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ตอนที่ 3 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 

1.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลและ ASEAN 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ

โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัย 
 
 

1. นักเรียนระดับปฐมวัยร้อยละ 
85 สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2.นักเรียนระดับปฐมวัยร้อยละ 
85มีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง 
3.นักเรียนระดับปฐมวัยร้อยละ 
85 อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
4. นักเรียนระดับปฐมวัยร้อยละ 
85 สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ด้วยความสนใจและสนุกสนาน 
 

1. นักเรียนระดับปฐมวัย
ตระหนักถึงความส าคัญของ
กิจกรรมวันส าคัญ/วัฒนธรรม
และประเพณีในท้องถิ่นตน
สามารถสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีต่างๆ ได้และมีความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
2.นักเรียนระดับปฐมวัยมี
สุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง 
3.นักเรียนระดับปฐมวัยมีความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
4.นักเรียนระดับปฐมวัยได้
เรียนรู้ตามความสนใจและเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่าง
สนุกสนาน 
5.นักเรียนระดับปฐมวัยมีความรู้
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

มฐ.สพฐ.ท่ี 
1,2,3,4,7,9,10,11 

2. โครงการอมรินทร์
นิทรรศสู่อาเซียน 

1. ครูร้อยละ 90  จัดการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ประเมินผลสอดคล้องกับสภาพ
จริง  
2. ครูร้อยละ 90  มีการ
วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

1. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
ตามศักยภาพได้รับการ
ประเมินผลสอดคล้องกับสภาพ
จริง  
2. ผู้เรียนได้น าเสนอผลงานและ
ความสามารถในงานอมรินทร์
นิทรรศสู่อาเซียนตามศักยภาพ
  

มฐ.สพฐ. ท่ี 3,6,7,8 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลและ ASEAN   (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

2. โครงการอมรินทร์
นิทรรศสู่อาเซียน(ต่อ) 

3. ผู้เรียนร้อยละ 87ได้น า
ผลงานของตนเองมา
น าเสนอและสาธิต ผลิต 
จ าหน่ายผลผลิต 
4. ผู้เรียนร้อยละ 90 
สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเอง 
5. ผู้ปกครองและชุมชน
ร้อยละ  90  มีส่วนร่วมใน
งานอมรินทร์ นิทรร ศ์ สู่
อาเซียน 

3. ผู้เรียนได้น างานของ
ตนเองมาน าเสนอและ
สาธิต ผลิต จ าหน่าย
ผลผลิต 
4. ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองได้ตามศักยภาพ 
5.  ผู้ปกครองและชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในงาน
อมรินทร์นิทรรศ์สู่อาเซียน
อย่างมีความสุข  

มฐ.สพฐ. ท่ี3,6,7,8 

3. พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ทางภาษา (ภาษาอังกฤษ) 

1.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีนิสัย
รักการอ่านและแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้
และส่ือนวัตกรรม  
2.ผู้เรียนร้อยละ 85 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารได้อย่าง
มั่นใจ 
3.ผู้เรียนร้อยละ 80 
สามารถน าเสนอวิธีคิด  วิธี
แก้ปัญหาด้วย
ภาษาอังกฤษ หรือวิธีการ
ของตนเอง 
4.ผู้เรียนร้อยละ 70 มี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและมีผลการทดสอบ
ระดับชาติตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

1. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และส่ือ
นวัตกรรม 
2. ผู้เรียนพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารได้อย่างมั่นใจ 
3. ผู้เรียนสามารถน าเสนอ
วิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาอังกฤษ หรือวิธีการ
ของตนเอง  
4. ผู้เรียนมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และมีผลการทดสอบ
ระดับชาติตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
 

มฐ.สพฐ.ท่ี 3, 5 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลและ ASEAN   (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

4. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ                         
MEP 
 

1.นักเรียนหลักสูตร MEP  
ร้อยละ 70 สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสาร เป็นภาษาท่ีสอง  
2.นักเรียนหลักสูตร MEP 
ร้อยละ 70 กล้าแสดงออก
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ
อย่างเต็มศักยภาพ 
3.นักเรียนหลักสูตร MEP 
ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด 
 

1.นักเรียนหลักสูตร MEP 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การส่ือสารกับชาวต่างชาติ
อย่างเข้าใจ  
2.นักเรียนหลักสูตรMEP 
กล้าแสดงออกด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
3.นักเรียนหลักสูตร MEP
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษสูงตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด 
 
 

มฐ.สพฐ.ท่ี 3, 5 

 

กลยุทธ์ที่ 2พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  1. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

 

1. นักเรียนระดับปฐมวัย
ร้อยละ 85 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
เรื่องน้ า อากาศ 
คาร์บอนไดออกไซด์ ไฟฟ้า 
แสงและสี 
2.  นักเรียนระดับปฐมวัย
ร้อยละ 85 เกิดทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 

1. นักเรียนระดับปฐมวัยมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์เรื่องน้ า อากาศ  
คาร์บอนไดออกไซด์ ไฟฟ้า 
แสงและสี 
2.นักเรียนระดับปฐมวัยเกิด
ทักษะกระบวนการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ 
 

มฐ.สพฐ.ท่ี 1, 2, 3 ,4, 
7, 9, 10, 11 
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กลยุทธ์ที่ 2พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  1. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย(ต่อ) 

 

3. นักเรียนระดับปฐมวัยร้อย
ละ 85 ร่วมกิจกรรมด้วยความ
สนุกสนาน 

3. นักเรียนระดับปฐมวัยมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น 
 

มฐ.สพฐ.ท่ี 1, 2, 3 ,4, 
7, 9, 10, 11 

2. โครงการอมรินทร์รัก
การอ่าน 

1.  นักเรียนร้อยละ 75 มีนิสัย
รักการอ่าน และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือ
ต่างๆรอบตัว 
2. นัก เรียนร้อยละ 70 ใ ช้
อิน เทอร์ เน็ต ในการสืบค้น
ข้อมูล หรือสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3. ผู้เรียนร้อยละ 70มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สพป. 
กทม.ก าหนดโดยเพิ่มร้อยละ 
5 
 

1.ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะใน
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 
และต้ังค าถาม เพื่อการ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ 
2.ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
ทางการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.ผู้เรียนท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
4.ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
 

มฐ.สพฐ. ท่ี 3,4,5,6 

3. โครงการพัฒนา การ
เรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้.วิทยาศาสตร์ 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถ
น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
ของตนเองได้ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถ
ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมี
ผลทดสอบรวบยอด 

1. ผู้เรียนมีวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาของตนเองได้ 
2. ผู้เรียนมีการก าหนด
เป้าหมาย มีแนวทางการ
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาโดย
มีเหตุผลประกอบ 
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น และ
มีผลการทดสอบระดับชาติ 
เฉล่ียตามเกณฑ์ 
   

มฐ.สพฐ. ท่ี  4,5  
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กลยุทธ์ที่ 2พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา (ต่อ) 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

4. โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  
 

1. ผู้เรียนร้อยละ  75   สามารถ
น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการของ
ตนเอง   
2.  ผู้เรียนร้อยละ  70   สามารถ
คาดการณ์  ก าหนดเป้าหมายและ
แนวทางการตัดสินใจและ                 
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  
3.  ผู้เรียนร้อยละ  70   มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มี
จินตนาการ  แลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันกับผู้อื่นและสร้างผลงาน
ออกมาด้วยความภาคภูมิใจ   
4.ผู้เรียนร้อยละ  65   มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไป
ตามเกณฑ์  
5.ผู้ เรียนร้อยละ 68 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์  
6.  ผู้เรียนมีผลการทดสอบรวบ
ยอดระดับชาติสูงกว่าค่าเฉล่ีย
ระดับสังกัด ระดับจังหวัดและ   
ระดับประเทศ 
 

1. ผู้เรียนมีการน าเสนอวิธีคิด  
วิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ด้วยวิธีการของตนเอง  
2. ผู้เรียนมีการคาดการณ์  
ก าหนดเป้าหมายและแนว
ทางการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
3. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มีจินตนาการ  
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันกับ
ผู้อื่นและสร้างผลงานออกมา
ด้วยความภาคภูมิใจ    
4.  ผู้เรยีนมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
5.ผู้เรียนมีผลการทดสอบรวบ
ยอดระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
6.ผู้เรียนมีผลการทดสอบรวบ
ยอดระดับชาติสูงกว่าระดับ
สังกัดระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ 
7.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ.สพฐ.ท่ี  4, 5  



72 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ

โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

5. โครงการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่
คุณภาพชีวิตสากล
กลุ่มสาระการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 86 เรียนรู้
ร่วมกันท างานเป็นกลุ่มและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อ 
การเรียนรู ้
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 ใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีทักษะการ
จัดการ  วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
4. ผู้เรียนร้อยละ 90  ท างาน
อย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนา
งานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
5. ผู้เรียนร้อยละ  92  มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมแสดงผลงาน 
และน าผลงานของตนเผยแพร่โดย
การสาธิต  ผลิต  และจ าหน่าย 
6. ผู้เรียนร้อยละ  68  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นไป  
ตามเกณฑ์ท่ี สพป.กทม. ก าหนด 
โดยเพิ่มร้อยละ 5 
7. ผู้เรียนร้อยละ  70 ได้
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์  
 

1. ผู้เรียนน าความรู้ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน
ทักษะความสามารถท้ังภายใน 
และภายนอกโรงเรียน 
2.ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน าเสนอผลงานได้
อย่างสร้างสรรค์ 
3.ผู้เรียนใช้ทรัพย์ส่ิงของส่วน
ตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
4.ผู้เรียนมีทักษะการจัดการ
และมีความมุ่งมั่นในการ
ท างานจนส าเร็จ   
5.  ผู้เรียนได้แสดงผลงานของ
ตนเอง  โดยการสาธิต  ผลิต  
และจ าหน่าย  และเผยแพร่ 
ความรู้ให้ชุมชนได้รับรู้  และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมอย่าง
ภาคภูมิใจ 
6.   ผู้เรียนได้รับผลการสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เป็นไป ตามเกณฑ์
ท่ี สพป.กทม. ก าหนด โดย
เพิ่มร้อยละ 5 
7.ผู้เรียนได้ผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

มฐ.สพฐ.ท่ี  4, 5  
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมี   
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการต้นกล้า
คุณธรรม 

1. นักเรียนระดับปฐมวัยร้อยละ 85 
สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักธรรมต่างๆ ไป
ประยุกต์ใช้ใชีวิตประจ าวันได้ 
2. นักเรียนระดับปฐมวัยร้อยละ 85 
มีความรู้เกี่ยวกับนิทานคุณธรรม
อาเซียน 
3. นักเรียนระดับปฐมวัยร้อยละ 85 
สามารถร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ
  

1. นักเรียนระดับปฐมวัยมีคุณธรรม
จริยธรรม มีน้ าใจ รู้จักการ
ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น ใช้ชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
เบ้ืองต้นเพื่ออยู่ในประชาคม
อาเซียนได้ 
2.นักเรียนระดับปฐมวัยสามารถเล่า
นิทานคุณธรรมของประเทศสมาชิก
อาเซียนได้อย่างน้อย 1 เรื่อง 
3. นักเรียนระดับปฐมวัยมีสมาธิใน
การท ากิจกรรมต่างๆ มากขึ้น 
 

มฐ.สพฐ.ท่ี
1,2,3,4,7,9,10,11 

2. โครงการพัฒนา
คุณธรรมน าชีวิต 
เรียนดี ประพฤติดี 
สุขภาพดี                                          

1. นักเรียนร้อยละ  87  ได้ร่วม
กิจกรรมส่งเสริมให้เป็นคนดีมี
คุณธรรมยึดมั่นในค่านิยม 12 
ประการ 
2. นักเรียนร้อยละ  80  ได้เรียนรู้
หลักธรรม  ทางพุทธศาสนาน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน  
3. นักเรียนร้อยละ  80  ได้ร่วม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง    
4.นักเรียนร้อยละ  80  เข้าร่วม
กิจกรรม การอบรมเข้าค่ายพัฒนาจิต
เพื่อชีวิตดีงาม กายอ่อนน้อม วาจา
อ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน 

1. นักเรียนร้อยละ  87เป็นคนดีมี
คุณธรรมยึดมั่นในค่านิยม 12 
ประการ 
2. นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้
ความเข้าใจหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาและ น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
3. นักเรียนร้อยละ  80  มี
ภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
4. นักเรียนร้อยละ  80  ได้
แสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
คือ กายอ่อนน้อม  
วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน 
5. นักเรียนร้อยละ  80  ตระหนักรู้
คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วม
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

มฐ.สพฐ. 
ท่ี 2,14,15 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมี   
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

2. โครงการพัฒนา
คุณธรรมน าชีวิต 
เรียนดี ประพฤติดี 
สุขภาพดี  (ต่อ) 

5. นักเรียนร้อยละ  80  ตระหนักรู้
คุณค่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

5. นักเรียนร้อยละ  80  ตระหนัก
รู้คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วม
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
 

มฐ.สพฐ.ท่ี 
2,14,15 

3. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรี
และนาฎศิลป์ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีศักยภาพด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
2. มีวัสดุอุปกรณ์ส าคัญ  ส าหรับใช้ใน
ภาคปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพร้อยละ  
100 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมสืบสาน
และเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมไทย เข้าสู่
ประชาคม 

1. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถ
น าเสนอผลงานเป็นรูปธรรม
เด่นชัด ท้ังด้านทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลปเ์พื่อสืบสานและเผย
แผ่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. วัสดุอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ส าหรับ
กิจกรรมการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงานเกิดผลส าเร็จร้อยละ 100 
3.นักเรียนสามารถน าเสนอ
ผลงานเป็นรูปธรรมเด่นชัด ท้ัง
ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และ  
นาฏศิลป์ เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 
5 

มฐ.สพฐ. ท่ี  
1,3,4,5  
 

4. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีทักษะในการ
จัดการและท างานให้เสร็จ  มีความ
ละเอียดรอบคอบในการท างาน และ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถป้องกัน
ตนเองจากส่ิงเสพติด และหลีกเล่ียง
สภาวะเส่ียงต่อความรุนแรง  โรคภัย  
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความมั่นใจ  กล้า
แสดงออก  และมีมนุษย์สัมพันธ์ 
4. ผู้เรียนร้อยละ 90 แสดง
ความสามารถของตนเองตามความถนัด  
และความสนใจ 

1.ผู้เรียนจัดการ  และท างานเสร็จ 
มีความละเอียดรอบคอบในการ
ท างาน  
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
2. ผู้เรียนห่างไกลจากยาเสพติด 
และดูแลสุขอนามัยของตนเองได้
อย่างเหมาะสม 
3. ผู้เรียนมีความมั่นใจ  และกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
4. ผู้เรียนค้นพบความสามารถ
ของตนเอง และพัฒนา
ความสามารถได้เต็มศักยภาพ 

มฐ.สพฐ.  
ท่ี 3,5,10  
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนและม ี   
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 5. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

5. ผู้เรียนเป็นคนดีของ
โรงเรียนและครอบครัว  
เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม
และประเทศชาติ 

 

5. โครงการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. ร้อยละ  85  ของผู้เรียนมี
ศักยภาพตามมาตรฐานสากลสู่
อาเซียน 
2. ร้อยละ  90  ของผู้เรียนมี
คุณธรรม  จริยธรรม  น้อมตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
ทักษะในการด ารงชีวิตและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
3. ร้อยละ 90  ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
4. ร้อยละ 90  ของผู้เรียนมีจิตส านึก
ในการเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ  
ศาสนาและพระมหากษัตริย์  มีความ
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณและ
สถานศึกษา 

1. ผู้เรียนมีศักยภาพตาม
มาตรฐานสากลก้าวสู่
อาเซียน 
2.นักเรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  น้อมตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างมีความสุขตาม
ค่านิยม 12 ประการ 
3.นักเรียนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ไทย  และแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง มีความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และ
สถานศึกษาตรงตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. นักเรียนมีจิตส านึกในการ
เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ  
ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์ มีความ 
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณและ
สถานศึกษา 
 
 

มฐ.สพฐ.ท่ี   
1,3,4 ,15 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบและบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ยึดหลักการมีส่วนร่วม 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1. ครูและบุคลากรร้อยละ100  
ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับ
โครงสร้างระบบการบริหารงาน
ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาท้ัง
ระดับปฐมวัยและการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
2. ครูและบุคลากรร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภายในท้ัง 
8องค์ประกอบ   
3. ครูและบุคลากรร้อยละ 100 มี
การจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบครอบคลุมทุกมาตรฐาน
และทันต่อการใช้งาน   
4. ครูและบุคลากรร้อยละ  100   
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องระบบการประกัน
คุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
5. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาอย่างรอบด้านเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษท่ีก าหนด 
 

1. ครูจัดการเรียนการสอน
วิชาท่ีได้รับมอบหมายได้อย่าง
ดีมีประสิทธิภาพนักเรียน
เรียนรู้อย่างมีความสุข  
2.ครูได้รับการนิเทศก ากับ
ติดตามการจัดการเรียนการ
สอนการด าเนินงานการ
บริหารจัดการช้ันเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
3. ครูทุกคนมส่ีวนร่วมในการ
ท างานมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณร์ะหว่าง
กันท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาและกับองค์กรท่ี
เกี่ยวข้องมีพัฒนาการในการ
ท างานท่ีดี 
 

มฐ.สพฐ. ท่ี   12 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบและบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ยึดหลักการมีส่วนร่วม (ต่อ) 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

2. โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
งานวิชาการ 

1. ครูและบุคลากรร้อยละ 92 ได้
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร บูรณา
การคุณธรรมพื้นฐาน  
12 ประการ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 92 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอนนอก
เวลาเรียนปกติและ มีการ 
พัฒนาคุณภาพทางวิชาการในด้าน
การเรียนการสอน มีผลสัมฤทธิ์
อย่างน้อยร้อยละ5 
3. ครูอย่างน้อยร้อยละ 85มี
เครื่องมือในการวัดและประเมิน มี
ส่ือการเรียนการสอน                           
ครอบคลุมหลักสูตรของโรงเรียนวัด
อมรินทราราม 
4. ผู้เรียนร้อยละ  83  ได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพท่ีตนเอง
ถนัด  ตลอดจนมีการ  
จัดกิจกรรมสืบสาน  และ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม  ประเพณี  
และภูมิปัญญาไทย 

1.ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนวัด
อมรินทราราม บูรณาการ
คุณธรรมพื้นฐาน 12 ประการ  ได้
อย่างมีคุณภาพรับ 
2.  ผู้เรียนระดับช้ันอนุบาล 1 – 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
นอกเวลาเรียนปกติ  และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3.  ครูมีส่ือการเรียนการสอนท้ัง
ระดับปฐมวัย  และระดับประถม
ศึกษาครอบคลุมหลักสูตรของ
โรงเรียนวัดอมรนิทราราม 
4.   ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพท่ีตนเองถนัด
ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมสืบ
สานและสร้างสรรค์วัฒนธรรม  
ประเพณี  และภูมิปัญญาไทย 
ตลอดจนได้ 

 

มฐ.สพฐ. ท่ี  
1(1.6),7,8,10 

3. โครงการ
ระดมทุน
สนับสนุนการ
เรียนการสอน 

1. ได้งบประมาณจ้างครูสอนครบ
ช้ันทุกห้องเรียน  และครบสาขา
วิชาเอก 
2. ได้งบประมาณจ้างบุคลากร
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
เช่น  งานธุรการ  งานพยาบาล  
งานรักษาความปลอดภัยและอื่น ๆ   
3. ได้งบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 

1.มีครูสอนครบช้ัน  ครบสาขา
วิชาเอกท่ีต้องการ 
2.  มีบุคลากรปฏิบัติงาน
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน  ลดภาระงานครู  เป็นผลให้ 
ครูท าการสอนได้เต็มท่ีการบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพ 
3.สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเรียนการสอนได้เต็ม
ศักยภาพ 

มฐ.สพฐ. ท่ี  8.2, 
8.3, 9.3  
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบและบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ยึดหลักการมีส่วนร่วม (ต่อ) 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

4. โครงการ
พัฒนางาน
ธุรการการเงิน  
พัสดุ 

1.  งานธุรการและสารบรรณ
ถูกต้องตามข้ันตอนด าเนินการ
และตามระเบียบราชการ 
2.  มีระบบงานการเงิน  บัญชี  
พัสดุ  ถูกต้อง  โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 
3.  โรงเรียนมีส่ือการเรียนการ
สอนวัสดุ  ครุภัณฑ์  พร้อมใช้
และสะดวกในการจัดการเรียน
การสอน 

1. งานธุรการและสารบรรณมี
ปัญหาน้อยลงหรือไม่มีปัญหา
เช่ือมโยงกับหน่วยงานต้นสังกัดได้ 
2. งานการเงิน  บัญชี  พัสดุ  มี
ระบบ  มีข้ันตอน  เป็นปัจจุบัน  
โปร่งใส  ตรวจสอบได้และ
เช่ือมโยงกับหน่วยงานต้นสังกัดได้ 
3. ส่ือการสอนวัสดุ  ครุภัณฑ์  
ครบครัน  พร้อมใช้งาน 
 
 

มฐ.สพฐ. ท่ี 7.4, 
8.2, 8.3 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบงานบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

1.  ครูและบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้นอย่าง
น้อย 1 กิจกรรมทุกคน 
2.  มีการอบรมการพัฒนา
วิชาชีพให้แก่บุคลากร อย่าง
น้อย 1 ครั้งทุกคน 
3.ครูและบุคลากรไปศึกษาดู
งานอย่างน้อยปีละ1ครั้งทุกคน 
 

1 .  บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนได้ 
2. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
และศักยภาพการท างานสูงขึ้น 
3. บุคลากรมีความสุขในการ
ท างาน 

 

มฐ.สพฐ. ท่ี   7, 8 
 

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูหรือผู้
เล้ียงดูเด็กปฐมวัย 

1. ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กปฐมวัย
ร้อยละ 90 ได้รับการอบรมเพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
2. ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กปฐมวัย
ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม
ศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
3.ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กปฐมวัยทุก
คนได้จัดท าและพัฒนาส่ือการ
เรียนการสอนให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดีมาก 

1.ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กปฐมวัยทุก
คนมีความรู้ความสามารถในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีโอกาส
ในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
2. ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กปฐมวัยทุก
คนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน มี
ความสามัคคีในการท างาน
ร่วมกัน 
3. ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กปฐมวัยทุก
คนใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมสอดคล้องกับ 
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
 
 

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

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

3.โครงการนิเทศ
ภายใน
สถานศึกษา 

1. ครูร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
วิชาท่ีได้รับมอบหมายท้ัง  
ภายในสถานศึกษาและภายนอก
สถานศึกษา 
2. ครูร้อยละ 100  ได้รับการ
นิเทศก ากับติดตามการจัดการ
เรียนการสอนการด าเนินงาน 
การบริหารจัดการช้ันเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
3. ครูร้อยละ 100   ได้มีส่วน
ร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างกันท้ังภายในภายนอก
สถานศึกษาและกับองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 

1. ครูจัดการเรียนการสอนวิชาท่ี
ได้รับมอบหมายได้อย่างดีมี
ประสิทธิภาพนักเรียนเรียนรู้ 
อย่างมีความสุข  
2.ครูได้รับการนิเทศก ากับ
ติดตามการจัดการเรียนการสอน
การด าเนินงานการบริหาร  
จัดการชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
3. ครูทุกคนมส่ีวนร่วมในการ
ท างานมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหว่างกันท้ัง 
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
และกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้องมี
พัฒนาการในการท างานท่ีดี 
 
 

ม ฐ . ส พ ฐ .  ท่ี 
7(7.9),10(10.5),13
(13.2) 
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ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
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มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก (20 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย (น้ าหนัก 5 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
1 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
 
 
 
 

1 0.92 5 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
1. โครงการโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก 
- กิจกรรมช่ังน้ าหนัก- วัด

ส่วนสูง 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ  
    เด็กปฐมวัย 
3. กิจกรรมกายบริหาร

ประกอบเพลงค่านิยม 12
ประการ 

  -กิจกรรมวันเด็ก-กีฬาสี 
4. การจัดกิจกรรมประจ าวัน

ครูจัดกิจกรรม 6 กิจกรรม
หลักดังนี้ 

- กิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จังหวะ 

- กิจกรรมกลางแจ้ง 
- กิจกรรมเสริม

ประสบการณ์หน่วยกิจวัตร
ประจ าวันและการป้องกัน
อุบัติเหตุ 

5. การสังเกตพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวัย 

2 มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 
 
 
 
 

1.5 1.43 5 

3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
 
 
 
 

1.5 1.45 5 

4 หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค 
อุบัติเหตุ ภัยและส่ิงเสพติด 
 
 
 
 

1 0.99 5 
 
 

 
 
 
 
 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.79 5 
 
  
 
 
 



83 
 

 
1. วิธีการพัฒนา 

 สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ ครูจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก เช่น กิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ มีท้ังกิจกรรมท่ีจัดเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ 
เช่น หน่วยมาด่ืมนมกันเถอะ หน่วยผลไม้ หน่วยอาหารดีมีคุณค่า หน่วยข้าว หน่วยผัก หน่วยกิจวัตรประจ าวันและ
การป้องกันอุบัติเหตุ เป็นต้น เด็กได้เคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายจากการเล่นกลางแจ้งเล่นเครื่องเล่นสนาม 
โรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้เด็กได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักอนามัยครบท้ัง 5 หมู่ มีการตรวจ
สุขภาพของนักเรียน ตรวจฟันและเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ปกครองนักเรียนโดยมีนักศึกษา
พยาบาลและคณะแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราช มาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน 
 

2. ผลการพัฒนา  
จากการสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

ตลอดปีการศึกษา พบว่าเด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดอมรินทรารามมีภาวการณ์เจริญเติบโตตามวัย  มีสุขอนามัย
และสุขนิสัยท่ีดี มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และมีการพัฒนาการท างานประสานสัมพันธ์
กันระหว่างมือและตา สามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยได้อย่างเหมาะสมตามวัย จึงมีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานท่ี 1 ในระดับดีเย่ียม 
 
 3.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูจัดโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เช่น 
ก าหนดระยะเวลาให้เหมาะสมกับวัยของเด็กในแต่ละวัย มีการจัดกิจกรรมท้ังรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่     
มีการเอาใจใส่ดูแล ตรวจสุขภาพนักเรียนทุกคนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้เด็กปฐมวัยโรงเรียน               
วัดอมรินทรารามมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยรวมถึงการให้ค าแนะน าแก่ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพเด็ก 
โดยเฉพาะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่รับประทานหวานจัดเค็มจัด เพราะในปัจจุบันมีแนวโน้มท่ีเด็กจะ
มีน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
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มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ(น้ าหนัก 5 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  

 
 
 
 

1 0.98 5 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังนี ้
1. การจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก 
 - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 - กิจกรรมเสรี 
 - กิจกรรมกลางแจ้ง 
 - กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 - กิจกรรมสร้างสรรค์ 
 - กิจกรรมเกมการศึกษา 
   2.โครงการต้นกล้าคุณธรรม 
 - กิจกรรมอบรมบ่มเพาะปัญญา 
 - กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม 
 - กิจกรรมหนูน้อยนักธรรม 
 - เดินนั่งฝึกจิตแบบส ารวม 
   3.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 
   4.โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย 
 - ค่ายวิชาการบูรณาการอาเซียน 
 - กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
(นิทานสัมพันธ์) 
 - กิจกรรมเล่าข่าว เหตุการณ์ 
 - กิจกรรมทัศนศึกษา 
 - กิจกรรมเรียนรู้ตามความสนใจ 
(The Project Approach) 
 - กิจกรรมวันเด็ก กีฬาสี 

2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
 
 
 
 

1 0.97 5 

3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับ
วัย 
 
 
 
 

1 0.97 5 

4 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว 
และรักธรรมชา 

2 1.94 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.86 5 
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 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการต้นกล้าคุณธรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 6 กิจกรรมหลัก เช่น กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรม
สร้างสรรค์และเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นต้น ครูเปิดโอกาสให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อน จัดกิจกรรมพิเศษ เช่น กิจกรรมวันพ่อวันแม่ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมวันภาษาไทย 
กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้ชีวิตสัตว์และอยู่ใกล้ธรรมชาติท าให้นักเรียนรักธรรมชาติ ครูจัดนิทรรศการแสดงผล
งานของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (The Project Approach) เด็กร่วมกิจกรรมค่ายวิชา
การบูรณาการอาเซียนท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกท่ีดีและภูมิใจในตนเอง  
 
 2. ผลการพัฒนา  

จากการสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ อย่าง 
ต่อเนื่องตลอดปี พบว่าเด็กปฐมวัยของโรงเรียนมีสุขภาพจิตดี ร่าเริงสดช่ืน แจ่มใส แสดงความรู้สึกและอารมณ์
อย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์ มีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก แสดงความพึงพอใจเมื่อท าส่ิงใดส่ิงส่ิงหนึ่ง
ส าเร็จ รู้จักช่ืนชมผู้อื่น  สามารถควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 2 ใน
ระดับดีเย่ียม 
 
 3.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาควรมีการด าเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลและน าผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เด็กมีลักษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางอารมณ์ จิตใจและ
ความรู้สึกท่ีเหมาะสมกับวัย มีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข ควรส่งเสริม
ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้เด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดอมรินทรารามมี
พัฒนาการด้านอารมณ์มีสุขภาพจิตท่ีดีและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการการส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กไปพร้อมๆ กัน 
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มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม(น้ าหนัก 5 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
1 มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค าส่ังสอนของ

พ่อแม่ ครูอาจารย์ 
 
 

2 1.89 5 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
  1. การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบ 6 
กิจกรรมหลัก  
  2. โครงการต้นกล้า
คุณธรรม 
  - กิจกรรมอบรมบ่มเพาะ
ปัญญา 
  - กิจกรรมเล่านิทาน
คุณธรรม 
 - กิจกรรมตักบาตรวันพระ 
 - กิจกรรมหนูน้อยนักธรรม 
  3.โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
  4.กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
เช่น 
 - กิจกรรมวันพ่อ-วันแม ่
 - กิจกรรมวันไหว้ครู 
 - กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 
 

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 
 
 
 

1 0.98 5 

3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 
 
 

1 0.99 5 

4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  
 
 

 
1 

 
0.99 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.85 5 

   
  
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดท าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยให้เด็กได้ท างานร่วมกับเพื่อนท้ังในกลุ่มเล็กและกลุ่ม
ใหญ่โครงการต้นกล้าคุณธรรมเด็กๆ ได้เรียนรู้คุณธรรมจากพระอาจารย์เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต โครงการ
พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย เด็กได้ร่วมกิจกรรมวันพ่อ- วันแม ่และวันส าคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น วันวิสาขบูชา วัน
มาฆบูชา วันเข้าพรรษา ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 6 กิจกรรมหลัก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีวินัย
รับผิดชอบและเช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน ตลอดจน
ประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   
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 2. ผลการพัฒนา  
จากการสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ อย่าง 

ต่อเนื่องตลอดปี พบว่าเด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดอมรินทรารามมีวินัย มีความรับผิดชอบ เช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อ
แม่และครู เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน มีจิตสาธารณะประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ี
ตนนับถือ สามารถด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 ใน
ระดับดีเย่ียม 
 
 3.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษามีการด าเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาควรก าหนดให้ครูจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  มีการวัดและประเมินผลและน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
เพื่อให้เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบสมวัย และมีจิตสาธารณะตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้เด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดอมรินทรารามมีพัฒนาการด้านสังคมตามวัย 
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มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา(น้ าหนัก 5 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
1 สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่าง

ต้ังใจ และรักการเรียนรู้  
 

1 0.96 5 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
 1. กิจกรรมส่งเสริมรักการ
อ่าน  
-กิจกรรมนิทานสัมพันธ์ 
กิจกรรมเล่าข่าว/เหตุการณ์
หน้าช้ันเรียน  
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
 2. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
 3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัย 
 4. จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบ 6 กิจกรรมหลัก  
 5. การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ภาษาอังกฤษ (Mini 
English Program) 

2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ี
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

1 0.97 5 

3 มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
 

1 0.99 5 

4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 
 

1 0.97 5 

5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 

1 0.97 5 
 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.86 5 

 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดท าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมต่างๆ 
ดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมนิทานสัมพันธ์ กิจกรรมเล่าข่าว/เหตุการณ์หน้าช้ันเรียน ครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่าน 6  กิจกรรมหลัก เช่น กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเกม
การศึกษา การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษให้ห้องเรียนพิเศษ(MEP) เป็นต้น ครูจัดให้เด็กได้มี
ประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานท่ีโดยการไปทัศนศึกษา เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน
และนอกโรงเรียนและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
 
 2. ผลการพัฒนา  

จากการสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ  



89 
 

อย่างต่อเนื่องตลอดปี พบว่าเด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดอมรินทรารามมีลักษณะพฤติกรรมสนใจเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
รอบตัวรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้มีทักษะทางภาษาท่ี
เหมาะสมกับวัยมีการพัฒนาการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์เหมาะสมกับวัย ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 4 ในระดับดีเย่ียม 
 
 3.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษามีการด าเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีการวัดและประเมินผลและน าผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพื่อให้เด็กมีความสนใจใฝ่เรียนรู้สมวัย ควรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหา
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตลอดจนพัฒนากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กปฐมวัยของ
โรงเรียนวัดอมรินทรารามมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 
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มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (65 คะแนน) 
มาตรฐานที่  5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
(น้ าหนัก 20 คะแนน)  
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์  

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

2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล                
 

2 2 5 

3 ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิง
บวก 

2 2 5 

4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก   

2 2 5 

5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

2 2 5 

6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  และ
ใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ ์

2 1.78 4 

7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 

2 2 5 

8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีแก่เด็ก และผู้ปกครอง 
 

2 2 5 

9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย 

2 2 5 

1
0 

ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง
เพื่อใช้ประโยชน์การพัฒนาเด็ก 

2 2 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 20 19.78 5 
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 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดครูท่ีมีทางวุฒิการศึกษาอย่างต่ า
ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการศึกษาปฐมวัยหรือมีความรู้ความสามารถจัดประสบการณ์โดยเช่ือมโยงจาก
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสู่กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในการบริหารจัดการท่ีสร้างวินัยเชิงบวก
ช้ันเรียนความรู้ความช านาญด้านการศึกษาปฐมวัย ครูได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองในด้านเกี่ย วกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยอย่างสม่ าเสมอ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูในโรงเรียน/นอกโรงเรียน ครูจัด
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก จัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการน า
ผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ครูใช้เครื่องมืออย่างหลากหลายเพื่อน ามาประเมินพัฒนาการ
เด็ก ครูได้รับการนิเทศการสอนอย่างสม่ าเสมอ และน าผลการนิเทศมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 2. ผลการพัฒนา  

จากการสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พบว่าครู 
ในระดับปฐมวัยทุกคนมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลา และเต็มความสามารถในการพัฒนาเด็กให้มี
คุณภาพบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร นอกจากนี้ยังท าหน้าท่ีเป็นครูพี่เล้ียงให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
เป็นผู้ให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ท าให้ครูปฏิบัติหน้าท่ี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผล
การประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 5 ในระดับดีเย่ียม 
 
 3.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษามีการด าเนินการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลและน าผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงให้ครูมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยครูจัดท าข้อมูลสารนิทัศน์อย่าง
เป็นระบบและน าข้อมูลท่ีได้มาใช้พัฒนาเด็ก ควรส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้จากโรงเรียนอื่นๆ 
และเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างพื้นฐานการศึกษาให้แก่ผู้เรียนต่อไป 
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มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล(น้ าหนัก20คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย  

3 3 5    โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา 
โดยจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
 1. ผู้บริหารมีความรู้
ความสามารถได้รับเชิญให้เป็น
วิทยากรให้ความรู้กับการอบรม
สัมมนาเกี่ยวกับการบริหารงาน
ในหน้าท่ีอยู่เสมอ 
 2. ผู้บริหารบริหารงานโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลให้ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ 
 3. ผู้บริหารจัดกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูมีการพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 4. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมมีภาวะผู้น าและมุ่งมั่น
ในการบริหารงาน อุทิศเวลา
ให้กับการท างาน 
 5. กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียน 
วัดอมรินทรารามของครูทั้งใน
สังกัดกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัด 
 6.ผู้บริหารได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานต้นสังกัดให้เป็น
คณะท างานในการจัดกิจกรรม
ต่างๆในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

2 ผู้บริหารมีวิ สัยทัศน์  ภาวะ ผู้น า  และ
ความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

3 3 5 

3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการ
วิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการ
จัดการ 

3 3 5 

4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 

3 3 5 

5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  

3 3 5 

6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
 

3 3 5 

7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 20 20 5 
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 1. วิธีการพัฒนา 
 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการศึกษาปฐมวัยมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและมีความคิดริเริ่มท่ีเน้นการศึกษา
ปฐมวัยใช้หลักการบริหารแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายและการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA  
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เป็นวิทยากรให้ความรู้ อบรมสัมมนาให้กับ
หน่วยงานต่างๆอยู่เสมอ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเอง และผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา กับครูหรือบุคลากร มีความต้ังใจและ
อุทิศเวลาให้กับงาน 
 
 2. ผลการพัฒนา  
 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาหลักการและจุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยจะเห็นได้ว่าจาก
การจัดกิจกรรมต่างๆผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะความเป็นผู้น า อุทิศและมุ่งมั่นกับการท างาน ใ ช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายและการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA  ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ครูและบุคลากร มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ นักเรียนและ ผู้ปกครองและชุมชน
มีความพึงพอใจในการบริหารการศึกษามีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 6 ในระดับดีเย่ียม 
 
 3.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสาระสนเทศต่างๆเพื่อน ามาใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพเด็กการส่งเสริมให้ครูมีการผลิต/ใช้ส่ือ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกระบวนการ
พัฒนาการผลิตและใช้ส่ือท่ียั่งยืนสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน ให้ครูได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ ใหม่ๆ 
เพิ่มเติมเพื่อน าความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาปรับปรุงเทคนิคและวิธีการสอนให้มีความหลากหลายและทันต่อเหตุการณ์
รวมท้ังสามารถบูรณาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้บริหารมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 
 

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา (น้ าหนัก 20 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ

สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 3.20 4 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังนี ้
 1.ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย โรงเรียนวัด 
อมรินทราราม 
 2. การอบรมสัมมนาของคณะครู
ปฐมวัย 
 3.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย  
 4. โครงการต้นกล้าคุณธรรม  
 5. การจัดกิจกรรม 6 กิจกรรม
หลัก 
 6. การจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ภาษาอังกฤษ (Mini English 
Program) 
 
 

2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุก
ฝ่ าย ตร ะห นั ก แ ละ เข้ า ใ จ ก า ร จั ด
การศึกษาปฐมวัย 

4 4 5 

3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้
และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

4 4 5 

4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

4 4 5 

5 จัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนา
เด็กอย่างรอบด้าน 
 
 
 

4 4 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 20 19.20 5 

  
 1. วิธีการพัฒนา 
 คณะครูร่วมกันจัดท าและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดยเพิ่มเติมแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียนเพื่อจัดประสบการณ์ให้กับเด็กโดยค านึงถึงความต้องการและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของเด็กปฐมวัย มีการจัดการเรียนการสอนเน้นภาษาอังกฤษให้ห้องเรียน MEP เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก
ให้สูงขึ้นตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียน มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย ครูมีการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาปฐมวัยโดยเข้ารับการอบรมและน านวัตกรรมใหม่
ของการศึกษาปฐมวัยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับเด็ก จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และแสวงหาความร่วมมือผู้ปกครองเกี่ยวกับวิธีการจัดการศึกษา
ปฐมวัย เป็นผู้แนะน าวิธีส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กเพื่อสร้างความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ครูจัดท า
โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก จัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านตามกิจกรรม
โครงการอย่างพรั่งพร้อมเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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 2. ผลการพัฒนา  
 จากความร่วมมือของคณะครูที่ร่วมกันจัดท าและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัยตลอดจนจัด
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านท าให้ โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของบุคลากรจาก
หน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ การศึกษาในระดับปฐมวัยของโรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก อยู่ใน
ระดับ ดีมาก เด็กมีพัฒนาการท่ีดีมีความพร้อมท่ีจะเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น เด็กมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ส่ิงต่างๆ  ซึ่ง
เป็นผลมาจากการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ท าให้มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 7 ในระดับดีเย่ียม 
 3.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรมีการด าเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ในการน าหลักสูตรไปใช้ มีการประเมินผลและน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของงานตลอดจนการ
สร้างความร่วมมือจากบุคคลภายนอก ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษาปฐมวัยมากขึ้นเพื่อ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 



96 
 

มาตรฐานที่ 8   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

ของสถานศึกษา 
 

1 1 5 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังนี ้
1. แผนปฏิบัติราชการปี

การศึกษา 2557 
2. แผนกลยุทธ์                     

ปีการศึกษา 2557 
 3. ค าส่ัง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประชุมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
 4. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดท าหลักสูตร 
 5. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน 
 6. เครื่องมือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 7. คู่มือปฏิบัติงาน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 
2557 
 8. รายงานการประชุม หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้/การประชุม
ครูประจ าเดือน 
 9. รายงานการประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 
 10. รายงานการประชุมสมาคม
ผู้ปกครองและครู 
 11.สารสนเทศพื้นฐานของ
โรงเรียน ผู้เรียน ครู และผู้บริหาร 
 12. แบบส ารวจความถนัด/ความ
ต้องการพัฒนาครู ข้อมูลครูผู้สอน 
สายช้ันอนุบาล ปีการศึกษา 2557 

2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น
การศึกษาของสถานศึกษา 

1 1 5 

3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ   

1 0.80 4 

4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงานคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

0.5 0.5 5 

5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

0.5 0.5 5 

6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน  
 
 
 

1 1 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.80 5 



97 
 

        1. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในโดย จัดโครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลายและให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการท างานโดย แต่งต้ังคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการจัดหลักสูตรสถานศึกษา แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมท้ังมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 2. ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนได้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ใช้สารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน
และภายนอกมาใช้ก าหนดนโยบาย และปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ สร้างจิตส านึกของครูบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถาน ศึกษา มีการ
พัฒนาครู บุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และจากการจัดท ารายงานประจ าปีได้มี
การน าเสนอรายงานประจ าปี รวมท้ังเผยแพร่รายงานประจ าปีและเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานท่ี 8 อยู่ในระดับดีเย่ียม 
 
 3.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรจัดอบรมครูเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ครูได้เข้าใจแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิธีการด าเนินงานต่างๆ และแบ่งงานให้ทุก
คนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และควรให้ครูไปศึกษาดูงานตามสถานท่ีจัดอบรม
การประกันคุณภาพในสถานศึกษา เพื่อจะได้น ามาปรับปรุงหรือพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
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มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (5 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
(น้ าหนัก 5 คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ

เด็กและบุคลากรในสถานศึกษา  
 
 
 
 

2.5 2.5 5 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
 1. โครงการต้นกล้า
คุณธรรม  
 2.หลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดอม
รินทราราม 
 3.กิจกรรมการเรียนรู้จาก
เศษวัสดุผ่านกระบวนการ
ประดิษฐ์ 
 

2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกันภายใน
สถาน ศึกษา ระหว่ างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  
 
 
 

2.5 2.5 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 5 5 
  
 
 1. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีดี โดยดูแลสภาพแวดล้อมของโรงเรียนอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดสุขลักษณะในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การท าความสะอาดและการดูแลเรื่องความปลอดภัยเพื่อให้เด็กเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ท่ีดี 
โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์ส่ือระดับปฐมวัย สนามเด็กเล่น ในห้องเรียนมีส่ือ/อุปกรณ์ ของเล่น
ท่ีสามารถท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โครงการต้นกล้าคุณธรรม เป็นโครงการท่ีได้รับความร่วมมือ
จากครูพระสอนศีลธรรมเพื่อมาสอนคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก มีเจ้าหน้าท่ีต ารวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  
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 2. ผลการพัฒนา  
 นักเรียนสามารถเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียนเพราะมีส่ืออุปกรณ์ต่างๆ มากมายท าให้เหมาะสมกับความ
ต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก นักเรียนได้รับความรู้อย่างหลากหลายจากวิทยากรผู้เช่ียวชาญ
ด้านต่างๆ จากภายนอกโรงเรียนมาแนะน าให้ความรู้อย่างหลากหลาย ท าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรง
และโดยอ้อม ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 9 อยู่ในระดับดีเย่ียม 
 3.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนมีการด าเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีการวัดและประเมินผลและน าผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพของกิจกรรมต่างๆ สถานศึกษาน านวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อพัฒนาเด็ก มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้น่าสนใจเหมาะกับยุคสมัยปัจจุบัน 
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มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (5 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 10   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์  และ 
                     จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย (น้ าหนัก 5 คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
1 จัดโครงการ ต้นกล้าคุณธรรม 

และ English for kids 
 

3 2.40 4 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนได้
ด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และ
จุดเน้นโดยการจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
 1. โครงการต้นกล้าคุณธรรม 
 2. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
โรงเรียนวัดอมรนิทราราม 
 3. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 4. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ (Mini English Program) 
 

2 ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 

2 2 
 
 
 

5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.40 4 
 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   จัด
โครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษาให้มีทักษะ
ในการด ารงชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเอกลักษณ์กายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยนและนักเรียน
ต้องเป็นคน คิดดี  พูดดี  ท าดี ตามจุดเน้นของสถานศึกษาและจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัยคือมีพัฒนาการท่ีดีท้ัง4
ด้านมีความพร้อมท่ีจะเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้นนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการต้นกล้าคุณธรรม เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียน บรรลุตามเป้าหมายจุดเน้นของสถานศึกษา 
 2. ผลการพัฒนา  
 นักเรียนมีการปฏิบัติตามหลักธรรมในการคิด พูด และกระท า มีกิริยาวาจาอ่อนหวาน โอบอ้อมอารี 
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และรู้จักแบ่งปันผู้อื่น นักเรียนมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาตามวัย มีความพร้อมท่ีจะเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 10 อยู่ในระดับ  
ดีมาก 
 3.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยและพัฒนาปรับปรุง
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และกลยุทธ์ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้เป็นไป
ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของ
แสดงออกถึงพฤติกรรมกายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยนอย่างสม่ าเสมอ และปฏิบัติจนเป็นลักษณะนิสัย
พัฒนาผู้เรียนให้มีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่   เสียสละ  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 
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มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (5 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้ 
สูงขึ้น (น้ าหนัก 5 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน

ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย     
 

 
 

3 3 5 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
 1. โครงการต้นกล้าคุณธรรม 
 2. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
 3. กิจกรรมการเรียนรู้จาก
เศษวัสดุผ่านกระบวนการ
ประดิษฐ์ 

2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 
 
 

2 2 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 5 5 
  
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือกระท าด้วยตนเอง เด็กปฐมวัย
เรียนรู้ผ่านการเล่น เช่น การให้นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน นักเรียนได้
ทดลองปฏิบัติเพื่อหาความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก จัดส่ือการสอนจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ต่อการเรียนรู้ของเด็กผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในระดับปฐมวัย 
 
 2. ผลการพัฒนา  
 สถานศึกษาด าเนินการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย  จุดเน้น  ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาระดับปฐมวัย  เช่น โครงการต้นกล้าคุณธรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น มี
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 11 ในระดับดีเย่ียม   
 
 3.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

สถานศึกษาควรมีการด าเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลและน าผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพของกิจกรรมต่างๆ สถานศึกษาน านวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อพัฒนาเด็ก โดยให้เด็ก ผู้ปกครองได้มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการลงมือกระท า จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเสริมสร้างความสามารถด้าน
การคิดสร้างสรรค์ โดยเด็ก ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและพอใจในการด าเนินการ 
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ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (30 คะแนน) 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ (น้ าหนัก 5 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
1 มีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ  

0.50 0.44 4 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา   โดยจัดการ
เรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
1. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
   - กิจกรรมกีฬาสี 
   - การแข่งขันกีฬาภายนอกสถานศึกษา  
   - กิจกรรมนันทนาการในเวลาว่าง 
   - การเต้นแอโรบิคประกอบเพลง 
   - ช่ังน้ าหนัก/วัดส่วนสูง และกิจกรรม   
     ทดสอบสมรรถภาพ 
   - กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
   - อบรมนักเรียนแกนน าป้องกนั 
     ยาเสพติด 
   - กิจกรรมค่ายคุณธรรมสานสายใย 
     ครอบครัวรอบรั้วโรงเรียน (คนดี 
     ของแม่)  ช้ัน อ.1-ป.6 
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้าน 
   ทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์ 
   - ประกวดระบายสี,ปั้นดินน้ ามัน 
   - กิจกรรมไหว้ครู  ดนตรี  นาฏศิลป์ 
   - กิจกรรมพัฒนาทักษะดนตรีไทย/ 
     ดนตรีสากล 
   - การแข่งขันด้านทัศนศิลป์ ดนตรี  
     นาฏศิลป์ นอกสถานศึกษา 
 

2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน        

0.50 0.44 4 

3 ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพ
ติดให้โทษและหลีกเล่ียง
ตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง
ต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ   

1 1 5 

4 เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม       
 

1 1 5 

5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 
 

1 1 5 

6 
 

สร้างผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  
ดนตรี/นาฏศิลป์         
กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 

1 
 

1 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.88 5 
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 1. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกีฬาสี 
กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเดินรณรงค์และอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด การแข่งขันนอกสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน
รู้จักดูแลสุขภาพตนเอง ส่งเสริมศักยภาพในส่ิงท่ีผู้เรียน ถนัด สนใจ และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้  

  
 2. ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/โครงการต่างๆ ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิด การปฏิบัติ การแก้ปัญหา 
ส่งผลให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของการออกก าลังกาย สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดูแลตนเอง 
ให้ปลอดภัยจากส่ิงเสพติดมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น ส่งผล
ให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 1 อยู่ในระดับดีเย่ียม 

  
        3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรจะให้ความรู้ส าหรับนักเรียนบางกลุ่มท่ีมีน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมเฉพาะ
กลุ่มให้เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลและน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง
ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน  
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มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (น้ าหนัก 5 คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ตามหลักสูตร  
 
 
 
 
 

2 1.94 5 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และจัดโครงการตามนโยบาย เพื่อให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ ดังนี้ 
1. โครงการต้นกล้าคุณธรรม 
2. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
สาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
   - กิจกรรมค่ายวิชาการ 
  - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
   - กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
3. โครงการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต “เรียนดี 
ประพฤติดี สุขภาพดี” 
  - กิจกรรมอบรมบ่มเพาะปัญญา  
ป.1-ป.6 
   - กิจกรรมก่อนจากฝากธรรม  
ป.1-ป.6 
   - กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมากะ 
   - กิจกรรมแบ่งปันน้ าใจจิตสาธารณะ 
   - กิจกรรมบูรณาการธรรมศึกษากับทักษะ
ชีวิต ป.1-ป.6 
   - กิจกรรมตักบาตรวันพระและถวาย
ภัตตาหารพระช่วงเข้าพรรษา 
   - กิจกรรมค่ายคุณธรรม “กายอ่อนน้อม 
วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน อ.1-ป.4
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
4. ผลงานนักเรียน 
5. เกียรติบัตรนักเรียน โล่ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
 
 
 
 
 

1 
 

0.99 5 

3 ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง  
 
 
 
 

1 0.99 5 

4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม           
 
 
 
 

1 0.99 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.91 5 
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 1. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมุ่งพัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ โดยการจัดการ
เรียนรู้ในรูปแบบของโครงการและกิจกรรม   ท่ีเน้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีดี คือ สุภาพ นอบน้อม 
อ่อนโยน โอบอ้อมอารี มีจิตใจเมตตากรุณา ใจเป็นกุศล ช่วยเหลือผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับ
ความเปล่ียนแปลง ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท างาน ดูแลสาธารณสมบัติของส่วนรวมและส่วนตัว รัก
ความเป็นไทยอยู่อย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  
  
 2. ผลการพัฒนา  
 จากการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีวินัย มีความรับผิดชอบ มี
ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีน้ าใจ เอื้ออาทร ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 2 อยู่ในระดับดีเย่ียม 
 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรก าหนดและจัดท าแผนพัฒนาครู เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการนิเทศติดตามครูอย่างเป็นระบบ  
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มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง   
(น้ าหนัก 5 คะแนน) 

 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
1 มีนิสัยรักการอ่านและ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และส่ือต่างๆ รอบตัว   
 
 

2 
 

1.88 5 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยการ
จัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรม เพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ดังนี ้
1. โครงการอมรินทร์รักการอ่าน 
ป.1-ป.6 
     - ป.1 อ่าน 10 เล่ม 
     - ป.1 อ่าน 10 เล่ม 
     - ป.3 อ่าน 15 เล่ม 
     - ป.4 อ่าน 20 เล่ม 
     - ป.5 อ่าน 25 เล่ม 
     - ป.6 อ่าน 30 เล่ม 
2. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
3. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก 
   สถานท่ี 
4. โครงการคุณธรรมน าชีวิต 
5. กิจกรรมตอบค าถามสารานุกรมไทย 
   ฉบับเยาวชน 
6. กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรมไทย 
7. กิจกรรมกิจกรรมค่ายวิชาการ 
   บูรณาการอาเซียน 8 กลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้ ป.1-6 
8. กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
9. กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
10. ผลงานนักเรียน/ภาพถ่าย 

2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 
พูด เขียน และต้ังค าถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม 
 
 

1 
 

0.94 5 

3 
 
 

เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู้ระหว่างกัน 
 
 

1 
 

0.99 5 

4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และน าเสนอผลงาน   

1 0.94 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.75 5 
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 1. วิธีการพัฒนา 
 1. ผู้บริหาร ครูบรรณารักษ์  ครูผู้สอน บุคลากรในโรงเรียน รวมท้ังนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วน
ร่วมในการรับผิดชอบการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยมีการท างานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 2. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระร่วมมือกันจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาตนเอง โดยการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย และบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ 
 3. ครูและผู้ปกครองส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน การค้นคว้าหาความรู้ท้ัง
ในและนอกสถานท่ี รวมท้ังฝึกให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
           4. เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนมาร่วมจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 
 2. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมพบว่า ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากขึ้น สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รักการอ่านอย่าง
ยั่งยืน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 
เห็นคุณค่าของการใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆเช่น ห้องสมุด  มีการยืมหนังสือ และใช้ห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การประเมิน
คุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยู่ในระดับดีเย่ียม 
 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สร้างบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยเฉพาะห้องสมุดให้เอื้อต่อการอ่าน การเรียนรู้
ของผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน  โดยมีการบูรณาการการอ่านกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ทุกกลุ่มสาระ ส่งเสริมครูหรือบุคลากรท าหน้าท่ีบรรณารักษ์ให้มีความสามารถบริหารงานห้องสมุด การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ร่วมกับครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ และมีการบูรณาการอย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกันให้มากขึ้น และจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า 
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มาตรฐานที่ 4    ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้  
                    อย่างมีสติสมเหตุสมผล  (น้ าหนัก 5  คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1. สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน  
ฟัง  และดู  และส่ือสารโดย
การพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

2 1.76 4       โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยการ
จัดการเรียนรู้ และจัด กิจกรรม เพื่อให้
ผู้เรียนผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบคิด คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหา ได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล ดังนี้ 

- กิจกรรมบันทึกการอ่าน ป.1-6 
- กิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการ

อาเซียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้    
ป.1-6 

- กิจกรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตท่ีดีงาม 
ป.1-6 

- กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (IS) 

- ภาพถ่ายกิจกรรม 
- เอกสาร/ผลงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2. น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

1 0.92 5 

3. ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 

1 0.94 5 

4. มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

1 0.94 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.56 5 
 

 1. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนวัดอมรนิทรารามได้ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ จ าแนกเปรียบเทียบ 
สรุปข้อมูลเป็นองค์ความรู้ และให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง รวบรวมค้นคว้าและน าความรู้ท่ีได้ท ากิจกรรม 
สร้างช้ินงาน ผลงาน หรือโครงงาน รวมท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  การฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการคิด  ฝึกคาดการณ์ ฝึกแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการตัดสินใจ 
จากสถานการณ์จริง เช่น การเรียนรู้แบบโครงงาน กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) กิจกรรมค่ายวิชา
การบูรณาการอาเซียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นต้น 
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 2.  ผลการพัฒนา 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมี

ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้มาวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปข้อมูลเป็น
องค์ความรู้ได้  แสดงความคิดอย่างมีเหตุมีผล  ผู้เรียนรวบรวมความรู้ความคิด มาสร้างเป็นความรู้ใหม่ สามารถ
แสดงเป็นช้ินงาน หรือโครงงานท่ีแสดงถึงความรู้  ความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ ส่งผลให้การประเมิน
คุณภาพมาตรฐานท่ี 4 อยู่ในระดับดีเย่ียม 

 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนจะต้องพัฒนาก าหนดแผนพัฒนาครู เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการจัดการเรียนรู้ท่ี
พัฒนาการคิดในรูปแบบใหม่ๆ ของครู  เพื่อน าไปพัฒนาการเรียนกรสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และต้อง
จัดระบบสารสนเทศท่ีชัดเจนและรวดเร็วต่อการใช้งาน 
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มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร    (น้ าหนัก 5 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ์  

1 1 5      โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการ
เรียนรู้และจัดโครงการ /กิจกรรม ดังนี้ 
1. โครงการอมรินทร์รักการอ่าน 
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทาง
ภาษา (ภาษาอังกฤษ) 
6. โครงการอมรินทร์สู่อาเซียน 
7. โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ มี
กิจกรรมดังนี ้
  -  กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ 
  -  กิจกรรมคิดเลขเร็ว ป.1-6 
  -  กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์  
ช้ัน ป.1-6 
  -  กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ 
  -  กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
  -  กิจกรรม Day Camp 
  -  กิจกรรมเสริมศักยภาพก่อนสอบ (ติว
เข้ม) ติวO-NET ป.6 ,ติวNT ป.3 , 
ติวLAS  ป.2,ป.5 

2 ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์   

1 1 5 

3. ผลการประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

2 1.60 4 
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มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร    (ต่อ) 

 
 
 1. วิธีการพัฒนา   
 โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่างๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน  การเขียน  การบวนการคิด เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใน
การส่ือสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  และการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง  โดยจัดกิจกรรมต่างๆ  
เช่น  กิจกรรมคิดเลขเร็ว  กิจกรรมบันทึกการอ่าน  กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ  และสถานศึกษาได้จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษ (English Today)และอ่านข่าวหน้าเสาธงทุกวัน 
 
 2. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในด้านต่างๆ ทุกสาระการเรียนรู้และ
ทุกระดับช้ัน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ และผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มสูงขึ้น ท าให้ผล
การประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 5 อยู่ในระดับดีมาก 
 
 3. แนวทางการพัฒนา 
 ในบางรายวิชาโรงเรียนควรจัดครูท่ีมีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาเอก เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ อีกท้ังเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการส่ือสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะ
การคิด  และการใช้เทคโนโลยี  มีการนิเทศติดตามการสอนของครูอย่างเป็นระบบ  รวมท้ังมีการทดสอบผู้เรียนแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียนท่ีก าหนดไว้ใน
หลักสูตร 
 
 
 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

4 ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

1 0.80 4 8. ภาพถ่ายกิจกรรม 
 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.40 4 
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มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และเจตคติที่ดี 
ต่ออาชีพสุจริต  (น้ าหนัก 5 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ   

2 1.92 5     โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม 
ดังนี ้

- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
สัปดาห์ห้องสมุด  กิจกรรมวัน
สุนทรภู่ 

- กิจกรรมรักการอ่าน 
- กิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย 
- กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ 
- กิจกรรมทักษะดนตรีไทยและ

ดนตรีสากล 
- กิจกรรมตักบาตรวันพระและถวาย

ภัตตาหารพระช่วงเข้าพรรษา 
- กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับช้ัน 

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

- กิจกรรม Day Camp ป.1-3 
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 

ในระดับช้ัน ป.4-6 
- กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับช้ัน

อนุบาล 1 – ป.6 
- กิจกรรมวันคริสมาสต์ 
- กิจกรรมกีฬาสี 

2 ท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งมั่นพัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง  

1 0.97 5 

3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้   1 0.98 5 

4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเอง
สนใจ 
 
 
 
 
 

1 1 5 

 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.87 5 
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  1.  วิธีการพัฒนา   
  โรงเรียนได้ด าเนินจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  โดยวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ เช่น  กิจกรรมตัก
บาตรวันพระและถวายภัตตาหารพระช่วงวันเข้าพรรษา  กิจกรรมค่ายคุณธรรม ช้ัน ป.1 -6 (กายอ่อนน้อม วาจา
อ่อนหวาน  จิตใจอ่อนโยน)  
 
 2. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะในด้านต่างๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน  เพื่อช่วย
พัฒนานักเรียนให้รู้จักการวางแผนการท างานและการด าเนินการจนส าเร็จ ท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนา
งาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง  นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพตนเองสนใจ อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข ซึ่งผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 6 
อยู่ในระดับดีเย่ียม 
 
 3. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียน  ได้เรียนรู้ ฝึกการท างานร่วมกัน  นักเรียนจะได้รู้จักวางแผน การท างาน
อย่างเป็นขั้นตอน  ด าเนินงานจนส าเร็จ โดยจะจัดกิจกรรมท่ีเน้นภาคปฏิบัติเป็นงานกลุ่ม  ท าให้นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติจริง มีทักษะการจัดการท่ีมุ่งมั่นพัฒนางาน เกิดประสบการณ์จริง และสามารถน าความรู้ท่ีได้จากกิจกรรมนี้
ไปปรับใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
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มาตรฐานด้านการจัดการการศึกษา (50 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล(น้ าหนัก 10 คะแนน) 
 
ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 ครูมีการก าหนดเป้าหมาย 
คุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ 
ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1 0.97 5     โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/
กิจกรรมดังนี ้
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
- โครงการพฒันาคุณภาพผู้เรียน
(กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ) 
- โครงการพฒันาคุณธรรมน าชีวิต 
“เรียนดี ประพฤติดี” 
- โครงการพฒันาข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- วิจัยในช้ันเรียน/นวัตกรรม 
- โครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- กิจกรรมสอนซ่อมเสริมภาษาไทย 
(คลินิกภาษาไทย) 
- กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมสุขภาพดีมีสุข 
- แบบฝึกหัดและแบบประเมินตัวช้ีวัด
ท้ัง 8 กลุ่มสาระ 
- แบบ ปพ.5 และแบบ วผ1-4 
- แบบทดสอบทุกกลุ่มสาระ 
- แบบประเมินความพร้อมของ
นักเรียน 
 

2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 

1 1 5 

3 ครูออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 
 

2 1.80 5 

4 ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยี
เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ 
 

1 0.93 5 

5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ี
มุ่งเน้นการพฒันาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
 

1 1 5 
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มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ต่อ) 
 
ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา 
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ัง
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค 
 

1 0.97 5 - บันทึกผลการเรียนรู้ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แฟ้มศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
- จัดอบรม/สัมมนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยจัดอบรม 
- ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้าร่วม
อบรม/สัมมนาตามความต้องการและ
ความสมัครใจ 
- ภาพถ่ายกับกิจกรรม 
- เอกสาร/ผลงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
- ค าส่ังต่างๆ 
 
 

7 ครูมีการศึกษาวิจัย และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา
ท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการสอน 
 

1 0.90 5 

8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสถานศึกษา 
 

1 1 5 

9 ครูจัดการเรียนการสอนตาม
วิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 
 

1 1 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 10 9.57 5 

 
1. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและจัดการเรียนให้มีหลากหลายรูปแบบ เพื่อ

พัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทางสติปัญญาได้อย่างเหมาะสม
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ได้ผลสูงสุดโดยน าส่ือเทคโนโลยีผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้มีการวัดและการประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูคอยให้ค าแนะน าค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาคและได้มีการท าวิจัยในช้ันเรียนในวิชาท่ีตนรับผิดชอบเพื่อน ามาปรับใน
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การเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุดซึ่งครูจะประพฤติและเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่ศิษย์และปฏิบัติหน้าท่ีการ
สอนและงานอื่นๆตามท่ีได้รับผิดชอบอย่างเต็มท่ี 

 
 2. ผลการพัฒนา 

 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายตามความถนัดในแต่ละวิชา 
นักเรียนสามารถเรียนรู้ให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะนักเรียนท่ีมีปัญหาในด้านการเรียนรู้ท าให้ครูได้รู้ถึงการ
พัฒนาตนเองตามศักยภาพและเป็นครูมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรมซึ่งเป็นส่ิงท่ีน าไปสู่การจัดการเรียนการสอน
ให้ประสบผลส าเร็จท าให้การศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีต้ังไว้สร้างผู้เรียนให้เป็นคนดีและมีคุณภาพซึ่งผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 7 อยู่ในระดับดีเย่ียม 

 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนต้องพัฒนาครูโดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้กับคณะครูเพิ่มศักยภาพใน

การสร้างกระบวนการเรียนรู้ ใหม่ให้สอดคล้องและเตรียมพร้อมเข้าการสู่ประชาคมอาเซียนและพัฒนา
ความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
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มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
                  (น้ าหนัก 10คะแนน) 
 
ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า
และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการ
พัฒนาผู้เรียน 
 

1 1 5      โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม
ดังนี ้
- ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมี
วิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น าจัยสามารถจัดการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานสากล เป็น
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือประจ าปีการศึกษา 
2555 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัด
ให้มีการเรียนการสอน MEP ท้ังในระดับ
อนุบาลและประถมศึกษา และมีการเพิ่ม
ระดับช้ันอนุบาล 3 ขวบขึ้นอีก 1 
ห้องเรียน   
  - ผู้บริหารบริหารงานโดยใช้หลักธรรม
มาภิบาลให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยใช้ข้อมูลผลการประเมิน
เป็นฐานท้ังวิชาการและการจัดการ 
  - ผู้บริหารติดตามส่งเสริมและให้ครูมีการ
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพื่อน ามาใช้
ในการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 
 - ผู้บริหารส่งเสริมและอุทิศเวลาให้กับการ
ท างาน มุ่งเน้น การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับ การกระจายอ านาจ 
โดยส่งไปอบรม ดูงานท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศน าเอาความรู้ท่ีได้มา
พัฒนาการเรียนการสอนจนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผล
การประเมินหรือผลการวิจัย
เป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและ
การจัดการ 
 

2 2 5 

3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ 
 

2 2 5 

4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอ านาจ 
 

2 1.60 4 

5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
พึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 
 

1 0.80 4 
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มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   (ต่อ) 

 
ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 
 
 
 
 
 
 

2 2 5  - จัดท าโครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา,โครงการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ,โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ฯลฯ 
  - จัดท าโครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา,โครงการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ,โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ฯลฯ 
 - ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 - ภาพถ่ายกับกิจกรรม 
 - เอกสาร/ผลงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
 

10 
 

9.40 5 

 
 1. วิธีการพัฒนา 

        ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะเป็นผู้น า สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเพื่อเล่ือนวิทยฐานะใน
ระดับท่ีสูงขึ้นมีการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นพัฒนาในทุกด้าน โดยน าผลการประเมินท้ังภายนอกและภายในมา
พัฒนาปรับปรุงอย่างเต็มท่ี ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ฝึกฝนและน าเทคนิควิธีการต่างๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระวิชาโดยการบูรณาการเข้ากับกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกันอย่างมีคุณภาพ มีการ
น าเอาจุดเด่นจุดด้อยของหน่วยงานมาวิเคราะห์หาสาเหตุแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานในระดับสากล เน้นการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท้ังภายนอกและภายในสถานศึกษามี
การส่งเสริมการเรียนรู้โดยหาบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศเพื่อ น า
จุดเด่นจุดด้อยจากสถานท่ีดูงานมาพัฒนาและปรับปรุงในด้านการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 
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        2. ผลการพัฒนา 
         ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้น า มีหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม น าผลวิจัยมาเป็นฐานคิดในด้าน
วิชาการ การจัดการ การจัดการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ อุทิศเวลาในการบริหารการจัดการในแต่ละด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ จนเป็นท่ียอมรับจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดจากผู้บังคับบัญชา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องจน
สามารถเปิดช้ันอนุบาล 3 ขวบ และห้องเรียนพิเศษ (MEP) ในระดับอนุบาลและ ป.1 ท าให้มีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี 
ผู้ปกครองและชุมชนเกิดความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา มีผลการประเมิน คุณภาพมาตรฐานท่ี 8  อยู่ในระดับดี
เย่ียม 
 
       3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
        ผู้บริหารส่งเสริมให้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในแต่ละ
กลุ่มสาระวิชาอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและน าเข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
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มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมี      
                 ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  (น้ าหนัก 5 คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ / กิจกรรมที่ท า) 

1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้ และ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 
 
 
 

2 2 5       โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
มาตรฐานการจัดการศึกษา เพื่อให้
คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล ดังนี้ 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน 
- รายงานการสังเคราะห์มติ/
นโยบายท่ีเกิดจากการตัดสินใจของ
คณะกรรมกาสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
- ภาพถ่ายการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- กิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
- เอกสาร/ผลงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

1 1 5 

3 ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

2 1.60 4 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.60 5 
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1. วิธีการพัฒนา  
โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนามาตรฐานด้วยการจัดการศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง 

ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยการจัดการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อก าหนดมติและนโยบายการพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ จัดการประชุมวัน
ผู้ปกครองเครือข่าย และกิจกรรมวันผู้ปกครองพบครู เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ
จัดการศึกษาส าหรับบุตรหลาน 

 
     2. ผลการพัฒนา 
โรงเรียนสามารถด าเนินกิจการต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ โดยได้รับความร่วมมือจาก

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน  ท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานท่ี 9 ในระดับดีเย่ียม 

 
     3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนควรมีการจัดประชุมร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ และร่วมมือระหว่างองค์กรท้ัง

ภาครัฐและเอกชน เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในชุมชนให้มากขึ้น 
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มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา 
             คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  (น้ าหนัก 10 คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น  

2 1.60 4          โรง เรี ยน ไ ด้ด า เนินการพัฒนา
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา เพื่อให้
ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร จั ด ห ลั ก สู ต ร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ดังนี้ 
-  หลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  โครงการการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (MEP) 
-  จัดท าโครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
-  จัดท าโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
-  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียน   เป็นส าคัญ   ผู้เรียนสามารถ
บันทึกสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
-  จัดท าแบบฝึกหัดและแบบประเมิน

ตัวชี้วัด  8  กลุ่มสาระการเรียนรู ้
-  การก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน / 
โครงการ / กิจกรรม 
-  การก ากับ  ติดตาม การบันทึกการ

นิเทศ 
 

2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ี
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความ
สนใจ  

2 2 5 

3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี
ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความ สามารถ 
ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน  

1 1 5 

4 สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  

1 1 5 

5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
อย่างสม่ าเสมอ 

2 2 5 
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มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา 
             คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  (ต่อ) 
 
ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 2 5 -  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษา 
-  การคัดกรองและจ าแนกเป็นกลุ่มตาม

สภาพของผู้เรียน 
-  การจัดกิจกรรมป้องกัน  แก้ไข  และ

พัฒนาผู้เรียนตามสภาพอย่างเหมาะสม 
รวมท้ังมีการประเมินผล 
-  แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนเป็น

รายบุคคล 
-  รายงานการด าเนินการเยี่ยมบ้าน 
-  รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัด

การศึกษา 
-  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 
-  กิจกรรมสอนซ่อมเสริมศักยภาพ 
-  ภาพถ่ายกิจกรรม 

  -  เอกสาร/ผลงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 10 9.60 5 
 

 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาเพิ่มเติมจ านวน 6 รายวิชา และ
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษานี้ได้มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นอีก 1 รายวิชา คือ หน้าท่ีพลเมือง เพื่อเป็นการ
สร้างจิตส านึกให้เด็กมีความรักชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ตามส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  และได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(MEP)  มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความถนัดและความสามารถ
ของผู้เรียน มีระบบนิเทศการเรียนการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอยู่เสมอ มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
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นักเรียนให้ได้รับบริการอย่างท่ัวถึง โดยการส ารวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองและจ าแนกเป็นกลุ่ม
ตามสภาพของนักเรียน การจัดกิจกรรมป้องกันแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนตามสภาพอย่างเหมาะสม รวมท้ังมีการ
ประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 
 2. ผลการพัฒนา 

ผลจากการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งมีการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาเพิ่มเติม และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีหลากหลาย ท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างรอบด้านโดยเฉพาะปี
การศึกษานี้มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP)เป็นปีท่ีสองซึ่งท า
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น มีการพูดสนทนากับครูชาวต่างชาติ นักเรียนท่ีเรียนหลักสูตรนี้จะใช้ภาษา 
ออกเสียง และส าเนียงการพูดชัดเจนเหมือนเจ้าของภาษาโดยตรง และท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานกับการ
เรียนท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน  รวมท้ังปีการศึกษานี้ ในภาคเรียนท่ี 2 ได้มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพิ่มขึ้น
อีก 1 รายวิชา คือ หน้าท่ีพลเมือง ซึ่งเป็นการสร้างจิตส านึกให้เด็กมีความรักชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์  รัก
ความเป็นไทย   และมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล ท าให้ครูได้รู้ถึงปัญหาของผู้เรียนในด้าน
ต่างๆ เช่น สุขภาพ จิตใจ การเรียน ครอบครัว ฯลฯ ซึ่งครูสามารถท่ีจะช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่างๆ ของผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 10 อยู่ในระดับดีเย่ียม  

 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 สถานศึกษาควรก าหนดการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการน าหลักสูตรไปใช้
พัฒนาระบบนิเทศการเรียนการสอน  ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรม แผนการจัดการ
เรียนรู้ ส่ือ อุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้   ท าวิจัย และน าแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนให้
มากขึ้นในทุกสาระการเรียนรู้   คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน จัดให้มีการอบรมเชิงพัฒนาบุคลากร 
ให้มีความตระหนักในการจัดการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตร  ระบบนิเทศ  การจัดการเรียนการสอน  การพัฒนา
ส่ือและนวัตกรรม และระบบการบันทึก และส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ      
         (น้ าหนัก 10คะแนน) 
ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคาร
เรียนมั่นคงสะอาดและ
ปลอดภัยมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 4 5    โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการ
เรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี ้
1. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
แหล่งเรียนรู้ 
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ส่ิงแวดล้อม
บริเวณรอบโรงเรียนและบริเวณอาคาร
เรียน 
- กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์
ประจ าห้องต่างๆ 
2. โครงการห้องเรียนสีเขียว 
- กิจกรรมเรียนรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
โดยใช้ห้องเรียนสีเขียวเป็นแหล่งเรียนรู้
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
- กิจกรรมซ่อมแซมส่ืออุปกรณ์ภายใน
ห้องเรียนสีเขียว 
3. โครงการพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน การศึกษา
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
- กิจกรรมส ารวจจุดเส่ียงในโรงเรียน 
- กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน 
- กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ 
- กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยแล
ส่ิงแวดล้อม 
- กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมเขียนเสนอรายงานการ
รับผิดชอบดูแลการใช้ห้องน้ า ห้องส้วมที่ถู
สุขลักษณะพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขได้
อย่างถูกต้องและลงพื้นท่ีดูแลก ากับให้ถูก 

2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 2.40 4 
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มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ             
          (น้ าหนัก 10คะแนน)  (ต่อ) 
 
ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม  

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
3 จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือ

และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 2.40 4 สุขลักษณะและเป็นปัจจุบัน 
- เชิญวิทยากรหน่วยงานใกล้เคียงเช่น 
รพ.ศิริราช 
5. โครงการอมรินทร์รักการอ่าน 
  กิจกรรมรักการอ่านผสานอินเทอร์เน็ต 
- กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาในวันส าคัญ
ต่างๆโดยสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต 
- กิจกรรมเสริมศักยภาพวิชาการภาษาไทย 
- กิจกรรมภาษาพาสนุก 
- กิจกรรมยอดนักอ่าน 
- กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศ 
- จัดตารางการใช้ห้องสมุด 
- ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระเรียนรู้สืบค้น
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 10 8.80 4 

 
 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม ส่ิงอ านวยความสะดวก พอเพียง ใช้การได้ดี น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน
ทุกด้านให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการห้องสมุด 
อาคารเรียน อาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้ การบริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และ
ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยมีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ส่ิงแวดล้อม 
ซ่อมแซมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประจ าห้อง เป็นต้น โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ ส ารวจจุดเส่ียงของ
โรงเรียน กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน การดูแลการกลับบ้านของนักเรียน กิจกรรมเสริ มสร้างทักษะการ
ดูแลตนเองให้ปลอดภัย เป็นต้น โครงการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
เป็นต้น และโครงการรักการอ่านผสานอินเทอร์เน็ต ได้แก่ กิจกรรมรักการอ่านผสานอินเทอร์เน็ต ส่งเสริมให้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
และสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการบริหารแอโรบิคตอนเช้า 
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2. ผลการพัฒนา 
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีความสะอาดและปลอดภัย มี

ส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อต่อผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 11 อยู่ในระดับดีมาก 

 
 3. แนวทางการพัฒนา 

     งานอาคารสถานท่ี งานสาธารณูปโภค ร่วมกับงานส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ด าเนินการส ารวจอาคาร
สถานท่ี ซ่อม/บ ารุง ให้พร้อมและเพียงพอกับจ านวนนักเรียน จัดระบบสาธารณูปโภค ท้ังภายในห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และห้องสมุด ให้มีความสะดวกเพียงพอและใช้การได้ดี นอกจากนี้ยังจัดสภาพแวดล้อม โดยด ารง
การรักษาพื้นท่ีสีเขียวเพื่อให้นักเรียนได้พักผ่อน และมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียนท่ัวทั้งบริเวณสถานศึกษา 

    จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมงานด้านสุขภาพอนามัย งานสุขาภิบาล โภชนาการและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน โดยก าหนดกิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงาน ก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ป้องกันให้ความช่วยเหลือและแนะน าในกรณีท่ีนักเรียนต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและประสานความ
ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ศูนย์สาธารณสุข 33 กรุงเทพมหานครและหน่วยงานเอกชน เพื่อ
ให้บริการความรู้และแนวทางการป้องกันตนเองและโรคติดต่ออื่นๆให้ค าปรึกษาเรื่องสุขภาพ ส่งเสริมการออกก าลัง
กาย เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพดี มีน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน ลดสถิติการเจ็บป่วย โรคอ้วน และอุบัติเหตุ  

โครงการพัฒนาห้องสมุดเป็นการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ ท้ังนี้สถานศึกษาได้พัฒนาห้องสมุด โดยจัดสภาพบริเวณ
ให้เหมาะสม จัดหาเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้บริการแก่นักเรียน ให้สามารถสืบค้นข้อมูลและพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ
จัดศูนย์บริการสารสนเทศ และมีห้องสมุดท่ีมีบรรยากาศ หนังสือและอุปกรณ์เครื่องมือท่ีทัน สมัยรวมท้ังมีห้อง
สืบค้นข้อมูล ท่ีมีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลได้ โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

งานโสตทัศนูปกรณ์/ส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี ด าเนินการจัดหาและรวบรวมส่ือ นวัตกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้  อ านวยความสะดวกให้ครู ผู้สอนใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ท่ีมี
ประสิทธิภาพแก่นักเรียนโดยติด Server เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลให้แก่เครือข่ายภายในสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง   
                   (น้ าหนัก 5 คะแนน) 
 
ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
 
 
 
 
 

1 1 5        โรงเรียนมีการจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในโดยจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
- แผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2557 
    - แผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา 2557 
    - คู่มือปฏิบัติงาน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ปีการศึกษา 2557 
   - เครื่องมือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
   - เครื่องมือการประเมินตนเองการประกนั
คุณภาพสถานศึกษาโรงเรียน 
วัดอมรินทราราม 
   - กิจกรรมเสริมวิชาการ/กิจกรรมชมรม 
   - รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
    - รายงานการประชุม หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้/หัวหน้าสายช้ัน/การประชุมครู
ประจ าเดือน 
    - รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
   - รายงานการประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู 
    -  รายงานการประชุมคณะกรรมการนกัเรียน 
    - สารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียน ผู้เรียน ครู
และผู้บริหาร 
    - แบบส ารวจความถนัด/ความต้องการพัฒนา
ครู ข้อมูลครูผู้สอน สายช้ันอนุบาล ป.1-6 ปี
การศึกษา  2557 
 

2 จัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 

1 1 5 

3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  
 
 
 

1 0.80 4 
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มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
                   (ต่อ) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

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 ปีการศึกษา 2557 
    - แบบบันทึกการนิเทศการสอนและการ
เย่ียมช้ันเรียน 
- ประกาศค่าเป้าหมายความส าเร็จของ
มาตรฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 
    - ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ผู้เรียน ครู 
และผู้บริหาร อาคารสถานท่ี งบประมาณ 
วิชาการ และด้านบริหารงานท่ัวไป 
    - ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพ
ภายในของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    - ระเบียบการวัดและประเมินผลของ
โรงเรียน 
    - รายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีของสถานศึกษา 
    - รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนปีการศึกษา 2557 
     - รายงานผลสัมฤทธิ์การสอบ NT   
O-NET และ LAS   
     - แบบบันทึกการไปอบรม สัมมนาของ
บุคลากร 
    - หนังสือน าส่งหน่วยงานต้นสังกัด 
    - แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
    - หนังสือเชิญประชุม 

5 
น าผลการประเมินคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอกไปใช้
ว า ง แ ผน พั ฒ น า คุ ณภ า พ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 0.5 5 
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มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
                   (ต่อ) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

6 
จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 5  - เอกสารประกอบการประชุม 
    - ค าส่ัง แต่งต้ังคณะกรรมการประชุม
ปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
    - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 
    - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน 
   - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   - ภาพถ่ายการเข้าประชุม / กิจกรรม 
   - เอกสาร/ผลงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.80 5 

 
 
 1.  วิธีการพัฒนา   

สถานศึกษามีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยจัดโครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลายใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนในการท างานโดย แต่งต้ังคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการจัดหลักสูตร
สถานศึกษา แต่ง ต้ังคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรแต่ง ต้ังคณะกรรมการประ กันคุณภาพภายในแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมท้ังมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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 2. ผลการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ใช้สารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน
และภายนอกมาใช้ก าหนดนโยบาย และปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ในระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีทุกฝ่ายงาน มีส่วนร่วมในการประเมิน ติดตามตรวจสอบ  ใน
เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการพัฒนาครู บุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา และจากการจัดท ารายงานประจ าปีได้มีการน าเสนอรายงานประจ าปี รวมท้ังเผยแพร่รายงานประจ าปี
และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในตัวช้ีวัดต่างๆ ตารมเกณฑ์มาตรฐานท่ี 
12 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3. แนวทางการพัฒนา 
 น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมและโรงเรียนควรจัดอบรมครูเรื่องการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูได้ เข้าใจแต่ละมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา วิธีการด าเนินงานต่างๆ และแบ่งงานให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา และถือว่าประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต 
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มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (10 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 (น้ าหนัก 10 คะแนน) 
ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน

เต็ม 
คะแน
นที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมท้ังผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

5 5 5 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร รวมท้ังผู้เกี่ยวข้อง
ดังนี ้
  1.  โครงการการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(MEP) 
  - กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 
  - กิจกรรมจัดเตรียมหลักสูตรและส่ือการเรียน
การสอน 
  - กิจกรรมจัดเตรียมห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ 
  2.  โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
  - วัดอมรินทราราม 
  - โรงพยาบาลศิริราช 
  - อู่ต่อเรือราชพิธี 
  - กิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา,เวียน
เทียนท่ีวัดอมรินทราราม,กิจกรรมทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ห้องเรียนสีเขียวเป็น
แหล่งเรียนรู้ 
  3.  โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและแหล่ง
เรียนรู ้
  - กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ส่ิงแวดล้อมบริเวณ
รอบโรงเรียนและบริเวณอาคารเรียน 
  - กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์
ประจ าห้องต่าง ๆ เช่น ห้องปฏิบัติการทาง 
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มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

                         (น้ าหนัก 10 คะแนน) (ต่อ) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

2 มีการและเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 4 4 ภาษาห้องวิทยาศาสตร์,ห้องคอมพิวเตอร์, ห้อง
ศิลปะ ห้องดนตรีสากล ,ต าหนักเขียว, ศาลาพระ
ปริยัติธรรมห้องสมุด ห้องเรียนสีเขียวฯลฯ 
  4.  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - กิจกรรมอบรม/แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประกวด   
    แข่งขัน ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร   
    เตรียมความพร้อมสู่ AEC 
-กิจกรรมสุขภาพดี มีสุข กิจกรรมโยฆะ 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน 
5.  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  - กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ม.1 
  - กิจกรรมอบรมลูกเสือจราจร 
  - กิจกรรมอบรมบรรเทาสาธารณภัย 
  - กิจกรรม Day Cam ป.1-3 
  - กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ–ยุวกาชาดป.4-6 
  6.  โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต
สากลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
  - กิจกรรมเรียนรู้วิชาชีพท้องถิ่น 
  7.  โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรีและนาฏศิลป์ 
  - กิจกรรมมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์และทัศนศิลป์ 
  8.  โครงการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต “เรียนดี 
ประพฤติดี สุขภาพดี” 
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มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

(น้ าหนัก 10 คะแนน) (ต่อ) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน
เต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม  
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

  
 
 

     - กิจกรรมอบรมบ่มเพาะปัญญาพัฒนาจิต 
นักเรียน ป.1-6 
- กิจกรรมก่อนจากฝากธรรมฯลฯ 
 สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 10 9 5 

 
 
 1.  วิธีการพัฒนา 
   สถานศึกษาก าหนดขั้นตอนโครงการ กิจกรรม และแผนปฏิบัติราชการในการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในและนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ัง
ผู้เกี่ยวข้อง ด้วยการส ารวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกสถานศึกษา โดยความร่วมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา จากผู้ปกครอง ชุมชน ในท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ได้แก่ ห้องเรียนพิเศษการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (MEP) ห้องเรียนสีเขียว ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องอัจฉริยภาพ 
ห้องสมุด และห้องอื่น ๆ โรงเรียนส่งเสริม สนันสนุนให้ครู บุคลากรภายใน และระหว่างสถานศึกษา ชุมชน 
ผู้ปกครอง รวมท้ังผู้เกี่ยวข้อง ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนตามความเหมาะสม โรงเรียนได้พัฒนา 
ภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ศาลาไทย ศาลาแปดเหล่ียม สนามเด็กเล่น สวนหย่อมและ
อื่น ๆ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ีด้วยการทัศนศึกษานอกสถานท่ี ได้แก่ วัดอมรินทราราม โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงพยาบาล 
ศิริราช  พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน  สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี ค่ายคุณธรรมวัดป่าเจริญราช ปทุมธานี     
ทัศนศึกษาดรีมเวิลด์ เขาดินวนา ด้านบุคลากรโรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ การส่งบุคลากร
เข้ารับการอมรม สัมมนา การไปศึกษาดูงานโรงเรียนต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ เป็นต้น 
 

2.  ผลการพัฒนา 
 จากการด าเนินการตามการสร้างและพัฒนาโครงการ กิจกรรม และแผนปฏิบัติราชการ มีการสร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผู้เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนเก่ง ดี และมี
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คุณธรรมจริยธรรม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 13 ในระดับดีเย่ียม 

3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน โดยการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น 
พัฒนาห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนและบุคลากร ให้มีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท่ีทันเหตุการณ์ 
เพื่อมุ่งต่อการร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มประชาคมอาเซียน และความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (5 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น    
(น้ าหนัก   5  คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเรียนดี ประพฤติดี 
สุขภาพดี โดยมุ่งเน้นความเป็น
เลิศทางวิชาการและความเป็น
พลโลก 
 
 
 

3 3 5 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา 
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ี 
ก าหนดขึ้น ดังนี้ 
  -  โครงการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต  
“เรียนดี ประพฤติดี สุขภาพดี”  
  -  โครงการ “ก่อนจากฝากธรรม”  
  -  โครงการพัฒนาคุณภาพงาน 
วิชาการ 
  -  กิจกรรมค่ายคุณธรรมพัฒนาจิต
เพื่อชีวิตดีงาม 
  -  กิจกรรมค่ายคุณธรรม “กาย
อ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจ
อ่อนโยน” 
  -  กิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการ
อาเซียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้     
ป.1-6 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

  - เอกสาร/ผลงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนดี ประพฤติดี 
สุขภาพดี โดยมุ่งเน้นความเป็น
เลิศทางวิชาการและความเป็น
พลโลก 
 
 
 
 

2 2 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 5 5 

 
1. วิธีการพัฒนา 

 สถานศึกษาได้พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัด
โครงการ กิจกรรม ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษาให้มี
ทักษะในการด ารงชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มี “กายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน” และจุดเน้นของ
สถานศึกษาคือ นักเรียนต้องเป็นคนคิดดี พูดดี ท าดี จึงมีการจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต “เรียนดี ประพฤติ
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ดี สุขภาพดี” โครงการ “ก่อนจากฝากธรรม” รวมท้ังจัดโครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน 
เรียนดี ประพฤติดี สุขภาพดี มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และความเป็นพลโลก  
 

 2. ผลการพัฒนา  
 ผลจากการด าเนินงานจัดโครงการกิจกรรมส่งผลให้สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา และผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษาตามโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนด าเนินงานตามโครงการ
พัฒนาคุณธรรมน าชีวิต “เรียนดี ประพฤติดี สุขภาพดี” โครงการ “ก่อนจากฝากธรรม” เพื่อให้นักเรียนเกิด
จิตส านึกตามปรัชญาของโรงเรียนคือ  “คิดดี พูดดี ท าดี”  โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ โดยมุ่งเน้นความ
เป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นพลโลก เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีผลการประเมินประเมินคุณภาพ
มาตรฐานท่ี 14 ในระดับดีเย่ียม 

 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุงส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม “กายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน” อย่าง
สม่ าเสมอ และปฏิบัติจนเป็นลักษณะนิสัย พัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนรู้จักมีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีจิต
สาธารณะ รู้จักความเสียสละ มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้อื่น 
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มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (5 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม 
                    สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น (น้ าหนัก  5  คะแนน) 

 
ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 จัดโครงการ กิจกรรมการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ผู้เรียนเป็นเลิศวิชาการ 
ส่ือสารสองภาษา  ล้ าหน้า
ทางการคิด ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก 

3 3 5         โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา  
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา 
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ดังนี้ 
      - โครงการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต 
“เรียนดี ประพฤติดี สุขภาพดี” 
     - โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ 
     - โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ทางภาษา (ภาษาอังกฤษ) 
     - โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     - โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่
คุณภาพชีวิต กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
    - กิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการ
อาเซียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.1-6 
  - ภาพถ่ายกิจกรรม 

    - เอกสาร/ผลงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

2 ผลการด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรมการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนเป็น
เลิศวิชาการ ส่ือสารสองภาษา  
ล้ าหน้าทางการคิด ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก 

2 1.60 4 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.60 5 
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1. วิธีการพัฒนา 
   สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพตามมาตรฐาน  
การศึกษา จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
เช่น โครงการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต “เรียนดี ประพฤติดี สุขภาพดี”   โครงการ “ก่อนจากฝากธรรม”  
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษา (ภาษาอังกฤษ)โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคม 
ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ในการด ารงชีวิต เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  โรงเรียนสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ การคิดแบบองค์รวมท้ังระบบและมีวิสัยทัศน์มากขึ้น ส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 
 

2. ผลการพัฒนา  
          สถานศึกษาด าเนินการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ  
ปฏิรูปการศึกษา เช่น โครงการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต “เรียนดี ประพฤติดี สุขภาพดี” และโครงการ  
“ก่อนจากฝากธรรม” เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตส านึกตามปรัชญาของโรงเรียนคือ “คิดดี ท าดี พูดดี”  โครงการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ทางภาษา (ภาษาอังกฤษ)โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต
สากล กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกิจกรรมน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการด ารงชีวิตเพื่อเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 15 ในระดับ 
ดีเย่ียม 
 

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
           1. โรงเรียนควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสามารถด้านการคิด 
สร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ การคิดแบบองค์รวมท้ังระบบและมีวิสัยทัศน์มากขึ้น 
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงานและส่งเสริมกิจกรรมน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการด ารงชีวิตเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น   
           2. โรงเรียนควรจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และเรียนรู้ภาษาประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน 
           3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงมากขึ้น ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2556 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

แปลผล 

ด้านคณุภาพผูเ้รียน 
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

 
5 

 
4.79 

 
5 

 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 5 4.86 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5 4.85 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 5 4.86 5 ดีเย่ียม 
ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
20 

 
19.78 

 
5 

 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

20 20 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา 20 19.20 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

5 4.80 5 ดีเย่ียม 

ด้านคณุภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสรา้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
ดีเย่ียม 

ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา 
มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

 
5 

 
4.40 

 
4 

 
ดีมาก 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 11 การจัดกิจกรรมตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงข้ึน 

 
5 

 
5 

 
5 

 
ดีเย่ียม 

รวมทุกมาตรฐาน 100 97.54 5 ดีเย่ียม 
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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

แปลผล 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 

5 4.88 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

5 4.91 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่  3   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

5 4.75 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

 

5 4.56 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร     
 

5 4.40 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 

5 4.87 5 ดีเย่ียม 

ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

 
10 

 
9.57 

 
5 

 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 

10 9.40 5 ดีเย่ียม 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 
5 

 
4.60 

 
5 

 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

10 9.60 5 ดีเย่ียม 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

แปลผล 

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ   
 

 
10 

 
8.80 

 
4 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง     
 

5 4.80 5 ดีเย่ียม 

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม  สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

 
10 

 
9 

 
5 

 
ดีเย่ียม 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 
 

 
5 

 
5 

 
5 

 
ดีเย่ียม 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
 

 
5 

 
4.60 

 
5 

 
ดีเย่ียม 

รวมทุกมาตรฐาน 100 93.74 5 ดีเยี่ยม 
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4. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย ผลพัฒนาการเด็กช้ันอนุบาลปีท่ี 1-2 

  

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1.ด้านร่างกาย 224 93.10 6.71 0.19 

2.ด้านอารมณ์-จิตใจ 224 95.87 3.78 0.35 

3.ด้านสังคม 224 95.75 4.17 0.08 

4.ด้านสติปัญญา 224 95.40 4.27 0.33 
 

4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน (ป.1-ป.6)  ปีการศึกษา 2557 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

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

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 1,053 0 23 35 75 140 175 195 410 780 74.07 
คณิตศาสตร ์ 1,053 0 67 88 115 124 162 137 360 659 62.58 
วิทยาศาสตร์ 1,053 0 162 102 107 135 155 146 246 547 51.95 
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 1,053 0 55 90 167 186 183 164 208 555 52.71 
ประวัติศาสตร์ 1,053 0 14 59 153 206 243 199 179 621 58.97 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1,053 0 0 1 4 31 114 249 654 1,017 96.58 
ศิลปะ 1,053 0 0 1 31 158 243 273 347 863 81.96 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1,053 0 0 6 60 145 223 232 387 842 79.96 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 1,053 0 120 186 145 160 126 107 209 442 41.98 
สาระเพ่ิมเติมเสริมทักษะภาษาไทย 996 0 22 58 90 123 180 164 359 703 66.76 
สาระเพ่ิมเติมโครงงานวิทยาศาสตร์ 996 0 255 169 137 112 96 60 167 323 30.67 
สาระเพ่ิมเติมเสริมทักษะ
วิทยาศาสตร์ 697 0 205 92 95 101 91 67 46 204 19.37 

สาระเพ่ิมเติมอาเซียนศึกษา 1,053 0 38 89 132 184 177 173 260 610 57.93 
สาระเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

1,053 0 81 150 167 165 150 132 208 490 46.53 

สาระเพ่ิมเติมการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (IS) 

1,053 0 8 31 103 111 190 231 379 800 75.97 

สาระเพ่ิมเติมหน้าท่ีพลเมือง 1,053 0 25 27 86 94 180 294 347 821 77.97 
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4.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

 
จ านวนละร้อยของนักเรียนที่มีคะแนนสูง

กว่าขีดจ ากัดล่าง 
 

ความสามารถ
ด้านภาษา 

158 22.24 5.61 63.54 - 

ความสามารถ
ด้านค านวณ 

158 19.04 6.00 54.40 - 

ความสามารถ
ด้านเหตุผล 

158 21.74 5.47 62.11 - 

 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ีย 
ร้อยละ 

 
จ านวนร้อยละของ

นักเรียนท่ีมีคะแนนสูงกว่า
ขีดจ ากัดล่าง 

 
ภาษาไทย 162 54.64 11.08 54.64 - 
คณิตศาสตร์ 162 57.37 20.00 57.37 - 
วิทยาศาสตร์ 162 54.82 14.54 54.82 - 
สังคมศึกษาฯ 162 65.26 12.76 65.26 - 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

162 62.71 10.59 62.71 - 

ศิลปะ 162 59.11 13.12 59.11 - 
การงานอาชีพฯ 162 68.13 11.43 68.13 - 
ภาษาต่างประเทศ 162 51.17 21.74 51.17 - 
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 4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถ่ิน 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

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

ฯลฯ - - - - - - - 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

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

ฯลฯ - - - - - - - 
 
 4.5 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับช้ัน จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 190 94.21 5.79 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 166 87.35 12.05 0.60 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 182 93.41 6.59 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 177 96.05 3.95 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 176 73.30 26.70 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 162 91.36 8.64 0 0 

รวม 1,053     
เฉล่ียร้อยละ  89.36 10.55 0.09 0 
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 4.6 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับช้ัน จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 190 37.37 42.63 20.00 - 

ประถมศึกษาปีที่ 2 166 33.73 39.76 26.51 - 

ประถมศึกษาปีที่ 3 182 45.60 42.86 11.54 - 

ประถมศึกษาปีที่ 4 177 18.08 45.76 36.16 - 

ประถมศึกษาปีที่ 5 176 5.11 26.14 68.75 - 

ประถมศึกษาปีที่ 6 162 29.01 44.45 26.54 - 

รวม (คน) 1,053          
เฉลี่ยร้อยละ  28.15 40.27 31.58 - 

 

  
 4.7 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับช้ัน จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 190 100 - 

ประถมศึกษาปีที ่2 166 100 - 

ประถมศึกษาปีที่ 3 182 100 - 

ประถมศึกษาปีที่ 4 177 100 - 

ประถมศึกษาปีที่ 5 176 100 - 

ประถมศึกษาปีที่ 6 162 100 - 
รวม 1,053   

เฉลี่ยร้อยละ  100 - 
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 4.8 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 
 

ด้าน 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
1.ด้านความสามารถในการสื่อสาร 1,053 30.29 49.48 20.23 - 
2.ด้านความสามารถในการคิด 1,053 32.95 50.81 16.24 - 
3.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 1,053 35.14 49.57 15.29 - 
4.ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 1,053 33.71 50.05 16.24 - 
5.ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 1,053 25.55 59.54 14.91 - 

รวม      
เฉลี่ยร้อยละ  31.53 51.89 16.58 - 

 

 


