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ตอนที่ 3 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 

1.  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา   
 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรใหเทียบเคียงมาตรฐานสากลและ ASEAN 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

  1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัย 
    
 

1. นักเรียนระดับปฐมวัย
รอยละ 85 สามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 
2. นักเรียนระดับปฐมวัย
รอยละ 85 อยูรวมกับผูอื่น
ในสังคมไดอยางมีความสุข 
3. นักเรียนระดับปฐมวัย
รอยละ 85 สามารถรวม
กิจกรรมตางๆ ดวยความ
สนใจและสนุกสนาน 
 

1. นักเรียนระดับปฐมวัย
ตระหนักถึงความสําคัญของ
กิจกรรมวันสําคัญ/วัฒนธรรม
และประเพณีในทองถ่ินตน 
สามารถสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีตางๆ ได และมี
ความรูเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 
2. นักเรียนระดับปฐมวัยมี
ความกตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ 
3. นักเรียนระดับปฐมวัยได
เรียนรูตามความสนใจและ
เขารวมกิจกรรมตางๆ อยาง
สนุกสนาน 
4. นักเรียนระดับปฐมวัยมี
ความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
เบ้ืองตน 

มฐ.สพฐ.ท่ี 
1,2,3,4,7,9,10,11 

2. โครงการอมรินทร
นิทรรศสูอาเซียน 

1.  ผูเรียนรอยละ 87 
สามารถนําผลงานของ
ตนเองมาสาธิต ผลิต 
จําหนาย 
2.  ผูเรียนรอยละ 84 
สามารถใชเทคโนโลยีใน
การพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเอง 

1. ผูเรียนไดนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ  และนําผลงาน
มาสาธิต  ผลิต  จําหนาย
เพื่อนําไปสูอาชีพและสู
อาเซียนได 
2. ผูเรียนใชเทคโนโลยีใน
การพัฒนาการเรียนรูและ
สรางองคความรูของตนเอง 

มฐ.สพฐ. ท่ี 3,6,7,8 
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กลยุทธท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรใหเทียบเคียงมาตรฐานสากลและ ASEAN   (ตอ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

 2. โครงการอมรินทร
นิทรรศสูอาเซียน (ตอ) 

3.  ผูปกครองและชุมชน
รอยละ  90  มีสวนรวมใน
งานอมรินทรนิ ทรรศ สู
อาเซียน   
4. ครูรอยละ 80 มีการ
วิเคราะหศักยภาพผูเรียน
เปนรายบุคคล 
  

3. ผูปกครองและชุมชนให
การสนับสนุน  และมีสวน
รวมทางวิชาการเปนอยาง
ดี 
4. โรงเรียนไดแสดง
เกียรติภูมิในการจัด
การศึกษา 
5. ครูสามารถวิเคราะห
ผูเรียนเปนรายบุคคล 

 2. โครงการอมรินทร
นิทรรศสูอาเซียน (ตอ) 

3. พัฒนาทักษะการเรียนรู
ทางภาษา (ภาษาอังกฤษ) 

1. ผูเรียนรอยละ 80 มี
นิสัยรักการอานและ
แสวงหาความรูจากแหลง
เรียนรูและส่ือนวัตกรรม  
2. ผูเรียนรอยละ 85 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารไดอยาง
มั่นใจ 
3. ผูเรียนรอยละ 80 
สามารถนําเสนอวิธีคิด  วิธี
แกปญหาดวย
ภาษาอังกฤษ หรือวิธีการ
ของตนเอง 
4. ผูเรียนรอยละ 70 มี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและมีผลการทดสอบ
ระดับชาติตามเกณฑ     ท่ี
กําหนด 

1. ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน
และแสวงหาความรูจาก
แหลงเรียนรูและส่ือ
นวัตกรรม 
2. ผูเรียนพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารไดอยางมั่นใจ 
3. ผูเรียนสามารถนําเสนอ
วิธีคิด วิธีแกปญหาดวย
ภาษาอังกฤษ หรือวิธีการ
ของตนเอง  
4. ผูเรียนมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และมีผลการทดสอบ
ระดับชาติตามเกณฑท่ี
กําหนด 
 

มฐ.สพฐ.ท่ี 3, 5 
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กลยุทธท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรใหเทียบเคียงมาตรฐานสากลและ ASEAN   (ตอ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

4. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปน
ภาษาอังกฤษ                         
MEP 
 

1. นักเรียนหลักสูตร MEP  
รอยละ 70 สามารถใช
ภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสาร เปนภาษาท่ีสอง  
2. นักเรียนหลักสูตร MEP  
รอยละ 70 กลาแสดงออก
ดานทักษะภาษาอังกฤษ
อยางเต็มศักยภาพ 
3. นักเรียนหลักสูตร MEP  
รอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงตามเกณฑ
ท่ีกําหนด 
 

1. นักเรียนหลักสูตร MEP 
สามารถใชภาษาอังกฤษใน
การส่ือสารกับชาวตางชาติ
อยางเขาใจ 
2. นักเรียนหลักสูตร MEP 
กลาแสดงออกดานทักษะ
ภาษาอังกฤษ อยางเต็ม
ศักยภาพ 
3. นักเรียนหลักสูตร MEP 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษสูงตามเกณฑ
ท่ีกําหนด 

มฐ.สพฐ.ท่ี 3, 5 

 
กลยุทธท่ี 2  พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

  1. โครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอย  

 

1. นักเรียนระดับปฐมวัย
รอยละ 85 มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรเรื่องน้ํา 
อากาศ 
คารบอนไดออกไซด ไฟฟา 
แสงและสี 
2. นักเรียนระดับปฐมวัย
รอยละ 85 เกิดทักษะ
กระบวนการเรียนรูทาง
วิทยาศาสตร 

1. นักเรียนระดับปฐมวัยมี
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตรเรื่อง
น้ํา อากาศ
คารบอนไดออกไซด ไฟฟา 
แสงและสี 
2. นักเรียนระดับปฐมวัย
เกิดทักษะกระบวนการ
เรียนรูทางวิทยาศาสตร 
 

มฐ.สพฐ.ท่ี 1, 2, 3 ,4, 7, 
9, 10, 11 
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กลยุทธท่ี 2  พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการศึกษา (ตอ) 
  

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

  1. โครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอย (ตอ) 

 

3. นักเรียนระดับปฐมวัย
รอยละ 85 รวมกิจกรรม
ดวยความสนุกสนาน 
 

3. นักเรียนระดับปฐมวัยมี
ความรับผิดชอบตอตนเอง
และมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอ
ผูอื่น 

 

2. โครงการอมรินทรรัก
การอาน 

1.  นักเรียนรอยละ 75 มี
นิสัยรักการอาน และ
แสวงหาความรูดวยตนเอง
จากหองสมุด แหลงเรียนรู 
และส่ือตางๆรอบตัว 
2. นักเรียนรอยละ 70 ใช
อินเทอรเน็ตในการสืบคน
ขอมูล หรือสืบคนขอมูล
จ า ก แ ห ล ง เ รี ย น รู ท่ี
หลากหลาย 
 

1. นักเรียนไดพฒันา
ทักษะในการอาน ฟง ดู 
พูด เขียน และต้ังคําถาม 
เพื่อการคนควาหาความรู
เพิ่มเติมได 
2. นักเรียนไดพฒันา
ทักษะทางการเรียนรู
ภาษาไทย 
3. นักเรียนทํางานอยางมี
ความสุข มุงมั่นพัฒนางาน 
และภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

มฐ.สพฐ. ท่ี 3,4,5,6 

3. โครงการพัฒนา การ
เรียนการสอนกลุมสาระ
การเรียนรู.วิทยาศาสตร 
 

1. ผูเรียนรอยละ 80 
สามารถนําเสนอวิธีคิด วิธี
แกปญหาของตนเองได 
2. ผูเรียนรอยละ 80 
สามารถกําหนดเปาหมาย
คาดการณ ตัดสินใจ
แกปญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 
3. ผูเรียนรอยละ 80 มี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและมีผลทดสอบรวบ
ยอด 

1. ผูเรียนมีวิธีคิด วิธี
แกปญหาของตนเองได 
2. ผูเรียนมีการกําหนด
เปาหมาย มีแนวทางการ
ตัดสินใจ และแกปญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ 
3. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มสูงข้ึน 
และมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเฉล่ียตามเกณฑ 
   
 

มฐ.สพฐ. ท่ี  4,5  
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กลยุทธท่ี 2  พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการศึกษา (ตอ) 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

4. โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  
 

1. ผูเรียนรอยละ  75   สามารถ
นําเสนอวิธีคิด  วิธีแกปญหาทาง
คณิตศาสตรดวยวิธีการของ
ตนเอง   
2.  ผูเรียนรอยละ  70   สามารถ
คาดการณ  กําหนดเปาหมายและ
แนวทางการตัดสินใจและ                 
แกปญหาอยางมีเหตุผล  
3.  ผูเรียนรอยละ  70   มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค  มี
จินตนาการ  แลกเปล่ียนเรียนรู
รวมกันกับผูอื่นและสรางผลงาน
ออกมาดวยความภาคภูมิใจ   
4.  ผูเรียนรอยละ  65   มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไป
ตามเกณฑ     
5.  ผูเรียนรอยละ  68   มีผลการ
ทดสอบระดับชาติเปนไปตาม
เกณฑ  
6.  ผูเรียนมีผลการทดสอบรวบ
ยอดระดับชาติสูงกวาคาเฉล่ีย
ระดับสังกัด ระดับจังหวัดและ   
ระดับประเทศ 

1. ผูเรียนมีการนําเสนอวิธีคิด  
วิธีแกปญหาทางคณิตศาสตร
ดวยวิธีการของตนเอง 
2. ผูเรียนมีการคาดการณ  
กําหนดเปาหมายและแนว
ทางการตัดสินใจและ
แกปญหาอยางมีเหตุผล 
3. ผูเรียนมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค  มีจินตนาการ  
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 
กับผูอื่นและสรางผลงาน
ออกมาดวยความภาคภูมิใจ 
4. ผูเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเปนไปตาม
เกณฑ 
5. ผูเรียนมีผลการทดสอบรวบ
ยอดระดับชาติเปนไปตาม
เกณฑ   

มฐ.สพฐ.ท่ี  4, 5  
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กลยุทธท่ี 3 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา มีอัตลักษณของโรงเรียนและมี   
 คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

1. โครงการตนกลา
คุณธรรม 

1. นักเรียนระดับปฐมวัยรอยละ 
85 สามารถนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรม
ตางๆ ไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 
2. นักเรียนระดับปฐมวัยรอยละ 
85 มีความรูเกี่ยวกับนิทาน
คุณธรรมอาเซียน 
3. นักเรียนระดับปฐมวัยรอยละ 
85 สามารถรวมกิจกรรมดวย
ความสนใจ  

1. นักเรียนระดับปฐมวัยมี
คุณธรรมจริยธรรม มีน้ําใจ รูจัก
การชวยเหลือแบงปนผูอื่น ใช
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในเบ้ืองตนเพื่ออยูใน
ประชาคมอาเซียนได 
2. นักเรียนระดับปฐมวัย
สามารถเลานิทานคุณธรรมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนได
อยางนอย 1 เรื่อง 
3. นักเรียนระดับปฐมวัยมี
สมาธิในการทํากิจกรรมตางๆ 
มากข้ึน 
 

มฐ.สพฐ.ท่ี
1,2,3,4,7,9,10,11 

2. โครงการพัฒนา
คุณธรรมนําชีวิต 
เรียนดี ประพฤติดี 
สุขภาพดี                                          

1. นักเรียนรอยละ  85  ไดรวม
กิจกรรมสงเสริมใหเปนคนดีมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
2. นักเรียนรอยละ  80  มีความรู
ความเขาใจนําหลักธรรม  ทาง
พุทธศาสนาไปใชใน
ชีวิตประจําวัน  
3. นักเรียนรอยละ  80  มี
ภูมิคุมกันดานคุณธรรมจริยธรรม
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี
แตกตาง 
4.  นักเรียนรอยละ  80  เขารวม
กิจกรรม การอบรมพัฒนา
คุณธรรม การออนนอม วาจา
ออนหวาน จิตใจออนโยน 
 

1. นักเรียนรอยละ  85  เปน
คนดีมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 
2. นักเรียนรอยละ  80  มี
ความรูความเขาใจหลักธรรม
หลักปฏิบัติทางศาสนา นําไปใช
ในชีวิตประจําวัน 
3. นักเรียนรอยละ  80  มี
ภูมิคุมกันดานคุณธรรม
จริยธรรม ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตาง 
4. นักเรียนรอยละ  80  
แสดงออกซึ่งอัตลักษณของ
โรงเรียน คือ กายออนนอม
วาจาออนหวาน  จิตใจออนโยน 
 

  มฐ.สพฐ. 
ท่ี 2,14,15 
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กลยุทธท่ี 3 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา มีอัตลักษณของโรงเรียนและมี   
 คุณลักษณะอันพึงประสงค (ตอ) 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

2. โครงการพัฒนา
คุณธรรมนําชีวิต 
เรียนดี ประพฤติดี 
สุขภาพดี  (ตอ)                                       

5. นักเรียนรอยละ  80  ตระหนักรู
คุณคา รวมอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 
และพัฒนา                          
ส่ิงแวดลอมตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5. นักเรียนรอยละ  80  
ตระหนักรูคุณคา ภูมิปญญา
ทองถ่ิน รวมอนุรักษ และ
พัฒนาส่ิงแวดลอม ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3. โครงการสงเสริม
ศักยภาพดาน
ทัศนศิลป ดนตรี
และนาฎศิลป 

1. นักเรียนรอยละ 80 มีศักยภาพ
ดานทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลป 
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 
2. มีวัสดุอุปกรณสําคัญ  สําหรับใชใน
ภาคปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพรอยละ  
100 
3. นักเรียนรอยละ 80 มีสวนรวมสืบ
สานและเผยแผศิลปวัฒนธรรมไทย 
เขาสูประชาคม 

1. นักเรียนรอยละ 80 
สามารถนําเสนอผลงานเปน
รูปธรรมเดนชัด ท้ังดาน
ทัศนศิลป ดนตรี และ
นาฏศิลป เพื่อสืบสานและ
เผยแผ การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. วัสดุอุปกรณท่ีนํามาใช
สําหรับกิจกรรมการเรียนรู
และนําเสนอผลงานเกิดผล
สําเร็จรอยละ 100 

มฐ.สพฐ. ท่ี  1  
( 1.4 – 1.6 ) 

4. โครงการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 

1.  ผูเรียนรอยละ 85 เขารวม
กิจกรรมท่ีหลากหลายตามความ
สนใจ 
2. ผูเรียนรอยละ 85 ไดรับการ
สงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย  การ
มีจิตสาธารณะและคานิยมท่ีดีงาม 
3. ผูเรียนรอยละ 85 เขารวม
กิจกรรมเพื่อฝกความมั่นใจ  กลา
แสดงออก  และมีมนุษยสัมพันธ 
4. ผูเรียนรอยละ 90 ไดรับการอบรม 
รวมตอตานส่ิงเสพติด  ความรุนแรง  
และรูวิธีการปองกันตนเองให
ปลอดภัย 

1. ผูเรียนมีทักษะการทํางาน  
มีความละเอียดรอบคอบใน
การทํางานตามความสนใจ 
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข 
2. ผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอ
วิถีทางประชาธิปไตย  มีจิต
สาธารณะ และมีคานิยมท่ีดี
งาม 
3. ผูเรียนมีความมั่นใจ  และ
กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม  

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

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

4. โครงการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 
(ตอ) 

5. ผูเรียนรอยละ 90  เขารวม
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ฝกความ
เปนพลเมืองดี 

4. ผูเรียนคนพบ
ความสามารถของตนเอง 
และพัฒนาความสามารถได
เต็มศักยภาพ 
5. ผูเรียนเปนคนดีของ
โรงเรียนและครอบครัว  
เปนพลเมืองท่ีดีของสังคม
และประเทศชาติ 

 

 
 

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบและบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ยึดหลักการมีสวนรวม 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

1. โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1.  ผูเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
อยูในระดับดีมาก 
2.  ครูมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน  
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน                                     
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
อยูในระดับดีมาก 
3.  โรงเรียนมีระบบการประกัน
คุณภาพท่ีดี  มีขอมูลและผลงาน 
อยูในระดับดีมาก 

1. นักเรียนปฐมวัย    มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาดานปฐมวัย   
11 มฐ.  51  ตัวบงช้ี   
2. นักเรียนระดับช้ัน ป.1 – ป.
6    มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  15  
มฐ.  65  ตัวบงช้ี  
3. โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง  
และผานการประเมินตนเอง
และหนวยงานตนสังกัด 
 

มฐ.สพฐ. ท่ี   12 
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กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบและบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ยึดหลักการมีสวนรวม (ตอ) 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

2. โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
งานวิชาการ 

1.  ครูและบุคลากรรอยละ 90 
สามารถนําหลักสูตรไปใชในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได
อยางมีคุณภาพ 
2.  ผูเรียนรอยละ 92 ไดเขา
รวมกิจกรรมการเรียนการสอน
นอกเวลาเรียนปกติและมีการ
พัฒนาคุณภาพทางวิชาการใน
ดานการเรียนการสอน 
3.  ครูอยางนอยรอยละ 80  มี
เครื่องมือในการวัดและประเมิน  
มีส่ือการเรียนการสอน                     
ครอบคลุมหลักสูตรของ
โรงเรียนวัดอมรนิทราราม 
4.  ผูเรียนรอยละ  80  ไดรับ
การสงเสริม พัฒนาศักยภาพท่ี
ตนเองถนัด  ตลอดจนมีการ   
จัดกิจกรรมสืบสาน  และ
สรางสรรควัฒนธรรม  ประเพณี  
และภูมิปญญาไทย 

1. หลักสูตรโรงเรียนวัดอมรินทรา
ราม  ไดรับการปรับปรุงและ
พัฒนาการอยางตอเนื่อง 
2. ผูเรียนระดับช้ันอนุบาล 1 – 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  ไดเขา
รวมกิจกรรมการเรียน การสอน
นอกเวลาเรียนปกติ  และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
3. ครูมีส่ือการเรียนการสอนท้ัง
ระดับปฐมวัย  และระดับประถม
ศึกษาครอบคลุม หลักสูตรของ
โรงเรียนวัดอม- 
รินทราราม 
4. ผูเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพท่ีตนเองถนัด ตลอดจนมี
การจัดกิจกรรมสืบสาน และ
สรางสรรค วัฒนธรรม  ประเพณี  
และภูมิปญญาไทย  

มฐ.สพฐ. ท่ี  
1(1.6),7,8,10 

3. โครงการ
ระดมทุน
สนับสนุนการ
เรียนการสอน 

1.  ไดงบประมาณจางครูสอน
ครบช้ันทุกหองเรียน  และครบ
สาขาวิชาเอกอยูในระดับดีมาก 
2.  ไดงบประมาณจางบุคลากร
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน  เชน  งานธุรการ  งาน
พยาบาล  งานรักษาความ
ปลอดภัย และอื่น ๆ อยูใน
ระดับดีมาก 
3.  ไดงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนอยูในระดับดีมาก 

1. มีครูสอนครบช้ัน  ครบสาขา
วิชาเอกท่ีตองการ 
2. มีบุคลากรปฏิบัติงานสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน  ลด
ภาระงานครู  เปนผลใหครูทําการ
สอนไดเต็มท่ี การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ 
3. สามารถจัดกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาการเรียนการสอนไดเต็ม
ศักยภาพ 

 
 

มฐ.สพฐ. ท่ี  8.2, 
8.3, 9.3  
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กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบและบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ยึดหลักการมีสวนรวม (ตอ) 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

4. โครงการ
พัฒนางาน
ธุรการการเงิน  
พัสดุ 

1.  งานธุรการและสารบรรณ
ถูกตองตามข้ันตอนดําเนินการ
และตามระเบียบราชการ 
2.  มีระบบงานการเงิน  บัญชี  
พัสดุ  ถูกตอง  โปรงใส  
ตรวจสอบได 
3.  โรงเรียนมีส่ือการเรียนการ
สอนวัสดุ  ครุภัณฑ  พรอมใช
และสะดวกในการจัดการเรียน
การสอน 

1. งานธุรการและสารบรรณมี
ปญหานอยลงหรือไมมีปญหา  
เช่ือมโยงกับหนวยงานตนสังกัดได 
2. งานการเงิน  บัญชี  พัสดุ  มี
ระบบ  มีข้ันตอน  เปนปจจุบัน  
โปรงใส  ตรวจสอบได และ
เช่ือมโยงกับหนวยงานตนสังกัดได 
3. ส่ือการสอนวัสดุ  ครุภัณฑ  
ครบครัน  พรอมใชงาน 
     
 

มฐ.สพฐ. ท่ี 7.4, 
8.2, 8.3 
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กลยุทธท่ี 5 พัฒนาระบบงานบริหารบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

1. โครงการพัฒนา
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

1.  ครูและบุคลากรเขารวม
กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึนอยาง
นอย 1 กิจกรรมทุกคน 
2.  มีการอบรมการพัฒนา
วิชาชีพใหแกบุคลากร อยาง
นอย 1 ครั้ง ทุกคน 
3.  ครูและบุคลากรไปศึกษาดู
งานอยางนอยปละ  1  ครั้ง  
ทุกคน 

1 .  บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม รู แ ล ะ
ประสบการณใหม ๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนได 
2. บุคลากรมีความรู ความเขาใจ
และศักยภาพการทํางานสูงข้ึน 
3. บุคลากรมีความสุขในการ
ทํางาน 

 

มฐ.สพฐ. ท่ี   7, 8 
 

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูหรือผู
เล้ียงดูเด็กปฐมวัย 

1. ครูหรือผูเล้ียงดูเด็กปฐมวัย
รอยละ 90 ไดรับการอบรมเพื่อ
พัฒนาตนเองอยางนอยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
2. ครูหรือผูเล้ียงดูเด็กปฐมวัย
รอยละ 90 เขารวมกิจกรรม
ศึกษาดูงานอยางนอยปละ 1 
ครั้ง 
3. ครูหรือผูเล้ียงดูเด็กปฐมวัย
ทุกคนไดจัดทําและพัฒนาส่ือ
การเรียนการสอนใหทันสมัย
และสอดคลองกับพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยอยู ในระดับดี
เยี่ยม 
4. เพื่อใหครูทุกคนจัดทําส่ือและ
ใช  ส่ือ เทคโน โลยี ท่ี ทันสมั ย
เ ห ม า ะ ส ม ส อ ด ค ล อ ง กั บ
พัฒนาการของเด็ก 
ปฐมวัย 
 

1. ครูหรือผูเล้ียงดูเด็กปฐมวัยทุก
คนมีความรูความสามารถในการ
จัดประสบการณการเรียนรูท่ี
หลากหลายเพื่อใหเด็กไดมีโอกาส
ในการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 
2. ครูหรือผูเล้ียงดูเด็กปฐมวัยทุก
คนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มี
ความสามัคคีในการทํางาน
รวมกัน 
3. ครูหรือผูเล้ียงดูเด็กปฐมวัยทุก
คนใชส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมสอดคลองกับ 
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
 
 
 

มฐ.สพฐ.ท่ี 5 ,7 
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กลยุทธท่ี 5 พัฒนาระบบงานบริหารบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ (ตอ) 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

3. โครงการนิเทศ
ภายใน
สถานศึกษา 

1.  ฝายบริหาร หัวหนาสายช้ัน 
หัวหนากลุมสาระ มีการนิเทศ 
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
นําผลท่ีไดไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอยางสม่ําเสมออยูใน
ระดับดีมาก 
2.  ครูรอยละ 95 มี
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับ
มอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 
3.  ครูผูปฏิบัติการสอนทุกคน
แลกเปล่ียนเรียนรูและ
ประสบการณ สาธิตวิธีการสอน  
ระหวางครูผูสอนดวยกัน  ชุมชน
องคกรท่ีเกี่ยวของอยูในระดับดี
มาก 
 

1. ครูไดรับการนิเทศ กํากับ  
ติดตาม ตรวจสอบ และนําผลท่ี
ไดไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อยางสม่ําเสมอ  
2. ครูมีความรู ความเขาใจ  ใน
การจัดกระบวนการเรียนการ
สอน 
ปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอนได
เต็มความสามารถ 
3. ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู 
ประสบการณ สาธิตวิธีการสอน 
ระหวางครูผูสอนดวยกัน  ชุมชน  
องคกรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  
 
 
 
 

ม ฐ . ส พ ฐ .  ท่ี 
7(7.9),10(10.5),13
(13.2) 
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ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
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2. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    ระดับการศึกษาปฐมวัย     
   มาตรฐานดานคุณภาพเด็ก (20 คะแนน) 
   มาตรฐานท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย (น้ําหนัก 5 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบงช้ี 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
ระดับ

คุณภาพ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

1 มีน้ําหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน  
 
 
 
 

1 0.92 5    โรงเรียนไดดําเนินการ
พัฒนาโดยจัดการเรียนรูและ
จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
1. โครงการโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ 
-กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก 
-กิจกรรมช่ังน้ําหนัก- วัด
สวนสูง 

2. กิจกรรมกายบริหาร
ประกอบเพลงพระอาทิตย
ยิ้มแฉง 

  -กิจกรรมวันเด็ก-กีฬาสี 
3. การจัดกิจกรรมประจําวัน

ครูจัดกิจกรรม 6 กิจกรรม
หลักดังนี้ 

- กิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จังหวะ 

- กิจกรรมกลางแจง 
- กิจกรรมเสริม
ประสบการณหนวย
กิจวัตรประจําวันและการ
ปองกันอุบัติเหตุ 

4. การสังเกตพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวัย 

2 มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย  
 
 
 
 

1.5 1.43 5 

3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
 
 
 
 

1.5 1.38 5 

4 หลีกเล่ียงตอสภาวะท่ีเส่ียงตอโรค 
อุบัติเหตุ ภัยและส่ิงเสพติด  
 
 
 
 

1 0.98 5 
 
 

 
 
 
 
 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.71 5 
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1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ ดังนี้ ครูจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก เชน กิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จังหวะ กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเสริมประสบการณ มีท้ังกิจกรรมท่ีจัดเปนรายบุคคล กลุมยอย และกลุมใหญ 
เชน หนวยอาหารดีมีประโยชน หนวยไข หนวยกลวย หนวยผัก หนวยกิจวัตรประจําวันและการปองกันอุบัติเหตุ 
เปนตน เด็กไดเคล่ือนไหวสวนตางๆ ของรางกายจากการเลนกลางแจง โรงเรียนจัดอาหารกลางวันใหเด็กไดรับ
ประทานอาหารท่ีมีประโยชนถูกหลักอนามัยครบท้ัง 5 หมู มีการตรวจสุขภาพของนักเรียน ตรวจฟนและเสนอแนะ
แนวทางในการสงเสริมสุขภาพแกผูปกครองนักเรียน โดยไดรับการดูแลจากนักศึกษาพยาบาลใหความรูและตรวจ
สุขภาพใหกับเด็ก คณะแพทยจากโรงพยาบาลศิริราชใหความรูเรื่องสุขภาพกับครู 
 

2. ผลการพัฒนา  
จากการสรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน   และกิจกรรมตางๆ  อยาง 

ตอเนื่องตลอดปการศึกษา พบวาเด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดอมรินทรารามมีภาวะการเจริญเติบโตตามวัย มี
สุขอนามัยและสุขนิสัยท่ีดี มีความสามารถในการใชกลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็ก และมีการพัฒนาการทํางาน
ประสานกันระหวางมือและตา สามารถดูแลตนเองใหปลอดภัยไดตามวัย จึงมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 1 
ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูจัดโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน 
กําหนดระยะเวลาใหเหมาะสมกับวัยของเด็กในแตละวัย มีการจัดกิจกรรมท้ังรายบุคคล กลุมยอย และกลุมใหญ  มี
การเอาใจใสดูแล ตรวจสุขภาพนักเรียนทุกคนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องเพื่อใหเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอมรินทรา
รามมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 
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มาตรฐานท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ (น้ําหนัก 5 คะแนน) 
 
 

ท่ี ตัวบงช้ี 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
ระดับ

คุณภาพ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

1 ราเริงแจมใส มีความรูสึกท่ีดีตอตนเอง  
 
 
 
 

1 0.99 5    โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรูและจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
  1. การจัดกิจกรรม 6 กิจกรรม
หลัก 
-กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
-กิจกรรมเสรี 
-กิจกรรมกลางแจง 
-กิจกรรมเสริมประสบการณ 
-กิจกรรมสรางสรรค 
-กิจกรรมเกมการศึกษา 
   2.โครงการตนกลาคุณธรรม 
-กิจกรรมอบรมบมเพาะปญญา 
-กิจกรรมเลานิทานคุณธรรม 
-เดินนั่งฝกจิตแบบสํารวม 
   3.โครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอย 
  4 .กิจกรรมวันสําคัญตางๆ 
เชน 
-กิจกรรมวันพอ/วันแม 
-กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
-กิจกรรมอมรินทรนิทรรศ 
-กิจกรรมสงเสริมรักการอาน
(นิทานสัมพันธ) 
-กิจกรรมเลาขาว/เหตุการณ 
-กิจกรรมทัศนศึกษา 
-กิจกรรมวันเด็ก-กีฬาสี 
 

2 มีความมั่นใจและกลาแสดงออก 
 
 
 
 

1 0.95 5 

3 ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับ
วัย 
 
 
 
 

1 0.94 5 

4 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว 
และรักธรรมชา 

2 1.99 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.87 5 
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 1. วิธีการ พัฒนา 
 สถานศึกษาจัดโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย โครงการตนกลาคุณธรรม ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบ 6 กิจกรรมหลัก เชน กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเสริม
ประสบการณ เปนตน ครูจัดโอกาสใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน จัดกิจกรรมพิเศษ เชน กิจกรรมวันพอวันแม 
กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเรียนรูชีวิตสัตวและอยูใกล
ธรรมชาติทําใหนักเรียนรักธรรมชาติ ครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนในกิจกรรมอมรนิทรนิทรรศทําให
นักเรียนเกิดความรูสึกท่ีดีและภูมิใจในตนเอง ครูช่ืนชมเพื่อใหเด็กพัฒนาผลงานของตนเอง 
 
 2. ผลการพัฒนา  

จากการสรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมตางๆ อยาง 
ตอเนื่องตลอดป พบวาเด็กปฐมวัยของโรงเรียนมีสุขภาพจิตดี ราเริงสดช่ืน แจมใส แสดงความรูสึกและอารมณ
อยางเหมาะสมกับเหตุการณ มีความมั่นใจในตนเองและกลาแสดงออก แสดงความพึงพอใจเมื่อทําส่ืงใดส่ิงส่ิงหนึ่ง
สําเร็จ รูจักช่ืนชมผูอื่น  สามารถควบคุมอารมณไดเหมาะสมกับวัย มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 2 ใน
ระดับดีเยี่ยม 
 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาควรมีการดําเนินการตางๆ อยางตอเนื่อง มีการประเมินผลและนําผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหเด็กมีสุขภาพจิตท่ีดีสมวัย ควรสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเหมาะสมกับวัย เพื่อใหเด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดอมรินทรารามมีพัฒนาการดาน
อารมณ มีสุขภาพจิตท่ีดี และรวมมือกับผูปกครองในการการสงเสริมพัฒนาการของเด็กไปพรอมๆ กนั 
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มาตรฐานท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม  (น้ําหนัก 5 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบงช้ี 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 
ระดับ

คุณภาพ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

1 มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟงคําส่ังสอนของ
พอแม ครูอาจารย  
 
 

2 1.93 5     โรงเรียนไดดําเนินการ
พัฒนาโดยจัดการเรียนรูและ
จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
   1.การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบ 6 
กิจกรรมหลัก  
   2. โครงการตนกลา
คุณธรรม 
- กิจกรรมอบรมบมเพาะ
ปญญา 
- กิจกรรมเลานิทาน
คุณธรรม 
- กิจกรรมตักบาตรวันพระ 
  3.โครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอย 
  4.กิจกรรมวันสําคัญตางๆ 
เชน  
- กิจกรรมวันพอ-วันแม 
- กิจกรรมวันไหวคร ู
- กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา 
   

2. มีความซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน  
 
 
 

1 0.97 5 

3 เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได  
 
 
 

1 0.96 5 

4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  
 
 

 
1 

 
0.98 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.84 5 
   
  
 1. วิธีการ พัฒนา 
 สถานศึกษาจัดทําโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย จัดกิจกรรมวันพอ- วันแมและวันสําคัญทางศาสนา
ตางๆ เชน วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันเขาพรรษา ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 6 กิจกรรมหลัก จัด
โครงการตนกลาคุณธรรมเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเด็กมีวินัยรับผิดชอบและเช่ือฟงคําส่ังสอนของพอแม ครู อาจารย 
มีความซื่อสัตยสุจริต รูจักชวยเหลือแบงปน ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 
เลนและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข   
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 2. ผลการพัฒนา  

จากการสรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมตางๆ อยาง 
ตอเนื่องตลอดป พบวาเด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดอมรินทรารามมีวินัยความผิดชอบ เช่ือฟงคําส่ังสอนของพอแมครู
อาจารย มีความซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ สามารถ
ดํารงชีวิตและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษามีการดําเนินการตางๆ อยางตอเนื่อง สถานศึกษาควรกําหนดใหครูจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อให
นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  
มีการวัดและประเมินผลและนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพื่อใหเด็กมี
วินัย มีความรับผิดชอบสมวัย ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเนนผูเรียนเปน
สําคัญ เพื่อใหเด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดอมรินทรารามมีพัฒนาการดานสังคมตามวัย 
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มาตรฐานท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา  (น้ําหนัก 5 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบงช้ี 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
ระดับ

คุณภาพ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

1 สนใจเรียนรูส่ิงรอบตัว ซักถามอยาง
ต้ังใจ และรักการเรียนรู  
 

1 0.94 5     โรงเรียนไดดําเนินการ
พัฒนาโดยจัดการเรียนรูและ
จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
1.กิจกรรมสงเสริมรักการ
อาน  
-กิจกรรมนิทานสัมพันธ 
กิจกรรมเลาขาว/เหตุการณ
หนาช้ันเรียน  
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
2.  โครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอย   
3. จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบ 6 กิจกรรมหลัก  
 

2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงตางๆ ท่ี
เกิดจากประสบการณการเรียนรู   
 

1 0.94 5 

3 มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
 

1 0.97 5 

4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
และคณิตศาสตร 
 

1 0.97 5 

5 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
 

1 0.99 5 
 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.81 5 
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 1. วิธีการ พัฒนา 
 สถานศึกษาจัดทําโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย  จัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้ กิจกรรมสงเสริมรักการอาน 
กิจกรรมนิทานสัมพันธ กิจกรรมเลาขาว/เหตุการณหนาช้ันเรียน ครูจัดการเรียนการสอน 6 กิจกรรมหลัก เชน 
กิจกรรมเสริมประสบการณ ครูจัดใหเด็กไดมีประสบการณใหมๆ ในการไปทัศนศึกษา เรียนรูจากแหลงเรียนรู
ภายในบริเวณโรงเรียนและนอกโรงเรียนและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู 
 
 2. ผลการพัฒนา  

จากการสรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมตางๆ  
อยางตอเนื่องตลอดป พบวา 

เด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดอมรินทรารามมีความสนใจใฝเรียนรูส่ิงตางๆ รอบตัว มีความคิดรวบยอด 
มีการพัฒนาทักษะทางภาษา มีการพัฒนาการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มีจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรคเหมาะสมกับวัย ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 4 ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษามีการดําเนินการตางๆ อยางตอเนื่อง มีการวัดและประเมินผลและนําผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพื่อใหเด็กมีความสนใจใฝเรียนรูสมวัย ควรสงเสริมใหครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนพัฒนากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเด็กปฐมวัยของโรงเรียน        
วัดอมรินทรารามมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย 
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มาตรฐานดานการจัดการศึกษา (65 คะแนน) 
มาตรฐานท่ี  5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
                  (น้ําหนัก 20 คะแนน)  
 

ท่ี ตัวบงช้ี 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 
ระดับ

คุณภาพ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

1 ครูเขาใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถนํามาประยุกตใชในการจัด
ประสบการณ  

2 2 5    โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรูและจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพครู
หรือผูเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
2. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครูไดรับ
การอบรมสัมมนาความรูและ
นวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนอยูเสมอ 
3. ครูมีวุฒิการศึกษาอยางตํ่าใน
ระดับปริญญาตรี มีความรูความ
ชํานาญทางดานการศึกษา
ปฐมวัย 
4. ครูพัฒนาและจัดทําสื่อการ
เรียนการสอนเพื่อใชใน
หองเรียน 
5. ครูมีแผนการจัด
ประสบการณใหเด็กไดลงมือ
กระทําดวยตนเองและสราง
ขอตกลงในการอยูรวมกัน 
- ครูบันทึกผลหลังการสอน 
6. ครูไดรับการนิเทศการสอน
อยางสม่ําเสมอจากคณะ
ผูบริหารโรงเรียนและประธาน
สายช้ันอนุบาล 
7. ครูมีการวิจัยในช้ันเรียน 

2 ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณท่ี
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถจัดประสบการณการเรียนรูท่ี
หลากหลาย สอดคลองกับความแตกตาง
ระหวางบุคคล                
 

2 2 5 

3 ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสรางวินัยเชิง
บวก 

2 2 5 

4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก   

2 2 5 

5 ครูใชเคร่ืองมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอยางหลากหลาย และ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก
ผูปกครอง  

2 2 5 

6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู  และ
ใชผลในการปรับการจัดประสบการณ  

2 1.67 4 

7 ครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูได
ตลอดเวลา 

2 2 5 

8 ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีแกเด็ก และผูปกครอง 
 

2 2 5 

9 ครูมีวุฒิและความรูความสามารถในดาน
การศึกษาปฐมวัย  

2 2 5 

1
0 

ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรอง
เพื่อใชประโยชนการพัฒนาเด็ก  

2 2 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 20 19.67 5 
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 1. วิธีการ พัฒนา 
 สถานศึกษาจัดทําโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดครูท่ีมีวุฒิการศึกษาอยางตํ่าใน
ระดับปริญญาตรี ทางดานการศึกษาปฐมวัยหรือมีประสบการณความรูความชํานาญดานการศึกษาปฐมวัย ครูไดรับ
การอบรมเพื่อพัฒนาตนเองในดานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางสม่ําเสมอ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู
ระหวางครูในโรงเรียน/นอกโรงเรียน ครูจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก จัดกิจกรรมใหเด็กไดเรียนรู
ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน มีการนําผลการวิจัยมาใชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ครูใชเครื่องมือ
อยางหลากหลายเพื่อนํามาประเมินพัฒนาการเด็ก ครูไดรับการนิเทศการสอนอยางสม่ําเสมอ และนําผลการนิเทศ
มาพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 
 2. ผลการพัฒนา  

จากการสรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน ตางๆ อยางตอเนื่อง พบวาครู 
ในระดับปฐมวัยทุกคนสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นอกจากนี้ยัง
ทําหนาท่ีเปนครูพี่เล้ียงใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู เปนผูใหการแลกเปล่ียนเรียนรูกับบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นๆ ทําใหครูปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 5 ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษามีการดําเนินการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง มีการประเมินผลและนําผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงใหครูมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพื่อจัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัย ควรสงเสริมใหครูไดศึกษาดูงาน 
แลกเปล่ียนเรียนรูจากโรงเรียนอื่นๆ และเขารวมการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองในดานการจัดการเรียนการ
สอนอยางสม่ําเสมอ พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการใชส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสราง
พื้นฐานการศึกษาใหแกผูเรียนตอไป 
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มาตรฐานท่ี 6 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (น้าํหนัก20คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบงช้ี 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 
ระดับ

คุณภาพ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

1 ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย  

3 3 5    โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนา 
โดยจัดการเรียนรูและจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
 1. ผูบริหารมีความรู
ความสามารถไดรับเชิญใหเปน
วิทยากรใหความรูกับการอบรม
สัมมนาอยูเสมอ 
2. ผูบริหารบริหารงานโดยใช
หลักธรรมาภิบาลใหครูและ
บุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ    
3. ผูบริหารจัดกิจกรรมสงเสริม 
สนับสนุนใหครูมีการพัฒนา
ตนเองอยางสม่ําเสมอ 
4. ผูบริหารปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดี มี    คุณธรรม 
จริยธรรมมีภาวะผูนําและมุงมั่น
ใน 
การบริหารงาน อุทิศเวลาใหกับ
การทํางาน 
 5. กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียน 
วัดอมรินทรารามของครูท้ังใน
สังกัดกรุงเทพมหานครและ
ตางจังหวัด 
  6. โรงเรียนไดรับความไววางใจ
จากหนวยงานตนสังกัดใหเปน
สถานท่ีศึกษาดูงานอบรมครูและ
ผูบริหารท่ีจะเล่ือนตําแหนงเปน
รองผูอํานวยการและ
ผูอํานวยการโรงเรียน 
   

2 ผูบริหารมีวิ สัยทัศน  ภาวะ ผูนํา  และ
ความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

3 3 5 

3 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวน
รวมและใชขอมูลการประเมินผลหรือการ
วิจัยเปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการ
จัดการ  

3 3 5 

4 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 

3 3 5 

5 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ  

3 3 5 

6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
 

3 3 5 

7 เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย  
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 20 20 5 
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 1. วิธีการ พัฒนา 
 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายและการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA  
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูบริหารมี
วิสัยทัศน ภาวะผูนําและมีความคิดริเริ่ม ไดแก เปนวิทยากรใหความรู อบรมสัมมนาใหกับหนวยงานตางๆอยูเสมอ 
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนใหครูและบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการ สงเสริมใหครูมีการพัฒนา
ตนเอง และผูบริหารสามารถใหคําแนะนํา ปรึกษา กับครูหรือบุคลากร มีความต้ังใจและอุทิศเวลาใหกับงาน 
 
 2. ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรมตางๆ ทําใหผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะความเปนผูนํา อุทิศและมุงมั่นกับการทํางาน 
ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายและการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA  ใหคําแนะนํา 
คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา สามารถบริหารจัดการการศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ ครูและบุคลากร มีพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ นักเรียนและ 
ผูปกครอง มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน  ท่ี 6 ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ผูบริหารมีการสงเสริมใหครูมีการผลิต/ใชส่ือ อยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อใหเกิดกระบวนการ
พัฒนาการผลิตและใชส่ือท่ียั่งยืนสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน ใหครูไดมีโอกาสศึกษาหาความรูใหมๆ 
เพิ่มเติมเพื่อนําความรูท่ีไดรับมาพัฒนาปรับปรุงเทคนิคและวิธีการสอนใหมีความหลากหลายและทันตอเหตุการณ
รวมท้ังสามารถบูรณาการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ ผูบริหารมีความเปนเลิศทางวิชาการ  
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มาตรฐานท่ี 7 แนวการจัดการศึกษา   (น้ําหนัก 20 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบงช้ี 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 
ระดับ

คุณภาพ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนําสูการปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ 

4 3.20 4    โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรูและจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
1.ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย โรงเรียน                 
วัดอมรินทราราม 
2. การอบรมสัมมนาของคณะครู
ปฐมวัย 
3. โครงการบานนักวิทยาศาสตร
นอย  
4. โครงการตนกลาคุณธรรม  
5. การจัดกิจกรรม 6 กิจกรรม
หลัก 
 

2 มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุก
ฝ า ย ตร ะห นั ก แ ละ เข า ใ จ ก า ร จั ด
การศึกษาปฐมวัย 

4 4 5 

3 จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรู
และความเขาใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

4 4 5 

4 สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความ
รวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และ
ทองถ่ิน 

4 4 5 

5 จัดส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนา
เด็กอยางรอบดาน 

4 3.20 4 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 20 18.40 5 
  
 1. วิธีการ พัฒนา 
 คณะครูรวมกันจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดยเพิ่มเติมแหลงเรียนรูท่ีมีอยูใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียนเพื่อจัดประสบการณใหกับเด็กโดยคํานึงถึงความตองการและความแตกตางระหวาง
บุคคลของเด็กปฐมวัย มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนักและเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย ครูมีการ
พัฒนาตนเองในดานการศึกษาปฐมวัยโดยเขารับการอบรมและนํานวัตกรรมใหมของการศึกษาปฐมวัยมาปรับใชให
เหมาะสมกับเด็ก จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูและความเขาใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ครูมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูและแสวงหาความรวมมือผูปกครองเกี่ยวกับวิธีการจัดการศึกษาปฐมวัย เปนผูแนะนําวิธีสงเสริม
พัฒนาการสําหรับเด็กเพื่อสรางความเขาใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ครูจัดทําโครงการตางๆ เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูของเด็ก จัดส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอยางรอบดานตามกิจกรรมโครงการอยางพรั่งพรอมเพื่อให
เด็กไดเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
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 2. ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนเปนแหลงศึกษาดูงานของบุคลากรจากหนวยงานทางการศึกษาอื่นๆ การศึกษาในระดับปฐมวัย
ของโรงเรียนไดผานการประเมินคุณภาพภายนอก อยูในระดับ ดีมาก เด็กมีพัฒนาการท่ีดีมีความพรอมท่ีจะเรียนตอ
ในระดับท่ีสูงข้ึน เด็กมีความสนใจใฝเรียนรูส่ิงตางๆ  ซึ่งเปนผลมาจากการจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ ทําใหมีผล
การประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 7 ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรมีการดําเนินการตางๆ อยางตอเนื่อง เชน การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
ในการนําหลักสูตรไปใช มีการประเมินผลและนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของงาน ตลอดจนการ
สรางความรวมมือจากบุคคลภายนอก ผูปกครอง ชุมชน เพื่อใหมีสวนรวมกับการจัดการศึกษาปฐมวัยมากข้ึนเพื่อ
สรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยซึ่งจะสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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มาตรฐานท่ี 8   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

                   

ท่ี ตัวบงช้ี 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 
ระดับ

คุณภาพ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 
 

1 1 5    โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรูและจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังนี ้
1. แผนปฏิบัติราชการป

การศึกษา 2555 
2. แผนกลยุทธ ปการศึกษา 

2555 
 3. คําส่ัง แตงต้ังคณะกรรมการ
ประชุมปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา 
4. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
จัดทําหลักสูตร 
5. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน 
6. เครื่องมือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
7. คูมือปฏิบัติงาน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปการศึกษา 2555 
8. รายงานการประชุม หัวหนากลุม
สาระการเรียนรู/การประชุมครู
ประจําเดือน 
9. รายงานการประชุมเครือขาย
ผูปกครอง 
10. รายงานการประชุมสมาคม
ผูปกครองและครู 
11. สารสนเทศพื้นฐานของ
โรงเรียน ผูเรียน ครู และผูบริหาร 
12. แบบสํารวจความถนัด/ความ
ตองการพัฒนาครู ขอมูลครูผูสอน 
สายช้ันอนุบาล ปการศึกษา 2555 

2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น
การศึกษาของสถานศึกษา 

1 1 5 

3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหารจัดการ   

1 0.80 4 

4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงานคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

0.5 0.50 5 

5 นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน
และภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

0.5 0.50 5 

6 จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน  

1 1 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.80 5 
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        1. วิธีการ พัฒนา 
 โรงเรียนมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในโดย จัดโครงการ/กิจกรรม อยางหลากหลายและใหทุก
คนมีสวนรวมในการทํางานโดย แตง ต้ังคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการจัดหลักสูตรสถานศึกษา แตงต้ัง
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมท้ังมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบขอมูลสารสนเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 2. ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนไดมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ใชสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน
และภายนอกมาใชกําหนดนโยบาย และปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการสรางความรู 
ความเขาใจ สรางจิตสํานึกของครูบุคลากรและผูเกี่ยวของในเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการ
พัฒนาครู บุคลากรใหสอดคลองกับภารกิจการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และจากการจัดทํารายงานประจําปไดมี
การนําเสนอรายงานประจําป รวมท้ังเผยแพรรายงานประจําปและเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานท่ี 8 อยูในระดับดีเยี่ยม 
 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรจัดอบรมครูเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหครูไดเขาใจแตละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิธีการดําเนินงานตางๆ และแบงงานใหทุก
คนไดมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และควรใหครูไปศึกษาดูงานตามสถานท่ีจัดอบรม
การประกันคุณภาพในสถานศึกษา เพื่อจะไดนํามาปรับปรุงหรือพัฒนาสถานศึกษาตอไป 
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มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู (5 คะแนน) 
มาตรฐานท่ี 9  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู        
                       (น้ําหนัก 5 คะแนน)   

ท่ี ตัวบงช้ี 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 
ระดับ

คุณภาพ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

1 เปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
เด็กและบุคลากรในสถานศึกษา  
 
 
 
 

2.5 2.50 5    โรงเรียนไดดําเนินการ
พัฒนาโดยจัดการเรียนรูและ
จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
1. โครงการตนกลาคุณธรรม  
2. หลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดอม
รินทราราม 
3. กิจกรรมการเรียนรูจาก
เศษวัสดุผานกระบวนการ
ประดิษฐ 
 

2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู รวมกันภายใน
สถาน ศึกษา ระหว างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองคกรท่ีเกี่ยวของ  
 
 
 

2.5 2.00 4 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.50 5 
  
 
 1. วิธีการ พัฒนา 
 โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูท่ีดี โดยดูแลสภาพแวดลอมของโรงเรียนอยูเสมอ เพื่อใหเกิดสุขลักษณะในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การทําความสะอาดและการดูแลเรื่องความปลอดภัยเพื่อใหเด็กเรียนรูในแหลงเรียนรูท่ีดี 
โรงเรียนมีหองสมุด หองคอมพิวเตอร หองศูนยกิจกรรมระดับปฐมวัย สนามเด็กเลน ในหองเรียนมีส่ือ/อุปกรณ 
ของเลนท่ีสามารถทําใหเด็กเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง โครงการตนกลาคุณธรรม เปนโครงการท่ีไดรับความ
รวมมือจากครูพระสอนศีลธรรมเพื่อมาสอนคุณธรรมจริยธรรมแกเด็ก มีเจาหนาท่ีตํารวจมาใหความรูเกี่ยวกับยา
เสพติด  
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 2. ผลการพัฒนา  
 นักเรียนสามารถเรียนรูภายในบริเวณโรงเรียนเพราะมีส่ืออุปกรณตางๆ มากมายทําใหเหมาะสมกับความ
ตองการและความแตกตางระหวางบุคคลของเด็ก นักเรียนไดรับความรูอยางหลากหลายจากวิทยากรผูเช่ียวชาญ
ดานตางๆ จากภายนอกโรงเรียนมาแนะนําใหความรูอยางหลากหลาย ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณโดยตรง
และโดยออม ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 9 อยูในระดับดีเยี่ยม 
 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนมีการดําเนินการตางๆ อยางตอเนื่อง มีการวัดและประเมินผลและนําผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพของกิจกรรมตางๆ สถานศึกษานํานวัตกรรมใหมมาใชเพื่อพัฒนาเด็ก มีการนําเทคโนโลยีใหมๆ มา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหนาสนใจเหมาะกับยุคสมัยปจจุบัน 
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มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา (5 คะแนน) 
มาตรฐานท่ี 10   การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน  และ 
                     จุดเนนของการศึกษาปฐมวัย (น้ําหนัก 5 คะแนน)   
 

ท่ี ตัวบงช้ี 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 
ระดับ

คุณภาพ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

1 จัดโครงการ ตนกลาคุณธรรม 
และ English for kids   
 

3 3 5    โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรูและจัดโครงการ/กิจกรรม 
ดังนี ้
   1. โครงการตนกลาคุณธรรม 
   2. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
โรงเรียนวัดอมรนิทราราม 
   3. โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 

2 ผลการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมาย 
 

2 1.60 
 
 
 

4 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.60 5 

 
 1. วิธีการ พัฒนา 
 สถานศึกษาไดพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ  มาตรฐานในระดับสากล  และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค   
จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา ใหมี
ทักษะในการดํารงชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเอกลักษณ  คิดดี  พูดดี  ทําดี  นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการตนกลาคุณธรรม โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย รวมท้ังโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียน
บรรลุตามเปาหมายจุดเนนของสถานศึกษา     คือ “กายออนนอม วาจาออนหวาน จิตใจออนโยน”      
 2. ผลการพัฒนา  
 นักเรียนมีการปฏิบัติตามหลักธรรมในการคิด พูด และกระทํา มีกิริยาวาจาออนหวาน โอบออมอารี 
เอื้อเฟอเผ่ือแผ และรูจักแบงปนผูอื่น นักเรียนมีพัฒนาการท้ัง 4 ดาน ท้ังดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และ
สติปญญาตามวัย มีความพรอมท่ีจะเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 10 อยูในระดับ  
ดีเยี่ยม 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของ
สถานศึกษาตามวัตถุประสงค  ใหเปนไปตามอัตลักษณ ของสถานศึกษา   โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสงเสริมเพื่อให
นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของแสดงออกถึงพฤติกรรมกายออนนอม วาจาออนหวาน จิตใจออนโยนอยาง
สม่ําเสมอ และปฏิบัติจนเปนลักษณะนิสัยพัฒนาผูเรียนใหมีเมตตากรุณาเอื้อเฟอเผ่ือแผ   เสียสละ  มีความรูสึกท่ีดี
ตอตนเองและผูอื่น 
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มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม (5 คะแนน) 
มาตรฐานท่ี 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให  
                     สูงข้ึน  (น้ําหนัก 5 คะแนน)   
 

ท่ี ตัวบงช้ี 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 
ระดับ

คุณภาพ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

1 จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย     
 

 
 

3 3 5    โรงเรียนไดดําเนินการ
พัฒนาโดยจัดการเรียนรูและ
จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
1. โครงการตนกลาคุณธรรม 
2. โครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอย 
3. กิจกรรมการเรียนรูจากเศษ
วัสดุผานกระบวนการ
ประดิษฐ 

2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 
 
 
 

2 2 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 5 5 
  
 1. วิธีการ พัฒนา 
 สถานศึกษาจัดโครงการตางๆ เพื่อใหเด็กไดเรียนรูผานการลงมือกระทําดวยตนเอง เด็กปฐมวัยเรียนรูผาน
การเลน เชน การใหนักเรียนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ปฏิบัติตามขอตกลงของหองเรียน นักเรียนไดทดลอง
ปฏิบัติเพื่อหาความรูดวยตนเอง ครูเปนผูอํานวยความสะดวก จัดส่ือการสอนจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการ
เรียนรูของเด็ก ผานโครงการ/กิจกรรมตางๆ ในระดับปฐมวัย 
 
 2. ผลการพัฒนา  
 สถานศึกษาดําเนินการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย  จุดเนน  ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา  เชน โครงการตนกลาคุณธรรม โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย กิจกรรมการเรียนรูจากเศษ
วัสดุผานกระบวนการประดิษฐ เพื่อใหนักเรียนเกิดจิตสํานึกตามปรัชญาของโรงเรียนคือ “คิดดี ทําดี พูดดี” และอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 11 ในระดับดีเยี่ยม  
 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

สถานศึกษาควรมีการดําเนินการตางๆ อยางตอเนื่อง มีการประเมินผลและนําผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพของกิจกรรมตางๆ สถานศึกษานํานวัตกรรมใหมมาใชเพื่อพัฒนาเด็ก โดยใหเด็ก ผูปกครองไดมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา ไดเรียนรูผานการลงมือกระทํา จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเสริมสรางความสามารถดาน
การคิดสรางสรรค  
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ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (30 คะแนน) 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ (น้ําหนัก 5 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบงช้ี 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

1 มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ  

0.50 0.43 4      โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนา   โดย
จัดการเรียนรูและจัดโครงการ/กิจกรรม 
ดังนี ้
 
1. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
   - กิจกรรมกีฬาสี 
   - การแขงขันกีฬาภายนอกสถานศึกษา  
   - กิจกรรมนันทนาการในเวลาวาง 
   - การเตนแอโรบิคประกอบเพลง 
   - ช่ังน้ําหนัก-วัดสวนสูง และกิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพ 
   - กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด 
   - อบรมนักเรียนแกนนําปองกนัยาเสพติด 
   - กิจกรรมคายคุณธรรมสานสายใย
ครอบครัวรอบรั้วโรงเรียน (คนดีของแม) 
ช้ัน อ.1-ป.6 
2. โครงการสงเสริมศักยภาพดาน 
   ทัศนศิลป  ดนตรี  และนาฏศิลป 
   - ประกวดระบายสี,ปนดินน้ํามัน 
   - กิจกรรมไหวครู  ดนตรี  นาฏศิลป 
   - กิจกรรมอมรินนิทรรศ 
   - กิจกรรมพัฒนาทักษะดนตรีไทย/
ดนตรีสากล 
   - การแขงขันดานทัศนศิลป ดนตรี 
นาฏศิลป นอกสถานศึกษา 
 

2 มีน้ําหนัก สวนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑมาตรฐาน        

0.50 0.44 4 

3 ปองกันตนเองจากส่ิงเสพ
ติดใหโทษและหลีกเล่ียง
ตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง
ตอความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปญหาทาง
เพศ   

1 1 5 

4 เห็นคุณคาในตนเอง มี
ความมั่นใจ กลาแสดงออก
อยางเหมาะสม       
 

1 1 5 

5 มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและให
เกียรติผูอื่น 
 

1 1 5 

 

6 
 

สรางผลงานจากการเขา
รวมกิจกรรมดานศิลปะ  
ดนตรี/นาฏศิลป         
กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 

1 
 

1 
 

5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.87 5 
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 1. วิธีการพัฒนา 
           โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพในการเขารวมกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมกีฬา
สี กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเดินรณรงคและอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด การแขงขันนอกสถานศึกษา  เพื่อให
ผูเรียนรูจักดูแลสุขภาพตนเอง สงเสริมศักยภาพในส่ิงท่ีผูเรียน ถนัด สนใจ และสามารถอยูรวมกันในสังคมได  

  
 2. ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู/โครงการตางๆ ชวยพัฒนาทักษะดานการคิด การปฏิบัติ การแกปญหา 
สงผลใหผูเรียนเห็นประโยชนของการออกกําลังกาย สามารถสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมตางๆ  
ดูแลตนเองใหปลอดภัยจากส่ิงเสพติด มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และให
เกียรติผูอื่น สงผลใหการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 1 อยูในระดับดีเยี่ยม 

  
         3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรจะใหความรู สําหรับนักเรียนบางกลุมท่ีมีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน สงเสริมกิจกรรมเฉพาะ
กลุมใหเห็นคุณคาของการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง มีการประเมินผลและนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง
ใหเกิดประสิทธิภาพ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน  
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มาตรฐานท่ี 2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  (น้ําหนัก 5 คะแนน) 
  

ท่ี ตัวบงช้ี 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ตามหลักสูตร  

2 1.93 5     โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนา โดย

จัดการเรียนรูและจัดโครงการ/กิจกรรม 

ดังนี ้

1. โครงการรณรงคตานยาเสพติด   

2. โครงการพัฒนาคุณธรรมนําชีวิต   

   - กิจกรรมอบรมกอนสอบนักธรรม 

ศึกษา 

   - กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 

   - กิจกรรมอบรมนักเรียนหนาเสาธง

ตอนเชา 

   - กิจกรรมตักบาตรในวันสําคัญ 

   - กิจกรรมคายคุณธรรม ช้ัน ป.1-5  

กายออนนอม วาจาออนหวาน         

จิตใจออนโยน 

3. กิจกรรมกอนจากฝากธรรมของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖  

  - กิจกรรมคายคุณธรรมสายใยครอบครัว

รอบรั้วโรงเรียน (คนดีของแม)  

ช้ัน อ.1 – ป.6 

4. กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิม             

พระชนมพรรษา 

5. ผลงานนักเรียน 

6. เกียรติบัตรนักเรียน โล ดานคุณธรรม 

จริยธรรม    

2 เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญู

กตเวทีตอผูมีพระคุณ  

1 

 

0.94 5 

3 ยอมรับความคิดและ

วัฒนธรรมท่ีแตกตาง  

(น้ําหนัก 1 คะแนน) 

1 0.97 5 

4 ตระหนัก รูคุณคา รวม

อนุรักษและพัฒนา

ส่ิงแวดลอม               

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0.98 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.82 5 
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1. วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนมุงพัฒนา และสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค โดยการจัดการ

เรียนรูในรูปแบบของโครงการและกิจกรรม   ท่ีเนนและสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีดี คือ สุภาพ นอบนอม 

ออนโยน โอบออมอารี มีจิตใจเมตตากรุณา ใจเปนกุศล ชวยเหลือผูอื่น รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับ

ความเปล่ียนแปลง ซื่อสัตยสุจริต ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน ดูแลสาธารณสมบัติของสวนรวมและสวนตัว รัก

ความเปนไทย อยูอยางพอเพียง รักชาติ ศาสน กษัตริย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข  

  

2. ผลการพัฒนา  

 จากการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อพัฒนาทักษะ

ดานคุณธรรม จริยธรรม สงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร มีวินัย มีความรับผิดชอบ มี

ความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ มีน้ําใจ เอื้ออาทร ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษ

และพัฒนาส่ิงแวดลอม  สงผลใหการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 2 อยูในระดับดีเยี่ยม 

 

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนควรกําหนดและจัดทําแผนพัฒนาครู เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ี

ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  เชน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคุณธรรม 

จริยธรรม ทุกกลุมสาระการเรียนรู และมีการนิเทศติดตามครูอยางเปนระบบ  
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มาตรฐานท่ี 3  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง   

(น้ําหนัก 5 คะแนน)  

 

ท่ี ตัวบงช้ี 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 
รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

1 มีนิสัยรักการอานและ

แสวงหาความรูดวยตนเอง

จากหองสมุด แหลงเรียนรู 

และส่ือตางๆ รอบตัว   

 

2 

 

1.91 5     โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนา โดยการ

จัดการเรียนรู และจัดกิจกรรม เพื่อให

ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย

ตนเอง ดังนี ้

1. โครงการอมรินทรรักการอาน 

กําหนดใหนักเรียนอานหนังสือช้ันประถม 

ศึกษาปท่ี ป.1-ป.6   ป.1 อาน 10 เลม,  

ป.2 อาน 10 เลม , ป.3 อาน 15 เลม , 

ป.4 อาน 20 เลม , ป.5 อาน 25 เลม, 

ป.6 อาน 30 เลม 

2. โครงการหองสมุดเคล่ือนท่ี 

3. กิจกรรมตอบคําถามสารานุกรมไทย

ฉบับเยาวชน  

4. กิจกรรมแขงขันเปดพจนานุกรมไทย 

5. กิจกรรมโตวาที 

6. กิจกรรมอมรินทรนิทรรศสูอาเซียน 

7. ทัศนศึกษานอกสถานท่ี ชุมชนใกลเคียง 

8. ทํารายงานโครงงานจากการศึกษา

คนควา 

9. กิจกรรม Open House โรงเรียน

ชิโนรสวิทยาลัย 

10. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาเขา ม.1 

2 มีทักษะในการอาน ฟง ดู 

พูด เขียน และต้ังคําถาม

เพื่อคนควาหาความรู

เพิ่มเติม 

   

1 

 

0.97 5 

3 

 

 

เรียนรูรวมกนัเปนกลุม 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อ

การเรียนรูระหวางกัน 

1 

 

0.99 5 

4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรู

และนําเสนอผลงาน   

 

 

 

 

1 0.98 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.85 5 
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1. วิธีการพัฒนา 

  1. ครูตองรวมมือจัดกิจกรรมการเรียนรู และกิจกรรมพิเศษท่ีสงเสริมการอานอยางตอเนื่อง 

 2. รณรงคใหนักเรียนอานหนังสือ คนควา และบันทึกการอานอยางสม่ําเสมอ และครบตามขอตกลง 

 3. สนับสนุนใหนักเรียนทํากิจกรรมสงเสริมการอาน และคนควา อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

 4. รณรงคใหผูปกครองเห็นความสําคัญของกิจกรรมรักการอาน และชวยเหลือครูดูแลนักเรียน ใหทํา

กิจกรรมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

 5. ชักชวนใหชุมชนหรือหนวยงานตาง ๆ มารวมจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนมีทักษะชีวิต และรักการอาน

มากยิ่งข้ึน 

 

 2. ผลการพัฒนา 

 นักเรียนสนใจรักการอานมากยิ่งข้ึน มีการใชหองสมุดยืมหนังสือ และรวมกิจกรรมมากข้ึน  หองสมุดจัดกิจกรรม

สงเสริมการอาน และการเรียน (หนังสือเพื่อนรัก) 

ปญหา   

 เวลาพักกลางวันมีนอย  บุคลากรดูแลหองสมุดและใหบริการควรเพิ่มข้ึน  หองสมุดเล็ก คับแคบเกินไป ควรจัดทําหอง

ฉายภาพยนตร/วีดีทัศนโดยเฉพาะ  จะไดไมรบกวนผูมาอานหนังสือ สงผลใหการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยูใน

ระดับดีเยี่ยม 

 

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ทําหองสมุดใหมีบรรยากาศบริการนักเรียนไดมากกวานี้   กวาง   มีสัดสวน   เชน   หองฉายภาพยนตร   

เพิ่มบุคลากรมาดูแลใหบริการนักเรียน เชน ตอบคําถาม จัดหนังสือ ถายเอกสาร ทําความสะอาด มีมุมจัด

นิทรรศการตลอดป แบงตามชวงเวลาทุกเดือน หมุนเวียนกันไป ใหนักเรียนไดมาชวยทําหนาท่ีบรรณารักษ โดยมี

ทุนการศึกษามอบให  ชักชวนใหครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการรักการอาน อยางนอย 1 ครั้ง/ป 
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มาตรฐานท่ี 4    ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบคิดสรางสรรค  ตัดสินใจแกปญหาได  
                     อยางมีสติสมเหตุสมผล  (น้ําหนัก 5  คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบงช้ี 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได 

ระดับ
คุณภาพ 

รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

1. สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน  
ฟง  และดู  และส่ือสารโดย
การพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

2 1.91 5       โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนา โดยการ
จัดการเรียนรู และจัด กิจกรรม เพื่อให
ผูเรียนผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยาง
เปนระบบคิด คิดสรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหา ไดอยางมีสติ สมเหตุสมผล ดังนี้ 

- กิจกรรมบันทึกการอาน ป.1-6 
- กิจกรรมคายคณิตศาสตร ป.5-6 
- กิจกรรมคายวิทยาศาสตร ป.1-5 
- กิจกรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตท่ีดีงาม 

ป.1-6 
- กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ป.5 
- ภาพถายกิจกรรม 
- เอกสาร/ผลงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
- กิจกรรมการศึกษาคนควาดวย

ตนเอง (IS) 

2. นําเสนอวิธีคิด  วิธีแกปญหา
ดวยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

1 0.97 5 

3. กําหนดเปาหมาย  คาดการณ  
ตัดสินใจแกปญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 

1 0.98 5 

4. มีความคิดริเริ่ม และ
สรางสรรคผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ 

1 0.98 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.84 5 
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1. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนวัดอมรนิทรารามไดสงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค 

ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางสมเหตุสมผล โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนคิดวิเคราะห จําแนกเปรียบเทียบ 
สรุปขอมูลเปนองคความรู และใหผูเรียนสรุปองคความรูดวยตนเอง รวบรวมคนควาและนําความรูท่ีไดทํากิจกรรม 
สรางช้ินงาน ผลงาน หรือโครงงาน รวมทํากิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ  การฝกใหผูเรียนมีทักษะ
กระบวนการคิด  ฝกคาดการณ ฝกแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  กําหนดเปาหมายและแนวทางการตัดสินใจ
จากสถานการณจริง เชน กิจกรรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS) การเรียนรูแบบโครงงาน การจัดคาย
วิทยาศาสตร คายคณิตศาสตร คายภาษาอังกฤษ เปนตน 

 
2. ผลการพัฒนา 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลายในทุกกลุมสาระการเรียนรู ชวยพัฒนาใหผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  สงผลใหผูเรียนสามารถนําความรูมาวิเคราะห  สังเคราะห  สรุปขอมูลเปน
องคความรูได  แสดงความคิดอยางมีเหตุมีผล  ผูเรียนรวบรวมความรูความคิด มาสรางเปนความรูใหม สามารถ
แสดงเปนช้ินงาน หรือโครงงานท่ีแสดงถึงความรู  ความคิดสรางสรรคและมีจินตนาการ สงผลใหการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานท่ี 4 อยูในระดับดีเยี่ยม 
 

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
       โรงเรียนจะตองพฒันากําหนดแผนพัฒนาครู เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการจัดการเรียนรูท่ี

พัฒนาการคิดในรูปแบบใหมๆ ของครู  เพื่อนําไปพัฒนาการเรียนกรสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และตอง
จัดระบบสารสนเทศท่ีชัดเจนและรวดเร็วตอการใชงาน 
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มาตรฐานท่ี 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร    (น้ําหนัก 5 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบงช้ี 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได 

ระดับ
คุณภาพ 

รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย
แตละกลุมสาระเปนไปตาม
เกณฑ  

1 1 5      โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรูและจัดโครงการ /
กิจกรรม ดังนี ้
1.โครงการอมรินทรรักการอาน 
2.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
3.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
4. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
5.โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูทาง
ภาษา (ภาษาอังกฤษ) 
6.โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 
    โรงเรียนดําเนินกิจกรรมดังนี ้
      - กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ 
      - กิจกรรม Day Camp 
      - กิจกรรมคิดเลขเร็ว ป.1-6 
      - กิจกรรมสงเสริมความสามารถ
ทางคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร  
ช้ัน ป.1-6 
     - กิจกรรมประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร 
     - กิจกรรมคายวิทย-คณิต ป.5-6 
     - กิจกรรมบันทึกการอาน 
     -  กิจกรรมตอบปญหาสังคม     
ช้ัน ป.1-6 
     - กิจกรรมเสริมศักยภาพกอนสอบ 
O-NET (ติวเขม) ป.6 
 

2 ผลการประเมินสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑ   

1 1 5 

3. ผลการประเมินการอานคิด
วิเคราะหและเขียนเปนไปตาม
เกณฑ  

2 1.60 4 
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มาตรฐานท่ี 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร    (ตอ) 
 

 
1. วิธีการพัฒนา   
 โรงเรียนสงเสริมผูเรียนในดานตางๆ ทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกระดับช้ัน โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะดานการอาน  การเขียน  การบวนการคิด เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถใน
การส่ือสาร  การคิด  การแกปญหา  การใชทักษะชีวิต  และการใชเทคโนโลยีอยางถูกตอง  โดยจัดกิจกรรมตางๆ  
เชน  กิจกรรมคิดเลขเร็ว  กิจกรรมบันทึกการอาน  กิจกรรมคายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  กิจกรรมคายวิชาการ  
และสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมใหผูเรียนฝกพูดภาษาอังกฤษและอานขาวหนาเสาธงทุกวัน 

2. ผลการพัฒนา   
 จากการจัดกิจกรรมมากข้ึน  จัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย นักเรียนไดฝกทักษะในดานตางๆ ทุก
สาระการเรียนรูและทุกระดับช้ันชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระ  ตลอดจนชวยพัฒนาผลการ
ทดสอบระดับชาติ  สงผลใหผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 5 อยูในระดับดีมาก 

3. แนวทางการพัฒนา 

 บางรายวิชาโรงเรียนควรจัดครูท่ีมีความรูความสามารถตรงตามสาขาวิชาเอก เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการส่ือสาร  การคิด  การแกปญหา  การใชทักษะการคิด  
และการใชเทคโนโลยี  มีการติดตามนิเทศการสอนของครูอยางเปนระบบ  รวมท้ังมีการทดสอบผูเรียนแตละกลุม
สาระการเรียนรู เพื่อประเมินความสามารถของผูเรียนตามท่ีไดกําหนดในหลักสูตร 
 
 
 
 

ท่ี ตัวบงช้ี คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

ระดับ
คุณภาพ 

รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

4 ผลการทดสอบระดับชาติ
เปนไปตามเกณฑ   

1 0.60 3   10.กิจกรรมติวเขมกอนสอบ LAS ป.5 
  11. ภาพถายกิจกรรม 
 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.20 4 
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มาตรฐานท่ี 6  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และเจตคติท่ีดี 
                  ตออาชีพสุจริต    (น้ําหนัก 5 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบงช้ี 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได 

ระดับ
คุณภาพ 

รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

1 วางแผนการทํางานและ
ดําเนินการจนสําเร็จ   

2 1.99 5     โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรูและจัดโครงการ/กิจกรรม 
ดังนี ้

- กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ 
สัปดาหหองสมุด  กิจกรรมวัน
สุนทรภู 

- กิจกรรมรักการอาน 
- กิจกรรมตอบปญหาภาษาไทย 
- กิจกรรมคายคณิตศาสตร  

ช้ัน ป.5-6 
- กิจกรรมคายวิทยาศาสตร  

ช้ัน ป.5-6 
- กิจกรรมศิลปนนอย 
- กิจกรรมทักษะดนตรีไทยและ

ดนตรีสากล 
- กิจกรรมตักบาตรวันพรและถวาย

ภัตตาหารพระชวงเขาพรรษา 
- กิจกรรมคายคุณธรรม ระดับช้ัน 

ป.1-6 
    -    กิจกรรมติวธรรมศึกษา  
         ช้ัน ป.4-6 

- กิจกรรมเขาคายลูกเสือ-ยุวกาชาด 
ในระดับช้ัน ป.4-6 

- กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับช้ัน
อนุบาล 1 – ป.6 

- กิจกรรมแขงขันความสามารถการ
งานอาชีพ ระดับช้ัน ป.1-6 
 

2 ทํางานอยางมีความสุข 
มุงมั่นพัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง  

1 1 5 

3 ทํางานรวมกับผูอื่นได   1 1 5 

4 มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพ

สุจริตและหาความรู

เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเอง

สนใจ 

 

 

 

 

 

1 1 5 

 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.99 5 
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 1.  วิธีการพัฒนา   
      โรงเรียนไดดําเนินจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจคติท่ีดีตออาชีพสุจริต  โดยวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ ไดแก  
กิจกรรมตักบาตรวันพระและถวายภัตตาหารพระชวงวันเขาพรรษา  กิจกรรมคายคุณธรรม ช้ัน ป.1-6 (กายออน
นอม วาจาออนหวาน  จิตใจออนโยน)  
 
 2. ผลการพัฒนา 
    จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อฝกทักษะในดานตางๆ ทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกระดับช้ัน  เพื่อ
ชวยพัฒนานักเรียนใหรูจักการวางแผนการทํางานและการดําเนินการจนสําเร็จ ทํางานอยางมีความสุข  มุงมั่น
พัฒนางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง  นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพ
สุจริต และหาความรูเกี่ยวกับอาชีพตนเองสนใจ อยูในสังคม ไดอยางมีความสุข ซึ่งผลการประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 6 อยูในระดับดีเยี่ยม 
 
 3. แนวทางการพัฒนา 

  โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียน  ไดเรียนรู ฝกการทํางานรวมกัน  นักเรียนจะไดรูจัก 
วางแผน การทํางานอยางเปนข้ันตอน  ดําเนินงานจนสําเร็จ โดยจะจัดกิจกรรมท่ีเนนภาคปฏิบัติเปนงานกลุม  ทํา
ใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง มีทักษะการจัดการท่ีมุงมั่นพฒันางาน เกิดประสบการณจริง และสามารถนําความรูท่ีได
จากกิจกรรมนี้ไปปรับใชกับชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข 
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มาตรฐานดานการจัดการการศึกษา (50 คะแนน) 
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
                       (น้ําหนัก 10คะแนน) 
 
ท่ี ตัวบงช้ี คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได 

ระดับ
คุณภาพ 

รองรอยความพยายาม  
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

1 ครูมีการกําหนดเปาหมาย 
คุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู 
ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

1 0.90 5     โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรูและจัดโครงการ/
กิจกรรมดังนี ้
  1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ 
  2.โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
(กิจกรรมสงเสริมศักยภาพ) 
  3.วิจัยในช้ันเรียน/นวัตกรรม 
  4.โครงการพัฒนาคุณธรรมนําชีวิต 
“เรียนดี ประพฤติดี” 
  5.โครงการรักการอานสัมพันธกับ
อินเทอรเน็ต 
  6.โครงการอมรินทรนิทรรศ 
  7.โครงการพัฒนาขาราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  8.โครงการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
  9.กิจกรรมสอนซอมเสริม 
  10.กิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
  11. กิจกรรมสุขภาพดีมีสุข 
  12.แบบฝกหัดและแบบประเมิน
ตัวช้ีวัดท้ัง 8 กลุมสาระ 
  13.แบบ ปพ.5 และแบบวผ 1-4 
  14.แบบทดสอบทุกกลุมสาระ 
  15.แบบประเมินนักเรียน 
 

2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล และใชขอมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียน 
 

1 0.92 5 

3 ครูออกแบบและการจัดการ
เรียนรูท่ีตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญญา 
 

2 1.86 5 

4 ครูใชส่ือและเทคโนโลยี
เหมาะสมผนวกกับการนํา
บริบทและภูมิปญญาของ
ทองถ่ินมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู 
 

1 0.94 5 

5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ี
มุงเนนการพฒันาการเรียนรู
ของผูเรียนดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
 

1 0.98 5 
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มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ตอ) 
 
ท่ี ตัวบงช้ี คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได 

ระดับ
คุณภาพ 

รองรอยความพยายาม  
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา 
และแกไขปญหาใหแกผูเรียนท้ัง
ดานการเรียนและคุณภาพชีวิต
ดวยความเสมอภาค 
 

1 1 5 16.บันทึกผลการเรียนรู 
17.แผนการจัดการเรียนรู 
18.แฟมศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล 
19.จัดอบรม/สัมมนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยจัดอบรม 
20.สงเสริมใหครูและบุคลากรเขารวม
อบรม/สัมมนาตามความตองการและ
ความสมัครใจ 
21.ภาพถายกับกิจกรรม 
22.เอกสาร/ผลงานอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 
23.คําส่ังตางๆ 
 
 

7 ครูมีการศึกษาวิจัย และ
พัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชา
ท่ีตนรับผิดชอบและใชผลใน
การปรับการสอน 
 

1 1 5 

8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดีและเปนสมาชิกท่ี
ดีของสถานศึกษา 
 

1 1 5 

9 ครูจัดการเรียนการสอนตาม
วิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 
 

1 1 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 10 9.60 5 

 
1. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนสงเสริมใหครูไดมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและจัดการเรียนใหมีหลากหลาย
รูปแบบ เพื่อพัฒนาผูเรียนในดานตางๆและตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาทาง
สติปญญาไดอยางเหมาะสมโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหไดผลสูงสุดโดยนํา
ส่ือเทคโนโลยีผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูมีการวัด
และการประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูคอยใหคําแนะนํา
คําปรึกษาและแกไขปญหาใหแกผูเรียนท้ังดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาคและไดมีการ
ทําวิจัยในช้ันเรียนในวิชาท่ีตนรับผิดชอบเพื่อนํามาปรับในการเรียนการสอนใหผูเรียนไดประโยชนสูงสุดซึ่ง
ครูจะประพฤติและเปนตัวอยางท่ีดีแกศิษยและปฏิบัติหนาท่ีการสอนและงานอื่นๆตามท่ีไดรับผิดชอบ
อยางเต็มท่ี 

 
 
 



115 
 

 
2. ผลการพัฒนา 

ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดการเรียนรูไดอยางหลากหลายตามความถนัดใน
แตละวิชา นักเรียนสามารถเรียนรูใหคําปรึกษาอยางใกลชิดโดยเฉพาะนักเรียนท่ีมีปญหาในดานการเรียนรู
ทําใหครูไดรูถึงการพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเปนครูมืออาชีพท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมซึ่งเปนส่ิงท่ี
นําไปสูการจัดการเรียนการสอนใหประสบผลสําเร็จทําใหการศึกษาไปสูจุดหมายปลายทางท่ีต้ังไวสราง
ผูเรียนใหเปนคนดีและมีคุณภาพซึ่งผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 7 อยูในระดับดีเยี่ยม 

 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนตองพัฒนาครูโดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถมาใหความรูกับคณะครูเพิ่ม
ศักยภาพในการสรางกระบวนการเรียนรูใหมใหสอดคลองและเตรียมพรอมเขาการสูประชาคมอาเซียน
และพัฒนาความสามารถในการใชส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนครูควรมีโอกาสศึกษาเพิ่มเติม
ในเนื้อหาสาระและเทคนิควิชาการใหมๆเพื่อนําความรูมาสรางพื้นฐานการศึกษาใหแกผูเรียนเพราะการ
สรางผูเรียนในระดับพื้นฐานเปนการวางรากฐานท่ีสําคัญแกชีวิต 
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มาตรฐานท่ี 8  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
                  (น้ําหนัก 10คะแนน) 
 
ท่ี ตัวบงช้ี คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได 

ระดับ
คุณภาพ 

รองรอยความพยายาม  
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา
และความคิดริเริ่มท่ีเนนการ
พัฒนาผูเรียน 
 

1 1 5      โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรูและจัดโครงการ/
กิจกรรมดังนี ้
  1. ไดรับเชิญเปนวิทยากรใหความรู
แกหนวยงานอื่นๆ 
  2. นําคณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาศึกษาดูงานท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 
  3. นําเอาเทคนิคและวิธีการ
หลากหลายเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาและนําผลการวิจัยมาเปนฐาน
คิดทางดานวิชาการและการจัดการ 
  4. จัดทําโครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา,โครงการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ,โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ฯลฯ 
  5. สงเสริมใหคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขาอบรมสัมมนาตาม
หนาท่ีความรับผิดชอบตามศักยภาพ
ของแตละบุคคล 

2 ผูบริหารใชหลักการบริหาร
แบบมีสวนรวมและใชขอมูลผล
การประเมินหรือผลการวิจัย
เปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและ
การจัดการ 
 

2 2 5 

3 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การ 
 

2 2 5 

4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับ
การกระจายอํานาจ 
 

2 2 5 

5 นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน
พึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 
 

1 0.80 4 
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มาตรฐานท่ี 8  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   (ตอ) 

 
ท่ี ตัวบงช้ี คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได 

ระดับ
คุณภาพ 

รองรอยความพยายาม  
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

6 ผูบริหารใหคําแนะนํา 
คําปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใสการจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 
 

2 2 5   6. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และ
บุคลากรทางการศึกษา 
  7. ผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมมีภาวะผูนํา 
อุทิศเวลาและมุงมั่นในการบริหารงาน
อยางเต็มศักยภาพ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
 

10 
 

9.80 5 

 
1.  วิธีการพัฒนา 

        ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะเปนผูนํา สงเสริมใหครูเขารับการอบรมเพื่อเล่ือนวิทยฐานะในระดับท่ี
สูงข้ึน สงเสริมใหครูมีการผลิตส่ือการสอน ใชส่ืออยางเปนระบบและหลากหลาย นํามาพัฒนาปรับปรุง
เทคนิควิธีการสอนและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ นําผลวิจัย
มาเปนฐานคิดทางดานวิชาการ การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูโดยพาบุคลากรทางการศึกษาเขารับการ
อบรมศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศเพื่อนําจุดเดนและจุดดอยของแตละหนวยงานมาพัฒนา
และปรับปรุงในดานการบริหารอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 

2. ผลการพัฒนา 

         ผูบริหารมีวิสัยทัศน ความเปนผูนํา มีหลักการบริหารแบบมีสวนรวม นําผลวิจัยมาเปนฐานคิดใน
ดานวิชาการ การจัดการ ใหคําปรึกษาทางวิชาการ อุทิศเวลาในการบริหารการจัดการในแตละดานอยางมี
ประสิทธิภาพจนบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการ จนบุคลากรทางการศึกษานักเรียน 
ผูปกครองและชุมชน เกิดความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 8  
อยูในระดับดีเยี่ยม 
 

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

        ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาเขารับการอบรมพัฒนาตนเองในระดับท่ีสูงข้ึนอยาง
ตอเนื่องแลวนํามาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีความหลากหลายและทันตอเหตุการณในปจจุบัน
สามารถบูรณาการจัดการเรียนใหผูเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ 
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มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี      
                 ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  (น้ําหนัก 5 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบงช้ี 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

ระดับ 
คุณภาพ 

รองรอยความพยายาม 
(โครงการ / กิจกรรมท่ีทํา) 

1 คณะกรรมการสถานศึกษารู และ
ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 
 
 
 

2 1.60 4       โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนา
มาตรฐานการจัดการศึกษา เพื่อให
คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติตาม
บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล ดังนี้ 
    - คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

    - ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา 

    - รายงานการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา ข้ัน

พื้นฐาน 

   - รายงานการสังเคราะหมติ/

นโยบายท่ีเกิดจากการตัดสินใจของ

คณะกรรมกาสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

    - ภาพถายการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

    - แบบประเมินความพึงพอใจ

ตอการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

    - กิจกรรมวันประชุมผูปกครอง 

    - ภาพถายกิจกรรม 

    - เอกสาร/ผลงานอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของ 
 

 

2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

1 0.80 4 

3 ผูปกครอง และชุมชนเขามามีสวน

รวมในการพัฒนาสถานศึกษา 

2 1.60 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.00 4 
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1. วิธีการพัฒนา  

โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนามาตรฐานดวยการจัดการศึกษา เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผูปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยการจัดการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อกําหนดมติและนโยบายการพัฒนาการศึกษาในดานตางๆ จัดการ
ประชุมวันผูปกครองเครือขาย และกิจกรรมวันผูปกครองพบครู เพื่อใหผูปกครองไดมีสวนรวมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดการศึกษาสําหรับบุตรหลาน 

 
2. ผลการพัฒนา 

โรงเรียนสามารถดําเนินกิจการตางๆ ใหบรรลุตามเปาหมายท่ีต้ังไว โดยไดรับความรวมมือจาก
ผูปกครอง และชุมชน  ท่ีไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 9 
ในระดับดีมาก 

 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนควรมีการจัดประชุมรวมกับผูปกครอง ชุมชน ในการจัดกิจกรรมตางๆ และรวมมือระหวาง

องคกรท้ังภาครัฐและเอกชน เปนศูนยกลางในการประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ในชุมชนใหมากข้ึน 
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มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา 

                    คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน  (น้ําหนัก 10 คะแนน) 

 

ท่ี ตัวบงช้ี 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ
คุณภาพ 

รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

1 หลักสูตรสถานศึกษา

เหมาะสมและสอดคลองกับ

ทองถ่ิน  

2 1.60 4          โรง เรี ยน ได ดํา เนินการพัฒนา

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา เพื่อให

ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร จั ด ห ลั ก สู ต ร 

กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน ดังนี้ 

  - หลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับ

ทองถ่ิน โดยใชขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ

แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  - โครงการการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปน

ภาษาอังกฤษ (MEP) 

  - จัดทําโครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

- จัดทําโครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม 

- จัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียน   เปนสําคัญ   ผูเรียนสามารถ

บันทึกสรุปความรูไดดวยตนเอง 

- จัดทําแบบฝกหัดและแบบประเมิน

ตัวช้ีวัด  8  กลุมสาระการเรียนรู 

- การกํากับ  ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน / 

โครงการ / กิจกรรม 

-  การกํากับ  ติดตาม การบันทึกการ

นิเทศ 

 

2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ี

หลากหลายใหผูเรียนเลือก

เรียนตามความถนัด 

ความสามารถและความ

สนใจ  

2 1.60 4 

3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ี

สงเสริมและตอบสนองความ

ตองการ ความ สามารถ 

ความถนัด และความสนใจ

ของผูเรียน  

1 1 5 

4 สนับสนุนใหครูจัด

กระบวนการเรียนรูท่ีให

ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจน

สรุปความรูไดดวยตนเอง  

1 1 5 

5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม

ตรวจสอบ และนําผลไป

ปรับปรุงการเรียนการสอน 

อยางสม่ําเสมอ 

2 1.60 4 
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มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา 

                    คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน  (ตอ) 

 

ท่ี ตัวบงช้ี คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ
คุณภาพ 

รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

6 จัดระบบดูแลชวยเหลือ

ผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 5 - แบบประเมินความพึงพอใจตอการจัด

การศึกษา 

- การคัดกรองและจําแนกเปนกลุมตาม

สภาพของผูเรียน 

- การจัดกิจกรรมปองกัน  แกไข  และ

พัฒนา ผูเรียนตามสภาพอยางเหมาะสม 

รวมท้ังมีการประเมินผล 

- แบบบันทึกขอมูลนักเรียนเปน

รายบุคคล 

- รายงานการดําเนินการเยี่ยมบาน 

- รายงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

- แบบประเมินความพึงพอใจตอการจัด

การศึกษา 

- กิจกรรมเขาคายลูกเสือ-ยุวกาชาด 

- กิจกรรมสอนซอมเสริมศักยภาพ 

- ภาพถายกิจกรรม 

- เอกสาร/ผลงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 10 8.80 4 

 

1. วิธีการพัฒนา 

  สถานศึกษาไดมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีการออกแบบโครงสรางหลักสูตรใหมีรายวิชาเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (MEP) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีหลากหลาย ครูจัดทํา

แผนการเรียนรูท่ีตอบสนองความถนัดและความสามารถของผูเรียน มีระบบนิเทศการเรียนการสอนและนําผลไป

ปรับปรุงการสอนอยูเสมอ มีการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหไดรับบริการอยางท่ัวถึง โดยการสํารวจขอมูล

นักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองและจําแนกเปนกลุมตามสภาพของนักเรียน การจัดกิจกรรมปองกันแกไข

และพัฒนาผูเรียนตามสภาพอยางเหมาะสม รวมท้ังมีการประเมินผลเพื่อใหผูเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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2. ผลการพัฒนา 

ผลจากการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งมีการออกแบบโครงสรางหลักสูตรใหมีรายวิชาเพิ่มเติม และ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีหลากหลาย ทําใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูอยางรอบดาน  โดยเฉพาะป

การศึกษานี้มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (MEP) ซึ่งทําให

ผูเรียนไดเรียนรูภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน มีการพูดสนทนากับครูชาวตางชาติซึ่งเปนเจาของภาษาโดยตรง และ

ผูเรียนเกิดความสนุกสนานกับการเรียนท้ังภายในและภายนอกหองเรียน รวมท้ังการจัดระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนเปนรายบุคคล ทําใหครูไดรูถึงปญหาของผูเรียนในดานตางๆ เชน การเรียน ครอบครัว ฯลฯ ซึ่งครู

สามารถท่ีจะชวยเหลือ แกไขปญหาตางๆ ของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน มี

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 10 อยูในระดับดีมาก 

 

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  

 สถานศึกษาควรกําหนดการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง  เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการนําหลักสูตรไปใช

พัฒนาระบบนิเทศการเรียนการสอน  ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  สงเสริมใหมีการพัฒนานวัตกรรม แผนการ

จัดการเรียนรู ส่ือ อุปกรณท่ีเอื้อตอการเรียนรู   ทําวิจัย และนําแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการเรียน

การสอนใหมากข้ึนในทุกสาระการเรียนรู   คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชุมชนมี

สวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนสงเสริมกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอผูเรียน จัดใหมีการ

อบรมเชิงพัฒนาบุคลากร ใหมีความตระหนักในการจัดการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตร  ระบบนิเทศ  การ

จัดการเรียนการสอน  การพัฒนาส่ือและนวัตกรรม และระบบการบันทึก และสงตอขอมูลของผูเรียนใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
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มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ      
         (น้ําหนัก 10คะแนน) 
 
ท่ี ตัวบงช้ี คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได 

ระดับ
คุณภาพ 

รองรอยความพยายาม  
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

1 หองเรียนหองปฏิบัติการอาคาร
เรียนมั่นคงสะอาดและ
ปลอดภัยมีส่ิงอํานวยความ
สะดวกพอเพียง อยูในสภาพใช
การไดดีสภาพแวดลอมรมรื่น
และมีแหลงเรียนรูสําหรับ
ผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 3.20 4    โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรูและจัดโครงการ/กิจกรรม
ดังนี ้
  1. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
แหลงเรียนรู 
  - กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนส่ิงแวดลอม
บริเวณรอบโรงเรียนและบริเวณอาคาร
เรียน 
  - กิจกรรมปรับปรุงซอมแซมวัสดุ
อุปกรณประจําหองตางๆ 
   2. โครงการหองเรียนสีเขียว 
  - กิจกรรมเรียนรูบูรณาการ 8 กลุม
สาระโดยใชหองเรียนสีเขียวเปนแหลง
เรียนรูระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6  
  - กิจกรรมซอมแซมส่ืออุปกรณภายใน
หองเรียนสีเขียว 
   3. โครงการพัฒนาระบบชวยเหลือ
นักเรียน 
  - กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน 
การศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล 
  - กิจกรรมสํารวจจุดเส่ียงในโรงเรียน 
  - กิจกรรมปองกันอุบัติเหตุในโรงเรียน 
  - กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ 
  - กิจกรรมสงเสริมสุขอนามัยแล
ส่ิงแวดลอม 
  - กิจกรรมโฮมรูม 
  - กิจกรรมเขียนเสนอรายงานการ
รับผิดชอบดูแลการใชหองน้ํา หองสวมท่ี
ถูกสุขลักษณะพรอมเสนอแนวทางแกไข
ไดอยางถูกตองและลงพื้นท่ีดูแลกํากับให
ถูกสุขลักษณะและเปนปจจุบัน 

2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริม
สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 2.40 4 
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มาตรฐานท่ี 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ             
          (น้ําหนัก 10คะแนน)  (ตอ) 
 
ท่ี ตัวบงช้ี คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
ระดับ

คุณภาพ 
รองรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 
3 จัดหองสมุดท่ีใหบริการส่ือ

และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเองหรือเรียนรูแบบมีสวน
รวม 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 3 5    - เชิญวิทยากรหนวยงานใกลเคียงเชน 
รพ.ศิริราช 
  5. โครงการอมรินทรรักการอาน 
  กิจกรรมรักการอานผสานอินเทอรเน็ต 
  - กิจกรรมแขงขันตอบปญหาในวันสําคัญ
ตางๆโดยสืบคนจากอินเทอรเน็ต 
  - กิจกรรมเสริมศักยภาพวิชาการ
ภาษาไทย 
  - กิจกรรมภาษาพาสนุก 
  - กิจกรรมยอดนักอาน 
  - กิจกรรมการจัดปายนิเทศ 
  - จัดตารางการใชหองสมุด 
  - สงเสริมใหทุกกลุมสาระเรียนรูสืบคน
ขอมูลจากอินเทอรเน็ต สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 10 8.60 4 

 
1. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวก พอเพียง ใชการไดดี นําไปสูการพัฒนาผูเรียน
ทุกดานใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม ไดแก หองเรียน หองปฏิบัติการ
หองสมุด อาคารเรียน อาคารประกอบ แหลงเรียนรู การบริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสงเสริมสุขภาพ
อนามัย และความปลอดภัยของผูเรียน โดยมีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีแหลงเรียนรู ไดแก ปรับปรุงภูมิ
ทัศนส่ิงแวดลอม ซอมแซมอุปกรณครุภัณฑประจําหอง เปนตน โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดแก 
สํารวจจุดเส่ียงของโรงเรียน กิจกรรมปองกนัอุบัติเหตุในโรงเรียน การดูแลการกลับบานของนักเรียน กิจกรรม
เสริมสรางทักษะการดูแลตนเองใหปลอดภัย เปนตน โครงการสงเสริมสุขภาพ ไดแก กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม
รณรงคตอตานยาเสพติด เปนตน และโครงการรักการอานผสานอินเทอรเน็ต ไดแก กิจกรรมรักการอานผสาน
อินเทอรเน็ต สงเสริมใหทุกกลุมสาระการเรียนรูสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต สงเสริมใหทุกกลุมสาระการ
เรียนรูสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตและสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมการบริหารแอโรบิคตอนเชา 
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2. ผลการพัฒนา 

จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย หองเรียน หองปฏิบัติการ มีความสะอาดและปลอดภัย มี
ส่ิงอํานวยความสะดวกพอเพียงอยูในสภาพใชการดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน สงเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน จัดหองสมุดท่ีใหบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อตอผูเรียน
สามารถเรียนรูดวยตนเองหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม ซึ่งผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 11 อยูในระดับดีมาก 

 
3. แนวทางการพัฒนา 

     งานอาคารสถานท่ี งานสาธารณูปโภค รวมกับงานสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม ดําเนินการสํารวจอาคาร
สถานท่ี ซอม/บํารุง ใหพรอมและเพียงพอกับจํานวนนักเรียน จัดระบบสาธารณูปโภค ท้ังภายในหองเรียน 
หองปฏิบัติการ และหองสมุด ใหมีความสะดวกเพียงพอและใชการไดดี นอกจากนี้ยังจัดสภาพแวดลอม โดยดํารง
การรักษาพื้นท่ีสีเขียวเพื่อใหนักเรียนไดพักผอน และมีสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูมีแหลงเรียนรูนอก
หองเรียนท่ัวท้ังบริเวณสถานศึกษา 

    จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหครอบคลุมงานดานสุขภาพอนามัย งานสุขาภิบาล โภชนาการและความ
ปลอดภัยของผูเรียน โดยกําหนดกิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงาน กํากับติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อ
ปองกันใหความชวยเหลือและแนะนําในกรณีท่ีนักเรียนตองการความชวยเหลืออยางเรงดวนและประสานความ
รวมมือกับคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล ศูนยสาธารณสุข 33 กรุงเทพมหานครและหนวยงานเอกชน เพื่อ
ใหบริการความรูและแนวทางการปองกันตนเองและโรคติดตออื่นๆใหคําปรึกษาเรื่องสุขภาพ สงเสริมการออกกําลัง
กาย เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพดี มีน้ําหนักตามเกณฑมาตรฐาน ลดสถิติการเจ็บปวย โรคอวน และอุบัติเหตุ  

โครงการพัฒนาหองสมุดเปนการเรียนรูท่ีสมบูรณ ท้ังนี้สถานศึกษาไดพัฒนาหองสมุด โดยจัดสภาพบริเวณ
ใหเหมาะสม จัดหาเจาหนาท่ีเพื่อใหบริการแกนักเรียน ใหสามารถสืบคนขอมูลและพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ
จัดศูนยบริการสารสนเทศ และมีหองสมุดท่ีมีบรรยากาศ หนังสือและอุปกรณเครื่องมือท่ีทันสมัยรวมท้ังมีหอง
สืบคนขอมูล ท่ีมีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถคนหาขอมูลได โดยใชเครือขายอินเทอรเน็ต 

งานโสตทัศนูปกรณ/ส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี ดําเนินการจัดหาและรวบรวมส่ือ นวัตกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอการจัดการเรียนรู อํานวยความสะดวกใหครูผูสอนใชส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูท่ีมี
ประสิทธิภาพแกนักเรียนโดยติด Server เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูลใหแกเครือขายภายในสถานศึกษา 
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มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง     
                   (น้ําหนัก 5 คะแนน) 
 
ท่ี ตัวบงช้ี คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

ระดับ
คุณภาพ 

รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

1 กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
 
 
 
 
 

1 1 5        โรงเรียนมีการจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในโดยจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
    - แผนกลยุทธ ปการศึกษา 2556 
    - แผนปฏิบัติราชการปการศึกษา 2556 
    - คูมือปฏิบัติงาน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ปการศึกษา 2556  
   - เครื่องมือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
   - เครื่องมือการประเมินตนเองการประกนั
คุณภาพสถานศึกษาโรงเรียน 
วัดอมรินทราราม 
   - กิจกรรมเสริมวิชาการ/กิจกรรมชมรม 
   - รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 
    - รายงานการประชุม หัวหนากลุมสาระการ
เรียนรู/หัวหนาสายช้ัน/การประชุมครู
ประจําเดือน 
    - รายงานการประชุมเครือขายผูปกครอง 
   - รายงานการประชุมสมาคมผูปกครองและครู 
    -  รายงานการประชุมคณะกรรมการนกัเรียน 
    - สารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียน ผูเรียน ครู 
และผูบริหาร 
    - แบบสํารวจความถนัด/ความตองการพัฒนา
ครู ขอมูลครูผูสอน สายช้ันอนุบาล ป.1-6 ป
การศึกษา  2556 
 

2 จัดทําและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  
 
 
 
 

1 1 5 

3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศ
และใชสารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  
 
 
 

1 0.80 4 
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มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
                   (ตอ) 
 

ท่ี ตัวบงช้ี 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

ระดับ
คุณภาพ 

รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

4 ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการ ศึกษาของ
สถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 0.5 5      - แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการและจัดการเรียนการสอน ระดับช้ัน  
อ.1 – ป.6 ปการศึกษา 2556 
    - แบบบันทึกการนิเทศการสอนและการ
เยี่ยมช้ันเรียน 
    - ประกาศคาเปาหมายความสําเร็จของ
มาตรฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปการศึกษา 2556 
    - ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน ผูเรียน ครู 
และผูบริหาร อาคารสถานท่ี งบประมาณ 
วิชาการ และดานบริหารงานท่ัวไป 
    - ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพ
ภายในของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    - ระเบียบการวัดและประเมินผลของ
โรงเรียน 
    - รายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ประจําปของสถานศึกษา 
    - รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนปการศึกษา 2556 
     - รายงานผลสัมฤทธิ์การสอบ NT   
O-NET และ LAS   
     - แบบบันทึกการไปอบรม สัมมนาของ
บุคลากร 
    - หนังสือนําสงหนวยงานตนสังกัด 
    - แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
    - หนังสือเชิญประชุม 

5 
นําผลการประเมินคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอกไปใช
ว า ง แ ผน พั ฒ น า คุ ณภ า พ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 0.5 5 
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มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
                   (ตอ) 
 

ท่ี ตัวบงช้ี 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

ระดับ
คุณภาพ 

รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

6 
จัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 5     - เอกสารประกอบการประชุม 
    - คําส่ัง แตงต้ังคณะกรรมการประชุม
ปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา   
    - คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 
    - คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 
    - คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน 
   - คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   - ภาพถายการเขาประชุม / กิจกรรม 
   - เอกสาร/ผลงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.80 5 

 
 1.  วิธีการพัฒนา   

สถานศึกษามีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงวาดวยเรื่องระบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยจัดโครงการ/กิจกรรม อยางหลากหลายใชหลักการมีสวนรวมของชุมชน 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชนในการทํางานโดย แตงต้ังคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการจัดหลักสูตร
สถานศึกษา แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน แตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมท้ังมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบขอมูลสารสนเทศ ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 2. ผลการพัฒนา 
 สถานศึกษาไดมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ใชสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน
และภายนอกมาใชกําหนดนโยบาย และปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการสรางความรู 
ความเขาใจ ในระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีทุกฝายงาน มีสวนรวมในการประเมิน ติดตามตรวจสอบ  ใน
เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการพัฒนาครู บุคลากรใหสอดคลองกับภารกิจการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา และจากการจัดทํารายงานประจําปไดมีการนําเสนอรายงานประจําป รวมท้ังเผยแพรรายงานประจําป
และเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในตัวช้ีวัดตางๆ ตารมเกณฑมาตรฐานท่ี 
12 อยูในระดับดีเยี่ยม 



129 
 
 3. แนวทางการพัฒนา 
 นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวม และโรงเรียนควรจัดอบรมครูเรื่องการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงอยางตอเนื่อง เพื่อใหครูไดเขาใจแตละมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา วิธีการดําเนินงานตางๆ และแบงงานใหทุกคนไดมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา และถือวาประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกรในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต 
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มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  (10 คะแนน) 
มาตรฐานท่ี 13  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม  สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 
                    (น้ําหนัก  10  คะแนน)     
 

ท่ี ตัวบงช้ี คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

1 มีการสรางและพัฒนา

แหลงเรียนรูภายใน

สถานศึกษาและใช

ประโยชนจากแหลง

เรียนรูท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา

เพื่อพัฒนาการเรียนรู

ของผูเรียนและ

บุคลากรของ

สถานศึกษารวมท้ังผูท่ี

เกี่ยวของ 

 

 

 
 

 

 

 

 

5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน

สถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ัง

ภายในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู

ของผูเรียนและบุคลากร รวมท้ังผูเกี่ยวของดังนี ้

  1. โครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (MEP) 

- กิจกรรมประชาสัมพันธและรับสมัคร 

- กิจกรรมจัดเตรียมหลักสูตรและส่ือการเรียนการ

สอน 

- กิจกรรมจัดเตรียมหองเรียนและวัสดุอุปกรณ 

2. โครงการหองเรียนสีเขียว 

- กิจกรรมเผยแพรพลังงานและส่ิงแวดลอม

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3-6 

- กิจกรรมเรียนรูบูรณาการ 8 กลุมสาระ โดยใช

หองเรียนสีเขียวเปนแหลงเรียนรู 

3. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและแหลงเรียนรู 

- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนส่ิงแวดลอมบริเวณรอบ

โรงเรียนและบริเวณอาคารเรียน 
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มาตรฐานท่ี 13  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม  สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 
                    (น้ําหนัก  10  คะแนน)    (ตอ) 
 

ท่ี ตัวบงช้ี คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง

บุคลากรภายในสถานศึกษา

ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชน และองคกรท่ีเกี่ยวของ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 4 4 - กิจกรรมปรับปรุงซอมแซมวัสดุ

อุปกรณประจําหองตางๆ เชน หองสมุด 

ฯลฯ 

4. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

- กิจกรรมอบรม/สัมมนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

- กิจกรรมศึกษาดูงานแหลงเรียนรู

ภายในและตางประเทศ 

5. โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

- กิจกรรมแนะแนวศึกษาตอ ม.1 

- กิจกรรมอบรมลูกเสือจราจร 

- กิจกรรมอบรมบรรเทาสาธารณภัย 

- กิจกรรมอยูคายพักแรมลูกเสือ - 

ยุวกาชาด 

6. โครงการพัฒนาการเรียนรูสูคุณภาพ

ชีวิตสากลกลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 

- กิจกรรมเรียนรูวิชาชีพทองถ่ิน 

7. โครงสงเสริมศักยภาพดานทัศนศิลป 

ดนตรีและนาฏศิลป 

- กิจกรรมมหกรรมดนตรีนาฏศิลปและ

ทัศนศิลป 

8. โครงการพัฒนาคุณธรรมนําชีวิต 

“เรียนดี ประพฤติดี สุขภาพดี” 

9. โครงการอมรินทรนิทรรศสูอาเซียน 

- กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 10 9 5 
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1. วิธีการพัฒนา 
     สถานศึกษากําหนดข้ันตอน โครงการ กิจกรรม และแผนปฏิบัติราชการในการสรางและพัฒนาแหลง
เรียนรูภายในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ัง
ผู เกี่ยวของ ดวยการสํารวจขอมูลแหลงเรียนรูภายในและนอกสถานศึกษา โดยความรวมมือจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา จากผูปกครอง ชุมชน ในทองถ่ินแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา ไดแก หองเรียน
พิเศษการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (MEP) หองเรียนสีเขียว หองคอมพิวเตอร หอง
วิทยาศาสตร หองอัจฉริยภาพ หองสมุด และหองอื่นๆ โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหครู บุคลากรภายใน
และระหวางสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครอง รวมท้ังผูเกี่ยวของ ใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนรูของตน
ตามความเหมาะสม โรงเรียนไดพัฒนาภูมิทัศนรอบบริเวณโรงเรียน ใหเปนแหลงเรียนรูไดแก ศาลาไทย 
ศาลาแปดแหล่ียม สนามเด็กเลน สวนหยอมและอื่นๆ มีการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญา
ทองถ่ิน จัดใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงจากแหลงเรียนรูนอกสถานท่ีดวยการทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
ไดแก วัดอมรินทราราม โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงพยาบาลศิริราช พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเรือพระราช
พิธี คายลูกเสือ-ยุวกาชาด ผิน แจมวิชาสอน คายคุณธรรมปอมพระจุลฯ ฟารมจระเข เขาดินวนา ดาน
บุคลากรโรงเรียนไดสงเสริมสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองคกรท่ีเกี่ยวของ ไดแก การสงบุคลากรเขารับการอบรม 
สัมมนาการไปศึกษาดูงานโรงเรียนตางๆ ท้ังในและตางประเทศ เปนตน  
 
2. ผลการพัฒนา  
    จากการดําเนินการตามการสรางและพัฒนาโครงการ กิจกรรม และแผนปฏิบัติราชการ มีการสรางและ
พัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผูเกี่ยวของ ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยาง
เปนระบบ ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคใฝเรียนรู มีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง เปนคนเกง ดี 
และมีคุณธรรมจริยธรรม มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองคกรท่ีเกี่ยวของทําใหผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 13 ในระดับดีเยี่ยม 

 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
    สถานศึกษาพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน โดยการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครอง และองคกรท่ีเกี่ยวของ เพื่อสะดวกในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู เชน พัฒนาหองเรียนพิเศษ เพิ่มเติม สงเสริมสนับสนุนผูเรียนและบุคลากร ใหมีการศึกษาแหลง
เรียนรูท่ีทันเหตุการณเพื่อมุงตอการรวมเปนสมาชิกกลุมประชาคมอาเซียน และความเปนโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
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มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา (5 คะแนน) 
มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน    
                    (น้ําหนัก   5  คะแนน)     
 

ท่ี ตัวบงช้ี คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

รองรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริม

ใหผูเรียนเรียนดี ประพฤติดี 

สุขภาพดี โดยมุงเนนความเปน

เลิศทางวิชาการและความเปน

พลโลก 

 

3 2.40 4 โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนา 

สถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม 

วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนท่ี 

กําหนดข้ึน ดังนี้ 

  -  โครงการพัฒนาคุณธรรมนําชีวิต  

“เรียนดี ประพฤติดี สุขภาพดี”  

  -  โครงการ “กอนจากฝากธรรม”  

  -  โครงการพัฒนาคุณภาพงาน 

วิชาการ 

  -  กิจกรรมคายคุณธรรมพัฒนาจิต

เพื่อชีวิตดีงาม 

  -  กิจกรรมคายคุณธรรม “กาย

ออนนอม วาจาออนหวาน จิตใจ

ออนโยน” 

  -  โครงการอมรินทรนิทรรศสู

อาเซียน  

- ภาพถายกิจกรรม 

  - เอกสาร/ผลงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

2 ผลการดําเนินงานสงเสริมให

ผูเรียนเรียนดี ประพฤติดี 

สุขภาพดี โดยมุงเนนความเปน

เลิศทางวิชาการและความเปน

พลโลก 

 

 

 

 

 

 

 

2 1.60 4 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4 4 

 
1. วิธีการพัฒนา 
      สถานศึกษาไดพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
จัดโครงการ กิจกรรม ท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของ
สถานศึกษาใหมีทักษะในการดํารงชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มี “กายออนนอม วาจาออนหวาน จิตใจ
ออนโยน” และจุดเนนของสถานศึกษาคือ นักเรียนตองเปนคนคิดดี พูดดี ทําดี จึงมีการจัดโครงการพัฒนา
คุณธรรมนําชีวิต “เรียนดี ประพฤติดี สุขภาพดี” โครงการ “กอนจากฝากธรรม” รวมท้ังจัดโครงการ
พัฒนาคุณภาพงานวิชาการ เพื่อสงเสริมใหผูเรียน เรียนดี ประพฤติดี สุขภาพดี มีความเปนเลิศทาง
วิชาการ และความเปนพลโลก  
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2. ผลการพัฒนา  
       ผลจากการดําเนินงานจัดโครงการกิจกรรมสงผลใหสถานศึกษาบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน 
ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา และผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน 
ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษาตามโครงการ เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
โรงเรียนดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมนําชีวิต “เรียนดี ประพฤติดี สุขภาพดี” โครงการ “กอน
จากฝากธรรม” เพื่อใหนักเรียนเกิดจิตสํานึกตามปรัชญาของโรงเรียนคือ  “คิดดี พูดดี ทําดี”  โครงการ
พัฒนาคุณภาพงานวิชาการ โดยมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการและความเปนพลโลก เพื่อใหอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข มีผลการประเมินประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 14 ในระดับดีมาก 
           
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
      สถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุงสงเสริมใหผูเรียนไดบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนนของสถานศึกษาตามวัตถุประสงคใหเปนไปตามอัตลักษณของสถานศึกษา โรงเรียนควรจัดกิจกรรม
สงเสริมใหนักเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม “กายออนนอม วาจา
ออนหวาน จิตใจออนโยน” อยางสม่ําเสมอ และปฏิบัติจนเปนลักษณะนิสัย พัฒนาผูเรียนใหผูเรียนรูจักมี
เมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผ่ือแผ มีจิตสาธารณะ รูจักความเสียสละ มีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและเปน
กัลยาณมิตรตอผูอื่น 
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มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม (5 คะแนน) 
มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเนนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม 
                    สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน (น้ําหนัก  5  คะแนน) 
 

 
ท่ี ตัวบงช้ี คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

ระดับ
คุณภาพ 

รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

1 จัดโครงการ กิจกรรมการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหผูเรียนเปนเลิศวิชาการ 
ส่ือสารสองภาษา  ลํ้าหนา
ทางการคิด ผลิตงานอยาง
สรางสรรค รวมกันรับผิดชอบ
ตอสังคมโลก 

3 2.40 4         โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนา  
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเนนแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
เพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษา 
ใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน ดังนี้ 
      - โครงการพัฒนาคุณธรรมนําชีวิต 
“เรียนดี ประพฤติดี สุขภาพดี” 
     - โครงการ “กอนจากฝากธรรม” 
     - โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
กลุมสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 
กิจกรรมนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู
การจัดการเรียนรู 
     - โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู
ทางภาษา (ภาษาอังกฤษ) 
     - โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
     -  โครงการพัฒนาการเรียนรูสู
คุณภาพชีวิตสากล กลุมสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

2 ผลการดําเนินงานโครงการ 
กิจกรรมการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหผูเรียนเปน
เลิศวิชาการ ส่ือสารสองภาษา  
ลํ้าหนาทางการคิด ผลิตงาน
อยางสรางสรรค รวมกัน
รับผิดชอบตอสังคมโลก 

2 1.60 4 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.00 4 
 

1. วิธีการพัฒนา 
        สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู พัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษา จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
เชน โครงการพัฒนาคุณธรรมนําชีวิต “เรียนดี ประพฤติดี สุขภาพดี”   โครงการ “กอนจากฝากธรรม”  
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูทางภาษา (ภาษาอังกฤษ)  โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระสังคม 
ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดการเรียนรูในการดํารงชีวิต เพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียน  โรงเรียนสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเสริมสรางความสามารถดานการคิดสรางสรรค 
การคิดวิเคราะห สังเคราะห  มีวิจารณญาณ การคิดแบบองครวมท้ังระบบและมีวิสัยทัศนมากข้ึน สงเสริมการ
เรียนรูแบบโครงงาน 
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2. ผลการพัฒนา  
          สถานศึกษาดําเนินการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการ 
ปฏิรูปการศึกษา เชน โครงการพัฒนาคุณธรรมนําชีวิต “เรียนดี ประพฤติดี สุขภาพดี” และโครงการ  
“กอนจากฝากธรรม” เพื่อใหนักเรียนเกิดจิตสํานึกตามปรัชญาของโรงเรียนคือ “คิดดี ทําดี พูดดี”  โครงการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูทางภาษา (ภาษาอังกฤษ)  โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน   โครงการพัฒนาการเรียนรูสูคุณภาพ
ชีวิตสากล กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดํารงชีวิต
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน เพื่อใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 15 ในระดับ  
ดีมาก 
 

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
           1. โรงเรียนควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเสริมสรางความสามารถดานการคิดสรางสรรค    
การคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ การคิดแบบองครวมท้ังระบบและมีวิสัยทัศนมากข้ึน สงเสริมการเรียนรู
แบบโครงงาน และสงเสริมกิจกรรมนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดํารงชีวิตเพื่อเขาสูประชาคม
อาเซียนใหเห็นผลเปนรูปธรรมมากข้ึน     
           2. โรงเรียนควรจัดการเรียนรูใหบูรณาการเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนในทุกกลุม
สาระการเรียนรูและเรียนรูภาษาประเทศในกลุมประเทศอาเซียน 
           3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหมีคาเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงมากข้ึน ผานเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนดในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปการศึกษา 2556 
 

• ระดับการศึกษาปฐมวัย       
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

ระดับ
คุณภาพ 

แปลผล 

ดานคณุภาพผูเรียน 
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 

 
5 

 
4.71 

 
5 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 เด็กมพีัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 5 4.87 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม 5 4.84 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา 5 4.81 5 ดีเยี่ยม 
ดานการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
20 

 
19.67 

 
5 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 6 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

20 20 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา 20 18.40 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

5 4.80 5 ดีเยี่ยม 

ดานคณุภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ให
สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

 
5 

 
4.50 

 
5 

 
ดีเยี่ยม 

ดานอตัลกัษณของสถานศกึษา 
มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
ปรัชญาวิสัยทัศน และจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย 

 
5 

 
4.60 

 
5 

 
ดีเยี่ยม 

ดานมาตรการสงเสริม 
มาตรฐานที่ 11 การจัดกิจกรรมตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน 

 
5 

 
5 

 
5 

 
ดีเยี่ยม 

รวมทุกมาตรฐาน 100 96.20 5  ดีเยี่ยม 
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• ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

ระดับ
คุณภาพ 

แปลผล 

ดานคุณภาพผูเรียน 
มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 

5 4.87 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึง
ประสงค 5 4.82 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  3   ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง   
รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง      
 

5 4.85 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ
คิดสรางสรรค  ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุสมผล 

 
5 4.84 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร     
 

5 4.20 4 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน 
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 
 

5 4.99 5 ดีเยี่ยม 

ดานการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

10 9.60 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 

10 9.80 5 ดีเยี่ยม 

ดานการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานท่ี 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

5 4 4 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ

เรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 
10 8.80 4 ดีมาก 

ดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการ

บริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ   
10 8.60 4 ดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

ระดับ
คุณภาพ 

แปลผล 

มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง     
 

5 4.80 5 ดีเยี่ยม 

ดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
มาตรฐานท่ี 13  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม  สนับสนุน ให
สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 
 

10 9 5 ดีเยี่ยม 

ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 14  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน    
 

5 4 4 ดีมาก 

ดานมาตรการสงเสริม 
มาตรฐานท่ี 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเนนแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ
คุณภาพสูงข้ึน 
 

5 4 4 ดีมาก 

รวมทุกมาตรฐาน 100 91.17 5 ดีเยี่ยม 
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4. ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  ผลพัฒนาการเด็ก ช้ันอนุบาลปท่ี 1-2   

   

พัฒนาการดาน 
จํานวนเด็ก       
ท่ีประเมิน 

จํานวน/รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ปรับปรุง 

1.ดานรางกาย 188 98.94 1.06 - 

2.ดานอารมณ-จิตใจ 188 96.28 3.72 - 

3.ดานสังคม 188 97.34 2.66 - 

4.ดานสติปญญา 188 95.21 4.79 - 
 

4.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับช้ัน  (ป.1-ป.6)  ปการศึกษา 2556 
                

 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 จํานวน 
นร.ที่ได
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นร.ที่ได
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จํานวน
ท่ีเขา
สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 1,041 0 36 55 83 125 173 187 382 742 71.28 
คณิตศาสตร 1,041 0 99 83 107 109 107 153 383 643 61.77 
วิทยาศาสตร 1,041 0 189 117 126 138 128 101 242 471 45.24 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1,041 0 51 72 122 125 205 210 256 671 64.46 

รายวิชาประวัติศาสตร 1,041 0 65 103 127 165 182 164 235 581 55.81 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1,041 0 0 1 23 49 102 217 649 968 92.99 
ศิลปะ 1,041 0 0 14 84 167 245 289 242 776 74.54 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1,041 0 0 20 73 165 231 213 339 783 75.22 
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 1,041 0 143 156 174 136 118 108 206 432 41.50 
รายวิชาเพ่ิมเติมเสริมทักษะ
ภาษาไทย 

1,018 0 23 49 83 112 137 159 455 751 73.77 

รายวิชาเพ่ิมเติม เสริมทักษะ
วิทยาศาสตร 

686 0 142 93 100 87 87 85 92 264 38.48 

รายวิชาเพ่ิมเติม โครงงาน
วิทยาศาสตร 

1,018 0 311 129 100 86 92 79 221 392 38.51 

รายวิชาเพ่ิมเติมอาเซียนศึกษา 1,041 0 3 154 132 174 170 169 239 578 55.52 
รายวิชาเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

1,041 0 184 149 175 122 114 91 206 411 39.48 

รายวิชาเพ่ิมเติม การศึกษาคนควา
ดวยตนเอง 

1,041 0 1 28 84 139 204 256 329 789 75.79 
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4.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 
 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
 

สาระวิชา 
จํานวน

คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
รอยละ 

 

จํานวนละรอยของนักเรียนท่ีมีคะแนนสูงกวา
ขีดจํากัดลาง 

 

ความสามารถ
ดานภาษา 

161 17.06 4.92 56.87 
 

- 
ความสามารถ
ดานคํานวณ 

161 11.95 5.27 39.83 
 

- 
ความสามารถ
ดานเหตุผล 

161 15.89 5.37 52.98 
 

- 
 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
 

สาระวิชา จํานวนคน 
คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ีย 
รอยละ 

 
จํานวนรอยละของ
นักเรียนท่ีมีคะแนน
สูงกวาขีดจํากัดลาง 

 
คณิตศาสตร 171 56.93 18.42 56.93 - 
ภาษาไทย 171 53.92 12.75 53.92 - 
วิทยาศาสตร 171 47.39 14.02 47.39 - 
สังคมศึกษาฯ 171 44.82 11.89 44.82 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 171 73.96 9.80 73.96 - 
ศิลปะ 171 57.69 15.66 57.69 - 
การงานอาชีพฯ 171 61.50 14.44 61.50 - 
ภาษาตางประเทศ 171 40.98 14.30 40.98 - 
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        4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับทองถ่ิน 

 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 

 

สาระวิชา 
จํานวน

คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
รอยละ 

จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีไดระดับ 

ปรับปรุง พอใช ดี 

คณิตศาสตร - - - - - - - 
ภาษาไทย - - - - - - - 
วิทยาศาสตร - - - - - - - 

ฯลฯ - - - - - - - 

 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

 

สาระวิชา 
จํานวน

คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
รอยละ 

จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีไดระดับ 

ปรับปรุง พอใช ดี 

คณิตศาสตร - - - - - - - 
ภาษาไทย - - - - - - - 
วิทยาศาสตร - - - - - - - 
ภาษาอังกฤษ - - - - - - - 

ฯลฯ - - - - - - - 

 
4.5  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

ระดับช้ัน 
จํานวน นร.

ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
ประถมศึกษาปท่ี 1 170 170 0 0 - 
ประถมศึกษาปท่ี 2 185 168 16 1 - 
ประถมศึกษาปท่ี 3 170 135 31 4 - 
ประถมศึกษาปท่ี 4 173 125 48 0 - 
ประถมศึกษาปท่ี 5 163 140 23 0 - 
ประถมศึกษาปท่ี 6 180 166 14 0 - 

รวม 1,041 904 132 5 - 
เฉลี่ยรอยละ  86.84 12.68 0.48 - 
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4.6 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 
 

ระดับช้ัน 
จํานวน นร.

ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอานคิด วิเคราะห และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
ประถมศึกษาปท่ี 1 170 59 67 44 - 
ประถมศึกษาปท่ี 2 185 72 53 60 - 
ประถมศึกษาปท่ี 3 170 68 57 45 - 
ประถมศึกษาปท่ี 4 173 43 99 31 - 
ประถมศึกษาปท่ี 5 163 7 65 91 - 
ประถมศึกษาปท่ี 6 180 53 75 52 - 

รวม 1,041 302 416 323 - 
เฉลี่ยรอยละ  29.01 39.96 31.03 - 

 

  
4.7 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

ระดับช้ัน 
จํานวน นร.

ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

ผาน ไมผาน 
ประถมศึกษาปท่ี 1 170 170 - 
ประถมศึกษาปท่ี 2 185 185 - 
ประถมศึกษาปท่ี 3 170 170 - 
ประถมศึกษาปท่ี 4 173 173 - 
ประถมศึกษาปท่ี 5 163 163 - 
ประถมศึกษาปท่ี 6 180 180 - 

รวม 1,041 1,041 - 
เฉลี่ยรอยละ  100.00 - 

 
 4.8 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 5 ดาน  
 

ดาน 
จํานวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียน 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

1.ดานความสามารถในการสื่อสาร 1,041 525 426 90 - 
2.ดานความสามารถในการคิด 1,041 548 427 66 - 
3.ดานความสามารถในการแกปญหา 1,041 564 425 52 - 
4.ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต 1,041 629 359 53 - 
5.ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี 1,041 638 368 35 - 

รวม  2,904 2,005 296 - 
เฉลี่ยรอยละ  55.79 38.52 5.69 - 
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