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ตอนที่ 3 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

1.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา   
 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลและ ASEAN 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

   1. โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย 

    1. นักเรียนระดับปฐมวัย 
ร้อยละ 90 น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
    2. นักเรียนระดับปฐมวัย 
ร้อยละ 90 อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
    3. นักเรียนระดับปฐมวัย 
ร้อยละ 95 ร่วมกิจกรรมด้วยความ
สนุกสนาน 

   1. นักเรียนระดับปฐมวัยร้อย
ละ 90 น าไปประยุกต์ใช้ในวิตป
ระจ าวัน 
   2. นักเรียนระดับปฐมวัยร้อย
ละ 90 อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
  3. นักเรียนระดับปฐมวัยร้อยละ 
95ร่วมกิจกรรมด้วยความ
สนุกสนาน 
 
 

มฐ.สพฐ.ท่ี 1, 2, 3 

   2. โครงการ
อมรินทร์
นิทรรศสู่
อาเซียน 

     1.ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถ
น าผลงานของตนเองมาสาธิต ผลิต 
จ าหน่าย 
     2. ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเอง 
     3.ผู้ปกครองและชุมชน 
ร้อยละ  85  มีส่วนร่วมในงาน
อมรินทร์นิทรรศสู่อาเซียน  
 
 
 
 
 

 1.ผู้เรียนได้น าเสนอผลงานทาง
วิชาการและน าผลงานมาสาธิต  
ผลิต  จ าหน่าย เพื่อน าไปสู่
อาชีพและสู่อาเซียนได้ 
2. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรู้และสร้างองค์
ความรู้ของตนเอง 
3. ผู้ปกครองและชุมชนให้การ
สนับสนุน  และมีส่วนร่วมทาง
วิชาการเป็นอย่างดี 
    
 
 

มฐ.สพฐ. ท่ี  3,4,5,6 
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โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

    3. พัฒนา
ทักษะการ
เรียนรู้ทาง
ภาษา 
(ภาษาอังกฤษ) 

  1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรัก
การ และแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และส่ือนวัตกรรม 
  2. ผู้เรียนร้อยละ  85   มีทักษะ
ทางภาษา คือ การฟัง พูด อ่าน 
และเขียน และต้ังค าถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติม 
  3. ผู้เรียนร้อยละ  80   สามารถ
สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง 
และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตน 
  4. ผู้เรียนร้อยละ 70   มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีผล
การทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

    1. ผู้เรียนมีนิสัยรักการ และ
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
และส่ือนวัตกรรม 
    2. ผู้เรียนมีทักษะทางภาษา 
คือการฟัง พูด อ่าน และเขียน  
และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้ เพิ่มเติม 
   3. ผู้เรียนสามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง 
และดู และส่ือสารโดยการพูด
หรือเขียนตาม                
ความคิดของตน 
 

มฐ.สพฐ.ท่ี 31,  3.2, 
4.1 ,5.1 

 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ

โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

  1. โครงการ
บ้านนัก 
วิทยาศาสตร์
น้อย  

 
 
 
 
 
 
 

  1. นักเรียนระดับปฐมวัย 
ร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เรื่องน้ า  
อากาศ คาร์บอนไดออกไซด์ ไฟฟูา 
แสงและสี 
  2. นักเรียนระดับปฐมวัย 
ร้อยละ 90 เกิดทักษะกระบวนความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ 
  3. นักเรียนระดับปฐมวัย 
ร้อยละ 90 ร่วมกิจกรรมด้วยความ
สนุกสนาน 
 
 

   1. นักเรียนระดับปฐมวัยมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์เรื่องน้ า อากาศ
คาร์บอนไดออกไซด์ ไฟฟูา แสง
และสี 
   2. นักเรียนระดับปฐมวัยเกิด
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 
   3. นักเรียนระดับปฐมวัยมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น 

มฐ.สพฐ.ท่ี 1, 2, 3 
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โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

  2. โครงการ
อมรินทร์รัก
การอ่าน 

  1. นักเรียนร้อยละ 75 มีนิสัย 
รักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และ
ส่ือต่างๆรอบตัว 
  2. นักเรียนร้อยละ 70  
ใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล 
หรือสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย   
  

1. นักเรียนได้พัฒนาทักษะใน
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ัง
ค าถาม เพื่อการค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมได้ 
   2. นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
ทางการเรียนรู้ภาษาไทย 

3. นักเรียนท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 

มฐ.สพฐ. ท่ี  
3,4,5,6 

 3. โครงการ
พัฒนา การ
เรียนการ
สอนกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้.
วิทยาศาสตร์ 
 

   1.  ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถ
วิเคราะห์สังเคราะห์  สรุปความคิด
รวบยอด  คิดอย่างเป็นระบบและมี
การคิดแบบองค์รวม 
   2. ผู้เรียนร้อยละ  80   สามารถ
คาดการณ์  ก าหนดเปูาหมาย   แนว
ทางการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมี
สติ 
  3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมี
ผลทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉล่ีย
ตามเกณฑ์  

  1. ผู้เรียนมีวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
ของตนเอง 
   2. ผู้เรียนมีการก าหนดเปูาหมาย  
มีการคาดการณ์  มีแนวทางการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 
  3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มสูงขึ้นและมีผลการ
ทดสอบรวบยอดระดับชาติ 
เฉล่ียตามเกณฑ์ 
 

มฐ.สพฐ.ท่ี  3,4,5 
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โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

  4. โครงการ
พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. นักเรียนทุกคนได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบตาม
สภาพความเป็นจริง 
  2. นักเรียนได้รับการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
  3. สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมี
ความปลอดภัย 
  4. นักเรียนทุกคนมีทักษะการ
ดูแลตนเองให้ปลอดภัย 
  5. นักเรียนยากจนและด้อย
โอกาสได้รับเงินทุนการศึกษา 
  6. ครู นักเรียนและผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์อันดี 

    1. โรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือท่ีเข้มแข็ง 
    2. อาคารสถานท่ีได้รับการ
ดูแล ปรับปรุงซ่อมแซม 

3.     3. นักเรียนมีระบบ
โภชนาการและสุขอนามัยท่ีดี 
    4. นักเรียนพัฒนา
ความสามารถพิเศษเต็ม
ศักยภาพ 

4.  
 
 
 

มฐ.สพฐ.ท่ี  10,11
  

 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมี  
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

  1. โครงการต้น
กล้าคุณธรรม 

  1. นักเรียนระดับปฐมวัย 
ร้อยละ 90 สามารถน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 
หลักธรรมต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
  2. นักเรียนระดับปฐมวัย 
ร้อยละ 95 สามารถร่วมกิจกรรม
ด้วยความสนใจ  

    1. นักเรียนระดับปฐมวัยมี
คุณธรรมจริยธรรม มีน้ าใจ 
รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปัน
ผู้อื่น ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในเบ้ืองต้น
เพื่ออยู่ในประชาคมอาเซียน
ได้ 
    2. นักเรียนระดับปฐมวัยมี
สมาธิในการท ากิจกรรมต่างๆ 
มากขึ้น 

มฐ.สพฐ.ท่ี1,2,3,4   
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โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

    2. โครงการ
พัฒนาคุณธรรม
น าชีวิต เรียนดี  
ประพฤติดี 
สุขภาพดี                                          

   1. นักเรียนร้อยละ  95  ได้
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
2. นักเรียนร้อยละ  90  
ยอมรับฟังความคิดเห็นท้ังด้าน
ภาษา วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
ของกลุ่มประเทศในสมาคม 
ASEAN  
  3. นักเรียนร้อยละ  90  
ตระหนักรู้คุณค่า อนุรักษ์  
พัฒนาส่ิงแวดล้อม 
  4. นักเรียนร้อยละ  80  มี
ความรู้ความเข้าใจน าหลักธรรม  
หลักปฏิบัติทางศาสนา  
  5. นักเรียนร้อยละ  90  เข้า
ร่วมกิจกรรม การอบรมพัฒนา
คุณธรรม การอ่อนน้อม วาจา
อ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน 

    1. นักเรียนร้อยละ  80  มี
คุณธรรม จริยธรรม และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   2. นักเรียนร้อยละ  80  
ยอมรับฟังความคิดเห็นท้ังด้าน
ภาษา วัฒนธรรมของกลุ่ม
ประเทศในสมาคม  ASEAN 
   3. นักเรียนร้อยละ  80  
ตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ 
และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
   4. นักเรียนร้อยละ  60  มี
ความรู้ความเข้าใจหลักธรรม
หลักปฏิบัติทางศาสนา เข้าร่วม
การสอบธรรมศึกษา 
   5.  นักเรียนร้อยละ  90  เข้า
ร่วมกิจกรรม การอบรมพัฒนา
คุณธรรมมีภูมิคุ้มกันด้าน
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวคิด
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี 
กายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน 
จิตใจอ่อนโยน 
 
 

มฐ.สพฐ.ท่ี    
2, 14 

  3. โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพ
ด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรีและ
นาฎศิลป์ 

  1. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ศักยภาพด้านทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป์ 
  2. มีวัสดุอุปกรณ์ส าคัญ  
ส าหรับใช้ในภาคปฏิบัติท่ีมี
ประสิทธิภาพร้อยละ  100 
 

     1. นักเรียนร้อยละ 80 
สามารถน าเสนอผลงานเป็น
รูปธรรมเด่นชัด ท้ังด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
     2. วัสดุอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้
ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงานเกิดผลส าเร็จ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 

มฐ.สพฐ. ท่ี  1  
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบและบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ยึดหลักการมีส่วนร่วม 
  

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

1. โครงการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

   1. ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน                                  
และมาตรฐานการศึกษา ของชาติ    

3.2.1  นักเรียนปฐมวัย  ร้อยละ  
85%  มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาด้านปฐมวัย  11 มฐ.                               
51  ตัวบ่งช้ี 

มฐ.สพฐ. ท่ี   12 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

  4. โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

  1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีทักษะ
ในการจัดการและท างานให้
เสร็จ  มีความละเอียดรอบคอบ 
ในการท างาน และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
  2. ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถ
ปูองกันตนเองจากส่ิงเสพติด 
และหลีกเล่ียงสภาวะเส่ียงต่อ
ความรุนแรง  โรคภัย  อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 
  3. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความ
มั่นใจ  กล้าแสดงออก  และมี
มนุษย์สัมพันธ ์
  4. ผู้เรียนร้อยละ 90 แสดง
ความสามารถของตนเองตาม
ความถนัด  และความสนใจ 
   5. ผู้เรียนร้อยละ 90 มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 

   1.  ผู้เรียนจัดการ  และ
ท างานเสร็จ มีความละเอียด
รอบคอบในการท างาน                                       
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข 
  2. ผู้เรียนห่างไกลจากยาเสพ
ติด และดูแลสุขอนามัยของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
  3. ผู้เรียนมีความมั่นใจ  และ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
  4. ผู้เรียนค้นพบความสามารถ
ของตนเอง และพัฒนา
ความสามารถได้เต็มศักยภาพ 
  5. ผู้เรียนเป็นคนดีของ
โรงเรียนและครอบครัว  เป็น
พลเมืองท่ีดีของสังคมและ 
ประเทศชาติ 
 

มฐ.สพฐ. ท่ี  
3,5,10             
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โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

 

    2. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของโรงเรียน  
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน                       
และมาตรฐานการศึกษา ของชาติ 

   3.  โรงเรียนมีระบบการ
ประกันคุณภาพที่ดี  มีข้อมูลและ
ผลงาน 

    2. นักเรียนระดับ 
ช้ัน ป.1 – ป.6  ร้อยละ  90 มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 15  มฐ.  
65  ตัวบ่งช้ี 
    3.  โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง  และ
ผ่านการประเมินตนเองและ                          
หน่วยงานต้นสังกัดอยู่ระดับ 
ดีมาก 

 

 2. โครงการ
พัฒนา
คุณภาพงาน
วิชาการ 

  1. ครูและบุคลากรร้อยละ 90 
สามารถน าหลักสูตรไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 
  2. ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอนนอก
เวลาเรียนปกติและ 
 มีการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
ในด้านการเรียนการสอน 
  3. ครูอย่างน้อยร้อยละ 90  มี
เครื่องมือในการวัดและประเมิน  
มีส่ือการเรียนการสอน                              
ครบท้ัง  8  กลุ่มสาระและครบ
ทุกระดับช้ัน 
  4. ผู้เรียนร้อยละ  90  ได้รับ
การส่งเสริมด้านศิลปะ  ดนตรี/
นาฏศิลป์  กีฬา/นันทนาการ   
ตลอดจนได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบ
สานและสร้างสรรค์  วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาไทยอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

    1.  หลักสูตรโรงเรียนวัดอม
รินทราราม  ได้รับการปรับปรุง
และพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
    2.  ผู้เรียนระดับช้ันอนุบาล 
1 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียน 
การสอนนอกเวลาเรียนปกติ  
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
    3. ครูมีส่ือการเรียนการสอน
ท้ังระดับปฐมวัย และระดับ 
ประถมศึกษา   ครบท้ัง 8  
กลุ่มสาระ และครบทุกระดับช้ัน 
    4. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
ด้านศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์  
กีฬา/นันทนาการ  ตลอดจนได้ 
เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานและ
สร้างสรรค์  วัฒนธรรม  
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
อย่างต่อเนื่อง 
 

มฐ.สพฐ. ท่ี  
1,7,8,10  
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โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

 3. โครงการ
ระดมทุน
สนับสนุน
การเรียน
การสอน 

  1. ได้งบประมาณจ้างครูสอน
ครบช้ันทุกห้องเรียน  และครบ
สาขาวิชาเอก 
  2. ได้งบประมาณจ้างบุคลากร
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน  เช่น  งานธุรการ   
งานพยาบาล  งานรักษาความ
ปลอดภัย และอื่น ๆ 
  3. ได้งบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 

   1. มีครูสอนครบช้ัน  ครบ
สาขาวิชาเอกท่ีต้องการ 
   2. มีบุคลากรปฏิบัติงาน
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน  ลดภาระงานครู  เป็นผล
ให้ครูท าการสอนได้เต็มท่ี การ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
   3. สามารถจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการ
สอนได้เต็มศักยภาพ 
 

มฐ.สพฐ. ท่ี  8, 9 

 4. โครงการ
พัฒนางาน
ธุรการ  
การเงิน  
พัสดุ 

  1. งานธุรการและสารบรรณ
ถูกต้องตามข้ันตอนด าเนินการ
และตามระเบียบราชการ 
  2. มีระบบงานการเงิน  บัญชี  
พัสดุ  ถูกต้อง  โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 
  3. โรงเรียนมีส่ือการเรียนการ
สอนวัสดุ  ครุภัณฑ์  พร้อมใช้และ
สะดวกในการจัดการเรียนการ
สอน 
 

   1.  งานธุรการและสารบรรณ
มีปัญหาน้อยลงหรือไม่มีปัญหา 
   2. งานการเงิน  บัญชี  พัสดุ  
มีระบบ  มีข้ันตอน  เป็น
ปัจจุบัน  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
   3. ส่ือการสอนวัสดุ  ครุภัณฑ์  
ครบครัน  พร้อมใช้งาน 
 

มฐ.สพฐ. ท่ี 7, 8 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบงานบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

1. โครงการ
พัฒนา
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
  

   1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการอบรมเพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างน้อยภาคเรียนละ      
1 ครั้ง 
   2. มีการอบรมการพัฒนา
วิชาชีพให้แก่บุคลากรตามความ
สมัครใจ  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน
อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
 

    1. บุคลากรมีความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนได้ 
    2.  บุคลากรมีวิทยฐานะและ
ศักยภาพการท างานสูงขึ้น 
    3. บุคลากรมีความสามัคคีใน
การท างาน 

 

มฐ.สพฐ. ท่ี  7 , 8
  

2. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ 
ครูหรือผู้เล้ียงดู
เด็กปฐมวัย 
 
 

  1. เพื่อให้ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็ก
ปฐมวัยทุกคนมีความได้รับการ
อบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  2. เพื่อให้ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็ก
ปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดู
งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
 

    1. ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กปฐมวัย
ทุกคนมีความรู้ความสามารถใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ท่ีหลากหลายเพื่อให้เด็กมีโอกาส
ในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
    2. ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กปฐมวัย
ทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานมี
ความสามัคคี 
ในการท างานร่วมกัน 
    3. ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กปฐมวัย
ทุกคนใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 

มฐ.สพฐ.ท่ี 7 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบงานบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ) 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

3. โครงการ
นิเทศภายใน
สถานศึกษา 

  1. ฝุายบริหาร หัวหน้าสายชั้น 
หัวหน้ากลุ่มสาระ มีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน า
ผลที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ 

    1. ครูร้อยละ 95 ได้รับการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและน าผลท่ีได้ 
ไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 

มฐ.สพฐ. ท่ี 
7,10,13 

    2. ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่
ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
 เต็มความสามารถ 
   3. ครูผู้ปฏิบัติการสอนทุกคน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ สาธิตวิธีการสอน   
ระหว่างครูผู้สอนด้วยกัน 

    2. ครูร้อยละ 90 มีความรู้ 
ความเข้าใจ  ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน                             
ปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอนได้
เต็มความสามารถ 
   3. ครูร้อยละ 90 มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ 
สาธิตวิธีการสอน ระหว่าง 
ครูผู้สอนด้วยกันอย่างถูกต้อง 
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ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
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2. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก (20 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย (น้ าหนัก 5 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

1 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน  
 
 
 
 

1 0.93 ดีเย่ียม โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
1. โครงการโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ 
-กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก 
-กิจกรรมช่ังน้ าหนัก- วัด
ส่วนสูง 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัย 

  -กิจกรรมวันเด็ก-กีฬาสี 
3. การจัดกิจกรรม 6 

กิจกรรมหลัก 
- กิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จังหวะ 

- กิจกรรมกลางแจ้ง 
- กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์หน่วย
กิจวัตรประจ าวันและการ
ปูองกันอุบัติเหตุ 

4. การสังเกตพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวัย 

 

2 มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย  
 
 
 
 

1.5 1.41 ดีเย่ียม 

3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
 
 
 
 

1.5 1.41 ดีเย่ียม 

4 หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค 
อุบัติเหตุ ภัยและส่ิงเสพติด  
 
 
 

1 0.97 ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
 

5 4.72 ดีเยี่ยม 
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1. วิธีการพัฒนา 

 สถานศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ครูจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก เช่น กิจกรรม
เคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เช่น หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ 
หน่วยไข่ หน่วยกล้วย หน่วยผัก หน่วยกิจวัตรประจ าวันและการปูองกันอุบัติเหตุ เป็นต้น เด็กได้เคล่ือนไหว
ส่วนต่างๆ ของร่างกายจากการเล่นกลางแจ้ง โรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้เด็กได้รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ถูกหลักอนามัยครบท้ัง 5 หมู่ มีการตรวจสุขภาพของนักเรียน ตรวจฟันและเสนอแนะแนวทางใน
การส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ปกครองนักเรียน โดยได้รับการดูแลจากนักศึกษาพยาบาลให้ความรู้และตรวจ
สุขภาพให้กับเด็ก คณะแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกับครู  
 

2. ผลการพัฒนา  
จากการสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน   และกิจกรรมต่างๆ  อย่าง 

ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา พบว่าเด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดอมรินทรารามมีสุขภาพกายสมวัย คือมีร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง เจริญเติบโต ระบบต่างๆ ของร่างกายสามารถท างานอย่างปกติและมีประสิทธิภาพ มีสุข
นิสัยท่ีดีสามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยได้ตามวัย จึงมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 1 ในระดับดีเย่ียม  
 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูจัดโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี
การเอาใจใส่ดูแล ตรวจสุขภาพนักเรียนทุกคนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอม  
รินทรารามมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 
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มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ (น้ าหนัก 5 คะแนน) 
 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  
 
 
 
 

1 0.96 ดีเย่ียม    โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
  1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัย 
-กิจกรรมวันพ่อ วันแม ่
-กิจกรรมอมรินทร์นิทรรศ 
-กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
(นิทานสัมพันธ์) 
-กิจกรรมเล่าข่าว/เหตุการณ์ 
-กิจกรรมทัศนศึกษา 
-กิจกรรมวันเด็ก-กีฬาสี 
  2.โครงการต้นกล้าคุณธรรม 
-กิจกรรมอบรมบ่มเพาะปัญญา 
-กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม 
-เดินนั่งฝึกจิตแบบส ารวม 
 3. การจัดกิจกรรม 6 กิจกรรม
หลัก 
-กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
-กิจกรรมเสรี 
-กิจกรรมกลางแจ้ง 
-กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
-กิจกรรมสร้างสรรค์ 
-กิจกรรมเกมการศึกษา 
   
 

2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
 
 
 
 

1 0.96 ดีเย่ียม 

3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับ
วัย 
 
 
 
 

1 0.94 ดีเย่ียม 

4 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว 
และรักธรรมชาติ 
 
 
 

2 2 ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.86 ดีเยี่ยม 
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 1 . วิธีการ พัฒนา 
 สถานศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โครงการต้นกล้าคุณธรรม ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบ 6 กิจกรรมหลัก เช่น กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นต้น ครูจัดโอกาสให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน จัดกิจกรรมพิเศษ เช่น 
กิจกรรมวันพ่อวันแม่ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อ
เรียนรู้ชีวิตสัตว์และอยู่ใกล้ธรรมชาติท าให้นักเรียนรักธรรมชาติ ครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน
ในกิจกรรมอมรินทร์นิทรรศท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกท่ีดีและภูมิใจในตนเอง ครูชื่นชมเพื่อให้เด็กพัฒนา
ผลงานของตนเอง 
 
 2. ผลการพัฒนา  

จากการสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

ตลอดปี พบว่าเด็กปฐมวัยของโรงเรียนมีสุขภาพจิตดี  สามารถควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 2 ในระดับดีเย่ียม 
 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาควรมีการด าเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลและน าผลการประเมินมา
พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เด็กมีสุขภาพจิตท่ีดีสมวัย ควรส่งเสริมให้ครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเหมาะสมกับวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดอมรินท
รารามให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์และมีสุขภาพจิตท่ีดี และร่วมมือกับผู้ปกครองในการการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กไปพร้อมๆ กัน 
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มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  (น้ าหนัก 5 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

1 มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค าส่ังสอนของ
พ่อแม่ ครูอาจารย ์ 
 
 

2 1.92 ดีเย่ียม     โรงเรียนได้ด าเนินการ
พัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และ
จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
   1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัย  
- กิจกรรมวันพ่อ-วันแม ่
- กิจกรรมวันไหว้คร ู
- กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 
  2. โครงการต้นกล้า
คุณธรรม 
- กิจกรรมอบรมบ่มเพาะ
ปัญญา 
- กิจกรรมเล่านิทาน
คุณธรรม 
- กิจกรรมตักบาตรวันพระ 
  3. การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบ 6 
กิจกรรมหลัก  

2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  
 
 
 

1 0.97 ดีเย่ียม 

3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
 
 
 

1 0.96 ดีเย่ียม 

4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  
 
 

 
1 

 
0.96 

 
ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.81 ดีเยี่ยม 

   
  
 
 1. วิธีการ พัฒนา 
 สถานศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมวันพ่อ - วันแม่และวันส าคัญทาง
ศาสนาต่างๆ เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 6 
กิจกรรมหลัก จัดโครงการต้นกล้าคุณธรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีวินัยรับผิดชอบและเช่ือฟังค าส่ัง
สอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   
 
 2. ผลการพัฒนา  

จากการสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

ตลอดปี พบว่าเด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดอมรินทรารามมีวินัยความผิดชอบสมวัย สามารถด ารงชีวิตและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 ในระดับดีเย่ียม 
 



74 

 

 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาควรมีการด าเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีการวัดและประเมินผลและน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพื่อให้เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบสมวัย 
ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้เด็กปฐมวัย
ของโรงเรียนวัดอมรินทรารามมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัยทุกคน 
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มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  (น้ าหนัก 5 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

1 สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่าง
ต้ังใจ และรักการเรียนรู้  
 

1 0.92 ดีเย่ียม     โรงเรียนได้ด าเนินการ
พัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และ
จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัย โดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรม
นิทานสัมพันธ์ กิจกรรมเล่า
ข่าว/เหตุการณ์หน้าช้ันเรียน  
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
2.  โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย   
3. จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบ 6 กิจกรรมหลัก  
 

2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ี
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้   
 

1 0.96 ดีเย่ียม 

3 มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
 

1 1.00 ดีเย่ียม 

4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 
 

1 0.96 ดีเย่ียม 

5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 

1 0.99 ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.83 ดีเยี่ยม 

    
 1. วิธีการ พัฒนา 
 สถานศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย เช่น กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรม
นิทานสัมพันธ์ กิจกรรมเล่าข่าว/เหตุการณ์หน้าช้ันเรียน ครูจัดการเรียนการสอน 6 กิจกรรมหลัก เช่น 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ จัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ครูจัดให้เด็กได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ ใน
การไปทัศนศึกษา และเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 
 2. ผลการพัฒนา  

จากการสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ 
อย่าง 

ต่อเนื่องตลอดปี พบว่าเด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดอมรินทรารามมีความสนใจใฝุเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัว มี
ความคิดรวบยอดและมีทักษะทางภาษาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์เหมาะสมกับวัย ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 4 ในระดับดีเย่ียม  
 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาควรมีการด าเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีการวัดและประเมินผลและน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพื่อให้เด็กมีความสนใจใฝุเรียนรู้สมวัย ควร
ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนพัฒนากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
เด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดอมรินทรารามมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 
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มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (65 คะแนน) 
มาตรฐานที่  5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
                  (น้ าหนัก 20 คะแนน)  
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์  

2 2 ดีเย่ียม    โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพครู
หรือผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
2. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครูได้รับ
การอบรมสัมมนาความรู้และ
นวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนอยู่เสมอ 
3. ครูมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ าใน
ระดับปริญญาตรี มีความรู้ความ
ช านาญทางด้านการศึกษา
ปฐมวัย 
4. ครูพัฒนาและจัดท าสื่อการ
เรียนการสอนเพื่อใช้ใน
ห้องเรียน 
5. ครูมีแผนการจัด
ประสบการณ์ให้เด็กได้ลงมือ
กระท าด้วยตนเองและสร้าง
ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน 
- ครูบันทึกผลหลังการสอน 
6. ครูได้รับการนิเทศการสอน
อย่างสม่ าเสมอจากคณะ
ผู้บริหารโรงเรียนและประธาน
สายช้ันอนุบาล 
7. ครูมีการวิจัยในช้ันเรียน 

2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล                
 

2 2 ดีเย่ียม 

3 ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิง
บวก 

2 2 ดีเย่ียม 

4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก   

2 2 ดีเย่ียม 

5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง  

2 2 ดีเย่ียม 

6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  และ
ใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์  

2 1.77 ดีมาก 

7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 

2 2 ดีเย่ียม 

8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีแก่เด็ก และผู้ปกครอง 
 

2 2 ดีเย่ียม 

9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย  

2 2 ดีเย่ียม 

1
0 

ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง
เพื่อใช้ประโยชน์การพัฒนาเด็ก  

2 2 ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 20 19.77 ดีเยี่ยม 
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 1. วิธีการ พัฒนา 
 สถานศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดครูที่มีวุฒิการศึกษาอย่าง
ต่ าในระดับปริญญาตรี ทางด้านการศึกษาปฐมวัยหรือมีประสบการณ์ความรู้ความช านาญด้านการศึกษา
ปฐมวัย ครูได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองในด้านเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างสม่ าเสมอ มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูในโรงเรียน/นอกโรงเรียน ครูจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
จัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการน าผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน ครูใช้เครื่องมืออย่างหลากหลายเพื่อน ามาประเมินพัฒนาการเด็ก ครูได้รับการนิเทศ
การสอนอย่างสม่ าเสมอ และน าผลการนิเทศมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 2. ผลการพัฒนา  

จากการสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พบว่าครู 
ในระดับปฐมวัยทุกคนสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
นอกจากนี้ยังท าหน้าท่ีเป็นครูพี่เล้ียงให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นผู้ให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้
กับบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ท าให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานท่ี 5 ในระดับดีเย่ียม 
 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาควรมีการด าเนินการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลและน าผลการประเมินมา
พัฒนาปรับปรุงให้ครูมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็ก ควรส่งเสริมให้ครูได้ศึกษา
ดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้จากโรงเรียนอื่นๆ และเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการ
จัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อสร้างพื้นฐานการศึกษาให้แก่ผู้เรียนต่อไป 
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มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (น้ าหนัก20
คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย  

3 3 ดีเย่ียม    โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา 
โดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังน้ี 
 1. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ
ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้
กับการอบรมสัมมนาอยู่เสมอ 
2. ผู้บริหารบริหารงานโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลให้ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ    
3. ผู้บริหารจัดกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ 
4. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มี    คุณธรรม 
จริยธรรมมีภาวะผู้น าและมุ่งมั่นใน 
การบริหารงาน อุทิศเวลาให้กับ
การท างาน 
 5. กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียน 
วัดอมรินทรารามของครูท้ังในสังกัด
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 
  6. โรงเรียนได้รับความไว้วางใจ
จากหน่วยงานต้นสังกัดให้เป็น
สถานท่ีศึกษาดูงานอบรมครูและ
ผู้บริหารท่ีจะเลื่อนต าแหน่งเป็น
รองผู้อ านวยการและผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
    
 

2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

3 3 ดีเย่ียม 

3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการ
วิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการ
จัดการ  

3 3 ดีเย่ียม 

4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 

3 3 ดีเย่ียม 

5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  

3 3 ดีเย่ียม 

6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
 

3 3 ดีเย่ียม 

7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย  
 
 

2 2 ดีเย่ียม 
 

 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

 
 

20 

 

20 

 

ดีเยี่ยม 
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 1. วิธีการ พัฒนา 
 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝุายและการพัฒนาตามกระบวนการ 
PDCA  ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและมีความคิดริเริ่ม ได้แก่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ อบรมสัมมนาให้กับ
หน่วยงานต่างๆอยู่เสมอ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเอง และผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา กับครูหรือบุคลากร มีความ
ต้ังใจและอุทิศเวลาให้กับงาน 
 
 2. ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ท าให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะความเป็นผู้น า อุทิศและมุ่งมั่นกับการ
ท างาน ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝุายและการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA  ให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา สามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ครูและบุคลากร มีพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ นักเรียนและ ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน 
ท่ี 6 ในระดับดีเย่ียม 
 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูมีการผลิต/ใช้ส่ือ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกระบวนการ
พัฒนาการผลิตและใช้ส่ือท่ียั่งยืนสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน ให้ครูได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมเพื่อน าความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาปรับปรุงเทคนิคและวิธีการสอนให้มีความหลากหลายและทันต่อ
เหตุการณ์รวมท้ังสามารถบูรณาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้บริหารมีความเป็น
เลิศทางวิชาการ  
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มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา   (น้ าหนัก 20 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 4 ดีเย่ียม โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังนี ้
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย 
2. โครงการต้นกล้าคุณธรรม  
3. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 
4.หลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย โรงเรียนวัดอมรินทราราม 
5. การอบรมสัมมนาของคณะครู
ปฐมวัย 
 

2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุก
ฝุายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

4 4 ดีเย่ียม 

3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้
และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

4 4 ดีเย่ียม 

4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

4 4 ดีเย่ียม 

5 จัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนา
เด็กอย่างรอบด้าน 

4 4 ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 20 20 ดีเยี่ยม 

  
 
  
 1. วิธีการ พัฒนา 
 คณะครูจัดร่วมกันจัดท าและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดยเพิ่มเติมแหล่งเรียนรู้ที่
มีอยู่ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเพื่อจัดประสบการณ์ให้กับเด็กโดยค านึงถึงความต้องการและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กปฐมวัย มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝุายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย ครูมีการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาปฐมวัยโดยเข้ารับการอบรมและน านวัตกรรมใหม่
ของการศึกษาปฐมวัยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับเด็ก จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และแสวงหาความร่วมมือผู้ปกครองเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้แนะน าวิธีส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กเพื่อสร้างความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย ครูจัดท าโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก จัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อ
พัฒนาเด็กอย่างรอบด้านตามกิจกรรมโครงการอย่างพรั่งพร้อมเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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 2. ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของบุคลากรจากหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ การศึกษาในระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก อยู่ในระดับ ดีมาก เด็กมีพัฒนาการท่ีดีมีความ
พร้อมท่ีจะเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ท าให้มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานท่ี 7 ในระดับดีเย่ียม 
 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรมีการด าเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการน าหลักสูตรไปใช้ มีการประเมินผลและน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ของงาน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือจากบุคคลภายนอก ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยมากขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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มาตรฐานที่ 8   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
                   (น้ าหนัก 5 คะแนน)   

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 
 

1 1 ดีเย่ียม โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังนี ้
1. แผนปฏิบัติราชการปี

การศึกษา 2555 
2. แผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 

2555 
 3. ค าส่ัง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประชุมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
4. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดท าหลักสูตร 
5. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน 
6. เครื่องมือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
7. คู่มือปฏิบัติงาน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2555 
8. รายงานการประชุม หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้/การประชุมครู
ประจ าเดือน 
9. รายงานการประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 
10. รายงานการประชุมสมาคม
ผู้ปกครองและครู 
11. สารสนเทศพื้นฐานของ
โรงเรียน ผู้เรียน ครู และผู้บริหาร 
12. แบบส ารวจความถนัด/ความ
ต้องการพัฒนาครู ข้อมูลครูผู้สอน 
สายช้ันอนุบาล ปีการศึกษา 2555 

2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

1 1 ดีเย่ียม 

3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ   

1 0.80 ดีมาก 

4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงานคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

0.5 0.50 ดีเย่ียม 

5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

0.5 0.50 ดีเย่ียม 

6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน  

1 1 ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.80 ดีเยี่ยม 
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1. วิธีการ พัฒนา 
 โรงเรียนมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในโดย จัดโครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลายและ
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานโดย แต่งต้ังคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  แต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมท้ังมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 
 
 2. ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนได้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ใช้สารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา น าผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกมาใช้ก าหนดนโยบาย และปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตส านึกของครูบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีการพัฒนาครู บุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และจากการ
จัดท ารายงานประจ าปีได้มีการน าเสนอรายงานประจ าปี รวมท้ังเผยแพร่รายงานประจ าปีและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน ซึ่งผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 8 อยู่ในระดับดีมาก 
 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรจัดอบรมครูเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูได้เข้าใจแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิธีการด าเนินงานต่างๆ และแบ่ง
งานให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และควรให้ครูไปศึกษาดูงานตาม
สถานท่ีจัดอบรมการประกันคุณภาพในสถานศึกษา เพื่อจะได้น ามาปรับปรุงหรือพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
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มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (5 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้        
                       (น้ าหนัก 5 คะแนน)   

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กและบุคลากรในสถานศึกษา  
 
 
 
 

2.5 2.50 ดีเย่ียม โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัย 
2. โครงการต้นกล้าคุณธรรม  
3. หลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดอม
รินทราราม 
4. กิจกรรมการเรียนรู้จาก
เศษวัสดุผ่านกระบวนการ
ประดิษฐ์ 
 

2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  
 
 
 

2.5 2.00 ดีมาก 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.50 ดีเยี่ยม 
  
 
 1. วิธีการ พัฒนา 
 โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี โดยดูแลสภาพแวดล้อมของโรงเรียนอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดสุขลักษณะใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การท าความสะอาดและการดูแลเรื่องความปลอดภัยเพื่อให้เด็กเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ที่ดี โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์กิจกรรมระดับปฐมวัย สนามเด็กเล่น ในห้องเรียน
มีส่ือ/อุปกรณ์ ของเล่นท่ีสามารถท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โครงการต้นกล้าคุณธรรม เป็น
โครงการท่ีได้รับความร่วมมือจากครูพระสอนศีลธรรมเพื่อมาสอนคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก มีเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  
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 2 . ผลการพัฒนา  
 นักเรียนสามารถเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียนเพราะมีส่ืออุปกรณ์ต่างๆ มากมายท าให้เหมาะสมกับ
ความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก นักเรียนได้รับความรู้อย่างหลากหลายจากวิทยากร
ผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ จากภายนอกโรงเรียนมาแนะน าให้ความรู้อย่างหลากหลาย ท าให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์โดยตรงและโดยอ้อม ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 9 อยู่ในระดับดีเย่ียม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรมีการด าเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีการวัดและประเมินผลและน าผลการประเมิน
มาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของกิจกรรมต่างๆ สถานศึกษาน านวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อพัฒนาเด็ก มีการน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้น่าสนใจเหมาะกับยุคสมัยปัจจุบัน 
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มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (5 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 10   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์  และ 
                     จุดเนน้ของการศึกษาปฐมวัย (น้ าหนัก 5 คะแนน)   
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

1 จัดโครงการ ต้นกล้าคุณธรรม 
และ English for kids   
 

3 3 ดีเย่ียม โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังนี ้
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 
2. โครงการต้นกล้าคุณธรรม 
3. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

2 ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมาย 
 

2 1.60 ดีมาก 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.60 ดีเยี่ยม 

 
 1 . วิธีการ พัฒนา 
 สถานศึกษาได้พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ  มาตรฐานในระดับสากล  และมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์   จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา ให้มีทักษะในการด ารงชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเอกลักษณ์  คิดดี  พูดดี  ท าดี  นักเรียน
ได้ปฏิบัติโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โครงการต้นกล้าคุณธรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
รวมท้ังโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายจุดเน้นของสถานศึกษา      คือ “กาย
อ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน”      
 2 . ผลการพัฒนา  
 นักเรียนมีการปฏิบัติตามหลักธรรมในการคิด พูด และกระท า มีกิริยาวาจาอ่อนหวาน โอบอ้อมอารี 
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และรู้จักแบ่งปันผู้อื่น นักเรียนมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาตามวัย มีความพร้อมท่ีจะเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 10 
อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์  ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์  ของสถานศึกษา   โรงเรียนควรจัด
กิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้นักเรียน ตระหนักถึงความส าคัญ ของแสดงออกถึงพฤติกรรม กายอ่อนน้อม วาจา
อ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยนอย่างสม่ าเสมอ และปฏิบัติจนเป็นลักษณะนิสัยพัฒนาผู้เรียนให้มีเมตตากรุณา
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่   เสียสละ  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 
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มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (5 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
ให้  
                     สูงขึ้น  (น้ าหนัก 5 คะแนน)   
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย     
 

 
 

3 2.40 ดีมาก โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัย 
2. โครงการต้นกล้าคุณธรรม 
3. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
4. กิจกรรมการเรียนรู้จากเศษ
วัสดุผ่านกระบวนการ
ประดิษฐ์ 

2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย 
 
 
 

2 2 ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.40 ดีมาก 
  
 1 . วิธีการ พัฒนา 
 สถานศึกษาจัดโครงการต่างๆ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือกระท าด้วยตนเอง เด็กปฐมวัย
เรียนรู้ผ่านการเล่น เช่น การให้นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน 
นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติเพื่อหาความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก จัดส่ือการสอนจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็ก ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในระดับปฐมวัย 
 
 2 . ผลการพัฒนา  
 สถานศึกษาด าเนินการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย  จุดเน้น  ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา  เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย  โครงการต้นกล้าคุณธรรม  โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมการเรียนรู้จากเศษวัสดุผ่านกระบวนการประดิษฐ์  เพื่อให้นักเรียนเกิด
จิตส านึกตามปรัชญาของโรงเรียนคือ “คิดดี ท าดี พูดดี ” และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 11 ในระดับดีมาก  
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

สถานศึกษาควรมีการด าเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลและน าผลการประเมินมา
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของกิจกรรมต่างๆ สถานศึกษาน านวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อพัฒนาเด็ก โดยให้เด็ก 
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือกระท า จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เสริมสร้างความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์  
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ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (30 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ (น้ าหนัก 5 คะแนน)  
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

1 มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ  
 
 
 

0.5 0.46 ดีเย่ียม    โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดย
จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม 
ดังนี ้
1. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
   - กิจกรรมกีฬาสี 
   - การแข่งขันกีฬาภายนอก
สถานศึกษา เช่น ฟุตบอล  เทเบิล
เทนนิส วอลเลย์บอล และอื่นๆ 
   - กิจกรรมขยับกายก่อนขึ้นเรียน 
   - การแข่งขันเต้นแอโรบิคประกอบ
เพลง 
   - ส่งเสริมพัฒนาการทางกาย อารมณ์
สังคมและสติปัญญาตามศักยภาพโดย
การใช้เกมกีฬานันทนาการเสริม เช่น 
กีฬาปิงปอง ฟุตบอล เทควันโด เกม
หมาก 
ฮอส / หมากรุก 
  - กิจกรรมช่ังน้ าหนัก-วัดส่วนสูง 
  - อบรมนักเรียนแกนน าปูองกัน 
ยาเสพติด 
  - จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้าน
ทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์ 
   - กิจกรรมประกวดภาพระบายสี 
   - กิจกรรมโครงงานวิชาทัศนศิลป์ 
   - กิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ ามัน 
   - กิจกรรมไหว้ครู  ดนตรี  นาฏศิลป์ 

2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน      
 
 
 

0.5 
 

0.45 ดีเย่ียม 

3 ปูองกันตนเองจากส่ิงเสพ
ติดให้โทษและหลีกเล่ียง
ตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง
ต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ   
 
 

1 
 

0.97 ดีเย่ียม 

4 เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 
 
 
    

1 0.98 ดีเย่ียม 

5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 

1 0.92 ดีเย่ียม 
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 1. วิธีการพัฒนา  
           โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตาม
ศักยภาพท่ีนักเรียนสนใจ และส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการดูแลสุขภาพของตนเอง เช่น กิจกรรม
กีฬาสี 
การแข่งขันกีฬาภายนอกสถานศึกษา  กิจกรรมขยับกายก่อนขึ้นเรียน   การแข่งขันเต้นแอโรบิกประกอบ
เพลง   ส่งเสริมพัฒนาการทางกาย อารมณ์สังคมและสติปัญญาตามศักยภาพโดยการใช้เกมกีฬานันทนาการ
เสริม เช่น กีฬาปิงปอง ฟุตบอล เทควันโด เกมหมากฮอส / หมากรุก     กิจกรรมช่ังน้ าหนัก-วัดส่วนสูง    
อบรมนักเรียนแกนน าปูองกันยาเสพติด   กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพ เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความสามารถในส่ิงท่ี
ตนเองถนัด 
  
             2. ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/จัดโครงการ ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิด การปฏิบัติ การแก้ปัญหา 
ส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเอง เห็นประโยชน์ของการออกก าลังกายและสร้างผลงานจากการเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมต่างๆได้ ปูองกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม               
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 1 ในระดับดีเย่ียม 
 
           3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรจะให้ความรู้ส าหรับนักเรียนบางกลุ่มท่ีมีน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ชอบการออก
ก าลังกาย โดยการจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม เพื่อให้เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย มีสุขภาพที่ดี และมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลและน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้เกิด

 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

6 สร้างผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  
ดนตรี/นาฏศิลป์         
กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 

1 0.95 ดีเย่ียม     - กิจกรรมอมรินนิทรรศ 
   - กิจกรรมพัฒนาทักษะดนตรี 
อังกะลุง/ขลุ่ย 
   - ศิลปินน้อย 
   - ทัศนศึกษา 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    - กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
   - กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด 
   - กิจกรรมเพื่อสังคมและ              
สาธารณประโยชน์ 
   - กิจกกรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.73 

 
ดีเยี่ยม 
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ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่นักเรียน  
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (น้ าหนัก 5 คะแนน)  
  

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตร  
 
 
 

2 1.72 ดีมาก      โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดย
จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม 
ดังนี ้
1. โครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด   
2. โครงการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต   
   - กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
   - กิจกรรมอบรมก่อนสอบนักธรรม
ศึกษา 
   - กิจกรรมอบรมนักเรียนหน้าเสาธง
ตอนเช้า 
   - กิจกรรมตักบาตรในวันส าคัญ 
   - กิจกรรมค่ายคุณธรรม ช้ัน ป.1-5  
กายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน  จิตใจ
อ่อนโยน 
3. กิจกรรมก่อนจากฝากธรรมของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖   
- กิจกรรมค่ายคุณธรรมสานสายใย
ครอบครัวรอบรั้วโรงเรียน (คนดีของแม่) 
ช้ัน อ.1-ป.6 
4. กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิม             
พระชนมพรรษา 
5. ผลงานนักเรียน 
6. เกียรติบัตรนักเรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม    
 

2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
 
 
 
 

1 
 

1 ดีเย่ียม 

3 ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง  
 
 
 
 

1 0.85 ดีมาก 

4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม           
 
     

1 0.93 ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.50 ดีเยี่ยม 
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 1 . วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ โดยจัดโครงการ/กิจกรรม   
ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของนักเรียนท่ีดี ได้แก่ สุภาพ นอบน้อม โอบอ้อมอารี มีเมตตากรุณา 
ช่วยเหลือผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซื่อสัตย์สุจริต มุมานะในการเรียน ดูแลรักษาสถานท่ีและส่ิงของ
ท้ังส่วนรวมและส่วนตัว อยู่อย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทยและยึดมั่นในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข   

  
2. ผลการพัฒนา  

 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดโครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีวินัย มีความรับผิดชอบ และ
มีน้ าใจเอื้ออาทร มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม รู้คุณค่าและตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจาการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม มีผล
ประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 2 ในระดับดีเย่ียม 

  
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครู เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระธรรมศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องในการสอนของทุกสาระการเรียนรู้และมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 

 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง      
                    (น้ าหนัก 5 คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และ
ส่ือต่าง  ๆรอบตัว   
 
 

2 
 

1.72 ดีมาก      โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา 
โดยการจัดการเรียนรู้ และจัด
กิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ดังนี้ 
- โครงการอมรินทร์รักการอ่าน 
-  กิจกรรมการบันทึกการอ่าน 

ระดับ ป.1-ป.6 
- กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา

โดยใช้การค้นคว้าข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต 

- กิจกรรมภาษาพาสนุก  
- กิจกรรม Day camp ระดับ     

ป.1-ป.4 และกิจกรรมอยู่ค่าย 
พักแรม ระดับ ป.4-ป.6 

- กิจกรรมส่งเสริมความ สามารถ
ทางคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ 

- กิจกรรมอมรินทร์นิทรรศ 
- กิจกรรมส่งเสริมการน าเสนอ

ผลงาน และการแข่งขัน การ
น าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint ระดับ 
ป.4- ป.6 

2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน และต้ังค าถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรูเ้พิ่มเติม   
 
 

1 
 

0.90 ดีเย่ียม 

3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู้ระหว่างกัน 
 
 
 

1 
 

0.85 ดีมาก 

4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และน าเสนอผลงาน   
 
 

1 
 

0.86 ดีมาก 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.33 ดีมาก 
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 1. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนวัดอมรินทรารามได้ส่งเสริมผู้เรียนให้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้ และส่ือต่างๆรอบตัว เช่น โครงการ
อมรินทร์รักการอ่าน การบันทึกการอ่าน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาโดยใช้การค้นคว้าข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต  รวมท้ังยังส่งเสริมครูจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียน มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 
และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม การแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้   เช่น  การน าเสนอผลงานโดยพูด เขียน 
หรือการน าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint   กิจกรรมภาษาพาสนุก การแข่งขัน
ตอบปัญหาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์  และการแข่งขันการน าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint  
 

   2. ผลการพัฒนา  
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ในทุกกลุ่มสาระช่วยพัฒนา 

เพื่อฝึกใหม้ีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ท าให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด มุมหนังสือในห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน จดบันทึก สรุปจัดท าโครงการและ
น าเสนอโครงงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามความคิดของตนเอง มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3      
ในระดับดีมาก 
 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  

โรงเรียนต้องพัฒนาระบบการให้บริการของห้องสมุด พัฒนากิจกรรมการส่งเสริมการศึกษา 
ค้นคว้าด้วยตนเอง ควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอ่าน  ปรับปรุงบรรยากาศการใช้
ห้องสมุดให้เงียบสงบ น่าเข้าใช้บริการ  เพิ่มจ านวนหนังสือให้หลากหลาย และครบจ านวนตามความ
ต้องการของผู้เรียน เพิ่มปริมาณเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นให้เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียนท่ีมารับบริการ
ให้มากขึ้นรวมท้ัง โรงเรียนต้องเร่งสนับสนุนส่ือและแหล่งเรียนรู้  ครูต้องให้ความส าคัญในการกระตุ้นผู้เรียน
ให้มีนิสัยในการใฝุเรียนรู้ให้มากขึ้น 
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มาตรฐานที่ 4    ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้  
                     อย่างมีสติสมเหตุสมผล  (น้ าหนัก 5  คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

1. สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน  
ฟัง  และดู  และส่ือสารโดย
การพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

2 1.80 ดีเย่ียม       โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยการ
จัดการเรียนรู้ และจัด กิจกรรม เพื่อให้
ผู้เรียนผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบคิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล  ดังนี้ 
- กิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ 
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 
- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ

กระบวนการแก้ปัญหา 
- กิจกรรมการสอนแบบสืบสวน

สอบสวน 
- กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน 
- กิจกรรมการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ระดับช้ัน ป.5-6 
- กิจกรรมการประกวดโครงงาน

คณิตศาสตร์ระดับช้ัน ป.5-6 
- กิจกรรมการจัดค่ายวิทยาศาสตร์

ระดับช้ัน ป.5 
       -  ภาพถ่ายกิจกรรม  
       -  เอกสาร/ผลงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2. น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

1 0.85 ดีมาก 

3. ก าหนดเปูาหมาย  คาดการณ์  
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 

1 0.9 ดีเย่ียม 

4. มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

1 0.85 ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.40 ดีมาก 
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1. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนวัดอมรินทรารามได้ส่งเสริมผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิด 

สร้างสรรค์    ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุ สมผล    โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ จ าแนกเปรียบเทียบ สรุปข้อมูลเป็นองค์ความรู้   และให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง รวบรวมค้นคว้าและน าความรู้ท่ีได้ไปท ากิจกรรม สร้างช้ินงาน ผลงาน หรือโครงงาน รวมท้ังกิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด ฝึกคาดการณ์  ฝึกแสดงความคิดอย่างมี
เหตุผล ก าหนดเปูาหมายและแนวทางการตัดสินใจจากสถานการณ์จริง เช่น กิจกรรมการแข่งขันทาง
วิชาการ   เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้นักเรียนฝึกการคิดทักษะในด้านต่างๆ     กิจกรรมวันมาฆบูชา   ผู้เรียน
เวียนเทียน กิจกรรมแห่เทียนพรรษา   เขียนเรียงความเกี่ยวกับวันแม่/วันพ่อ  เขียนแสดงความรู้สึกท่ีมีต่อ      
ค าว่าแม่  บูรณาการหรือโครงงาน  ผู้เรียนรวบรวมความรู้ความคิดมาสร้างเป็นความรู้ใหม่แสดงความคิด
ความสามารถเป็นโครงงานหรือช้ินงาน ท่ีแสดงถึงความรู้และบูรณาการจัดการทางด้านศิลปะอย่างมี
จินตนาการ เช่น ช้ินงาน ผลงานท่ีเช่ือมโยงความรู้สาระทางวิชาการกับวิชาศิลปะ เข้าร่วมประกวดผลงาน
ทางด้านศิลปะ 
 

2. ผลการพัฒนา 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ในทุกกลุ่มสาระช่วยพัฒนา 

เพื่อฝึกใหม้ีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้มาวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
สรุปข้อมูลเป็นองค์ความรู้ได้  แสดงความคิดอย่างมีเหตุผล ผู้เรียนรวบรวมความรู้ความคิดมาสร้างเป็น
ความรู้ใหม่แสดงความคิดความสามารถเป็นโครงงานหรือช้ินงาน และผู้เรียนมีโครงงานหรือช้ินงาน ผลงาน 
ท่ีแสดงถึงความรู้  ความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ   มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 4 ในระดับ
ดีมาก 
 

3.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนจะต้องพัฒนาก าหนดแผนพัฒนาครู เพื่อยกระดับความสาม ารถในการจัดการเรียนรู้ที่

พัฒนาการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ของนักเรียน ควรมีการจัดสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้   ความคิดเห็น  เทคนิค
วิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ ของคณะครู เพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
การจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน    จัดระบบสารสนเทศท่ีชัดเจนและรวดเร็วต่อการใช้งาน   
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มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร    (น้ าหนัก 5 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ์  

1 1 ดีเย่ียม      โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ /
กิจกรรม ดังนี ้
  -กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
  -กิจกรรม  Day  Camp 
  -กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ–ยุวกาชาด 
  -กิจกรรมคิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ป. 1-6 
  -กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของ สสวท . ระดับช้ัน ป. 
5-6 
  -กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ 
  - กิจกรรมจัดค่ายวิทยาศาสตร์                 
ระดับช้ัน      ป. 5-6 
  - กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
  - กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับช้ัน 
ป. 1-6 
  - กิจกรรมแข่งขันวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ระดับช้ัน ป. 1-3 
  - กิจกรรมแข่งขันการน าเสนอผลงาน 
โปรแกรม Microsoft Power Point  
  - กิจกรรมสร้างภาพเคล่ือนไหว            
ระดับช้ัน   ป. 5-6 
  - กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ก่อน O-NET และ LAS  ของนักเรียน
ระดับช้ันป. 5-6 
  -กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้
หนังสืออ่านเพิ่มเติม และส่ือ IT 

2 ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์   

1 1 ดีเย่ียม 

3. ผลการประเมินการอ่านคิ
วิเคราะห์และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์  

2 1.70 ดีมาก 
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มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร    (ต่อ) 
 

 
1. วิธีการพัฒนา   

โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่างๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน โดยการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง โดย
จัดท ากิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมคิดเลขเร็ว กิจกรรมบันทึกการอ่าน กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมจัดค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียนทุกวันเสาร์ และสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมให้
นักเรียนพูดภาษาอังกฤษหน้าเสาธงทุกวัน 
 
2.   ผลการพัฒนา   

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย นักเรียนได้ฝึกทักษะในด้าน 
ต่างๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน พัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน และช่วยพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ 
ซึ่งผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 5 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
3.  แนวทางการพัฒนา 

 ในบางรายวิชาโรงเรียนควรจัดครูที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาเอก เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และก าหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้        
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้
เทคโนโลยี ได้แก่ การอบรมครูใหม่ เกี่ยวกับเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
มีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ รวมท้ังมีการทดสอบผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียนตามท่ีก าหนดในหลักสูตรโดยคิดออกมาเป็นภาพรวมของโรงเรียน 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

4 ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์   

1 0.60 ดี   - กิจกรรมสาธิต ผลิต และจ าหน่าย 
ผลงานผู้เรียนระดับช้ัน ป.1-6 
  - กิจกรรมการเรียนการสอนเสริม
ศักยภาพนอกเวลาเรียนปกติ  
  - รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2554 
  - ผลสัมฤทธิ์การสอบ NT  O-NET และ 
LAS   
  - ภาพถ่ายกิจกรรม 
  - เอกสาร/ผลงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.30 ดีมาก 
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มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และเจตคติที่ดี 
                    ต่ออาชีพสุจริต    (น้ าหนัก 5 คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

1 วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ   

2 1.85 ดีเย่ียม     โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม 
ดังนี ้
  - กิจกรรมอบรมบ่มเพาะปัญญา 
  - กิจกรรมบูรณาการธรรมศึกษากับ
ทักษะชีวิต ช้ัน ป.4-6 
  - กิจกรรมตักบาตรวันพระและถวาย
ภัตตาหารพระช่วงเข้าพรรษา 
  - กิจกรรมค่ายคุณธรรม ช้ัน ป.1-6 (กาย
อ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน) 
  - กิจกรรมค่ายคุณธรรมสานสายใย
ครอบครัวรอบรั้วโรงเรียน (คนดีของแม่ 
ช้ัน อ.1-ป.6) 
  - กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
  - กิจกรรมจัดแสดงและน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระในระดับ
ประถมศึกษา 
  - กิจกรรมสาธิต ผลิต และจ าหน่าย 
ผลงานผู้เรียนระดับช้ัน ป.1-6 
  -กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 
  -กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและ
สัปดาห์ห้องสมุด 
  -กิจกรรมวันสุนทรภู ่
  - ภาพถ่ายกิจกรรม 
  - เอกสาร/ผลงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2 ท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งมั่นพัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง  

1 0.87 ดีมาก 

3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้   1 0.92 ดีเย่ียม 

4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 

1 0.94 ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.58 ดีเยี่ยม 
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 1.  วิธีการพัฒนา   
 โรงเรียนได้ด าเนินจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการท างาน รักการท างานสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ได้แก่ กิจกรรมอบรมบ่มเพาะปัญญา กิจกรรมบูรณา
การธรรมศึกษากับทักษะชีวิต กิจกรรมค่ายคุณธรรม (กายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน) 
กิจกรรมค่ายคุณธรรมสานสายใยครอบครัวรอบรั้วโรงเรียน (คนดีของแม่) กิจกรรมจัดแสดงและน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา กิจกรรมสาธิต ผลิต และจ าหน่ายผลงาน
ผู้เรียน และได้จัดกิจกรรมท าสมาธิตอนเช้าก่อนเข้าเรียน  อีกท้ังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อฝึกทักษะชีวิต
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้มีประสิทธิภาพในการอยู่กับกับผู้อื่น 
 
 2. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะในด้านต่างๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน  
ช่วยพัฒนานักเรียนให้รู้จักการวางแผนการท างานและการด าเนินงานจนส าเร็จ ท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 6  อยู่ใน
ระดับ ดีเย่ียม 
 
 3. แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการท างานร่วมกัน  นักเรียนจะได้รู้จักการวางแผน       
การท างานอย่างเป็นขั้นตอน การด าเนินงานจนส าเร็จ  โดยกิจกรรมจะเน้นปฏิบัติท าให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
จริงเกิดความสนุกสนาน และท างานอย่างมีความสุข ให้นักเรียนมุ่งมั่นพัฒนางาน เกิดความภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ ท าให้นักเรียนเกิดประสบการณ์จริง และสามารถน าความรู้ท่ีได้จากกิจกรรมนี้ไปปรับใช้ใน        
ชีวิตประจ าวันได้ 
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มาตรฐานด้านการจัดการการศึกษา (50 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
                 (น้ าหนัก 10 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ / กิจกรรมที่ท า) 

1 ครูมีการก าหนดเปูาหมาย คุณภาพ
ผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 

1 0.87 ดีมาก โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังนี ้

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ) 
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

2. วิจัยในช้ันเรียน 
3. โครงการพัฒนาคุณธรรม น า
ชีวิต “เรียนดี ประพฤติดี” 
4. โครงการรักการอ่านสัมพันธ์กับ
อินเทอร์เน็ต 
5. โครงการอมรินทร์นิทรรศ 
6. โครงการพัฒนาข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา 

  7. โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
  8. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม
ศักยภาพ 
  9. กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
 10. กิจกรรมสุขภาพดีมีสุข 
- กิจกรรมศึกษาดูงานท่ีสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนามและภายใน
ต่างประเทศ 

 11. แบบฝึกหัดและแบบประเมิน 
ตัวชี้วัดท้ัง 8 กลุ่มสาระ 

 12. แบบ ปพ. 5 และแบบ วผ.1-4 
 13. แบบทดสอบทุกกลุ่มสาระ 
 14. แบบประเมินนักเรียน 
 15. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
 16. แผนการจัดการเรียนรู้ 

2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
 

1 0.80 ดีมาก 

3 ครูออกแบบ และการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา 
 

2 1.85 ดีเย่ียม 

4 ครูใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 

1 0.95 ดีเย่ียม 

5 ครูมีการวัด และประเมินผลท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย   
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.98 ดีเย่ียม 
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ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ / กิจกรรมที่ท า) 

6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการ
เรียน และคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค 
 

1 0.98 ดีเย่ียม  17. แฟูมศึกษานักเรียนเป็น
รายบุคคล 
 18.  จัดอมรม/สัมมนาครูและ  
   บุคลากรทางการศึกษาโดยจัด  
    อมรมภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 
19. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรไป
อบรม/สัมนาตามความต้องการ
และความสมัครใจ 
20. ภาพถ่ายกิจกรรม 
21. เอกสาร/ผลงานอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

7 ครูมีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอน 
 

1 0.89 ดีมาก 

8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา  
 

1 0.98 ดีเย่ียม 

9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่

ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม

ความสามารถ 

1 0.97 ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 10 9.27 ดีเยี่ยม 

 
1. วิธีการพัฒนา  

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน และจัดการเรียนรู้ให้มี
หลากหลายรูปแบบ เพื่อ  พัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ และตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญาได้อย่างเหมาะสม โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนให้ได้ผลสูงสุด โดยน าส่ือเทคโนโลยีผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูคอยให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  และได้มีการท าวิจัยในช้ันเรียนในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ
เพื่อน ามาปรับในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุด  ซึ่งครูจะประพฤติและเป็นตัวอย่าง
ท่ีดีแก่ศิษย์  และปฏิบัติหน้าท่ีการสอนและงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับผิดชอบอย่างเต็มท่ี 
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2. ผลการพัฒนา 

ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายตามความถนัดในแต่
ละวิชา นักเรียนสามารถเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างต้ังใจและมีความสนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยครูจะแนะน า ให้ค าปรึกษา อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะนักเรียนท่ีมีปัญหาในด้านการเรียนรู้  ท า
ให้ครูได้รู้ถึงการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ และเป็นครูมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นส่ิงท่ี
น าไปสู่การจัดการเรียนการสอนให้ประสบผลส าเร็จ  ท าให้การศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีต้ังไว้  
สร้างผู้เรียนให้เป็นคนดีและมีคุณภาพ  ซึ่งผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 7 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม  

 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนต้องพัฒนาครูโดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มาให้ความรู้กับคณะครูเพิ่ม
ศักยภาพในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้สอดคล้องและเตรียมพร้อมเข้าการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและพัฒนาความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ครูควรมีโอกาส
ศึกษาเพิ่มเติมในเนื้อหาสาระและเทคนิควิชาการใหม่ๆ เพื่อน าความรู้มาสร้างพื้นฐานการศึกษาให้แก่
ผู้เรียน เพราะการสร้างผู้เรียนในระดับพื้นฐานเป็นการวางรากฐานท่ีส าคัญแก่ชีวิต 

 

 
 
 
 
 
 



104 

 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
                 (น้ าหนัก 10 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ / กิจกรรมที่ท า) 

1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า 
และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการ
พัฒนาผู้เรียน 
  

1 1 ดีเย่ียม โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังนี ้
     1. ผู้บริหารมีความรู้
ความสามารถได้รับเชิญให้เป็น
วิทยากรให้ความรู้กับการอบรม
สัมนาอยู่เสมอ 
    2. ผู้บริหารมีความรู้
ความสามารถพัฒนาโรงเรียนในทุกๆ
ด้าน ท าให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้ครูจากสังกัดต่างๆท้ังใน
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้า
มาศึกษาดูงาน 
   3. บริหารงานโดยใช้หลักธรรม
มาภิบาลให้ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการจัดกิจกรรมส่งเสริม สบันสนุน
ให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 
    4. ผู้บริหารปฎิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมมี
ภาวะผู้น าและมุ่งมั่นในการ
บริหารงาน อุทิศเวลาให้กับการ
ท างาน 
    

2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม และใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐาน
คิดท้ังด้านวิชาการ และการ
จัดการ 
 

2 1.75 ดีเย่ียม 

3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  
 

2 2 ดีเย่ียม 

4 ผู้บริหารส่งเสริม และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 
 

2 1.70 ดีเย่ียม 

5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา  
 

1 0.80 ดีมาก 

6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษา
ทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา 

2 2.00 ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 10 9.25 ดีเยี่ยม 
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1. วิธีการพัฒนา  
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า และมีความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้

หลักการบริหารแบบการมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการ
และการจัดการ ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ อบรมสัมมนาให้กับหน่วยงานต่างๆ อยู่เสมอ จัด
กิจกรรมศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ตนเอง และผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา และเอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา 

 
2. ผลการพัฒนา 
จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ท าให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะความเป็นผู้น าอุทิศและมุ่งมั่นกับการ

ท างาน ให้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝุาย ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ นักเรียนและผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษามีผลประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 8 ในระดับ ดีเย่ียม 

 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

       ผู้บรหิารมีการส่งเสริมให้ครูมีการผลิตส่ือการสอน ใช้ส่ืออย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง เพือ่ให้
เกิดการพัฒนาการผลิตและใช้ส่ือท่ียั่งยืน สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน ให้ครูมีโอกาสศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อน าความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาปรับปรุงเทคนิคและวิธีการสอนให้มีความหลากหลาย
และทันต่อเหตุการณ์รวมท้ังสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ  
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มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี      
                 ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  (น้ าหนัก 5 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ / กิจกรรมที่ท า) 

1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้ และ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 
 

 

 

 

 

 

2 2 ดีเย่ียม       โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
มาตรฐานการจัดการศึกษา เพื่อให้
คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติตาม
บทบาท หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ดังนี้ 
    - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    - ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
    - รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน 
    - รายงานการสังเคราะห์มติ/
นโยบายท่ีเกิดจากการตัดสินใจของ
คณะกรรมกาสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
    - ภาพถ่ายการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
    - แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
    - กิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง 
    - ภาพถ่ายกิจกรรม 
    - เอกสาร/ผลงานอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
 
 
 
 
 
 

1 0.80 ดีมาก 

3 ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 

2 1.60 ดีมาก 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.40 ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 



107 

 

1. วิธีการพัฒนา  

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนามาตรฐานด้วยการจัดการศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยการ
จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อก าหนดมติและนโยบายการพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ 
จัดการประชุมวันผู้ปกครองเครือข่าย และกิจกรรมวันผู้ปกครองพบครู เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาส าหรับบุตรหลาน  

 
2. ผลการพัฒนา 

โรงเรียนสามารถด าเนินกิจการต่างๆ ให้บรรลุตามเปูาหมายท่ีต้ังไว้ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง และชุมชน  ท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานท่ี 9 ในระดับ ดีมาก 

 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนควรมีการจัดประชุมร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ และร่วมมือ

ระหว่างองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในชุมชนให้
มากขึ้น 
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มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา 
                    คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  (น้ าหนัก 10 คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

1 หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น  

2 1.60 ดีมาก          โรงเรยีนได้ด าเนนิการพฒันา
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา เพื่อให้
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ดังนี้ 
     - หลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    - จัดท าแบบฝึกหัดและแบบประเมิน
ตัวชี้วัด  8  กลุ่มสาระการเรียนรู ้
    - แผนการจัดการเรียนรู้หรือโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
    - จัดท าโครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
    - จัดท าโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน   เป็น
ส าคัญ   ผู้เรียนสามารถบันทึกสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง 
    - การก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 
    -  การก ากับ  ติดตาม การบันทึกการ
นิเทศ 
 

2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ี
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความ
สนใจ  

2 1.60 ดีมาก 

3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี
ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความ สามารถ 
ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน  

1 1 ดีเย่ียม 

4 สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  

1 1 ดีเย่ียม 

5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
อย่างสม่ าเสมอ 

2 2 ดีเย่ียม 
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มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา 
                    คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  (ต่อ) 
ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 2 ดีเย่ียม      -  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
จัดการศึกษา 
     - การส ารวจข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
    - การคัดกรองและจ าแนกเป็นกลุ่มตาม
สภาพของผู้เรียน 
    - การจัดกิจกรรมปูองกัน  แก้ไข  และ
พัฒนา ผู้เรียนตามสภาพอย่างเหมาะสม 
รวมท้ังมีการประเมินผล 
    - รายงานการด าเนินการเยี่ยมบ้าน 
    - รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    - แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
จัดการศึกษา สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 10 9.20 ดีเยี่ยม 

 
 

1. วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษาได้มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแสดงจุดเน้นของสถานศึกษา โดยมีการออกแบบ
โครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ มีการบริหารจัดการท่ีส่งเสริมให้ครูน าหลักสูตรสู่การจัดการ
เรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการอย่างท่ัวถึง มีการนิเทศ ติดตามก ากับดูแลการใช้หลักสูตรให้เกิด
ประสิทธิภาพ น าผลการนิเทศ การจัดการเรียนรู้มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน และปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
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2. ผลการพัฒนา 
  สถานศึกษามีระบบการบันทึก การรายงานผลข้อมูลของผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและข้อมูล
รายบุคคลอีกท้ังมีรายวิชาและกิจกรรมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ 
ความสนใจ  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน มีระบบการนิเทศการเรียนการ
สอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอยู่เสมอ รวมท้ัง มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล สามารถ
ช่วยเหลือ ดูแลนักเรียนได้อย่างท่ัวถึง  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 10 อยูใ่นระดับดีเย่ียม 
 

     3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
สถานศึกษาควรก าหนดการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการน าหลักสูตร

ไปใช้พัฒนาระบบนิเทศการเรียนการสอน  ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ ส่ือ อุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  การท าวิจัย และน าแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการเรียนการสอนให้มากขึ้นในทุกสาระการเรียนรู้   จัดให้มีการอบรมเชิงพัฒนาบุคลากร ให้มีความ
ตระหนักในการจัดการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตร  ระบบนิเทศ  การจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาส่ือ
และนวัตกรรม และระบบการบันทึก และส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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มาตรฐานที่ 11    สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม 
                    ศักยภาพ  (น้ าหนัก 10 คะแนน)  
ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

1 
 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาด
และปลอดภัย มีส่ิงอ านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  
 
 
 
 
 
 

4 3.20 ดีมาก             โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
1. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
    - กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน ห้องศูนย์ส่ือท่ี  
เอื้อต่อการเรียนรู้แบบ BBL 
    - กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ส่ิงแวดล้อม 
    - กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์
ประจ าห้องต่างๆ 
    - จัดจ้างพนักงานท าความสะอาดห้องส้วม 
2. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                                                                                                                                       
    - กิจกรรมส ารวจจุดเส่ียงในโรงเรียน 
    - กิจกรรมปูองกันอุบัติเหตุในโรงเรียน 
    - กิจกรรมดูแลการกลับบ้านของนักเรียน 
    - กิจกรรมโฮมรูม 
    - กิจกรรมสร้างเสริมทักษะการดูแลตนเอง
ให้ปลอดภัย 
    - การปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวันของครูและ
บุคลากร 
3. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
    - กิจกรรมกีฬาสี 
    - เชิญวิทยากรหน่วยงานใกล้เคียง เช่น  
รพ. ศิริราช 
    - การบริหารแอโรบิกตอนเช้า 

2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน  
 
 
 
 
 
 
 

3 2.40 ดีมาก 
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มาตรฐานที่ 11    สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม   
                      ศักยภาพ   (ต่อ) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

3 จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 3 ดีเย่ียม     - ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
    - รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
    - กิกรรมส้วมสุขสันต์ 
4. โครงการรักการอ่านผสาน
อินเทอร์เน็ต 
     - กิจกรรมรักการอ่านผสาน
อินเทอร์เน็ต 
    - กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาในวัน
ส าคัญต่างๆ โดยสืบค้นจาก
อินเทอร์เน็ต 
    - น าเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Power Point  
    - จัดตารางการใช้ห้องสมุด 
    - ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
    - ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ 
    - เอกสาร/ผลงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 10 8.60 ดีมาก 

 
  1.  วิธีการพัฒนา   

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม ส่ิงอ านวยความสะดวก พอเพียง ใช้การได้ดี  น า ไปสู่การพัฒนา
ผู้เรียนทุกด้าน ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด อาคารเรียน  อาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้ การบริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน    โดยมีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีแหล่งเรียนรู้ 
ได้แก่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ส่ิงแวดล้อม ซ่อมแซมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประจ าห้อง โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ได้แก่ ส ารวจจุดเส่ียงของโรงเรียน กิจกรรมปูองกันอุบัติเหตุในโรงเรียน การดูแลการกลับบ้านของ
นักเรียน กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดูแลตนเองให้ปลอดภัย โครงการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมกีฬา
สี  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการรักการอ่านผสานอินเทอร์เน็ต ได้แก่ กิจกรรมรักการอ่าน
ผสานอินเทอร์เน็ต ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสถานศึกษาได้จัดกิจ
กรรมการบริหารแอโรบิคตอนเช้าเป็นต้น 
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 2. ผลการพัฒนา 
  จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีความสะอาดและ
ปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อต่อผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานท่ี 11 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
 3. แนวทางการพัฒนา  

โรงเรียนควรพัฒนา งานอาคารสถานท่ี   งานสาธารณูปโภค ไปพร้อมกับ งานส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ด าเนินการส ารวจซ่อม/บ ารุง อาคารสถานท่ี ให้พร้อมและเพียงพอกับจ านวนนักเรียน  
จัดระบบสาธารณูปโภค ท้ังภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องสมุด ให้มีความสะดวกเพียงพอและใช้
การได้ดี    นอกจากนี้ยังจัดสภาพแวดล้อม โดยด ารงรักษาพื้นท่ีสีเขียวเพื่อให้นักเรียนได้พักผ่อน และมี
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนท่ัวทั้งบริเวณสถานศึกษา 

จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมงานด้านสุขภาพอนามัย งานสุขาภิบาล โภชนาการ
และความปลอดภัยของผู้เรียน   โดยก าหนดกิจกรรม  ปฏิทินการปฏิบัติงาน  ก ากับติดตามการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อปูองกัน ให้ความช่วยเหลือและแนะน าในกรณีท่ีนักเรียนต้องการความช่วยเหลืออย่าง
เร่งด่วน  และประสานความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลราช  ศูนย์สาธารณสุข 33 
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานเอกชน   เพื่อให้บริการความรู้และแนวทางการปูองกันตนเองและโรคติดต่อ
อื่นๆ ให้ค าปรึกษาเรื่องสุขภาพ ส่งเสริมการออกก าลังกาย เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพดี มีน้ าหนักตามเกณฑ์
มาตรฐาน ลดสถิติการเจ็บปุวย โรคอ้วน และอุบัติเหตุ ฯลฯ 

โครงการพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์  ท้ังนี้สถานศึกษาได้พัฒนาห้องสมุด  โดยจัด
สภาพบริเวณให้เหมาะสม จัดหาเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้บริการแก่นักเรียน ให้สามารถสืบค้นข้อมูลและพัฒนา
ตนเองได้ตามศักยภาพจัดศูนย์บริการสารสนเทศ และมีห้องสมุดท่ีมีบรรยากาศ หนังสือและอุปกรณ์
เครื่องมือท่ีทันสมัย    รวมท้ังมีห้องสืบค้นข้อมูล ท่ีมีประสิทธิภาพ  นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลได้   โดยใช้
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

งานโสตทัศนูปกรณ์/ส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี ด าเนินการจัดหาและรวบรวมส่ือ นวัตกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ อ านวยความสะดวกให้ครูผู้สอนใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพแก่นักเรียน โดยติดต้ัง Server เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลให้แก่เครือข่ายภายในสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง     
                   (น้ าหนัก 5 คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  
 
 
 
 
 

1 1 ดีเย่ียม        โรงเรียนมีการจดัระบบการประกัน
คุณภาพภายในโดยจัดโครงการ/กิจกรรม 
ดังน้ี 
    - แผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2555 
    - แผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา 2555 
    - คู่มือปฏิบัติงาน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2555     
   - เครื่องมือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
   - เครื่องมือประเมินตนเองการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาโรงเรียน 
วัดอมรินทราราม 
   - กิจกรรมเสริมวิชาการ/กิจกรรมชมรม 
    - รายงานการประชุมกรรมการ
สถานศึกษา ข้ันพื้นฐาน 
    - รายงานการประชุม หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู/้การประชุมครูประจ าเดือน 
    - รายงานการประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 
    - รายงานการประชุมสมาคมผู้ปกครอง
และคร ู
    - สารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียน 
ผู้เรียน คร ูและผู้บริหาร 
    - แบบส ารวจความถนัด/ความต้องการ
พัฒนาครู ข้อมูลครูผู้สอน สายช้ันอนุบาล 
ป.1-6 ปีการศึกษา  2555 
    - แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน 
ระดับช้ัน อ.1 – ป.6 ปีการศึกษา 2555 

2 จัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
 
 
 
 
 

1 1 ดีเย่ียม 

3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  
 
 
 

1 1 ดีเย่ียม 
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มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด 
                   ในกฎกระทรวง    (ต่อ) 
ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

4 ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 

0.5 0.5 ดีเย่ียม    - ผลการประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายในของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    - ระเบียบการวัดและประเมินผลของ
โรงเรียน 
    - รายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี    ของสถานศึกษา 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนปีการศึกษา 2555 
    - รายงานผลสัมฤทธิ์การสอบ NT   
O-NET และ LAS   
        - แบบบันทึกการไปอบรม 
สัมมนาของบุคลากร 
    - หนังสือน าส่งหน่วยงานต้นสังกัด 
    - แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
    - หนังสือเชิญประชุม 
    - เอกสารประกอบการประชุม 
     - ค าสั่ง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประชุมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
- ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า
หลักสูตร 
    - ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน 
  - ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา 

5 
น าผลการประเมินคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 

0.5 0.5 ดีเย่ียม 

6 
จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน  
 
 

1 1 ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 5 ดีเยี่ยม 
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 1.  วิธีการพัฒนา   
สถานศึกษามีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดโครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลายและให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ท างานโดย แต่งต้ังคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการจัดหลักสูตรสถานศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า
หลักสูตร แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา รวมท้ังมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 
 2. ผลการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา ใช้สารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา น าผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกมาใช้ก าหนดนโยบาย และปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึกของครูบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีการพัฒนาครู บุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และจากการ
จัดท ารายงานประจ าปีได้มีการน าเสนอรายงานประจ าปี รวมท้ังเผยแพร่รายงานประจ าปีและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน ซึ่งผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 12 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 3. แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนควรจัดอบรมครูเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูได้เข้าใจแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิธีการด าเนินงานต่างๆ และแบ่ง
งานให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และถือว่าประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 
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มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  (10 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม  สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                    (น้ าหนัก  10  คะแนน)     

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา
รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

5 4 ดีมาก โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัด 
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
และจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1. โครงการอมรินทร์รักการอ่าน 
  - รักการอ่านผสานอินเทอร์เน็ต 
  - กิจกรรมยอดนักอ่าน 
2. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ 
แหล่งเรียนรู้ 
3. โครงการห้องเรียนสีเขียว 
4. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
5. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
โดยการเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้
ความรู้ 
นักเรียน 
6.  กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
7.  กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8.  กิจกรรมตักบาตรวันพระและถวาย  
ภัตราหารพระช่วงเข้าพรรษา 
9. กิจกรรมค่ายคุณธรรมสานสายใย 
ครอบครัวรอบรั้วโรงเรียน(คนดีของ
แม)่ 
10. ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน 
11. ภาพถ่ายสถานท่ีแหล่งเรียนรู้ 
ต่าง ๆ 
 

2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 5 ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 10 9 ดีเยี่ยม 
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 1. วิธีการพัฒนา 
           สถานศึกษามีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการตามกิจกรรม โครงการ ท่ีก าหนดตามแผนปฎิบัติ
ราชการ มีการสร้างและพัฒนา ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังใน
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น เช่น จัดให้มีห้องพิเศษต่างๆ ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเรียนรู้ ได้แก่ ห้องเรียนสีเขียว 
ห้องสมุด ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล ห้องนาฏศิลป์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องอัจริยภาพ  
ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องทัศศิลป์ ห้องศูนย์ปฐมวัย ศาลาไทย ศาลาแปดเหล่ียม ห้องพยาบาล สนามเด็กเล่น 
สวนหย่อม  โรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครองและผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องใช้แหล่งเรียนรู้  ภายในโรงเรียน โดยพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณรอบๆโรงเรียนภายนอกโรงเรียน    มีการ
จัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักเรียนได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
โรงเรียนให้ได้รับประสบการณ์ตรงและได้เรียนรู้ จากสถานท่ีจริง  ได้แก่ วัดอมรินทราราม ต าหนักเขียว หลวง
พ่อโบสถ์น้อย โรงเรียนพระปริยติธรรม   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร   โรงพยาบาลศิ ริราช   
มิวเซียมสยาม   ค่ายลูกเสือริมธารรีสอร์ท จ. เพชรบุรี  โรงละครอักษรา  สยามโอเชียลเวิร์ล    พิพิธภัณฑ์หุ่น
ขี้ผ้ึงมาดามทุสโซ  พุทธมณฑล   สนามหลวง  
 
 2. ผลการพัฒนา  
            จาการด าเนินตาม โครงการ กิจกรรม ท่ีก าหนดตามแผนปฏิบัติราชการ มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้ใฝุเรียนใฝุรู้ แสวงหา
ความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถสร้างความรู้ ทักษะ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
รวมท้ังมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  
ชุมชุนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 13  ในระดับดีเย่ียม 
 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
           1. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ห้องเรียน 
สีเขียว ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล ห้องนาฏศิลป์ ห้องคอมพิวเตอร์  
ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องอัจริยภาพ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องทัศศิลป์ ห้องศูนย์ปฐมวัย ศาลาไทย ศาลาแปด  
เหล่ียม   สนามเด็กเล่น  สวนหย่อม  
           2. พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักท้องถิ่น รักท้องถิ่น เรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถอยู่ในสังคมได้ 
อย่างมีความสุข และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
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มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (5 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น    
                    (น้ าหนัก   5  คะแนน)     

ท่ี ตัวบ่งชี้  คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนดี ประพฤติดี สุขภาพ
ดี โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการและความเป็นพลโลก 

3 3 ดีเย่ียม โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา 
สถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาม 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ี 
ก าหนดขึ้น ดังนี้ 
- โครงการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต  
“เรียนดี ประพฤติดี สุขภาพดี”  
- โครงการ “ก่อนจากฝากธรรม”  
- โครงการพัฒนาคุณภาพงาน 
วิชาการ 

2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนดี ประพฤติดี สุขภาพ
ดี โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการและความเป็นพลโลก 

2 2 ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 5 ดีเยี่ยม 
 

1. วิธีการพัฒนา 
            สถานศึกษาได้พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐานในระดับสากล และมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษาให้มีทักษะในการด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี “กายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจ
อ่อนโยน” และจุดเน้นของสถานศึกษา คือ นักเรียนต้องเป็นคนคิดดี พูดดี ท าดี จึงมีการ จัดโครงการพัฒนา
คุณธรรมน าชีวิต “เรียนดี ประพฤติดี สุขภาพดี ”   โครงการ “ก่อนจากฝากธรรม ” รวมท้ัง จัดโครงการ
พัฒนาคุณภาพงานวิชาการ  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนดี ประพฤติดี สุขภาพดี มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
และความเป็นพลโลก 
 

 2. ผลการพัฒนา  
             จากผลการด าเนินงานจัดโครงการ กิจกรรม ส่งผลให้สถานศึกษาบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา และผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษาตามโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียน
ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต “เรียนดี ประพฤติดี สุขภาพดี ” โครงการ “ก่อนจากฝาก
ธรรม”เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตส านึกตามปรัชญาของโรงเรียนคือ “คิดดีท าดี พูดดี” โครงการพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการ  โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นพลโลก เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    
มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 14  ในระดับดีเย่ียม 

 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

            สถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อส่งเสริมพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์  
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โรงเรียนควร 
จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของแสดงออกถึงพฤติกรรมกายอ่อนน้อม วาจา 
อ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยนอย่างสม่ าเสมอ และปฏิบัติจนเป็นลักษณะนิสัยพัฒนาผู้เรียนให้มีเมตตากรุณา 
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เสียสละ มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 
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มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (5 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ  
                    ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น (น้ าหนัก  5  คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

1 จัดโครงการ กิจกรรมการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ผู้เรียนเป็นเลิศวิชาการ ส่ือสาร
สองภาษา  ล้ าหน้าทางการคิด 
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก 
  

3 2.40 ดีมาก         โรงเรียนได้ด าเนินการ 
พัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา 
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ดังนี้ 
- โครงการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต 

“เรียนดี ประพฤติดี สุขภาพดี” 
- โครงการ “ก่อนจากฝากธรรม” 
- โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทาง
ภาษา (ภาษาอังกฤษ) 
- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
-  กิจกรรมน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ 
 

2 ผลการด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรมการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนเป็น
เลิศวิชาการ ส่ือสารสองภาษา  
ล้ าหน้าทางการคิด ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก 
 

2 1.60 ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4 ดีมาก 
 

 

 

1. วิธีการพัฒนา 
       สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพตามมาตรฐาน  
การศึกษา จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
เช่น โครงการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต “เรียนดี ประพฤติดี สุขภาพดี ”   โครงการ “ก่อนจากฝากธรรม ”  
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษา (ภาษาอังกฤษ)  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     กิจกรรมน้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ ในการด ารงชีวิตเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    
โรงเรียนสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ การคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ การคิดแบบองค์รวมท้ังระบบและมีวิสัยทัศน์มากขึ้น ส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 
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2. ผลการพัฒนา  
          สถานศึกษาด าเนินการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ 
ปฏิรูปการศึกษา เช่น โครงการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต “เรียนดี ประพฤติดี สุขภาพดี” และโครงการ  
“ก่อนจากฝากธรรม” เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตส านึกตามปรัชญาของโรงเรียนคือ “คิดดี ท าดี พูดดี”  โครงการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษา (ภาษาอังกฤษ)  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    กิจกรรมน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการด ารงชีวิตเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 15 ในระดับดีมาก 
 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
           1. โรงเรียนควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสามารถด้านการคิด 
สร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ การคิดแบบองค์รวมท้ังระบบและมีวิสัยทัศน์มากขึ้น 
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน และส่งเสริมกิจกรรมน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
ด ารงชีวิตเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น     
           2. โรงเรียนควรจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเรียนรู้ภาษาประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน 
           3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงมากขึ้น ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย       

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

แปลผล 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

 
5 

 
4.72 

 
5 

 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 5 4.86 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5 4.81 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 5 4.83 5 ดีเย่ียม 
ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
20 

 
19.77 

 
5 

 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

20 20 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา 20 20 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

5 4.80 5 ดีเย่ียม 

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
5 

 
4.50 

 
5 

 
ดีเย่ียม 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาม
ปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

 
5 

 
 4.60 

 
5 

 
ดีเย่ียม 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 11 การจัดกิจกรรมตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงข้ึน 

 
5 

 
4.40 

 
4 

 
ดีมาก 

รวมทุกมาตรฐาน 100 97.29 5 ดีเยี่ยม 
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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

แปลผล 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 

 
5 4.73 

 
5 

 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

5 4.50 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่  3   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง      
 

5 4.33 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

 

5 4.40 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร     
 

5 4.30 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  
 

5 4.58 5 ดีเย่ียม 

ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

 
10 

 
9.27 

 
5 

 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 

10 9.25 5 ดีเย่ียม 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 
5 

 
4.40 

 
4 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

10 9.20 5 ดีเย่ียม 

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ   
 

 
10 

 
8.60 

 
4 

 
ดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

แปลผล 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง     
 

5 5 5 ดีเย่ียม 

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม  สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

 
10 

 
9 

 
5 

 
ดีเย่ียม 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น    
 

 
5 

 
5 

 
5 

 
ดีเย่ียม 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
 

 
5 

 
4 

 
4 

 
ดีมาก 

รวมทุกมาตรฐาน 100 90.56 5 ดีเยี่ยม 
 
 
4. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  ผลพัฒนาการเด็ก ช้ันอนุบาลปีท่ี 1-2   

   

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1.ด้านร่างกาย 181 88.40 11.60 - 

2.ด้านอารมณ์-จิตใจ 181 90.61 9.39 - 

3.ด้านสังคม 181 93.92 6.08 - 

4.ด้านสติปัญญา 181 84.53 15.47 - 
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4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน  (ป.1-ป.6)  ปีการศึกษา 2555 
                

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 1,059 0 9 39 80 102 168 207 454 829 78.28 
คณิตศาสตร ์ 1,059 0 69 65 106 104 116 123 476 715 67.52 
วิทยาศาสตร์ 1,059 0 152 112 123 130 162 137 243 542 51.18 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1,059 0 55 27 95 137 170 148 427 745 70.35 

รายวิชาประวัติศาสตร์ 1,059 0 5 32 117 214 232 190 269 691 65.25 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1,059 0 0 0 2 10 74 229 744 1,047 98.87 
ศิลปะ 1,059 0 0 15 60 151 286 305 242 833 78.66 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1,059 0 0 4 20 89 166 242 538 946 89.33 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 1,059 0 91 120 157 157 213 124 197 534 50.42 
สาระเพ่ิมเติมอาเซียนศึกษา 1,059 0 28 63 195 200 150 129 294 573 54.11 
สาระเพ่ิมเติมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

1,059 0 107 97 140 143 157 132 283 572 54.01 

 
 

4.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

 
จ านวนละร้อยของนักเรียนที่มีคะแนนสูง

กว่าขีดจ ากัดล่าง 
 

ความสามารถ
ด้านภาษา 

175 14.43 3.76 48.11 
 

- 
ความสามารถ
ด้านค านวณ 

175 13.01 5.02 43.35 
 

- 
ความสามารถ
ด้านเหตุผล 

175 16.39 4.49 54.63 
 

- 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแน
นเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ียร้อย
ละ 

 
จ านวนร้อยละของ

นักเรียนท่ีมีคะแนนสูงกว่า
ขีดจ ากัดล่าง 

 
คณิตศาสตร์ 179 48.07 17.74 48.07 - 
ภาษาไทย 179 54.25 14.36 54.25 - 
วิทยาศาสตร์ 179 46.45 13.54 46.45 - 
สังคมศึกษาฯ 179 53.24 12.09 53.24 - 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

179 63.45 12.56 63.45 - 

ศิลปะ 179 61.11 13.21 61.11 - 
การงานอาชีพฯ 179 63.05 14.67 63.05 - 
ภาษาต่างประเทศ 179 47.36 20.83 47.36 - 

 
 4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถ่ิน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

คณิตศาสตร ์ - - - - - - - 
ภาษาไทย - - - - - - - 
วิทยาศาสตร์ - - - - - - - 

ฯลฯ - - - - - - - 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

คณิตศาสตร ์ - - - - - - - 
ภาษาไทย - - - - - - - 
วิทยาศาสตร์ - - - - - - - 
ภาษาอังกฤษ - - - - - - - 

ฯลฯ - - - - - - - 
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 4.5 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับช้ัน จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที ่1 188 186 1 1 0 
ประถมศึกษาปีที ่2 167 126 41 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 3 178 152 20 6 0 
ประถมศึกษาปีที ่4 165 138 27 0 0 
ประถมศึกษาปีที ่5 182 163 19 0 0 
ประถมศึกษาปีที ่6 179 151 27 1 0 

รวม 1,059 916 135 8 0 
เฉลี่ยร้อยละ  86.50 12.75 0.75 0.00 

  

  
 4.6 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับช้ัน จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที ่1 188 66 73 49 - 

ประถมศึกษาปีที ่2 167 83 77 7 - 

ประถมศึกษาปีที ่3 178 83 71 24 - 

ประถมศึกษาปีที ่4 165 106 45 14 - 

ประถมศึกษาปีที ่5 182 26 65 91 - 

ประถมศึกษาปีที ่6 179 90 51 38 - 

รวม 1,059 454 382 223 - 
เฉลี่ยร้อยละ  42.87 36.07 21.06 - 

 

  
 4.7 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับช้ัน จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที ่1 188 188 - 
ประถมศึกษาปีที ่2 167 167 - 
ประถมศึกษาปีที ่3 178 178 - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 165 165 - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 182 182 - 
ประถมศึกษาปีที ่6 179 179 - 

รวม 1,059 1,059 - 
เฉลี่ยร้อยละ - 100.00 - 
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 4.8 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน  
 

ด้าน 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
1.ด้านความสามารถในการสื่อสาร 1,059 48.08 42.70 9.22 - 
2.ด้านความสามารถในการคิด 1,059 47.67 42.01 10.32 - 
3.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 1,059 55.00 31.51 13.49 - 
4.ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 1,059 49.91 42.00 8.09 - 
5.ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 1,059 49.76 41.17 9.07 - 

รวม 1,059 250.42 199.39 50.19 - 
เฉลี่ยร้อยละ - 50.08 39.88 10.07 - 
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