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ตอนที่ 3 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

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

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

   1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัย  

   1. นักเรียนระดับปฐมวัย
ร้อยละ 85 แสดงความสนใจ 
ใฝ่รู้ รักการอ่าน และพัฒนา
ตนเอง 
   2. นักเรียนระดับปฐมวัย
ร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรม
วันส าคัญและปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
ได้แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
   3. นักเรียนระดับปฐมวัย
ร้อยละ 85 มีจิตใจท่ีร่าเริง
แจ่มใส มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ี
ดี ต่อเพื่อนครู และผู้อื่น     
   4.  นักเรียนระดับปฐมวัย
ร้อยละ 85 รู้จักดูแลตนเอง
ให้ปลอดภัยในการเล่นและ
การท ากิจกรรมต่างๆ 
   
 

   1. นักเรียนระดับปฐมวัยมี
ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 
   2.  นักเรียนระดับปฐมวัย
ตระหนักถึงความส าคัญของ
กิจกรรมวันส าคัญ / 
วัฒนธรรมและประเพณีใน
ท้องถิ่นของตน 
   3.  นักเรียนระดับปฐมวัยมี
ความรู้สามารถสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณี  ต่าง 
ๆ ได้ 
   4. นักเรียนระดับปฐมวัย
ร้อยละ ๙๐ น าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
   5.  นักเรียนระดับปฐมวัย
ร้อยละ ๙๐ อยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   6.  นักเรียนระดับปฐมวัย
ร้อยละ ๑๐๐ ร่วมกิจกรรม
ด้วยความสนุกสนาน    
 

มฐ.สพฐ.ท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8  
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โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัย 

   5.  นักเรียนระดับปฐมวัย
ร้อยละ85 รู้คุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ตามธรรมชาติ และเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

  

   2. โครงการรักการ
อ่านผสานอินเตอร์เน็ต 

   1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและมีผลทดสอบรวบ
ยอดระดับชาติเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ 
   2. ผู้เรียนร้อยละ 70 
สามารถสื่อความคิดผ่าน
การพูด เขียน หรือน าเสนอ
ด้วยวิธีต่างๆ ได้ 
   3. ผู้เรียนร้อยละ 70 
สามารถใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้ 
   4. ผู้เรียนร้อยละ 70 
สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ได้ 
   5. ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
นิสัยรักการอ่าน การเขียน
และการฟังรู้จักตั้งค าถาม 
เพ่ือหาเหตุผล 

   1. นักเรียนได้พัฒนา
ความรู้จากการอ่าน 
   2. นักเรียนใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่ง
สืบค้นข้อมูลความรู้และ
บูรณาการกับทุกกลุ่มสาระ
ได้  
   3.  นักเรียนร้อยละ  ๗๐  
ใช้อินเทอร์เน็ตในการ
สืบค้นข้อมูลได้ 
   4.  นักเรียนร้อยละ  ๗๕  
รักการอ่าน 

มฐ.สพฐ.ที่  5,6 
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โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

 3 .  โ คร ง ก า รพัฒน า
ทักษะการเรียนรู้ทาง
ภาษา (ภาษาอังกฤษ) 
 
 
 

   1.  ผู้เรียนร้อยละ  70  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษสูงขึน้ 
   2.  ผู้เรียนร้อยละ 70  มี
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ได้อย่างมัน่ใจ 
   3.  ผู้เรียนร้อยละ  70  
สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ 
   4.  ครูผู้สอนร้อยละ  90  
พัฒนาสื่อนวัตกรรม  เพื่อใช้
ในการเรียนการสอน          
ภาษาอังกฤษ 

   1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
สูงขึ้น 
   2.  ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารได้อยา่งถูกต้อง
ตามสถานการณ์ ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 
   3. ผู้เรียนมีทักษะทาง
ภาษาแสดงออกอย่างมั่นใจ 
   4. ผู้เรียนมีสื่อนวัตกรรมใช้
ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
 

มฐ.สพฐ.ที่  5 

   4.  โครงการพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการ 

   1.  ครูและบุคลากรร้อยละ 
90 สามารถน าหลักสตูรไปใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
   2.  ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการ
สอนนอกเวลาเรียนปกติและมี
การพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการในดา้นการเรียนการ
สอน 
   3.  ครูอย่างน้อยร้อยละ 90  
มีสื่อการเรียนการสอนครบทั้ง  
8  กลุ่มสาระและครบทุก
ระดับชัน้    

  1.  หลักสูตรโรงเรียนได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนาอยา่ง
ต่อเนื่อง 
   2. เด็กชั้นอนุบาล ๑,๒ 
และนักเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่  ๑-๖  เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอนนอกเวลา
เรียนปกติ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 
   3. ครูมีสื่อการเรียนการ
สอนขั้นระดับปฐมวัย – 
ระดับขั้นพืน้ฐาน ครบทั้ง ๘ 
กลุ่มสาระวชิา และครบ 
ทุกชั้น 

   มฐ.สพฐ. ที่  10 (1,2,3) , 
11(3)  , 13(3,4) , 14(1,2) 
,15(2,3,5,6)  
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โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

  4. เด็กนักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี กีฬา และภูมิ
ปัญญาไทยตลอดจนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

   1.  โครงการพัฒนา
ห้ อ ง เ รี ย น  และศู น ย์
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้แบบ BBL 
 

    1. โรงเรียนมีห้องเรียน / 
ศูนย์กิจกรรม และสื่อการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม เพียงพอ
และสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการในการจัด
การศึกษาของเด็กปฐมวัย 
   2.  เด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ – 
สังคม – สติปญัญา และ
สอดคล้องกับการท างานของ
สมองได้อย่างเต็มศักยภาพ
ของแต่ละคน 

   1. โรงเรียนมีห้องเรียน / 
ศูนย์กิจกรรมและสื่อการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมเพียงพอ
และสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการในการจัด
การศึกษาของเด็กปฐมวัย 
   2. เด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม 
สติปัญญาและสอดคล้องกับ
การท างานของสมองอย่างเต็ม
ศักยภาพของแต่ละคนและมี
ความสุข 

   มฐ.สพฐ. ที่   5,6,7
  

   2.  โครงการพัฒนา 
การเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ . . . . . . .
วิทยาศาสตร์ 
 

   1.  ผู้เรียนร้อยละ   80   
สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  
สรุปความคิดรวบยอด  คิด
อย่าง  เป็นระบบ  และมีการ
คิดแบบองค์รวม 
  2. ผู้เรียนร้อยละ   80   
สามารถคาดการณ์  ก าหนด
เป้าหมาย   แนวทางการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมี
สติ 
   3. ผู้เรียนร้อยละ   80    มี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และมีผลทดสอบรวบยอด
ระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ ์ 

   1.  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  
สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  
สรุปความคิดรวบยอด  คิด
อย่างเป็นระบบมีการคิดแบบ
องคร์วม 
   2.  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  
สามารถคาดการณ์  ก าหนด
เป้าหมาย  แนวทางการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมี
สติ 
   3.  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐   มี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และมีผลทดสอบรวบยอด
ระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ ์

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

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

   3. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

   1.  ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
ทักษะในการจัดการและ
ท างานให้เสร็จ  มีความ
ละเอียดรอบคอบในการ
ท างาน และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
   2.  ผู้เรียนร้อยละ 85 
สามารถป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติด และหลีกเลี่ยง
สภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง  
โรคภัย  อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 
   3.  ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
ความมัน่ใจ  กล้าแสดงออก  
และมีมนุษยสัมพันธ์ 
   4. ผู้เรียนร้อยละ 90 
แสดงความสามารถของ
ตนเองตามความถนัด  และ
ความสนใจ 
   5.  ผู้เรียนร้อยละ 90 มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 

   1. นักเรียนค้นพบความ 
สามารถของตนเองและ
พัฒนาความสามารถได้เต็ม
ศักยภาพ 
   2. นักเรียนเป็นคนดีของ
โรงเรียน  และครอบครัว 
   3. นักเรียนเป็นพลเมืองดี
ของสังคมและประเทศ 
 

มฐ.สพฐ. ที่  3(1,2,4)   , 
7 (3,4,5) , 14(2) , 15 
(4,7) 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา (ต่อ) 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

   4. โครงการ  
อมรินทร์นิทรรศ 

  1.  ผู้เรียนร้อยละ 90 
สามารถน าผลงานของ
ตนเองมาสาธิต ผลิต 
จ าหน่าย   
  2.  ผู้เรียนร้อยละ 90 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 
  3.  ผู้ปกครองและชุมชน
ร้อยละ  85  มีส่วนร่วมใน
งานตลาดนัดวิชาการ 
  

  1. ผลงานทางวิชาการของ
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
ได้รับการเผยแพร่ และ
สามารถน าเป็นรายได้ในการ
สาธิต ผลิต จ าหน่าย แบบมี
ส่วนร่วม 
  2. โรงเรียนได้แสดง
เกียรติภูมิของนักเรียนใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและสู่
มาตรฐานสากล  

มฐ.สพฐ. ที่ 3.(3,4,5) ,  
10(2,3,4,5,6) ,17 (1) 
 

   5. โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

    1. นักเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพ  รักการ
ออกก าลังกาย   
   2. นักเรียนมีน้ าหนัก
ส่วนสูงและมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ 
   3. นักเรียนได้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬาตามวาระต่างๆ 
บุคลากรและนักเรียนได้
ความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ดูแลตนเอง 
   4. บุคลากรและนักเรียน
เข้าร่วมอบรมตามก าหนด 
 

   1. นักเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพ  รักการ
ออกก าลังกาย 
   2.  นักเรียนมีน้ าหนัก  
สวนสูง และสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ 
   3. บุคลากร และนักเรียน 
ได้เข้าอบรมตามที่ก าหนด 
   4. ตัวแทนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ได้
ร่วมกันแข่งขันท ากิจกรรม 
   

มฐ.สพฐ.ที่  7 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา (ต่อ) 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

      5.  ตัวแทนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้
แข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ 
     6.  นักเรยีนได้ร่วมกัน
คิดท่ากายบริหารและขยับ
กายก่อนขึ้นเรียน มีสุขภาพ
กายและจิตที่ดี 
   7.  นักเรียนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง 
   8.  มีนักเรียนแกนน า
ป้องกันยาเสพติด  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  
ห้องเรียนละ 5 คน 
   9.  นักเรียนใช้ห้องน้ า
อย่างถูกสุขลักษณะ 
 

   5. นักเรียนทุกคนได้
ปฏิบัติกิจกรรมขยับกาย
ก่อนขึ้นเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ
สามารถคิดค้นท่า                        
กายบริหาร  เพื่อเข้าร่วม
แข่งขันได้ 
   6. นักเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันกีฬาสีมีโลกทัศน์
กว้างขึ้น 
   7.  มีนักเรียนแกนน า
ป้องกนัยาเสพติดภายใน
โรงเรียน  50  คน 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมี  
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

   1. โครงการต้นกล้า
คุณธรรม 

   1.  นักเรียนระดับปฐมวัย
ร้อยละ 85 เป็นคนดี มีวินัย 
มีความรับผิดชอบ กตัญญู
กตเวที มีเมตตากรุณา มี
น้ าใจ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและ
ผู้อื่น  
   2. นักเรียนระดับปฐมวัย
ร้อยละ 85 เป็นผู้มีมารยาท
และปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทย 
   3. นักเรียนระดับปฐมวัย
ร้อยละ 85 เป็นผู้ฟังที่ดี มี
สมาธิ สนใจ กระตือรือร้นใน
การท างาน มีทักษะในการ
สื่อสารและการท ากิจกรรม
ต่างๆจนส าเร็จเกิดความ
ภาคภูมิใจ 
   4. นักเรียนระดับปฐมวัย
ร้อยละ 85 มีความคิดรวบ
ยอด คิดแก้ปัญหา คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รู้จักตั้งค าถาม 
หาเหตุผลและมีสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะ ดนตรี/
เคลื่อนไหว  
 

  1. นักเรียนระดับปฐมวัยมี
คุณธรรม จริยธรรม มีน้ าใจ  
รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปัน
ผู้อื่น 
  2. นักเรียนระดับปฐมวัย 
มีสมาธิในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ มากขึ้น 
  3. นักเรียนปฐมวัยร้อยละ 
90  สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้ 
  4. นักเรียนปฐมวัยร้อยละ 
100  สามารถร่วมกิจกรรม
ด้วยความสนใจ   
 

มฐ.สพฐ.ที่  1,3,4,5,6,8 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมี  
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์     (ต่อ) 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

      2 .  โครงการยก 
ร ะ ดั บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระ
ก า ร เ รี ย น รู้ ค ณิ ต - 
ศาสตร์ 

2.  ผู้เรียนร้อยละ  80   
สามารถคาดการณ์  ก าหนด
เป้าหมาย   แนวทางการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง
มีสติ 
3.  ผู้เรียนร้อยละ  80                   
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
มองโลกในแง่ดี  มี
จินตนาการมีวิธีการ 
เรียนรู้ของตนเอง  เรียนรู้
ร่วมกับผู้อ่ืนได้   สนุกกับ
การเรียนรู้และชอบมา
โรงเรียน 
4.  ผู้เรียนร้อยละ  80               
มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและมีผลการทดสอบ
รวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ 
5.  ผู้เรียนร้อยละ  80  รู้จัก
ตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล 
แสวงหาความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ รอบตัว  ใช้ห้องสมุด
แหล่งความรู้และสื่อต่างๆ 
ไดท้ั้งในและนอก
สถานศึกษา 
 
 

2.  ผู้เรียนมีการคาดการณ์  
การก าหนดเป้าหมาย    
แนวทางการตัดสินใจและ
การแก้ปัญหาอย่างมีสติ 
3.  ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  มองโลกในแง่ดี  
มีจินตนาการมีวิธีการเรียนรู้
ของตนเองเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่นได้   สนุกกับการเรียนรู้
และชอบมาโรงเรียน 
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้นและ
มีผลการทดสอบรวบยอด
ระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
5.  ผู้เรียนรู้จักตั้งค าถามเพ่ือ
หาเหตุผล แสวงหาความรู้
จากแหล่งต่างๆ รอบตัว  ใช้
แหล่งความรู้และสื่อต่างๆ 
ได้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
    

มฐ.สพฐ.ที่  4,5,6 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมี  
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์     (ต่อ) 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที ่/ตัวบ่งชี)้ 

   3. โครงการพัฒนา
กิจกรรมการ เรี ยนรู้
กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

  1.  ผู้เรียนร้อยละ 85              
มีวินัย  มีความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
เบื้องต้นของศาสนาที่ตน   
นับถือ 
2.  ผู้เรียนร้อยละ  85              
มีความซื่อสัตย์  สุจริต  
กตัญญูกตเวที   มีเมตตา
กรุณา  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่       
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 3. ผู้เรียนร้อยละ  85  
ประหยัด  รู้จักใช้ทรัพย์
สิ่งของส่วนตนและส่วนรวม
รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม  
   4. ผู้เรียนร้อยละ  85  
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม /โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
   5. ผู้เรียนร้อยละ  85    
ภูมิใจในความเป็นไทย    
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย  
นิยมไทยและด ารงไว้ซึ่ง
ความเป็นไทย 

1. นักเรียนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย 
2. นักเรียนได้แสดงออก
และเข้าใจน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ า  เพ่ือยู่ในสังคม
ด้วยความสุข (เก่ง ดี มีสุข) 

 

มฐ.สพฐ. ที่  1,2   
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมี  
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์     (ต่อ) 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

4 .  โคร งการ พัฒนา
คุณธรรมน าชีวิต                                            

1. ผู้เรียนร้อยละ 85  มีวินัย  
มีความรับผิดชอบ   ปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมเบื้องต้น
ของศาสนาที่ตนนับถือ 
2.  ผู้เรียนร้อยละ  85               
มีความซื่อสัตย์  สุจริต  
กตัญญูกตเวที มีเมตตา
กรุณา  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่       
 เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
3.  ผู้เรียนร้อยละ  85  
ประหยัด  รู้จักใช้ทรัพย์
สิ่งของส่วนตนและส่วนรวม
รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
4.  ผู้เรียนร้อยละ  85  
ภูมิใจในความเป็นไทย    
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย  
นิยมไทย และด ารงไว้ซึ่ง
ความเป็นไทย 

1.  นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม  
จริยธรรม และค่านิยม     
ที่พึงประสงค์ 
2.  นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมท าความดี 
3.  นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมให้ตระหนักและ
เห็นคุณค่าของความ    
เป็นไทย 
4. นักเรียนได้รับความรู้
ความเข้าใจประวัติและ
หลักธรรมทางพุทธศาสนา  

 

มฐ.สพฐ.ที่   1 

   5. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรีและนาฎศิลป์ 

   1. ผู้เรียนร้อยละ 85  
ภูมิใจในความเป็นไทย    
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย 
นิยมไทยและด ารงไว้ซึ่ง
ความเป็นไทย 
 

     นักเรียนร้อยละ 80 
สามารถท าเสนอผลงาน
เป็นรูปธรรมเด่นชัด        
ทั้งด้านทัศนศิลป์  ดนตรี    
และนาฏศิลป์ 
 

มฐ.สพฐ. ที่  1, 7, 8  
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมี  
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์     (ต่อ) 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 

   2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม  และให้
เกียรติผู้อื่น 
   3. ผู้เรียนร้อยละ  85            
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน  
ครู  และผู้อ่ืน 
   4. ผู้เรียนร้อยละ 90           
ชื่นชม  ร่วมกิจกรรม มี
ผลงานด้านศิลปะและดนตรี/
นาฏศิลป์ 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบและบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ยึดหลักการมีส่วนร่วม 
  

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

1. โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
  

   1. ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน  มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                       
และมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ 
   2. ครูมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน  มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน             
และมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ 
   3. โรงเรียนมีระบบการ
ประกันคุณภาพที่ดี  มีข้อมูล
และผลงาน 

   1. นักเรียนปฐมวัย            
ร้อยละ  85%  มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ด้านปฐมวัย 18 มฐ.  82  
ตัวบ่งชี้ 
    2. นักเรียนระดับชั้น      
ป.1 – ป.6  ร้อยละ  90%         
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 18  
มฐ.  87  ตัวบ่งชี ้
    3. โรงเรียนมีความพร้อม
เพ่ือรองรับการประเมินจาก
ภายนอก 
 

   มฐ.สพฐ. ที่   12 

2. โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่และ
แหล่งเรียนรู้ 
 

   1. อาคารเรียนร้อยละ 80  
ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม 
   2. ปรับปรุงห้องเรียน   
ทุกห้อง 
   3. ปรับปรุงห้องน้ า                
ทุกห้อง 
 
 
 

   1. มีอาคารสะอาด 
   2. ห้องเรียนกว้างขวาง 
ใช้ประโยชน์ได้ดี และเป็น
แหล่งเรียนรู้ 
   3. ห้องน้ าสะอาด  
ปลอดภัย  พอเพียง 
 

- มฐ.สพฐ. ที่ 2 , 16 
- ตัวชี้วัดค ารับรอง ฯ  
ที่  1.11.5 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบและบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ยึดหลักการมีส่วนร่วม  (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

3. โครงการโรงเรียน
คุ้มครองเด็ก 

1. นักเรียนทุกคนได้รับ
ความช่วยเหลืออย่างเป็น
ระบบตามสภาพความ   
เป็นจริง 
   2. สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนมีความปลอดภัย 
   3. นักเรียนทุกคนมีทักษะ
การดูแลตนเองให้ปลอดภัย 
   4. ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ 
อันดี 

   1. โรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือที่ยั่งยืน 
   2. อาคารสถานที่ได้รับ
การดูแล ปรับปรุงซ่อมแซม 
   3. นักเรียนมีระบบ
โภชนาการและสุขอนามัย  
ที่ด ี
   4. ส่งเสริมวินัยเชิงบวก 
ในโรงเรียน 
 
 

   มฐ.สพฐ.ที่  15.1 

4. ระดมทุนสนับสนุน
การเรียนการสอน 
 
 

1. ได้งบประมาณจ้างครู
สอนครบชั้นทุกห้องเรียน  
และครบสาขาวิชาเอก 
   2. ได้งบประมาณจ้าง
บุคลากรสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน  เช่น  
งานธุรการ  งานพยาบาล  
งานรักษาความปลอดภัย 
และอ่ืน ๆ 
   3. ได้งบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน  

   1. มีครูสอนครบชั้น   
ครบสาขาวิชาเอกที่ต้องการ 
   2. มีบุคลากรช่วยงาน
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน  ลดภาระงานครู  
เป็นผลให้ 
   3. ครูท าการสอนได้เต็มที่ 
การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ 
   4. สามารถจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการเรียน  
การสอนได้เต็มที่ 
 

-  มฐ.สพฐ. ที่  11,12,13 
- ตัวชี้วัดค ารับรอง ฯ  
ที่  10.1 ,19.1 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบงานบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

1. โครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการอบรมเพ่ือรับ
ประสบการณ์ใหม่อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   2. มีการอบรมการพัฒนา
วิชาชีพให้แก่บุคลากรตาม
ความสมัครใจ  ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง โดยวิทยากรจาก
ภายนอก 
   3. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร่วมกิจกรรม
ศึกษาดูงาน  1  ครั้ง 

   1. บุคลากรมีความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้ 
   2. บุคลากรมีวิทยฐานะ
และศักยภาพการท างาน
สูงขึ้น 
   3. บุคลากรมีความ
สามัคคีในการท างาน 
 
 
 

- มฐ.สพฐ. ที่  10 
- ตัวชี้วัดค ารับรองฯ ที่  
13.1, 13.2 
 

2. โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

   1. มีข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อมใช้
ประโยชน์ 

   1. การวางแผน  และการ
บริหารจัดการถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ 

- มฐ.สพฐ. ที่  12 
- ตัวชี้วัดค ารับรองฯ          
ที่ 10.1, 19.1  

3. โครงการพัฒนางาน
ธุรการ  การเงิน  พัสดุ 
 

   1. งานธุรการและสาร
บรรณถูกต้องตามระเบียบ
ราชการ 
   2. มีระบบงานการเงิน  
บัญชี  พัสดุ  ถูกต้อง  
โปร่งใส  ตรวจสอบได้  
3. โรงเรียนมีวัสดุ  ครุภัณฑ์  
พร้อมใช้และสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอน 

   1. งานธุรการและสาร
บรรณมีปัญหาน้อยลง
หรือไม่มีปัญหา 
   2. งานการเงิน  บัญชี  
พัสดุ  มีระบบ  มีขั้นตอน  
เป็นปัจจุบัน  โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 
   3. วัสด ุ ครุภัณฑ์      
ครบครัน  พร้อมใช้งาน 

- มฐ.สพฐ. ที่ 11 , 12 , 13 
 

 
  
 
 



96 
 

2. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก 

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย (น้ าหนัก 5 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

0.94 ดีเยี่ยม โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
- โครงการอาหารกลางวัน 
- สมุดบันทึกน้ าหนักและ
ส่วนสูง  
- แผนการจัดประสบการณ์  
เช่น หน่วยกิจวัตรประจ าวัน
และการป้องกันอุบัติเหตุ  
- การจัดกิจกรรมเครื่องไหว
และจังหวะ กิจกรรม
กลางแจ้ง กิจกรรมตรวจ
สุขภาพเด็ก  
- การสังเกตพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวัย 

2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย (น้ าหนัก 1.5 
คะแนน) 

1.42 ดีเยี่ยม 

3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
(น้ าหนัก 1.5 คะแนน) 

1.48 ดีเยี่ยม 

4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและ
สิ่งเสพติด (น้ าหนัก 1 คะแนน) 

0.96 ดีเยี่ยม 

 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

 

4.80 

 

ดีเยี่ยม 

  
1. วิธีการ พัฒนา 

 สถานศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ครูจัดกิจกรรมแบบ 6 กิจกรรมหลัก เช่น กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เช่น หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ หน่วยไข่ 
เป็นต้น จัดโครงการอาหารกลางวันให้เด็กได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักอนามัย มีการตรวจสุขภาพ
ของนักเรียน ตรวจฟันและให้แนวทางในการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ปกครอง 

2. ผลการพัฒนา  
จากการสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

ตลอดปกีารศึกษา พบว่าเด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดอมรินทรารามมีสุขภาพกายสมวัย คือมีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง เจริญเติบโต ระบบต่างๆ ของร่างกายสามารถท างานอย่างปกติและมีประสิทธิภาพ มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ 1 ในระดับดีเยี่ยม 
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 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมต่างๆ โครงการและกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีการเอาใจใส่ดูแล และตรวจสุขภาพนักเรียนทุกคนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเพ่ือให้เด็กปฐมวัย
โรงเรียนวัดอมรินทรารามมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านด้านอารมณ์และจิตใจ (น้ าหนัก 5 คะแนน) 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  
(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

0.96 ดีเยี่ยม โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
- กิจกรรมเล่าข่าว/เหตุการณ์
ของเด็กปฐมวัย  
- แผนการจัดประสบการณ์  
- กิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก 
เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ การเล่นเสรีตามมุม  
- โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย 

2 มีความมั่ น ใจและกล้ าแสดงออก (น้ าหนัก  1 
คะแนน) 

0.94 ดีเยี่ยม 

3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

0.89 ดีเยี่ยม 

4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก
ธรรมชาติ 
(น้ าหนัก 2 คะแนน) 

1.98 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 4.77 ดีเยี่ยม 

  
 1. วิธีการ พัฒนา 
 สถานศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โครงการต้นกล้าคุณธรรม ครูจัดกิจกรรมแบบ 6 
กิจกรรมหลัก เช่น เล่นเสรีตามมุม/กิจกรรมกลางแจ้ง/กิจกรรมเสริมประสบการณ์ จัดโอกาสให้เด็กได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน จัดกิจกรรมพิเศษ เช่น กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมวันภาษาไทย 
 2. ผลการพัฒนา  

จากการสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดปี พบว่าเด็กปฐมวัยของโรงเรียนมีสุขภาพจิตสมวัยสามารถควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 2 ในระดับดีเยี่ยม 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาควรมีการด าเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลและน าผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดีสมวัย ควรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดอมรินทรารามให้มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์และมีสุขภาพจิตที่ดี 
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มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านด้านสังคม  (น้ าหนัก 5 คะแนน) 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 มีวินัย รับผดิชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู
อาจารย์  
(น้ าหนัก 2 คะแนน) 

1.95 ดีเยี่ยม โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัย โดยการจัด
กิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก  
การจัดการสอนตาม
แผนการจัดประสบการณ์ 
เช่น หน่วยวันพ่อ หน่วย  
วันแม่ ฯลฯ  
- โครงการต้นกล้าคุณธรรม  

2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  
(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

0.96 ดีเยี่ยม 

3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ (น้ าหนัก 1 คะแนน) 0.94 ดีเยี่ยม 

4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับ
ถือ  
(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

0.98 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 4.83 ดีเยี่ยม 

   
 1. วิธีการ พัฒนา 
 สถานศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยวาดภาพอาชีพในฝัน  จัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 6 กิจกรรมหลัก ในช่วง
กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน แสดงค าพูดชมเชยความสามารถหรือผลงาน
ของผู้อ่ืน กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยบ้าน หน่วยร่างกายของเรา ฯลฯ ครูจัดโครงการต้นกล้าคุณธรรม 
โครงการพัฒนาห้องเรียนครูจัดแสดงผลงานของนักเรียนทุกคน  
 2. ผลการพัฒนา  

จากการสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดปี พบว่าเด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดอมรินทรารามมีวินัยและรู้ผิดชอบสมวัยสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ 
ปฏิบัติสิ่งที่ดีงาม และสามารถบอกเหตุผลสะท้อนความเข้าใจว่าการกระท าใดผิด เพ่ือสามารถด ารงชีวิตและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 ในระดับดีเยี่ยม 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาควรมีการด าเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลและน าผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพ่ือให้เด็กมีวินัย และรู้รับผิดชอบสมวัย ควรส่งเสริมให้ครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดอมรินทรารามมี
พัฒนาการด้านสังคมสมวัยทุกคน 
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มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านด้านสติปัญญา  (น้ าหนัก 5 คะแนน) 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรัก
การเรียนรู้ (น้ าหนัก 1 คะแนน) 

0.98 ดีเยี่ยม โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัย โดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรม
นิทานสัมพันธ์ กิจกรรมเล่า
ข่าว/เหตุการณ์หน้าชั้นเรียน 
ครูจัด   กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบ 6 กิจกรรม
หลัก  
- โครงการพัฒนาห้องเรียน
และศูนย์กิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนแบบ BBL  การไป  
ทัศนศึกษา 

2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ที่ เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ (น้ าหนัก 1 คะแนน) 

0.87 ดีมาก 

3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย(น้ าหนัก 1 
คะแนน) 

0.85 ดีมาก 

4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ 
(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

0.89 ดีมาก 

5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

0.97 ดีเยี่ยม 

 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

 

4.56 

 

ดีเยี่ยม 

    
 1. วิธีการ พัฒนา 
 สถานศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย เช่น กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรม
นิทานสัมพันธ์ กิจกรรมเล่าข่าว/เหตุการณ์หน้าชั้นเรียน ครูจัดการเรียนการสอน 6 กิจกรรมหลัก เช่น กิจกรรม
เสริมประสบการณ์ จัดโครงการพัฒนาห้องเรียนและศูนย์กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ 
BBL ครูจัดให้เด็กได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ ในการไปทัศนศึกษา และเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณ
โรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 2. ผลการพัฒนา  

จากการสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดปี พบว่าเด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดอมรินทรารามมีความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว และรัก
การอ่านมีความต้องการในการเรียนรู้เรื่องที่ตนสนใจมุ่งม่ันที่จะเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัย มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ 4 ในระดับดีเยี่ยม 
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 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาควรมีการด าเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลและน าผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพ่ือให้เด็กมีความใฝ่รู้สมวัย ควรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดอมรินทรารามมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
และมีความใฝ่รู้สมวัยทุกคน 
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มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที ่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล(น้ าหนัก 2 คะแนน)  

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ์ (น้ าหนัก 2 คะแนน) 

1.73 ดมีาก โรงเรียนได้ด าเนินการพฒันา
โดยจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
- โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครู
ได้รับการอบรมสัมมนาความรู้
และนวัตกรรมเก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ 
- ครูมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ าใน
ระดับปริญญาตรี มีความรู้
ความช านาญทางด้าน
การศึกษาปฐมวัย 
- ครูพัฒนาและจัดท าสื่อการ
เรียนการสอนเพื่อใช้ใน
ห้องเรียน 
- ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กได้
ลงมือกระท าด้วยตนเองและ
สร้างข้อตกลงในการอยู่
ร่วมกัน 
- ครูได้รับการนิเทศการสอน
อย่างสม่ าเสมอจากคณะ
ผู้บริหารโรงเรียนและประธาน
สายชัน้อนบุาล 

2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล               (น้ าหนัก 2 
คะแนน)               

1.86 ดีเยี่ยม 

3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนทีส่ร้างวินัยเชิงบวก 
(น้ าหนัก 2 คะแนน) 

2.00 ดีเยี่ยม 

4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก  (น้ าหนัก 2 คะแนน)       

1.93 ดีเยี่ยม 

5 ครูใช้เคร่ืองมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลาย และสรปุรายงานผลพัฒนาการของ
เด็กแก่ผู้ปกครอง (น้ าหนัก 2 คะแนน) 

1.86 ดีเยี่ยม 

6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  และใชผ้ลในการ
ปรับการจัดประสบการณ์ (น้ าหนัก 2 คะแนน) 

1.86 ดีเยี่ยม 

7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
(น้ าหนัก 2 คะแนน) 

1.86 ดีเยี่ยม 

8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีแก่เด็ก และผู้ปกครอง 
(น้ าหนัก 2 คะแนน) 

2.00 ดีเยี่ยม 

9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัย (น้ าหนัก 2 คะแนน) 

2.00 ดีเยี่ยม 

10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้
ประโยชน์การพฒันาเด็ก (น้ าหนัก 2 คะแนน) 

1.86 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 18.96 ดีเยี่ยม 
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1. วิธีการ พัฒนา 
 สถานศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดครูที่มีวุฒิการศึกษาอย่างต่ าใน
ระดับปริญญาตรี ทางด้านการศึกษาปฐมวัยหรือมีประสบการณ์ความรู้ความช านาญด้านการศึกษาปฐมวัย ครู
ได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างสม่ าเสมอ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างครูในโรงเรียน/นอกโรงเรียน ครูจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก จัดกิจกรรมให้เด็ก
ได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการน าผลการวิจัยมาใช้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ครูใช้
เครื่องมืออย่างหลากหลายเพื่อน ามาประเมินพัฒนาการเด็ก ครูได้รับการนิเทศการสอนอย่างสม่ าเสมอ และน า
ผลการนิเทศมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2. ผลการพัฒนา  

จากการสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พบว่าครูใน 
ระดับปฐมวัยทุกคนสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นอกจากนี้
ยังท าหน้าที่เป็นครูพ่ีเลี้ยงให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นผู้ให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนๆ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 5 ในระดับดีเยี่ยม 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาควรมีการด าเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลและน าผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงให้ครูมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพ่ือจัดการศึกษาให้กับเด็ก ควรส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนอ่ืนๆ และเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ   
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มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (น้ าหนัก20คะแนน) 

 
 
 
 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย (น้ าหนัก 3 คะแนน) 

3.00 ดีเยี่ยม    โรงเรียนได้ด าเนนิการพัฒนา 
โดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ 
  - ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ
ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้
กับการอบรมสัมมนาอยู่เสมอ 
  - กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียน 
วัดอมรินทรารามของครูทั้งในสงักัด
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวดั 
 - บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาลให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ    
  - จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนนุ
ให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 
    -  โรงเรียนได้รับความไว้วางใจ
จากหน่วย 
งานตน้สังกัดให้เป็นสถานที่ดูงาน
และที่ฝึกอบรมครูและผูบ้ริหารที่
จะเลื่อนต าแหน่งเป็นรอง
ผู้อ านวยการและผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
    -  ผู้บริหารปฏิบัตตินเปน็
แบบอย่างที่ดี มี    คุณธรรม 
จริยธรรมมีภาวะผู้น าและมุง่มั่นใน 
การบริหารงาน อุทิศเวลาให้กับ
การท างาน 

2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่
เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย (น้ าหนัก 3 คะแนน) 

3.00 ดีเยี่ยม 

3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดท้ัง
ด้านวิชาการและการจัดการ (น้ าหนัก 3 คะแนน) 

3.00 ดีเยี่ยม 

4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
(น้ าหนัก 3 คะแนน) 

3.00 ดีเยี่ยม 

5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ (น้ าหนัก 3 คะแนน)          

3.00 ดีเยี่ยม 

6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา 
(น้ าหนัก 3 คะแนน) 

3.00 ดีเยี่ยม 

7 เดก็ ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษาปฐมวัย (น้ าหนัก 2 คะแนน) 

1.60 ดีมาก 
 

 

 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

 

 

19.60 

 

 

ดีเยี่ยม 
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1. วิธีการ พัฒนา 
 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายและการพัฒนาตามกระบวนการ 
PDCA  ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและมีความคิดริเริ่ม ได้แก่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ อบรมสัมมนาให้กับหน่วยงาน
ต่างๆอยู่เสมอ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานที่โรงเรียนให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ส่งเสริมให้
ครูมีการพัฒนาตนเอง และผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา กับครูหรือบุคลากร มีความตั้งใจและอุทิศ
เวลาให้กับงาน 
 2. ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ท าให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะความเป็นผู้น า อุทิศและมุ่งมั่นกับการ
ท างาน ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายและการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA  ให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา สามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ครูและบุคลากร มีพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ นักเรียนและ ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา มีผลประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 8 ใน
ระดับดีมาก มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 6 ในระดับดีเยี่ยม 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูมีการผลิต/ใช้สื่อ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดกระบวนการ
พัฒนาการผลิตและใช้สื่อที่ยั่งยืนสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน ให้ครูได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมเพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงเทคนิคและวิธีการสอนให้มีความหลากหลายและทันต่อ
เหตุการณ์รวมทั้งสามารถบูรณาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้บริหารมีพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ คุณลักษณะผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา   (น้ าหนัก 20 คะแนน) 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและ
น าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(น้ าหนัก 4 คะแนน) 

4.00 ดีเยี่ยม โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ 
- หลักสูตรสถานศึกษาระดับ

ปฐมวัย  
โรงเรียนวัดอมรินทราราม 
- การเข้ารับการอบรมสัมมนาของ
คณะครูปฐมวัย 
- โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย 
- โครงการต้นกล้าคุณธรรม 
- โครงการพัฒนาห้องเรียนและ
ศูนย์กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้แบบ BBL 

2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนัก
และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย (น้ าหนัก 4 
คะแนน) 

3.20 ดีมาก 

3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความ
เข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย(น้ าหนัก 4 
คะแนน) 

3.20 ดีมาก 

4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น(น้ าหนัก 4 คะแนน) 

4.00 ดีเยี่ยม 

5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบ
ด้าน 
(น้ าหนัก 4 คะแนน) 

4.00 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 18.40 ดีเยี่ยม 

   
 1. วิธีการ พัฒนา 
 คณะครูจัดท าท าหลักสูตรการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียน โดยเพ่ิมเติมแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียนเพ่ือจัดประสบการณ์ให้กับเด็กโดยค านึงถึงความต้องการและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของเด็กปฐมวัย ครูมีการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาปฐมวัยโดยเข้ารับการอบรมและน านวัตกรรมใหม่
ของการศึกษาปฐมวัยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับเด็ก ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครู ผู้ปกครองเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้แนะน าวิธีส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กเพ่ือสร้างความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ครูจัดท าโครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก จัดสิ่งอ านวยความสะดวกตามกิจกรรมโครงการ
อย่างพรั่งพร้อมเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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 2. ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของบุคลากรจากหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนๆ การศึกษาในระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก อยู่ในระดับ ดีมาก เด็กมีพัฒนาการที่ดีมีความพร้อมที่
จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 7 ในระดับดีเยี่ยม 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรมีการด าเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลและน าผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพของงาน ขอความร่วมมือจากบุคคลภายนอกเพ่ือให้มีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษาปฐมวัยมาก
ขึ้นเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
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มาตรฐานที่ 8   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
                   (น้ าหนัก 5 คะแนน)  1. วิธีการ พัฒนา 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

1.00 ดีเยี่ยม โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ 
- ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชุมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
- แผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2554 
- แผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา 
2554 
- คู่มือปฏิบัติงาน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2554 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
หลักสูตร 
- ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน 
- เครื่องมือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
- รายงานการประชุม หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้/การประชุมครู
ประจ าเดือน 
- รายงานการประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 
- รายงานการประชุมสมาคม
ผู้ปกครองและครู 
- สารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียน 
ผู้เรียน ครู และผู้บริหาร 
- แบบส ารวจความถนัด/ความ
ต้องการพัฒนาครู ข้อมูลครูผู้สอน 
สายชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2554 

2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(น้ าหนัก 1 
คะแนน) 

1.00 ดีเยี่ยม 

3 จัดระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ  (น้ าหนัก 1 คะแนน)       

1.00 ดีเยี่ยม 

4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา(น้ าหนัก 0.5 คะแนน) 

0.40 ดีเยี่ยม 

5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
(น้ าหนัก 0.5 คะแนน) 

0.50 ดีเยี่ยม 

6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน (น้ าหนัก 1 คะแนน) 

1.00 ดีเยี่ยม 

 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

 

4.90 

 

ดีเยี่ยม 
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1. วิธีการ พัฒนา 
 โรงเรียนมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในโดย จัดโครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลายและให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานโดย แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการจัดหลักสูตรสถานศึกษา แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมทั้งมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 
 2. ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนได้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ใช้สารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกมาใช้ก าหนดนโยบาย และปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึกของครูบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
มีการพัฒนาครู บุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และจากการจัดท ารายงาน
ประจ าปีได้มีการน าเสนอรายงานประจ าปี รวมทั้งเผยแพร่รายงานประจ าปีและเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งผล
การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 8 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรจัดอบรมครูเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ครูได้เข้าใจแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิธีการด าเนินงานต่างๆ และแบ่งงานให้
ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และควรให้ครูไปศึกษาดูงานตามสถานที่จัด
อบรมการประกันคุณภาพในสถานศึกษา เพื่อจะได้น ามาปรับปรุงหรือพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
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มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง 
                   การเรียนรู้  (น้ าหนัก 5 คะแนน)   

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา (น้ าหนัก 2.5 คะแนน) 

2.50 ดีเยี่ยม โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
- หลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนวัดอมรินท
ราราม 
- โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัย 
- โครงการต้นกล้าคุณธรรม  
- โครงการพัฒนาห้องเรียน
และศูนย์กิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
แบบ BBL 
- กิจกรรมการเรียนรู้จาก
เศษวัสดุผ่านกระบวนการ
ประดิษฐ์ 

2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง (น้ าหนัก 2.5 คะแนน) 

2.00 ดีเยี่ยม 

 

 

 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

 

 
 
 
 

4.50 

 

 
 
 

 

ดีเยี่ยม 

  
 1. วิธีการ พัฒนา 
 โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี โดยดูแลสภาพแวดล้อมของโรงเรียนอยู่เสมอ ดูแลให้เกิดสุขลักษณะใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การท าความสะอาดและการดูแลเรื่องความปลอดภัยเพ่ือให้เด็กเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ที่ดี โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์กิจกรรมระดับปฐมวัย สนามเด็กเล่น ในห้องเรียนมี
สื่อ/อุปกรณ์ ของเล่นที่สามารถท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โครงการต้นกล้าคุณธรรม เป็น
โครงการที่ได้รับความร่วมมือจากครูพระสอนศีลธรรมเพ่ือมาสอนคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก มีเจ้าหน้าที่ต ารวจ
มาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  
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 2. ผลการพัฒนา  
 นักเรียนสามารถเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียนเพราะมีสื่ออุปกรณ์ต่างๆ มากมายท าให้เหมาะสมกับ
ความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก นักเรียนได้รับความรู้อย่างหลากหลายจากวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จากภายนอกโรงเรียนมาแนะน าให้ความรู้อย่างหลากหลาย ท าให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์โดยตรงและโดยอ้อม ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 9 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรมีการด าเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลและน าผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพของกิจกรรมต่างๆ สถานศึกษาน านวัตกรรมใหม่มาใช้เพ่ือพัฒนาเด็ก มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ 
มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้น่าสนใจเหมาะกับยุคสมัยปัจจุบัน 
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มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 10   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์  และ 
                     จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย (น้ าหนัก 5 คะแนน)   
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  (น้ าหนัก 3 
คะแนน)         

3.00 ดีเยี่ยม โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัย 
- โครงการต้นกล้าคุณธรรม 
- โครงการพัฒนาห้องเรียน
และศูนย์กิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนแบบ BBL 

2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
(น้ าหนัก 2 คะแนน) 

2.00 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5.00 ดีเยี่ยม 

 
 1. วิธีการ พัฒนา 
 สถานศึกษาได้พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ  มาตรฐานในระดับสากล  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา ให้มี
ทักษะในการด ารงชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเอกลักษณ์  คิดดี  พูดดี  ท าดี  นักเรียนได้ปฏิบัติโครงการ
พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โครงการต้นกล้าคุณธรรม โครงการพัฒนาห้องเรียนและศูนย์กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนแบบ BBL รวมทั้งโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
จุดเน้นของสถานศึกษา     คือ “กายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน”      
 2. ผลการพัฒนา  
 นักเรียนมีการปฏิบัติตามหลักธรรมในการคิด พูด และกระท า มีกิริยาวาจางาม โอบอ้อมอารี 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และรู้จักแบ่งปันผู้อ่ืน นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาตามวัย มีความพร้อมที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 10 อยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม 
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 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อส่งเสริมพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์  ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา   โรงเรียนควร
จัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของแสดงออกถึงพฤติกรรมกายอ่อนน้อม วาจา
อ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยนอย่างสม่ าเสมอ และปฏิบัติจนเป็นลกัษณะนิสัยพัฒนาผู้เรียนให้มีเมตตากรุณา
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่   เสียสละ  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 
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มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อ 
                         ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  (น้ าหนัก 5 คะแนน)   

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย    
(น้ าหนัก 3 คะแนน) 

3.00 ดีเยี่ยม โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย 
- โครงการต้นกล้าคุณธรรม 
- โครงการพัฒนาห้องเรียน
และศูนย์กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนแบบ 
BBL 
- กิจกรรมการเรียนรู้จากเศษ
วัสดุผ่านกระบวนการ
ประดิษฐ์ 

2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
(น้ าหนัก 2 คะแนน) 

2.00 ดีเยี่ยม 

 

 
 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

 

 

5.00 

 

 

ดีเยี่ยม 

  
 1. วิธีการ พัฒนา 
 สถานศึกษาจัดโครงการต่างๆ เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือกระท าด้วยตนเอง เด็กปฐมวัยเรียนรู้
ผ่านการเล่น เช่น การให้นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน นักเรียนได้
ทดลองปฏิบัติเพ่ือหาความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก จัดสื่อการสอนจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็ก ผ่านโครงการต่างๆ ระดับปฐมวัย 
 2. ผลการพัฒนา  
 สถานศึกษาด าเนินการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย  จุดเน้น  ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา  เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โครงการต้นกล้าคุณธรรม โครงการพัฒนาห้องเรียน
และศูนย์กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL กิจกรรมการเรียนรู้จากเศษวัสดุผ่าน
กระบวนการประดิษฐ์ เพ่ือให้นักเรียนเกิดจิตส านึกตามปรัชญาของโรงเรียนคือ “คิดดี ท าดี พูดดี” และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 11 ในระดับดีเยี่ยม  
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3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
สถานศึกษาควรมีการด าเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลและน าผลการประเมินมาพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพของกิจกรรมต่างๆ สถานศึกษาน านวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อพัฒนาเด็ก โดยให้เด็ก ผู้ปกครองได้
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือกระท า จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสามารถ
ด้านการคิดสร้างสรรค์     
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2. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานศึกษาองสถานศึกษา (ต่อ) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ (น้ าหนัก 5 คะแนน) 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ (น้ าหนัก 0.5 
คะแนน) 

 
0.45 

 
ดีเยี่ยม 

      โรงเรียนได้ด าเนินการพฒันา      
โดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ 
1. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
   - กิจกรรมชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูง 
   - กิจกรรมนันทนาการ 
   - กิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
   - กิจกรรมกีฬาสี 
   - กิจกรรมประกวดเต้นแอโรบิก 
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้าน
ทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศลิป์ 
   - กิจกรรมประกวดภาพระบายสี 
   - กิจกรรมโครงงานวิชาทัศนศิลป ์
   - กิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ ามัน 
   - กิจกรรมไหว้ครู  ดนตรี  นาฏศิลป ์
   - กิจกรรมอมรินนิทรรศ 
   - กิจกรรมพัฒนาทักษะดนตร ี
อังกะลุง/ขลุ่ย 
   - ศิลปินน้อย 
   - ทัศนศึกษา 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    - กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
   - กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด 
   - กิจกรรมเพื่อสังคมและ              
สาธารณประโยชน์ 
   - กิจกกรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 

2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน           
(น้ าหนัก 0.5 คะแนน) 

 
0.46 

 
ดีเยี่ยม 

3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ  (น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 
0.95 

 
ดีเยี่ยม 

4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม          
(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 
0.98 

 
ดีเยี่ยม 

5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 
0.90 

 
ดีเยี่ยม 

6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์         
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 
(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 
0.92 

 
ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 4.66 ดีเยี่ยม 
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 1. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตามศักยภาพ
ที่นักเรียนสนใจ โดยจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการดูแลสุขภาพของตนเอง เช่น 
กิจกรรมเต้นแอโรบิคก่อนขึ้นเรียน ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูง กิจกรรมนันทนาการ 
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศ โดยการอบรมแกนน าต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมเดินรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพ เช่น กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความสามรถในสิ่งที่ตนเองถนัด  
 2. ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/จัดโครงการ ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิด การปฏิบัติ การแก้ปัญหา 
ส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเอง เห็นประโยชน์ของการออกก าลังกายและสร้างผลงานจากการเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมต่างๆได้ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค 
ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม               
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 1 ในระดับดีเยี่ยม 
 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรจะให้ความรู้ส าหรับนักเรียนบางกลุ่มที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ชอบการออก
ก าลังกาย โดยการจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม เพ่ือให้เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย มีสุขภาพที่ดี และมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลและน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน เพ่ือปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน  
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มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   (น้ าหนัก 5 คะแนน) 
  

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม

หลักสูตร  

(น้ าหนัก 2 คะแนน) 

 

1.75 

 

ดีมาก 

     โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยจัดการ

เรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิม             

พระชนมพรรษา 

2. ผลงานนักเรียน 

3. โครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด   

4. เกียรติบัตรนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม    

5. โครงการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต   

   - กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

   - กิจกรรมอบรมก่อนสอบนักธรรมศึกษา 

   - กิจกรรมอบรมนักเรียนหน้าเสาธงตอนเช้า 

   - กิจกรรมตักบาตรในวันส าคัญ 

   - กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม “พัฒนาจิต เพื่อ

ชีวิตที่ดีงาม” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

ณ ค่ายปฏิบัติธรรมอารยวัทธ์ จ. สุพรรณบุรี  

6. อบรมก่อนจากฝากธรรมของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๖   

2 เ อ้ื ออาทรผู้ อ่ื น และกตัญญู

กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  

(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 

1.00 

 

ดีเยี่ยม 

3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม

ที่แตกต่าง  

(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 

0.87 

 

ดีมาก 

4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์

และพัฒนาสิ่งแวดล้อม              

(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 

0.92 

 

ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 4.54 ดีเยี่ยม 

 

 1. วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยจัดโครงการ/กิจกรรม   

ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของนักเรียนที่ดี ได้แก่ สุภาพ นอบน้อม โอบอ้อมอารี มีเมตตากรุณา ช่วยเหลือ

ผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ซื่อสัตย์สุจริต มุมานะในการเรียน ดูแลรักษาสถานที่และสิ่งของทั้งส่วนรวม

และส่วนตัว อยู่อย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทยและยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข   
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 2. ผลการพัฒนา  

 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดโครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาทักษะด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีน้ าใจเอ้ือ

อาทร มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และ

พัฒนาสิ่งแวดล้อม รู้คุณค่าและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจาการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม มีผลประเมิน

คุณภาพมาตรฐานที่ 2 ในระดับดีเยี่ยม 

 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครู เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระธรรมศึกษาที่เก่ียวข้องในการ

สอนของทุกสาระการเรียนรู้และมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ  
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มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   

(น้ าหนัก 5 คะแนน) 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหลง่เรียนรู้ 

และสื่อต่างๆ รอบตัว   

(น้ าหนัก 2 คะแนน) 

 

1.70 

 

ดีมาก 

     โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา 

โดยการจัดการเรียนรู้ และจัด

กิจกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ดังนี้ 

- โครงการรักการอ่านผสาน

อินเทอร์เน็ต  

- กิจกรรมการบันทึกการอ่าน 

ระดับ ป.1-ป.6 

- กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา

โดยใช้การค้นคว้าข้อมูลจาก

อินเทอร์เน็ต 

- กิจกรรมภาษาพาสนุก  

- กิจกรรม Day camp ระดับ     

ป.1-ป.4 และกิจกรรมอยู่ค่ายพัก

แรม ระดับ ป.5-ป.6 

- กิจกรรมส่งเสริมความ สามารถ

ทางคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ 

- กิจกรรมอมรินทร์นิทรรศ 

- กิจกรรมส่งเสริมการน าเสนอ

ผลงาน และการแข่งขัน การ

น าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม 

Microsoft PowerPoint ระดับ  

ป.4- ป.6 

2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 

และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้

เพ่ิมเติม  (น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 

0.87 

 

ดีมาก 

3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 

0.83 

 

ดีมาก 

4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ

ผลงาน  (น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 

0.85 

 

ดีมาก 

 

 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

 

 

4.25 

 

 

ดีมาก 
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1. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนวัดอมรินทรารามได้ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้ และสื่อต่างๆรอบตัว เช่น โครงการรักการอ่าน

ผสานอินเทอร์เน็ต การบันทึกการอ่าน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาโดยใช้การค้นคว้าข้อมูลจาก

อินเทอร์เน็ต  รวมทั้งยังส่งเสริมครูจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียน มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 

และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ

การเรียนรู้ระหว่างกัน และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  เช่น  การน าเสนอผลงานโดยพูด เขียน หรือการ

น าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint   กิจกรรมภาษาพาสนุก การแข่งขันตอบปัญหา

วิทยาศาสตร์ และการแข่งขันการน าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นต้น 

   2. ผลการพัฒนา 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ในทุกกลุ่มสาระช่วยพัฒนา 

เพ่ือฝึกให้มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ท าให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก

ห้องสมุด มุมหนังสือในห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน จดบันทึก สรุปจัดท าโครงการและน าเสนอ

โครงงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามความคิดของตนเอง มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 ในระดับดีมาก 

 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนจะต้องพัฒนาระบบการให้บริการภายในห้องสมุด พัฒนากิจกรรมการส่งเสริมการศึกษา 

ค้นคว้าด้วยตนเอง ควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอ่านให้มีการปรับปรุงบรรยากาศการใช้

ห้องสมุดให้เงียบสงบ น่าเข้าใช้บริการ  เพ่ิมจ านวนหนังสือให้หลากหลาย และครบจ านวนตามความต้องการ

ของผู้เรียน เพ่ิมปริมาณคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นให้เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียนที่รับบริการให้มากข้ึนรวมทั้ง 

โรงเรียนต้องเร่งสนับสนุนสื่อและแหล่งเรียนรู้  ครูต้องให้ความส าคัญในการกระตุ้นผู้เรียนให้มีนิสัยในการใฝ่

เรียนรู้ให้มากข้ึน 
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มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ 

   แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล    (น้ าหนัก 5 คะแนน) 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู 

และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม

ความคิดของตนเอง  

(น้ าหนัก 2 คะแนน) 

 

1.75 

 

ดีมาก 

      โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา 

โดยการจัดการเรียนรู้ และจัด 

กิจกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนผู้เรียนมี

ความสามารถในการคิดอย่างเป็น

ระบบคิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  

ดังนี้ 

- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ

กระบวนการแก้ปัญหา 

- กิจกรรมการสอนแบบสืบสวน

สอบสวน 

- กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน 

- กิจกรรมการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ 

    ระดับชั้น ป.5-6 

- กิจกรรมการประกวดโครงงาน

คณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.5-6 

- กิจกรรมการจัดค่ายวิทยาศาสตร์

ระดับชั้น ป.5 

- กิจกรรมงานประดิษฐ์คิด

สร้างสรรค ์

- กิจกรรมอมรินทร์นิทรรศ 

 

2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา

หรือวิธีการของตนเอง    

(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 

0.80 

 

ดีมาก 

3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ

แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 

0.84 

 

ดีมาก 

4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน

ด้วยความภาคภูมิใจ 

(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 

0.9 

 

ดีมาก 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 4.29 ดีมาก 

 

  



122 
 

1. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนวัดอมรินทรารามได้ส่งเสริมผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์   

ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล    โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 

จ าแนกเปรียบเทียบ สรุปข้อมูลเป็นองค์ความรู้  และให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง รวบรวมค้นคว้าและ

น าความรู้ที่ได้ไปท ากิจกรรม สร้างชิ้นงาน ผลงาน หรือโครงงาน รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการฝึกให้

ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด ฝึกคาดการณ์  ฝึกแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล ก าหนดเป้าหมายและแนว

ทางการตัดสินใจจากสถานการณ์จริง เช่น กิจกรรมวันมาฆบูชา   ผู้เรียนเวียนเทียน กิจกรรมแห่เทียนพรรษา   

เขียนเรียงความเกี่ยวกับวันแม่/วันพ่อ  เขียนแสดงความรู้สึกที่มีต่อ      ค าว่าแม่  บูรณาการหรือโครงงาน  

ผู้เรียนรวบรวมความรู้ความคิดมาสร้างเป็นความรู้ใหม่แสดงความคิดความสามารถเป็นโครงงานหรือชิ้นงาน ที่

แสดงถึงความรู้และบูรณาการจัดการทางด้านศิลปะอย่างมีจินตนาการ เช่น ชิ้นงาน ผลงานที่เชื่อมโยงความรู้

สาระทางวิชาการกับวิชาศิลปะ เข้าร่วมประกวดผลงานทางด้านศิลปะ 

2. ผลการพัฒนา 

  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ในทุกกลุ่มสาระช่วยพัฒนา  เพ่ือฝึก    

มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้มาวิเคราะห์  สังเคราะห์ สรุปข้อมูล

เป็นองค์ความรู้ได้ แสดงความคิดอย่างมีเหตุผล ผู้เรียนรวบรวมความรู้ความคิดมาสร้างเป็นความรู้ใหม่แสดง

ความคิดความสามารถเป็นโครงงานหรือชิ้นงาน และผู้เรียนมีโครงงานหรือชิ้นงาน ผลงาน ที่แสดงถึงความรู้  

ความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ   มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 4 ในระดับดีมาก 

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนจะต้องพัฒนาก าหนดแผนพัฒนาครู เพ่ือยกระดับความสามรถในการจัดการเรียนรู้ที่ 

พัฒนาการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ของนักเรียน ควรมีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิควิธีการเรียนการ

สอนแบบใหม่ๆ ของคณะครู เพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  การจดักิจกรรม

ต่างๆ ในโรงเรียน    จัดระบบสารสนเทศที่ชัดเจนและรวดเร็วต่อการใช้งาน   
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มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร    (น้ าหนัก 5 คะแนน) 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตล่ะ

กลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ์ 

(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 

1.00 

 

ดีเยี่ยม 

     โรงเรียนได้ด าเนินการพฒันาโดยจัดการ

เรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

- กิจกรรมคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป. 1-6 

- กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์

ของ สสวท. ระดับชั้น ป. 5-6 

- กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  

- กิจกรรมจัดค่ายวิทยาศาสตร์                 

ระดับชัน้      ป. 5-6 

- กิจกรรมบันทึกการอ่าน 

- กิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียนทุกวันเสาร ์

- กิจกรรมยอดนักอ่าน 

- กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 

- กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ระดับชั้น ป. 1-6 

- กิจกรรมแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 

ระดับชัน้ ป. 1-3 

- กิจกรรมแข่งขันการน าเสนอผลงาน โปรแกรม 

Microsoft Power Point  

- กิจกรรมสร้างภาพเคลื่อนไหว            

ระดับชัน้   ป. 5-6 

- กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

- กิจกรรม English to day 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษก่อน O-

NET และ LAS  ของนักเรียนระดับชัน้ป. 5-6 

- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสืออ่าน

เพิ่มเติม และสื่อ IT 

2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม

หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (น้ าหนัก 

1 คะแนน) 

 

1.00 

 

ดีเยี่ยม 

3 ผลการประเมินการอ่าน คิด

วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม

เกณฑ์ (น้ าหนัก 2 คะแนน) 

 

1.60 

 

ดีมาก 
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มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  (ต่อ)  
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป

ตามเกณฑ์  (น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 

0.40 

 

พอใช้ 

- กิจกรรมสาธิต ผลิต และจ าหน่าย 

ผลงานผู้เรียนระดับชั้น ป.1-6 

- กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมศักยภาพ

นอกเวลาเรียนปกติ  

- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน ปีการศึกษา 2554 

- ผลสัมฤทธิ์การสอบ NT  O-NET และ 

LAS   

- ภาพถ่ายกิจกรรม 

- เอกสาร/ผลงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

 

4.00 

 

ดีมาก 

 

 1.  วิธีการพัฒนา   

 โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่างๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น โดยการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใน

การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง โดยจัดท ากิจกรรมต่างๆ 

เช่น กิจกรรมคิดเลขเร็ว กิจกรรมบันทึกการอ่าน กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมจัดค่ายวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียนทุกวันเสาร์ และสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษหน้าเสาธง   

ทุกวัน 

 2. ผลการพัฒนา 

 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย นักเรียนได้ฝึกทักษะในด้านต่างๆ 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ สมรรถนะส าคัญ

ของผู้เรียน พัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน และช่วยพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ ซึ่งผลการประเมิน

คุณภาพมาตรฐานที่ 5 อยู่ในระดับ ดีมาก 
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 3. แนวทางการพัฒนา 

 ในบางรายวิชาโรงเรียนควรจัดครูที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาเอก เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และก าหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้

มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ การอบรม

ครูใหม่ เกี่ยวกับเทคนิคการสอนที่หลากหลายในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีการติดตามนิเทศการสอนของ

ครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการทดสอบผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือประเมินความสามารถของผู้เรียน

ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรโดยคิดออกมาเป็นภาพรวมของโรงเรียน 
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มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

                  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต    (น้ าหนัก 5 คะแนน) 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 วางแผนการท างานและด าเนินการ

จนส าเร็จ  (น้ าหนัก 2 คะแนน) 

 

1.84 

 

ดีเยี่ยม 

    โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดย

จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม 

ดังนี้ 

- กิจกรรมอบรมบ่มเพาะปัญญา 

- กิจกรรมบูรณาการธรรมศึกษากับทักษะ

ชีวิต ชั้น ป.4-6 

- กิจกรรมตักบาตรวันพระและถวาย

ภัตตาหารพระช่วงเข้าพรรษา 

- กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้น ป.1-6 (กาย

อ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน) 

- กิจกรรมค่ายคุณธรรมสานสายใย

ครอบครัวรอบรั้วโรงเรียน (คนดีของแม่ 

ชั้น อ.1-ป.6) 

- กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 

- กิจกรรมจัดแสดงและน าเสนอผลงาน

ทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระในระดับ

ประถมศึกษา 

- กิจกรรมสาธิต ผลิต และจ าหน่าย 

ผลงานผู้เรียนระดับชั้น ป.1-6 

- ภาพถ่ายกิจกรรม 

- เอกสาร/ผลงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา

งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 

0.85 

 

ดีมาก 

3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   

(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 

0.91 

 

ดีเยี่ยม 

4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ

หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง

สนใจ  

(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 

0.93 

 

ดีเยี่ยม 

 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

 

4.53 

 

ดเียี่ยม 
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 1.  วิธีการพัฒนา   

 โรงเรียนได้ด าเนินจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการท างาน รักการท างานสามารถ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ได้แก่ กิจกรรมอบรมบ่มเพาะปัญญา กิจกรรมบูรณาการ

ธรรมศึกษากับทักษะชีวิต กิจกรรมค่ายคุณธรรม (กายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน) กิจกรรมค่าย

คุณธรรมสานสายใยครอบครัวรอบรั้วโรงเรียน (คนดีของแม่) กิจกรรมจัดแสดงและน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา กิจกรรมสาธิต ผลิต และจ าหน่ายผลงานผู้เรียน และได้จัด

กิจกรรมท าสมาธิตอนเช้าก่อนเข้าเรียน 

 2. ผลการพัฒนา 

 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือฝึกทักษะในด้านต่างๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น  

ช่วยพัฒนานักเรียนให้รู้จักการวางแผนการท างานและการด าเนินงานจนส าเร็จ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ัน

พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ

สุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 6  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

 3. แนวทางการพัฒนา 

 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการท างานร่วมกัน  นักเรียนจะได้รู้จักการวางแผน       

การท างานอย่างเป็นขั้นตอน การด าเนินงานจนส าเร็จ  โดยกิจกรรมจะเน้นปฏิบัติท าให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง

เกิดความสนุกสนาน และท างานอย่างมีความสุข ให้นักเรียนมุ่งมั่นพัฒนางาน เกิดความภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง

สนใจ ท าให้นักเรียนเกิดประสบการณ์จริง และสามารถน าความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปปรับใช้ใน        

ชีวิตประจ าวันได้ 
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มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  (น้ าหนัก 10 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 ครูมีการก าหนดเป้าหมาย

คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 

ทักษะกระบวน การ สมรรถนะ 

และคุณลักษณะที่    พึงประสงค์ 

(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 

0.85 

 

ดีมาก 

โรงเรียนได้ด าเนินการพฒันา โดยจัด      

การเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

   1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

(กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ) 

   2. แผนการจัดการเรียนรู้ 

   3. แฟ้มศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล     

(ครูประจ าชั้น) 

   4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

   5. วิจัยในชั้นเรียน 

   6. โครงการพัฒนาคุณธรรม น าชวีิต 

“เรียนดี ประพฤติดี ” 

   7. รายงานผลการประเมนิกิจกรรมธรรม

สัญจร เรียนรู้ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญา

ไทยท้องถิ่น 

   8. แบบฝึกหัดและแบบประเมินตัวชี้วัด  

ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

   9. แบบ ปพ. .5 และแบบ วผ. 1-4  

   10. แบบทดสอบทุกกลุ่มสาระ 

   11. แบบประเมินนักเรียน 

   12. กิจกรรมสอนซ่อมเสริมศักยภาพ

นักเรียน 

    13. กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทาง.......

คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร ์

2 ครูมีการวิ เคราะห์ผู้ เรียนเป็น

รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ

วางแผนการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือ

พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 

0.78 

 

ดีมาก 

3 ครูออกแบบและการจัดการ

เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง

สติปัญญา                   

(น้ าหนัก 2 คะแนน) 

 

1.80 

 

ดีเยี่ยม 

4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่

เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท

และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา

บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 

0.95 

 

ดีเยี่ยม 

5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่

มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย               

(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 

0.97 

 

ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

    (น้ าหนัก 10 คะแนน)   (ต่อ) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และ

แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน

การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย

ความเสมอภาค  

(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 

0.98 

 

ดีเยี่ยม 

14. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

   15. โครงการรักการอ่านสัมพันธ์กับ

อินเตอร์เน็ต 

   16. โครงการอมรินทร์นิทรรศ    

- จัดแสดงและน าเสนอผลงาน 8       

กลุ่มสาระ 

   - สาธิต ผลิต จ าหน่าย ผลงานนักเรียน 

17. กิจกรรมสุขภาพดีมีสุข 

18. โครงการพัฒนาข้าราชการและ

บุคลากรทางการศึกษา 

   - จัดอบรม/สัมมนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

   - ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรไป     

อบรม /สัมมนาตามความต้องการและ

ความสมัครใจ 

   - จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 

7 ครูมีการศึกษา วิจัยและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่

ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ

ปรับการสอน 

(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 

0.89 

 
ดีเยี่ยม 

8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดี

ของสถานศึกษา 

(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 

0.96 

 
ดีเยี่ยม 

9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่

ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม

ความสามารถ (น้ าหนัก 1 

คะแนน) 

 

0.95 

 
ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 9.13 ดีเยี่ยม  
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 1. วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนให้มีหลากหลายรูปแบบ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ได้เหมาะสม โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้ผลสูงสุด โดยน าสื่อและเทคโนโลยีที่

เหมาะสมและเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นน ามาใช้บูรณาการร่วมกันภายใต้กระบวนการวัดและประเมินผลที่มี

คุณภาพและยุติธรรม ครูมีจริยธรรมให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันกับผู้เรียนทุกคน โดยมีคุณธรรม จริยธรรม 

เป็นตัวก าหนดความประพฤติและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครูอุทิศเวลาและท างานในหน้าที่อย่างเต็ม

ความสามารถ 

 2. ผลการพัฒนา  

 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบตามความถนัด ครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้

นักเรียน ให้ค าแนะน า ปรึกษา นักเรียนที่มีปัญหา ท าให้ครูมีการพัฒนาตัวเองตามศักยภาพ ครูเป็นครูมืออาชีพ

ที่แท้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม  เป็นเครื่องน าให้การสอนในรูปแบบต่างๆ ประสบความส าเร็จ ท าให้การศึกษา

ไปสู่จุดหมายปลายทางได้ผลอย่างเต็มที่ดังจุดมุ่งหมายและสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีผลประเมินคุณภาพ

มาตรฐานที่ 7 ในระดับดีเยี่ยม 

 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนต้องพัฒนาให้ครูน าผลการวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล มาจัดกลุ่มเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ให้เหมาะสม พัฒนาครูให้มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดอบรมครู 

โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาให้ความรู้ ความสามารถเพ่ิมขึ้นและได้มีการสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ใหม่ๆ ให้สอดคล้องและเตรียมการเข้าสู่อาเซียน ครูควรได้มีโอกาสศึกษาเพ่ิมเติมในสาขาวิชาใหม่ๆ เพ่ือ

น าความรู้มาสร้างพ้ืนฐานการศึกษาให้แก้ผู้เรียน เพราะการสร้างผู้เรียนในระดับพ้ืนฐานเป็นการวางรากฐานที่

ส าคัญให้แก่ชีวิตของผู้เรียน 
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มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

   (น้ าหนัก 10 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ

ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา

ผู้เรียน  (น้ าหนัก 1 คะแนน) 

  

1.00 

  

  ดีเยี่ยม 

       โรงเรียนได้ด าเนินการพฒันา โดยจัดการ

เรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

    1. ผู้บริหารมีความรู้ความสารถได้รับเชิญให้

เป็นวิทยากรให้ความรู้กับการอบรมสัมมนาอยู่

เสมอ 

     2. กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียน 

วัดอมรินทรารามของครูทั้งในสงักัด

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวดั 

    3. บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลให้ครู

และบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนรว่มในการ 

บริหารจัดการ    

    4. จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีการ

พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

    5. โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากหน่วย 

งานตน้สังกัดให้เป็นสถานที่ดูงานและทีฝ่ึกอบรม

ครูและผู้บริหารที่จะเลื่อนต าแหน่งเป็นรอง

ผู้อ านวยการและผู้อ านวยการโรงเรียน 

    6. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี      

มีคุณธรรม จริยธรรมมีภาวะผู้น าและมุ่งมัน่ใน 

การบริหารงาน อุทิศเวลาให้กับการท างาน 

2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี

ส่ ว น ร่ ว มและ ใ ช้ ข้ อ มู ล ผ ลกา ร

ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด

ทั้ งด้านวิชาการและการจัดการ 

(น้ าหนัก 2 คะแนน) 

 

 1.60 

  

ดีมาก 

3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ

การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี

ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  

(น้ าหนัก 2 คะแนน) 

  

2.00 

  

ดีเยี่ยม 

4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรให้พร้อม        

รับการกระจายอ านาจ                

(น้ าหนัก 2 คะแนน) 

  

1.60 

  

ดีมาก 

5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง

พอใจผลการบริหารการจัด

การศึกษา (น้ าหนัก 1 คะแนน) 

  

0.80 

  

ดีมาก 

6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษา

ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด

การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

(น้ าหนัก 2 คะแนน) 

  

2.00 

  

ดีเยี่ยม   

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  9.00  ดีเยี่ยม   
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 1. วิธีการพัฒนา 

 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายและการพัฒนาตามกระบวนการ 

PDCA  ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและมีความคิดริเริ่ม ได้แก่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ อบรมสัมมนาให้กับหน่วยงาน

ต่างๆอยู่เสมอ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานที่โรงเรียนให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ส่งเสริมให้

ครูมีการพัฒนาตนเอง และผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา กับครูหรือบุคลากร มีความตั้งใจและอุทิศ

เวลาให้กับงาน  

 2. ผลการพัฒนา  

 จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ท าให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะความเป็นผู้น า อุทิศและมุ่งม่ันกับการ

ท างาน ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายและการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA  ให้

ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา สามารถบริหาร

จัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ครูและบุคลากร มีพัฒนาตนเองอย่าง

สม่ าเสมอ นักเรียนและ ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา มีผลประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 8 ใน

ระดบัดีเยี่ยม 

 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูมีการผลิต/ใช้สื่อ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดกระบวนการ

พัฒนาการผลิตและใช้สื่อที่ยั่งยืนสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน ให้ครูได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้

เพ่ิมเติมเพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงเทคนิคและวิธีการสอนให้มีความหลากหลายและทันต่อ

เหตุการณ์รวมทั้งสามารถบูรณาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้บริหารมีพัฒนาความ

เป็นเลิศทางวิชาการ คุณลักษณะผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท 

   หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (น้ าหนัก 5 คะแนน) 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ

หน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 

(น้ าหนัก 2 คะแนน) 

 

2.00 

 

ดีเยี่ยม 

       โรงเรียนได้ด า เนินการพัฒนา

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา เพื่อให้

คณะกรรมการสถานศึ กษา  และ

ผู้ ปกครอง  ชุ มชนปฏิบั ติ ง านตาม

บทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผล  ดังนี้ 

- ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

- ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ   

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา     ขัน้พื้นฐาน 

- รายงานการสังเคราะห์มต/ินโยบาย 

ที่เกิดจากการตัดสินใจของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

- ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา     ขัน้พื้นฐาน 

- แบบประเมนิความพึงพอใจ    ต่อ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

- กิจกรรมวันผู้ปกครองพบครู 

2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม 

ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ

สถานศึ กษาให้ บรรลุ ผลส า เ ร็ จตาม

เป้าหมาย 

(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 

0.80 

 

ดมีาก 

3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาสถานศึกษา 

(น้ าหนัก 2 คะแนน) 

 

1.60 

 

ดีมาก 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  4.40 ดีมาก 
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1. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนวัดอมรินทรารามได้ด าเนินการพัฒนามาตรฐานด้านการจัดการศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการ 

สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

โดยการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อก าหนดมติและนโยบายการพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ  

จัดการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย และกิจกรรมวันผู้ปกครองพบครู เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมและแสดง

ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาส าหรับบุตรหลาน 

2. ผลการพัฒนา 

  สถานศึกษาสามารถด าเนินกิจการต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยได้รับความร่วมมือจาก 

ชุมชน และผู้ปกครอง มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 9 ในระดับดีมาก 

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนควรมีการจัดประชุมร่วมกับผู้ปกครอง  ชุมชน  ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  และร่วมมือระหว่าง

องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆในชุมชนให้มากขึ้น 
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มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา 

                    คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  (น้ าหนัก 10 คะแนน) 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ

สอดคล้องกับท้องถิ่น 

(น้ าหนัก 2 คะแนน) 

 

2.00 

 

ดีเยี่ยม 

     โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน   

ดังนี้ 

- หลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง

กับท้องถิ่น โดยใช้ข้อมูล

สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- จัดท าแบบฝึกหัดและแบบ

ประเมินตัวชี้วัด  8  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

- แผนการจัดการเรียนรู้หรือ

โครงการหรือกิจกรรมที่ใช้แหล่ง

เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

- จัดท าโครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 

- จัดท าโครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม 

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ   ผู้เรียน

สามารถบันทึกสรุปความรู้ได้ด้วย

ตนเอง  

2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้

ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถและความสนใจ 

(น้ าหนัก 2 คะแนน) 

 

1.60 

 

ดีมาก 

3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ

ตอบสนองความต้องการ 

ความสามารถ ความถนัด และความ

สนใจของผู้เรียน 

(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 

1.00 

 

ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา 

                     คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน   (ต่อ) 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่

ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป

ความรู้ได้ดว้ยตนเอง  

(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 

0.80 

 

ดีมาก 

- การก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 

- การก ากับ  ติดตาม การบันทึก

การนิเทศ        

- แบบประเมินความพึงพอใจต่อ

การจัดการศึกษา 

- การส ารวจข้อมูลผู้เรียนเป็น

รายบุคคล 

- การคัดกรองและจ าแนกเป็นกลุ่ม

ตามสภาพของผู้เรียน 

- การจัดกิจกรรมป้องกัน  แก้ไข  

และพัฒนา ผู้เรียนตามสภาพ

อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการ

ประเมินผล 

- รายงานการด าเนินการเยี่ยมบ้าน 

- รายงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

- แบบประเมินความพึงพอใจต่อ

การจัดการศึกษา 

5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ 

และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ

สอนอย่างสม่ าเสมอ  

(น้ าหนัก 2  คะแนน) 

 

1.60 

 

ดีมาก 

6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน 

ทุกคน (น้ าหนัก 2 คะแนน) 

 

2.00 

 

ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 9.00 ดีเยี่ยม 
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1. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนวัดอมรินทรารามได้มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยยึดสภาพของผู้เรียนและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอัน

ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   รวมทั้งจัดท าแบบฝึกหัดและ

แบบประเมินตัวชี้วัด  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกสาระวิชาตอบสนองความ

ต้องการและความถนัดของผู้เรียน   อีกทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการให้ค าปรึกษา นิเทศตรวจเยี่ยมชั้น

เรียน ครูผู้สอนให้ข้อเสนอแนะแบบกัลยาณมิตร ครูผู้ได้รับการนิเทศน าผลไปพัฒนาตนเอง มีการบันทึกตรวจ

แผนจัดการเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะ จัดท าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล และเยี่ยมบ้าน

นักเรียนทุกคน 

2. ผลการพัฒนา 

สถานศึกษามีระบบการบันทึก การรายงานผลข้อมูลของผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและข้อมูลรายบุคคล  

มีรายวิชาและกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน  มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 

สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้

ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน สถานศึกษามีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและน าผล

ไปปรับปรุงการสอนอยู่เสมอ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล สามารถช่วยเหลือ ดูแล

นักเรียนได้อย่างทั่วถึง  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 10 ในระดับดีเยี่ยม 

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนควรก าหนดการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการน าหลักสูตรไปใช้

พัฒนาระบบนิเทศการเรียนการสอน  ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรม แผนการ

จัดการเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และน าแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการสอน ให้มาก

ขึ้นในทุกสาระการเรียนรู้   จัดให้มีการอบรมเชิงพัฒนาบุคลากร ให้มีความตระหนักในการจัดการศึกษา  การ

พัฒนาหลักสูตร  ระบบนิเทศ  การจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม และระบบการบันทึก 

และส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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มาตรฐานที่ 11    สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 

                    พัฒนาเต็มศักยภาพ  (น้ าหนัก 10 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร

เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 

มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง 

อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง

เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

(น้ าหนัก 4 คะแนน) 

 

4.00 

 

ดีเยี่ยม 

     โรงเรียนได้ด าเนินการพฒันาโดยจัดการ

เรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

1. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 

- กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน ห้องศูนย์สื่อที่   

เอ้ือต่อการเรียนรู้แบบ BBL 

- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์

ประจ าห้องต่างๆ 

- จัดจ้างพนักงานท าความสะอาดห้องส้วม 

2. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                                                                                                                                       

- กิจกรรมส ารวจจุดเสี่ยงในโรงเรียน 

- กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน 

- กิจกรรมดูแลการกลับบ้านของนักเรียน 

- กิจกรรมโฮมรูม 

- กิจกรรมสร้างเสริมทักษะการดูแลตนเองให้

ปลอดภัย 

- การปฏิบัติหนา้ที่เวรประจ าวันของครูและ

บุคลากร 

3. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมกีฬาสี 

- เชิญวิทยากรหน่วยงานใกล้เคยีง เช่น        

รพ. ศิริราช 

- การบริหารแอโรบิกตอนเช้า 

- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

- รณรงค์ต่อต้านยาเสพตดิ 

- กิกรรมส้วมสุขสันต ์

2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม

สุขภาพอนามัยและความ

ปลอดภัยของผู้เรียน  

(น้ าหนัก 3 คะแนน) 

 

2.40 

 

ดีมาก 
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มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 

                   พัฒนาเต็มศักยภาพ  (ต่อ) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้

ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ

หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

(น้ าหนัก 3 คะแนน) 

 

3.00 

 

ดี 

4. โครงการรักการอ่านผสานอินเทอร์เน็ต 

- กิจกรรมรักการอ่านผสานอินเทอร์เน็ต 

- กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาในวันส าคัญ

ต่างๆ โดยสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต 

- น าเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft 

Power Point  

- จัดตารางการใช้ห้องสมุด 

- ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สืบค้น

ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 

- ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ 

- เอกสาร/ผลงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 9.40 ดีเยี่ยม 

 

 1.  วิธีการพัฒนา   

 โรงเรียนได้มีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยมีโครงการ

พัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ซ่อมแซมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประจ าห้อง 

เป็นต้น โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ ส ารวจจุดเสี่ยงของโรงเรียน กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุใน

โรงเรียน การดูแลการกลับบ้านของนักเรียน กิกรรมเสริมสร้างทักษะการดูแลตนเองให้ปลอดภัย เป็นต้น 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น และโครงการรักการ

อ่านผสานอินเทอร์เน็ต ได้แก่ กิจกรรมรักการอ่านผสานอินเทอร์เน็ต ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สืบค้น

ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการบริหารแอโรบิคตอนเช้า 
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 2. ผลการพัฒนา 

  จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีความสะอาดและปลอดภัย 

มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ

ผู้เรียน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เอ้ือต่อผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งผลการประเมินคุณภาพ

มาตรฐานที่ 11 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

 3. แนวทางการพัฒนา 

งานอาคารสถานที่   งานสาธารณูปโภค ร่วมกับงานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด าเนินการส ารวจ

อาคารสถานที่ ซ่อม/บ ารุง   ให้พร้อมและเพียงพอกับจ านวนนักเรียน  จัดระบบสาธารณูปโภค ทั้งภายใน

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องสมุด ให้มีความสะดวกเพียงพอและใช้การได้ดี    นอกจากนี้ยังจัด

สภาพแวดล้อม โดยด ารงรักษาพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือให้นักเรียนได้พักผ่อน และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มี

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนทั่วทั้งบริเวณโรงเรียน 

จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมงานด้านสุขภาพอนามัย งานสุขาภิบาล โภชนาการและ

ความปลอดภัยของผู้เรียน   โดยก าหนดกิจกรรม  ปฏิทินการปฏิบัติงาน  ก ากับติดตามการด าเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน ให้ความช่วยเหลือและแนะน าในกรณีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  

และประสานความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลราช  ศูนย์สาธารณสุข 33 กรุงเทพมหานคร

และหน่วยงานเอกชน   เพ่ือให้บริการความรู้และแนวทางการป้องกันตนเองและโรคติดต่ออ่ืนๆ ให้ค าปรึกษา

เรื่องสุขภาพ ส่งเสริมการออกก าลังกาย เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพดี มีน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน ลดสถิติการ

เจ็บป่วย โรคอ้วน และอุบัติเหตุ ฯลฯ 

โครงการพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์  โรงเรียนพัฒนาห้องสมุด  โดยจัดสภาพบริเวณให้

เหมาะสม จัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือให้บริการแก่นักเรียน ให้สามารถสืบค้นข้อมูลและพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ

จัดศูนย์บริการสารสนเทศ และมีห้องสมุดที่มีบรรยากาศ หนังสือและอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย    รวมทั้งมี

ห้องสืบค้นข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพ  นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลได้   โดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

งานโสตทัศนูปกรณ์/สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี ด าเนินการจัดหาและรวบรวมสื่อ นวัตกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ อ านวยความสะดวกให้ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพแก่นักเรียน โดยติดตั้ง Server เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลให้แก่เครือข่ายภายในโรงเรียน 
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มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด 

                   ในกฎกระทรวง    (น้ าหนัก 5 คะแนน) 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 

1.00 

 

ดีเยี่ยม 

โรงเรียนมีการจัดระบบการประกันคุณภาพ

ภายในโดยจดัโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

- ค าสั่ง แต่งตัง้คณะกรรมการประชุมปฏิบตัิการ

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

- แผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2554 

- แผนปฏบิัติราชการปีการศึกษา 2554 

- คู่มือปฏิบัติงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ปีการศึกษา 2554 

- ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 

- ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายใน 

- เครื่องมือการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

- รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษา ขัน้

พื้นฐาน 

- รายงานการประชุม หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู/้การประชุมครูประจ าเดอืน 

- รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 

- รายงานการประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู 

- สารสนเทศพืน้ฐานของโรงเรียน ผู้เรียน ครู 

และผู้บริหาร 

- แบบส ารวจความถนดั/ความตอ้งการพัฒนาครู 

ข้อมูลครูผู้สอน สายชั้นอนบุาล ป.1-6 ปี

การศึกษา 2554 

2 จั ด ท า แ ล ะ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(น้ าหนัก 1 คะแนน) 

 

1.00 

 

ดีเยี่ยม 

3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้

สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (น้ าหนัก 

1 คะแนน) 

 

1.00 

 

ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 12   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด 

                     ในกฎกระทรวง (ต่อ)    

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

4 ติดตามตรวจสอบ และประ เมิน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ต า ม ม า ต ร ฐ า น
การศึกษาของสถานศึกษา  
(น้ าหนัก 0.5 คะแนน) 

 
0.40 

 
ดีมาก 

- แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
และจัดการเรียนการสอน ระดับชั้น อ.1 – ป.6 ปี
การศึกษา 2554 
- ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
- ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของเขต
พื้นที่การศึกษา 
- ระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน 
- เครื่องมือประเมินตนเองการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
- รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี    
ของสถานศึกษา 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2554 
- รายงานผลสัมฤทธิ์การสอบ NT  O-NET และ LAS   
- กิจกรรมเสริมวิชาการ/กิจกรรมชมรม 
- โครงการพัฒนาบุคลากร 
- แบบบนัทึกการไปอบรม สัมมนาของบุคลากร 
- หนังสือน าส่งหน่วยงานต้นสังกัด 
- แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
- หนังสือเชิญประชุม 
- เอกสารประกอบการประชุม 
- หนังสือแจ้งผู้ปกครอง 
- อมรินทร์สาร 
- www.amarin.ac.th 
- ภาพถ่ายการประชุม/กิจกรรม 
- เอกสาร/ผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
 

5 
น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
(น้ าหนัก 0.5 คะแนน) 

 
0.50 

 
ดีเยี่ยม 

6 
จัดท ารายงานประจ าปทีี่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน(น้ าหนัก 
1 คะแนน)  

 
1.00 

 
ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 4.90 ดเียี่ยม 
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 1.  วิธีการพัฒนา   

 โรงเรียนมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในโดย จัดโครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลายและให้

ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานโดย แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการจัดหลักสูตรสถานศึกษา แต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

และทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมทั้งมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท า

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน 

 2. ผลการพัฒนา 

 โรงเรียนได้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษา ใช้สารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน

และภายนอกมาใช้ก าหนดนโยบาย และปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึกของครูบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มีการพัฒนาครู บุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และจากการจัดท ารายงาน

ประจ าปีได้มีการน าเสนอรายงานประจ าปี รวมทั้งเผยแพร่รายงานประจ าปีและเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งผล

การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 11 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

 3. แนวทางการพัฒนา 

 โรงเรียนควรจัดอบรมครูเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้ครูได้เข้าใจแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิธีการด าเนินงานต่างๆ และแบ่งงานให้

ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และควรให้ครูไปศึกษาดูงานตามสถานที่จัด

อบรมการประกันคุณภาพในสถานศึกษา เพ่ือจะได้น ามาปรับปรุงหรือพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
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มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  13   สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง 

   การเรียนรู้     (น้ าหนัก 10 คะแนน) 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้

ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

และบุคลากรของสถานศึกษา 

รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  

(น้ าหนัก 5 คะแนน) 

5.00 ดีเยี่ยม        โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัด

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และ

จัดกิจกรรม  ดังนี้ 

- โครงการอมรินทร์รักการอ่าน 

- รักการอ่านผสานอินเทอร์เน็ต 

-  กิจกรรมยอดนักอ่าน 

-  กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 

-  กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 

-  กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 - กิจกรรมตักบาตรวันพระและถวาย    

   ภัตราหารพระช่วงเข้าพรรษา 

 -  กิจกรรมค่ายคุณธรรมสานสายใย 

    ครอบครัวรอบรั้วโรงเรียน 

    (คนดีของแม่) 

-  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ 

   แหล่งเรียนรู้ 

-  โครงการห้องเรียนสีเขียว 

-  โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 

   ทางการศึกษา 

-  โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนโดย 

   การเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้ 

   นักเรียน 

-  ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน 

-  ภาพถ่ายสถานที่แหล่งเรียนรูต้่าง ๆ 

2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

บุคลากรภายในสถานศึกษา 

ระหว่างสถานศึกษากับ

ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่

เกี่ยวข้อง 

(น้ าหนัก 5 คะแนน) 

4.00 ดีมาก 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 9.00 ดีเยี่ยม 
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1.  วิธีการพัฒนา 

          สถานศึกษามีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการตามกิจกรรม  โครงการ  ที่ก าหนดตามแผนปฎิบัติ

ราชการ มีการสร้างและพัฒนา  ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน

สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น  เช่น จัดให้มีห้องพิเศษต่างๆ ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเรียนรู้ ได้แก่ ห้องเรียนสีเขียว  

ห้องสมุด  ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล ห้องนาฏศิลป์  ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องอัจริยภาพ  

ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องทัศศิลป์   ห้องศูนย์ปฐมวัย   ศาลาไทย ศาลาแปดเหลี่ยม ห้องพยาบาล  สนามเด็กเล่น  

สวนหย่อม  โรงเรียนส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน  ชุมชน   ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณรอบๆโรงเรียน 
 

       ภายนอกโรงเรียน มีการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักเรียนได้ไป

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนให้ได้รับประสบการณ์ตรงและได้เรียนรู้อย่าง ได้แก่   วัดอมรินทราราม   

ต าหนักเขียว หลวงพ่อโบสถ์น้อย โรงเรียนพระปริยติธรรม  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร   

โรงพยาบาลศิริราช    บ้านบุขันลงหิน    มิวเซียมสยาม  สวนสัตว์ดุสิต   ค่ายอารยาภิวัทธน์  จังหวัดสุพรรณบุรี     

กองเรือเล็ก   พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี 

 2.   ผลการพัฒนา   

           จาการด าเนินตาม  โครงการ  กิจกรรม ที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติราชการ มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่

เกี่ยวข้อง เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้ใฝ่เรียนใฝ่รู้  แสวงหาความรู้และเรียนรู้

ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถสร้างความรู้  ทักษะ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชุนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง   

มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  13  ในระดับดีเยี่ยม     

 3.   แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

            1. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมต่างๆ  เช่น  ห้องเรียน

สีเขียว  ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการ   ห้องดนตรีไทย  ห้องดนตรีสากล  ห้องนาฏศิลป์  ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง

โสตทัศนศึกษา  ห้องอัจริยภาพ  ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องทัศศิลป์  ห้องศูนย์ปฐมวัย  ศาลาไทย   ศาลาแปด

เหลี่ยม   ห้องพยาบาล  สนามเด็กเล่น   สวนหย่อม    

2. พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักท้องถิ่น  รักท้องถิ่น  เรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข  และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
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มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  14   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และ 

                      จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น  (น้ าหนัก 5 คะแนน) 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1     จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้

ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 

ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

(น้ าหนัก 3 คะแนน) 

3.00  ดีเยี่ยม        โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา

สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม

วิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่

ก าหนดขึ้น  ดังนี้ 

- โครงการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต  

  “เรียนดี  ประพฤติดี สุขภาพดี”    

- โครงการ “ก่อนจากฝากธรรม”  

-  โครงการพัฒนาคุณภาพงาน

วิชาการ 

2     ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน

บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 

และจุดเน้นของสถานศึกษา 

(น้ าหนัก 2 คะแนน) 

2.00 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5.00 ดีเยีย่ม 

 

1. วิธีการพัฒนา 

  สถานศึกษาได้พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ  มาตรฐานในระดับสากล  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   

จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

ให้มีทักษะในการด ารงชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเอกลักษณ์  คิดดี  พูดดี  ท าดี  และปฏิบัติตามแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น  โครงการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต “เรียนดี  ประพฤติดี สุขภาพดี”         

โครงการ “ก่อนจากฝากธรรม” รวมทั้งโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายจุดเน้น

ของสถานศึกษา     คือ “กายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน”      
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2.   ผลการพัฒนา   

         จากผลการด าเนินงานจัดโครงการ กิจกรรม ส่งผลให้สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 

และจุดเน้นของสถานศึกษา  และผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 

และจุดเน้นของสถานศึกษาตามโครงการ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  โรงเรียน

ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต “เรียนดี  ประพฤติดี สุขภาพดี” โครงการ “ก่อนจากฝาก

ธรรม” เพ่ือให้นักเรียนเกิดจิตส านึกตามปรัชญาของโรงเรียนคือ “คิดด ีท าดี พูดดี” เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 14 ในระดับดีเยี่ยม 

 3.   แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 สถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อส่งเสริมพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 

ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษาตามวัตถปุระสงค์  ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา   โรงเรียนควร

จัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของแสดงออกถึงพฤติกรรมกายอ่อนน้อม วาจา

อ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยนอย่างสม่ าเสมอ และปฏิบัติจนเป็นลกัษณะนิสัยพัฒนาผู้เรียนให้มีเมตตากรุณา

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่   เสียสละ  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 
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มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ 

                   พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  (น้ าหนัก 5 คะแนน) 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง

นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 

(น้ าหนัก 3 คะแนน) 

3.00 ดีเยี่ยม        โรงเรียนได้ด าเนินการ

พัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย

จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา

ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ดังนี้ 

-  โครงการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต  

  “เรียนดี  ประพฤติดี สุขภาพดี”     

-  โครงการ “ก่อนจากฝากธรรม”  

 

2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

(น้ าหนัก 2 คะแนน) 

2.00 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5.00 ดีเยี่ยม 

 

1. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

เช่น โครงการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต   “เรียนดี  ประพฤติดี สุขภาพดี”    โครงการ “ก่อนจากฝากธรรม”  

          โรงเรียนสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์  การคิด

วิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ การคิดแบบองค์รวมทั้งระบบและมีวิสัยทัศน์มากขึ้น ส่งเสริมการเรียนรู้

แบบโครงงาน 

   2.   ผลการพัฒนา   

          สถานศึกษาด าเนินการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย  จุดเน้น  ตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา  เช่น  โครงการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต  “เรียนดี   ประพฤติดี   สุขภาพดี”    และโครงการ 

“ก่อนจากฝากธรรม” เพ่ือให้นักเรียนเกิดจิตส านึกตามปรัชญาของโรงเรียนคือ “คิดดี ท าดี พูดดี” เพ่ือให้อยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 15 ในระดับดีเยี่ยม 
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3.   แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. โรงเรียนควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์  

การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ การคิดแบบองค์รวมทั้งระบบและมีวิสัยทัศน์มากขึ้น ส่งเสริมการ

เรียนรู้แบบโครงงาน 

2. โรงเรียนควรจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงมากข้ึน ผ่านเกณฑเ์กณฑ์

มาตรฐานที่ก าหนดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

4. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2   

 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมนิ 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

1.ด้านร่างกาย 180 91.67 8.33 - 

2.ด้านอารมณ์-จิตใจ 180 95.00 4.44 0.56 

3.ด้านสังคม 180 95.00 4.44 0.56 

4.ด้านสติปัญญา 180 89.44 10.0 0.56 
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4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ป.1-ป.6, ม.1-ม.6)      
                 ปีการศึกษา 2554 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 1,068 0 21 35 75 84 151 220 482 633 59.27 
คณิตศาสตร ์ 1,068 0 47 61 67 111 127 128 527 654 61.24 
วิทยาศาสตร ์ 1,068 0 145 101 140 133 160 127 262 422 39.51 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1,068 0 26 38 65 126 185 201 427 612 57.30 

รายวิชาประวตัิศาสตร ์ 1,068 0 44 104 165 170 150 128 307 457 42.79 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1,068 0 0 0 0 9 60 182 817 877 82.12 
ศิลปะ 1,068 0 0 0 44 107 298 336 283 581 54.40 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 1,068 0 0 0 16 58 152 241 601 753 70.51 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 1,068 0 65 62 131 132 172 149 357 529 49.53 
สาระเพิ่มเติมคณิตศาสตร์  
(ภาษาอังกฤษ) 

1,068 0 12 35 38 73 104 128 678 782 73.22 

สาระเพิ่มเติมวิทยาศาสตร ์
(ภาษาอังกฤษ) 

1,068 0 189 109 122 137 148 120 243 391 36.61 

 

 
4.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

 

จ านวนละร้อยของนักเรียนท่ีมีคะแนนสูง
กว่าขีดจ ากัดลา่ง 

 

คณิตศาสตร ์ - - - - - 

ภาษาไทย - - - - - 

วิทยาศาสตร ์ - - - - - 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 

 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีมี
คะแนนสูงกว่าขีดจ ากดัล่าง 

 

คณิตศาสตร ์ 186 63.60 17.99 63.60 - 
ภาษาไทย 186 54.73 13.94 54.73 - 
วิทยาศาสตร ์ 186 48.87 14.54 48.87 - 
สังคมศึกษาฯ 186 58.62 13.60 58.62 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 186 66.28 11.99 66.28 - 
ศิลปะ 186 52.39 16.99 52.39 - 
การงานอาชีพฯ 186 64.41 14.41 64.41 - 
ภาษาต่างประเทศ 186 41.90 18.27 41.90 - 

 
 4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี

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

ฯลฯ - - - - - - - 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี

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

ฯลฯ - - - - - - - 
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 4.5 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 172 161 11 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 180 138 36 6 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 166 126 38 2 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 183 138 43 2 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 181 148 27 6 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 186 164 18 4 0 

รวม 1,068 875 173 20 0 
เฉลี่ยร้อยละ  81.93 16.20 1.87 0.00 

  

 4.6 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 172 89 50 33 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 180 90 77 13 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 166 110 42 14 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 183 107 63 13 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 181 26 58 97 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 186 88 68 30 - 

รวม 1,068 510 358 200 - 
เฉลี่ยร้อยละ  47.75 33.52 18.73 - 

 

 4.7 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 172 172 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 180 180 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 166 166 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 183 183 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 181 181 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 186 186 - 

รวม 1,068 1,068  
เฉลี่ยร้อยละ  100.00  
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4.8 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน  
 

ด้าน 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน
นักเรียน 

 
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน 

 
ร้อยละ 

1.ด้านความสามารถในการสื่อสาร 1,084 1,084 100 0 0 
2.ด้านความสามารถในการคิด 1,084 1,084 100 0 0 
3.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 1,084 1,084 100 0 0 
4.ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 1,084 1,084 100 0 0 
5.ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 1,084 1,084 100 0 0 

รวม 1,084 1,084 100 0 0 
เฉลี่ยร้อยละ   100 0 0 

 
 
 

 

 

 
 
 

 


