู้เรียนร้อยละ 80 
มีน้ำหนัก  ส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์ 
 

ผู้เรียนร้อยละ 85 
มีน้ำหนัก  ส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์ 
 

ผู้เรียนร้อยละ 90 มี
น้ำหนัก  ส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์ 
 

19.โครงการสุขภาพดีชีวีสดใส 
19.1 กิจกรรมชั่งน้ำหนัก วัด
ส่วนสูง     
19.2 กิจกรรมออกกำลังกาย
ยามเช้า 
19.3 กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
19.4 กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจำวัน 
19.5 กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจำป ี
19.6 กิจกรรมปลอดลูกน้ำ 
ยุงลาย 
19.7 กิจกรรมมาดืม่นมกันเถอะ  
20.กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด 
20.1 กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบ
บุหรี่โลก 
20.2 กิจกรรมรณรงค์ต่อตา้นยา
เสพติด 

5,000  บาท มาตรฐานที่ 
1 คุณภาพ
ผู้เรียน 
 

ฝ่ายวิชาการ 
/ ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
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ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมา
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สนอง
มาตรฐาน 

สมศ. 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายที1่0 
โรงเรียนสมาคม
สตรีไทย มี
เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่
โรงเรียน
กำหนดอย่าง
ชัดเจน และมี
ระบบการ
บริหารจัดการที่
มีคุณภาพของ
โรงเรียน 
 

1. สถานศึกษามี
การกำหนดเป้า- 
หมาย  วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ อัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์ไว้
อย่างชัดเจน
สอดคล้องกับ
แผนการศึกษา
แห่งชาตินโยบาย
ของรัฐบาลและ
ต้นสังกัด บริบท
ของสถานศึกษา 
ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น 
รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยน 
แปลงของสังคม 
 

1. สถานศึกษามีการ
กำหนดเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  อัต
ลักษณ์ และเอกลักษณ์
ไว้อย่างชัดเจน
สอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาแห่งชาตินโยบาย
ของรัฐบาลและต้น
สังกัด บริบทของสถาน 
ศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น 
รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
ในระดับ ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการ
กำหนดเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ไว้อย่าง
ชัดเจนสอดคล้องกับ
แผนการศึกษา
แห่งชาตินโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด 
บริบทของสถาน 
ศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น 
รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคมในระดับ ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการ
กำหนดเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ไว้อย่าง
ชัดเจนสอดคล้องกับ
แผนการศึกษา
แห่งชาตินโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด 
บริบทของสถาน 
ศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น 
รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ 
สังคม7yhb 0ใน
ระดับ ดีมาก 

21.โครงการพัฒนาระบบ 
ประกันคุณภาพการศึกษา  
21.1 กิจกรรมจัดทำ 
แผนพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาสามปี  
21.2 กิจกรรมจัดทำ 
แผนปฏิบัติการประจำปี 
21.3 กิจกรรมประเมิน 
ตนเองและจัดทำรายงาน 
ประจำปี 
21.4 กิจกรรมประเมิน 
คุณภาพภายในโดย 
สถานศึกษา 
21.5 กิจกรรมประชุม 
คณะกรรมการบริหาร 
โรงเรียน 
21.6กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง 

9,000  บาท มาตรฐานที่ 
1 คุณภาพ
ผู้เรียน 
 

ฝ่ายบริหาร 
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 2. สถานศึกษามีการ
จัดทำแผนพัฒนา 
คุณภาพแผนปฏิบัติการ 
มีระบบติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิน 
ผลและปรับปรุงพัฒนา
พัฒนางาน ระบบการ
นิเทศภายใน จัดสรร
จำนวนบุคลากรครูต่อ
ผู้เรียนเพียงพอ มีระบบ 
ดูแลความปลอดภัย
ช่วยเหลือนักเรียน มี
การจัดรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศเพื่อนำมาใช้
ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงโดยใช้การริ
หารงานแบบมีส่วนร่วม 

2. สถานศึกษามีการ
จัดทำแผนพัฒนา 
คุณภาพแผนปฏิบัติการ 
มีระบบติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิน 
ผลและปรับปรุงพัฒนา
พัฒนางาน ระบบการ
นิเทศภายใน จัดสรร
จำนวนบุคลากรครูต่อ
ผู้เรียนเพียงพอ มีระบบ 
ดูแลความปลอดภัย
ช่วยเหลือนักเรียน มีการ
จัดรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศเพื่อนำมาใช้
ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงโดยใช้การริหาร
งานแบบมีสว่นร่วมอยู่ใน
ระดับ ดีมาก 

2. สถานศึกษามีการ
จัดทำแผนพัฒนา 
คุณภาพแผนปฏิบัติการ 
มีระบบติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิน 
ผลและปรับปรุงพัฒนา
พัฒนางาน ระบบการ
นิเทศภายใน จัดสรร
จำนวนบุคลากรครูต่อ
ผู้เรียนเพียงพอ มีระบบ 
ดูแลความปลอดภัย
ช่วยเหลือนักเรียน มีการ
จัดรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศเพื่อนำมาใช้
ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงโดยใช้การริหาร
งานแบบมีสว่นร่วมอยู่ใน
ระดับ ดีมาก 

2. สถานศึกษามีการ
จัดทำแผนพัฒนา 
คุณภาพแผนปฏิบัติการ 
มีระบบติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิน 
ผลและปรับปรุงพัฒนา
พัฒนางาน ระบบการ
นิเทศภายใน จัดสรร
จำนวนบุคลากรครูต่อ
ผู้เรียนเพียงพอ มีระบบ 
ดูแลความปลอดภัย
ช่วยเหลือนักเรียน มีการ
จัดรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศเพื่อนำมาใช้
ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงโดยใช้การริหาร
งานแบบมีสว่นร่วมอยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม 

21.7 กิจกรรมสายสัมพันธ์ 
บา้น-โรงเรียน 
21.8กิจกรรมสัมพันธ์
ชุมชน 
21.9 กิจกรรมประชา 
สัมพันธ์ข่าวสารทางการ 
ศึกษาของโรงเรียน 
21.10 วารสารของ
โรงเรียน 
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เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน 

สมศ. 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 3. สถานศึกษามีการ
พัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
ให้มีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถในทุก
กลุ่มสาระ 
 
 
4. สถานศึกษามีการ
พัฒนาบุคลากรครูให้มี
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ โดยครูได้รับ
การอบรมศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

3. สถานศึกษามีการ
พัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนให้
มีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถในทุก
กลุ่มสาระ อยู่ในระดับ 
ดีมาก 
 
4. สถานศึกษามีการ
พัฒนาบุคลากรครูให้มี
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ โดยครูได้รับ
การอบรมศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง อยู่ในระดับ ดี
เยี่ยม 

3. สถานศึกษามีการ
พัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนให้
มีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถในทุก
กลุ่มสาระ อยู่ในระดับ 
ดีมาก 
 
4. สถานศึกษามีการ
พัฒนาบุคลากรครูให้มี
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ โดยครูได้รับ
การอบรมศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง อยู่ในระดับ ดี
เยี่ยม 

3. สถานศึกษามีการ
พัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนให้
มีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถในทุก
กลุ่มสาระ อยู่ในระดับ 
ดีมาก 
 
4. สถานศึกษามีการ
พัฒนาบุคลากรครูให้มี
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ โดยครูได้รับ
การอบรมศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง อยู่ในระดับ ดี
เยี่ยม 
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เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จ 

(ของ
เป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
สนอง

มาตรฐาน 
สมศ. 
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 5. สถานศึกษา
จัดหาสื่อวัสดุ
อุปกรณ์และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทั้งภายใน
และภายนอก
สถานศึกษา  
 
6. จัดระบบ
เทคโนโลยสีนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนให้
เหมาะสมกับสภาพ
สถานศึกษา 

5. สถานศึกษาจัดหา
สื่อวัสดุอุปกรณ์และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน
ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาน 
ศึกษา อยู่ในระดับดี
มาก  
 
6. จัดระบบเทคโนโลยี
สนเทศเพื่อสนับสนนุ
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนให้เหมาะสมกับ
สภาพสถานศึกษา อยู่
ในระดับดีมาก  

5. สถานศึกษาจัดหา
สื่อวัสดุอุปกรณ์และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน
ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาน 
ศึกษา อยู่ในระดับดี
เยี่ยม 
 
6. จัดระบบเทคโนโลยี
สนเทศเพื่อสนับสนนุ
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนให้เหมาะสมกับ
สภาพสถานศึกษา อยู่
ในระดับดีมาก  

5. สถานศึกษาจัดหา
สื่อวัสดุอุปกรณ์และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน
ทั้งภายในและภายนอก
สถาน 
ศึกษา อยู่ในระดับดี
เยี่ยม 
 
6. จัดระบบเทคโนโลยี
สนเทศเพื่อสนับสนนุการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนให้เหมาะสมกับ
สภาพสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
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 7.สถานศึกษาที่มี
ระบบการนิเทศ
ภาย 
 
8.ครูทุกคนได้รับ
การนิเทศการสอน 
 
9.การนำข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนา
บุคลากร 

7. สถานศึกษาที่มีระบบ
การนิเทศภายในอยู่ใน
ระดับดีมาก 
 
8.ครูทุกคนได้รับการ
นิเทศการสอน 
 
9.การนำข้อมูลมาใช้ใน
การพัฒนาบุคลากรอยู่
ในระดับดีมาก 

7. สถานศึกษาที่มี
ระบบการนิเทศภายใน
อยู่ในระดับดีมาก 
 
8.ครูทุกคนได้รับการ
นิเทศการสอน 
 
9.การนำข้อมูลมาใช้ใน
การพัฒนาบุคลากรอยู่
ในระดับดีมาก 

7. สถานศึกษาที่มี
ระบบการนิเทศภายใน
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
8.ครูทุกคนได้รับการ
นิเทศการสอน 
 
9.การนำข้อมูลมาใช้ใน
การพัฒนาบุคลากรอยู่
ในระดับดีเยี่ยม 

22. โครงการนิเทศ
การสอน 
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(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
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เป้าหมายที1่1 
โรงเรียนสมาคม
สตรีไทยมีการ
ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตาม
หลักสูตร
สถานศึกษาและ
ทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 

1. สถานศึกษาที่มี
การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
ทันสมัย ต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง และ
สังคมปัจจุบัน 
 
2.สถานศึกษามีการ
จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริงและ
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1.สถานศึกษาที่มีการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีทันสมัย
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง  และ
สังคมปัจจุบันอยู่ใน
ระดับดีมาก 
 
2.สถานศึกษาที่มีการ
จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายอยู่ใน
ระดับดีมาก 

1.สถานศึกษาที่มีการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีทันสมัย
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง  และ
สังคมปัจจุบันอยู่ใน
ระดับดีมาก 
 
2.สถานศึกษาที่มีการ
จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงแล
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายอยู่ใน
ระดับดีมาก 

1.สถานศึกษาที่มีการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีทันสมัย
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง  และ
สังคมปัจจุบันอยู่ใน
ระดับดีมาก 
 
2.สถานศึกษาที่มีการ
จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงแล
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายอยู่ใน
ระดับดีมาก 

23. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐาน 
23.1 กิจกรรมจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา 
23.2 กิจกรรม
ประเมินผลการใช้
หลักสูตร 
 

6,000 บาท มาตรฐานที่ 5  
การส่งเสริม 
นโยบาย

ปฏิรูป 
การศึกษา 

ฝ่ายบุคลากร
และสัมพันธ์
ชุมชน 
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เป้าหมายที1่2 
ผู้บริหารมีการ
พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มี
ความเชี่ยว- 
ชาญทาง
วิชาชีพ 

1. ผู้บริหารที่ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครู
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
อยู่ในระดับดีมาก 
 
2. ผู้บริหารที่จัดให้
มีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
  
3. ครูทุกคนได้รับ
การอบรมครบ  
20  ชั่วโมงต่อปี 
ตามท่ีคุรุสภา
กำหนด 

1. ผู้บริหารที่ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครู
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอยู่
ในระดับดีมาก 
 
2. ผู้บริหารที่จัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับดีมาก 
 
3. ครูทุกคนได้รับการ
อบรมครบ 20 ชั่วโมง 
ต่อปี ตามที่คุรุสภา
กำหนด 

1. ผู้บริหารที่ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครู
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอยู่
ในระดับดีมาก 
 
2. ผู้บริหารที่จัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับดีมาก 
 
3. ครูทุกคนได้รับการ
อบรมครบ 20 ชั่วโมงต่อ
ปี ตามที่คุรุสภากำหนด 

1. ผู้บริหารที่ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครู
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอยู่
ในระดับดีมาก 
 
2. ผู้บริหารที่จัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
 
3. ครูทุกคนได้รับการ
อบรมครบ 20 ชั่วโมง
ต่อปี ตามที่คุรุสภา
กำหนด 

24. โครงการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร 
24.1 กิจกรรม
อบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน 
24.2 กิจกรรม
รายงานและขยาย
ผลการอบรม
สัมมนาและศึกษาดู
งาน 

100,000 บาท มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 

ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 
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เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
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สนอง
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สมศ. 
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 4.ครูทุกคนรายงาน
ผลการอบรม
สัมมนา และศึกษา
ดูงาน 
 
5.ครูทุกคนนำผล
การอบรมสัมมนา 
และศึกษาดูงานมา
ขยายผลต่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป็นระยะเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

4.ครูทุกคนรายงาน
ผลการอบรมสัมมนา 
และศึกษาดูงาน 
 
 
5.ครูทุกคนนำผลการ
อบรมสัมมนา และ
ศึกษาดูงานมาขยาย
ผลต่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เป็นระยะเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

4.ครูทุกคนรายงานผล
การอบรมสัมมนา และ
ศึกษาดูงาน 
 
 
5.ครูทุกคนนำผลการ
อบรมสัมมนา และ
ศึกษาดูงานมาขยายผล
ต่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป็นระยะเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

4.ครูทุกคนรายงานผล
การอบรมสัมมนา และ
ศึกษาดูงาน 
 
 
5.ครูทุกคนนำผลการ
อบรมสัมมนา และศึกษา
ดูงานมาขยายผลต่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็น
ระยะเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
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เป้าหมายที1่3
โรงเรียนสมาคมสตรี
ไทยมีการจัดสภาพ
แวด 
ล้อมทางกาย 
ภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัด 
การเรียนรู้ อย่างมี
คุณภาพ 

1.สถานศึกษาที่มี
การจัดภาพ
แวดล้อมทาง
กายภาพท้ังภายใน
และภายนอก
ห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้และมี
ความปลอดภัย 
 
 
2. สถานศึกษาที่มี
การส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียน
ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

1. สถานศึกษาที่มี
การจัดภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทั้ง
ภายในและภายนอก
ห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้และมี
ความปลอดภัยอยู่ใน
ระดับดีมาก 
 
 
2. สถานศึกษาที่มี
การส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรยีนที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อยู่
ในระดับดีมาก 

1. สถานศึกษาที่มี
การจัดภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทั้ง
ภายในและภายนอก
ห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้และมี
ความปลอดภัยอยู่ใน
ระดับดีมาก 
 
 
2. สถานศึกษาที่มี
การส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
หอ้งเรียนที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อยู่
ในระดับดีมาก 

1. สถานศึกษาที่มี
การจัดภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทั้ง
ภายในและภายนอก
ห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้และมี
ความปลอดภัยอยู่ใน
ระดับดีมาก 
 
 
2. สถานศึกษาที่มี
การส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อยู่
ในระดับดีมาก 

25.โครงการ
ส่งเสริมสภา
นักเรียน 
 
26.โครงการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
26.1 กิจกรรม
ทัศนศึกษา 
26.2 กิจกรรม
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 

80,000 บาท มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการ
บริหารจัดการ 

 

ฝ่ายธุรการและ
อาคารสถานท่ี 



 

 

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิพล (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน 

สมศ. 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 3. ครูร้อยละ 90 ใช้
แหล่งเรียนรู้ที่ เอ้ือต่อ
การเรียนรู้รวมทั้งภูมิ
ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น โด ย
นำมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และสร้างโอกาส
ให้ผู้ เรียนได้แสวงหา
ความรู้ตามศักยภาพ
ของผู้ เรียนจากสื่ อที่
หลากหลาย 

3. ครูร้อยละ 90 ใช้
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้
รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยนำมาใช้
ในการจัดการ
เรียนรู้และสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ตาม
ศักยภาพของ
ผู้เรียนจากสื่อที่
หลากหลาย 

3. ครูร้อยละ 90 ใช้
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดย
นำมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนจากสื่อที่
หลากหลาย 

3. ครูร้อยละ 90 ใช้
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดย
นำมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และ
สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้
ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนจากสื่อที่
หลากหลาย 

27.โครงการส่งเสริม 
ความปลอดภัยใน 
สถานศึกษา 
27.1 กิจกรรมซ้อม 
หนีไฟ 
27.2 เวรดูแลความ 
ปลอดภัยของ 
นักเรียน 
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เป้าหมายที1่4  
โรงเรียนสมาคม
สตรีไทยมีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
และการจัดการ
เรียนรู้ 

1.สถานศึกษาจัดหา  
พัฒนา และบริการ
เทคโนโลยีสาร 
สนเทศอย่างเป็น
ระบบเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการ 
 
 
2.สถานศึกษาที่
ให้บริการ
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้อยู่ใน 

1.สถานศึกษาที่จัดหา 
พัฒนา และบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ  เพื่อใช้
ในการบริหารจัดการอยู่
ใน 
ระดับดีมาก 
 
2.สถานศกึษาที่
ให้บริการเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับดีมาก 

1.สถานศึกษาที่จัดหา  
พัฒนา และบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ  เพื่อ
ใช้ในการบริหาร
จัดการอยู่ใน 
ระดับดีมาก 
 
2.สถานศึกษาที่
ให้บริการเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียน
รู้อยู่ในระดับดีมาก 

1.สถานศึกษาที่จัดหา  
พัฒนา และบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ  เพื่อ
ใช้ในการบริหาร
จัดการอยู่ใน 
ระดับดีเยี่ยม 
 
2.สถานศึกษาที่
ให้บริการเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียน
รู้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

28. โครงการจัดหา
สื่อเทคโนโลยี 

30,000 บาท มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการ
บริหารจัดการ 

 

ฝ่ายธุรการและ
อาคารสถานที่ 
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เป้าหมายที1่5 
ครจูัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวน 
การคิดและ
ปฏิบัติจริง และ
ทั้งสามารถ
นำไปประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตได้ 

1.ครูทุกคนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ตามท่ีระบุไว้ใน
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
 
2.ร้อยละของครูที่
เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านกระบวน 
การคิดและปฏิบัติ
จริง เชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจำวัน 
 
3.ร้อยละของครูที่มี
การบริหารจัดการ
ผู้เรียนเชิงบวก มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี 

1.ครูทุกคนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามท่ีระบุไว้
ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
 
 
2.ครูร้อยละ 90 เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง เชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจำวัน 
 
 
3.ครูร้อยละ 90 มีการ
บริหารจัดการผู้เรียน
เชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ที่
ดี 

1.ครูทุกคนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามท่ีระบุไว้
ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
 
 
2.ครูร้อยละ 90 เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง เชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจำวัน 
 
 
3.ครูร้อยละ 90 มีการ
บริหารจัดการผู้เรียน
เชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ที่
ดี 

1.ครูทุกคนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามท่ีระบุไว้
ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
 
 
2.ครูร้อยละ 90 เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง เชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจำวัน 
 
 
3.ครูร้อยละ 90 มีการ
บริหารจัดการผู้เรียน
เชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ที่
ดี 

29. กิจกรรม
จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู ้
- กิจกรรม
ประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

30,000 บาท มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ฝ่ายวชิาการ 

 



 

 

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิพล (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สนอง

มาตรฐาน 
สมศ. 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายที1่6 
ครูใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการ เรียนรู้ 

1.ครูทุกคนมีการใช้
เทคโนโลยี สิ่งอำนวย
ความสะดวก สื่อ
ทางการศึกษา และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
2.ครูทุกคนผลิตสื่อ
และใช้สื่อการสอน 

1.ครูทุกคนที่มีการใช้
เทคโนโลยี สิ่งอำนวย
ความสะดวกสื่อทาง
การศึกษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
2.ครูทุกคนผลิตสื่อ
และใช้สื่อการสอน 

1.ครูทุกคนที่มีการใช้
เทคโนโลยี สิ่งอำนวย
ความสะดวกสื่อทาง
การศึกษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
2.ครูทุกคนผลิตสื่อและ
ใช้สื่อการสอน 

1.ครูทุกคนที่มีการใช้
เทคโนโลยี สิ่งอำนวย
ความสะดวกสื่อทาง
การศึกษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
2.ครูทุกคนผลิตสื่อ
และใช้สื่อการสอน 

30.กิจกรรมผลิต
สื่อการสอนให้
สอดคล้องกับ
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

10,000 บาท มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
 

ฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ต่อ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
โครงการ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สนอง

มาตรฐาน 
สมศ. 

ฝ่าย
รับผิดชอบ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564     

เป้าหมายที1่7 
ครูมีการตรวจ 
สอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ 
ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัด 
การเรียนรู้ 
 

1. มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิง
บวก ครูผู้สอนเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้
และเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
2.  มีการใช้เครื่องมือ
ในการวัดและ
ประเมินผลอย่าง
หลากหลายและมี
การนำผลการ
ประเมินมาใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน 

1. ครูมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิง
บวก ครูผู้สอนเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเรียนรู้
อย่างมีความสุข 
2.  ครมูีการใช้
เครื่องมือในการวัด
และประเมินผล
อย่างหลากหลาย
และมีการนำผลการ
ประเมินมาใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน 

1. ครูมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิง
บวก ครูผู้สอนเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้
และเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
2.  ครมูีการใช้
เครื่องมือในการวัด
และประเมินผลอย่าง
หลากหลายและมี
การนำผลการ
ประเมินมาใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน 

1. ครูมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิง
บวก ครูผู้สอนเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้
และเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
2.  ครมูีการใช้
เครื่องมือในการวัด
และประเมินผลอย่าง
หลากหลายและมี
การนำผลการ
ประเมินมาใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน 

31. กิจกรรม
สร้างเครื่องมือวัด
และประเมินผล 

15,000 บาท มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารจัดการ 

ผ่ายบุคลล 

 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่5 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สนอง

มาตรฐาน 
สมศ. 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายที1่8 
โรงเรียนสมาคม
สตรีไทยมี 
อัตลักษณ์ของ
โรงเรียนที่โดดเด่น 

1.ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีมรรยาทงาม 
 
 
2.ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะทางด้าน
ภาษาไทย 
 
3.ร้อยละของผู้เรียน
ที่ปฏิบัติกิจกรรม
สาธารณะ 

1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนที่มีมรรยาท
งาม 
 
2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนมีทักษะ
ทางด้านภาษาไทย 
 
3.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนที่ปฏิบัติ
กิจกรรมสาธารณะ 

1. ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนที่มีมรรยาท
งาม 
 
2.ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนมีทักษะ
ทางด้านภาษาไทย 
 
3.ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนที่ปฏิบัติ
กิจกรรมสาธารณะ 

1. ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนที่มีมรรยาท
งาม 
 
2.ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนมีทักษะ
ทางด้านภาษาไทย 
 
3.รอ้ยละ 90 ของ
ผู้เรียนที่ปฏิบัติ
กิจกรรมสาธารณะ 

32. กิจกรรม
ประกวดมรรยาท 
 
33. โครงการ
ส่งเสริมภาษาไทย 

6,000 บาท มาตรฐานที่ 4  
การสร้างอัต
ลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของ
โรงเรียนที่โดด
เด่น 

ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่6 ส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สนอง

มาตรฐาน 
สมศ. 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมายที1่9 
โรงเรียนสมาคม
สตรีไทยมีการ
จัดโครงการ
พิเศษสนองต่อ
นโยบายการ
ปฏิรูป
การศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง 

รอ้ยละของผู้เรียนที่
มีความรู้เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80 ผู้เรียนที่มี
ความรู้เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ 85 ผู้เรียนที่มี
ความรู้เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ 90 ผู้เรียน
ที่มีความรู้เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง 

34. โครงการ
บูรณาการโดยใช้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 
34.1 กิจกรรมรี
ไซเคิลกระดาษ 
34.2 กิจกรรมถุงนม
สร้างสรรค ์

50,000 บาท มาตรฐานที่ 2 
กระบวน 
การบริหาร
จัดการ 

 

1. ร้อยละของ
ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษกับครู
ชาวต่างชาติ 
 
2.ร้อยละของผู้เรียน
ท่ีมีความรู้ภาษาจีน
อยู่ในระดับดี 

1. ผู้เรียนร้อยละ 70มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษกับคร ู
ชาวต่างชาติ 
อยู่ในระดับดี 
 
2.ผู้เรียนร้อยละ 60 มี
ความรู้ภาษาจีน 
อยู่ในระดับดี 

1.ผู้เรียนร้อยละ  
75มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
กับครูชาวต่างชาติ 
อยู่ในระดับดี 
 
2.ผู้เรียนร้อยละ 65 มี
ความรู้ภาษาจีน 
อยู่ในระดับดี 

1.ผู้เรียนร้อยละ  
80มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษกับครู
ชาวต่างชาติ 
อยู่ในระดับดี 
2.ผู้เรียนร้อยละ 70 
มีความรู้ภาษาจีน 
อยู่ในระดับดี 

35. โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาสู่สากล 
35.1 กิจกรรมเรียน
ภาษาอังกฤษกับครู
ต่างชาติ  
(Fun Language) 
35.2 กิจกรรมเรียนรู้
ภาษาจีน 

   



 

 

ส่วนที่ 5   แหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 

 
 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีลักษณะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

เหมาะสมกับผู้เรียนที่จะไปเรียนรู้ ดังนี้  

 

1.  สถานศึกษา หน่วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา  

 1.1  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 1.2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 1.3  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  

 1.4  สถานีตำรวจพญาไท 

 1.5  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พญาไท 

 1.6  กองสุนัขตำรวจ  

 1.7  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา 

 1.8  โรงพยาบาลมิชชั่น 

 1.9  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   2.1  คณะพระอาจารย์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 

 2.2  คณะพระอาจารย์วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 

 2.3  อาจารย์สุณัฐ   สุขสมโภชน์  (ดนตรีไทย)  

 2.4  อาจารย์สุนทนีย์  แซ่ผั้ว  (ภาษาจีน)  

 2.5  นายกมล  ด้วงประภัศร์ และคณะ  (ศาสนาอิสลาม)  

 2.6  นางสาวณัฏฐ์ชยธร  พลมณี  และคณะ  (เทควันโด)  

 2.7  นายเสน่ห์   รักษ์แก้ว  (ว่ายน้ำ) 

 2.8  ดร. สมใจ   วชิัยดิษฐ์  (งานประดิษฐ์) 
 

3.  แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา  

 3.1  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 

 3.2  วัดพระยายัง 

 3.3   วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 

 

 



 

 

 3.4  พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา 

 3.5  วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  

 3.6  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 3.7  วัดอรุณราชวราราม 

 3.8  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร 

 3.9  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

 3.10 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  

 3.11 สวนวชิรเบญทัศ 

 3.12 นิทรรศนร์ัตนโกสินทร์ 

 3.13 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 

 3.14 พระราชวังโบราณ  จ. พระนครศรีอยุธยา 

 3.15 เมืองโบราณ  จ.  สมุทรปราการ  

 3.16 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 

 3.17 วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร 

 3.18 พระที่นั่งอนันตสมาคม (อุ่นไอรัก)  

 3.19 สวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา  

 3.20 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) 

 3.21 เทสโก้ โลตัสพระราม 1 

 3.22 สถานีรถไฟหัวลำโพง 

 3.23 ค่ายลูกเสือบ้านสวนยอแซฟ นครปฐม 

 3.24 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) กรุงเทพฯ  

 

4. ชุมชนเข้ามาจัดกิจกรรม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แก่โรงเรียน 

 1.  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการสร้างแรงใจให้ความรู้สู่เยาวชน 

(30 มิ.ย. 58) นำนักเรียนไปทัศนศึกษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์  

 2.  บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด ให้ทุนโรงเรียนจัดทำโครงการธารน้ำใจ และกิจกรรม “บ้านครูธานี” 

 3.  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เข้ามาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในวิชาคอมพิวเตอร์  

 4.  โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  มาตรวจสุขภาพให้กับคณะครู ผู้ปกครอง พนักงานใน

โรงเรียน ชุมชน  

 5.  สถานีตำรวจพญาไท เข้ามาจัดกิจกรรมต่อต้านและป้องกันการติดยาเสพติดและความรุนแรง ใน

โครงการ D.A.R.E. 



 

 

 6.  พระอาจารย์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  ให้การอบรมจริยธรรมแก่นักเรียน 

 7.  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้ามาทำโครงการเด็ก กทม. ฟันดี มีสุข 

 8.  อาจารย์อภิญรัตน์  ทรัพย์แสนยากร  เข้ามาจัดกิจกรรม ร้องเล่น เล่านิทาน สำหรับเด็กปฐมวัย 

 9.  ศูนย์สาธารณสุข 2 ราชปรารภ  มาฉีดวัดซีนป้องกันโรคหัด บาดทะยัก  

 10. บริษัทไมโล เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการดื่มนม และแจกเครื่องดื่มให้แก่นักเรียน  

 

โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการแก่ชุมชน (ปราชญ์ชาวบ้าน)  

1. สอนงานฝีมือ ทำสิ่งประดิษฐ์ การทำอาหาร อาทิ ประดิษฐ์พานวางของ ขนมจีนน้ำพริก   

ครองแครงกรอบ  

 2. สอนการทำน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักชีวภาพ  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 6  บทบาทหน้าทีบุ่คลากรของสถานศึกษา 
 

1.  ผู้รับใบอนุญาต    มีหน้าที่   

1.  ควบคุมดูแล  รับผิดชอบการดำเนินกิจการของโรงเรียนในการดำรง และเลิกล้มกิจการ  โรงเรียนให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ  และนโยบายของทางราชการ  

 2.  ให้ความร่วมมือการบริหารงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับชุมชนเมื่อทางราชการร้องขอ 

 3.  สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูได้เพ่ิมพูนความรู้โดยการเข้าศึกษาต่อตามโอกาสอันควร  

 4.  สนับสนุนและเผยแพร่ข่าวสารทางราชการที่เกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์ที่ครูใหญ่  หรือ ครูพึงได้รับ  

 5.  ต้องไม่กระทำการใดอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน  รำคาญแก่ผู้อ่ืนในการดำเนินกิจการของ

โรงเรียน  

  

2.  ผู้จัดการ   มีหน้าที่  

1. ควบคุมดูแลรับผิดชอบในการดำเนินกิจการของโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง 

ประกาศ และนโยบายของทางราชการ  

 2.  เสนอแนะผู้รับใบอนุญาตให้จัดหาอุปกรณ์การสอน  หนังสือ  คู่มือการสอน  การประเมินผล หลักสูตร  

เครื่องมือ  เครื่องใช้  วัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์กีฬา  ให้เหมาะสมกับความจำเป็นของโรงเรียน และจำนวนนักเรียน  

 3.  เสนอแนะให้ผู้รับใบอนุญาตทำการบำรุงรักษา  ซ่อมแซมทรัพย์สินที่ต้องใช้เกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน  

รวมทั้งบริเวณสถานที่  อาคาร  และอ่ืน ๆ  ที่จำเป็นเพื่อให้มีสภาพที่จะใช้การได้ดี และปลอดภัย  

 4.  สนับสนุนและส่งเสริมโดยความเห็นชอบของผู้รับใบอนุญาต  ให้เป็นครูใหญ่หรือครูได้เข้ารับการอบรม

หรือสัมมนาทางวิชาการในโอกาสอันควร 

 5.  ควบคุมและระมัดระวังมิให้นักเรียนก่อการวิวาท หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญ  แก่ผู้อื่น  

 6.  สร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่ครู  นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือให้การสอนนักเรียนได้ผลดี  

ด้วยความร่วมมือกันทั้งโรงเรียนและทางบ้าน  

 7.  ให้ความร่วมมือการบริหารงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับชุมชนเมื่อทางราชการร้องขอ  

 8.  สนับสนุนและเผยแพร่ข่าวสารทางราชการที่เกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์ที่ครูใหญ่  

หรือครูพึงได้รับ  
 

3.  ผู้อำนวยการ   มีหน้าที่  

 1.  ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติกิจการของโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ 

และนโยบายของทางราชการ  

 2.  ส่งเสริมและเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

 3.  อบรมสั่งสอนและเผยแพร่ความรู้ ปลูกฝังวัฒนธรรม ค่านิยม  เอกลักษณ์ไทย 



 

 

 

 4.  ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ครู  และนักเรียน 

 5.  เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ไม่ทอดทิ้งหรือละทิ้งหน้าที่การงาน  

 6.  ช่วยเหลือกิจการของโรงเรียน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย  

 7.  ศึกษาหาความรู้วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล  การใช้หนังสือเรียนและคู่มือ 

การเรียนการสอนตามหลักสูตร  

 8.  แนะนำให้ครูได้ศึกษาหาความรู้ในหน้าที่เพ่ิมเติมอยู่เสมอ  

 9.  เอาใจใส่ดูแลอาคารสถานที่ในด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย  

 10.  ให้ความร่วมมือการบริหารงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับชุมชน  เมื่อทางราชการร้องขอ  

 11.  สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูได้เพ่ิมความรู้โดยการเข้าศึกษาต่อตามโอกาสอันควร  

 12.  ต้องไม่กระทำการใด  อันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อ่ืนในการดำเนินกิจการของ

โรงเรียน 

 

4. ครู  มีหน้าที่  

1.  ทำการสอนอบรมนักเรียนปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  คำสั่ง  ประกาศ และนโยบาย 

ของทางราชการ  

2.  เอาใจใส่ในการสอนปรับปรุงการเรียนการสอนสม่ำเสมอ  

 3.  ส่งเสริมและเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

 4.  อบรมสั่งสอนและเผยแพร่ความรู้ ปลูกฝังวัฒนธรรม ค่านิยม  เอกลักษณ์ไทย 

 5.  ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ครู  และนักเรียน 

 6.  เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ  ไม่ทอดทิ้งหรือละทิ้งหน้าที่การงาน  

 7.  ช่วยเหลือกิจการของโรงเรียน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย  

 8.  ศึกษาหาความรู้  วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล  การใช้หนังสือเรียน  และคู่มือการเรียนการสอน

ตามหลักสูตร  
 

5.  บุคลากรทางการศึกษา  มีหน้าที่  

 ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหาร

การศึกษาในโรงเรียน  ได้แก่  ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว ผู้ปฏิบัติหน้าที่พยาบาลหรือ

อนามัย  โภชนาการของโรงเรียน  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยี โสตทัศนศึกษาหรือคอมพิวเตอร์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่

งานทะเบียนและวัดผล  ผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานบุคคล  ผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ 

การเงิน พัสดุ  บันทึกข้อมูล หรือประชาสัมพันธ์ 

 



 

 

 

6. นักเรียน  มีหน้าที่  

1.  เป็นมิตรที่ดีของเพ่ือนทุกคน  

2.  ซื่อสัตย์และพูดความจริง  

 3.  รักและปรารถนาดีต่อสถานศึกษา  

4.  รู้จักประหยัดและใช้จ่ายแต่ในสิ่งที่จำเป็น  

5.  เคารพผู้อาวุโส  และครูบาอาจารย์ด้วยความสุภาพอ่อนโยน  

 6.  เชื่อฟังคำแนะนำสั่งสอน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  

 7.  สนใจในบทเรียน และทำการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยตามกำหนด  

8.  รักษาบริเวณโรงเรียน ชั้นเรียน และห้องน้ำให้สะอาดน่าดูอยู่เสมอ  

9.  รักต้นไม้ให้การดูแลรักษา  และไม่ทำลายต้นไม้หรือสิ่งของใด ๆ ทั้งสิ้น  

 10. ไม่ออกนอกบริเวณโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาต  พึงระวังภัยจากคนแปลกหน้า  

 11. เสียสละ  และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อ่ืนตามความเหมาะสมแก่ฐานะของตน  

 12. มาโรงเรียนด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด  และถูกระเบียบ  พึงงดเว้นเครื่องประดับและของมีค่า  

 13. มาโรงเรียนสม่ำเสมอ  และให้ทันเวลา  ในการลาหยุดต้องมีใบลาที่ผู้ปกครองเซ็นรับรองไม่อนุญาตให้

นักเรียนบอกลาด้วยตนเอง  

 14. ไม่เล่นการพนันและสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย  ถ้าทำให้ตนเองหรือเพ่ือนได้รับบาดเจ็บ ผู้ปกครองจะต้อง

รับภาระในการรักษาพยาบาล  

 

7.  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  มีหน้าที่  

 1.  ควบคุมดูแลให้โรงเรียนปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525  และ 

กฎหมายอื่น ๆ  

 2.  เสนอความเห็น  ให้คำแนะนำแก่ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับนโยบาย  และการดำเนินงาน 

ของโรงเรียน  

 3.  พิจารณาวินิจฉัยคำร้องทุกข์ของครู/นักเรียน หรือผู้ปกครองของนักเรียน  

 4.  ให้ความเห็นชอบจำนวนนักเรียนที่ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายรายหัว  และแผนการใช้จ่ายรายหัว  

 5.  กำกับดูแลโรงเรียนให้จัดทำบัญชีการเงิน  และบัญชีอ่ืนตามท่ีสำนักบริหารงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชนกำหนด 

 6. ให้ความเห็นชอบงบดุลของโรงเรียนที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจบัญชี  ตลอดจนรายงานประจำปี 

ของโรงเรียน  

 



 

 

8.  บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  มีหน้าที่  

 1.  ดูแลเอาใจใส่นักเรียนในความปกครองให้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบว่าด้วยวินัย และการปฏิบัติตน 

ของนักเรียน  

 2.  ส่งเสริมนักเรียนในปกครองให้ร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น  

 3.  รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายของนักเรียนในการปกครองในขณะที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่  

 4.  ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามค่านิยมอันพึงประสงค์  

 5.  ประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน    

 

9.  องค์กร ชุมชนและท้องถิ่น   มีหน้าที่  

 1. สนับสนุน  และเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  

 2. สนับสนุน และส่งเสริมด้านทรัพยากรทางการศึกษาแก่โรงเรียน  

 3. เป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านการศึกษา  นันทนาการ  ศาสนา วัฒนธรรม  

 4. สนับสนุนให้การบริหารของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 7  การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ปฐมวัย) 

 

  โรงเรียนสมาคมสตรีไทย  มีแผนการกำกับ  ติดตาม  และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะสามปี  โดยมีรูปแบบการกำกับ  ติดตาม
ตรวจสอบผลการดำเนินงาน ดังนี้             

 1.  ผู้บริหารสถานศึกษาเปน็ผู้ติดตามตรวจสอบ 
     ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นระยะ ๆ  อย่างต่อเนื่อง  ผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ   ที่กำหนดไว้   
ได้ดำเนินการตามแผน บรรลุวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม  แล้วสรุปเป็นรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน      สมาคมสตรีไทย 

 2.  ผู้ปฏิบัติงานรายงานตามแผนปฏิบัติงานประจำป ี
     เป็นการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานที่สถานศึกษากำหนด คือ  โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ที่กำหนดไว้  สามารถดำเนินงานได้ตามแผนหรือไม่  มีการปรับ
แผน และผู้บริหารโรงเรียนสมาคมสตรีไทยเป็นผู้ติดตามตรวจสอบรายงานที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษร  และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงด้วยตนเอง  พร้อม
ทั้งให้ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม ทุกโครงการ/กิจกรร ม  แล้วสรุปเป็นรายงานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย 

 3  .หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายงานติดตามตรวจสอบ 
     เป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายงานเป็นผู้ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ งานจากรายงานดังกล่าวและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานจริง  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม  แล้วสรุปเป็นรายงานผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มงาน/ฝ่าย  เสนอคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้ง   คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนสมาคมสตรีไทยจากรายงานของกลุ่มงาน/ฝ่ายงาน  โดยศึกษาเอกสาร   สอบถาม  
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง  แล้วสรุปรายงานผลการติดตามตรวจสอบ   พร้อมให้ข้อสังเกต   ข้อเสนอแนะ  เพื่อการปรับปรุงแก้ไข  เสนอผู้บริหารโรงเรียนสมาคมสตรีไทยพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
 

 



 

 

กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาคุณภาพของเด็กให้มีพัฒนาการพร้อมทั้ง  4 ด้าน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมายที่ 1 
    เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  แข็งแรง  มีสุข
นิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 
ร้อยละ 80 

   1. ร้อยละ 80 ของเด็กท่ีมีน้ำหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   2. ร้อยละ 80 ของเด็กท่ี
เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่วและ
ทรงตัวได้ดี 
   3. ร้อยละ 80 ของเด็กท่ีดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจน
เป็นนิสัย  
   4. ร้อยละ 80 ของเด็กที่ใช้มือและ
ตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
  5. ร้อยละ80ของเด็กที่ปฏิบัติตน
ตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย
หลีกเลี่ยง  สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่ง
เสพติด  และระวั งภั ยจากบุ คคล 
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย 
 

  1. ประเมินพัฒนาการเด็กจากการชั่ง
น้ำหนัก และวัดส่วนสูง 
  2. ประเมินพัฒนาเด็กโดยสังเกต
ทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
  3. ประเมินพัฒนาเด็กสังเกต
พฤติกรรมเด็กด้านสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน 
  4 .ประเมินพัฒนาเด็ก โดยสังเกต
ทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กในการร้อย
ลูกปัด  วาดรูป ระบายสี  ตัดกระดาษ 
  5. ประเมินพฤติกรรมเด็กปฏิบัติตน
ตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย 
  6. สัมภาษณ์เด็กในการหลีกเลี่ยง  
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และ
ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และ
สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 

  1. แบบบันทึกการชั่งน้ำหนัก 
และวัดส่วนสูง 
  2. แบบประเมินคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ด้านร่างกาย(ทักษะ
การเคลื่อนไหว) 
  3. แบบประเมินคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ด้านร่างกาย(การดูแล
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของ
ตน) 
  4. แบบประเมินคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ด้านร่างกาย (การใช้
มือและตาประสานสัมพันธ์กัน) 
  5. แบบประเมินคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ด้านร่างกาย(การ
ปฏิบัติตนตามข้อตกลง) 
  6. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายปฐมวัย 
 

 



 

 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพของเด็กให้มีพัฒนาการพร้อมทั้ง  4 ด้าน (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมายที่ 2 
   เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  
และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ ร้อยละ 80 
เป้าหมายที่ 4 
   เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา  สื่อสารได้   
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  
และแสวงหาความรู้ได้
ร้อยละ 80 
 

  1. ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีความร่าเริง
แจ่มใส  
  2. ร้ อ ย ล ะ  80 ข อ ง เด็ ก ที่ แ ส ด ง
อารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม  รู้จัก
ยับยั้งชั่งใจ  
  3. ร้อยละ 80 ของเด็กที่ยอมรับและ
พอใจในความสามารถ และผลงานของ
ตนเองและผู้อ่ืน 
  4. ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีความมั่นใจ  
กล้าพูด และกล้าแสดงออก 
  5. ร้อยละ 80 ของเด็กที่ชื่นชม 
และมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรี   
การเคลื่อนไหว 
  6. ร้อยละ 80 ของเด็กที่สร้างสรรค์
ผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง 
การเล่นอิสระ 

  1. ประเมิน พัฒ นาการเด็ ก โดย
สังเกตความร่าเริงแจ่มใส  
  2. ป ระเมิน พัฒ นาการเด็ ก โดย
สังเกตแสดงอารมณ์ความรู้สึก 
  3. ประเมิน พัฒ นาการเด็ ก โดย
สังเกตการแสดงความชื่นชอบผลงาน 
  4. ประเมินพัฒนาการเด็กความ
มั่นใจ  กล้าพูด และกล้าแสดงออก 
  5. ประเมินพัฒนาการเด็กที่ชื่นชม
และมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรี  การ
เคลื่อนไหว 
 6. ประเมินผลงานศิลปะ  
 

  1. แบบประเมินคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ด้านอารมณ์  จิตใจ  

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายปฐมวัย  

 



 

 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพของเด็กให้มีพัฒนาการพร้อมทั้ง  4 ด้าน (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมายที่ 2 
   เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  
และแสดงออกทางอารมณ์
ได้ร้อยละ 80 

   ร้อยละ 80 ของเด็กทีซ่ื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่
สถานศึกษากำหนด 

-  บันทึกความดี   -  แบบประเมินคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ด้านอารมณ์  จิตใจ  

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายปฐมวัย 
 

เป้าหมายที่ 2 
  เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  
และแสดงออกทางอารมณ์
ได ้ร้อยละ 80 
 
เป้าหมายที่ 3 
  เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคม  ช่วยเหลือตนเอง
และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมร้อยละ 80 

   ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีส่วนร่วม
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอก
ห้องเรียน  
 

  1. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม
เด็กท่ีสามารถคัดแยกขยะได้ 
  2. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม
เด็กท่ีรู้จักการใช้น้ำไฟอย่างประหยัด 

  1. แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมเด็กที่สามารถ 
คัดแยกขยะ 
  2. แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมเด็กใช้น้ำไฟอย่าง
ประหยัด 
 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายปฐมวัย 
 

 

 



 

 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพของเด็กให้มีพัฒนาการพร้อมทั้ง  4 ด้าน (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมายที่ 2 
   เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  
และแสดงออกทางอารมณ์
ได้ร้อยละ 80 

  1. ร้อยละ 80 ของเด็กที่ปฏิบัติ
ตนตามวัฒนธรรมและประเพณี
ไทย 
  2. รอ้ยละ 80 ของเด็กทีมี่
จิตสำนึกและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
โรงเรียนกำหนด 

  1. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม
เดก็ในการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 
  2. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม
เด็กท่ีปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมความ
กตัญญูตามที่โรงเรียนกำหนด 

  1. แบบประเมินคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ด้านอารมณ์  จิตใจ 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายปฐมวัย  

   1. ร้อยละ 80 ของเด็กปฏิบัติ
ตนตามหลักศาสนาและประเพณี
ไทย 
  2. ร้อยละ 80 ของเด็กทีมี่
จิตสำนึกและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
โรงเรียนกำหนด 

  1. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม
เด็กในการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
และประเพณีไทย 
  2. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม
เด็กปฏิบัติตนตามที่โรงเรียนกำหนด 

  1. แบบประเมินคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ด้านอารมณ์  จิตใจ 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่าย ปฐมวัย 

 

 

 

 

 



 

 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพของเด็กให้มีพัฒนาการพร้อมทั้ง  4 ด้าน (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมายที่ 2 
  เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  
และแสดงออกทางอารมณ์
ได ้ร้อยละ 80 
 
เป้าหมายที่ 3 
  เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคม  ช่วยเหลือตนเอง
และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมร้อยละ 80 

  1. ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีวินัยใน
ตนเอง 
  2. ร้อยละ 80 ของเด็กที่รู้จักการ
อดทนรอคอย 
  3. ร้อยละ 80 ของเด็กที่
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวันได้  
 

  1. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม
เด็กในการมีวินัยในตนเอง 
  2. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม
เด็กในการอดทนรอคอย 
  3. ประเมินพัผมนาการเด็กโดยการ
สังเกตพฤติกรรมเด็กในช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
ได ้ 
 

  1. แบบประเมินคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ด้านอารมณ์  จิตใจ  
(ด้านวินัย และการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน) 
  2. แบบประเมินคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ด้านสังคม  (ด้าน 
การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน) 
 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายปฐมวัย  

เป้าหมายที่ 4 
  เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา  สื่อสารได้   
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  
และแสวงหาความรู้ได้ 
ร้อยละ 80 

  1. ร้อยละ 80 ของเด็กทีส่นทนา
โต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
ได ้ 
  2. ร้อยละ 80 ของเด็กทีอ่่าน
นิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่าน 
ได้เหมาะสมกับวัย 

  1. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม
เด็กในสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้
ผู้อื่นเข้าใจได้  
  2. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม
เด็กในอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเอง
อ่าน 

  1. แบบประเมินคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ด้านสติปัญญา  
(ด้านการสื่อสาร) 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายปฐมวัย 
 

 



 

 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพของเด็กให้มีพัฒนาการพร้อมทั้ง  4 ด้าน (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมายที่ 4 
  เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา  สื่อสารได้  
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  
และแสวงหาความรู้ได้ 
ร้อยละ 80 
 

  1. ร้ อ ย ล ะ  80 ข อ ง เด็ ก ที่ ตั้ ง
คำถามในสิ่ งที่ ตนเองสนใจหรือ
สงสัย และพยายามค้นหาคำตอบ  
  2. ร้อยละ 80 ของเด็กที่สามารถ
คิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจ
ในเรื่องง่ายๆ ได ้
  3. ร้อยละ 80 ของเด็กที่สามารถ
คิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้ 
  4. ร้อยละ 80 ของเด็กที่ ใช้สื่ อ
เท ค โน โล ยี  เช่ น  แ ว่ น ข ย า ย 
แม่ เหล็ก  กล้องดิจิตอล  เป็นต้น 
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ได ้
 

  1. ประเมินทักษะการตั้งคำถาม  
  2. ประเมินความ สามารถคิดแก้ 
ปัญหาและสามารถตัดสินใจ 
 
 
 
  3. ประเมินความสามารถคิดเชิงเหตุ 
ผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
  4. ประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น 
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็น
ต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ได้ 

  -  แบบประเมินคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ด้านสติปัญญา 
(ด้านทักษะการคิด) 
 
 
 
  -  แบบประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลองโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายปฐมวัย 
 

 

 

 



 

 

กลยุทธ์ที ่2  พัฒนากระบวนการบริหาร และจัดการการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมายที่ 5 
  โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
มีการพัฒนาหลักสูตรที่
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  
4 ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น  
ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. ระดับคุณภาพของโรงเรียน
สมาคมสตรีไทยที่มีการประเมิน
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 โดยโรงเรียน
ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่
เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ  
  2. ระดับคุณภาพของโรงเรียน
สมาคมสตรีไทยที่ มีการบริหาร
จัดการเน้นการเรียนรู้ ผ่านการเล่น
และการลงมือปฏิบัติ ตอบสนอง
ความต้องการและความแตกต่าง
ของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะและสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

  1. ประเมินผลการใช้หลักสูตร  
โดยครูและผู้ปกครอง 
 
 

  แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 

กันยายน ,  
มีนาคม  

 

ฝ่ายปฐมวัย  

 



 

 

กลยุทธ์ที ่2  พัฒนากระบวนการบริหาร และจัดการการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (ต่อ)  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมายที่ 6 
   ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ร้อยละ 80 

  1. ระดับคุณภาพของโรงเรียนสมาคม
สตรีไทยที่จดัครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
  2. ร้อยละของครูที่ ได้ รับการอบรม
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยครบ  
20 ชั่วโมงต่อปี 
  3. ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่พัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา  
  4. ร้อยละ 80 ของครูที่มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการ
เด็ก  
  5. ร้อยละ 80 ของครูที่ใช้ประสบการณ์
สำคัญในการออกแบบ การจัดกิจกรรม  
  6.ร้อยละ 80 ของครูที่มีการสังเกตและ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  
  7. ร้อยละ 80 ของครูที่มีฏิสัมพันธ์ที่ 
ดีกับเด็ก และครอบครัว 

  1. ประเมินผลจากการส่งครูไป
อบรม  สัมมนา หรือศึกษาดูงาน
โดยบันทึกชั่วโมงการอบรม 
  2. ให้ครูรายงานผลการเข้าอบรม  
สัมมนา หรือศึกษาดูงาน 
  3. ตรวจบันทึกการประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายห้องเรียน 
  4. ตรวจสอบการส่งสมุดสื่อสาร
สัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
 
 

  1. แบบรายงานการอบรม  
สัมมนา หรือศึกษาดูงาน  
  2. แบบบันทึกชั่วโมงการ
อบรม  สัมมนา หรือศึกษา 
ดูงาน 
  3. แบบบันทึกคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
  4. สมุดสื่อสารสัมพันธ์ระหว่าง
บ้านกับโรงเรียน 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ฝ่ายบุคลากร 
ฝ่ายวิชาการ 

 



 

 

กลยุทธ์ที ่2  พัฒนากระบวนการบริหาร และจัดการการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (ต่อ)  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมายที่ 7 
  จัดสภาพแวดล้อมและ
สื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ  
ระดับดีเยี่ยม 

    ระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อ
การจัดภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย 
 

  -  ประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้เกี่ยวข้องต่อการจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

   แบบประเมินความพึงพอใจ 
ต่อการจัดสภาพแวดล้อม  

มีนาคม 
 

ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 

   1. ร้อยละ 80 ของครูที่ได้รับการส่งเสริม
จากผู้บริหารให้จัดกิจกรรมให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ
ร่วมมือร่วมใจ  
  2. ร้อยละ 80 ของครูที่ได้รับการส่งเสริม
จากผู้บริหารจัดให้มีมุมประสบการณ์
หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น 
หนังสือนิทาน สื่อจากรรมชาติ สื่อสำหรับ
เด็ก  มุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อ
เพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 

  -  บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน    

    แบบบันทึกการใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน     

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 



 

 

กลยุทธ์ที ่3  ให้บริการสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมายที่ 8 
  ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
และสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์สำหรับ 
ครู ระดับดีเยี่ยม 

  1. ระดับคุณภาพของโรงเรียนสมาคม
สตรีไทยที่อำนวยความสะดวก และให้ 
บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และ
อุปกรณ ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครู   
  2. ร้อยละ 80 ของครูที่ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะ
ความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก  
เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์สำหรับ
การเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้น
ให้คิดและหาคำตอบ 
 

  1. บันทึกการยืม  คืนสื่อ  
  2. ลงทะเบียนสื่อที่ผลิต 
  3. ประเมินความพึงพอใจของครู
ในการให้บริการสื่อ 

  1. แบบบันทึกการยืม  คืนสื่อ  
  2. แบบบันทึกลงทะเบียนสื่อ 
ที่ผลิต 
  3. แบบประเมินความพึงพอใจ
ของครูในการให้บริการสื่อ 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
กันยายน , 
มีนาคม  

ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 



 

 

กลยุทธ์ที ่4   จัดให้มีระบบการบริหารที่มีคุณภาพ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

 เป้าหมายที่ 9 
   โรงเรียนสมาคม 
สตรีไทยมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเป็นระบบ 
มีคุณภาพและเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม  
ระดบัดีเยี่ยม 

 

  1. ระดับคุณ ภาพของโรงเรียนสมาคม     
สตรีไทยที่มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย  แ ล ะ อั ต ลั ก ษ ณ์ ที่
สถานศึกษากำหนด 
  2. ระดับคุณ ภาพของโรงเรียนสมาคม     
สตรีไทยที่มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผน  
  3. ระดับคุณภาพของโรงเรียนสมาคมสตรี
ไทยที่มีการประเมินผลและ ตรวจสอบ 
คุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเองประจำป ี 
  4. ระดับคุณภาพของการนำผลการประเมิน
ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้หน่วยงานต้นสังกัด 

  1. ประเมินแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสามปี 
  2. ประเมินความพึงพอใจของ
ครูและบุคลากรในการใช้
แผนปฏิบัติการประจำปี 
  3. ตรวจสอบการประเมิน
คุณภาพภายในและจัดทำ
รายงานประจำปี 
  4. ประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

  1. แบบประเมินแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสามปี 
  2 .แบบประเมินความพึงพอใจ
ของครูและบุคลากรในการใช้
แผนปฏิบัติการประจำปี 
  3. แบบตรวจสอบการประเมิน
คุณภาพภายในและจัดทำ
รายงานประจำปี 
  4. แบบประเมินความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 

มีนาคม  ฝ่ายวิชาการ 



 

 

กลยุทธ์ที ่4   จัดให้มีระบบการบริหารที่มีคุณภาพ (ต่อ)  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมายที่ 9 
   โรงเรียนสมาคม 
สตรีไทย.มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเป็นระบบ
มีคุณภาพและเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
ระดับดีเยี่ยม 

  1. ระดับคุณภาพของโรงเรียนสมาคมสตรี
ไทยที่มีการจัดซื้อจัดจ้างนมโรงเรียนมีความ
โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
  2. ระดับคุณภาพของโรงเรียนสมาคมสตรี
ไทย.ที่มีการซื้อนมโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
 

  1. สรรหาบริษัทจัดซื้อจัดจ้าง
นมโรงเรียน 
  2 .ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ
นมโรงเรียน 

  1. ใบเสนอราคา          
  2. แบบติดตาม  ตรวจสอบ
คุณภาพนมโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายงบ 
ประมาณ 

   1. ระดับคุณภาพของโรงเรียนสมาคม 
สตรีไทยที่มีการจัดซื้ออาหารกลางวันมีความ
โปร่งใสตรวจ สอบได้ 
  2. ระดับคุณภาพของโรงเรียนสมาคม 
สตรีไทยที่มีการจัดอาหารกลางวันให้เด็ก 
ที่มีคุณภาพ 
 

  1. บันทึกรายจ่ายอาหาร 
  2. ตรวจสอบความสะอาดของ
อาหารและผู้ปรุง จากสาธารณสุข
เขตราชเทวี 
  3. ประเมินความพึงพอใจของ
เด็กในการได้รับอาหารกลางวัน  
โดยการสัมภาษณ์ 
 

  1. สมุดบันทึกรายจ่าย 
  2. เครื่องมือการตรวจจาก
สาธารณสุขเขตราชเทวี 
และผลการตรวจ 
  3. ประเมินความพึงพอใจ 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายงบ 
ประมาณ 

 



 

 

กลยุทธ์ที ่5   มุ่งเน้นให้ครูจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมายที่ 10 
   ครูจัดประสบการณ์ 
ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ ร้อยละ 80 

  1. ร้อยละ 80 ของครูที่วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล  
  2. ร้อยละ 80 ของครูที่ จั ดทำแผนการจัด
ประสบการณ์  จากการวิ เคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุก
ด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  จิตใจ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนา
ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

  1 .ตรวจสอบการวิเคราะห์
ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  
  2. ประเมินแผนการจัด
ประสบการณ์ของครูก่อนนำ 
ไปสอน  

  1. แบบวิเคราะห์ข้อมูลเด็ก
เป็นรายบุคคล 
  2. แบบประเมินแผนการจัด
ประสบการณ์ 
 
 
 
 
 

ตลอดปกีารศึกษา ฝ่ายวิชาการ 

เป้าหมายที่ 11 
   สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่น และปฏิบัติอย่าง 

มีความสุข คิดเป็น 
ร้อยละ 80 

  1. ร้อยละ 80 ของครูที่สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่าง 
มีความสุข  
  2. ร้อยละ 80 ของครูที่จัดประสบการณ์ที่
เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมตนเอง 
  3. ร้อยละ 80 ของครูที่ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำ
กิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความ
สนใจ ความ สามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้
ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  

  -  นิเทศการสอนรายบุคคล 
 

1. แบบประเมินนิเทศการ 
สอน 
  2. แบบสรุปรายงานผลการ
นิเทศการสอน 

มิถุนายนและ
พฤศจิกายน   

ฝ่ายวิชาการ 



 

 

กลยุทธ์ที ่5   มุ่งเน้นให้ครูจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ (ต่อ)  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

   4.  ร้อยละ80ของครูที่ ให้ เด็กได้ เลือกเล่น 
เรียนรู้ ลงมือ กระทำและสร้างองค์ความรู้ด้วย 
ตนเอง 

    

เป้าหมายที่ 12 
  ครูจัดบรรยากาศที ่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ 
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย 

   ร้อยละ 80 ของครูที่จัดห้องเรียนให้สะอาด 
อากาศถ่ายเท ปลอดภัย  มีพ้ืนที่แสดงผลงาน
เด็ก พ้ืนที่สำหรับมุมประสบการณ์  และการจัด
กิจกรรม  เด็ กมีส่ วนร่วม  ในการจัดสภาพ 
แวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแล
ต้นไม้  เป็นต้น 

  1. ประเมินการจัดห้องเรียน 
  2. ประกวดห้อง เรียนสวย 

  1. แบบประเมินการจัด
ห้องเรียน 
  2. เกณฑ์การตัดสิน 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

เป้าหมายที่ 13 
   ครูประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริง และนำ
ผลการประเมินพัฒนาการ 
เด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพฒันา
เด็ก 

  1. ร้อยละ 80 ของครูที่ประเมินพัฒนาการเด็ก
จากกิ จกรรมและกิ จวั ต รป ระจำวัน ด้ วย
เครื่องมือและวิธีการที่ หลากหลาย  ไม่ ใช้
แบบทดสอบ  
  2. ร้อยละ 80 ของครูที่ วิ เคราะห์ผล  การ
ประเมินพัฒนาการเด็ก โดย ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และนำผลการประเมินที่
ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

  1. ประเมินและตรวจสอบ
เครื่องมือประเมินพัฒนาการ
เด็ก 
  2. ตรวจสอบผลการประเมิน
พัฒนาการเด็ก 
 
 
 
 

  1. แบบบันทึกการตรวจ
เครื่องมือประเมินพัฒนาการ 
  2. แบบรายงานผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ 

 



 

 

กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนสมาคมสตรีไทยให้โดดเด่น 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายที่ 14 
   โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของโรงเรียนที่โดดเด่น 

  1. ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีวินัยใน
ตนเองทิ้งขยะถูกท่ี 
  2. ร้อยละ 80 ของผลสำเร็จของ
โครงการ/กิจกรรมที่สนองต่อปรัชญา  
วิ สั ย ทั ศน์ ข อ งโร ง เรี ย น ที บ รรลุ
ความสำเร็จตามที่กำหนดไว้ 

  1. ประเมินพฤติกรรมเด็กในการ
ทิ้งขยะ 
  2. ประเมินผลสำเร็จของการ
ดำเนินโครงการ 
     
 

  1. แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
ในการทิ้งขยะลงถัง 
  2. แบบรายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

ตลอดปีการศึกษา 
 
มีนาคม  

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

   1. ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีมารยาท
ตามวัฒนธรรมไทย  เช่น  การไหว้ 
การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับ
ผู้ใหญ่  
  2. ร้อยละ 80 ของความ สำเร็จที่
โรงเรียนสมาคมสตรีไทยมีการจัด
โครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กให้
บ ร รลุ ต าม เป้ าห ม าย   ป รั ช ญ า  
วิ สั ย ทั ศ น์  แ ล ะ จุ ด เน้ น ก า ร จั ด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาที่
กำหนดไว้ในแผน 

  1. ประเมินพฤติกรรมเด็ก 
  2. ประกวดมารยาท 
  3. ประเมินผลสำเร็จของการ
ดำเนินโครงการ 
     
 

   1. แบบประเมินพฤติกรรม
เด็ก 
   2. เกณฑ์การตัดสิน 
   3. แบบรายงานผลการ 
ดำเนินโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา 
กันยายน 
มีนาคม  

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

 



 

 

กลยุทธ์ที ่7 ส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยในทศวรรษท่ีสอง 

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายที่ 4 
  เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา  สื่อสารได้  
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน   
และแสวงหาความรู้ได้ 
 เป้าหมายที่ 15 
  โรงเรียนสมาคมสตรีไทยมี
การสนองนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาปฐมวัยใน
ทศวรรษที่สอง 
 
 

ด้านสติปัญญา 
  1. ร้อยละ 80 ของเด็กทีส่นทนา
โต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้  
  2. ร้อยละ 80 ของเด็กทีอ่่านนิทาน
และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านไดเ้หมาะสม
กับวัย  
  3. ร้อยละ 80 ของผลสำเร็จของ
โครงการพิเศษสนองต่อนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยในทศวรรษที่
สอง 
 
 

 

  1. ให้นักเรียนชั้นอนุบาล 3 
บันทึกการอ่านโดยการวาดภาพ
ระบายสี และเขียนข้อความใต้
ภาพจากเรื่องที่อ่าน 
  2. ให้ครูบันทึกพฤติกรรมเด็ก
ขณะฟังนิทาน 
  3. ให้นักเรียนเล่าเรื่องจากการ
ฟัง และดูนิทาน หน้าชั้นเรียน  
และครูบันทึกพฤติกรรม 
 

1. สมุดบันทึกการอ่าน 
2. แบบบันทึกคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 7  การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ขั้นพื้นฐาน) 

 

กลยุทธ์ที่ 1    พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้อยู่ในระดับท่ีสูงข้ึน 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายที่ 1  
    ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคำนวณ  

  ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละ
ระดับชั้น  

- การทดสอบ 
- การสังเกต 
- ตรวจงาน  
- การปฏิบัติงาน 

- แบบทดสอบ 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบประเมินผลงาน 
- บันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน  

 
ตลอดปีการศึกษา 

ครูฝ่ายปฏิบัติการ 
สอนในแต่ละกลุ่ม
สาระ 
 

เป้าหมายที่ 2 
    ผู้เรียนมีความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
วิจารณาญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา  

  1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลงานด้านการ
คิดวิเคราะห์ใน 5 กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
 
  2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน 

- การทำโครงงาน 
- การปฏิบัติงานกิจกรรม
บูรณาการ  
- ปฏิบัติกิจกรรมฝึกคิด
วิเคราะห์  
- การสังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน 

-  แบบประเมินโครงงาน 
-  แบบประเมินการทำกิจกรรม
บูรณาการ 
-  แบบสังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 
-  การเขียนสะท้อนความคิด/
ความรู้สึก 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 

ครูฝ่ายปฏิบัติการ 
สอนในแต่ละกลุ่ม
สาระ 
 

เป้าหมายที่ 3 
    ผู้เรียนมีความสามารถใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรม  
 

   1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลงาน 
นวัตกรรมจากกิจกรรมการเรียนรู้และ
โครงงานตามศักยภาพของผู้เรียน 

-  การทดสอบ 
-  ตรวจผลงาน 
-  สังเกตพฤติกรรม 

-  แบบทดสอบ 
-  แบบประเมินผลงาน 
-  แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา 

หัวหน้าระดับชั้น
และฝ่ายวิชาการ 



 

 

 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

    2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการรวบรวม ความรู้
ด้วยตนเอง และทำงานเป็นทีม 
 
   3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถ
เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ 
มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จาก
โครงงาน  

-  ประเมินผลงานของ 
นักเรียน 
-  สังเกตการปฏิบัติงาน 
 
-  ประเมินผลงาน 
ของนักเรียน 
-  สังเกตการปฏิบัติงาน 

-  แบบประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 
-  แบบประเมินผลงาน 
 
- แบบประเมินผลงานของ
นักเรียน 
- แบบสังเกตการปฏิบัติงาน 
 

 - ครูฝ่ายปฏิบัติการ
สอนในแต่ละกลุ่ม 
สาระ 
- ครูประจำชั้น 

เป้าหมายที่ 4 
    ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

   1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่สามารถ 
ใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือสืบค้นข้อมูลได้ 
อย่างเหมาะสม เคารพกฎหมายและ
กฎระเบียบคอมพิวเตอร์/ลิขสิทธิ์  
เป็นผู้ส่งสารที่มีมรรยาท  
 

  2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีความ 
สามารถในการใช้เทคโนโลยี  
เก็บรวบรวมข้อมูล และนำข้อมูลไปใช้
อย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์และมี
คุณธรรม  

- การใช้ห้องประกอบการ  
-  ผลงานนักเรียน 
-  การรายงาน 
 
 
 
- ส่งนักเรียนเข้าร่วม 
แข่งขันภายนอกโรงเรียน 

-  สถิติการใช้ห้องประกอบการ 
-  แบบประเมินผลงาน 
นักเรียน 
- แบบประเมินการตรวจ
รายงาน   
-  บันทึกผลการแข่งขัน 
- แบบบันทึกการนิเทศ 
 

ตลอดปีการศึกษา - ครูผู้รับผิดชอบ
ห้องประกอบการ 
- ครูฝ่ายปฏิบัติการ
สอนในแต่ละกลุ่ม 
สาระ 
- ฝ่ายวิชาการ 



 

 

 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายที่ 5 
    ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

  1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตาม
เป้าหมาย  
 

  2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย 
ผลการเรียนใน 5 กลุ่มสาระหลัก เป็นไป
ตามเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อย
ละ 70  
 

  3. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลทดสอบ 
ระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ 

- การทดสอบระหว่าง
ภาค 
 

-  แบบทดสอบระหว่างภาค, 
ปลายภาคเรียน  
- แบบทดสอบ O-NET 
 

ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 

การสอบ O-NET 
ประจำปีการศึกษา 

 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 

เป้าหมายที่ 6 
    ความรู้ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
 

1. ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ทุกคน มีความรู้พ้ืนฐานหลักสูตร 
ในการเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1  
 

  2. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนทุกคนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

  การทดสอบในทุก 
กลุ่มสาระ 

 
 
การแนะแนวศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1  

  แบบทดสอบการเรียนรู้ในทุก
กลุ่มสาระ 

 
 
การจัดแนะแนวศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 

ตลอดปีการศึกษา - ฝ่ายธุรการ 
- ฝ่ายบุคลากร 
- ฝ่ายวิชาการ 
- หัวหน้าหมวด/
หัวหน้าระดับ 



 

 

 

กลยุทธ์ที่ 2    พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนสมาคมสตรีไทยกำหนด 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายที่ 7 
    7.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดตีามที่
สถานศึกษากำหนด  
 

  1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 8 ประการ และค่านิยม
พ้ืนฐานตามหลักสูตรในระดับ 2 ขึ้นไป  
  2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทุกคนปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน และอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตามค่านิยม 
12 ประการ 

- การประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- การบันทึกพฤติกรรม
นักเรียน 

- แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ตลอดปีการศึกษา - ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
- ครูประจำชั้น 
- ครูแต่ละกลุ่ม
สาระ 

   7.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 1. ผู้เรียนทุกคนมีความภูมิใจในท้องถิ่น
และเหน็คุณค่าความเป็นไทย 
 2. ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
  3. ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
  4. ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม   

- การปฏิบัติกิจกรรมจิต
สาธารณะภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
- การสังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรมของนักเรียน  

- การเขียนสะท้อนความรู้สึก
ของนักเรียน 
- แบบบันทึกการสังเกต 
การปฏิบัติกิจกรรมของ 
นักเรียน  
- แบบประเมินกิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา - ครูประจำชั้น 
- ครูปฏิบัติการ
สอนในแต่ละ 
กลุ่มสาระ  
 

 



 

 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายที่ 8 
    ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  
 

   ผู้เรียนทุกคนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน 
เพศ วัย เชื้อชาติ  ศาสนา  
 

- กิจกรรมชมรม  
- กิจกรรมพิธีกรรมทาง
ศาสนาเช้าวันศุกร์ (กิจกรรม
ยามเช้า)  
- กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต 
 (พุทธ อิสลาม)  
-  การเขียนสะท้อน
ความรู้สึกของนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

-  แบบประเมินกิจกรรมชมรม  
- แบบประเมินกิจกรรม 
ยามเช้า  
- บันทึกสรุปการเขียนสะท้อน
ความรู้สึกในการเข้าร่วม
กิจกรรม  
- แบบประเมินกิจกรรม 
 

ตลอดปีการศึกษา - ครูที่ปฏิบัติการ
สอนชมรมแต่ละ
ชมรม  
- ฝ่ายกิจการ
นักเรียน  
 

เป้าหมายที่ 9 
    ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 

  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีน้ำหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์  
 

- การบันทึกสุขภาพ 
- การทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกาย 
- การออกกำลังกายในช่วง
กิจกรรมยามเช้า 

- แบบบันทึกสุขภาพ 
- แบบบันทึกผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
การปฏิบัติกิจกรรม 
ออกกำลังกาย 

ตลอดปีการศึกษา - ครูสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 
- ครูประจำชั้น 

 

 

 

 



 

 

กลยุทธ์ที่ 3    พัฒนากระบวนการบริหาร และจัดการศึกษาของโรงเรียนสมาคมสตรีไทยให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายที่ 10 
   10.1  โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
อัตลักษณแ์ละเอกลักษณ์ให้สอดคล้อง
กับแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด บริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น ทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของสังคม 

  สถานศึกษามีการกำหนด เป้าหมาย 
วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
แผนการศกึษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาล และต้นสังกัด บริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น ทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

- บันทึกข้อมูล 
- สำรวจ 
- สอบถาม 
 

-  สมุดบันทึกข้อมูล 
-  แบบสำรวจ 
-  แบบสอบถาม 

ภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 

  ฝ่ายบริหาร 
อาคารสถานที่  
 

   10.2  มีการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพ แผนปฏิบัติการ มีระบบ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและ
ปรับปรุง พัฒนางาน ระบบการนิเทศ
ภายใน จัดสรรจำนวนครูต่อผู้เรียน
เพียงพอ มีระบบดูแลความปลอดภัย
ช่วยเหลือนักเรียน มีการจัดรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือนำมาใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุง โดยใช้การ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

    มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ 
แผนปฏิบัติการ มีระบบติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุง 
พัฒนางาน ระบบการนิเทศภายใน 
จัดสรรจำนวนครูต่อผู้เรียนเพียงพอ  
มีระบบดูแลความปลอดภัยช่วยเหลือ
นักเรียน มีการจัดรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือนำมาใช้ในการพัฒนา
และปรับปรุง โดยใช้การบริหารงาน 
แบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

  การใช้ข้อมูล
สารสนเทศ 

  แบบบันทึกข้อมูล 
สารสนเทศ 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายบริหาร 
 



 

 

 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายที่ 11 
     โรงเรียนสมาคมสตรีไทย มีการ
ดำเนินงานพัฒนาด้านวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 

   1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีทันสมัย ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง และสังคม
ปัจจุบัน อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
   2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับดีเยี่ยม  

  การประเมินผลการใช้
หลักสูตร  
 

  แบบประเมินผลการใช้
หลักสูตร  
 

ตลอดปีการศึกษา   ฝ่ายบริหาร/ 
วิชาการ  
 

เป้าหมายที่ 12 
     ผู้บริหารมีการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  
 

  1. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนนุพัฒนาครู 
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
   2. ผู้บริหารจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
 
   3. ครูทุกคนได้รับการอบรมครบ 20 
ชั่วโมงต่อปี ตามที่คุรุสภากำหนด  

- บันทึกการประชุม 
 
 
- จัดกิจกรรมนำนักเรียน
ออกไปศึกษาในชุมชนและ
เชิญชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
- บันทึกการส่งครูเข้ารับ
การอบรม ศึกษาดูงาน 

- สรุปรายงานการอบรม
และการนำความรู้ไปใช้  
 
- สรุปผลการจัดกิจกรรม 
 
 
 
- แบบบันทึกการส่งครู
เข้ารับการอบรมศึกษา 
ดูงาน 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายบริหาร/
วิชาการ/
บุคลากรและ
สัมพันธ์ชุมชน  
 

 



 

 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

    4. ครูทุกคนรายงานผลการอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงาน 
   5. ครูทุกคนนำผลการอบรม สัมมนา
และศึกษาดูงานมาขยายผลต่อเพ่ือนครู  

- การประชุมครู - บันทึกการประชุม    

เป้าหมายที่ 13 
     โรงเรียนสมาคมสตรีไทย มีการ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
 

   โรงเรียนจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
 

- การสำรวจความ 
พึงพอใจ ในการจัด 
ภูมิทัศน์ 
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

- แบบสำรวจความพึง
พอใจในการจัดภูมิทัศน์ 
- แบบประเมินผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายธุรการ/วิชาการ  
อาคารสถานที่ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายที่ 15 
   ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิด และปฏิบัติจริง ทั้งสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 

   1. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  
   2. ครูร้อยละ 90 เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน  

- การจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
- การประเมินการอ่าน 
การคิดวิเคราะห์และเขียน 
 

- แบบประเมินการอ่าน 
การคิดวิเคราะห์และเขียน 
- แบบนิเทศการสอนครู 

ตลอดปีการศึกษา ครูปฏิบัติการสอน
ในแต่ละกลุ่มสาระ  

เป้าหมายที่ 16 
   ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

   1. ครูทุกคนมีการใช้เทคโนโลยี สิ่ง
อำนวยความสะดวก สื่อทางการศึกษา 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  2. ครูทุกคนผลิตสื่อ จัดหาสื่อและใช้
สื่อการสอน  

-  การบันทึกการใช้สื่อ
เทคโนโลยี 
 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

- แบบบันทึกการใช้สื่อ
เทคโนโลยี  
 
- แบบบันทึกการจัดการ
ทำสื่อการเรียนรู้ของครู 

ตลอดปีการศึกษา ครูปฏิบัติการสอน
ในแต่ละกลุ่มสาระ  

เป้าหมายที่ 17 
   มีการบริหารจัดชั้นเรียนเชิงบวก 
ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมี
ความสุข  

  ครูทุกคนจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดย
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนรวมในการ
เรียนรู้ และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

- การสังเกตการณ์เข้าร่วม
กิจกรรม  
- การปฏิบัติงาน 
- การตรวจงาน 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมินพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงาน 
- แบบประเมินผลงาน 

ตลอดปีการศึกษา วิชาการ/กิจการ
นักเรียน 
 

 

 

 



 

 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายที่ 18 
     ค รู มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้  และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุง 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

   1. ครูทุกคนได้รับการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ การจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็ น ระบ บ มี ขั้ น ตอนชั ด เจน  โดย ใช้
เครื่องมือ  วิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้ าหมายในการจัดการ
เรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ เรียน 
ผู้ปกครอง  
   2. ครูทุ กคนนำผลไปใช้ พัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
   3. ครูทุกคนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือนำไปใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

- การตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้  
 

- แบบสำรวจการ
ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้  
- แบบประเมินการนำผล
ไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
ของครู  
 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ  

เป้าหมายที่ 19 
      โรงเรียนสมาคมสตรีไทย มี      
อัตลั กษณ์ และเอกลั กษณ์ ของ
โรงเรียนที่โดดเด่น  
 

  1 . ร้อยละ 85 ของผู้ เรี ยนที่ ปฏิบั ติ
มรรยาทไทยได้อย่างถูกต้อง 
  2 . ร้อยละ 90 ของผู้ เรี ยนที่ ปฏิบั ติ
กิจกรรมจิตสาธารณะ 
 

- การสังเกต 
- แบบประเมินการปฏิบัติ
มรรยาท 
- แบบบันทึกการปฏิบัติ
กิจกรรมจิตสาธารณะทั้งที่
บ้านและโรงเรียน 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 
- แบบบันทึก 

ตลอดปีการศึกษา กิจการนักเรียน 



 

 

 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายที่ 20 
  โรงเรียนสมาคมสตรีไทย มีการจัด
โครงการพิเศษสนองต่อนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 21 

   1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความรู้
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
   2 . ร้ อ ย ล ะ  7 5  ขอ งผู้ เรี ย น ที่ มี
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เรี ย น วิ ช า
ภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ อยู่ใน
ระดับดี  
   3. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนที่มีความรู้
ภาษาจีนอยู่ในระดับดี  
 

- การปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
- การทดสอบ  
 

- แบบประเมิน 
- การเขียนสะท้อน
ความรู้สึกในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบทดสอบ 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ  

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 8  การนำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปใช้  
 

 กำหนดวิธีการดำเนินงานในการทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปใช้อย่างเป็นระบบ สามารถ

ตรวจสอบได้ ดังนี้  

1. นำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง  

3. วิเคราะห์แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  

4. ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  

5. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียน  

6. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน 

 

 


