
บทท่ี ๓ 

 

ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

 ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  

ดังนี้ 

 

๑. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 

กลยุทธ์ท่ี ๑  พัฒนาระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรยีน ระบบการเรยีนรู ้และระบบพัฒนาผู้เรยีนโดยหลอมรวมสู่

การพัฒนาผู้เรยีนให้ประสบผลส าเร็จทางการเรียนรูต้ามขดีสมรรถนะเปน็รายบุคคล 

ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

 (มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

๑. โครงการระบบ

ดูแลช่วยเหลือ

นักเรยีน 

เชิงปริมาณ 

๑.นักเรยีนทุกคนได้รับดูแลช่วยเหลอื 

ตรงตามสภาพปัญหาอยา่งเปน็ระบบ

และมีความทั่วถงึ 

๒.ครูผู้สอนทุกคนมีความรูค้วาม

เข้าใจ ทัศนคติและมีทักษะการแนะ

แนวและดูแลช่วยเหลือนักเรยีนอยา่ง

มีประสิทธภิาพ  

เชิงคุณภาพ 

๑.นักเรยีนมีทักษะในการด าเนินชวีิต

ที่ถูกต้อง ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

๒.ครูมีความรูเ้ก่ียวกับการแนะแนว

และช่วยเหลือนักเรยีน 

๓.โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรยีนที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

เชิงปริมาณ 

๑.นักเรยีนทุกคนได้รับการ

ดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ

และทั่วถงึ อยูใ่นระดับด ี

๒.ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้

ความเข้าใจ ทักษะการแนะ

แนวและดูแลช่วยเหลือ

นักเรยีนอยา่งมีประสิทธิภาพ  

เชิงคุณภาพ 

๑.นักเรยีนมีทักษะในการ

ด าเนินชีวติที่ถูกต้อง ด ารงชีวติ

อย่างมีความสุข อยูใ่นระดับด ี

๒.ครูมีความรูเ้ก่ียวกับการ  

แนะแนวและช่วยเหลือนักเรยีน 

ระดับดีมาก 

๓.โรงเรยีนมีระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล อยู่ในระดับดี 

มาตรฐานดา้น

คุณภาพผู้เรยีน 

มฐ. ที ่๖ 

ผู้เรยีนมีทักษะใน

การท างาน รักการ

ท างาน สามารถ

ท างานรว่มกับผู้อื่น

ได้ และมีเจตคติที่ดี

ต่ออาชีพสุจรติ 

มาตรฐานดา้นการ

จัดการศึกษา 

มฐ. ที ่๑๒ 

สถานศึกษามีการ

ประกันคุณภาพ

ภายในของ

สถานศึกษาตามที่

ก าหนดใน

กฎกระทรวง 



๔๙ 
 

ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

 (มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

๒. โครงการ

ยกระดับคุณภาพ

และผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษา 

 

เชิงปริมาณ 

๑.ครูผู้สอนทุกคนตระหนักถึง

ความส าคัญของการยกระดับ

คุณภาพการเรียนรู ้ให้ผู้เรียนทุกคน

ได้เรยีนรูต้ลอดชีวติอย่างมีคุณภาพ 

๒.นักเรยีนทุกคนได้รับการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 

เชิงคุณภาพ 

๑.นักเรยีนได้รับการเรียนรูอ้ยา่งมี

คุณภาพตามมาตรฐานของ

สถานศึกษา 

๒.ครูผู้สอนมีแนวทางและนวตักรรม 

การพัฒนาผู้เรยีนที่มีคุณภาพส่งผล

ให้ผูเ้รียนมีผลการเรียนทีสู่งขึน้ 

เชิงปริมาณ 

๑.ครูผู้สอนทุกคนตระหนักถึง

ความส าคัญของการยกระดับ

คุณภาพการเรียนรู ้ให้ผู้เรียน

ทุกคนได้เรยีนรูต้ลอดชีวติ

อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับด ี

๒.นักเรยีนทุกคนได้รับการ

เรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ อยู่ใน

ระดับด ี

เชิงคุณภาพ 

๑.นักเรยีนได้รับการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ของสถานศึกษา ในระดับด ี

๒.นักเรยีนมีผลสมัฤทธิ์ทาง 

การเรียน โดยเฉลีย่อยู่ใน

ระดับด ี

มาตรฐานดา้นการ

จัดการศึกษา 

มฐ. ที ่๑๐ 

สถานศึกษามีการ

จัดหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู ้

และกจิกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรยีนอย่าง

รอบด้าน 

มฐ. ที ่๑๒ 

สถานศึกษามีการ

ประกันคุณภาพ

ภายในของ

สถานศึกษาตามที่

ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

๓. โครงการการ

พัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 

๑.เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคนตระหนักถึง

ความส าคัญของการพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาและจัดท าระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และ

มาตรฐานการศึกษาทีส่ถานศกึษา

ก าหนด 

๒.เพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน และ

นักเรยีนทุกคนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียน

ก าหนด  

เชิงปริมาณ 

๑.ครูผู้สอนทุกคนตระหนักถึง

ความส าคัญของการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและจดัท า

ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาของ สพฐ. และ

มาตรฐานการศึกษาที่

สถานศึกษาก าหนด อยู่ใน

ระดับด ี

๒.ผู้บริหาร ครูผู้สอน และ

นักเรยีนทุกคนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาที่

โรงเรียนก าหนด  

มาตรฐานดา้นการ

จัดการศึกษา 

มฐ. ที ่๑๒ 

สถานศึกษามีการ

ประกันคุณภาพ

ภายในของ

สถานศึกษาตามที่

ก าหนดใน

กฎกระทรวง 



๕๐ 
 

ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

 (มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

๔. โครงการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา  

เชิงปริมาณ 

๑.คณะครูทุกคนมีเอกสารพัฒนา

หลักสูตร  

๒.โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มีหลกัสูตร

ท้องถิ่นไวใ้ช้ในการจัดการเรยีนการ

สอน 

เชิงคุณภาพ 

๑.คณะครูทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้มี

เอกสารการพัฒนาหลักสตูรที่มี

คุณภาพประกอบการจัดการเรยีนรู้ 

๒.โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มีหลกัสูตร

ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ สอดคลอ้งกับ

ความจ าเป็น/ความต้องการของ

ท้องถิ่นและมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

เชิงปริมาณ 

๑.ครูทุกคนมีเอกสารพัฒนา

หลักสูตร  

๒.โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มี

หลักสูตรทอ้งถิ่นไวใ้ช้ในการ

จัดการเรียนการสอน 

เชิงคุณภาพ 

๑.เอกสารการพัฒนา

หลักสูตรมีคุณภาพใช้

ประกอบการจัดการเรียนรู ้

อยู่ในระดับด ี

๒.หลักสตูรทอ้งถิ่นมีคุณภาพ 

สอดคลอ้งกับความจ าเป็น

และความตอ้งการของท้องถิ่น 

อยู่ในระดับดี  

มาตรฐานดา้นการ

จัดการศึกษา 

มฐ. ที ่๑๐ 

สถานศึกษามีการ

จัดหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู ้

และกจิกรรม

พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรยีนอยา่งรอบ

ด้าน 

๕. โครงการ

สถานศึกษาสีขาว 

(ต้านยาเสพติด) สู่

เครอืข่าย 

เชิงปริมาณ 

๑.นักเรยีนทุกคนปลอดยาเสพติด 

๒.นักเรยีนทุกคนได้รับการพฒันา

ทักษะการเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ 

เชิงคุณภาพ 

๑.นักเรยีนมีทักษะการปอ้งกนัตนเอง

จากยาเสพติด 

๒.นักเรยีนมีจติส านึกรักตนเอง 

พัฒนาสุขภาพอนามยัและคณุภาพ

ชีวติ 

 

เชิงปริมาณ 

๑.นักเรยีนทุกคนปลอดยา 

เสพติด  

๒.นักเรยีนทุกคนได้รับการ

พัฒนาทักษะการเรียนรูอ้ย่าง

มีคุณภาพ  

เชิงคุณภาพ 

๑.นักเรยีนมีทักษะการปอ้งกนั

ตนเองจากยาเสพตดิ อยู่ใน

ระดับด ี

๒.นักเรยีนมีจติส านึกรัก

ตนเอง พัฒนาสุขภาพอนามยั

และคุณภาพชวีิต ระดับดี 

มาตรฐานดา้น

คุณภาพผู้เรยีน 

มฐ. ที ่๑ 

ผู้เรยีนมีสุขภาพที่ดี

และมสีุนทรยีภาพ 

มฐ. ที ่๕ 

ผู้เรยีนมีความรูแ้ละ

ทักษะที่จ าเป็นตาม

หลักสูตร 

 

 



๕๑ 
 

ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

 (มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

๖. โครงการ

ส่งเสรมิความ 

สามารถพิเศษด้าน

วิทยาศาสตร ์และ

คณิตศาสตร ์

เชิงปริมาณ 

  คัดเลอืกนักเรยีน ป.๔-ป.๖ สายช้ัน

ละ ๑ ห้องเรียน รวม ๓ ห้องเรยีน 

จ านวน ๑๕๐ คน 

เชิงคุณภาพ 

  นักเรยีนมีการพัฒนาความสามารถ

ด้านวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์

เต็มตามศักยภาพ จดัท าหลักสูตร

เพิ่มเติมจากนักเรียนปกติ และจัด

วิทยากรให้ความรู้เสรมิ ทนัตอ่

ความก้าวหนา้ของเทคโนโลยปีัจจุบัน 

เชิงปริมาณ 

   มีนักเรยีนห้องโครงการ

พิเศษด้านวิทยาศาสตรแ์ละ

คณิตศาสตร ์ช้ัน ป.๔-ป.๖  

๓ ห้องเรยีน จ านวน ๑๕๐ คน 

เชิงคุณภาพ 

   นักเรยีนได้พัฒนาความ 

สามารถด้านวิทยาศาสตรแ์ละ

คณิตศาสตรเ์ต็มตามศักยภาพ 

อยู่ในระดับดีมาก 

มาตรฐานดา้นการ

จัดการศึกษา 

มฐ. ที ่๑๐ 

สถานศึกษามีการ

จัดหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู ้

และกจิกรรม

พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรยีนอยา่งรอบ

ด้าน 

 

๗. โครงการ

ห้องเรียนพิเศษดา้น

ภาษาตา่งประเทศ 

ด้านวิชาการและ

ด้านอื่น ๆ   

(ห้องเรียนพิเศษ

ด้านภาษาอังกฤษ) 

เชิงปริมาณ 

   นักเรยีนทุกคนมีทักษะการใช้

ภาษาองักฤษในการสือ่สารที่ถูกต้อง  

เชิงคุณภาพ 

๑.นักเรยีนมีทักษะการใช้ภาษา 

อังกฤษในการสือ่สารที่ถูกต้องและ

คล่องแคล่ว  

๒.นักเรยีนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 

๓.นักเรยีนมีความมั่นใจในการใช้

ภาษาองักฤษสื่อสารกับบุคคลทั่วไป

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซยีน 

 

เชิงปริมาณ 

   นักเรยีนทุกคนมีทักษะการ

ใช้ภาษาองักฤษในการสือ่สาร

ที่ถูกต้อง  

เชิงคณุภาพ 

๑.นักเรยีนมีทักษะการใช้

ภาษาองักฤษในการสือ่สารที่

ถูกต้องและคลอ่งแคล่ว อยู่ใน

ระดับปานกลาง 

๒.นักเรยีนมีเจตคติทีด่ีตอ่

ภาษาองักฤษในระดับดี 

๓.นักเรยีนมีความมั่นใจใน

การใช้ภาษาองักฤษสื่อสารกับ

บุคคลทั่วไป อยูใ่นระดับด ี

 

มาตรฐานดา้นการ

จัดการศึกษา 

มฐ. ที ่๑๐ 

สถานศึกษามีการ

จัดหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู ้

และกจิกรรม

พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรยีนอยา่งรอบ

ด้าน 

 

 

 

 



๕๒ 
 

ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

 (มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

๘. โครงการ

ห้องเรียนพิเศษ 

MEP (Mini English 

Program) 

เชิงปริมาณ 

  คัดเลอืกนักเรยีน ป.๒-ป.๖  สายช้ัน

ละ ๑ ห้องเรียน รวม ๕ ห้องเรยีน 

จ านวน ๑๗๕ คน 

เชิงคุณภาพ 

๑.นักเรยีนได้มีความรู้ความเข้าใจ

ภาษาองักฤษในวิชาภาษาองักฤษ 

การงานอาชีพ พลศึกษา สุขศกึษา 

และศิลปะ 

๒.นักเรยีนสามารถสือ่สารภาษา 

อังกฤษกับเจ้าของภาษาและน าไปใช้ 

ในชีวติประจ าวนัได ้

๓.นักเรยีนมีเจตคติทีด่ีตอ่ภาษา 

อังกฤษและสามารถน าไปเป็นพืน้ฐาน

ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเตมิได ้

เชิงปริมาณ 

  มนีักเรยีนหอ้งโครงการ MEP 

ช้ัน ป.๒-ป.๖ รวม ๕ ห้องเรียน 

จ านวน ๑๗๕ คน 

เชิงคุณภาพ 

๑.นักเรยีนได้เรยีนวิชา

ภาษาองักฤษ การงานอาชีพ 

พลศึกษา สุขศึกษา และศลิปะ

กับครูชาวต่างประเทศ 

๒.นักเรยีนสามารถสื่อสารภาษา   

อังกฤษกับเจ้าของภาษา อยูใ่น

ระดับด ี

๓.นักเรยีนมีเจตคติทีด่ีตอ่

ภาษาองักฤษและสามารถน าไป

เป็นพืน้ฐานในการศึกษาหา

ความรู้ อยูใ่นระดับด ี

มาตรฐานดา้นการ

จัดการศึกษา 

มฐ. ที ่๑๐ 

สถานศึกษามีการ

จัดหลักสูตร

กระบวนการเรียนรู ้

และกจิกรรม

พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรยีนอยา่งรอบ

ด้าน 

  

๙. โครงการ

ห้องเรียนพิเศษ EP 

(English Program) 

เชิงปริมาณ 

  นักเรยีนช้ันอนุบาลปีที ่๑-๒ 

จ านวน ๒ หอ้งเรียน ทั้งหมด ๕๐ คน 

เชิงคุณภาพ 

  นักเรยีนมีความสามารถในการใช้

ภาษาองักฤษในการสือ่สารเป็น

พืน้ฐานในระดับประถมศึกษา 

เชิงปริมาณ 

   มีนักเรยีนโครงการ EP ช้ัน

อนุบาลปีที่ ๑-๒ จ านวน  ๒ 

ห้องเรียน ทั้งหมด  ๕๓  คน 

เชิงคุณภาพ 

   นักเรยีนมีความสามารถใช้

ภาษาองักฤษในการสือ่สาร

อย่างง่ายๆ ได้ในระดับดี 

มาตรฐานดา้นการ

จัดการศึกษา 

มฐ. ที ่๑๐ 

สถานศึกษามีการ

จัดหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู ้

และกจิกรรม

พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรยีนอยา่งรอบ

ด้าน 
 

 

 



๕๓ 
 

ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

 (มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑๐. โครงการ       

จินตคณิต    

เชิงปริมาณ 

   นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๒-๕ 

ทุกคน ผ่านการฝึกทักษะกระบวนการ

คดิ  (โปรแกรมการเรียนการสอน 

จินตคณิต) 

เชิงคุณภาพ 

   นักเรยีนได้รับการพัฒนาทกัษะ

กระบวนการคิด  ด้วยคณติคดิเร็วที่

สอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรูใ้น

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์  

และทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียน

สื่อความ 

เชิงปริมาณ 

   นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 

๒-๕ ทุกคน ผ่านการฝึกทักษะ

โปรแกรมการเรยีนการสอนจินต

คณิต 

เชิงคุณภาพ 

   นักเรยีนได้พัฒนาทักษะ

กระบวนการคิดด้วยโปรแกรม

คณิตคดิเร็ว อยู่ในระดับด ี

มาตรฐานดา้น

คุณภาพผู้เรยีน 

มฐ. ที ่๔ 

ผู้เรยีนมี

ความสามารถใน

การคิดอย่างเป็น

ระบบคดิ

สรา้งสรรค ์ 

ตัดสนิใจ แกป้ัญหา

ได้อย่าง

สมเหตสุมผล 

๑๑. โครงการ

ประชาธิปไตย     

ในโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 

๑.นักเรยีนทุกคนมีความรูค้วามเข้าใจ

เก่ียวกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

๒.คณะกรรมการสภานักเรยีนตาม

โครงการประชาธิปไตยในโรงเรยีน 

จ านวน ๒๐ คน 

เชิงคุณภาพ 

๑.นักเรยีนรูแ้ละเขา้ใจหลักการ

ประชาธิปไตย 

๒.นักเรยีนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยและ

ระบอบประชาธิปไตย 

๓.ส่งเสรมิความเป็นผู้น าและการ

ท างานเปน็ทีมด้วยการปฏิบตัจิรงิ 

๔.เสริมสรา้งคุณลักษณะที่พงึ

ประสงคใ์ห้แก่นักเรียน 

เชิงปริมาณ 

 ๑.นักเรยีนทุกคนมีความรูค้วาม

เข้าใจเก่ียวกับการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย 

๒.คณะกรรมการสภานักเรยีน

ตามโครงการประชาธิปไตยใน

โรงเรียน จ านวน ๒๐ คน 

เชิงคุณภาพ 

๑.นักเรยีนรูแ้ละเขา้ใจหลักการ

ประชาธิปไตย อยูใ่นระดับดี

มาก 

๒.นักเรยีนสามารถเป็นผูน้ าและ

ผู้ตามในการท างานเป็นทมี อยู่

ในระดับดีมาก 

๓.นักเรยีนมีคุณลักษณะที่พงึ

ประสงค ์อยู่ในระดับดีมาก 

มาตรฐานดา้น

คุณภาพผู้เรยีน 

มฐ. ที ่๔ 

ผู้เรยีนมีความ 

สามารถในการคิด

อย่างเป็นระบบ  

คดิสรา้งสรรค ์ 

ตัดสนิใจ แกป้ัญหา

ได้อย่างสมเหตุสมผล 

มฐ. ที ่๖ 

ผู้เรยีนมีทักษะใน

การท างาน รักการ

ท างาน สามารถ

ท างานรว่มกับผู้อื่น

ได้ และมีเจตคติที่ดี

ต่ออาชีพสุจรติ 

 

 



๕๔ 
 

ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

 (มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

๑๒. โครงการ

ส่งเสรมิสุขภาพ

นักเรยีน 

เชิงปริมาณ 

   นักเรยีนทุกคน มีสุขภาพแขง็แรง 

สมบูรณท์ั้งดา้นรา่งกายและจิตใจ 

เชิงคุณภาพ 

๑.นักเรยีนมสีุขภาพแขง็แรง สมบูรณ์

ทั้งด้านรา่งกายและจติใจ 

๒.นักเรยีนสามารถน าหลักการใน

การออกก าลังกายไปใช้ใน

ชีวติประจ าวันได้อย่างต่อเนือ่ง 

เชิงปริมาณ 

   นักเรยีนรอ้ยละ ๙๐ มี

สุขภาพแข็งแรง สมบูรณท์ั้ง

ด้านรา่งกายและจิตใจ 

เชิงคุณภาพ 

๑.นักเรยีนมสีุขภาพแขง็แรง 

สมบูรณท์ั้งดา้นรา่งกายและ

จิตใจ อยู่ในระดับด ี

๒.นักเรยีนน าหลักการในการ

ออกก าลังกายไปใช้ใน

ชีวติประจ าวันได้ในระดับดี 

มาตรฐานดา้น

คุณภาพผู้เรยีน 

มฐ. ที ่๑ 

ผู้เรยีนมีสุขภาวะที่

ดีและมีสุนทรยีภาพ 

๑๓. โครงการ

พัฒนาการศึกษา

ปฐมวัย 

เชิงปริมาณ 

๑.นักเรยีนปฐมวยัทุกคนได้รับ

ความรู้และมีวธิีปฏิบัตตินทีส่่งเสริม

คุณภาพชวีิตที่ดี มีมาตรฐาน 

๒.จัดกจิกรรมสุนทรยีภาพให้เกดิ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกเ่ด็ก

ปฐมวัยทุกคน 

เชิงคุณภาพ 

๑.นักเรยีนปฐมวยัได้รับการเรียนรู้

อย่างสมดุลและมีความสุขในการ

เรียนรู ้

๒.นักเรยีนปฐมวัยได้รับการพัฒนา

สุนทรยีภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เชิงปริมาณ 

๑.นักเรยีนปฐมวยัทุกคน

ได้รับความรู้และมีวธิีปฏิบัติ

ตนที่สง่เสริมคุณภาพชวีิตทีด่ี 

มีมาตรฐานทีด่ ี

๒.กจิกรรมสุนทรยีภาพเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แกเ่ด็กปฐมวัย ในระดับด ี

เชิงคุณภาพ 

๑.นักเรยีนปฐมวยัได้รับการ

เรียนรูอ้ย่างสมดลุและมี

ความสุขในการเรียนรู ้ใน

ระดับด ี

๒.นักเรยีนปฐมวัยได้รับการ

พัฒนาสุนทรยีภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน ในระดับด ี

มาตรฐานดา้น

คุณภาพผู้เรยีน 

มฐ. ที ่๑ 

เด็กมีพัฒนาการ

ด้านรา่งกาย 

มฐ. ที ่๒ 

เด็กมีพัฒนาการ

ด้านอารมณ์และ

จิตใจสมวัย 

มฐ. ที ่๓ 

เด็กมีพัฒนาการ

ด้านสังคม 

มฐ. ที ่๔ 

เด็กมีพัฒนาการ

ด้านสติปัญญา 

 

 



๕๕ 
 

ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

 (มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

14. โครงการ

ส่งเสรมิคุณธรรม 

จรยิธรรม และ

มารยาทไทย 

เชิงปริมาณ 

1. นักเรยีนมีคุณธรรม จรยิธรรม 

วินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์ และ

ประหยัดอดออม รอ้ยละ 90 

2. นักเรยีนมีความรับผดิชอบ 

สามารถปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน

ได ้

เชิงคุณภาพ 

    ครูและนักเรยีนให้ความร่วมมือใน

การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกจิ

พอเพียง มีคุณธรรม จรยิธรรม มี

วินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์ และ

ประหยัดอดออม 

เชิงปรมิาณ 

1. นักเรยีนมีคุณธรรม 

จรยิธรรม วินยัในตนเอง มี

ความซื่อสัตย ์และประหยดั

อดออม อยูใ่นระดับด ี

2. นักเรยีนมีความรับผดิชอบ 

สามารถปฏิบัติตามกฎของ

โรงเรียนได้ อยูใ่นระดับดี 

เชิงคุณภาพ 

    ครูและนักเรยีนให้ความ

รว่มมือในการปฏิบัตติามหลัก

เศรษฐกจิพอเพยีง มีคุณธรรม 

จรยิธรรม มีวนิัยในตนเอง มี

ความซื่อสัตย ์และประหยดั

อดออม อยูใ่นระดับด ี

มาตรฐานดา้นการ

จัดการศึกษา 

มฐ. ที ่๑๐ 

สถานศึกษามีการ

จัดหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู ้

และกจิกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรยีน

อย่างรอบดา้น 

15. โครงการ    

สืบสานศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย 

เชิงปริมาณ 

นักเรยีนทุกคนได้รับการเรยีนรู ้

สนับสนุนความสามารถทั้งในด้าน

ศิลปะ ดนตร ีและนาฏศลิป์ 

เชิงคุณภาพ 

นักเรยีนได้เรยีนรู ้มีความซาบซึ้งใน

อารมณ์ มีเจตคติที่ดตี่อการอนุรักษ์

และสืบทอดวัฒนธรรมดา้นศลิปะ 

ดนตร ีและนาฏศิลป์ไทย 

เชิงปริมาณ 

นักเรยีนทุกคนได้รับการ

เรยีนรู ้สนับสนุนความสามารถ

ทั้งในด้านศิลปะ ดนตร ีและ

นาฏศลิป ์ในระดับด ี

เชิงคุณภาพ 

นักเรยีนได้เรยีนรู ้มีความ

ซาบซึง้ในอารมณ ์มีเจตคติที่

ดีต่อการอนุรักษ์และสืบทอด

วัฒนธรรมด้านศลิปะ ดนตร ี

และนาฏศลิป์ไทย ในระดับด ี

มาตรฐานดา้นการ

จัดการศึกษา 

มฐ. ที ่๑๐ 

สถานศึกษามีการ

จัดหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู ้

และกจิกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรยีน

อย่างรอบดา้น 

 

 

 



๕๖ 
 

กลยุทธ์ท่ี ๒  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยหลอมรวมสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

 (มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

๑. โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 

เชิงปริมาณ 

   บุคลากรทุกคนเข้าอบรม สมัมนา 

ประชุมเชิงปฏิบัติการในสถานศึกษา 

สถาบันหรือหน่วยงานตา่งๆ ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 

เชิงคุณภาพ 

   สรา้งวสิัยทศัน์บุคลากรให้ได้รับ

ความรู้เพิ่มเติม และน าความรูม้า

บูรณาการพัฒนาศักยภาพของ

ตนเอง และเป็นประโยชน์ในการเรียน

การสอน 

เชิงปริมาณ 

   บุคลากรครูได้เข้าอบรม 

สัมมนา ประชุมเชงิปฏิบัติการ

ในสถานศึกษา มหาวิทยาลยั

ในท้องถิน่ และสถานศึกษา

เอกชน อยูใ่นระดับด ี

เชิงคุณภาพ 

   ครูมีวสิัยทัศน์ และน า

ความรู้มาบูรณาการพัฒนา

ศักยภาพของตนเองเพื่อ

ประโยชน์ในการเรียนการสอน

อยู่ในระดับดีมาก 

มาตรฐานดา้นการ

จัดการศกึษา 

มฐ. ท่ี ๗ 

ครูปฏบัิตงิานตาม

บทบาทหน้าท่ีอยา่งมี

ประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานดา้น      

อัตลักษณข์อง

สถานศกึษา 

มฐ. ท่ี ๑๔ 

การพัฒนาสถานศกึษา

ให้บรรลุตามเป้าหมาย

ตามวสิัยทัศน์ ปรัชญา 

และจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น  

๓. โครงการจัดจ้าง

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

โรงเรียนอนุบาล

ภูเก็ต 

เชิงปริมาณ    

   โรงเรียนมีอตัราก าลงัเพยีงพอกับ

ความต้องการ 

เชิงคุณภาพ   

๑.โรงเรียนจดัอัตราก าลงัให้เพียงพอ

ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

๒.โรงเรียนจดัสรรงบประมาณในการ

จัดจ้างบุคลากร ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ 

เชิงปริมาณ    

   โรงเรียนมีอตัราก าลงั

เพยีงพอกับความต้องการ  

เชิงคุณภาพ   

๑.โรงเรียนสามารถจัด

อัตราก าลงัให้เพียงพอในการ

จัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

ในระดับด ี

๒.โรงเรียนจดัสรร

งบประมาณในการจัดจา้ง

บุคลากร ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ อยู่ในระดับดีมาก 

มาตรฐานดา้นการ

จัดการศกึษา 

มฐ. ท่ี ๘ 

ผู้บริหารปฏบัิตงิาน

ตามบทบาทหน้าท่ี

อย่างมปีระสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 

มฐ. ท่ี ๑๒ 

สถานศกึษามกีาร

ประกันคุณภาพ 

ภายในของสถานศกึษา

ตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง 



๕๗ 
 

กลยุทธ์ท่ี ๓  จัดระบบแหล่งเรยีนรูเ้พื่อให้ผู้เรียนเข้าถงึและได้รับการเรียนรูอ้ย่างหลากหลาย 

ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

 (มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

๑. โครงการ

กจิกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน 

(มีกิจกรรมย่อย) 

เชิงปริมาณ 

  ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนการ

สอนจากแหล่งเรยีนรู้ที่มีคุณภาพ 

เชิงคุณภาพ 

๑.นักเรยีนได้รับการเรียนรูจ้าก

แหล่งเรยีนรูท้ี่มีคุณภาพโดย

กระบวนการเรียนรูแ้บบพึ่งพาตนเอง 

(IS) 

เชิงปริมาณ 

  ครูทุกคนจัดการเรียนการ

สอนจากแหล่งเรยีนรู้ที่มี

คุณภาพ  

เชิงคุณภาพ 

๑.นักเรยีนได้รับการเรียนรู้

จากแหล่งเรยีนรูท้ี่มีคุณภาพ 

โดยกระบวนการเรียนรูแ้บบ 

มาตรฐานดา้นการ

จัดการศึกษา 

มฐ. ที ่๑๐ 

สถานศึกษามีการ

จัดหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู ้

และกจิกรรมพัฒนา 

คุณภาพผู้เรยีน 

 

 

๒.ครูผู้สอนมีการจดัท ารายงานผล

การพัฒนาผู้เรยีนจากการศึกษา

แหล่งเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคล 

๓.ครูผู้สอนมีนวตักรรมการพัฒนา

ผู้เรยีนโดยใช้แหล่งเรยีนรูท้ีม่ีคุณภาพ

และได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่สู่

สาธารณชน 

พึ่งพาตนเอง ในระดับดี 

๒.ครูผู้สอนจัดท ารายงานผล

การพัฒนาผู้เรยีนจาก

การศึกษาแหล่งเรยีนรูเ้ป็น

รายบุคคล อยู่ในระดับดีมาก 

๓.ครูผู้สอนมีนวตักรรมการ

พัฒนาผู้เรยีนโดยใช้แหลง่

เรยีนรูท้ี่มีคุณภาพ อยู่ในระดับดี 

อย่างรอบดา้น 

มฐ. ที ่๑๒ 

สถานศึกษามีการ

ประกันคุณภาพ

ภายในของ

สถานศึกษาตามที่

ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

๒. โครงการ

ห้องสมุดมีชวีิต   

เชิงปริมาณ 

  โรงเรียนมหี้องสมดุเป็นแหลง่เรียนรู้ 

จ านวน ๑ แหง่ 

เชิงคุณภาพ 

๑.ห้องสมดุเป็นแหล่งเรยีนรูท้ี่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ 

๒.ผู้เรยีนมีนสิัยรักการอา่นและ

แสวงหาความรู ้

เชิงปริมาณ 

  โรงเรียนมหี้องสมดุเป็น

แหล่งเรยีนรู ้จ านวน ๑ แห่ง 

เชิงคุณภาพ 

๑.ห้องสมดุเป็นแหล่งเรยีนรูท้ี่

เอือ้ต่อการเรียนรูอ้ยูใ่นระดับดี

มาก 

๒.ผู้เรยีนมีนสิัยรักการอา่นและ

แสวงหาความรู้อยูใ่นระดับดี 

 

มาตรฐานดา้นการ

สรา้งสงัคมแห่งการ

เรียนรู้ 

มฐ. ที ่๑๓ 

สถานศึกษามีการ

สรา้ง ส่งเสรมิ 

สนับสนุน ให้

สถานศึกษาเปน็

สังคมแห่งการ

เรียนรู้ 
 

 



๕๘ 
 

ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

 (มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

3. โครงการศูนย์

ต้นแบบการศึกษา

ปฐมวัย 

เชิงปรมิาณ 

1. โรงเรียนมีศนูยต์้นแบบการศึกษา

ปฐมวัย จ านวน 1 แหง่ 

2. ครูผู้สอนปฐมวัยทุกคนเปน็ต้นแบบ

การจัดประสบการณส์ าหรับเด็ก

ปฐมวัย 

เชิงคุณภาพ 

๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการของ

ศูนย์การศึกษาปฐมวัยเปน็แบบอย่าง 

๒. โรงเรียนเป็นศนูย์กลางเครอืข่าย

การเรียนรูแ้ละบรกิารวิชาการด้าน

การศึกษาปฐมวัย 

เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนมีศนูยต์้นแบบ

การศึกษาปฐมวยั จ านวน 1 แห่ง 

2. ครูผู้สอนปฐมวัยทุกคนเปน็

ต้นแบบการจัดประสบการณ์

ส าหรับเด็กปฐมวัย อยู่ในระดบั

ดีมาก 

เชิงคุณภาพ 

๑. โรงเรียนมีระบบบริหาร

จัดการของศนูย์การศึกษา

ปฐมวัยเป็นแบบอย่าง ในระดบั

ดีมาก 

๒. โรงเรียนเป็นศนูย์กลาง

เครอืข่ายการเรียนรูแ้ละ

บรกิารวิชาการด้านการศึกษา

ปฐมวัย ในระดับดมีาก 

มาตรฐานดา้นการ

จัดการศึกษา 

มฐ. ที ่๗ 

ครูปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าทีอ่ยา่ง

มีประสิทธภิาพและ

เกิดประสิทธิผล 

 

กลยุทธ์ท่ี ๔  พัฒนาการบริหารจัดการโดยหลอมรวมหลักธรรมาภิบาล ระบบประกันคุณภาพ การควบคุม

ภายใน และการใช้เทคโนโลยีเขา้ช่วยเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
 

ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

 (มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

๑. โครงการบรหิาร

งบประมาณแบบ

มุ่งเน้นผลงาน 

เชิงปริมาณ 

1. มกีารใช้จา่ยงบประมาณที่

ครอบคลุมทั้งปริมาณ คุณภาพ อยา่ง

มีประสิทธภิาพและประสิทธิผล    

ตรงตามวัตถุประสงค ์ตรวจสอบได ้

รอ้ยละ 85 

 

เชิงปริมาณ 

1. มกีารใช้จา่ยงบประมาณที่

ครอบคลุมทั้งปริมาณ คุณภาพ 

อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ตรงตามวัตถุประสงค ์

ตรวจสอบได้ ในระดับด ี

มาตรฐานดา้นการ

จัดการศึกษา 

มฐ. ที ่๗ 

ครูปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าทีอ่ยา่ง

มีประสิทธภิาพและ

เกิดประสิทธิผล 



๕๙ 
 

ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

 (มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

 2. นักเรยีนและบุคลากรทาง 

การศึกษาได้รับประโยชน์จากการใช้

งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุม้ค่า 

รอ้ยละ 90 

เชิงคุณภาพ 

1. มกีารใช้จา่ยงบประมาณที่

ครอบคลุมทั้งปริมาณ คุณภาพ อยา่ง

มีประสิทธภิาพและประสิทธิผล ตรง

ตามวัตถุประสงค ์ตรวจสอบได้ อยู่ใน

เกณฑด์ี 

2. นักเรยีนและบุคลากรทางการ

ศึกษาได้รับประโยชน์จากการใช้

งบประมาณและทรัพยากรอยา่ง

คุม้ค่า 

2. นักเรยีนและบุคลากรทาง 

การศึกษาได้รับประโยชน์จาก

การใช้งบประมาณและทรัพยากร

อย่างคุม้ค่า อยู่ในระดับดี 

เชิงคุณภาพ 

1. มกีารใช้จา่ยงบประมาณที่

ครอบคลุมทั้งปริมาณ คุณภาพ 

อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ตรงตามวัตถุประสงค์ 

ตรวจสอบได้ ในระดับด ี

2. นักเรยีนและบุคลากร

ทางการศึกษาได้รับประโยชน์

จากการใชง้บประมาณและ

ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า อยู่ใน

ระดับด ี

มฐ. ที ่๘ 

ผู้บริหารปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหนา้ที่

อย่างมี

ประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

๒. โครงการบรหิาร

จัดการการเงินและ

พัสดุในสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 

๑.โรงเรียนมีสื่อและวสัดุการศึกษาไว้

ใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนการ

สอนอย่างเพยีงพอ รอ้ยละ ๑๐๐ 

๒.การใช้จา่ยเงนิอุดหนนุเกิด

ประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน     

รอ้ยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ 

๑.การใช้จา่ยเงนิอุดหนนุเกิดประโยชน์

ต่อการเรียนการสอน 

๒.การจัดซื้อ จดัจ้าง จดัหา เป็นไป

ด้วยความถูกต้องรวดเร็ว โปรง่ใส และ

การเบกิจา่ยเป็นไปตามระเบยีบของ

ทางราชการ 

เชิงปริมาณ 

๑.โรงเรียนมีสื่อและวสัดุ

การศึกษาไว้ใชใ้นการจดั

กจิกรรมการเรียนการสอน

อย่างเพยีงพอ อยู่ในระดับดี  

๒.การใช้จา่ยเงนิอุดหนนุเกิด

ประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน     

อยู่ในระดับด ี

เชิงคุณภาพ 

๑.การใช้จา่ยเงนิอุดหนนุเกิด

ประโยชน์ตอ่การเรยีนการสอน 

๒.การจัดซื้อ จดัจ้าง จดัหา 

เป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว 

โปรง่ใส และการเบกิจา่ยเป็นไป

ตามระเบยีบของทางราชการ 

 มาตรฐานด้านการ

จัดการศึกษา 

มฐ. ที ่๘ 

ผู้บริหารปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหนา้ที่

อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 

 



๖๐ 
 

ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

 (มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

๓. โครงการปรับปรุง

ห้องเรยีน 

ห้องปฏิบัติการ  

ภูมิทัศน์ และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม 

เชิงปริมาณ 

   ครูและนักเรยีนทุกคนมสี่วนรว่มใน

การปรับปรุงห้องเรียน หอ้งพเิศษ 

แหล่งเรยีนรู ้สภาพแวดล้อมใน

โรงเรียนให้สะอาด เรียบรอ้ย 

สวยงาม 

 เชิงคุณภาพ 

   โรงเรยีนได้รับการพัฒนา ปรับปรุง 

ซอ่มแซมอาคารสถานที่ วัสดอุุปกรณ์

ให้พร้อมใช้งาน ปลอดภยั 

เชิงปริมาณ 

   ครูและนักเรยีนทุกคนม ี

ส่วนร่วมในการปรับปรุง

ห้องเรียน หอ้งพิเศษ แหล่ง

เรียนรู ้สภาพแวดล้อมใน

โรงเรียนให้สะอาด เรียบรอ้ย 

สวยงาม อยูใ่นระดับดี 

 เชิงคุณภาพ 

   โรงเรยีนได้รับการพัฒนา 

ปรับปรุง ซอ่มแซมอาคาร

สถานที่ วัสดุอุปกรณใ์ห้พร้อม

ใช้งาน ปลอดภยั อยู่ในระดับด ี

มาตรฐานดา้นการ

จัดการศึกษา 

มฐ. ที ่๑๑ 

สถานศึกษามีการ

จัดสภาพแวดลอ้ม

และการบรกิารที่

ส่งเสรมิให้ผูเ้รียน

พัฒนาเต็มศักยภาพ 

๔. โครงการปรับปรุง 

ต่อเติมอาคาร 

อเนกประสงค์  

เชิงปริมาณ 

  โรงเรียนมอีาคารอเนกประสงคท์ี่มี

พืน้ที่ใชง้านเพิม่มากขึน้ จ านวน 1 

หลัง 

เชิงคุณภาพ 

  อาคารอเนกประสงคม์ีความมั่นคง 

สะอาด และปลอดภัย อยู่ในสภาพใช้

งานได้ดอียา่งมีประสิทธิภาพ 

 

เชิงปริมาณ 

  โรงเรยีนมีอาคารอเนกประสงค์

ที่มีพื้นที่ใช้งานเพิ่มมากขึ้น ใน

การจัดกจิกรรมที่หลากหลาย 

จ านวน 1 หลงั 

เชิงคุณภาพ 

  อาคารอเนกประสงคม์ีความ

มั่นคง สะอาด และปลอดภัย 

อยู่ในสภาพใช้งานได้ดอีย่างมี

ประสิทธิภาพ  อยู่ในระดับ    

ดีมาก 

มาตรฐานดา้นการ

จัดการศึกษา 

มฐ. ที ่๑๐ 

สถานศึกษามีการ

จัดหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู ้

และกจิกรรม

พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรยีนอยา่งรอบ

ด้าน 

๕. โครงการอาหาร

กลางวันส าหรับ

นักเรยีนช้ันอนุบาล

และประถมศึกษา 

เชิงปรมิาณ 

  นักเรยีนระดับกอ่นประถมศกึษาและ

ระดับประถมศึกษาทุกคน ไดร้ับ

อาหารกลางวนัทุกวันในวนัเปดิเรียน 

 

 

เชิงปริมาณ 

  นักเรยีนระดับกอ่น

ประถมศึกษาและระดับ

ประถมศึกษาทุกคน ได้รับ

อาหารกลางวนัทุกวันในวนัเปดิ

เรียน อยู่ในระดับด ี

มาตรฐานดา้น

คุณภาพผู้เรยีน 

มฐ. ที ่๑ 

ผู้เรยีนมีสุขภาวะทีด่ี

และมสีุนทรยีภาพ 

 



๖๑ 
 

ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

 (มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

 เชิงคุณภาพ 

๑.นักเรยีนได้รับสารอาหารที่

เพยีงพอและถูกหลักโภชนาการ 

๒.นักเรยีนมสีุขภาพพลานามยัที่

แข็งแรง สมบูรณ์ 

๓.นักเรยีนมีน้ าหนัก ส่วนสงู และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

เชิงคุณภาพ 

๑.นักเรยีนได้รับสารอาหารที่

เพยีงพอและถูกหลัก

โภชนาการ อยูใ่นระดับดีมาก 

๒.นักเรยีนมสีุขภาพ

พลานามัยที่แขง็แรง สมบูรณ ์

อยู่ในระดับด ี

๓.นักเรยีนมีน้ าหนัก ส่วนสงู 

และมสีมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑ ์อยู่ในระดับดี 

 

๖. โครงการติดตัง้

ระบบเครอืข่ายและ

พัฒนางาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศสู่

มาตรฐานสากล 

เชิงปริมาณ 

1. จัดตั้งศนูย์ปฏิบตัิการเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับสถานศึกษา 

2. ติดตั้งระบบเครือข่ายครอบคลุมทุก

พืน้ที่ในโรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 

    โรงเรียนมีระบบเครือข่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่มีคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 

1. จัดตั้งศนูย์ปฏิบตัิการ

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับ

สถานศึกษา 

2. ติดตั้งระบบเครือข่าย

ครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 

    โรงเรียนมีระบบเครือข่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่มีคุณภาพ ในระดับด ี

มาตรฐานดา้นการ

จัดการศึกษา 

มฐ. ที ่๑๒ 

สถานศึกษามีการ

ประกันคุณภาพ

ภายในของ

สถานศึกษาตามที่

ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

๗. โครงการ

ความสัมพนัธ์

โรงเรียนกับชุมชน 

เชิงปริมาณ 

๑.โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก

ผู้ปกครองและชุมชนเข้ารว่มประชุม 

ผู้ปกครองภาคเรยีนละ ๑ คร้ัง 

๒.โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก

ชุมชนในการพัฒนาด้านการศกึษา

และโครงการต่าง ๆ อยา่งน้อย ๕-๗ 

คร้ังภายในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

เชิงปริมาณ 

 ๑.โรงเรียนได้รับความร่วมมอื

จากผูป้กครองและชุมชนเข้า

รว่มประชุมภาคเรยีนละ ๑ คร้ัง  

๒.โรงเรียนได้รับความร่วมมือ

จากชุมชนในการพัฒนาด้าน

การศึกษาและโครงการตา่ง ๆ 

อย่างน้อย ๕-๗ คร้ังภายในปี

การศึกษา ๒๕๕๗ อยู่ใน

ระดับดีมาก 

มาตรฐานดา้นการ

สรา้งสงัคมแห่งการ

เรียนรู ้  

มฐ. ที ่๑๓ 

สถานศึกษามีการ

สรา้ง ส่งเสรมิ 

สนับสนุน ให้

สถานศึกษาเปน็ 

สังคมแห่งการ

เรียนรู้ 



๖๒ 
 

ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

 (มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี)้ 

 เชิงคุณภาพ 
๑.เป็นการเผยแพร่ขา่วสาร 

เกียรติยศ ชื่อเสียงและความสามารถ

ของนักเรยีนและบุคลากรในโรงเรยีน

ไปสู่ชุมชน                                                                                                                                                                                 

๒.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ

โรงเรยีนให้เป็นที่รู้จักอยา่งแพรห่ลาย                                                                         

๓.สรา้งความเข้าใจอันดีต่อกัน 

ระหว่างบ้าน องคก์รทางศาสนา 

สถาบันทางวิชาการ และองคก์ร

ภาครัฐและเอกชน 

เชิงคุณภาพ 
๑.ชื่อเสียงและความสามารถ

ของนักเรยีน และบุคลากรใน

โรงเรียนได้เผยแพร่ไปสู่ชุมชน  

อยู่ในระดับดี                                                                                                                                                                                

๒.กจิกรรมของโรงเรียน ได้

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง

และชุมชนรับทราบ อยู่ใน

ระดับด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 
 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

ด้านท่ี ๑  มาตรฐานด้านคณุภาพผู้เรยีน 
 

 มาตรฐานท่ี ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านรา่งกาย 
  

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๑.๑  มนี้ าหนักส่วนสูงเปน็ไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
๑ ๐.๘๕      

๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๑.๕ ๑.๓๖      
๑.๓ มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพของตน ๑.๕ ๑.๓๘      
๑.๔ หลีกเลีย่งต่อสภาวะที่เสีย่งตอ่โรค

อุบัติเหต ุภยั และสิง่เสพตดิ  
๑ ๐.๙๕      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑ ๕ ๔.๕๔      

 

 ๑. วิธกีารพัฒนา 

โรงเรียนได้จัดประสบการณแ์ละกจิกรรมเสรมิประสบการณ์ เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของ

มาตรฐานที่ ๑ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้  จัดให้มีการช่ังน้ าหนักวัดและวัดส่วนสูงของนักเรียนประจ าเดือน 

กจิกรรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การศึกษาระดับปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการ โดยการให้เด็กได้เล่น

บทบาทสมมุติตามมุมต่างๆ มุมเกมการศึกษา มุมธรรมชาติ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเคลื่อนไหวและ

จังหวะ  กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน โครงการอาหารกลางวัน ให้เด็กรับประทาน

อาหารกลางวันและอาหารเสริมนมทุกคน ให้เด็กล้างมือก่อนรับประทานอาหาร แปรงฟันหลังรับประทาน

อาหารกลางวัน นอนหลับพักผอ่น กจิกรรมโฮมรูม  อบรมนักเรยีนเพื่อให้นักเรยีนรับทราบข่าวสารที่ถูกต้อง 

 ๒. ผลการพัฒนา  

 ผู้เรยีนรักการออกก าลังกาย ชอบเล่นกลางแจ้ง ส่วนมากมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ สามารถ

ใช้และการประสานสัมพันธ์กันของกล้ามเนือ้ใหญ่-กล้ามเนือ้เล็กเหมาะสมกับวัย สามารถเลือกรับประทาน

อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ระมัดระวังตนในการเล่น/ท ากิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันให้ปลอดภัย  

เห็นโทษของสิ่งเสพติดให้โทษและสิ่งมอมเมา รักการออกก าลังกายดูแลสุขภาพของตนเอง 

 ๓. แนวทางการพัฒนา  

 โรงเรียนควรหากิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมผู้เรียนที่มีน้ าหนักและส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ให้มี

พัฒนาการที่สมวัย 

 



๖๔ 
 

 มาตรฐานท่ี ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๒.๑ รา่เริงแจ่มใส มีความรูส้กึที่ดีต่อตนเอง ๑ ๐.๙๘      
๒.๒ มีความมั่นใจและกลา้แสดงออก ๑ ๐.๙๓      
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับ

วัย 
๑ ๐.๙๒      

๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตร ีการเคลื่อนไหว 

และรักธรรมชาต ิ
๒ ๑.๙๘      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒ ๕ ๔.๘๑      

 

 ๑. วิธกีารพัฒนา 

 โรงเรียนได้จัดประสบการณแ์ละกจิกรรมเสรมิประสบการณ์ เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของ

มาตรฐานที่ ๒ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรม

บทบาทสมมุติ กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะ กิจกรรมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมหนูน้อยคน

เก่ง  กิจกรรมหนูรักสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การศึกษาระดับปฐมวัย กิจกรรม

กลางแจ้ง และกจิกรรมกฬีาสี 

 ๒. ผลการพัฒนา  

 ผู้เรยีนมั่นใจและกล้าแสดงออก รา่เริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน มีความกระตือรือร้นใน

การท างาน และท างานจนส าเร็จ มีความภาคภูมิใจในการท างาน ตลอดจนเล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

ได้ ผู้เรยีนรูคุ้ณคา่สิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญตนเพื่อ

ส่วนรวม และมีส่วนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนควรจัดกิจกรรมนอกโรงเรียนให้ผู้เรียนได้มสี่วนร่วมกับชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 
 

 มาตรฐานท่ี ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๓.๑ มีวินยั รับผดิชอบ เช่ือฟงัค าสั่งสอน

ของพ่อแม ่ครูอาจารย ์
๒ ๑.๗๒      

๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลอื

แบ่งปัน 
๑ ๐.๙๕      

๓.๓ เล่นและท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ ๑ ๐.๙๕      
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ

ศาสนาที่ตนนับถอื 
๑ ๐.๙๓      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓ ๕ ๔.๕๕      

 

 ๑. วิธกีารพัฒนา 

โรงเรียนได้จัดประสบการณแ์ละกจิกรรมเสรมิประสบการณ์ เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของ

มาตรฐานที่ ๓  โดยจัดกจิกรรม ดังนี้ กจิกรรมพัฒนาการจัดประสบการณก์ารศึกษาระดับปฐมวัย กิจกรรม

การสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย กจิกรรมหนูน้อยคนเก่ง กิจกรรมหนูเป็นเด็กดี กิจกรรมคาราวานเสริมสร้าง

เด็ก และกจิกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

 ๒. ผลการพัฒนา  

 ผู้เรยีนรูจ้ักจัดของเล่น ของใช้ รู้จักการรอคอย มีความรับผดิชอบ เช่ือฟัง  ไม่น าสิ่งของของผู้อื่นมา

เป็นของตน มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่น มีมารยาทในการพูด การฟัง 

การรับประทานอาหาร การแสดงความเคารพต่อผู้อื่นตามวัฒนธรรมไทย และปฏิบัติตนตามศาสนาที่ตน

นับถอื 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 

 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมวันแม่ให้กับเด็กระดับปฐมวัย การท าความเคารพแม่ รวมถึงอธิบายถึง

ความส าคัญของวันไหว้ครู การระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ท าให้เด็กเกิดความกตัญญูกตเวที และ

การปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย   

 

 

 

 

 

 



๖๖ 
 

 มาตรฐานท่ี ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๔.๑ สนใจเรียนรูส้ิง่รอบตัว ซกัถามอย่าง

ตั้งใจและรักการเรียนรู ้
๑ ๐.๙๕      

๔.๒ มคีวามคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่

เกิดจากประสบการณก์ารเรียนรู้ 
๑ ๐.๙๗      

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๑ ๐.๙๘      
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร ์
๑ ๐.๙๒      

๔.๕ มีจินตนาการและความคดิสรา้งสรรค์ ๑ ๐.๙๑      
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔ ๕ ๔.๗๓      

 

 ๑. วิธกีารพัฒนา 

 โรงเรียนได้จัดประสบการณ์และกจิกรรมเสรมิประสบการณ์ เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของ

มาตรฐานที่ ๔ โดยจัดกจิกรรม ดังนี้ กจิกรรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การศึกษาระดับปฐมวัย กิจกรรม

หนูน้อยคนเกง่ กจิกรรมหนูน้อยรักการอ่าน กจิกรรมหนูอยากรู้ กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก กิจกรรม

วันส าคัญ กิจกรรมพี่เล่าน้องฟัง และกจิกรรมสรา้งสรรคง์านศิลปะ เช่น วาดภาพระบายสี การปั้นดินน้ ามัน  

การพับกระดาษ การฉกีปะ การตัดปะ การประดิษฐ์เศษวัสดุ  

 ๒. ผลการพัฒนา  

 ผู้เรียนรู้จักปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ รอบตัวด้วยความเต็มใจ รู้จักซักถามในสิ่งที่อยากรู้ 

ผู้เรียนพูด/บอก/เล่าความต้องการ ความรู้สึกของตนเอง และถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้

เหมาะสมกับวัย มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ สามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสม

กับวัย  ผู้เรยีนถา่ยทอดความคิดตามจินตนาการของตนเองได้ และสรา้งสรรคผ์ลงานได้หลากหลาย 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนควรมีกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มากขึ้น ให้

เด็กเกดิทักษะในการส ารวจ สังเกต จดจ า การตั้งค าถามที่ตนสนใจ และ ฝึกให้เด็กรู้จักแหล่งเรียนรู้รอบตัว

เพื่อฝึกประสบการณก์ารเรียนรูเ้พิ่มขึน้   

 

 

 

 



๖๗ 
 

ด้านท่ี  ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   
 

 มาตรฐานท่ี  ๕  ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธพิล 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และ

ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย 

และสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการจัด

ประสบการณ ์

๒ ๒.๐๐      

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณท์ี่

สอดคลอ้งกับหลักสูตรการศกึษา

ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์

การเรียนรูท้ี่หลากหลาย สอดคล้องกับ

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๒ ๒.๐๐      

๕.๓ ครูบรหิารจัดการช้ันเรยีนที่สร้างวนิัย    

เชิงบวก 
๒ ๒.๐๐      

๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 

สอดคลอ้งกับพัฒนาการของเด็ก 
๒ ๒.๐๐      

๕.๕  ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมนิ

พัฒนาการของเด็กอยา่งหลากหลาย 

และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็ก

แกผู่้ปกครอง 

๒ ๑.๙๐      

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจดัการเรียนรูท้ี่ตน

รับผดิชอบและใช้ผลในการปรบัการจัด

ประสบการณ ์

๒ ๑.๗๕      

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกดิการเรียนรูไ้ด้

ตลอดเวลา 
๒ ๒.๐๐      

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเดก็และผู้ปกครอง ๒ ๒.๐๐      

๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน

การศึกษาปฐมวัย 
๒ ๒.๐๐      

๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทศัน์และน ามาไตรต่รอง

เพื่อใช้ประโยชนใ์นการพัฒนาเด็ก 
๒ ๑.๗๕      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕ ๒๐ ๑๙.๔๐      



๖๘ 
 

 ๑. วิธกีารพัฒนา 

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาให้ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยครูศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา เป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดท า

แผนการจัดประสบการณ์ มีการสอนแบบบูรณาการ มีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับผู้เรียน การวิจัย

ช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนที่ เอื้อต่อการ

เรียนรู ้

 ๒. ผลการพัฒนา  

 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  ครูปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเด็กเพื่อสร้างความร่วมมือในการ

พัฒนาเด็กและท าให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ครูสามารถใช้

สื่อและเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาการของเด็ก 

ใช้วธิีการและเครื่องมือวัดและประเมินการพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย เช่น การสังเกต การบันทึก

พฤติกรรม การสนทนา การสัมภาษณ์ที่เหมาะสมกับเด็ก และสรุปรายงานผลการพัฒนาของเด็กให้

ผู้ปกครองทราบ ครูมีการศึกษาเด็กเป็นรายกรณี  เพื่อการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และเพื่อพัฒนา

ความสามารถให้เต็มศักยภาพ  ครูจัดสภาพแวดล้อมหรือแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ครู

แสดงความรู้สึกที่ดีและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กและผู้ปกครอง แสดงน้ าใจไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อผู้มาขอ

บรกิาร ให้การบริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค ครูสามารถจัดท าสารนิทัศน์เพื่อใช้ในการพัฒนาเด็ก 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 

สนับสนุนครูให้มีการพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้มีการเข้ารับการอบรมและพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินตนเองเพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย ในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เพื่อน า

ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กต่อไป 
  

 มาตรฐานท่ี ๖  ผู้บริหารปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด

การศึกษาปฐมวัย 
๓ ๓.๐๐      

๖.๒ ผู้บริหารมีวสิยัทัศน ์ภาวะผู้น า และ

ความคิดริเร่ิมที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวยั 
๓ ๓.๐๐      

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม

และใช้ขอ้มลูการประเมนิผลหรอืการวจิัย

เป็นฐานคดิทัง้ดา้นวิชาการและการ

จัดการ 

๓ ๓.๐๐      



๖๙ 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบรหิารจัดการการศึกษา

ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันา

คุณภาพสถานศึกษา 

๓ ๒.๔๐      

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
๓ ๓.๐๐      

๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรกึษาทาง

วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา

ปฐมวัยเด็กเตม็ศักยภาพและเต็มเวลา 

๓ ๓.๐๐      

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ

บรหิารจัดการศึกษาปฐมวัย 
๒ ๒.๐๐      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๖ ๒๐ ๑๙.๔๐      

 

 ๑. วิธกีารพัฒนา 

ผู้บริหารได้ปฏิบัติตนเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่  ๖  โดยการประพฤติปฏิบัติตนให้มี

คุณธรรมจรยิธรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ในการบรหิาร  มีความมุ่งมั่นในการบริหารเพื่อผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ยึดหลักความถูกต้อง มี

ความยุติธรรม ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ครูผูส้อนมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อุทิศเวลาให้กับการ

ท างาน มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถแสดงทิศทางการพัฒนาการศึกษาใน

อนาคตได้อย่างเหมาะสมกับบรบิทของสถานศึกษาและท้องถิ่น รเิร่ิมวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ๒. ผลการพัฒนา  

 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย จุดหมาย โครงสร้างของ

หลักสูตร คุณลักษณะตามวัยของเด็ก ผู้บริหารสามารถก าหนดวิธีการใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ คุ้มค่า คุ้มทุน  

มีความเป็นไปได้สูง น าองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของ

โรงเรียน ให้ความส าคัญกับงานวิชาการด้านปฐมวัย โดยมีการศึกษาค้นคว้าติดตามความก้าวหน้าทาง

วิชาการและมีผลงานทางวิชาการ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน เป็น

การรว่มคิด รว่มด าเนินการ และรว่มรับผิดชอบ จัดให้มีแผนการปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด มีการก าหนดขอบเขต บทบาท หน้าที่ ความ

รับผดิชอบตามโครงสรา้งการบรหิาร มีการมอบหมายการตัดสินใจและความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบ ผู้บริหารมีความรู้เรื่องหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร มีความสามารถในการน า



๗๐ 
 

หลักสูตรไปใช้จัดการศึกษาปฐมวัย โดยการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้น

ผลงาน และการบรหิารทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 ๓. แนวทางการพัฒนา 

ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาและประเมินครูให้เป็นวิชาชีพช้ันสูงอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง ให้มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ มีการวางระบบและกลไกที่ดีในการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างจรงิจัง  

 

 มาตรฐานท่ี  ๗  แนวการจดัการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ

สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบตัิไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

๔ ๔      

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มสี่วนร่วมทุกฝา่ย

ตระหนักและเข้าใจหลักการจดัการศึกษา

ปฐมวัย 

๔ ๔      

๗.๓ จัดกจิกรรมเสรมิสรา้งความตระหนักรู้

และความเข้าใจการจัดการศกึษาปฐมวัย 
๔ ๔      

๗.๔ สรา้งการมสี่วนร่วมและแสวงหาความ

รว่มมือกับผูป้กครอง ชุมชน และท้องถิ่น 
๔ ๔      

๗.๕ จัดสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก

อย่างรอบดา้น 
๔ ๔      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๗ ๒๐ ๒๐.๐๐      

 

 ๑. วิธกีารพัฒนา 

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาแนวการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ให้ครูมีความสามารถในการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยครูศึกษาหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย  เป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย การประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับผู้เรียน    

จัดท าแผนจัดประสบการณ์  มีการสอนแบบบูรณาการ  มีการวิจัยช้ันเรียน  การจัดสภาพแวดล้อมใน

บรเิวณโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 

 



๗๑ 
 

๒. ผลการพัฒนา  

 โรงเรียนจัดท าหลักสูตรที่พัฒนาเด็กให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมาย  มาตรฐาน

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน จัดให้คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการก าหนดการจัดการศึกษาปฐมวัย สร้างความ

ตระหนักและความเข้าใจให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมที่

กระตุ้นพัฒนาการทางสมอง ตอบสนองความสามารถของเด็กและพัฒนาการความคิดสรา้งสรรค ์โรงเรียน

มีห้องเรียน หรือห้องพิเศษอื่นๆ ได้มาตรฐาน  ห้องสมุดมีขนาดมาตรฐานและมีหนังสือเพียงพอ มีการจัด

บริเวณให้เด็กได้สัมผัสธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวอย่างเหมาะสม มีการตรวจตรา

ดูแลซอ่มบ ารุงให้อยู่ในสภาพที่ใชก้ารได้ดี ปลอดภัยและให้บริการเด็กได้อย่างเพยีงพอ 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนาแนวการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วน และการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน  

 

 มาตรฐานท่ี ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๘.๑  ก าหนดมาตรฐานการศกึษาปฐมวัยของ 

       สถานศึกษา 
๑ ๑.๐๐      

๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา   

       การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที ่
๑ ๐.๘๒      

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช ้

      สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
๑ ๑.๐๐      

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ 

      ด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 

      การศึกษาของสถานศึกษา 

๐.๕ ๐.๕๐      

๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน  

      และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา 

      คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 

๐.๕ ๐.๕๐      

๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการ 

      ประเมนิคุณภาพภายใน 
๑ ๐.๘๕      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๘ ๕ ๔.๖๗      
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 ๑. วิธกีารพัฒนา 

โรงเรียนมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีการจัดระบบโครงสร้างการ

บรหิารงาน จัดระบบสารสนเทศ จัดท าและพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา และมีการด าเนินงานตามแผน  

มีการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยมีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี มีการพัฒนาศักยภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา เช่น การจัดอบรมครูในการจัดท าแผนประสบการณ์ อบรมด้านวิชาการต่างๆ  

ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบ มีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและจัดสวัสดิการให้บุคลากร

อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ท าให้ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้เรียน ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในคุณภาพ

การบรหิารงานของสถานศึกษา 

 ๒. ผลการพัฒนา  

 โรงเรียนมอบหมายความรับผิดชอบ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม  มีการ

ประกาศใช้และน าไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียนที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ

และปัจจุบันและใช้สารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มี

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เป็นไปตาม

กฎกระทรวงก าหนดว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับ

การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ไปวางแผนพัฒนาการศึกษา   

และมีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและหรือแผนปฏิบัติการประจ าปีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้

ต่อเนื่อง มอบหมายและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือชุมชนทราบอย่างเปิดเผย 

 ๓. แนวทางการพัฒนา  

โรงเรียนควรมีการจัดองค์กร โครงสร้าง และระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูง และ

ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์  มีค าสั่งมอบหมายงาน และมีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการวาง

ระบบระเบียบรองรับการบริหารเพื่อให้มีความคล่องตัว มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบทัน

ต่อการใช้งาน และน าไปใช้ในการบรหิารจัดการได้ทันที 
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ด้านท่ี  ๓  มาตรฐานด้านคณุภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

 

 มาตรฐานท่ี ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๙.๑ เป็นแหล่งเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาการเรียนรู้

ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
๒.๕ ๒.๕๐      

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ว่มกันภายใน

สถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากับ

ครอบครัว ชุมชน และองคก์รที่เกี่ยวข้อง 

๒.๕ ๒.๕๐      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๙ ๕ ๕.๐๐      

 

 ๑. วิธกีารพัฒนา 

จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  มีอาคารเรียนเหมาะสม  มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ

ความปลอดภัย มหี้องสมุด สนามเด็กเล่น เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และพานักเรียนศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา รวมถึงเชิญวิทยากรในท้องถิ่น มาให้ความรู้แก่นักเรียนในกิจกรรมคาราวาน

เสริมสรา้งเด็ก  

 ๒. ผลการพัฒนา  

 โรงเรียนมีการรวบรวมข้อมูลความรู้ของภูมิปัญญาและความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จัดท า

ทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น  มีการประสานความร่วมมือในการวางแผนการใช้แหล่ง

เรียนรู้และ ภูมิปัญญา เพื่อให้บริการแก่ครู เด็กและชุมชน โรงเรียนร่วมกับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่

เก่ียวข้อง จัดกจิกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

บริหารโดยการใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา ควรมีการ

เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น สนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 



๗๔ 
 

ด้านท่ี ๔  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

 

 มาตรฐานท่ี ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสยัทัศน์ และจุดเน้นการจัดการ 

ศึกษาปฐมวัย 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๑๐.๑ จัดโครงการ กจิกรรมพัฒนาเด็กให ้

        บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทศัน์   

        และจุดเนน้การจัดการศึกษาปฐมวัยของ 

        สถานศึกษา 

๓ ๓.๐๐      

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๒ ๒.๐๐      
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๑๐ ๕ ๕.๐๐      

 

๑. วิธกีารพัฒนา 

 โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อให้เด็กบรรลุตามมาตรฐานที่ ๑๐ ดังนี้ กิจกรรมพัฒนา 

การจัดประสบการณก์ารศึกษาระดับปฐมวัย กิจกรรมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมหนูน้อยคน

เก่ง  กจิกรรมหนูเป็นเด็กดี กจิกรรมคาราวานเสริมสรา้งเด็ก และกจิกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

 ๒. ผลการพัฒนา  

 โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นการจัดการ 

ศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา มีการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนด และประเมินผล

การด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมรายงานผลการด าเนินการเมื่อเสร็จสิ้นการ

ด าเนินงาน โรงเรียนจัดกจิกรรมพัฒนาจนผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่พึงพอใจของโรงเรียนและ

ชุมชน   

 ๓. แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียน โดยมีการร่วมมือกันทุกภาคส่วน  

ทั้งโรงเรยีน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา 

วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน  

 

 

 

 

 



๗๕ 
 

ด้านท่ี ๕  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  

 

 มาตรฐานท่ี ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับ

คุณภาพให้สูงขึน้ 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๑๑.๑ จัดโครงการ กจิกรรมส่งเสรมิ สนับสนุน 

        ตามนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษา 

        ปฐมวัย 

๓ ๒.๔๒      

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๒ ๑.๖๒      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๑๑ ๕ ๔.๐๔      

 

 ๑. วิธกีารพัฒนา 

โรงเรียนจัดประสบการณ์และกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อให้เด็กบรรลุตามตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ 

๑๐ โดยจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้สื่อการ

เรียนรูท้ี่หลากหลาย ฝึกให้เด็กได้คิดสรา้งสรรคแ์ละมีจินตนาการตามวัย มกีารศึกษาแหล่งเรยีนรู ้พาเด็กไป

แหล่งเรยีนรู้ทัง้ในและนอกโรงเรยีนและ ฝึกให้เด็กเกดิทักษะในการส ารวจ สังเกต จดจ า การตั้งค าถามที่ตน

สนใจ  เรียนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูร้อบตัว 

 ๒. ผลการพัฒนา  

 โรงเรียนจัดท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

ได้แก่ กิจกรรมคาราวานเสริมสรา้งเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมสารนิทัศน์   

ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามที่ก าหนด สอดคล้องกับนโยบาย มีการประเมินผลโครงการ /กิจกรรมและ

ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ และรายงานผลการด าเนินการจัดกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  โรงเรียน

ประเมินผลการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ มีการผลการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับของ

ผู้เกี่ยวข้อง และรายงานผลการด าเนินงานให้ผูเ้ก่ียวข้องรับทราบ 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนควรมีการบรหิารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้

มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน บรหิารโดยการใช้โรงเรยีนเป็นฐาน  

 

 

 

 



๗๖ 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ด้านท่ี ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรยีน   

 

 มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรยีนมสีุขภาวะที่ดีและมสีุนทรยีภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๑.๑  มสีุขนสิัยในการดูแลสุขภาพและ 

      ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
๐.๕ ๐.๔๖      

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
๐.๕ ๐.๔๔      

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิง่เสพติดให้โทษ

และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่

เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภยั 

อุบัติเหต ุและปัญหาทางเพศ 

๑ ๐.๙๖      

๑.๔ เห็นคุณคา่ในตนเอง มีความมั่นใจ  

      กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
๑ ๐.๙๓      

๑.๕ มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีและให้เกยีรติผู้อื่น ๑ ๐.๘๙      

๑.๖ สรา้งผลงานจากการเข้ารว่มกิจกรรม

ด้านศลิปะ ดนตรี/นาฏศลิป์ กฬีา/

นันทนาการตามจนิตนาการ 

๑ ๐.๙๑      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑ ๕ ๔.๕๙      

 

๑. วิธกีารพัฒนา 

 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้

ของมาตรฐานที่ ๑ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้  ฝึกสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

รูจ้ักปอ้งกันตนเองจากสิ่งเสพติด นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

และให้เกียรติผู้อื่น สามารถเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ โดยด าเนิ น

กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน โครงการนาฏศิลป์ไทย โครงการวง   

โยธวาทิต  โครงการอาหารกลางวัน  โครงการห้องเรียนสีขาวรณรงคป์้องกันยาเสพติด 

  

 



๗๗ 
 

๒. ผลการพัฒนา  

 นักเรียนรักการออกก าลังกาย ชอบเล่นกลางแจ้ง ส่วนมากมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 

สามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ระมัดระวังตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ นักเรียน

กล้าแสดงออก เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตร ีนาฏศิลป์ กฬีาและนันทนาการด้วยความมั่นใจ 

๓. แนวทางการพัฒนา 

 โรงเรยีนควรจัดกจิกรรมที่จะช่วยส่งเสรมินักเรยีนที่มีน้ าหนักและส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ให้มี

พัฒนาการที่สมวัย 

 

 มาตรฐานท่ี ๒  ผู้เรยีนมีคุณธรรม จรยิธรรม และคา่นยิมที่พงึประสงค ์
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ตาม  

      หลักสูตร 
๒ ๑.๗๗      

๒.๒ เอือ้อาทรผูอ้ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อ

ผู้มีพระคุณ 
๑ ๐.๙๐      

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่

แตกต่าง 
๑ ๐.๙๕      

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า รว่มอนุรักษ์ และ

พัฒนาสิ่งแวดลอ้ม 
๑ ๐.๘๖      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒ ๕ ๔.๔๘      

 

๑. วิธกีารพัฒนา 

      โรงเรียนได้จัดประสบการณแ์ละกจิกรรมเสรมิประสบการณ์ เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของ

มาตรฐานที่ ๒ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้  กิจกรรมค่ายพุทธบุตร กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 

กจิกรรมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย กจิกรรมหนูเป็นเด็กดี กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว กิจกรรมวันส าคัญ 

โครงการสหกรณร์า้นคา้ นักเรยีนมองเห็นความส าคัญของการอดออม และประโยชน์ของการรวมกลุ่ม เพื่อ

ประโยชน์ร่วมกัน กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน  

นักเรยีนเข้าใจในหลักประชาธิปไตย  

 ๒. ผลการพัฒนา  

 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังครูอาจารย์ มีความ

กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีการแสดงความเคารพต่อผู้อื่นตามวัฒนธรรมไทย มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน 

ช่วยเหลือผู้อื่น ท างานรว่มกับผู้อื่นได้ดี และรูคุ้ณคา่ในการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 



๗๘ 
 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 

  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเน้นให้

นักเรียนรู้จักประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สมบัติส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า ภูมิใจในความเป็นไทย เห็น

คุณคา่ภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 

 

 มาตรฐานท่ี ๓  ผู้เรยีนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู ้และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๓.๑ มีนสิยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองจากหอ้งสมดุ แหลง่เรยีนรู ้

และสือ่ตา่งๆ รอบตัว 

๒ ๑.๘๐      

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 

และตั้งค าถามเพื่อคน้คว้าหาความรู้

เพิ่มเติม 

๑ ๐.๘๘      

๓.๓ เรยีนรูร้ว่มกันเป็นกลุม่ แลกเปลี่ยน

ความคดิเห็นเพื่อการเรยีนรูร้ะหว่างกัน 
๑ ๐.๘๘      

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรูแ้ละ

น าเสนอผลงาน 
๑ ๐.๙๒      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓ ๕ ๔.๔๙      

 

 ๑. วิธกีารพัฒนา   

 โรงเรียนได้จัดประสบการณแ์ละกจิกรรมเสรมิประสบการณ์ เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของ

มาตรฐานที่ ๓ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ จัดกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง รักเรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรอย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้แก่ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมหนูอยากรู ้

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ กิจกรรม

พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ และกจิกรรมวันส าคัญ   

 ๒. ผลการพัฒนา 

  นักเรียนรู้จักปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ รอบตัวด้วยความเต็มใจ รู้จักซักถามในสิ่งที่อยากรู้  

และถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้เหมาะสมกับวัย  ถ่ายทอดความคิดตามจินตนาการของ



๗๙ 
 

ตนเองได้ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว

ได้ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานได้หลากหลาย  และน าเสนอผลงานได้ นักเรียน

สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียนหรือน าเสนอด้วยวิธีต่างๆ สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ นักเรยีนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้  

 ๓. แนวทางการพัฒนา 

  โรงเรียนควรส่งเสริมทักษะด้านการอ่านด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีนิสัย

รักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึน้ รวมถงึการรวบรวมข้อมูลความสามารถทางด้านวิชาการ

ของนักเรียน เพื่อทราบความถนัดและความสนใจของนักเรียนแต่ละคน และส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา

ความ สามารถเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง 

 

 มาตรฐานท่ี ๔  ผู้เรยีนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสรา้งสรรค ์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้

อย่างสมเหตสุมผล   
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๔.๑  สรุปความคดิจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู 

และสือ่สารโดยการพูดหรือเขยีนตาม

ความคิดของตนเอง 

๒ ๑.๗๖      

๔.๒  น าเสนอวิธีคิด วิธีแกป้ัญหาด้วยภาษา

หรอืวิธีการของตนเอง 
๑ ๐.๘๙      

๔.๓  ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสนิใจ

แกป้ัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
๑ ๐.๘๖      

๔.๔ มีความคดิรเิริ่ม และสรา้งสรรค์ผลงาน

ด้วยความภาคภูมิใจ 
๑ ๐.๘๙      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔ ๕ ๔.๔๐      

 

๑. วิธกีารพัฒนา 

  โรงเรียนจัดประสบการณ์และกิจกรรมเสริมประสบการณ์  เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตัวบ่งชี้ของ

มาตรฐานที่ ๔ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่าง

หลากหลายโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญและใช้ทักษะกระบวนการคิด ได้มีการฝึกทักษะการคิดในรูปแบบต่างๆ 

เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในการท างาน หรือการคิดเชงิสรา้งสรรคส์ าหรับผลงาน ได้แก่ กิจกรรมรักการ

อ่าน กิจกรรมหนูอยากรู้ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรม

นิทรรศการวิชาการ กิจกรรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ จัดโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน นักเรียนได้



๘๐ 
 

ฝึกทักษะในการบริหารจัดการในองค์กร ฝึกให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยกระบวนทางวิทยาศาสตร์ 

สามารถตัดสินใจแกป้ัญหาโดยมีเหตุมีผล 

๒. ผลการพัฒนา  

 นักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารได้ตามความคิดของตนเอง 

ถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้เหมาะสมกับวัย มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ได้ด้วย

ตนเอง สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้หลากหลาย น าเสนอผลงานได้ด้วยความภาคภูมิใจ และสามารถ

ตัดสินใจในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

๓. แนวทางการพัฒนา 

  ครูผู้สอนควรฝึกกระบวนการท างานที่เป็นกระบวนการกลุ่ม และกระบวนการทางวิทยาศาสตรเ์ป็น

ขั้นตอน และให้ความส าคัญต่อการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการท างานให้กับนักเรียน เพราะเป็นคุณสมบัติ

พืน้ฐานส าคัญของการท างานและการด าเนินชีวติต่อไป 

 

 มาตรฐานท่ี ๕  ผูเ้รียนมีความรู้และทักษะที่จ าเปน็ตามหลกัสูตร 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๕.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตล่ะ

กลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์ 
๑ ๐.๗๔      

๕.๒  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม

หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ ์
๑ ๐.๘๐      

๕.๓  ผลการประเมนิการอ่าน คดิวิเคราะห์ 

และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 
๒ ๑.๙๘      

๕.๔  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม

เกณฑ์ 
๑ ๑.๐๐      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕ ๕ ๔.๕๒      

 

๑. วิธกีารพัฒนา 

 โรงเรียนจัดประสบการณ์และกิจกรรมเสริมประสบการณ์  เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตัวบ่งชี้ของ

มาตรฐานที่ ๕  โดยจัดกิจกรรมดังนี้ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่าง

หลากหลายโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ จัดกจิกรรมการปฏิบัติจริงและศึกษาจากแหล่งเรียนรู้เพื่อให้นักเรียน

มีความรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการแสดงออก และน าเสนองานด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ กิจกรรม

รักการอ่าน กิจกรรมหนูอยากรู้ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรม



๘๑ 
 

นิทรรศการวชิาการ กจิกรรมสอนเสริมในช้ัน ป.๓ และ ป.๖  กิจกรรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ กิจกรรม

วันส าคัญ กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม

นักเรยีน 

๒. ผลการพัฒนา  

  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มเป็นไปตามเกณฑ์ ผลประเมินสมรรถนะส าคัญตาม

หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ และมีผลการ

ทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

๓. แนวทางการพัฒนา 

  โรงเรียนควรจัดการสอนซอ่มเสริมในทุกระดับช้ัน เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทกุกลุ่ม

สาระสงูขึน้อย่างตอ่เนื่อง 

 

 มาตรฐานท่ี ๖  ผู้เรยีนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรว่มกับผู้อืน่ได้ และมีเจตคติ

ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๖.๑  วางแผนการท างานและด าเนินการจน

ส าเร็จ 
๒ ๑.๗๕      

๖.๒  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 

และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๑ ๐.๙๕      

๖.๓ ท างานรว่มกับผู้อื่นได ้ ๑ ๐.๙๑      
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจรติและหา

ความรู้เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
๑ ๐.๙๕      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖ ๕ ๔.๕๖      

 

๑. วิธกีารพัฒนา 

  โรงเรียนจัดประสบการณ์และกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของ

มาตรฐานที่ ๖  ดังนี ้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

และหลักสูตรโรงเรยีนมาตรฐานสากล และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญและใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม วางแผนการท างานและท างานอย่างมีความสุข ส่งเสริมนักเรียนเข้า

ประกวดและแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมจากหน่วยงานที่จัดขึน้ ได้แก่ กจิกรรมชุมนุมต่างๆ ที่นักเรียนถนัด

และสนใจ กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น 

กจิกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กจิกรรมนิทรรศการวิชาการ กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน และกิจกรรม

วันส าคัญ   



๘๒ 
 

๒. ผลการพัฒนา  

  นักเรยีนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน มีกระบวนการท างานตามขั้นตอน ท างานรว่มกับผู้อื่น

ได้ดี รู้จักวางแผนท างาน ท างานอย่างมีความสุข มีความภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีความรู้ที่ดีต่อ

อาชีพสุจริต นักเรียนได้เลือกเรียนกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและสนใจ สามารถพัฒนาทักษะของ

นักเรียนเพื่อเข้าร่วมประกวดและแข่งขันในงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ และงานศิลปหัตถกรรมจาก

หน่วยงานที่จัดขึน้   

๓. แนวทางการพัฒนา 

  โรงเรียนควรส่งเสริมการพัฒนานักเรียนในทุกๆ ด้าน ตามความความถนัดและความสามารถของ

นักเรียน เพื่อให้เกดิความภูมิใจในผลงานตนเอง  

 

ด้านท่ี ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

 

 มาตรฐานท่ี ๗  ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเปา้หมายคุณภาพผู้เรยีน

ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 

สมรรถนะและคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค ์

๑ ๐.๙๖      

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล   

และใช้ขอ้มลูในการวางแผนการจัดการ

เรียนรูเ้พื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน 

๑ ๐.๙๗      

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท้ี่

ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

และพัฒนาการทางสติปัญญา   

๒ ๑.๙๒      

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม

ผนวกกับการน าบรบิทและภมูปิัญญา

ของท้องถิน่มาบูรณาการในการจัดการ

เรียนรู ้

๑ ๐.๙๓      

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมนิผลที่มุ่งเนน้การ

พัฒนาการเรียนรูข้องผู้เรยีน ด้วย

วิธีการที่หลากหลาย 

๑ ๑.๐๐      

 



๘๓ 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรกึษา และแกไ้ข

ปัญหาให้แกผู่้เรยีนทั้งด้านการเรยีนและ

คุณภาพชวีิตด้วยความเสมอภาค 

๑ ๑.๐๐      

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ

จัดการเรียนรูใ้นวิชาทีต่นรับผดิชอบ 

และใช้ผลในการปรับการสอน 

๑ ๐.๙๕      

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเปน็แบบอย่างที่ด ี

และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
๑ ๑.๐๐      

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ

มอบหมายเต็มเวลา เตม็ความสามารถ 
๑ ๑.๐๐      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗ ๑๐ ๙.๗๓      
 

๑. วิธกีารพัฒนา 

  โรงเรียนจัดประสบการณ์และกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของ

มาตรฐานที่ ๖ ดังนี ้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีการก าหนด

เปา้หมายคุณภาพผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พงึประสงค ์มีการ

คดิวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคล และใช้ขอ้มูลในการวางแผนการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรยีน มี

การออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา  

สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ

ในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การบันทึก

พฤติกรรม การสนทนา การสัมภาษณ์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ครูมีการศึกษาเด็กเป็นรายกรณี เพื่อการปรับ

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคแ์ละเพื่อพัฒนาความสามารถให้เต็มศักยภาพ ครูให้ค าแนะน า ค าปรกึษาและแก้ไข

ปัญหาให้แก่ผูเ้รียน ได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ ครูจัดสภาพ 

แวดล้อมหรือแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และ

จัดการเรยีนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มเวลาเต็มความสามารถ 

๒. ผลการพัฒนา  

  ส่งเสรมิให้ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ มีวัฒนธรรม

การวิจัยในองคก์ร 

๓. แนวทางการพัฒนา 

           โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูมีงานวิจัยในช้ันเรียนตามรูปแบบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมความ 

กา้วหน้าทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  



๘๔ 
 

 มาตรฐานท่ี ๘  ผู้บริหารปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๘.๑  ผู้บริหารมีวสิัยทศัน ์ภาวะผู้น า และ

ความคิดริเร่ิมที่เน้นการพัฒนาผู้เรยีน 
๑ ๑.๐๐      

๘.๒  ผู้บริหารใชห้ลักการบริหารแบบมีส่วน

รว่มและใช้ขอ้มูลผลการประเมินหรอื

ผลการวิจัยเป็นฐานคดิทัง้ด้านวิชาการ

และการจัดการ 

๒ ๒.๐๐      

๘.๓  ผู้บริหารสามารถบรหิารจัดการ

การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่

ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๒ ๑.๖๐      

๘.๔  ผู้บริหารสง่เสริมและพฒันาศักยภาพ

บุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย

อ านาจ 

๒ ๑.๖๐      

๘.๕  นักเรยีน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ

ผลการบรหิารการจัดการศึกษา 
๑ ๑.๐๐      

๘.๖  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรกึษาทาง

วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา

เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๒ ๒.๐๐      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘ ๑๐ ๙.๒      

 

๑. วิธกีารพัฒนา 

  โรงเรียนได้ด าเนินการบรหิารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบรหิาร มีความ

มุ่งมั่นในการบริหารเพื่อผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ยึดหลักความถูกต้อง มีความยุติธรรม มี

วสิัยทัศน์  เป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถแสดงทิศทางการพัฒนาการศึกษาในอนาคตได้อย่างเหมาะสมกับ

บริบทของโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ริเริ่มวิธีการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่องและให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทาง

เดียวกัน 

๒. ผลการพัฒนา  

  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน สามารถก าหนดวิธีการ

ใหม่ๆ ที่เกดิประโยชน์ คุ้มคา่ คุม้ทุน มีความเป็นไปได้สูง น าองคก์รไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ 

พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา โดยมีการศึกษาค้นคว้าติดตาม



๘๕ 
 

ความก้าวหน้าทางวิชาการและมีผลงานทางวิชาการ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินการใน

แต่ละขั้นตอน เป็นการร่วมคิด ร่วมด าเนินการ และร่วมรับผิดชอบ จัดให้มีแผนการปฏิบัติการประจ าปีที่

สอดคล้องกับแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด มีการก าหนดขอบเขต 

บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหาร มีการมอบหมายการตัดสินใจและความ

รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้บริหารมีความรู้เรื่องหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร มี

ความสามารถในการน าหลักสูตรไปใช้จัดการศึกษา โดยการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ

แบบมุ่งเน้นผลงาน และการบรหิารทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. แนวทางการพัฒนา 

  การพัฒนาการบรหิารจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยใช้หลักการการมีส่วนร่วม ร่วมในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา รว่มประเมินผลการด าเนินงาน น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารอย่าง

ต่อเนื่อง ท าให้ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรยีน ครู และผูท้ี่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในผลงานของโรงเรียน 

 

 มาตรฐานท่ี ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๙.๑  คณะกรรมการสถานศกึษารูแ้ละปฏิบัติ

หน้าที่ตามที่ระเบยีบก าหนด 
๒ ๑.๖๒      

๙.๒  คณะกรรมการสถานศกึษาก ากับ

ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล

ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๑ ๑.๐๐      

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมใน

การพัฒนาสถานศึกษา 
๒ ๒.๐๐      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙ ๕ ๔.๖๒      

 

๑. วิธกีารพัฒนา 

  โรงเรียนได้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละสาย

ช้ัน และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านการบริหารและการศึกษาตามมาตรฐานที่ ๙  ดังนี้ การ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมกันก าหนดแผนกลยุทธ์ ให้ความเห็นชอบโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และการประเมินผลโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงการประชุม

ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับทราบความก้าวหน้าของนักเรียนและร่วมปรึกษาเพื่อการด าเนินงานให้บรรลุผล

ส าเร็จตามเป้าหมาย 



๘๖ 
 

๒. ผลการพัฒนา  

 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล

ส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

๓. แนวทางการพัฒนา 

  โรงเรียนควรประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปรึกษาหารือและร่วมก าหนดแนว

ด าเนินงานเพื่อบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ส าหรับผู้ปกครองนักเรียนควรมีการประชุมเพื่อรับทราบ

แนวนโยบายของโรงเรียนในการบรหิารจัดการตามแผนพัฒนาการศึกษาต่อไป 
 

 มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้และกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน

อย่างรอบดา้น 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๑๐.๑ หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสมและ   

        สอดคลอ้งกับทอ้งถิ่น 
๒ ๒.๐๐      

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิม่เติมทีห่ลากหลายให้   

        ผู้เรยีนเลือกเรยีนตามความถนัดความ  

        สามารถและความสนใจ 

๒ ๑.๖๐      

๑๐.๓ จัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีนที่สง่เสริม  

        และตอบสนองความตอ้งการ   

        ความสามารถ ความถนัด และความ  

        สนใจของผู้เรยีน 

๑ ๑.๐๐      

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่  

        ให้ผู้เรียนไดล้งมอืปฏิบตัิจริงจนสรุป 

        ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๑ ๐.๘๐      

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ตดิตามตรวจสอบ   

        และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

        อย่างสม่ าเสมอ 

๒ ๒.๐๐      

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนที่มี 

         ประสิทธิภาพและครอบคลุมถงึผู้เรยีน  

         ทุกคน 

๒ ๑.๖๐      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐ ๑๐ ๙.๐๐      

 



๘๗ 
 

๑. วิธกีารพัฒนา 

  โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้เหมาะสม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตามความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ

ถนัดและความสนใจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการ

นิเทศภายใน ก ากับและติดตาม ตรวจสอบ เพื่อน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ และมี

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนทุกคน 

๒. ผลการพัฒนา  

 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น จัดชุมนุมที่หลากหลายให้

ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ

ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน สนับสนุนให้ครูจัด

กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการนิเทศภายใน ก ากับ 

ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนที่มี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

๓. แนวทางการพัฒนา 

  โรงเรียนควรมีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูผู้สอนน าผลไป

ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อตอบสนองการพัฒนาผู้เรียน

อย่างเต็มศักยภาพบนพืน้ฐานของความแตกต่างของแต่ละบุคคล เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการของผู้เรยีนเต็มตาม

ศักยภาพ 

 

 มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรยีน 

        มัน่คง สะอาดและปลอดภัย มสีิ่ง     

        อ านวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่น   

        สภาพใช้การได้ด ีสภาพแวดล้อมร่มรื่น  

        และมีแหล่งเรยีนรูส้ าหรับผูเ้รียน 

๔ ๓.๒๕      

๑๑.๒ จัดโครงการ กจิกรรมที่ส่งเสริม 

        สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย  

        ของผู้เรยีน 

๓ ๓.๐๐      

 



๘๘ 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๑๑.๓ จัดหอ้งสมุดทีใ่ห้บริการสื่อและ 

        เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่อื้อให้ผู้เรียน 

        เรียนรูด้้วยตนเองและหรอืเรียนรูแ้บบมี 

        ส่วนรว่ม 

๓ ๓.๐๐      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑ ๑๐ ๙.๒๕      
 

๑. วิธกีารพัฒนา 

 โรงเรียนได้ก าหนดโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณ

โรงเรียนให้น่าอยู่น่าเรียนเพื่อพัฒนามาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ ๑๑  

ดังนี้ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียน การปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบและ

ปลอดภัย การบ ารุงรักษาอาคารเรียนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ มีความแข็งแรง ปลอดภัย สะอาด

สวยงาม และทันสมัย สามารถใช้งานได้อย่างคุม้ค่า การปรับปรุงดูแลห้องปฏิบัติการต่างๆ และห้องสมุดให้

มีสภาพพรอ้มใช้ ส าหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

๒. ผลการพัฒนา  

 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยมีห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคง สะอาดปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงและใช้การได้ดี 

สภาพแวดล้อมร่มรื่น จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  มี

ห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอือ้ให้ผู้เรียนเรียนรูด้้วยตนเองหรือแบบมีส่วนร่วม 

 ๓.  แนวทางการพัฒนา 

  การด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาเต็มศักยภาพนั้นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 

 มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 

        สถานศึกษา 
๑ ๑.๐๐      

๑๒.๒ จัดท าและด าเนนิการตามแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศกึษาที่มุ่ง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

๑ ๐.๘๒      



๘๙ 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช ้

        สารสนเทศในการบรหิารจัดการเพื่อ 

        พัฒนาคุณภาพสถานศกึษา 

๑ ๐.๘๑      

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ 

        ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 

        สถานศึกษา 

๐.๕ ๐.๔๒      

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน

และภายนอกไปใช้วางแผนพฒันาคุณภาพ 

       การศึกษาอย่างต่อเนือ่ง 

๐.๕ ๐.๔๒      

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปทีี่เป็นรายงานการ 

        ประเมนิคุณภาพภายใน 
๑ ๐.๘๔      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๒ ๕ ๔.๓๑      

 

๑. วิธกีารพัฒนา 

  การบรหิารจัดการการประกันคุณภาพของสถานศึกษาควบคุมระบบการบรหิารงานด้วยวงจรคุณภาพ 

๒. ผลการพัฒนา  

 โรงเรียนมอบหมายความรับผิดชอบ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีการประกาศใช้

และน าไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่ง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบและปัจจุบัน

และใช้สารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีโครงการ /

กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ  มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เป็นไปตามกฎกระทรวง

ก าหนดว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ไปวางแผนพัฒนาการศึกษา และมีการจัดท า

แผนพัฒนาการศึกษาและหรือแผนปฏิบัติการประจ าปีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ ต่อเนื่อง 

มอบหมายและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และ

รายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือชุมชนทราบอย่างเปิดเผย 

 ๓.  แนวทางการพัฒนา 

  โรงเรียนควรมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม และทันต่อการใช้งาน มี

ระบบประกันคุณภาพภายในที่ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝา่ย  

 

 



๙๐ 
 

ด้านท่ี ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

 มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศึกษามีการสรา้ง ส่งเสรมิ สนับสนนุ ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแหง่การเรียนรู้   
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๑๓.๑ มีการสรา้งและพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ 

        ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์ 

        จากแหล่งเรยีนรู ้ทั้งภายในและ 

        ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ 

        เรียนรูข้องผู้เรยีนและบคุลากรของ 

        สถานศึกษา รวมทั้งผู้ทีเ่ก่ียวข้อง 

๕ ๕.๐๐      

๑๓.๒ มีการแลกเปลีย่นเรียนรูร้ะหว่าง 

        บุคลากรภายในสถานศกึษา ระหว่าง 

        สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ 

        องคก์รที่เกี่ยวข้อง 

๕ ๕.๐๐      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๓ ๑๐ ๑๐      
 

๑. วิธกีารพัฒนา 

  โรงเรียนได้ก าหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ตาม

มาตรฐานที่ ๑๓  ดังนี้ โรงเรียนมีการรวบรวมข้อมูลความรู้ของภูมิปัญญาและความรู้จากแหล่งเรยีนรูต้่างๆ 

จัดท าทะเบยีนแหล่งเรยีนรูแ้ละภูมิปัญญาในท้องถิ่น มีการประสานความร่วมมือในการวางแผนการใช้แหล่ง

เรียนรู้และภูมิปัญญา เพื่อให้บริการแก่ครู เด็ก และชุมชน โรงเรียนร่วมกับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่

เก่ียวข้อง จัดกจิกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป 

๒. ผลการพัฒนา  

  มีทะเบยีนแหล่งเรยีนรูแ้ละภูมิปัญญาในท้องถิ่น มีการประสานความร่วมมือในการวางแผนการใช้

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา เพื่อให้บริการแก่ครู นักเรียน และชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้น า

ทางศาสนา 

๓. แนวทางการพัฒนา 

  การด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด โรงเรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน  

ให้เกดิประโยชน์ต่อการเรยีนรูข้องนักเรียนอย่างแท้จริง การส่งเสริมให้ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ท าให้นักเรียนได้รับความรู้และได้ร่วมกันจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนและ

ชุมชน 



๙๑ 
 

ด้านท่ี ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

 มาตรฐานท่ี ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยัทัศน ์ปรัชญา และจุดเน้นที่

ก าหนดขึน้ 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๑๔.๑ จัดโครงการ กจิกรรมที่ส่งเสริมให ้

        ผู้เรยีนบรรลตุามเป้าหมายวสิัยทัศน์  

        ปรัชญา และจดุเน้นของสถานศึกษา 

๓ ๓.๐๐      

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสรมิให้ผู้เรียน 

        บรรลุตามเป้าหมาย วสิัยทัศน์ ปรัชญา  

        และจุดเนน้ของสถานศกึษา  

๒ ๑.๖๕      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๔ ๕ ๔.๖๕      

 

๑. วิธกีารพัฒนา 

  สถานศึกษาได้ด าเนินการ เพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๑๔ โดยมีการจัดองค์กร  

โครงสรา้งและระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัว จัดโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น  ๔  ฝ่ายงาน

คือ  กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคลากร กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีค าสั่ง

มอบหมายงาน และมีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบและเป็นปัจจุบันทันต่อ

การใช้งานและบริหารจัดการ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ โรงเรียนมีการจัดระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา โดยมีการจัดระบบโครงสร้างการบริหารงาน จัดระบบสารสนเทศ จัดท าและพัฒนา

มาตรฐานของสถานศึกษา และมีการด าเนินงานตามแผน   

๒. ผลการพัฒนา 

 โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นการจัดการ 

ศึกษา มีการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนด และประเมินผลการด าเนินการตาม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมรายงานผลการด าเนินการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเมื่อเสร็จสิ้นการ

ด าเนินงาน โรงเรยีนจัดกจิกรรมพัฒนาจนผู้เรยีนมีผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมินมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

ผลการประเมินการอ่าน คดิวิเคราะห์และการเขียน ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามเป้าหมาย มีคุณธรรม จรยิธรรม จนเป็นที่พึงพอใจของโรงเรียนและชุมชน   

๓. แนวทางการพัฒนา 

  โรงเรียนมีกระบวนการท างานที่ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการ

ปรับปรุงเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างนิสัยให้รักการท างาน มีความมุ่งมั่นในการท างานให้แก่

นักเรยีน เพราะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานส าคัญของการท างานและการด ารงชวีิต 



๙๒ 
 

ด้านท่ี ๕  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

 

 มาตรฐานท่ี ๑๕  การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จดุเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ

ส่งเสรมิสถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงขึน้ 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเียี่ยม 

๑๕.๑ จัดโครงการ กจิกรรมพิเศษเพื่อ    

        ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม        

        แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๓ ๒.๔๑      

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๒ ๑.๖๕      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๕ ๕ ๔.๐๖      

 

๑. วิธกีารพัฒนา 

  โรงเรียนจัดท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตอบสนองนโยบายตามแนวปฏิรูปการศึกษา

ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ กิจกรรมยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์การศึกษา กจิกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามที่ก าหนด สอดคล้องกับ

นโยบาย มีการประเมินผลโครงการ/กจิกรรมและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ และรายงานผลการด าเนินการ

0จัดกจิกรรมให้ผู้เก่ียวข้องทราบ  โรงเรียนประเมินผลการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ มีการ

ผลการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง และรายงานผลการด าเนินงานให้ผูเ้ก่ียวข้องรับทราบ  

๒. ผลการพัฒนา  

 โรงเรียนจัดท าโครงการและกจิกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของสถานศึกษา  

๓. แนวทางการพัฒนา 

  โรงเรียนจัดกิจกรรมและกิจกรรมพิเศษและตอบสนองนโยบายและจุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูป

การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ 

 

 

 

 

 



๙๓ 
 

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย     

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับ

คุณภาพ 

ด้านท่ี ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรยีน ๒๐ ๑๘.63 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านรา่งกาย  ๕ ๔.๕4 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ๕ ๔.๘1 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๕ ๔.๕5 ดเียี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ๕ ๔.๗3 ดีเยี่ยม 

ด้านท่ี ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ๖๕ ๖๓.47 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเกิด 

ประสิทธิผล   
๒๐ ๑๙.40 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๖  ผู้บริหารปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 
๒๐ ๑๙.๔๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๗  แนวการจดัการศึกษา ๒๐ ๒๐.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
๕ ๔.๖7 ดเียี่ยม 

ด้านท่ี ๓ มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๕ ๕.๐๐ ดเียี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๙  สถานศึกษามีการสรา้ง สง่เสริม สนับสนนุ ให้สถานศึกษา

เป็นสังคมแหง่การเรียนรู ้
๕ ๕.๐๐ ดเียี่ยม 

ด้านท่ี ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   ๕ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 

วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวยั 
๕ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ด้านท่ี ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   ๕ ๔.๐4 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป

การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สงูขึน้ 
๕ ๔.๐4 ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๖.14 ดเียี่ยม 

 

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัยในระดับคุณภาพ   ดเียีย่ม    

มีคา่เฉลี่ย   ๙๖.14 

  



๙๔ 
 

 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา 
น้้าหนัก 

คะแนน 

คะแนน          

ท่ีได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

ด้านท่ี ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรยีน ๓๐ ๒๗.04 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรยีนมีสุขภาวะที่ดีและมสีุนทรยีภาพ ๕ ๔.๕9 ดเียี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรยีนมีคุณธรรม จรยิธรรม และคา่นิยมทีพ่ึงประสงค ์ ๕ ๔.๔๘ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรยีนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง รักการเรยีนรู ้

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง 
๕ ๔.๔๙ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรยีนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิ

สรา้งสรรค ์  

 ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมสีติสมเหตุผล   

๕ ๔.40 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรยีนมีความรู้และทักษะที่จ าเปน็ตามหลกัสูตร ๕ ๔.52 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๖ ผู้เรยีนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน

รว่มกับผู้อื่นได ้และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 
๕ ๔.๕6 ดเียี่ยม 

ด้านท่ี ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐ 46.11 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหนา้ที่อยา่งมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 
๑๐ ๙.๗๓ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๘ ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธภิาพ

และ เกิดประสิทธิผล 
๑๐ ๙.๒๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๕ ๔.๖2 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้และ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนอยา่งรอบด้าน 
๑๐ ๙.๐๐ ดเียี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่

ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนพัฒนาเตม็ศกัยภาพ 
๑๐ ๙.๒5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
๕ ๔.31 ดมีาก 

 

 



๙๕ 
 

 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา 
น้้าหนัก 

คะแนน 

คะแนน          

ท่ีได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

ด้านท่ี ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐ ๑๐.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสรา้ง สง่เสริม สนับสนนุ ให้

สถานศึกษาเปน็สังคมแห่งการเรยีนรู ้  
๑๐ ๑๐.๐๐ ดีเยี่ยม 

ด้านท่ี ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ ๔.๖5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยัทัศน ์

ปรัชญา และจดุเน้นที่ก าหนดขึน้ 
๕ ๔.๖5 ดีเยี่ยม 

ด้านท่ี ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ ๔.๐6 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูป 

การศึกษาเพื่อพัฒนาและสง่เสรมิสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้ 
๕ ๔.๐6 ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๑.๘6 ดเียี่ยม 

 

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานในระดับคุณภาพ   ดเียี่ยม  

มีคา่เฉลี่ย  ๙๑.๘6 

 

๔. ผลการจัดการเรยีนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวยั 

ผลพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี ๒ 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก 

ท่ีประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

๑. ดา้นรา่งกาย 254 250 4 - 

๒. ดา้นอารมณ-์จิตใจ 254 247 7 - 

๓. ด้านสงัคม 254 250 4 - 

๔. ด้านสติปัญญา 254 234 19 1 



๙๖ 
 

 ๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ป.๑-ป.๖)  ปีการศกึษา ๒๕๕7 

 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้

ชั้นประถมศกึษาปทีี่ ๑ จ้านวน 

นร.ทีไ่ด้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

นร.ทีไ่ด้

ระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จ้านวน

ที่เขา้

สอบ 

จ้านวนนักเรียนที่มีผลการเรยีนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 305 - 5 1 5 2 5 18 269 292 95.74 

คณิตศาสตร์ 305 - 3 3 4 1 10 19 265 294 96.39 

วทิยาศาสตร์ 305 - 1 - 6 5 12 31 250 293 96.07 

สังคมศึกษา ฯ 305 - - 1 - 6 13 41 244 298 97.70 

ประวัตศิาสตร์ 305 - - 1 - 5 17 26 256 299 98.03 

สุขศึกษาและพลศกึษา 305 - - - - - 3 13 289 305 100 

ศลิปะ 305 - - - - 2 8 25 270 303 99.34 

การงานอาชพีฯ 305 - - - - - - 11 294 305 100 

ภาษาต่างประเทศ 305 - - - 11 20 24 45 205 274 89.84 

สาระเพิ่มเตมิ 

หนา้ที่พลเมอืง 
305 - - - - - - 3 302 305 100 

 

 

 

 

 



๙๗ 
 

 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้

ชั้นประถมศกึษาปทีี่ 2 จ้านวน 

นร.ทีไ่ด้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

นร.ทีไ่ด้

ระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จ้านวน

ที่เขา้

สอบ 

จ้านวนนักเรียนที่มีผลการเรยีนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 322 - 3 5 15 11 29 46 213 288 89.44 

คณิตศาสตร์ 322 - 1 3 8 15 20 36 239 295 91.61 

วทิยาศาสตร์ 322 - 2 7 11 15 22 45 220 287 89.13 

สังคมศึกษา ฯ 322 - - - - 7 20 33 262 315 97.83 

ประวัตศิาสตร์ 322 - - - 1 8 25 49 239 313 97.20 

สุขศึกษาและพลศึกษา 322 - - - - - - 3 319 322 100 

ศลิปะ 322 - - - - 2 19 52 249 320 99.38 

การงานอาชพีฯ 322 - - - - - 5 28 289 322 100 

ภาษาต่างประเทศ 322 - - 9 22 31 37 43 180 260 80.75 

สาระเพิ่มเตมิ 

หนา้ที่พลเมอืง 
322 - - - - - - - 322 322 100 

 

 

 

 

 

 

 



๙๘ 
 

 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้

ชั้นประถมศกึษาปทีี่ 3 จ้านวน 

นร.ทีไ่ด้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

นร.ทีไ่ด้

ระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จ้านวน

ที่เขา้

สอบ 

จ้านวนนักเรียนที่มีผลการเรยีนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 327 - 4 3 7 12 31 34 236 301 92.05 

คณิตศาสตร์ 327 - 4 3 14 24 29 36 217 282 86.24 

วทิยาศาสตร์ 327 1 2 3 16 33 50 62 160 272 83.18 

สังคมศึกษา ฯ 327 1 - 2 1 7 17 51 248 316 96.64 

ประวัตศิาสตร์ 327 1 - - 4 13 22 59 228 309 94.50 

สุขศึกษาและพลศกึษา 327 1 - - - - 4 23 299 326 99.69 

ศลิปะ 327 1 - - 2 20 69 77 158 304 92.97 

การงานอาชพีฯ 327 1 - - - 22 63 52 189 304 92.97 

ภาษาต่างประเทศ 327 1 13 36 25 18 33 20 181 234 71.56 

สาระเพิ่มเตมิ 

หนา้ที่พลเมอืง 
327 - - - 1 1 9 12 304 325 99.39 

 

 

 

 

 

 

 



๙๙ 
 

 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้

ชั้นประถมศกึษาปทีี่ 4 จ้านวน 

นร.ทีไ่ด้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

นร.ทีไ่ด้

ระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จ้านวน

ที่เขา้

สอบ 

จ้านวนนักเรียนที่มีผลการเรยีนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 335 - - - 6 9 18 44 258 320 95.52 

คณิตศาสตร์ 335 - - - 11 17 27 57 223 307 91.64 

วทิยาศาสตร์ 335 - - - 18 43 72 67 135 274 81.79 

สังคมศึกษา ฯ 335 - - 1 4 6 32 45 247 324 96.72 

ประวัตศิาสตร์ 335 - - 2 6 22 58 62 185 305 91.05 

สุขศึกษาและพลศกึษา 335 - - - - 1 2 8 324 334 99.70 

ศลิปะ 335 - - - 3 4 24 49 255 328 97.91 

การงานอาชพีฯ 335 - - - - - 9 25 301 335 100 

ภาษาต่างประเทศ 335 - - 2 21 23 52 40 201 293 87.46 

สาระเพิ่มเตมิ 

หนา้ที่พลเมอืง 
335 - - - - 2 9 20 304 333 99.40 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๐ 
 

 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้

ชั้นประถมศกึษาปทีี่ 5 จ้านวน 

นร.ทีไ่ด้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

นร.ทีไ่ด้

ระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จ้านวน

ที่เขา้

สอบ 

จ้านวนนักเรียนที่มีผลการเรยีนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 326 - - - 4 13 37 62 210 309 94.79 

คณิตศาสตร์ 326 - 4 6 20 33 53 50 160 263 80.68 

วทิยาศาสตร์ 326 - - - - 23 42 80 181 303 92.95 

สังคมศึกษา ฯ 326 - - - 2 3 26 41 254 321 98.47 

ประวัตศิาสตร์ 326 - - - 1 6 26 41 252 319 97.85 

สุขศึกษาและพลศึกษา 326 - - - - - 5 22 299 326 100 

ศลิปะ 326 - - - 2 8 28 52 236 316 96.93 

การงานอาชพีฯ 326 - - - 23 17 34 42 210 256 78.53 

ภาษาต่างประเทศ 326 - 8 23 21 32 45 42 155 242 74.23 

สาระเพิ่มเตมิ 

หนา้ที่พลเมอืง 
326 - - - - - - - 326 326 100 

การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ 

(IS) 
326 - - - - - - - 326 326 100 

 

 

 

 

 



๑๐๑ 
 

 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้

ชั้นประถมศกึษาปทีี่ 6 จ้านวน 

นร.ทีไ่ด้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

นร.ทีไ่ด้

ระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จ้านวน

ที่เขา้

สอบ 

จ้านวนนักเรียนที่มีผลการเรยีนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 328 - - 2 7 14 39 63 203 305 92.99 

คณิตศาสตร์ 328 - 4 23 24 38 43 40 156 239 72.87 

วทิยาศาสตร์ 328 - - 3 11 34 47 58 175 280 85.37 

สังคมศึกษา ฯ 328 - 1 5 11 30 53 80 149 282 85.98 

ประวัตศิาสตร์ 328 - - 8 24 60 90 43 102 235 71.65 

สุขศึกษาและพลศกึษา 328 - - - - 6 16 49 257 322 98.17 

ศลิปะ 328 - - - - - 8 38 282 328 100 

การงานอาชพีฯ 328 - - - 1 3 19 43 262 324 98.78 

ภาษาต่างประเทศ 328 - - 2 22 41 47 36 180 263 80.18 

สาระเพิ่มเตมิ 

หนา้ที่พลเมอืง 
328 - - - - 2 22 33 271 326 99.39 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๒ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ร้อยละของค่าคะแนนเฉลี่ย) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป้าหมาย ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

ภาษาไทย ๗๕.๐๐ 89.34 82.00 83.36 82.96 81.97 81.53 

คณิตศาสตร ์ ๗๐.๐๐ 88.99 84.75 83.11 81.89 78.87 78.98 

วิทยาศาสตร ์ ๗๐.๐๐ 85.77 82.84 78.66 77.81 80.56 80.20 

สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

๗๐.๐๐ 85.75 85.93 81.82 82.99 84.82 79.31 

ประวัติศาสตร ์ ๗๐.๐๐ 87.14 84.47 81.39 80.18 83.79 75.34 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐.๐๐ 89.54 91.26 85.90 89.59 84.26 82.42 

ศิลปะ ๘๐.๐๐ 85.90 84.66 79.26 84.51 83.19 84.19 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี

๘๐.๐๐ 87.51 86.84 82.13 86.57 81.02 86.87 

ภาษาตา่งประเทศ ๗๐.๐๐ 84.59 80.75 78.90 80.81 78.36 79.99 

สาระเพิ่มเตมิ 

หน้าที่พลเมือง 

 

80.00 

 

94.68 

 

86.91 

 

92.75 

 

89.35 

 

94.79 

 

85.53 

การศึกษาเพื่อเรียนรู ้(IS) - - - - - 95.81 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๓ 
 

๕. ผลการทดสอบระดับชาตขิั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศกึษา ๒๕๕๗ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน 

ภาษาไทย 44.88 46.83 54.37 

คณิตศาสตร ์ 38.06 40.00 58.17 

วิทยาศาสตร ์ 42.13 43.62 52.09 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 50.67 52.35 57.55 

สุขศึกษาและพลศึกษา 52.20 55.50 63.09 

ศิลปะ 45.61 49.35 56.14 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 56.32 57.86 65.34 

ภาษาตา่งประเทศ 36.02 41.02 57.39 

หมายเหตุ  คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน 
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๑๐๔ 
 

๖. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน 

ความสามารถด้านภาษา 50.74 47.69 66.23 

ความสามารถด้านค านวณ 42.17 38.63 59.17 

ความสามารถด้านเหตุผล 48.60 46.31 63.57 
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