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บทที่ ๑ 
ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

  

ขอมูลท่ัวไป 

 

 

๑.๑   ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ตั้งอยูเลขท่ี ๒๐/๒๗  ถนน สุขาภิบาล ๒ ซอย ๕       
แขวงประเวศ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย ๑๐๒๕๐  
โทรศัพท  ๐๒-๗๑๔๔๗๑๗-๙  โทรสาร ๐๒-๗๑๔๔๗๑๘ 

       Website: http://www.krittasilphwittaya.com 
       สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
๑.๒    เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาลปท่ี ๑  ถึงระดับ ประถมศึกษาปท่ี 6 
๑.๓ ประวัติยอโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา กอตั้งขึ้นในปพุทธศักราช ๒๕๐๔ โดยทานบูรพคณาจารย ผู

ตั้งใจอุทิศชีวิตใหกับความเปนครู กลาวคือทานอาจารยปราณี ทานอาจารยอารีย และทาน
อาจารยอารยา ไบรนางกูร ไดรวมกันจัดตั้งโรงเรียนขึ้นดวยความตั้งใจในการวางรากฐานทาง
คุณธรรมและความรู แกเด็ก เยาวชนไทยอยางเต็มกําลังความสามารถ โดยกอขึ้นครั้งแรก ณ 
เลขที่ ๖๑๐/๑ ซอยเอกมัย แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนกฤต
ศิลปวิทยามีความเจริญกาวหนามาเปนลําดับ  

ปพุทธศักราช ๒๕๓๙ สัญญาเชาท่ีดินดังกลาวหมดลง ทางโรงเรียนจึงดําเนินการยาย 
และขอเชาท่ีดิน และอาคารเรียน ณ เลขท่ี ๑๔๑/๙ ถนนออนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งโรงเรียนไดมีความเจริญกาวหนาย่ิงขึ้นเปนลําดับสืบมา 

ปพุทธศักราช ๒๕๔๙ ทางโรงเรียนโดยคุณอรุณ คุณดวงพร คุณอาวินน อินทรศวร และ
คุณจิราภา เสมอวงศ ไดจัดซื้อท่ีดินและจัดตั้งโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ณ ที่แหงใหม ซึ่งเปนหนาที่
ปจจุบัน ณ เลขที่ ๒๐/๒๗ ถนนสุขาภิบาล ๒ ซอย ๕ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งโรงเรียนไดเจริญกาวหนาขึ้นเปนอยางย่ิงตลอดมา  

ปการศึกษา ๒๕๕๓ ไดขยายการศึกษาจากระดับอนุบาล และประถมศึกษา เขาสูระดับ
มัธยมศึกษาและมีผลการประเมินคุณภาพศึกษาของโรงเรียนจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน และ
การประเมินคุณภาพสถานศึกษา ในระดับคุณภาพดีมาก 

ปการศึกษา 2556 ไดรับการรับรองระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย ดีมาก และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดีมาก จากสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน และไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  

ปจจุบันไดความกรุณาในงานวิชาการของโรงเรียน โดยทานประธานท่ีปรึกษาฝาย
วิชาการ ทานรองศาสตราจารย ดร.พิมพันธ เดชะคุปต ทานรองศาสตราจารย พเยาว ยินดีสุข 
และทานอาจารยพันตรี ดร.ราเชน มีศรี อดีตอาจารยประจําภาคหลักสูตรและการสอน และ



 

 
๒ 

 

เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และโรงเรียนไดรับคําปรึกษา 
และการดําเนินการ โรงเรียนจากคณะกรรมการสถานศึกษา อาทิ ทานพระครูสุนทร บุญเขต 
ทานเจาคณะแขวงลาดกระบัง แพทยหญิงชุติมา ศีลพิพัฒน ทานอาจารยชลอ เกงรังวัด เปนตน 

และในปจจุบันนี้ เปนเวลากวา ๑9 ปแลวท่ีทานผูอํานวยการ อาจารยฐานันดร ไบรนาง
กูร และทานผูจัดการ อาจารยวีณา ไบรนางกูร และคณาจารยของโรงเรียนทุกทานไดดูแลพัฒนา
โรงเรียนตลอดมา ดวยความตั้งใจสืบตอปณิธานของบูรพคณาจารยทุกทาน ท่ีตั้งใจใหโรงเรียนก
ฤตศิลปวิทยา เปนสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพทางการศึกษา เพ่ือความเจริญกาวหนาของนักเรียน 
และเพ่ือความเจริญกาวหนาของประเทศชาติไทยสืบไป 

 

ขอมูลดานการบริหาร 

 

๒.๑   ชื่อ-สกุลผูบริหาร นายฐานันดร   ไบรนางกูร 
        วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขา การบริหารการศึกษา 
       ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ พ.ศ.๒๕๔๔  จนถึงปจจุบัน เปนเวลา ๑6 ป  
๒.๒   รองผูอํานวยการ (ท่ีไดรับแตงตั้ง) ๒ คน 
        ๒.๒.๑  ชื่อ นางสาวพรศรี   จางวาง  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรบัณฑิต 
       ๒.๒.๒  ชื่อ นางสาวพิสมัย ทิมโพธิ์กลาง วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรบัณฑิต 
๒.๓ โครงสรางการบรหิารงานโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 
 

 



 

 
๓ 

 

 

ปรัชญาของโรงเรียน 
นอมนําคุณธรรม  กาวนําวิชาการ 

 
นอมนําคุณธรรม หมายถึง โรงเรียนมุงปลูกฝงคุณธรรม ความดีงามในจิตใจของนักเรียน ให

นักเรียนเปนผูมีประพฤติปฏิบัติดีดวยความรูสึกที่ดีงาม 
กาวนําวิชาการ หมายถึง โรงเรียนมุงจัดการศึกษาใหนักเรียนมีความรู ความสามารถ และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค เต็มตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 
 
 
 

 
ตราสัญลักษณของโรงเรียน 

สัญลักษณมงกุฎครอบอักษร “ก” เปนนามโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา และมีผาแพรชื่อโรงเรียนกฤตศิลป
วิทยาอยูดานลาง มงกุฎ ซึ่งมีความหมายวา “โรงเรียนกฤตศิลปวิทยาจะเทิดทูนชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริยเหนือส่ิงอื่นใด” 
 

 

คติธรรมประจําโรงเรียน 
 

ปฺญา นรานํ รตนํ 
ปญญาเปนแสงสวางของคนด ี

 

สีประจําโรงเรียน 
นํ้าเงิน – ชมพู 

สีนํ้าเงิน หมายถงึ  สีแหงความหนกัแนน เขมแขง็ กลาหาญ อดทน 

สีชมพู    หมายถงึ  สีแหงความรัก สุภาพ ออนนอม 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๔ 

 

ขอมูลนักเรียน 

 

 ปจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน จําแนกตามระดับชั้น 
ที่เปดสอนดังนี้ 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับชั้น รวม ระดับชั้น รวม 

อนุบาลปท่ี ๑ 120 ประถมศึกษาปท่ี ๑ 178 
อนุบาลปท่ี ๒ 120 ประถมศึกษาปท่ี 2 160 
อนุบาลปท่ี ๓ ๑20 ประถมศึกษาปท่ี 3 164 

รวม 360 ประถมศึกษาปท่ี 4 150 
ประถมศึกษาปท่ี 5 144 

ประถมศึกษาปท่ี 6 168 

รวม 964 

 
รวมท้ังสิน ๑,324 

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
๕ 

 

ขอมูลวุฒิการศึกษาของบุคลากร 
 

 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ - นามสกุล วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
วิชาท่ีสอนหรือ 
งานท่ีรับผิดชอบ 

๑ นายฐานันดร ไบรนางกูร  
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

บริหารการศึกษา ผูอํานวยการ 

๒.   นายอาวินน อินทรศวร 
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

บริหารการศึกษา ผูชวยผูจัดการ 

๓.  นางสาวพรศรี จางวาง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

๔. นางสาวอุบล ชวงกรุด ศิลปศาสตรบัณฑิต 
อุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว 

ครูประจําชั้น
อนุบาล 

๕.  นางสาวขนิษฐา อยูแกว 
ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

ครูประจําชั้น
อนุบาล 

๖.  นางธัญญา อัยลา 
ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

ครูประจําชั้น
อนุบาล 

๗. นางสาวปาจรีย บานชื่น ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่ัวไป 
ครูประจําชั้น
อนุบาล 

๘. นางสาวณัฐชนันทพร งอกคํา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 
ครูประจําชั้น
อนุบาล 

๙. นางจันทรจีรา  ภักดิ์เจริญ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 
ครูประจําชั้น
อนุบาล 

๑๐. นางพัฒนพร วีรพัฒนคุปต ครุศาสตรบัณฑิต 
การศึกษ 
4ง5ฝาปฐมวัย 

ครูประจําชั้น
อนุบาล 

๑๑. นางสาวกรวิกา งามขํา 
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 

การจัดการท่ัวไป 
ครูประจําชั้น
อนุบาล 

๑๒. นางสาวณัฐศิธร ลบพ้ืน ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 
ครูประจําชั้น
อนุบาล 

๑๓. นางสาวสกาวรัตน โมราศิลป ครุศาสตรบัณฑิต 
การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร 

๑๔. นางกัลยา เถาแตง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

๑๕. นางสาวนรศิา จี่เทศ 
ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

สังคมศึกษา วิทยาศาสตร 



 

 
๖ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ - นามสกุล วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
วิชาท่ีสอนหรือ 
งานท่ีรับผิดชอบ 

๑๖. นางมงคลวรรณ บุญพันธ ครุศาสตรบัณฑิต 
จิตวิทยาและการ
แนะแนว 

ภาษาไทย 

๑๗.  นางรจเรข สองสมาน ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร 

๑๘. นางสาวอังคณา หลักบึง 
ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

ประถมศึกษา วิทยาศาสตร 

๑๙. นางสาววันเพ็ญ บุญเพ่ิม 
ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

ประถมศึกษา สังคมศึกษา 

๒๐. นางจุฬารัตน แสงสิงห ศิลปศาสตรบัณฑิต สือ่สารมวลชน ภาษาไทย 

๒๑. นางอัจฉราวรรณ ตั้งวรธรรม ครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร ภาษาไทย 

๒๒. นางสาววลัยพร ทองหอ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

๒๓. นางสาวกนกกาญจน ใจเย็น ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา วิทยาศาสตร 

๒๔. นางศุจินันท บัวเทพ ศิลปศาสตรบัณฑิต สือ่สารมวลชน ภาษาอังกฤษ 

๒๕. นางสาวสมถวิล ปลดเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร ภาษาไทย 

๒๖. นางสาวพัชร ี พุมอ่ิม 
ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

ประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

๒๗.   นางสาวนฤมล กุลสืบ 
ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

๒๘. นายภฐิติเศรษฐ อ่ิมจิตร 
มนุษยศาสตร
บัณฑิต 

สือ่สารมวลชน สังคมศึกษา 

๒๙. นางสาวกัญญา บัวบาน ครุศาสตรบัณฑิต แนะแนว ภาษาไทย 

๓๐. นางจันจิรา พะชํานิ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร 

๓๑. นายเริงศักดิ์ พิเนตรโชติ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ภาษาไทย 

๓๒. นางสาวเกศฤดี กลิ่นเมือง 
ครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต 

สถาปตยกรรม
ภายใน 

ศิลปะ 

๓๓. นางสาวพิสมัย ทิมโพธิ์กลาง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ภาษาไทย 



 

 
๗ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ - นามสกุล วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
วิชาท่ีสอนหรือ 
งานท่ีรับผิดชอบ 

๓๔. นางสาววิริยา รัตนธารี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
อุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว 

ภาษาอังกฤษ 

๓๕. นางโสภ ี ภูบาลชื่น ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

๓๖. นางสาวนิสากร แกวศรี ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา วิทยาศาสตร 

๓๗. นายเชวงศักดิ์ เขียนสันเทียะ ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา คณิตศาสตร 

๓๘. นายวีระศักดิ์ โคตรทา 
ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

คณิตศาสตร คณิตศาสตร 

๓๙. นางสาวดาวัลย จางวาง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

๔๐. นางสาวศิริดา ดวงโน 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ศิลป – คํานวณ ธุรการ 

๔๑. นางสาวสิริพร รักษภักดี 
ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

นาฏศิลป นาฏศิลป 

๔๒.  นางสาวอุไรวรรณ กลิ่นอุบล 
ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

ดนตรีคีตศิลปไทย
ศึกษา 

ดนตรีไทย 

๔๓. นายชัยรัตน แจงแสน 
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 

การจัดการท่ัวไป คอมพิวเตอร 

๔๔. นางสาวสุปราณี สมศรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

๔๕. นางสาวกัลยา แผวไธสง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

๔๖. นายคมกฤช ภูตาสืบ 
บริหารการจัดการ
โรงแรมและรีสอรท 

การโรงแรม ภาษาอังกฤษ 

๔๗. นายพุทธิวงษ บัวเทพ ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน พลศึกษา 

๔๘. นายอานนท เนียมจันทร 
ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

พลศึกษา พลศึกษา 

๔๙. นายมงคล คงเจริญพงศ 
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 

การจัดการ
อุตสาหกรรม 

พลศึกษา 

๕๐. นายอภิศักดิ์ พิมล ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา พลศึกษา 

๕๑. นายสุรเดช อินทรภู ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา พลศึกษา 



 

 
๘ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ - นามสกุล วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
วิชาท่ีสอนหรือ 
งานท่ีรับผิดชอบ 

๕๒. นายณฐพล เพ็งนอก ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา พลศึกษา 

๕๓. นายสุรศักดิ์ แสงสิงห 
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

ชางกล คณิตศาสตร 

๕๔. นางสาวนันทพร ปราบปราม ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน ภาษาจีน 

๕๕. นายณัฐพงษ แสงสวัสดิ์ 
ครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต 

สถาปตยกรรม
ภายใน 

การงานอาชีพ 

๕๖. นางสาววารุณี ดุษดีพันธ 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ศิลป - ภาษา ครพิูเศษ 

๕๗. นางสาวจารุวรรณ โตเจริญ 
ศาสนศาสตร
บัณฑิต 

การศึกษาปฐมวัย ครูผูชวยอนุบาล 

๕๘. นางสาวนิลยา ศรีโมรา 
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 

คอมพิวเตอรธุรกิจ ครูผูชวยอนุบาล 

59. นางสาววรรศิณี เทวฤทธิ ์
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

พณิชยการ ครูผูชวยอนุบาล 

60. นางสาวเสาวนีย มหาราช 
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

คอมพิวเตอรธุรกิจ ครูผูชวยอนุบาล 

61. นางสาวเพ็ญพักตร ชูเลิศ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ศิลป - ภาษา ครูผูชวยอนุบาล 

62. นางสาวพรนิภา มหานาม มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ภาษาตางประเทศ ครูผูชวยอนุบาล 

 
 

จํานวนครู และบุคลากรทัง้หมดในปการศึกษา ๒๕๕8 แยกเปนฝายดังนี้ 
ตําแหนง ปริญญาตรีข้ึนไป ต่ํากวาปริญญาตรี รวม 
ผูบริหาร 2 - 2 
ครูผูสอน 51 - 51 

ครูฝายสนับสนุน - 9 9 
นักการ / เจาหนาท่ี - 7 7 

รวม ๕3 ๑6 69 
อายุงานเฉลี่ย / ป ๑๓.๓๒ 

  



 

 
๙ 

 

ขอมูลทรัพยากรของสถานศึกษา 
 

 
ขอมูลทรัพยากรของสถานศึกษานี้เปนขอมูล ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕9 

ซึ่งจํานวนทรัพยากรท้ังหมด แยกเปนหัวขอดังนี้ 
 

ลําดับที่  สถานที่ จํานวน 
๑. สถานศึกษามีพ้ืนท่ี ๒ ไร ๑ งาน ๗๒ ตารางวา 
๒. อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑ หลัง 
๓. หองเรียน ๓๓ หองเรียน 
๔.  อาคารกิจกรรม ๒ ชั้น ๑ หลัง 
๕. หองโสตทัศนูปกรณ ๑ หอง 
๖. หองสมุด ๑ หอง 
๗. หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ๑ หอง 
๘. หองวิชาการ ๑ หอง 
๙. หองสื่ออุปกรณ ๑ หอง 

๑๐. หองพยาบาล ๑ หอง 
๑๑. หองสหกรณ ๑ หอง 
๑๒. โรงอาหาร ๑ โรง 
๑๓. สระวายน้ํา ๑ สระ 
๑๔. สนามกีฬาในรม ๑ จุด 
๑๕. สนามกีฬากลางแจง ๑ จุด 
๑๖. สนามเด็กเลน 4 จุด 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 



 

 
๑๐ 

 

๕.  แหลงเรียนรูภายนอก 
 

 
ลําดับท่ี แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา สถิติการใชในรอบปท่ีผานมา 

๑. สวนหลวง ร.๙ 6 
๒. สนามบินสุวรรณภูมิ 1 
๓. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 3 
๔. หองสมุดเพ่ือการเรียนรูสวนพระนคร ลาดกระบัง ๔ 
๕. วัดกระทุมเสือปลา 5 
๖. วัดลานบุญ 5 
๗.  วัดสุทธาโภชน 1 
๘. วัดลาดกระบัง 2 
๙. ศูนยการเรียนรูหัตถกรรมรีไซเคิล 8 

๑๐. ศูนยการวิเคราะหและเจียระไนพลอย 1 
๑๑. ศูนยการเรียนรูธนาคาร ๒ 
๑๒. ศูนยการเรียนรูดานหัตถกรรมศิลปะผาปก ๑ 
๑๓. ศูนยดอกไมประดิษฐจากดินไทย ๑ 
๑๔. การเกษตรกรรม ผักสวนครัว เลี้ยงปลานิล สวนหลวง ๒ 
๑๕. สถานตากอากาศบางปู ๓ 
๑6. พิพิธภัณฑกองทัพเรือ ๓ 
๑7. โรงพยาบาลสิรินธร ๕ 
๑8. หอไทยนิทัศน ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 1 
19. ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา ทองฟาจําลอง 2 
20. ศูนยออกกําลังกายเด็ก มอลลี่  6 
21 โครงการปาในกรุง 3 
22. โรงภาพยนตรเมกะ ซินิเพลกซ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๑๑ 

 

๖.  ปราชญชาวบาน/ ภูมิปญญาทองถิ่น / ผูทรงคุณวุฒิ 
 

 
ลําดับท่ี รายชื่อ ภูมิปญญาดาน 

๑. นายสมเกียรติ บุญขาว กระดาษภาพนูนต่ํา 
๒. นายธวุท อนุหนายนน การปลูกผักปลอดสารพิษ 
๓.  นายกฤดากร สดประเสริฐ หุนกระบอก 
๔. นางรชันี แกวดี เครื่องประดับจากหิน 
๕.  นายจํารัส เจริญเลิศศรัทธา การเกษตรกรรม 
๖. นายณรงค มัณยานนท พืชสมุนไพร 
๗. นางวันทนีย หม่ันหาผล การสานใบมะพราว 
๘. นายวีระ แจมใส การทําวาวไทย 
๙. นายมานิตย คําประกอบ ดนตรีไทย 

๑๐. นายเสมอ แสงหิรัญ การทําปุยชีวภาพ 
๑๑. นายสุรเชษฐ ไพพัตธิ์ การทําพลอยเมซิส 
๑๒. นางอรุณี มานะประดิษฐ การทําครีมนวดดอกอัญชัญ 

 
 
  



 

 
๑๒ 

 

ผลงานผูเรียนดีเดนในรอบปท่ีผานมา 
 

 
ผลงานความภาคภูมิใจ ของศิษยเกา โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 
 

นายสามารถ มะลูลีม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

นายธวัชชัย จิรธรรมประดับ อดีตโคชวอลเลยบอลทีมชาติไทย ธนาคารกรุงเทพ 
นางสาวญาณีทิพย ยอดยิ่ง นักรองของคายอารสยาม ชื่อ ตนขาว อารสยาม 
นางสาววัลยลิกา เกศวพิทักษ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศของ (The voice) ซีซัน ๒ 
เด็กหญิงธิญาดา จงเจษฎ มีผลการเรียนสูงสุดของระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ โรงเรียน

เทพศิรินทรรมเกลา ปการศึกษา ๒๕๕๕ 
นางสาวปณิชา เมธาวิชิตชัย เปนนักรองของคาย วอรเนอรมิวสิค ขณะนี้ศึกษาอยู 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปท่ี ๑  
นางสาวนัจกร                                    ใจจันทร                                                                                            เปนนักกีฬาลีลาศทีมชาติไทย (เยาวชน) 
เด็กชายจิตรภาณุ อํ่าบํารุง นักกีฬาทีมชาติ นักฟุตบอลเยาวชนไทย 
นางสาววรรณวนัช ชัชวาลย ไดเขาชิงชนะเลิศ เทควันโดระดับเขตกรุงเทพมหานคร  

รุนเยาวชน 
นางสาววรินธร ครองไตรรัตน ไดรับรางวัลชนะเลิศกีฬาวายน้ํา ระดับเขต 
นายรัฐธรรมนูญ ประนมพนธ ไดรับรางวัลชนะสิงหมอเตอรคอส 
นางสาวณัฐฐิรา ลี้ศัตรูพาย เปนทูตวัฒนธรรม หนูนอยคนเกง ป๒๕๔๓ 

 
 
ผลงานในปการศึกษา ๒๕59 
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 66 ประจําปการศึกษา 2559  
สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ณ ศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรูวิชาตางๆ  
ระหวาง วันท่ี 3 - 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
รางวัลเหรียญทอง 
การแขงขันเรียงรอยถอยความ ป.4-ป.6 
1. เด็กหญิงวริณยุพา  คงเหล็ก 
 
รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดเลานิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 
1. เด็กหญิงชญานุตม  ทัพซาย 
 



 

 
๑๓ 

 

รางวัลเหรียญทอง 
การแขงขันจัดสวนถาดแบบแหง ป.4-ป.6 
1. เด็กหญิงกัญญารัตน  ปวงสุข 
2. เด็กหญิงชุติญา  กลัดสุขกลอม 
3. เด็กหญิงสุภารัตน  สุโทสา 
 
รางวัลเหรียญทอง 
การแขงขันทําอาหาร น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 
1. เด็กหญิงธนัชชา  ชมสุทธา 
2. เด็กหญิงนริสรา  บุญนอย 
3. เด็กหญิงปรินทร  ชาสังข 
 
รางวัลเหรียญเงิน 
การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 
1. เด็กหญิงจิรภัทร  เทพาคํา 
2. เด็กหญิงณัฐณฺชา  มิตรสันเทียะ 
 
รางวัลเหรียญเงิน 
การแขงขันเครื่องรอน ประเภทรอนไกล ป.4-ป.6 
1. เด็กชายประกายวิทย  แสงจันทร 
2. เด็กชายอิทธินุกูล  สมนีย 
 
รางวัลเหรียญเงิน 
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 
1. เด็กชายปรินทร  กลิ่นทวี 
2. เด็กหญิงพลอยศิริ  ศรีสุวรรณ 
 
รางวัลเหรียญเงิน 
การแขงขันศิลปสรางสรรค ป.1-ป.3 
1. เด็กหญิงณัฐชยา  ปลื้มไธสง 
 
รางวัลเหรียญเงิน 
การแขงขันศิลปสรางสรรค ป.4-ป.6 
1. เด็กหญิงลลิภัทร  จันมีวงษ 
 
 



 

 
๑๔ 

 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแขงขันการสรางสรรคภาพดวยการปะติด ป.1-ป.3 
1. เด็กชายธันยธร  แสงสง 
2. เด็กหญิงภัสวี  ววิัฏฏกุลธร 
 
รางวัลเหรียญเงิน 
การแขงขันการสรางสรรคภาพดวยการปะติด ป.4-ป.6 
1. เด็กหญิงพิชญสุดา  วารสิน 
2. เด็กหญิงมณฑิตา  แกวคําสอน 
 
รางวัลเหรียญเงิน 
การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ป.1-ป.6 
1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีอุบลมาศ 
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พงษไพศาล 
3. เด็กหญิงชุติญา  กลัดสุขกลอม 
4. เด็กหญิงณัฐฐากร  ยุดสูงเนิน 
5. เด็กหญิงธนัชชา  สุขเมือง 
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  คํากา 
7. เด็กหญิงนัทธหทัย  ศรสุวรรณ 
8. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญเลิศ 
9. เด็กหญิงภัคสิตา  บุญกลาง 
10. เด็กหญิงรณิดา  หงษลีลา 
11. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทรศรี 
12. เด็กหญิงสรณี  โสภักดี 
 
รางวัลเหรียญเงิน 
การปนดินน้ํามัน ปฐมวัย 
1. เด็กหญิงชิตากานต  ทองเมืองหลวง 
2. เด็กหญิงพิชญาภา  โยธารัตน 
3. เด็กหญิงศิรัญญา  บุบผา 
 
รางวัลเหรียญทองแดง 
การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 
1. เด็กหญิงสุภาวดี  อานาชา 
 
 



 

 
๑๕ 

 

รางวัลเหรียญทองแดง 
การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 
1. เด็กหญิงธัญมาศ  ดีงามทรัพย 
 
รางวัลเหรียญทองแดง 
การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 
1. เด็กหญิงสุวภัทร  จันทะพันธ 
 
รางวัลเหรียญทองแดง 
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 
1. เด็กหญิงณัฏฐา  คํานอย 
2. เด็กชายนที  เฉลิมเมือง 
 
รางวัลเหรียญทองแดง 
การแขงขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 
1. เด็กหญิงขวัญศราวณีย  นิธิกุลธรรม 
 
รางวัลเหรียญทองแดง 
การแขงขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 
1. เด็กหญิงไอยเรศ  ทองรัก 
 
รางวัลเหรียญทองแดง 
การสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 
1. เด็กหญิงจิรภิญญา  สุขประสิทธิ์ 
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เย็นอ่ิมทอง 
3. เด็กหญิงฉัตรบงกช  ศรีเจริญ 
 
ชมรมฟุตบอล 
นักกีฬาฟุตบอลรุนอายุ 10 ป 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันฟุตบอล 7 คน 
รายการ กิจกรรมสรางเสริมประสบการณการเปนนักกีฬา ณ.สนามศูนยกีฬาออนนุช 
 
ชมรมฟุตบอล 
นักกีฬาฟุตบอลรุนอายุ 12 ป 
ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันฟุตบอล 7 คน 
รายการ กิจกรรมสรางเสริมประสบการณการเปนนักกีฬา ณ.สนามศูนยกีฬาออนนุช 



 

 
๑๖ 

 

ชมรมฟุตบอล 
นักกีฬาฟุตซอลรุนอายุ 10 ป 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1  
รายการ เอ่ียมสุรีย ฟุตซอลลีก 2559 ณ.สนามฟุตซอลโรงเรียนเอ่ียมสุรีย 
 
ชมรมเทควันโด 
การแขงขันเทควันโด  RU OPEN ประจําป 2559 วันท่ี 12 กันยายน 2559 
ณ ยิมเนเซ่ียม 4 มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) 
ผลรางวัล 4 เหรียญทอง 

1 เหรียญเงิน 
6 เหรียญทองแดง 

 
ชมรมเทควันโด 
การแขงขันเทควันโด  THE PASEO JUNIOR C CLASS ON TOUR 2016 วันท่ี 24 ธันวาคม 2559 
ณ ศูนยการคา เดอะ พาซิโอ พารค กาญจนาพิเษก (บางแค)  
ผลการแขงขัน 17 เหรียญทอง 

20 เหรียญเงิน 
ถวยรางวัลทีมพัฒนายอดเยี่ยม 

 
ชมรมเทควันโด 
การแขงขันเทควันโด  ซอง กิ ยอง ชิงแชมปเทควันโด วันท่ี 21 มกราคม 2560 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพฯ 
ผลการแขงขัน 6 เหรียญทอง 

7 เหรียญเงิน 
2 เหรียญทองแดง 
ถวยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม 

 
ชมรมวายน้ํา 
การแขงขันวายน้ํา MOM And ME FAMILY GAME วันท่ี 7 สิงหาคม 2559 
ณ สระวายน้ําในรม โรงเรียนยุวฑูตศึกษา 
ผลการแขงขัน 12 เหรียญทอง 

8 เหรียญเงิน 
19 เหรียญทองแดง 
ถวยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุน 10 ป หญิง (ลําดับท่ี 4) 

 
 



 

 
๑๗ 

 

ชมรมวายน้ํา 
การแขงขันวายน้ํา CHOMFAR EXTRA MIND ครั้งท่ี 2 วันท่ี 29 มกราคม 2560 
ผลการแขงขัน 15 เหรียญทอง 

28 เหรียญเงิน 
22 เหรียญทองแดง 
ถวยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุน 10 ป หญิง (ลําดับท่ี 6) 
ถวยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุน 11 ป หญิง (ลําดับท่ี 10) 
 
 

 
  



 

 
๑๘ 

 

ผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศของโรงเรียน (Best practice) 
 

 
การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู ๕ ข้ันตอน ( 5 STEP) 

โรงเรียนกฤตศิลปวิทยาไดใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู ๕ ข้ันตอน ใชความสามารถ
พ้ืนฐานเบื้องตนสําคัญท่ีใชในการเรียนรู  ๓ ดาน คือ ความสามารถดานภาษา (Literacy) ดานคํานวณ 
(Numeracy) และดานเหตุผล (Reasoning ability) ซ่ึงสอดคลองกับจุดเนนของ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) โดยมี ๕ ข้ันตอนดังนี้ 

๑. ข้ันระบุคําถาม (Learning to Question ) 
๒. ข้ันแสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search) 
๓. ข้ันสรางความรู (Learning to Construct) 
๔. ข้ันสื่อสาร (Learning to Communicate) 
๕. ข้ันตอบแทนสังคม (Learning to Service) 

 
๑. ข้ันระบุคําถาม (Learning to Question ) 
    ลักษณะสําคัญ 
    ๑. เปนข้ันท่ีทําใหนักเรียนสงสัย(Ask) สมองเกิดภาวะอสมดุลย (Disequilibrium) 
    ๒. มีการทบทวนประสบการณเดิมของนักเรียน (Elicit the prior knowledge)คือการคาดคะเน

คําตอบ หรือตั้งสมมติฐานหรือจินตนาการคําตอบ คําตอบท่ีไดอาจถูกตอง หรือผิดหรือเปนมโนทัศน
คลาดเคลื่อนก็เปนได (ครูไมมีการเฉลยคําตอบ) 
 

๒. ข้ันแสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search) 
    ลักษณะสําคัญ 

     เปนลักษณะสําคัญเพ่ือพิสูจนสมมติฐานเพ่ือหาคําตอบของคําถามสําคัญ โดยครูอาจออกแบบให
หรือครูกับนักเรียนรวมกันวางแผนหรือ นักเรียนวางแผนเอง 
 

๓. ข้ันสรางความรู (Learning to Construct) 
    ลักษณะสําคัญ 
    ๑. เปนข้ันสื่อความหมายขอมูลหลังจากการวิเคราะหขอมูล โดยนักเรียนมีโอกาสนําเสนอ หนาชั้น

เรียน 
    ๒. เปนข้ันท่ีเด็กมีการแปลความหมายขอมูลเพ่ือการสรุปผล/ สรางความรูดวยตัวเด็กเอง 
    ๓. เปนชั้นท่ีเด็กมีการสะทอนความคิดกัน และแตละกลุมกลับแกไขความรูท่ีได 
    ๔. เปนข้ันท่ีครูเชื่อมโยงคําตอบของเด็กไปยังความรูท่ีถูกตอง 
    ๕.เปนข้ันท่ีครูอาจใหทําแบบฝกหัดเพ่ือเสริมสรางความเขาใจและทักษะ 

 
 



 

 
๑๙ 

 

 
๔. ข้ันสื่อสาร (Learning to Communicate) 
    ลักษณะสําคัญ 
    ๑. เปนข้ันนักเรียน นําเสนอ ความรูและการเรียนรู ท่ีไดจากการสรางความรู ดวยความเขาใจหนา

ชั้นเรียน รวมท้ังผลงาน ตลอดกระบวนการสรางความรู ติดท่ีฝาผนัง หรือกระดานหนาหองเรียน 
    ๒. เปนข้ันสําคัญท่ีนักเรียนตองไดรับการฝกการนําเสนอหนาชั้นเรียนดวยหลัก ๓ P 

  ๑. Planning  วางแผนการพูด 
  ๒. Preparation  ซอม/เตรียม 
  ๓. Presentation นําเสนอหนาชั้นเรียน 

        พรอมฝกการสรางบุคลิกภาพภายในและภายนอก ขณะนําเสนออยางสมารทและมีคุณภาพ 
 

๕. ข้ันตอบแทนสังคม (Learning to Service) 
    ลักษณะสําคัญ 
    เปนข้ันท่ีเด็กประยุกตความรูหรือนําความรูไปใชในสถานการณใหม เชน ในชีวิตการเรียนในสาระ

อ่ืนๆ ในครอบครัว ในชุมชน ทําใหไดความรูใหม ชิ้นงานใหม ภาระงานใหม 
 
 ท้ังหมดนี้อยูภายใตการใหคําปรึกษาและการพัฒนากระบวนการเรียนรูใหแกครูของโรงเรียนกฤตศิลป
วิทยา โดยทานรองศาสตราจารย ดร. พิมพันธ เดชะคุปต และทานรองศาสตราจารย พเยาว ยินดีสุข อดีต
อาจารยประจําภาคหลักสูตรและการสอน และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ท้ังหมดสามารถพัฒนาศักยภาพใหนักเรียนตรงตามเปาหมายการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ ซ่ึงจะเกิด
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม คือการคิดสรางสรรค การแกไขปญหา การสื่อสาร-รวมกับผูอ่ืน เกิดทักษะชีวิต 
และการทํางาน คือ การปรับตัวรวมกับผูอ่ืน  สอดคลองกับสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง 
๒๕๕๑ คือ ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปญหา  
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
๒๐ 

 

 

บทที่ ๒ 
การวิเคราะหสถานภาพของสถานศึกษา 

  

 
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

 

 
 จากการวิเคราะหสถานภาพโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา เก่ียวกับปจจัยท่ีเปนจุดแข็ง (Strength) จุดออน 
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) สรุปไดดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strength) 

ดานผูเรียน 
- นักเรียนไดรับการพัฒนาครอบคลุมท้ัง ๔ ดาน ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา เหมาะสม

ตามวัย 
- นักเรียนมีสุขภาพดี เจริญเติบโตตามวัยมีน้ําหนักสวนสูง ตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย 
- นักเรียนมีทักษะดานการพูด การฟง การอาน และการเขียนด ี
- มีความรับผิดชอบตอตนเองในการตรงตอเวลา และมี  ระเบียบวินัยในการเขาแถว 
- นักเรียนมีความเสียสละตอสวนรวม ใหความรวมมือปฏิบัติ กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนอยางเต็ม

ความสามารถ 
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหมี วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง       

และมีวิสัยทัศน 
- นักเรียนมีความกระตือรือรนตอการเรียน มีเจตคติท่ีดีตอ การเรียนรู ใฝรู ใฝเรียน รูจักแสวงหาและ     

พัฒนาตนเองจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ 
- สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความสามารถในการรวมกิจกรรม และเขารวมการแขงขันทางวิชาการ           

ท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน 
- นักเรียนนิสัยรักการอาน รูจักคนควา หาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ท้ังหองสมุด Internet    

หรือสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ  
- นักเรียนกฤตศิลปวิทยามีมารยาท พูดจาไพเราะไหวสวยเปนท่ีชื่นชมแกผูพบเห็น 
- นักเรียนมีความซ่ือสัตยตอตนเอง และผูอ่ืนนักเรียนพูดตรงกับความเปนจริง 
- นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน การสอน 
- มีศักยภาพดานวิชาการสามารถสอบเขาเรียนตอในโรงเรียนรัฐบาลท่ีมีชื่อเสียง 
- นักเรียนมีจิตใจ เมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผ แบงปนสิ่งของปจจัยใหแกผูอ่ืน 
- นักเรียนมีทักษะในการทํางานกลุม มีมนุษยสัมพันธดี มีความสามัคคีชวยเหลือกันและกัน 
- นักเรียนมีความตระหนักในโทษของสิ่งเสพติด ทําใหผูเรียนสามารถหางไกล และหลีกเลี่ยงยาเสพติดได

ตลอดจนการรณรงคเรื่องสิ่งเสพติดอยางตอเนื่อง 
- นําคําสอนทางดานศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน 



 

 
๒๑ 

 

จุดแข็ง (Strength) 

- นักเรียนรูจักใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในการสื่อสารรูจักใช  ภาษาสื่อสารกับบุคคลตาง ๆ ไดเหมาะสมตามวัย 
- นักเรียนรักการออกกําลังกายและการเลนกีฬา 
- นักเรียนมีความสุขในการทํากิจกรรมท่ีโรงเรียนมีปฏิสัมพันธกับบุคคลท่ัวไปในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
- นักเรียนมีความสนใจและตองการรวมกิจกรรมสงเสริมความสามารถพิเศษทางดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา

อยาง  มาก 
- นักเรียนแสดงซ่ึงความสามารถดานดนตรี ศิลปะ และกีฬา 
- นักเรียนสวนใหญมีทัศนคติในการเรียนการสอนวิชา 
  ภาษาอังกฤษ 
- นักเรียนมีโอกาสไดฝกทักษะทางภาษาโดยตรงจากครู 
  ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 

 

ดานครู 
- ครูมีความรู ความสามารถ ในการจัดทําแผนและจัดกระบวนการเรียนการสอน 
- ครูผูสอนมีวุฒิการศึกษา ความรู ความสามารถสอดคลองกับวิชาการท่ีสอน 
- ครูมีความสามารถในการสรางสื่อการเรียนการสอน และนําเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม ๆ มาใชกับผูเรียน

สมํ่าเสมอ 
- ครูไดรับการสงเสริมใหเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะและประสบการณตรงอยางตอเนื่องจาก หนวยงาน

ภายนอก 
- ครูมีความรู ความสามารถดานการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
- ครูมีความรูความเขาใจ เก่ียวกับการศึกษาหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
- ครูไดวิเคราะหหลักสูตร และวางแผนการสอนใหสอด คลองกับเปาหมายการศึกษาและเหมาะสมกับสภาพ 
  ชุมชนและตัวผูเรียน 
- ครูมีความรูตรงสาขาวิชาท่ีสอนและมีประสบการณ และความมุงม่ันถึงความสําเร็จ ควรปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความรับผิดชอบ 
- ครูมีจรรยาบรรณความเปนครู มีความรัก ความเมตตาและปรารถนาตอศิษย 
- ครูเปนแบบอยางท่ีดีในการดํารงชีวิตตามแบบวิถีชีวิตคนไทย ในการมีสัมมาคารวะผูใหญ 
- ครูมีความรูความสามารถสรางเครื่องมือในการวัด และประเมินดวยตนเองอยางหลากหลาย 
- ครูไดมีการวัดและประเมินผลผูเรียนท้ังกอนเรียนและหลังเรียน 
- ครูมีจํานวนพอเพียงกับจํานวนนักเรียนตามเกณฑ 
- ครูทุกทานผานการนิเทศสอนอยางนอยภาคเรียนละ ๑ครั้ง ตลอดจนมีการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ระหวาง 
  โรงเรียนท่ีเปนเครือขายดวยกัน 
 
 
 
 



 

 
๒๒ 

 

จุดแข็ง (Strength) 

ดานผูบริหาร 
- มีผลงานโครงสราง การบริหารท่ีชัดเจนเปนระบบและเหมาะสม 
- เปนประชาธิปไตยในการบริหารงาน 
- ทุกฝายปฏิบัติงานโดยยึดการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และแนวนโยบายตามปรัชญาของโรงเรียน 
- โรงเรียนมีปรชัญา แผนพัฒนาโรงเรียนชัดเจนครบถวน 
- มีการวางแผนจากบุคลากร ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาทุกฝาย 
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  
- มีการนํากระบวนการ PDCA มาใชในการบริหารงานของแตละฝาย 
- แบงการบริหารงานเปนระดับชั้น กลุมสาระมีทีมบริหารงานข้ึนตรงตอฝายบริหาร 
- การกระจายอํานาจหนาท่ีบริการ ไปยังระดับชั้นกลุมสาระ ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพรวดเร็วปฏิบัติ

ไดเต็มศักยภาพ 
- มีแผนการนิเทศอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
- มีระบบขอมูลสารสนเทศในโรงเรียนในระบบการบันทึก และรายงานผลการประเมิน 
- มีเอกสารตรวจสอบการประเมินตนเอง 
- ไดรับเอกสารสนับสนุนสงเสริมใหดําเนินงานตามความ  สามารถอยางเหมาะสม 
- ผูบริหารและครูสรางความสัมพันธท่ีดีในการจัดการศึกษา  
- โรงเรียนไดรบัการยอมรับจากผูปกครองและชุมชน 
- ผูปกครองและชุมชนพรอมใชการสนับสนุนในการจัดการศึกษา 
- มีการประชาสัมพันธ โดยออกจดหมายแผนพับเปนระยะๆ 
- มีการรายงานความกาวหนาหนวยงานใหกับตนสังกัด 
- ผูบริหารใหการพัฒนาความรูแกบุคลากรครูใหทันตอสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
- สนับสนุนใหผูรวมงานแสวงหาความรู เพ่ือพัฒนาตนเอง 
- ผูบริหารมีความรู ความสามารถ เชื่อม่ันในตนเอง และมุงม่ันตอความสําเร็จอยางสูง มีวิสัยทัศนกวางไกล 
- ผูบริหารเปนแบบอยางในการเปนผูนํามีมนุษยสัมพันธ และเปนท่ียอมรับของผูเก่ียวของ 
- ผูบริหารเปนแบบอยางในดานความกระตือรือรนในการทํางานตลอดจน มุงม่ัน ในความสําเร็จของงาน 
- ผูบริหารสรางแรงจูงใจ บุคลากรครูในการทํางาน 
- ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรไดเขารวม พัฒนาความรู เพ่ือนํามาใชในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
๒๓ 

 

จุดออน (Weakness) 

ดานผูเรยีน 
- นักเรียนบางคนขาดความเอาใจใสสิ่งท่ีไดรับการอบรม ปลูกฝงดานระเบียบวินัยในการมาโรงเรียน และ

มาตราตาง ๆ เชน การไหว การรับประทานอาหาร การพูดจา ระเบียบการเดินผานผูใหญ การเดินแถว การ
แตงกาย ฯลฯ  

- นักเรียนในหองมีจํานวนนักเรียนมากเกินไป 
- นักเรียนบางสวนยังตองพัฒนาทักษะดานการคัดลายมือ 
- นักเรียนบางคนยังขาดความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งของ และทรัพยสินของตนเองและสวนรวม 
- สิ่งเสริมใหนักเรียนเขารวมแขงขันในดานวิชาการ และกิจกรรมไดมากข้ึน 
- นักเรียนบางสวนยังใหความสนใจในเรื่องการเรียนนอยจึงสงผลการในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ 
  ภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
- นักเรียนบางคนยังขาดความรับผิดชอบ และกระตือรือรน ในการทํากิจกรรม 
- นักเรียนบางสวนยังออนดานวิชาการ ยังตองหาแนวทางการพัฒนาดานวิชาการใหมากข้ึน 
- นักเรียนบางสวนขาดความเชื่อม่ันในตนเองเนื่องจากพอแม ผูปกครองไมไดเปดโอกาสใหเด็กไดชวยเหลือ

ตนเองตามความสามารถ 
- นักเรียนบางสวนมีปญหาดานครอบครัว เชน ครอบครัว แตกแยกขาดความอบอุน 
 

ดานครู 
- บุคลากรครูบางคนขาดประสบการณการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
- ครูบางสวนยังใชสื่ออุปกรณไมสมํ่าเสมอ 
- ครูบางสวนขาดเทคนิค ในดานการสอนท่ีหลากหลาย 
- ครูบางสวนไมเห็นความสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษา  
- ครูบางสวนยังจัดกิจกรรมไมเหมาะสมกับกระบวนการการเรียนรู 
- ครูไมนําผลการประเมินมาปรับปรุงใชในการเรียนการสอนในครั้งตอไป 
- ครูบางคนขาดการพัฒนาการสอน หรือไมมีความกระตือรือรนกับวิชาท่ีสอน 
- ครูบางสวนยังใหความรวมมือ ในการทํางานสวนรวมไมเต็มท่ี 
- การสงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรมไมครบทุกคน 
- รายไดของครูยังไมสมดุลกับเศรษฐกิจและคาครองชีพในปจจุบัน 
- โรงเรียนไมนําสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชจัดกระบวนการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 



 

 
๒๔ 

 

จุดออน (Weakness) 

ดานผูบริหาร 
- จํานวนผูบริหารยังมีนอยกวาภาระงานในการบริหาร 
- ผูชวยผูบรหิารมีภาระงานมากในการสอน 
- บุคลากรบางคนขาดความเขาใจในโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน 
- ไมสามารถปฏิบัติงานไดครบตามแผนท่ีกําหนด 
- ระบุขอมูลสารสนเทศยังไมสมบูรณ และสอดคลองกับเทคโนโลย ี
- ระบบการเก็บขอมูลสารสนเทศยังไมเปนระบบ 
- ผูปกครองบางสวน ไมมีเวลาในการรวมการบริหารงานกับโรงเรียน 
- ผูปกครองสวนหนึ่งขาดการรวมมือในการเอาใจใสดูแลบุตรหลานของตนเอง 
- ชุมชนผูปกครองมีบทบาทนอยในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 
 

โอกาส (Opportunity) 

ดานผูเรียน 
- หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสมัยปจจุบันจะสงเสริมใหเด็กนักเรียนเปนผูกลาคิด กลาทํา และกลาพูด เด็ก

ไดมีโอกาสไดรับขาวสาร และเทคโนโลยี ไดอยางรวดเร็วท่ัวถึง 
- ไดรับการสงเสริม สนับสนุน จากครูและผูปกครองเปนอยางดี 
- ทางโรงเรียนมีนโยบายอยางตอเนื่องเก่ียวกับการจัดการสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนท่ียังมีพัฒนาการชา 
- ทางโรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมดานตาง ๆ เพ่ือใหนักเรียนกลาแสดงออก อยางถูกตอง และม่ันใจ 
- สงเสริมการจัดกิจกรรม เพ่ือฝกทักษะใหนักเรียนมีความเปนผูนํา และกลาแสดงออก 
- ทางโรงเรียนสงเสริมใหมีการแขงขันกับภายนอก 
 

ดานครู 
- ครูมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความรู ในเรื่องการเรียนการสอน รวมถึงเทคนิคการสอนใหกับเพ่ือนครูท้ังภายใน 
  และตางโรงเรียนในรูปแบบกัลยาณมิตร 
- ทางโรงเรียนการสนับสนุนใหครูไดศึกษาตอในระดับสูงข้ึน 
- สงเสริมและสนับสนุนใหครูไดไปศึกษาดูงานท้ังภายใน และภายนอกประเทศอยางตอเนื่อง 
- เชิญวิทยากรท่ีมีความรู ความชํานาญ ผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําและคําปรึกษาเสมอ ๆ  
- สงเสริมบุคลากรใหมีความรูประสบการณ การจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
- จัดอบรม สัมมนา พัฒนาความรูครูไดรับการพัฒนาดานการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 
 
 
 



 

 
๒๕ 

 

โอกาส (Opportunity) 

ดานผูบริหาร 
- ผูบริหารมีโอกาสไดรับการศึกษาสูงข้ึนในข้ันมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จากโอกาสทางการศึกษาท่ีมีความ

สะดวก หลากหลายมากยิ่งข้ึน 
- ผูบริหารมีโอกาสไดรับคําแนะนําจากคณาจารย คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในฐานะประธาน 
  ท่ีปรึกษางานวิชาการของโรงเรียน 
- การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนผูบริหารมีสิทธิในการตัดสินใจไดอยางครบถวน 

 

อุปสรรค (Threat) 

ดานผูเรียน 
- ผูปกครองบางสวนไมใหความรวมมือ ในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบวินัยเทาท่ีควร 
- สถานท่ีในการจัดกิจกรรมไมเอ้ือตอกิจกรรมเทาท่ีควร 
- ปจจัยท่ีมีสวนเก่ียวของเปนบางครั้งมีเวลางบประมาณ 
- ผูเรียนบางคนยังใหความรวมมือในการแกไขปญหานอย ตลอดจนผูปกครองบางทานไมรับฟงปญหาและ

เหตุผลของ ลูก ๆ 
- นักเรียนบางคนขาดความเอาใจใสตอการเรียนคณิตศาสตร และความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
- นักเรียนบางสวนขาดความรับผิดชอบตอการมาเรียน จึงทําใหการเรียนไมคอยตอเนื่อง ขาดข้ันตอนในการ

วิเคราะห โจทยปญหา 
- นักเรียนบางคน ยังไมกลาแสดงออกและไมกลาตัดสินใจดวยตนเอง 
- นักเรียนในบางครอบครัว มีปญหาดานครอบครัวและมีแนวโนมท่ีมีจํานวนมากข้ึน 
- สื่อเทคโนโลยีรอบตัวนักเรียนเพ่ิมมากข้ึนจนทําใหนักเรียนสนใจการเรียนลดลงหรือจนทําใหนักเรียนปฏิบัติ

ตนไปในทางไมถูกตองมากข้ึน 
- ในบางครอบครัวผูปกครองมีภาระหนาท่ีการงานเพ่ิมข้ึนจนไมมีเวลาในการดูแลนักเรียน และมีจํานวนเพ่ิม

มากข้ึน 
 
ดานคร ู
- การอบรมสัมมนาตามองคกรตาง ๆ จัดข้ึนตรงกับวันท่ีทํางาน 
- ครูบางกลุมสาระยังมีโอกาสในการเขารวมสัมมนานอย 
- งบประมาณในการศึกษาดูงานยังนอย ครูไดรับโอกาสไมท่ัวถึง 
- ภาระงานตาง ๆ มีมากข้ึนจนกระท่ังมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของครู 
- อัตราเงินเดือนของครูยังนอยเม่ือเทียบกับคาครองชีพทําใหมีผลตอขวัญกําลังใจในการทํางาน 
- การพัฒนาทางเทคโนโลยีทําใหครูบางทานลําบากในการทําความเขาใจ 
 
 



 

 
๒๖ 

 

อุปสรรค (Threat) 

ดานผูบริหาร 
- ผูบริหารและผูชวยผูบริหารมีภาระงานในการสอนอยูมาก 
- ภาระในการผอนชําระการกอสรางโรงเรียน ทําใหยิ่งไมสามารถนํางบประมาณมาพัฒนาการจัดการศึกษาใน

ดานตางๆ ไดอยางครบถวน 
 

 
 

 
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

 

 
จากการวิเคราะหสถานภาพโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา เกี่ยวกับโอกาส (Opportunity) 

อุปสรรค (Threat) สรุปไดดังนี้ 

 

ดานเศรษฐกิจ 

ภาวะคุกคาม 
1. การเกิดชุมชนแออัด 
2. มีคูแขงทางดานการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
3. การจราจรมีความคลองตัวนอยลง 
4. มีความเหลื่อมล้ํากันดานเศรษฐกิจ 
5. คาใชจายในดานเศรษฐกิจ 
6. ชาดสภาพคลองตัวทางเศรษฐกิจ 

 

โอกาส 
1. เปนแหลงธุรกิจมีสถานท่ีตั้งทาอากาศยานสุวรรภูมิ และนิคมอัญมณีเจโมโปลิศ 
2. มีนิคมอุตสากรรมมีการลงทุนทางธุรกิจ 
3. มีการเปดเสนทางการคมนาคมมากข้ึน 
4. เปนศูนยรวมการขนสงสินคาจากภาคตะวันออกของประเทศไปสูแหลงตาง ๆ  
5. เปนแหลงยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ/ธุรกิจ (พ.ศ. ๒๕๔๙) 

 
 
 
 



 

 
๒๗ 

 

ดานเทคโนโลย ี

ภาวะคุกคาม  
1. บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ การใชเทคโนโลยี มีไมเพียงพอ 
2. เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ และทันสมัยไมเพียงพอในการทํางาน 
3. ขาดการสืบคน Internet และการใช ICT เพ่ือการเรียนรู 
4. การบริการโสตทัศนูปกรณตองไดรับการพัฒนา 
5. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
6. เทคโนโลยีมีราคาสูง และใชไปในทางท่ีไมกอใหเกิดประโยชนทางการศึกษา 
7. คาตอบแทนในการจัดจางมาทํางานคอนขางสูง 

 

ดานการเมือง 

ภาวะคุกคาม  
1. มีการเปลี่ยนแปลงผูนําดานจัดการศึกษาบอย 
2. องคกรดานการเมืองเขามามีสวนในการจัดการศึกษานอย 
3. หลักสูตรยังมีการเปลี่ยนแปลง 

 

  โอกาส 
1. การจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
2. มีอิสระในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
3. สนองนโยบายรัฐบาลดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน 
4. การสรางคุณภาพและความม่ันคงบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๒๘ 

 

ดานสังคม/ศาสนา/วัฒนธรรม 

ภาวะคุกคาม  
1. การปฏิบัติและการเรียนรูดานพุทธศาสนานอย ทําใหไมมีความเขาใจเก่ียวกับพุทธศาสนาดีพอ 
2. การรับวัฒนธรรมตาง ๆ มาปฏิบัติโดยไมคํานึงถึงความเหมาะสม 
3. การเปลี่ยนแปลงทางดานคมนาคม และเทคโนโลยีในทองถ่ิน ทําใหสงผลสภาพสังคมวัฒนธรรม

เปลี่ยนแปลงตามไปดวย 
4. ชุมชนในสังคมเมืองขาดการปฏิสัมพันธขาดการชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพราะตองแขงขันกันเชิง

ระบบสังคมสูงข้ึน 
5. ผูท่ียายถ่ินเขามาอยูใหมอาจไมมีความเขาใจเก่ียวกับสภาพทองถ่ินและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
6. ชุมชนบางกลุมมีอคติตอการเรียนภาษาอังกฤษสงผลใหผูปกครองในชุมชนนั้น ๆ ไมสงเสริมการ

เรียน 
7. มีแหลงเสื่อมโทรมและชุมชนแออัดมากข้ึน 

 

โอกาส 
1. มีการเผยแพรปฏิบัติตามศาสนาดํารงรักษาคุณคาวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
2. สนับสนุนใหบุคลากรทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
3. มีประชากรเพ่ิมข้ึน โอกาสขยายทางการศึกษามากข้ึน 
4. บุคคลในทองถ่ินตองมีการศึกษาสูงข้ึน 
5. จัดทําแหลงการเรียนรู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถ่ิน 

 
 

  



 

 
๒๙ 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 

โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม เม่ือวันท่ี 15 - 17 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕7 สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานดังแสดงในตาราง
ตอไปนี้ 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ําหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ท่ีได 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน    

ตัวบงชี้ท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย ๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 
ตัวบงชีท่ี้ ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย ๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย ๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย ๑๐.๐๐ 9.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๕ เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป ๑๐.๐๐ 10.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปน  
               สําคัญ 

๓๕.๐๐ 29.00 ดี 

ตัวบงชี้ท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
               สถานศึกษา 

๑๕.๐๐ 15.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ 4.96 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    

ตัวบงชี้ท่ี ๙  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน  
พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ 2.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอน    
                เปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

๒.๕๐ 2.50 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ท่ี ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา 
๒.๕๐ 2.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๒  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปน
เลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ 92.96 ดีมาก 

 

 



 

 
๓๐ 

 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา) 

นํ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบงชีท้ี่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ด ี ๑๐.๐๐ 9.76 ดีมาก 
ตัวบงชีท้ี่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พงึประสงค ๑๐.๐๐ 9.68 ดีมาก 
ตัวบงชีท้ี่ ๓ ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง ๑๐.๐๐ 9.57 ดีมาก 
ตัวบงชีท้ี่ ๔ ผูเรียนคิดเปน ทําเปน ๑๐.๐๐ 9.64 ดีมาก 
ตัวบงชีท้ี่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ๒๐.๐๐ 10.29 พอใช 
ตัวบงชีท้ี่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน     

เปนสําคัญ 
๑๐.๐๐ 8.00 ดี 

ตัวบงชีท้ี่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ 4.80 ดีมาก 

ตัวบงชีท้ี่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และตนสังกัด 

๕.๐๐ 4.87 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    

ตัวบงชีท้ี่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชีท้ี่ ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนนและจุดเดนทีส่งผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    
ตัวบงชีท้ี่ ๑๑ ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชีท้ี่ ๑๒ ผลการสงเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพฒันาสูความเปนเลิศ ทีส่อดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 
 

ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ 86.61 ดี 

  
 

ขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม 

1. ดานผลการจัดการศึกษา 
 1)  สถานศึกษาควรมีการวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนต่ํากวาระดับดี ในศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อยางเปนระบบ 
 2)  สถานศึกษามีการสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพท่ีดีอยูแลว แตควรมีทิศทางในการพัฒนาเพ่ือ
ขยายผล 



 

 
๓๑ 

 

      2.1) สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาใหผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีมากอยูแลวแตควร
กําหนดทิศทางในการพัฒนาเพ่ือขยายผลใหมีน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงสมสวน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มากยิ่งข้ึน โดยสถานศึกษาควรสงเสริมใหผูเรียนท่ีมีน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงสมสวนมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะผูเรียน
ระดับชวงชั้นท่ี 1  เชน จัดหานมใหผูเรียนไดดื่มเพ่ิมเติมจากนมท่ีดื่มเปนประจําอีกวันละ 1 กลอง โดยอาจนํา
นมสวนท่ีใหเด็กกลับไปดื่มท่ีบานชวงปดภาคเรียนมาดื่ม เพราะครูสามารถดูแลใหเด็กไดดื่มครบถวนทุกคน
มากกวาผูปกครองท่ีบาน รณรงคใหเด็กรับประทานผัก และผลไมมากข้ึน และการควบคุมพฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร เปนตน ครูควรสอนสอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับการออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพกาย การ
รูจักเลือกรับประทานอาหารท่ีมีคุณคาใหมากข้ึน โดยควรขอความรวมมือจากผูปกครองใหรวมดูแลเอาใจใส
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเรียนดวย 
      2.2) สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคท่ีดี
มากอยูแลว แตควรกําหนดทิศทางในการพัฒนาเพ่ือขยายผลในเรื่องมุงม่ันในการเรียนใหมากยิ่งข้ึน โดย
สถานศึกษาควรจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละราย อิงตามหลักการของการเรียนรู 
โดยสรางแรงจูงใจทําไดดวยการใหผูเรียนมีความสุขกับการเรียนรู เนื่องจากเม่ือผูเรียนมีความสุขในการเรียนจะ
มอง ตนและสิ่งรอบขางในแงดี มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน ตลอดจนสามารถสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือนและครู
ได ครูควรศึกษาปญหาและหาสาเหตุท่ีสงผลใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมไมสนใจการเรียน เชน  ลดการตําหนิติ
เตียนหรือดูถูก และสนับสนุนใหผูเรียนไดมีโอกาสพูดหรือเลาปญหาของตนเองบาง มีระบบดูแลชวยเหลือ เม่ือ
ทราบปญหาแลวหาวิธีการแกไขปญหาท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละราย คูควรคอยสังเกตความ สมํ่าเสมอใน
การสงงาน และความสนใจการเรียนของผูเรียน อีกท้ังยังตองมีความรูและ ทักษะในการชวยเหลือผูเรียน มีการ
จัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละราย เชน ใหงานและติดตามประเมินตามระดับ
ความสามารถ หรือการใหผูเรียนมานั่งหนาหอง เรียกใหตอบบอยๆ ติดตามดูแลเด็กเปนพิเศษ โดยสราง
แรงจูงใจทําไดดวยการใหผูเรียนมีความสุขกับการเรียนรู 
      2.3) สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาใหผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่องท่ีผูเรียนมีความ
ใฝรู แตควรกําหนดทิศทางในการพัฒนาเพ่ือขยายผลใหผูเรียนมีการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอจากการอานมาก
ยิ่งข้ึน โดยสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดข้ึนอยางเปนระบบ
และตอเนื่องเปนกิจกรรมรายวัน กิจกรรมรายสัปดาห กิจกรรมรายเดือน โดยกิจกรรมสงเสริมการอาน
ตอบสนองตอความตองการอานของผูเรียนตลอดจนกระตุนสงเสริมและสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการอานของ
ผูเรียน และมีการประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมทุกกิจกรรมอยางเปนระบบทุกสิ้นปการศึกษา 
      2.4) สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาใหผูเรียนคิดเปน  ทําเปนท่ีดีมากอยูแลว แตควรกําหนดทิศทาง
ในการพัฒนาเพ่ือขยายผลใหผูเรียนมีความสามารถดานการคิดมากยิ่งข้ึน โดยสถานศึกษาควรวางแผนใหผูเรียน
จัดทําโครงการเพ่ือฝกทักษะคิด เปนโครงงานท่ีนําสิ่งท่ีไดเรียนรูแตรักกลุมสาระการเรียนรูมาบูรณาการตั้งแต 2 
กลุมสาระการเรียนรูข้ึนไปเวรโดยใหผูเรียนรวมกําหนดหัวขอโครงงานเอง 1 โครงงานตอกลุมกลุมละ 5 - 8 คน 
เริ่มลงมือทําตั้งแตตนปการศึกษา สงผลงานและประกาศผลกอนจบปการศึกษาเวรจัดทําใหมีการประกวด
โครงงานเวรครูเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนฝกทักษะการคิด วิเคราะห สังเคราะห การสราง
องคความรูและ กระบวนการทํางาน ครูควรมีการจัดกิจกรรมการสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห
แบบMind Map โดยผูเรียนชวยกันระดมความคิดแลวเขียนไวบนกระดาษแผนใหญติดไวขางกระดานดํา เม่ือ



 

 
๓๒ 

 

สอนจบหนวยการเรียนรูแลว ใหผูเรียนลอกใสสมุดวาดเขียนท่ีรวบรวมMind Map ของแตละหนวยการเรียนรูท่ี
ไดเรียนผานมาแลวโดยถือเปนผลงาน ชิ้นงานชิ้นหนึ่ง ในการใหคะแนน 
 3)  สถานศึกษามีอัตลักษณของผูเรียน “ซ่ือสัตย ประพฤติดี มีวินัย” และเอกลักษณของสถานศึกษา 
“สถานศึกษาสรางคนดีสูสังคม” ท่ีมีผลการพัฒนาดีอยูแลว และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริเปนโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาท ท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีดีอยูแลว แตความกําหนดทิศทางใน
การพัฒนาเพ่ือขยายผล 
 
2. ดานการบริหารจัดการศึกษา 
 1)  สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และพัฒนาสถานศึกษาท่ีดีอยูแลว แตควร
กําหนดทิศทางในการพัฒนาเพ่ือขยายผล โดยสถานศึกษาควรจัดโดยสถานศึกษาควรจัดการนิเทศภายในใหเปน
ระบบ โดยสรางเครื่องมือประเมินท่ีไดมาตรฐาน และตารางการนิเทศท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได 
 2) สถานศึกษามีการสงเสริมพัฒนาใหรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ีดีมากอยูแลว แตควร
กําหนดทิศทางในการพัฒนาเพ่ือขยายผลโดยสถานศึกษาควรใหมีการลงนามขอตกลงรวมกันระหวาง
สถานศึกษากับหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานสนับสนุนหรือหนวยงานอ่ืนๆเพ่ือหาแนวทางพัฒนาโดยให
ครอบคลุมขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก อยางเปนลายลักษณอักษร 
 
3. ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 1) สถานศึกษาควรมี แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยการคนหาจุดควรพัฒนา หรือปญหา
ในเรื่องท่ีประเมิน แลวนํามาเปนประเด็น มีเกณฑการประเมินการใหคะแนน เม่ือใชประเมินครั้งแรกผลการ
ประเมินอยูในระดับต่ํา แตเม่ือนําขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งแรกไปพัฒนา เม่ือมีการประเมินครั้งตอๆไป
ผลการประเมินจะอยูในระดับดีข้ึนเรื่อยๆ 
 2) สถานศึกษาควรแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการประเมินแผนการจัดการเรียนรู ประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และประเมินแบบวัดแบบทดสอบแลวนําผลการประเมินไปใชพัฒนาครูอยางเปนระบบ 
อาจจะใชข้ันตอนของการพัฒนาคุณภาพมาใชหรืออาจจะจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ เก่ียวกับความรู
ความสามารถของครูแตละคน เพ่ือใชในการพัฒนาครูทุกคนอยางตอเนื่อง และควรมีมาตรการกํากับ ติดตาม 
ใหมีการนําความรูท่ีไดจากการอบรมมาใชใหเกิดประโยชนแกผูเรียนอยางแทจริง 
 
4. ดานการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีเปนระบบอยูแลว แตควร
มีทิศทางในการพัฒนาเพ่ือขยายผล โดยสถานศึกษาควรชี้แจงเรื่องระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให
คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาทราบรายละเอียดพรอมๆกัน เพ่ือความเขาใจ ระบบประกันคุณภาพ
อยางตรงกันเพ่ิมข้ึน เชน นําผลสรุปปญหาอุปสรรคในปท่ีผานมาไปปรับปรุงวิธีการดําเนินงานในปตอไปอยาง
ตอเนื่อง โดยระบุถึงปญหาอุปสรรคท่ีพบในปท่ีผานมาไวในหลักการและเหตุผล เพ่ือไมใหเกิดเปนจุดออน
แบบเดิมข้ึนมาอีกในสถานศึกษา 
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วิสัยทัศน 

 

 

 โรงเรียนกฤตศิลปวิทยาเปนสถานศึกษาแหงการเรียนรู เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอยางยั่งยืน 
 
 
 
 

 
พันธกิจ 

 

 
๑.  พัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย ดํารงตนอยูในสังคมบนพ้ืนฐานปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.  จัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดวยการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๓.  สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพ ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจของแตละบุคคล 

๔.  พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๕.  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพ ดวยความรวมมือในการพัฒนาของผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย 

6.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

7.  พัฒนาสิ่งแวดลอม และบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

8.  พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

9.  พัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 

10.พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา จุดเนน นโยบาย และแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา  



 

 
๓๔ 

 

 

 
เปาหมาย 

 

 

๑.  นักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  นักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู รักการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพในการสรางความรูไดดวยตนเอง 

3.  นักเรียนไดรับการสงเสริม และพัฒนาตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจของแตละบุคคล 

4.  ครู และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความเปนครูมืออาชีพ 

5.  โรงเรียนมีระบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ระบบการบริหารงบประมาณ แบบมุงเนนผลงาน 

6.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 

7.  โรงเรียนมีสภาพแวดลอม และการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ 

8.  โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ และตอเนื่อง 

9.  โรงเรียนเปนสถานศึกษาท่ีเปนสังคมแหงการเรียนรู 

10.นักเรียนมีคุณลักษณะ และคุณภาพตามนโยบาย วิสัยทัศน ปรัชญา จุดเนน และแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 
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อัตลักษณของโรงเรียนกฤตศิลปวทิยา 

 

 

มีสัมมาคารวะ มานะเรียนรู กตัญูชาติไทย 
 

มีสัมมาคารวะ 

นิยาม 
 มีสัมมาคารวะ หมายถึง ลักษณะของบุคคลท่ีแสดงถึงการใชวาจา ใจ และกาย ตอบุคคลอ่ืนอยางสุภาพ
และออนนอม 
 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 

- กิริยาทาทางท่ีออกมาทางกาย แสดงกิริยาออนนอมตอบุคคลอ่ืนไดเหมาะสมกับสถานะโดยการ
แสดงออกทางกาย ไดแก 
  - ยื่นลําตัวตรง เทาชิด มือพนมท่ีหนาอก และไหวกมศีรษะ 
  - เม่ือพบผูใหญเดินสวนทางกับนักเรียน ตองกมหลังเล็กนอย 
  - แตงกายสุภาพเหมาะสมกับสถานท่ี 

- กิริยาทาทางท่ีออกมาทางวาจา แสดงกิริยาออนนอมตอบุคคลอ่ืนไดเหมาะสมกับสถานะโดยการ
แสดงออกทางการใชวาจา ไดแก 
  - มีหางเสียงในการพูดจา ไมพูดคําหยาบ 
  - ไมพูดแทรกขณะผูอ่ืนพูด 

 

มานะเรียนรู 

นิยาม 
มานะเรียนรู หมายถึง ตั้งใจมุงม่ันศึกษาเลาเรียน ใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอการศึกษาเลาเรียน  

ศึกษาคนควาจากแหลงความรูตางๆ  ทบทวนบทเรียนสมํ่าเสมอ  ตั้งใจทํางานท่ีครูมอบหมาย 
 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 

- รักการอาน - มีการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอจากการอาน 
- ใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค - มีการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

สรางสรรค 
- รักทํางานกลุม - มีการเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู

ระหวางกัน 
 



 

 
๓๖ 

 

 
 

กตัญูชาติไทย 

นิยาม 
 กตัญูชาติไทย หมายถึง หมายถึง การรูจักบุญคุณของประเทศชาติท่ีใหความสงบสุขอยูในปจจุบัน มี
ความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทยท่ีมี ๓ สถาบันเปนหลัก คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย ซ่ึงคนไทยทุกคนเคารพเทิดทูน 

 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 
- เปนพลเมืองดีของชาติ - ตองเคารพเชื่อฟงผูใหญ ตั้งใจศึกษาเลาเรียน มีความรับผิดชอบ มี

กิริยามารยาทงดงาม มีความซ่ือสัตย และมีความเมตตากรุณา 
- สามัคคีเพ่ือชาติ - มีความสามัคคี รวมเปนน้ําหนึ่งใจเดียว รักใครกลมเกลียวกัน 

เอ้ือเฟอเผื่อแผซ่ึงกันและกัน 
- สืบสานวัฒนธรรม - รักษาและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของชาติ 
- นอมนําความดีจากศาสตร
พระราชา 

- จงรักภักดีตอองคพระมหากษัตริย โดยยึดหลักศาสตรพระราชา 

 
 

เอกลักษณของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 
 

สถานศึกษาสรางคนดีสูสงัคม 
Our school builds good citizen for the society 

 

โดยกําหนดองคประกอบ ๕ ประการในสรางคนดีสูสังคม กลาวคือ 
1. สรางนักเรียนเปนผูมีความซ่ือสัตย 
2. สรางนักเรียนเปนผูมีความประพฤติดี 
3. สรางนักเรียนเปนผูมีระเบียบวินัย 
4. สรางนักเรียนเปนผูรักความเปนไทย 
5. สรางนักเรียนเปนผูมีจิตสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
๓๗ 

 

 

รักความเปนไทย 

นิยาม 
รักความเปนไทย หมายถึง คุณลักษณะซ่ึงแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา รวมอนุรักษสืบทอด

ภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญูกตเวที ใชภาษาไทยในการ
สื่อสารอยางถูกตองเหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 
- ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมไทย และกตัญู
กตเวที 

- แตงกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคาราวะ กตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ 
- รวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

- เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการ
สื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

- ใชภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
- ชักชวน แนะนํา ใหผูอ่ืนเห็นคุณคาของการใชภาษาไทยท่ีถูกตอง 

- อนุรักษ สืบทอดภูมิปญญาไทย - นําภูมิปญญาไทยมาใชในใหเหมาะสมในวิถีชีวิต 
- รวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับภูมิปญญาไทย 
- แนะนํา มีสวนรวมในการสืบทอดภูมิปญญาไทย 

 

มีจิตสาธารณะ 

นิยาม 
 มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรม หรือสถานการณ
กอใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืน ชุมชนและสังคมดวยความเต็มใจ กระตือรือรน โดยไมหวังผลตอบแทน 
 ผูมีจิตสาธารณะ คือ ผูท่ีมีลักษณะเปนผูใหญและชวยเหลือผูอ่ืน แบงปนความสุขสวนตน เพ่ือทํา
ประโยชนแกสวนรวม เขาใจ เห็นใจผูท่ีมีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอม ดวยแรงกาย 
สติปญญา ลงมือปฏิบัติเพ่ือแกปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามใหเกิดในชุมชน โดยไมหวัง สิ่งตอบแทน 
 
 
ตัวช้ีวัด และพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 
- ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจ และ
พึงพอใจโดยไมหวังสิ่งตอบแทน 

- ชวยพอแม ผูปกครอง ครู ทํางานดวยความเต็มใจ 
- อาสาทํางานใหผูอ่ืนดวยกําลังกาย กําลังใจและกําลังสติปญญา 
โดยไมหวังสิ่งตอบแทน 
- แบงปนสิ่งของทรัพยสินและอ่ืนๆ และชวยแกไขปญหา หรือ
สรางความสุขใหกับผูอ่ืน 
 



 

 
๓๘ 

 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 
- เขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
โรงเรียน ชุมชนและ สังคม 

- ดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ และสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ 
- เขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
- เขารวมกิจกรรมเพ่ือแกปญหาหรือรวมสรางสิ่งท่ีดีงามของ 
  สวนรวมตามสถานการณท่ีเกิดข้ึนดวยความกระตือรือรน 

 

ซ่ือสัตย 

นิยาม 
 ซ่ือสัตย หมายถึง แงมุมหนึ่งของศีลธรรม แสดงถึงลักษณะของคุณธรรมในแงบวก 
 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 
- ไมลกัขโมย - ไมเปนผูลักทรัพย และไมอยากไดของคนอ่ืนเปนของตนเอง 

- ไมลักลอบทําสิ่งท่ีตนไมมีสิทธิ์ หรือไมไดรับอนุญาต 
- ไมพูดโกหก - ไมพูดเรื่องท่ีไมเปนความจริงท้ังหมด ใหเขาใจวาเปนความจริงท้ังหมด 

  โดยเจตนา 
- ตรงตอเวลา - ปฏิบัติในเวลาท่ีกําหนดได 

 

ประพฤติดี 

นิยาม 
ประพฤติดี หมายถึง การปฏิบัติทางกาย และวาจาท่ีดี แสดงถึงลักษณะของคุณธรรมในแงบวก 

 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 
- ยิ้มไหวทักทาย - ยื่นลําตัวตรง เทาชิด มือพนมท่ีหนาอก และไหวกมศรีษะ 
- เดินผานผูใหญกมหลัง - เม่ือพบผูใหญเดินสวนทางกับนักเรียน ตองกมหลังเล็กนอย 
- ผูใหญนั่งอยูเราคุกเขา - เม่ือพบผูใหญนั่งอยู ไมยืนคล้ํา โดยนั่งคุกเขา 
- พูดจาเรียบรอย - มีหางเสียงในการพูดจา ไมพูดคําหยาบ 

 
 
 
 
 
 



 

 
๓๙ 

 

มีวินัย 

นิยาม 
 มีวินัย หมายถึง การปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑขอบังคับ โดยใหเปนแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะ
ไดอยูรวมกันดวยความสุขสบาย ไมกระทบกระท่ังซ่ึงกันและกัน ใหหางไกลจากความชั่วท้ังหลาย 

 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 
- รักการเขาแถว - เคารพในสิทธิ์การมากอนหลัง 
- เดินข้ึนลงบันไดชิดขวา - เม่ือข้ึน หรือลงบันได ชิดขวามือเสมอ 

- ไมวิ่ง หรือแซงบนบันได 
- ปดน้ําปดไฟเม่ือเลิกใช - ปดไฟเม่ือทําไมใชหองน้ําแลว 

- ปดน้ําเม่ือชําระลาง สวนตาง ๆ เรียบรอย 
- ท้ิงขยะท่ีถังขยะ - เม่ือมีขยะ ใหท้ิงขยะท่ีถังเสมอ 

- ถามีถังแยกขยะ ก็แยกไดอยางถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๔๐ 

 

 
กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

 
๑. ปลูกฝง และพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
 

๒. สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

 

๓. พัฒนากระบวนการการใหบริการทางการศึกษาโดยบูรณาการหลักสูตร สื่อ แหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

๔. สงเสริม และพัฒนาครู นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา 
 

๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท้ังระบบ โดยมุงสัมฤทธิ์ผลท่ีเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
๔๑ 

 

 
การดําเนินงานตามกลยทุธของสถานศึกษา 

 

 
กลยุทธท่ี ๑ ปลูกฝง และพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 
ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิง
ปริมาณและเชิง

คุณภาพ) 

ป 2559 

1.    โครงการวิถีธรรม
สูวิถีชีวิตที่
พอเพียง 

2.    โครงการกตัญู
ชาตไิทยดวยใจจิต
อาสา 

3.    โครงการวันสําคัญ
ของสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

4.    โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

5.    โครงการนักเรียน
สงางามดวย
ระเบียบวินยั 

6.    โครงการนักเรียน
งดงามตาม
มารยาทไทย 

7.    โครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ 

8.    โครงการโรงเรียน
สิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยนื 

9.    โครงการโรงเรียน
ปลอดยาเสพตดิ 
และอบายมุข 

1.1    รอยละของนักเรียนที่
มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกกําลัง
กายสม่ําเสมอ  

มาตรฐานที่ 1 (ข้ันพืน้ฐาน) 
ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมี
สุนทรียภาพ 

รอยละ 87 ของ
นักเรียนที่มีสุขนิสยัใน
การดูแลสุขภาพและ
ออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ 

1.2    รอยละของนักเรียนที่
มีน้ําหนัก สวนสูง 
และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ
มาตรฐาน 

รอยละ 87 ของ
นักเรียนที่มีน้ําหนัก 
สวนสงู และมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑมาตรฐาน 

1.3    รอยละของนักเรียนที่
ปองกันตนเองจากสิง่
เสพติดใหโทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสีย่งตอ
ความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปญหา
ทางเพศ  

รอยละ 87 ของ
นักเรียนที่ปองกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติด
ใหโทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงตอความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุ 
และปญหาทางเพศ 

1.4    รอยละของนักเรียนที่
เห็นคุณคาในตนเอง 
มีความมั่นใจ กลา
แสดงออกอยาง
เหมาะสม 

รอยละ 85 ของ
นักเรียนที่เห็นคุณคา
ในตนเอง มีความ
มั่นใจ กลาแสดงออก
อยางเหมาะสม 

1.5    รอยละของนักเรียนที่
มีมนุษยสัมพนัธที่ดี
และใหเกียรติผูอ่ืน  

รอยละ 87 ของ
นักเรียนที่มีมนุษย
สัมพันธที่ดีและให
เกียรตผิูอ่ืน  
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10.  โครงการสงเสริม
และพัฒนาระบบ
ดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

11.  โครงการ
เสริมสราง
พัฒนาการดาน
รางกายเด็ก
ปฐมวัย 

12.  โครงการ
เสริมสราง
พัฒนาการดาน
อารมณเด็ก
ปฐมวัย 

13. โครงการเสริมสราง
พัฒนาการดาน
สังคมเด็กปฐมวัย 

1.6    รอยละของนักเรียนที่
สรางผลงานจากการ
เขารวมกิจกรรมดาน
ศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการตามจิต
นาการ 

รอยละ 90 ของ
นักเรียนที่สราง
ผลงานจากการเขา
รวมกิจกรรมดาน
ศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการตาม
จินตนาการ 

1.7    รอยละของนักเรียนที่
มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามหลักสูตร  

มาตรฐานที่ 2 (ข้ันพืน้ฐาน) 
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคานยิมที่พึงประสงค 
 

รอยละ 93 ของ
นักเรียนที่มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามหลักสูตร 

1.8    รอยละของนักเรียนที่
เอ้ืออาทรผูอ่ืนและ
กตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ  

รอยละ 90 ของ
นักเรียนที่เอ้ืออาทร
ผูอ่ืนและกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ  

1.9    รอยละของนักเรียนที่
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกตาง  

รอยละ 90 ของ
นักเรียนที่ยอมรับ
ความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกตาง 

1.10  รอยละของนักเรียนที่
ตระหนัก รูคุณคา 
รวมอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม 

รอยละ 85 ของ
นักเรียนที่ตระหนัก รู
คุณคา รวมอนุรักษ
และพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

 1.1 รอยละของเด็กมีน้ําหนัก
สวนสงูเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ (ปฐมวัย) 
เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 

รอยละ 87 ของเด็กมี
น้ําหนักสวนสูงเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน 

1.2 รอยละของเด็กที่มีทักษะ
การเคลื่อนไหวตามวัย 

 รอยละ 87 ของเด็กที่
มีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 

1.3 รอยละของเด็กที่มีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ
ของตน 

 รอยละ 87 ของเด็กที่
มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน 
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1.4 รอยละของเด็กที่
หลีกเลี่ยงตอสภาวะที่
เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ 
ภัย และสิ่งเสพตดิ 

 รอยละ 95 ของเด็กที่
หลีกเลี่ยงตอสภาวะที่
เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ 
ภัย และสิ่งเสพตดิ 

1.5 รอยละของเด็กที่ราเริง
แจมใส มีความรูสึกที่ดี
ตอตนเอง 

มาตรฐานที่ ๒ (ปฐมวัย) 
เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ
และจิตใจ 

รอยละ 87 ของเด็กที่
ราเริงแจมใส มี
ความรูสึกที่ดีตอ
ตนเอง 

1.6  รอยละของเด็กที่มีความ
มั่นใจและกลา
แสดงออก 

รอยละ 85 ของเด็กที่
มีความมั่นใจและกลา
แสดงออก 

1.7  รอยละของเด็กที่
ควบคุมอารมณตนเอง
ไดเหมาะสมกับวยั 

รอยละ 87 ของเด็กที่
ควบคุมอารมณตนเอง
ไดเหมาะสมกับวยั 

 1.8  รอยละของเด็กที่ชื่นชม
ศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรัก
ธรรมชาต ิ

รอยละ 87 ของเด็กที่
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี 
การเคลื่อนไหว และ
รักธรรมชาติ 

1.9  รอยละของเดก็ที่มีวินัย 
รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่ง
สอนของพอแม ครู
อาจารย 

มาตรฐานที่ ๓ (ปฐมวัย) 
เด็กมีพัฒนาการดานสังคม 

รอยละ 85 ของเดก็ที่
มีวินัย รับผิดชอบ 
เชื่อฟงคําสั่งสอนของ
พอแม ครูอาจารย 

1.10รอยละของเด็กที่มีความ
ซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือ
แบงปน 

รอยละ 87 ของเด็กที่
มีความซื่อสัตยสุจริต 
ชวยเหลือแบงปน 

1.10รอยละของเด็กที่เลน
และทํางานรวมกับผูอ่ืน
ได 

รอยละ 87 ของเด็กที่
เลนและทาํงาน
รวมกับผูอ่ืนได 

1.10รอยละของเด็กที่
ประพฤตตินตาม
วัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนบัถือ 

รอยละ 87 ของเด็กที่
ประพฤตตินตาม
วัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนบัถือ 

  



 

 
๔๔ 

 

กลยุทธท่ี ๒  สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี 
                ประสิทธิภาพ และเปนไปเกณฑ 

 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 
ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิง
ปริมาณและเชิง

คุณภาพ) 

ป 2559 

1.    โครงการโรงเรียน
รักการอาน 

2.    โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 
กลุมสาระ  การ
เรียนรู 

3.    โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการทดสอบ
ระดับชาต ิ

4.    โครงการการ
เรียนรูบนฐาน
โครงงานทั้ง
โรงเรียน 

5.    โครงการกาวดวย
ความรูสู
ประชาคม
อาเซียน 

6.    โครงการพัฒนา
ทักษะการทํางาน
สูอาชีพทีส่นใจ 

7.    โครงการสงเสริม
ศักยภาพนักเรียน
สูความเปนเลิศ 

8.    โครงการ
เสริมสราง
พัฒนาการดาน
รางกายเด็ก
ปฐมวัย 

2.1    รอยละของนักเรียนที่
มีนิสัยรักการอานและ
แสวงหาความรูดวย
ตนเองจากหองสมุด 
แหลงเรียนรู และสื่อ
ตางๆ รอบตัว                

มาตรฐานที่ 3 (ข้ันพืน้ฐาน) 
ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รักเรียนรู 
และพัฒนาตนเอง อยาง
ตอเนื่อง 

รอยละ 90 ของ
นักเรียนที่มีนิสัยรักการ
อานและแสวงหา
ความรูดวยตนเองจาก
หองสมุด แหลงเรียนรู 
และสื่อตางๆ รอบตัว                

2.2    รอยละของนักเรียนที่
มีทักษะในการอาน 
ฟง ดู พูด เขียน  และ
ตั้งคําถามเพื่อคนควา
หาความรูเพิ่มเติม 

รอยละ 85 ของ
นักเรียนที่มีทักษะใน
การอาน ฟง ดู พูด 
เขียน  และตั้งคําถาม
เพื่อคนควาหาความรู
เพิ่มเติม 

2.3    รอยละของนักเรียนที่
เรียนรูรวมกันเปน
กลุม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรูระหวางกัน   

รอยละ 90 ของ
นักเรียนที่เรียนรูรวมกัน
เปนกลุม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรูระหวางกัน   

2.4    รอยละของนักเรียนที่
ใชเทคโนโลยีในการ
เรียนรูและนําเสนอ
ผลงาน 

รอยละ 87 ของ
นักเรียนที่ใชเทคโนโลยี
ในการเรียนรูและ
นําเสนอผลงาน 

2.5    รอยละของนักเรียนที่
สรุปความคิดจาก
เร่ืองที่อาน ฟง และดู 
และสื่อสารโดยการ
พูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

มาตรฐานที่ 4 (ข้ันพืน้ฐาน) 
ผูเรียนมีความสามารถในการ
คิดอยางเปนระบบ คิด
สรางสรรค ตัดสนิใจ 
แกปญหาไดอยางมสีติสม
เหตุผล 

รอยละ 80 ของ
นักเรียนที่สรุปความคิด
จากเร่ืองที่อาน ฟง 
และดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

2.6    รอยละของนักเรียนที่
นําเสนอวิธีคิด วธิี
แกปญหาดวยภาษา

รอยละ 80 ของ
นักเรียนที่นําเสนอวิธี
คิด วิธีแกปญหา ดวย
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หรือวิธีการของ
ตนเอง 

ภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

2.7    รอยละของนักเรียนที่
กําหนดเปาหมาย 
คาดการณ ตัดสินใจ
แกปญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 

รอยละ 80 ของ
นักเรียนที่กําหนด
เปาหมาย คาดการณ 
ตัดสินใจแกปญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 

2.8    รอยละของนักเรียนที่
มีความคิดริเร่ิม และ
สรางสรรคผลงาน
ดวยความภาคภูมิใจ 

รอยละ 80 ของ
นักเรียนที่มีความคิด
ริเร่ิม และสรางสรรค
ผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ 

 2.9    รอยละของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตละ
กลุมสาระเปนไปตาม
เกณฑ 

มาตรฐานที่ 5 (ข้ันพืน้ฐาน) 
ผูเรียนมีความรูและทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตร 

รอยละ 75 ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตละกลุมสาระ
เปนไปตามเกณฑ 

2.10  รอยละของผลการ
ประเมินสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ  

รอยละ 75 ของผลการ
ประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตรเปนไป
ตามเกณฑ  

2.11  รอยละของผลการ
ประเมินการอาน  คิด
วิเคราะห และเขียน
เปนไปตามเกณฑ 

รอยละ 75 ของผลการ
ประเมินการอาน  คิด
วิเคราะห และเขียน
เปนไปตามเกณฑ 

2.12  รอยละของผลการ
ทดสอบระดบัชาติ
เปนไปตามเกณฑ 

รอยละ 70 ของผลการ
ทดสอบระดบัชาติ
เปนไปตามเกณฑ 

2.13  รอยละของนักเรียนที่
วางแผนการทํางาน
และดําเนนิการจน
สําเร็จ 

มาตรฐานที่ 6 (ข้ันพืน้ฐาน) 
ผูเรียนมีทักษะในการทาํงาน 
รักการทํางาน สามารถ 
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมี
เจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

รอยละ 85 ของ
นักเรียนที่วางแผนการ
ทํางานและดําเนนิการ
จนสําเร็จ 

2.14  รอยละของนักเรียนที่
ทํางานอยางมีความสุข 
มุงมั่นพัฒนางาน และ

รอยละ 85 ของ
นักเรียนที่ทํางานอยางมี
ความสุข มุงมั่นพัฒนา
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ภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

งาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

2.15  รอยละของนักเรียนที่
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

รอยละ 85 ของ
นักเรียนที่ทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได 

2.16  รอยละของนักเรียนที่
มีความรูสึกที่ดีตอ
อาชีพสุจริตและหา
ความรูเก่ียวกับอาชีพ
ที่ตนเองสนใจ 

รอยละ 85 ของ
นักเรียนที่มีความรูสึกที่ดี
ตออาชีพสุจริตและหา
ความรูเก่ียวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

 2.1 รอยละของเด็กที่สนใจ
เรียนรูสิ่งรอบตัว 
ซักถามอยางตั้งใจ และ
รักการเรียนรู 

มาตรฐานที่ ๔ (ปฐมวัย) 
เด็กมีพัฒนาการดาน
สติปญญา 

รอยละ 85 ของเด็กที่
สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว 
ซักถามอยางตั้งใจ และ
รักการเรียนรู 

2.2 รอยละของเด็กที่มี
ความคิดรวบยอด
เก่ียวกับสิ่งตางๆ ที่เกิด
จากประสบการณการ
เรียนรู 

รอยละ 80 ของเด็กที่มี
ความคิดรวบยอด
เก่ียวกับสิ่งตางๆ ที่เกิด
จากประสบการณการ
เรียนรู 

2.3 รอยละของเด็กที่มีทักษะ
ทางภาษาที่เหมาะสม
กับวัย 

รอยละ 85 ของเด็กที่มี
ทักษะทางภาษาที่
เหมาะสมกับวัย 

2.4 รอยละของเด็กที่มีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 

รอยละ 75 ของเด็กที่มี
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 

2.5 รอยละของเด็กที่มี
จินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค 

รอยละ 80 ของเด็กที่มี
จินตนาการและความคิด
สรางสรรค 

 
  



 

 
๔๗ 

 

กลยุทธท่ี ๓  พัฒนากระบวนการใหบริการทางการศึกษา โดยบูรณาการหลักสูตร แหลงเรียนรูท่ี  
                หลากหลายและภูมิปญญาทองถิ่น 
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1.    โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

2.    โครงการการจัด
สภาพแวดลอมเพื่อ
การเรียนรูสูคุณภาพ 

3.    โครงการสรางเสริม
สังคมแหงการเรียนรูสู
สถานศึกษา 

4.    โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
ปฐมวัย 

3.1    คุณภาพของ
หลักสูตร
สถานศึกษา
เหมาะสมและ
สอดคลองกับ
ทองถ่ิน 

มาตรฐานที่ 10 (ข้ัน
พื้นฐาน) 
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบ
ดาน 

คุณภาพระดับดีมากของ
หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคลองกับ
ทองถ่ิน 

3.2    คุณภาพของการจัด
รายวิชาเพิ่มเติมที่
หลากหลายให
ผูเรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด 
ความสามารถและ
ความสนใจ 

คุณภาพระดับดีมากของการ
จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่
หลากหลายใหผูเรียนเลือก
เรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 

3.3    คุณภาพของการจัด
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนที่สงเสริม
และตอบสนอง
ความตองการ 
ความสามารถ 
ความถนัด และ
ความสนใจของ
ผูเรียน 

คุณภาพระดับดีมากของการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่
สงเสริมและตอบสนองความ
ตองการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของ
ผูเรียน 

3.4    คุณภาพของการ
สนับสนนุใหครูจัด
กระบวนการเรียนรู
ที่ใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรูไดดวย
ตนเอง 

คุณภาพระดับดีมากของการ
สนับสนนุใหครูจัด
กระบวนการเรียนรูที่ให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรูไดดวยตนเอง 
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3.5    คุณภาพของการ
นิเทศภายใน 
กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนํา
ผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ 

คุณภาพระดับดีมากของการ
นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน
อยางสม่ําเสมอ 

3.6    คุณภาพของการ
จัดระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียนที่
มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึง
ผูเรียนทุกคน 

คุณภาพระดับดีมากของ
การจัดระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผูเรียนทุก
คน 

3.7    คุณภาพของ
หองเรียน 
หองปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่ง
อํานวยความสะดวก 
พอเพียง อยูในสภาพ
ใชการไดด ี
สภาพแวดลอมรมร่ืน 
และมีแหลงเรียนรู
สําหรับผูเรียน 

มาตรฐานที่ 11 (ข้ัน
พื้นฐาน) 
สถานศึกษามีการจัดภาพ
แวดลอมและการบริการที ่
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

คุณภาพระดับดีมากของ
หองเรียน หองปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาด
และปลอดภัย มีสิ่งอํานวย
ความสะดวก พอเพียง อยูใน
สภาพใชการไดด ี
สภาพแวดลอมรมร่ืน และมี
แหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 

3.8    คุณภาพของการจัด
โครงการ กิจกรรมที่
สงเสริมสุขภาพ
อนามัยและความ
ปลอดภัยของผูเรียน 

คุณภาพระดับดีมากของ
การจัดโครงการ กิจกรรมที่
สงเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผูเรียน 

3.9    คุณภาพของการจัด
หองสมุดที่ใหบริการ
สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให
ผูเรียนเรียนรูดวย

คุณภาพระดับดีมากของการ
จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวย
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ตนเองและหรือเรียนรู
แบบมีสวนรวม 

ตนเองและหรือเรียนรูแบบมี
สวนรวม 

3.9    คุณภาพของการ
สรางและพัฒนา
แหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาและใช
ประโยชนจากแหลง
เรียนรู ทั้งภายใน
และภายนอก
สถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา 
รวมทั้งผูที่เก่ียวของ     

มาตรฐานที่ 13 (ข้ัน
พื้นฐาน) 
สถานศึกษามีการสราง 
สงเสริม สนบัสนุน ให
สถานศึกษาเปนสงัคมแหง
การเรียนรู  

คุณภาพระดับดีมากของ
การสรางและพัฒนาแหลง
เรียนรูภายในสถานศึกษา
และใชประโยชนจากแหลง
เรียนรู ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผูที่
เก่ียวของ     

 3.9    คุณภาพของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางบุคลากร
ภายในสถานศึกษา 
ระหวางสถานศึกษา
กับครอบครัว 
ชุมชน และองคกรที่
เก่ียวของ                                                                 

คุณภาพระดับดีมากของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และ
องคกรที่เก่ียวของ                                                                 

3.10คุณภาพหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนําสู
การปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๗  (ปฐมวัย) 
แนวการจัดการศึกษา 

คุณภาพดีเยี่ยมหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนําสูการ
ปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.11คุณภาพของระบบ
และกลไกใหผูมีสวน
รวมทุกฝายตระหนัก
และเขาใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

คุณภาพดีเยี่ยมของระบบ
และกลไกใหผูมีสวนรวมทุก
ฝายตระหนักและเขาใจการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

3.12คุณภาพในการจัด
กิจกรรมเสริมสราง
ความตระหนักรูและ

คุณภาพดีเยี่ยมในการจัด
กิจกรรมเสริมสรางความ
ตระหนักรูและความเขาใจ
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ความเขาใจหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

หลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

3.13คุณภาพในสรางการมี
สวนรวมและแสวงหา
ความรวมมือกับ
ผูปกครอง ชุมชนและ
ทองถ่ิน 

คุณภาพดีเยี่ยมในสรางการมี
สวนรวมและแสวงหาความ
รวมมือกับผูปกครอง ชุมชน
และทองถ่ิน 

3.14คุณภาพในจดัสิ่งอา
นวยความสะดวกเพื่อ
พัฒนาเด็กอยางรอบ
ดาน 

คุณภาพดีเยี่ยมในจัดสิง่อา
นวยความสะดวกเพื่อพัฒนา
เด็กอยางรอบดาน 

 
กลยุทธท่ี ๔  สงเสริมและพัฒนาครู นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
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1.    โครงการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรูดวย
กระบวนการเรียนรู 
5 ข้ันตอน ( 5 
STEP ) 

2.   โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูดวย
กระบวนการ 
Lesson Study 

3.   โครงการพัฒนาการ
ผลิต และใชสื่อ
นวัตกรรมการ
เรียนรู 

4.   โครงการพัฒนาการ
วัดผลประเมินผล
นักเรียน 

4.1    รอยละของครูที่มีการ
กําหนดเปาหมาย
คุณภาพผูเรียนทั้ง
ดานความรู ทักษะ
กระบวนการ  
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค 

มาตรฐานที่ 7 (ข้ัน
พื้นฐาน) 
ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
นาที่ อยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธผิล 

รอยละ 85 ของครูที่มีการ
กําหนดเปาหมายคุณภาพ
ผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค 

4.2    รอยละของครูที่มีการ
วิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล และใช
ขอมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู
เพื่อพฒันาศักยภาพ
ของผูเรียน                  

รอยละ 80 ของครูที่มีการ
วิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล และใชขอมูลใน
การวางแผนการจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียน                  

4.3    รอยละของครูที่
ออกแบบและการ
จัดการเรียนรูที่

รอยละ 80 ของครูที่
ออกแบบ และการจัดการ
เรียนรูที่ตอบสนองความ
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5.   โครงการพัฒนาการ
ทําวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน 

6.   โครงการการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 

7.   โครงการอบรม
พัฒนา ศึกษาดูงาน 
คณะคุณครูและ
บุคลากร 

ตอบสนองความ
แตกตางระหวาง
บุคคลและพฒันาการ
ทางสตปิญญา       

แตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสตปิญญา       

4.4    รอยละของครูที่ใชสื่อ
และเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมผนวกกับการ
นําบริบทและภูมิ
ปญญาของทองถ่ินมา
บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู 

รอยละ 87 ของครูที่ใชสื่อ
และเทคโนโลยทีี่เหมาะสม
ผนวกกับการนาํบริบทและ
ภูมิปญญาของทองถ่ินมา
บูรณาการในการจัดการ
เรียนรู 

4.5    รอยละของครูที่มีการ
วัดและประเมินผลที่
มุงเนนการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน ดวย
วิธีการที่หลากหลาย 

รอยละ 80 ของครูที่มีการ
วัดและประเมินผลที่มุงเนน
การพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน ดวยวิธีการที่
หลากหลาย 

4.6    รอยละของครูที่ให
คําแนะนํา คําปรึกษา 
และแกไขปญหาใหแก
ผูเรียนทั้งดานการ
เรียนและคุณภาพชีวิต
ดวยความเสมอภาค 

รอยละ 80 ของครูที่ให
คําแนะนํา คําปรึกษา และ
แกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้ง
ดานการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตดวยความเสมอภาค 

4.7    รอยละของครูที่มี
การศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรูในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใชผล
ในการปรับการสอน 

รอยละ 80 ของครูที่มี
การศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูใน
วิชาทีต่นรับผิดชอบ และใช
ผลในการปรับการสอน 

4.8    รอยละของครูที่
ประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดี 
และเปนสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา 

รอยละ 95 ของครูที่
ประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี และเปน
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

4.9    รอยละของครูที่
จัดการเรียนการสอน

รอยละ 95 ของครูที่จัดการ
เรียนการสอนตามวชิาทีไ่ดรับ
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ตามวชิาที่ไดรับ
มอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 

มอบหมายเต็มเวลา เตม็
ความสามารถ 

 4.10 รอยละของครูที่ครู
เขาใจปรัชญา 
หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัยและ
สามารถนาํมา
ประยุกตใชในการจัด
ประสบการณ 

มาตรฐานที่ ๕ (ปฐมวัย) 
ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธผิล 

รอยละ 85 ของครูที่เขาใจ
ปรัชญาหลักการ และ
ธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวยัและ
สามารถนาํมาประยุกตใชใน
การจัดประสบการณ 

4.11 รอยละของครูที่จัดทํา
แผนการจัด
ประสบการณที่
สอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถ
จัดประสบการณการ
เรียนรูที่หลากหลาย
สอดคลองกับความ
แตกตางระหวาง
บุคคล 

รอยละ 80 ของครูที่จัดทํา
แผนการจัดประสบการณที่
สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณการ
เรียนรูที่หลากหลาย
สอดคลองกับความแตกตาง
ระหวางบุคคล 

4.12 รอยละของครูที่
บริหารจัดการชั้น
เรียนที่สรางวนิัยเชิง
บวก 

รอยละ 80 ของครูที่บริหาร
จัดการชั้นเรียนทีส่รางวนิัย
เชิงบวก 

4.13 รอยละของครูที่ใชสื่อ 
และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม สอดคลอง
กับพัฒนาการของเด็ก 

รอยละ  85 ของครูที่ใชสื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สอดคลองกับพัฒนาการของ
เด็ก 

4.14 รอยละของครูที่ใช
เคร่ืองมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการ
ของเด็กอยาง
หลากหลายและสรุป

รอยละ 80 ของครูที่ใช
เคร่ืองมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอยาง
หลากหลายและสรุปรายงาน
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รายงานผลพฒันาการ
ของเด็กแกผูปกครอง 

ผลพัฒนาการของเด็กแก
ผูปกครอง 

4.14 รอยละของครูที่วิจัย
และพัฒนาการ
จัดการเรียนรูที่ตน
รับผิดชอบ และใชผล
ในการปรับการจัด
ประสบการณ 

รอยละ 80 ของครูที่วิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู
ที่ตนรับผดิชอบ และใชผลใน
การปรับการจัด
ประสบการณ 

 4.15 รอยละของครูที่จัด
สิ่งแวดลอมใหเกิด
การเรียนรูได
ตลอดเวลา 

รอยละ 85 ของครูที่จัด
สิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรู
ไดตลอดเวลา 

4.16 รอยละของครูที่มี
ปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก 
และผูปกครอง 

รอยละ 85 ของครูที่มี
ปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และ
ผูปกครอง 

4.17 รอยละของครูที่มีวุฒิ
และความรู
ความสามารถในดาน
การศึกษาปฐมวัย 

รอยละ 80 ของครูที่มีวุฒิ
และความรูความสามารถใน
ดานการศึกษาปฐมวัย 

4.18 รอยละของครูที่จัดทํา
สารนิทัศนและนามา
ไตรตรองเพื่อใช
ประโยชนในการ
พัฒนาเด็ก 

รอยละ 82 ของครูที่จัดทํา
สารนิทัศนและนามา
ไตรตรองเพื่อใชประโยชนใน
การพัฒนาเด็ก 
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1.  โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการ   
     บริหารเพื่อองคกร

คุณภาพ 
2.  โครงการระบบประกัน

คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

3.  โครงการชุมชนสัมพันธ 
4.  โครงการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนระดับปฐมวัย 

5.1  คุณภาพของผูบริหาร
ที่มีวิสัยทัศน ภาวะ
ผูนํา และความคิด
ริเร่ิมที่เนนการพัฒนา
ผูเรียน 

มาตรฐานที่ 8 (ข้ันพืน้ฐาน) 
ผูบริหารปฏิบัตงิานตาม
บทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธผิล 

คุณภาพระดับดีมากของ
ผูบริหารที่มีวิสัยทัศน ภาวะ
ผูนํา และความคิดริเร่ิมที่
เนนการพัฒนาผูเรียน 

5.2  คุณภาพของผูบริหาร
ที่ใชหลักการบริหาร
แบบมีสวนรวมและใช
ขอมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัย เปน
ฐานคิดทัง้ดาน
วิชาการและการ
จัดการ                               

คุณภาพดีมากของผูบริหาร
ที่ใชหลักการบริหารแบบมี
สวนรวมและใชขอมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัย 
เปนฐานคิดทั้งดานวชิาการ
และการจัดการ                               

5.3  คุณภาพของผูบริหาร
ที่สามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ 

คุณภาพระดับดีมากของ
ผูบริหารที่สามารถบริหาร
จัดการการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ 

5.4  คุณภาพของผูบริหาร
ที่สงเสริมและพฒันา
ศักยภาพบุคลากรให
พรอมรับการกระจาย
อํานาจ 

คุณภาพระดับดีมากของ
ผูบริหารที่สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให
พรอมรับการกระจาย
อํานาจ 

5.5  รอยละของนักเรียน 
ผูปกครอง และชุมชน
ที่พึงพอใจผลการ
บริหารการจัด
การศึกษา 

รอยละ 85 ของนักเรียน 
ผูปกครอง และชุมชนทีพ่ึง
พอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

5.6  คุณภาพของผูบริหาร
ที่ใหคําแนะนาํ 
คําปรึกษาทาง

คุณภาพระดับดีมากของ
ผูบริหารที่ใหคําแนะนํา 
คําปรึกษาทางวชิาการและ



 

 
๕๕ 

 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ) 

ป 2559 

วิชาการและเอาใจใส
การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็ม
เวลา 

เอาใจใสการจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

5.7  คุณภาพของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษารูและ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่
ระเบียบกําหนด 

มาตรฐานที่ 9 (ข้ันพืน้ฐาน) 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผูปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมี 
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธผิล 

คุณภาพระดับดีมากของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
รูและปฏิบัติหนาที่ตามที่
ระเบียบกําหนด 

5.8  คุณภาพของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษากํากับ
ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของ
สถานศึกษาให
บรรลุผลสาํเร็จตาม
เปาหมาย 

 คุณภาพระดับดีมากของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
กํากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย 

5.9  คุณภาพของ
ผูปกครองและชุมชน
เขามามีสวนรวมใน
การพัฒนา
สถานศึกษา 

 คุณภาพระดับดีมากของ
ผูปกครองและชุมชนเขามา
มีสวนรวมในการพฒันา
สถานศึกษา 

5.10คุณภาพในการกําหนด
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 12 (ข้ันพืน้ฐาน) 
สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที ่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

คุณภาพระดับดีมากในการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

5.11 คุณภาพในการจัดทํา
และดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุง
พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

คุณภาพระดับดีมากในการ
จัดทําและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
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5.12คุณภาพในการ
จัดระบบขอมูล
สารสนเทศและใช
สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

คุณภาพระดับดีมากในการ
จัดระบบขอมูลสารสนเทศ
และใชสารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

5.13คุณภาพในการ
ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

คุณภาพระดับดีมากในการ
ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5.14คุณภาพในการนําผล
การประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไป
ใชวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

คุณภาพระดับดีมากในการ
นําผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใช
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 

5.15คุณภาพในการจัดทํา
รายงานประจาํปที่เปน
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

คุณภาพระดับดีมากในการ
จัดทํารายงานประจาํปที่
เปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

5.16คุณภาพในการจัด
โครงการ กิจกรรมที่
สงเสริมใหผูเรียนบรรลุ
ตามเปาหมาย 
วิสัยทัศนปรัชญา และ
จุดเนนของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 14 (ข้ันพืน้ฐาน)
การพัฒนาสถานศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน 
ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนด
ข้ึน 
 

คุณภาพระดับดีมากในการ
จัดโครงการ กิจกรรมที่
สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตาม
เปาหมาย วิสัยทัศนปรัชญา 
และจุดเนนของสถานศึกษา 

5.17รอยละผลการ
ดําเนินงานสงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตาม
เปาหมาย วิสัยทัศน
ปรัชญา และจุดเนน
ของสถานศึกษา 

 รอยละ 80 ผลการ
ดําเนินงานสงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย 
วิสัยทัศนปรัชญา และ
จุดเนนของสถานศึกษา 



 

 
๕๗ 

 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ) 

ป 2559 

5.18คุณภาพในการจัด
โครงการ กิจกรรม
พิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเนน ตาม
แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

มาตรฐานที่ 15 (ข้ันพืน้ฐาน) 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเนน แนว
ทางการ  ปฏิรูปการศึกษา 
เพื่อพัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับ
คุณภาพสูงข้ึน 

คุณภาพระดับดีมากในการ
จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ
เพื่อตอบสนองนโยบาย 
จุดเนน ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.19รอยละของผลการ
ดําเนินงานบรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 83 ของผลการ
ดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 

5.20คุณภาพของการ
กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๘ (ปฐมวัย) 
สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที ่
กําหนดในกฎกระทรวง 

คุณภาพดีเยี่ยมของการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

5.21คุณภาพของการ
จัดทําและดําเนนิการ
ตามแผนพฒันาการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุง
พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

คุณภาพดีเยี่ยมของการ
จัดทําและดําเนนิการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

5.22คุณภาพของการ
จัดระบบขอมูล
สารสนเทศและใช
สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 

คุณภาพดีเยี่ยมของการ
จัดระบบขอมูลสารสนเทศ
และใชสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 

5.23คุณภาพของการ
ติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลการ
ดาเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

คุณภาพดีเยี่ยมของการ
ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนนิงาน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5.24คุณภาพของการนํา
ผลการประเมิน

คุณภาพดีเยี่ยมของการนํา
ผลการประเมินคุณภาพทั้ง



 

 
๕๘ 

 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ) 

ป 2559 

คุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช
วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง 

ภายในและภายนอกไปใช
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 

5.25คุณภาพของการ
จัดทํารายงาน
ประจําปที่เปน
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

คุณภาพดีเยี่ยมของการ
จัดทํารายงานประจาํปที่เปน
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

5.26คุณภาพของการเปน
แหลงเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของ
เด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๙ (ปฐมวัย)
คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมปีระสทิธิภาพ
และเกิดประสิทธผิล 

5.26คุณภาพดีเยี่ยมของ
การเปนแหลงเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของเด็ก
และบุคลากรในสถานศึกษา 

5.26คุณภาพของการมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันภายใน
สถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน 
และองคกรที่
เก่ียวของ 

คุณภาพดีเยี่ยมของการมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันภายในสถานศึกษา 
ระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และ
องคกรที่เก่ียวของ 

5.27คุณภาพของการจัด
โครงการ กิจกรรม
พัฒนาเด็กใหบรรลุ
ตามเปาหมาย 
ปรัชญาวสิัยทัศน และ
จุดเนนการจัด
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๐ (ปฐมวยั)
การพัฒนาสถานศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน 
และจุดเนนของการศึกษา
ปฐมวัย 

คุณภาพดีเยี่ยมของการจัด
โครงการ กิจกรรมพัฒนา
เด็กใหบรรลุตามเปาหมาย 
ปรัชญาวสิัยทัศน และ
จุดเนนการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

5.28รอยละของผลการ
ดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมาย 

รอยละ 80 ของผลการ
ดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมาย 



 

 
๕๙ 

 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ) 

ป 2559 

5.30คุณภาพของการจัด
โครงการ กิจกรรม
สงเสริมสนบัสนุนตาม
นโยบายเก่ียวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๑๑ (ปฐมวยั) 
การพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทาง
ปฏิรูป 
การศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพใหสูงข้ึน 

คุณภาพดีเยี่ยมของการจัด
โครงการ กิจกรรมสงเสริม
สนับสนนุตามนโยบาย
เก่ียวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

5.31รอยละของผลการ
ดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมาย 

รอยละ 80 ของผลการ
ดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมาย 

 
  



 

 
๖๐ 

 

 

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๕9 
 

 

กลยุทธท่ี ๑ ปลูกฝง และพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

1. วิถีธรรมสูวิถีชีวิตท่ีพอเพียง  
 วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.  เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีความรู  ในการนําหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน 
ชีวิตประจําวัน 
 2.  เพ่ือพัฒนานักเรียนใหเปนผูมีคุณธรรมท่ีเปนพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต 

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ 91 ของนักเรียนผูเขารวม
โครงการ 

รอยละ 93 ของนักเรียนผูเขารวม
โครงการ 

 
 

รอยละ  ๘๕  ของนักเรียนท่ีเขารวม
โครงการมีความรูพัฒนาความสามารถใน
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปเปน
แบบอยางในการปฏิบัติตนไดถูกตอง 

รอยละ  92  ของนักเรียนท่ีเขารวม
โครงการมีความรูพัฒนาความสามารถใน
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปเปน
แบบอยางในการปฏิบัติตนไดถูกตอง 

 

 

รอยละ  ๙๐  นักเรียนรูจักพัฒนาตนเอง
ใหเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรมท่ีเปน
พ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตเพ่ือนําไปสู
ความพอเพียง 

รอยละ  ๙3  นักเรียนรูจักพัฒนาตนเอง
ใหเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรมท่ีเปน
พ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตเพ่ือนําไปสู
ความพอเพียง 

 

 

รอยละ  ๘๐  ของนักเรียนท่ีเขารวมมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

รอยละ  ๘6  ของนักเรียนท่ีเขารวมมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 
 

 
 

2. วันสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 วัตถุประสงคของโครงการ 

      ๑. เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอสถาบันชาติ 
     ๒. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน ไดเรียนรูวิธีปฏิบัติตน ในการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา 
      ๓. เพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
      ๔. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวม ในการแสดงออกท่ีนักเรียนสนใจ 
 
 
 
 



 

 
๖๑ 

 

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนเขารวม
โครงการ 

รอยละ ๙๕ ของนักเรียนเขารวม
โครงการ 

 
 

รอยละ ๙๐ ของครูเขารวมโครงการ รอยละ ๙๙ ของครูเขารวมโครงการ   
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนโรงเรียนกฤต
ศิลปวิทยา เปนผูมีเจตคติท่ีดีตอสถาบัน
ชาติ โดยผานการเรียนรูจากแหลงเรียนรู 
และโดยผานกิจกรรมจากทางโรงเรียน 

รอยละ ๙๕ ของนักเรียนโรงเรียนกฤต
ศิลปวิทยา เปนผูมีเจตคติท่ีดีตอสถาบัน
ชาติ โดยผานการเรียนรูจากแหลงเรียนรู 
และโดยผานกิจกรรมจากทางโรงเรียน 

 

 

รอยละ ๙๐ นักเรียนมีความรู ในการ
ปฏิบัติตน ในการประกอบพิธีกรรมในวัน
สําคัญ ตางๆทางพุทธศาสนา โดยผาน
การเรียนรูจากแหลงเรียนรู และโดยผาน
กิจกรรมจากทางโรงเรียน 

รอยละ ๙๕ นักเรียนมีความรูในการ
ปฏิบัตติน ในการประกอบพิธีกรรมในวัน
สําคัญ ตางๆทางพุทธศาสนา โดยผาน
การเรียนรูจากแหลงเรียนรู และโดยผาน
กิจกรรมจากทางโรงเรียน 

 

 

รอยละ ๙๐ นักเรียนมีความจงรักภักดี  
และสํานึกในพระมหากรุณาธิ คุณตอ 
สถาบันพระมหากษัตริย โดยผานการ
เรียนรูจากแหลงเรียนรู  และโดยผาน
กิจกรรมจากทางโรงเรียน 

รอยละ ๙๙ นักเรียนมีความจงรักภักดี  
และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณตอ 
สถาบันพระมหากษัตริย โดยผานการ
เรียนรูจากแหลงเรียนรู และโดยผาน
กิจกรรมจากทางโรงเรียน 

 

 

รอยละ ๙๐ นักเรียนไดแสดงออกตาม
ความสามารถของตนเองในทางท่ี ถูกตอง
โดยผานกิจกรรมจากทางโรงเรียน 

รอยละ ๙๕ นักเรียนไดแสดงออกตาม
ความสามารถของตนเองในทางท่ี ถูกตอง
โดยผานกิจกรรมจากทางโรงเรยีน 

 
 

รอยละ ๙๐ มีความพึงพอใจท่ีเก่ียวของ
กับการดําเนินโครงการ 

รอยละ ๙๕ มีความพึงพอใจท่ีเก่ียวของ
กับการดําเนินโครงการ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๖๒ 

 

3. กตัญูชาติไทยดวยใจจิตอาสา  
.   วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.  เพ่ือฝกใหนักเรียนมีจิตอาสาชวยเหลือสังคมและไดรับประโยชนจากการทํางาน 
 2.  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและเปนพลเมืองดีของสังคม 

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ ๙0 มีจิตอาสาชวยเหลือสังคมและ
ไดรับประโยชนจากการทํางาน 

 รอยละ ๙4 มีจิตอาสาชวยเหลือสังคม
และไดรับประโยชนจากการทํางาน 

 
 

รอยละ 85 มีจิตอาสาในการชวยเหลือ

สังคม 

รอยละ83 มีจิตอาสาในการชวยเหลือ

สังคม 
 

 

รอยละ 90 ไดรับประโยชนจากการฝก

ปฏิบัติในการรวมทํากิจกรรมของจิตอาสา 

รอยละ 92 ไดรับประโยชนจากการฝก

ปฏิบัติในการรวมทํากิจกรรมของจิต

อาสา 

 

 

รอยละ 90 เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและ

เปนพลเมืองท่ีดีตอสังคม 

รอยละ 94 เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
และเปนพลเมืองท่ีดีตอสังคม  

 

รอยละ 90 ความพึงพอใจท่ีเก่ียวของกับ

การดําเนินโครงการ 

รอยละ 93 ความพึงพอใจท่ีเก่ียวของกับ
การดําเนินโครงการ  

 

 
 

4. สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
 วัตถุประสงคของโครงการ 
          ๑. เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู วิธีปฏิบัติตน เก่ียวกับประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 ๒. เพ่ือเสริมสรางใหนักเรียนพัฒนาคานิยมท่ีดีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
              พระมหากษัตริย เปนประมุข 
 ๓. เพ่ือยกระดับใหนักเรียนในการทํางานเปนหมูคณะใชเหตุผลและเคารพในความคิดของผูอ่ืน  
 ๔. เพ่ือใหนักเรียนไดกลาแสดงออก ฝกทักษะการพูดไดอยางถูกตองและสรางสรรค 
 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ ๘๐ของนักเรียนเขารวมโครงการ รอยละ ๙๐ ของนักเรียนเขารวม

โครงการ 
 

 

รอยละ ๕ ของคณะกรรมการนักเรียน รอยละ ๕ ของคณะกรรมการนักเรียน   



 

 
๖๓ 

 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
ร อยละ  ๘๐ของนัก เ รี ยน ท่ี เข า ร วม
โครงการมีความรูในข้ันตอนการเลือก
ประธานนกัเรียนในโรงเรียน 

รอยละ ๙๐ของนักเรียนท่ีเขารวม
โครงการมีความรูในข้ันตอนการเลือก
ประธานนกัเรียนในโรงเรียน 

 
 

รอยละ๘๐ของคณะกรรมการนักเรียนมี
ความสําเร็จในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดและมี
ความชื่นชมตอความสําเร็จ 

รอยละ ๙๐ของคณะกรรมการนักเรยีนมี
ความสําเร็จในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดและมี
ความชื่นชมตอความสําเร็จ 

 
 

รอยละ ๘๐ ของความพึงพอใจท่ีเก่ียวกับ
การดําเนินโครงการ 

รอยละ ๙๐ ของความพึงพอใจท่ีเก่ียวกับ
การดําเนินโครงการ 

 
 

 

5. นักเรียนสงางามดวยระเบียบวินัย  
 วัตถุประสงคของโครงการ 

   ๑. เพ่ือเสริมสรางความมีวินัยในตนเองใหกับนักเรียน 
 ๒. เพ่ือพัฒนาใหนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยท่ีกําหนด 

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ  ๙๐  ของนักเรียนท่ีเขารวม
โครงการ 

รอยละ  ๙๕  ของนักเรียนท่ีเขารวม
โครงการ 

 
 

รอยละ  ๘๕  ของนักเรียนท่ีเขารวม
โครงการไดรับการพัฒนาดานระเบียบ
วินัยในตนเอง 

รอยละ  ๙๐  ของนักเรียนท่ีเขารวม
โครงการไดรับการพัฒนาดานระเบียบ
วินัยในตนเอง 

 
 

รอยละ  ๙๐  นักเรียนประพฤติปฏิบัติ
ตนตามระเบียบแบบแผนของโรงเรียน
และสังคมไดอยางถูกตองเหมาะสม 

รอยละ  ๙๕  นักเรียนประพฤติปฏิบัติ
ตนตามระเบียบแบบแผนของโรงเรียน
และสังคมไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 
 

รอยละ  ๙๕  ของนักเรียนมีระเบียบวนิัย
ในตนเองมากข้ึน 

รอยละ  ๙๖  ของนักเรียนมีระเบียบวนิัย
ในตนเองมากข้ึน 

 
 

รอยละ ๙๐ มีความพึงพอใจท่ีเก่ียวของ
กับการดําเนินโครงการ 

รอยละ ๙๘ มีความพึงพอใจท่ีเก่ียวของ
กับการดําเนินโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๖๔ 

 

 

6. นักเรียนงดงามตามมารยาทไทย  
 วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ การไหว การเดินผานผูใหญ การพูดจา
ไพเราะ และการยิ้ม 
 2.  เพ่ือใหนักเรียนฝกปฏิบัติ ในเรื่องการไหว การเดินผานผูใหญ และการพูดจาไพเราะและการยิ้ม
แยมได อยางถูกตอง 
 3.  เพ่ือใหนักเรียนมีความชื่นชอบ ในมารยาทไทยดานตางๆซ่ึงเปนอัตลักษณของโรงเรียน และนํามา    
     พัฒนาตนเอง รวมท้ังสามารถเปนตนแบบแกบุคลอ่ืนไดอยางถูกตอง 

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ ๘๐ ของนักเรียนโรงเรียนกฤต
ศิลปวิทยาในระดับชั้นอนุบาล ปท่ี ๑- 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ จะเปนผูมี
มารยาทงดงาม ตามอัตลักษณของ
โรงเรียน  

รอยละ ๘๓ ของนักเรียนโรงเรียนกฤต
ศิลปวิทยาในระดับชั้นอนุบาล ปท่ี ๑- 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ จะเปนผูมี
มารยาทงดงาม ตามอัตลักษณของ
โรงเรียน  

 

 

รอยละ ๙๐ ของคุณครูทุกทานใน
โรงเรียนกฤตศิลปวิทยาท่ีเขารวม
กิจกรรม  

รอยละ ๙๔ของคุณครูทุกทานใน
โรงเรียนกฤตศิลปวิทยาท่ีเขารวม
กิจกรรม  

 
 

รอยละ ๗๕  ของนักเรียนแสดงมารยาท
ท่ีเหมาะสมใหเกียรติกันและกันไมแสดง
อาการรังเกียจในเรื่องท่ีตนเองไมชอบ 

รอยละ ๘๒  ของนักเรียนแสดงมารยาท
ท่ีเหมาะสมใหเกียรติกันและกันไมแสดง
อาการรังเกียจในเรื่องท่ีตนเองไมชอบ 

 
 

รอยละ ๘๐ ของนักเรียนแสดงออกถึง
ความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาความเปน
ไทย และนํามาปฏิบัติไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 

รอยละ ๘๕ ของนักเรียนแสดงออกถึง
ความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาความเปน
ไทย และนํามาปฏิบัติไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๖๕ 

 

7. โรงเรียนส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

 วัตถุประสงคของโครงการ 

 1. เพ่ือพัฒนาใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 
 2. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  ใหเกิดทักษะการแกปญหา (ตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร) การปองกันปญหา  การสื่อความหมาย  การสรางความรวมมือการเรียนรูซ่ึงกันและกันใน
ดานสิ่งแวดลอม 
 3. เพ่ือเปนการยกระดับในการรวมลงมืออนุรักษ  หวงใยและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม  มีคานิยมท่ี
ถูกตองเหมาะสมในการปฏิบัติสิ่งแวดลอม 

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ  ๘๐  ของนักเรียนเขารวม
โครงการ 

รอยละ  ๙๐  ของนักเรียนเขารวม
โครงการ 

 
 

รอยละ  ๑๐๐  ของครูเขารวมโครงการ รอยละ  ๑๐๐  ของครูเขารวมโครงการ   
รอยละ  ๘๐  ของนักเรียนท่ีเขารวม
โครงการฝกปฏิบัติใหทํา ได ฝกทักษะ
กระบวนการคิด  การประยุกตความรูมา
ใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา  ผาน
กิจกรรมการเรยีนและผาน กิจกรรมจาก
ทางโรงเรียน 

รอยละ  ๙๐  ของนักเรียนท่ีเขารวม
โครงการฝกปฏิบัติใหทํา ได ฝกทักษะ
กระบวนการคิด  การประยุกตความรูมา
ใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา  ผาน
กิจกรรมการเรยีนและผาน กิจกรรมจาก
ทางโรงเรียน 

 

 

รอยละ  ๘๐  ของนักเรียนและครูท่ีเขา
รวมโครงการท่ีมี พฤติกรรมหรือ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอม อยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ  ๙๐  ของนักเรียนและครูท่ีเขา
รวมโครงการท่ีมี พฤติกรรมหรือ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอม อยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

รอยละ ๙๐ ของครูท่ีเขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู
กิจกรรมการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในโรงเรียนไดอยาง
ตอเนื่อง  

รอยละ ๙๕ ของครูท่ีเขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู  
กิจกรรมการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในโรงเรียนไดอยาง
ตอเนื่อง 

 

 

รอยละ ๙๐ ความพึงพอใจท่ีเก่ียวของกับ
การดําเนินโครงการ 

รอยละ ๙๕ ความพึงพอใจท่ีเก่ียวของกับ
การ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
๖๖ 

 

8. โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  
 วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.  เพ่ือใหนักเรียนมีความรู เห็นความสําคัญ และสงเสริมสุขภาพท่ีดี 
 2.  เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎ กติกาของกีฬา 

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ 90 ของนักเรียนโรงเรยีนกฤต
ศิลปวิทยา  เขารวมโครงการ 

รอยละ 94 ของนักเรียนโรงเรยีนกฤต
ศิลปวิทยา  เขารวมโครงการ 

 
 

รอยละ 75 มีความรูและเห็น
ความสําคัญของการมีสุขภาพท่ีด ี

รอยละ 82 มีความรูและเห็น
ความสําคัญของการมีสุขภาพท่ีด ี

 
 

รอยละ 10 เปนผูมีความสามารถพ้ืนฐาน
ทางดานกีฬา เคารพกฎและกติกาของ
การแขงขันกีฬา 

รอยละ 13 เปนผูมีความสามารถพ้ืนฐาน
ทางดานกีฬา เคารพกฎและกติกาของ
การแขงขันกีฬา 

 
 

 
9. โรงเรียนปลอดยาเสพติด และอบายมุข  
 วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.  เพ่ือลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 2.  เพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหแกสถานศึกษาในการนําไปพัฒนาและสรางระบบปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด อบายมุข 

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ 9๐ ของนักเรียนโรงเรียนกฤต
ศิลปวิทยา ไดเขารวมโครงการโรงเรียน
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

รอยละ 9๐ ของนักเรียนโรงเรียนกฤต
ศิลปวิทยา ไดเขารวมโครงการโรงเรียน
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 
 

รอยละ ๘๐ ของนักเรียน และบุคลากรมี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รูจัก
เสียสละ ไมไปเก่ียวของกับยาเสพติดและ    
อบายมุขสามารถดํารงอยู ในสังคมได
อยางมีความสุข   

รอยละ ๘๓ ของนักเรียน และบุคลากรมี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รูจัก
เสียสละ ไมไปเก่ียวของกับยาเสพติดและ    
อบายมุขสามารถดํารงอยู ในสังคมได
อยางมีความสุข   

 

 

รอยละ ๘๐ ของนักเรียนมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคเปนแบบอยางท่ีด ี

รอยละ ๘๑ ของนักเรียนมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคเปนแบบอยางท่ีด ี

 
 

รอยละ ๙๐ สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรู
นําไปพัฒนาและสรางระบบปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด อบายมุข 

รอยละ ๙๑ สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรู
นําไปพัฒนาและสรางระบบปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด อบายมุข 

 
 



 

 
๖๗ 

 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ ๘๐ มีความพึงพอใจท่ีเก่ียวของ
กับการดําเนินโครงการ 

รอยละ ๙๐ มีความพึงพอใจท่ีเก่ียวของ
กับการดําเนินโครงการ 

 
 

 
 
 

10. สงเสริมและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.  เพ่ือยกระดับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 2.  เพ่ือพัฒนาการคัดกรองนักเรียนท่ีเปนกลุมเสี่ยงและกลุมปญหาได 
 3.  เพ่ือใหสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักเรียนได 

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ  ๘๐  ของนักเรียนเขารวม
โครงการ 

รอยละ  ๘๖  ของนักเรียนเขารวม
โครงการ 

 
 

รอยละ ๘๕  นักเรียนไดรับการดูแล
ชวยเหลือ  สงเสริมพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

รอยละ ๘๗  นักเรียนไดรับการดูแล
ชวยเหลือ  สงเสริมพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

 
 

 
 
 
11. เสริมสรางพัฒนาการดานรางกายเด็กปฐมวัย 
วัตถุประสงคของโครงการ 

1.  เพ่ือใหเด็กมีน้ําหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
2.  เพ่ือใหเด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวท่ีเหมาะสมตามวัย 
3.  เพ่ือใหเด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

 
2.  สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ 100 ของครูผูเขารวมโครงการ รอยละ 100 ของครูผูเขารวมโครงการ   

รอยละ ๘๐ ของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ รอยละ ๘๒ ของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ   



 

 
๖๘ 

 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ ๗๕ ของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ 
มีสุขภาพดานรางกายท่ีสมบูรณ แข็งแรง
ข้ึน มีจิตใจราเริง เบิกบาน มีทักษะการ
เคลื่อนไหวท่ีดี 

รอยละ ๘๓ ของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ 
มีสุขภาพดานรางกายท่ีสมบูรณ แข็งแรง
ข้ึน มีจิตใจราเริง เบิกบาน มีทักษะการ
เคลื่อนไหวท่ีดี 

 
 

 

รอยละ ๘๐ ของครูท่ีเขารวมโครงการ 
สามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมตางๆได
อยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ ๘๖ ของครูท่ีเขารวมโครงการ 
สามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมตางๆได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

 

รอยละ ๘๐ ของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ
มีพัฒนาการทางดานรางกายดีข้ึน 

รอยละ ๙๑ ของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ
มีพัฒนาการทางดานรางกายดีข้ึน 

  

 
 
12. เสริมสรางพัฒนาการดานอารมณเด็กปฐมวัย 
 วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.  เพ่ือใหเด็กมีความราเริงแจมใส มีความรูสึกท่ีดีตอตนเอง 
     2.  เพ่ือใหเด็กมีความม่ันใจและกลาแสดงออก 
      3.  เพ่ือใหเด็กสามารถควบคุมอารมณตนเองได เหมาะสมกับวัย 
     4.  เพ่ือใหเด็กมีความชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 
 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ๙๐ ของเด็กปฐมวัย เขารวม
โครงการ 

รอยละ๙๒ ของเด็กปฐมวัย เขารวม
โครงการ 

  

รอยละ ๘๐ ของเด็กปฐมวัยมีความราเริง
แจมใส มีความรูสึกท่ีดตีอตนเอง 

รอยละ ๘๔ ของเด็กปฐมวัยมีความราเริง
แจมใส มีความรูสึกท่ีดีตอตนเอง  

  

รอยละ ๘๐ ของเด็กปฐมวัย มีความม่ันใจ
และกลาแสดงออก 

รอยละ ๘๒ ของเด็กปฐมวัย มีความม่ันใจ
และกลาแสดงออก 

  

รอยละ ๘๐ ของเด็กปฐมวัย สามารถ
ควบคุมอารมณตนเองได เหมาะสมกับวัย 

รอยละ ๘๔ ของเด็กปฐมวัย สามารถ
ควบคุมอารมณตนเองได เหมาะสมกับวัย 

  

รอยละ ๘๐ ของเด็กปฐมวัย มีความชื่น
ชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก
ธรรมชาต ิ

รอยละ ๘๕ ของเด็กปฐมวัย มีความชื่น
ชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก
ธรรมชาต ิ

  

 
 



 

 
๖๙ 

 

 
13. เสริมสรางพัฒนาการดานสังคมเด็กปฐมวัย 
 วัตถุประสงคของโครงการ 

1.  เพ่ือใหเด็กมีวินัย รับผิดชอบเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย 
 2. เพ่ือใหเด็กมีความซ่ือสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน 
 3.  เพ่ือใหเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

4.  เพ่ือใหเด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 
 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ ๙oของเด็กมีวินัยความรับผิดชอบ
เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารย 

รอยละ ๙o ของเด็กมีวินัย ความรับผิดชอบ
เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารย 

 
 

รอยละ ๘๕ของเด็กมีความซ่ือสัตยสุจริต 
ชวยเหลือแบงปนมีนาใจเอ้ือเฟอชวยเหลือ
ผูอ่ืน 

รอยละ ๘๖ ของเด็กมีความซ่ือสัตยสุจริต 
ชวยเหลือแบงปนมีนาใจเอ้ือเฟอชวยเหลือ
ผูอ่ืน 

 
 

รอยละ ๘o ของเด็กเลนและทํากิจกรรม
รวมกับผูอ่ืนยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืนปฏิบัติตามและสามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได 

รอยละ ๘๓ ของเด็กเลนและทํากิจกรรม
รวมกับผูอ่ืนยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
ปฏิบัติตามและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน
ได 

 

 

รอยละ ๗๕ ของเด็กมีมารยาทในการพูด
การฟงการรับประทานอาหารการแสดง
ความเคารพและเขารวมกิจกรรมในวัน
สําคัญทางศาสนาปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 

รอยละ ๘๗ ของเด็กมีมารยาทในการพูด
การฟงการรับประทานอาหารการแสดง
ความเคารพและเขารวมกิจกรรมในวัน
สําคัญทางศาสนาปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 

 

 

 
 
 
  



 

 
๗๐ 

 

กลยุทธท่ี ๒  สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี 
                ประสิทธิภาพ และเปนไปเกณฑ 

 
1. โรงเรียนรักการอาน  
 วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.  เพ่ือเสริมสรางนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน 
 2.  เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการฟง ดู อาน เขียน และตั้งคําถาม 
 3.  เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการอาน 

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ 90 ของนักเรียนเขารวม
โครงการ 

รอยละ 90 ของนักเรียนเขารวม
โครงการ 

     √  

รอยละ 80 ของนักเรียนเปนบุคคลแหง
การคนควารักการอาน 

รอยละ 84 ของนักเรียนเปนบุคคลแหง
การคนควารักการอาน 

     √  

รอยละ 75 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน
ดานการอานสูงข้ึน 

รอยละ 81 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน
ดานการอานสูงข้ึน 

     √ 
 

รอยละ 80 ของนักเรียนสามารถใช
เทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอ
ผลงาน 

รอยละ 84 ของนักเรียนสามารถใช
เทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอ
ผลงาน 

     √ 
 

รอยละ 80 มีความพึงพอใจท่ีจะดําเนิน
โครงการ 

รอยละ 89 มีความพึงพอใจท่ีจะดําเนิน
โครงการ 

    √ 
 

 
 
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู 
 วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงข้ึนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 2.  เพ่ือพัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถในการจัดทําแบบทดสอบตามมาตรฐานการ เรียนรู          
ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 

รอยละ 80 ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1-6  เขารวมโครงการ 

รอยละ 83 ของนักเรยีนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1-6  เขารวมโครงการ 
 

 



 

 
๗๑ 

 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 

รอยละ 81 ของครูทุกกลุมสาระการ

เรียนรู  มีความรู ความสามารถในการ

จัดทํา แบบทดสอบตาม มาตรฐานการ

เรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู และ

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ตามเกณฑการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของสถานศึกษา 

รอยละ 82 ของครูทุกกลุมสาระการ

เรียนรู  มีความรู ความสามารถในการ

จัดทํา แบบทดสอบตาม มาตรฐานการ

เรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู และ

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ตามเกณฑการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของสถานศึกษา 

 

 

รอยละ 80 มีของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  8  กลุมสาระการเรียนรู

ในระดับดี  และ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ัน

พ้ืนฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรู

สูงข้ึน   ครูผูสอนแตละกลุมสาระการ

เรียนรูของโรงเรียน  ดําเนินการจัด

กิจกรรมและจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  ไดรับการ พัฒนาให

สามารถใชกระบวนการวัดผลและ

ประเมินผลเปนกลไกในการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ของ ผูเรียน 

รอยละ 82 มีของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  8  กลุมสาระการเรียนรู

ในระดับดี  และ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ัน

พ้ืนฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรู

สูงข้ึน    ครูผูสอนแตละกลุมสาระการ

เรียนรูของโรงเรียน  ดําเนินการจัด

กิจกรรมและจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  ไดรับการ พัฒนาให

สามารถใชกระบวนการวัดผลและ

ประเมินผลเปนกลไกในการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ของ ผูเรียน 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๗๒ 

 

3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ 
 วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.  เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุมสาระการเรียนรูทางการทดสอบระดับชาติ
ใหสูงข้ึน 
 2.  เพ่ือพัฒนาผูเรียนท่ีบกพรองทางการเรียนรูใหมีโอกาสเรียนรูไดเทาเทียมกัน 

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนเขารวม
โครงการ 

นักเรียนเขารวมโครงการรอยละ ๙8 
  

รอยละ ๑๐๐ ของครูเขารวมโครงการ ครูเขารวมโครงการรอยละ ๑๐๐   
รอยละ ๑๐๐ ของครูประจําวิชา มี
แบบทดสอบท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัด 

ครูประจําวิชา มีแบบทดสอบท่ีสอดคลอง
กับมาตรฐานและตัวชี้วัดรอยละ 97   

รอยละ 60 ของนักเรียนชั้น ป.๖ มี
ผลสัมฤทธิ์ O-Net ทุกวิชาสูงข้ึน 

นักเรียนชั้น ป.๖ มีผลสัมฤทธิ์ O-Net ทุก
วิชาสูงข้ึน รอยละ 61 

  

นักเรียนชั้น ป.๖ รอยละ ๘๐ มีผลการ
ทดสอบ O-Net สูงกวาคาเฉลี่ย
ระดับกลางของประเทศ 

นักเรียนชั้น ป.๖ มีผลการทดสอบ O-
Net สูงกวาคาเฉลี่ยระดับกลางของ
ประเทศ รอยละ 71 

  

นักเรียนรอยละ ๘๐ เขาอบรมเพ่ือพัฒนา
ตนเอง 

นักเรียนเขาอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองรอย
ละ ๘๔ 

  

นักเรียนท่ีเรียนไมทัน รอยละ ๙๐ ไดรับ
การเรียนซอมเสริม 

นักเรียนท่ีเรียนไมทัน ไดรับการเรียนซอม
เสริมรอยละ ๙๒ 

  

 

4. การเรียนรูบนฐานโครงงานท้ังโรงเรียน  
 วัตถุประสงคของโครงการ 

 ๑.  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการคิดสรางสรรค การคิดแกปญหา และการคิดข้ันสูง 
 ๓.  เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการทํางานรวมกัน ไดฝกภาวะผูนํา และผูตาม  

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนเขารวม
โครงการ 

รอยละ ๙๐ ของนักเรียนเขารวม
โครงการ 

 
 

รอยละ ๙๐ ของครูมีการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรูโดยใชโครงงาน                         

รอยละ ๙๐ ของครูมีการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรูโดยใชโครงงาน                         

 
 



 

 
๗๓ 

 

 
5. กาวดวยความรูสูประชาคมอาเซียน  
 วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.  เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนแกนักเรียน 
 2.  เพ่ือพัฒนาทักษะและเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษนักเรียนสูสังคมอาเซียน 
 3.  เพ่ือศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับสังคมอาเซียน 
 4.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนเขารวม
โครงการ 

นักเรียนเขารวมโครงการ รอยละ ๙๒ 
 

 

รอยละ ๑๐๐ ของครเูขารวมโครงการ ครเูขารวมโครงการ รอยละ ๑๐๐   
รอยละ ๘๐ ของนักเรียนเขารวมกิจกรรม
อาเซียนสูชุมชน 

นักเรียนเขารวมกิจกรรม อาเซียนสู
ชุมชน รอยละ ๘๔ 

 
 

รอยละ ๘๐ ของนักเรียนสามารถ เรียนรู
แบบบูรณาการภาษาอังกฤษกับกลุม
สาระฯอ่ืน 

นักเรียนสามารถเรียนรูแบบบูรณาการ
ภาษาอังกฤษกับกลุมสาระฯอ่ืน รอยละ 
๙๑ 

 
 

รอยละ ๘๐ ของนักเรียนเขารวมกิจกรรม
วันประชาคมอาเซียน 

นักเรียนเขารวมกิจกรรมวันประชาคม
อาเซียน รอยละ ๘๑ 

 
 

รอยละ ๘๐ ของนักเรียนเขารวมกิจกรรม
ตลาดนัดอาเซียน 

นักเรียนเขารวมกิจกรรมตลาดนัด
อาเซียน รอยละ ๘๖ 

 
 

รอยละ ๘๕ ของนักเรียนสามารถเรียนรู
จากแหลงเรียนรูเก่ียวกับอาเซียน 

นักเรียนสามารถเรียนรูจากแหลงเรียนรู
เก่ียวกับอาเซียน รอยละ ๙๒ 

 
 

รอยละ ๘๕ ของนักเรียน ไดใชมุมสื่อ
ภาษาอังกฤษ (English Zone) 

นักเรียน ไดใชมุมสื่อภาษาอังกฤษ 
(English Zone) รอยละ ๘๙ 

 
 

รอยละ ๘๕ ของครูเขารวมศึกษาดูงาน
โรงเรียนตางๆ 

ครูเขารวมการศึกษาดูงานโรงเรียนตางๆ 
รอยละ ๙๐ 

 
 

รอยละ ๙๐ ของนักเรียน ครูและ
บุคลากรเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ฝกทักษะการฟง – พูด ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร 

นักเรียน ครูและบุคลากรเขารวมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการฝกทักษะการฟง – 
พูดภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร รอยละ 
๙๓ 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
๗๔ 

 

6. พัฒนาทักษะการทํางานสูอาชีพท่ีสนใจ  
 วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.  เพ่ือใหนักเรียนวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือใหนักเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและภูมิใจในผลงานตนเอง 
 3.  เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจได 

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ 80  ของนักเรียนท่ีเขารวม
โครงการ 

รอยละ 80  ของนักเรียนท่ีเขารวม
โครงการ 

 
 

รอยละ  ๑๐๐  ของครูท่ีเขารวมโครงการ รอยละ  ๑๐๐  ของครูท่ีเขารวมโครงการ   
รอยละ  ๘๐  ของนักเรียนท่ีเขารวม
โครงการมีความรูและทักษะการทํางาน  
การวางแผนการทํางานตามข้ันตอน
สามารถฝกปฏิบัติใหทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละ  ๘๐  ของนักเรียนท่ีเขารวม
โครงการมีความรูและทักษะการทํางาน  
การวางแผนการทํางาน ตามข้ันตอน
สามารถฝกปฏิบัติใหทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

รอยละ   ๘๕ ของนักเรียนท่ีเขารวม
โครงการรักการทํางาน สามารถปรับตัวท่ี
จะมุงม่ันพัฒนางานภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
และผานกิจกรรมจากทางโรงเรียน 

รอยละ   ๘๕ ของนักเรียนท่ีเขารวม
โครงการรักการทํางาน สามารถปรับตัวท่ี
จะมุงม่ันพัฒนางานภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
และผานกิจกรรมจากทางโรงเรียน 

 

 

รอยละ  ๘๐  ของนักเรียนท่ีเขารวม
โครงการมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริต  
และสามารถหาความรูรูเก่ียวกับอาชีพท่ี
ตนเองสนใจผานกิจกรรมการเรียน และ
ผานกิจกรรมจากทางโรงเรยีน 

รอยละ  ๘๐  ของนักเรียนท่ีเขารวม
โครงการมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริต  
และสามารถหาความรูรูเก่ียวกับอาชีพท่ี
ตนเองสนใจผานกิจกรรมการเรียน และ
ผานกิจกรรมจากทางโรงเรียน 

 

 

รอยละ  ๙๐  ของครูท่ีเขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู  กิจกรรมทักษะการทํางานให
ดําเนินการอยางตอเนื่อง  มีปฏิสัมพันธท่ี
ดีกับนักเรียนและผูปกครองตลอดจน
ชุมชน   

รอยละ  ๙๐  ของครูท่ีเขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู  กิจกรรมทักษะการทํางานให
ดําเนินการอยางตอเนื่อง  มีปฏิสัมพันธท่ี
ดีกับนักเรียนและผูปกครองตลอดจน
ชุมชน   

 

 

ความพึงพอใจท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน
โครงการ 

ความพึงพอใจท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน
โครงการ 

 
 

 
 



 

 
๗๕ 

 

 
7. สงเสริมศักยภาพนักเรียนสูความเปนเลิศ  
 วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกซ่ึงความสามารถในดานทักษะทางวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป 
ศิลปะ และกีฬา 
 2.  เพ่ือฝกทักษะใหนักเรียนแสดงความสามารถท่ีเปนเลิศดานวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป ศิลปะและ
กีฬา 

.   สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนกฤต
ศิลปวิทยา ไดเขารวมโครงการสงเสริม
ศักยภาพนักเรียนสูความเปนเลิศ 

รอยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนกฤต
ศิลปวิทยา ไดเขารวมโครงการสงเสริม
ศักยภาพนักเรียนสูความเปนเลิศ 

 
 

รอยละ ๗0 ของนักเรียนท่ีเขารวมแขงขัน
ทักษะความสามารถมีผลงาน 

รอยละ ๗๑ ของนักเรียนท่ีเขารวมแขงขัน
ทักษะความสามารถมีผลงาน 

 
 

รอยละ ๗๕ ของนักเรียนมีทักษะการ
ปฏิบัติงาน สงเสริมศักยภาพของนักเรียน
และประสบการณ 

รอยละ ๘๐ ของนักเรียนมีทักษะการ
ปฏิบัติงาน สงเสริมศักยภาพของนักเรียน
และประสบการณ 

 
 

รอยละ ๘0 ของนักเรียนกลาแสดงออก
ซ่ึงความสามารถในด าน ทักษะทาง
วิชาการ ดนตรี นาฏศิลป ศิลปะ และ
กีฬา 

รอยละ ๘๓ ของนักเรียนกลาแสดงออก
ซ่ึงความสามารถในด าน ทักษะทาง
วิชาการ ดนตรี นาฏศิลป ศิลปะ และ
กีฬา 

 

 

รอยละ ๘๐ ของนักเรียนได รับการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสูความเปน
เลิศทางวิชาการ และกิจกรรมตางๆ เพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะในการดํารงชีวิตในสังคม 

รอยละ ๘๖ ของนักเรียนได รับการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสูความเปน
เลิศทางวิชาการ และกิจกรรมตางๆ เพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะในการดํารงชีวิตในสังคม 

 

 

รอยละ ๘๐ มีความพึงพอใจท่ีเก่ียวของ
กับการดําเนินโครงการ 

รอยละ ๘๐ มีความพึงพอใจท่ีเก่ียวของ
กับการดําเนินโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๗๖ 

 

 
 
8. เสริมสรางพัฒนาการดานสติปญญาเด็กปฐมวัย 
 วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.  เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการการเรียนรูดานสติปญญาท่ีดีเหมาะสมกับวัย ตรงตามมาตรฐาน 
     การศึกษาปฐมวัย 
 2.  เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีประสบการณ จากแหลงเรียนรูนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

.   สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ       ไมบรรลุ 
รอยละ ๘๐ ของเด็กระดับชั้นปฐมวัยปท่ี  
๑-๓ เขารวมโครงการ 

รอยละ ๙๔ ของเด็กระดับชั้นปฐมวัยปท่ี 
๑-๓ เขารวมโครงการ 

  

รอยละ ๗๕ ของเด็กปฐมวัยท่ีเขารวม 
โครงการมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ
ความรูพ้ืนฐานดานสติปญญาไดอยางมี 
คุณภาพเหมาะสมกับวัยจากการผานสื่อ 
เกมการศึกษา โครงงาน การทดลอง  
และการปฏิบัติกิจกรรม 

รอยละ ๘๗ ของเด็กปฐมวัยท่ีเขารวม 
โครงการมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ
ความรูพ้ืนฐานดานสติปญญาไดอยางมี 
คุณภาพเหมาะสมกับวัยจากการผานสื่อ 
เกมการศึกษา โครงงาน การทดลอง  
และการปฏิบัติกิจกรรม 

 

 

รอยละ ๘๐ ของเด็กปฐมวัยท่ีเขารวม 
โครงการสามารถเรียนรูผาน 
ประสบการณตรงจากแหลงเรียนรู  
ทัศนศึกษา นําไปใชในชีวิตประจําวันได 

รอยละ ๗๗ ของเด็กปฐมวัยท่ีเขารวม 
โครงการสามารถเรียนรูผาน
ประสบการณตรงจากแหลงเรียนรู  
ทัศนศึกษา นําไปใชในชีวิตประจําวันได 

  

รอยละ ๘๐ ของเด็กปฐมวัยท่ีเขารวม 
โครงการมีพัฒนาการดานสติปญญา 
ประสบการณการเรียนรูไดตรงตาม
วัตถุประสงค และเกณฑมาตรฐานดาน
ผูเรียน 

รอยละ ๘๙ ของเด็กปฐมวัยท่ีเขารวม 
โครงการมีพัฒนาการดานสติปญญา 
ประสบการณการเรียนรูไดตรงตาม
วัตถุประสงค และเกณฑมาตรฐานดาน
ผูเรียน 

 

 

รอยละ ๘๐ มีความพึงพอใจท่ีการดําเนิน
โครงการ 

รอยละ ๙๑ มีความพึงพอใจท่ีการ
ดําเนินโครงการ 

 
 

 
   
 
 
 
 
 



 

 
๗๗ 

 

กลยุทธท่ี ๓  พัฒนากระบวนการใหบริการทางการศึกษา โดยบูรณาการหลักสูตร แหลงเรียนรูท่ี  
                หลากหลาย และภูมิปญญาทองถิ่น 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 วัตถุประสงคของโครงการ 

 ๑)  เพ่ือใหสถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน 
 ๒)  เพ่ือจัดทําและเพ่ิมเติมหนวยการเรียนรูตามความสนใจของผูเรียนและสามารถพัฒนานวัตกรรม 
     การจัดการเรียนรู 

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
- รอยละ ๙๐ ของครูทุกคนไดรวม
จัดทํา 
  และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ัน 
  พ้ืนฐาน 

- รอยละ ๙3 ของครูทุกคนไดรวม
จัดทํา 
  และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ัน 
  พ้ืนฐาน 

 

 

- รอยละ ๙๐ ของหลักสูตรการศึกษาฯ 
  ไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับ 
  สถานการณ มีหลักสูตรท่ีเหมาะสม
กับ 
  ผูเรียนและการพัฒนานวัตกรรมการ 
  จัดการเรียนรูและสื่ออุปกรณการ
เรียน 

- รอยละ ๙2 ของหลักสูตรการศึกษาฯ 
  ไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับ 
  สถานการณ มีหลักสูตรท่ีเหมาะสม
กับ 
  ผูเรียนและการพัฒนานวัตกรรมการ 
  จัดการเรียนรูและสื่ออุปกรณการ
เรียน 

 

 

- รอยละ 87 ของสถานศึกษามีหลัก  
  สูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน 

- รอยละ 90 ของสถานศึกษามีหลัก  
  สูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน 

 
 

- รอยละ 85 ของการจัดทําและเพ่ิม  
  เติมหนวยการเรียนรูตามความสนใจ 
  ของผูเรียนและสามารถพัฒนานวัต  
  กรรมการจัดการเรียนรู 

- รอยละ 88 ของการจัดทําและเพ่ิม  
  เติมหนวยการเรียนรูตามความสนใจ 
  ของผูเรียนและสามารถพัฒนานวัต  
  กรรมการจัดการเรียนรู 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๗๘ 

 

 

2. การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูสูคุณภาพ 
 วัตถุประสงคของโครงการ 

          ๑. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
          ๒. เพ่ือใหนักเรียนนําความรูไปใช การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม 

และความเปนอยูตางๆ ของโรงเรียน  

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 

รอยละ ๙0 นักเรียนโรงเรยีนกฤตศิลปวิทยา 

ไดเขารวมโครงการ จัดสภาพแวดลอมเพ่ือการ

เรียนรสููคณุภาพ  

รอยละ ๙๕ นักเรียนโรงเรยีนกฤตศิลปวิทยา 
ไดเขารวมโครงการ จัดสภาพแวดลอมเพ่ือการ
เรียนรสููคณุภาพ และนําทักษะท่ีเปนประโยชน
มาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ซึง่เกิดจากการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูประสบการณรวมกัน 

 

 

รอยละ ๘0 นักเรียนโรงเรยีนกฤตศิลปวิทยา 

นําความรูไปใช การปรับตัวเขากับ

สภาพแวดลอม การเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดลอมและความเปนอยูตางๆ  

รอยละ ๙๐ นักเรียนโรงเรยีนกฤตศิลปวิทยา 

นําความรูไปใช การปรับตัวเขากับ

สภาพแวดลอม การเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดลอมและความเปนอยูตางๆ 

 

 

รอย ๘๐ ผูเรียนเกิดการเรียนรู และพัฒนาได

อยางมากตอพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผูเรียนโดยมุงเนนการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ และมาตราฐานสูงอยางตอเน่ือง 

นักเรียนสามารถท่ีจะเรียนรูนําความรูไปใช 

การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม การ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม และความเปนอยู

ตางๆ ของโรงเรียน 

รอย ๙๐ ผูเรียนเกิดการเรียนรู และพัฒนาได

อยางมากตอพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผูเรียนโดยมุงเนนการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ และมาตราฐานสูงอยางตอเน่ือง 

นักเรียนสามารถท่ีจะเรียนรูนําความรูไปใช 

การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม การ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม และความเปนอยู

ตางๆ ของโรงเรียน 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๗๙ 

 

 
 
 
3. สรางเสริมสังคมแหงการเรียนรูสูสถานศึกษา 
 วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.  เพ่ือสงเสริมใหครูและนักเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางภายในสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรท่ีเก่ียวของ 
 2.  เพ่ือใหโรงเรียนกฤตศิลปวิทยามีการสราง และพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา และให
ประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษา 

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ 80  ของครูและนักเรียน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา
กับครอบครัว  ชุมชน และองคกรท่ี
เก่ียวของ 

รอยละ 86  ของครูและนักเรียน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา
กับครอบครัว  ชุมชน และองคกรท่ี
เก่ียวของ 

 

 

รอยละ 80 ของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา  
มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง
เรียนรูท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

รอยละ 83 ของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา  
มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง
เรียนรูท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

 

 

รอยละ 85 ของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร
ภายในสถานศึกษา  ระหวางสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองคกรท่ี
เก่ียวของ 

รอยละ 87 ของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร
ภายในสถานศึกษา  ระหวางสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองคกรท่ี
เก่ียวของ 

 

 

รอยละ 80  ของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 
มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง
เรียนรูท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา  
รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของ 

รอยละ 84  ของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 
มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง
เรียนรูท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา  
รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของ 

 

 

 
 



 

 
๘๐ 

 

 
4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 
 วัตถุประสงคของโครงการ 

 ๑)  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน 
 ๒)  เพ่ือจัดทําและเพ่ิมเติมหนวยการเรียนรูตามความสนใจของผูเรียนและสามารถพัฒนานวัตกรรม 

การจัดการเรียนรู 
 ๓)  เพ่ือใหครูนําหลักสูตรไปพัฒนาจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กปฐมวัย 

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ ๑๐๐ ของครูเขารวมโครงการ รอยละ ๑๐๐ ของครูเขารวมโครงการ    
รอยละ ๘๕ ของครูท่ีเขารวมโครงการมี
ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 

รอยละ ๘๓ ของครูท่ีเขารวมโครงการมี
ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 

 
  

 

รอยละ ๘๐ ของครูท่ีเขารวมโครงการ
สามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู 

รอยละ ๘๖ ของครูท่ีเขารวมโครงการ
สามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู 

 
  

 

รอยละ ๘๐ ของครูท่ีเขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสม
กับการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

รอยละ ๗๔ ของครูท่ีเขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสม
กับการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

 
  

 

รอยละ ๘๐ ของครูท่ีเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ 

รอยละ ๙๑ ของครูท่ีเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ 

 
  

 

  



 

 
๘๑ 

 

กลยุทธท่ี ๔  สงเสริมและพัฒนาครู นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

1. พัฒนาการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน ( 5 STEP )   
 วัตถุประสงคของโครงการ 

 ๑.  เพ่ือใหครูมีความรู ความเขาใจในกระบวนการเรียนรู ๕ ข้ันตอน ( 5 STEP s) 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผูสอนในการจัดทําแผนการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู ๕ ข้ันตอน 
 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรเขา
รวมโครงการ 

รอยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรเขา
รวมโครงการ 

 
 

รอยละ 9๐ ของครูผูสอนแตละกลุมสาระ
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวย
แผนการจัดการเรียนรู 5 STEPs  
 

รอยละ ๙๔ ของครูผูสอนแตละกลุมสาระ
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวย
แผนการจัดการเรียนรู 5 STEPs  
 

 

 

รอยละ ๙2 ของครูและบุคลากรท่ีเขา
รวมโครงการสามารถพัฒนาออกแบบสื่อ
อุปกรณไดอยางหลากหลาย 

รอยละ ๙5 ของครูและบุคลากรท่ีเขา
รวมโครงการสามารถพัฒนาออกแบบสื่อ
อุปกรณไดอยางหลากหลาย 

 

 

รอยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรท่ีเขา
รวมโครงการมีการจัดทําสื่ออุปกรณมาใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

รอยละ ๙6 ของครูและบุคลากรท่ีเขา
รวมโครงการมีการจัดทําสื่ออุปกรณมาใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

 

 
2. พัฒนาการจดัการเรียนรูดวยกระบวนการ Lesson Study    
 วัตถุประสงคของโครงการ 

 ๑.  เพ่ือพัฒนาใหครูไดเรียนรูแนวคิดพัฒนาบทเรียนรวมกัน  (Lesson Study) 
 ๒.  เพ่ือสงเสริมการปฏิรูปการเรียนรูใหสําเร็จ 
 ๓.  เพ่ือยกระดับใหครูในการพัฒนาบทเรียนเปนหมูคณะแบบกัลยามิตร 

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ ๑๐๐ ของครูเขารวมโครงการ รอยละ ๑๐๐ ของครูเขารวมโครงการ   
รอยละ ๗๒ ของครูพัฒนาบทเรียน
รวมกัน(Lesson Study ) ไดอยางมี
คุณภาพ 

รอยละ ๗๒ ของครูพัฒนาบทเรียน
รวมกัน(Lesson Study )ไดอยางมี
คุณภาพ 

 
 

 
 

รอยละ ๗๔ ของคณะครูท่ีเขารวม
โครงการมีความรูและหลักสําคัญแนวคิด
พัฒนาบทเรียนรวมกัน(Lesson Study ) 

รอยละ ๗๔ ของครูท่ีเขารวมโครงการมี
ความรูและหลักสําคัญแนวคิดพัฒนา
บทเรียนรวมกัน(Lesson Study ) 

 
 

 
 



 

 
๘๒ 

 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ ๗๓ ของคณะครูผูเปน
องคประกอบของ PLC ดวยชมุขนแหง
การเรียนรูเชิงวิชาชีพสามารถพัฒนา
ความสามารถออกแบบเครื่องมือกรอบ
แบบการสังเกตการณอยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับทุกมาตรฐาน
และตัวชี้วัดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ ๗๓ ของคณะครูผูเปน
องคประกอบของ PLC ดวยชมุขนแหง
การเรียนรูเชิงวิชาชีพสามารถพัฒนา
ความสามารถออกแบบเครื่องมือกรอบ
แบบการสังเกตการณอยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับทุกมาตรฐาน
และตัวชี้วัดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รอยละ ๗๙ ของครูเขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาความสามารถออกแบบ
กิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ
ตามตามแนวการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพใหสอดคลองกับทุก
มาตรฐานและตัวชี้วัดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละ ๗๗ ของครูเขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาความสามารถออกแบบ
กิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ
ตามตามแนวการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพใหสอดคลองกับทุก
มาตรฐานและตัวชี้วัดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

 
 
 
 

รอยละ ๗๘ ของครูเขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาความสามารถออกแบบ
วางแผนการจัดการเรียนรู มีการกําหนด
เปาหมายคุณภาพผูเรียน ครอบคลุมท้ัง
ดานความรู ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะสําคัญอันพึงประสงค
สอดคลองกับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด
อยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ ๗๘ ของครูครูเขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาความสามารถออกแบบ
วางแผนการจัดการเรียนรู มีการกําหนด
เปาหมายคุณภาพผูเรียน ครอบคลุมท้ัง
ดานความรู ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะสําคัญอันพึงประสงคสอดคลอง
กับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

 

รอยละ ๘๑ มีความพึงพอใจท่ีการดําเนิน
โครงการ 

รอยละ ๘๑ มีความพึงพอใจท่ีการดําเนิน
โครงการ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๘๓ 

 

 
3. พัฒนาการผลิต และใชส่ือนวัตกรรมการเรียนรู  
 วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.  เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหครูไดผลิตและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู 
 2.  เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผูเรียน 

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ 93 ครูผูเขารวมโครงการ รอยละ 95 ครูผูเขารวมโครงการ √  
รอยละ 92 ครูทุกทานผลิตและสงสื่อ
การเรียนการสอนและนวัตกรรมเขา
ประกวด 

รอยละ 97 ครูทุกทานผลิตและสงสื่อ
การเรียนการสอนและนวัตกรรมเขา
ประกวด 

√ 

 

รอยละ 88 ครูมีความรู ความเขาใจใน
การผลิตสื่อและใชนวัตกรรมการเรียนรู 

รอยละ 91 ครูมีความรู ความเขาใจใน
การผลิตสื่อและใชนวัตกรรมการเรียนรู 

√ 
 

รอยละ 94 ครผููสอนสามารถผลิตสื่อ
และใชนวัตกรรมการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละ 98 ครผููสอนสามารถผลิตสื่อ
และใชนวัตกรรมการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

√ 

 

รอยละ 84 ของครูท่ีเขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาความสามารถออกแบบ
ประเมินผลการเรียนท่ีมีคุณภาพตาม
หลักการวัดและประเมินผลสอดคลองกับ
ทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละ 90 ของครูท่ีเขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาความสามารถออกแบบ
ประเมินผลการเรียนท่ีมีคุณภาพตาม
หลักการวัดและประเมินผลสอดคลองกับ
ทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

√ 

 

รอยละ 95 มีความพึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการ 

รอยละ 98 มีความพึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการ 

√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๘๔ 

 

4. พัฒนาการวัดผลประเมินผลนักเรียน  
 วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.  เพ่ือพัฒนาเครื่องมือวัด และประเมินผลการเรียนท่ีมีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผล
สอดคลองกับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด 

 2.  เพ่ือพัฒนาครูในการประเมินนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ 100 ของครูเขารวมโครงการ รอยละ 100 ของครูเขารวมโครงการ   
รอยละ 70 ของแบบวัด และประเมินท่ีมี
คุณภาพ 

รอยละ 76 ของแบบวัด และประเมินท่ีมี
คุณภาพ 

  

รอยละ 75 ของของครูท่ีเขารวม
โครงการมีความรูหลักการวัดและ
ประเมินผล จุดมุงหมายของการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 

รอยละ 83 ของของครูท่ีเขารวม
โครงการมีความรูหลักการวัดและ
ประเมินผล จุดมุงหมายของการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 

  

รอยละ 80 ของครูท่ีเขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาความสามารถออกแบบ
เครื่องมือวัดการเรียนท่ีมีคุณภาพตาม
หลักการวัดและประเมินผลสอดคลองกับ
ทุกมาตรฐาน และตัวชี้วัดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละ 84 ของครูท่ีเขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาความสามารถออกแบบ
เครื่องมือวัดการเรียนท่ีมีคุณภาพตาม
หลักการวัดและประเมินผลสอดคลองกับ
ทุกมาตรฐาน และตัวชี้วัดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  

รอยละ 80 ของครูท่ีเขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาความสามารถออกแบบ
ประเมินผลการเรียนท่ีมีคุณภาพตาม
หลักการวัดและประเมินผลสอดคลองกับ
ทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละ 80 ของครูท่ีเขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาความสามารถออกแบบ
ประเมินผลการเรียนท่ีมีคุณภาพตาม
หลักการวัดและประเมินผลสอดคลองกับ
ทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  

รอยละ 80 ของครูท่ีเขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาความสามารถออกแบบ
ประเมินผลการเรียนท่ีมีคุณภาพตาม
หลักการวัดและประเมินผลสอดคลองกับ
ทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละ 78 ของครูท่ีเขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาความสามารถออกแบบ
ประเมินผลการเรียนท่ีมีคุณภาพตาม
หลักการวัดและประเมินผลสอดคลองกับ
ทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  

รอยละ 80 มีความพึงพอใจท่ีการดําเนิน
โครงการ 

รอยละ 91 มีความพึงพอใจท่ีการดําเนิน
โครงการ 

  

 



 

 
๘๕ 

 

 
 
5. พัฒนาการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
 วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.  เพ่ือเพ่ิมความรู  ความเขาใจ  ในการอบรมของครูในการทํางานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนใหมี  
     ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2.  เพ่ือพัฒนาครูในการนํางานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมาปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนรูท่ีหลาก  
     หลายข้ึน 
 3.  เพ่ือยกระดับใหคุณครูมีการประกวดแขงขันการทํางานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  ใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ ๑๐๐ ของคุณครูเขารวมโครงการ รอยละ ๑๐๐ ของคุณครูเขารวมโครงการ √  
รอยละ  ๙๕  ของคร ูมีความรู  ความเขาใจ 
ในการอบรมการทํางานวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน 

รอยละ  ๑๐๐  ของครู มีความรู  ความ
เขาใจ ในการอบรมการทํางานวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน 

 
√ 

 

รอยละ  ๙๕ ของครูจัดทํางานวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 

รอยละ  ๑๐๐ ของครูจัดทํางานวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 

 

√ 
 

รอยละ  ๘๐ ของครูวิทยาจัดทํางานวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนไดอยางถูกตอง 

รอยละ  ๘๕ ของครูวิทยาจัดทํางานวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนไดอยางถูกตอง 

 

√ 
 

รอยละ  ๘๐ ของครูจัดการประกวดแขงขัน
งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนใหมี 
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

รอยละ ๘๖ ของครูจัดการประกวดแขงขัน
งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนใหมี 
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
√ 

 

รอยละ  ๘๕  มีความพึงพอใจในการดําเนิน
โครงการ 

รอยละ  ๘๘  มีความพึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการ 

 

√ 
 

รอยละ  ๘๕ ของครูนําผลงานวิจัยมา
ปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

รอยละ  ๘๙ ของครูนําผลงานวิจัยมา
ปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

√ 
 

  
6. การนิเทศภายในโรงเรียน   
.   วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.  เพ่ือนิเทศการสอนของครู ใหการสนับสนุนพัฒนางาน สรางขวัญกําลังใจในการพัฒนาการสอน 
  2.  เพ่ือสงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน  และสามารถนําไป   
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
 3.  เพ่ือสงเสริมใหครูไดพัฒนาหองเรียนและแหลงเรียนรูในหองเรียนใหมีความเหมาะสม 

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  



 

 
๘๖ 

 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ 80 ของครูเขารวมกิจกรรม รอยละ 80 ของครูเขารวมกิจกรรม   
รอยละ 84 ของครูนิเทศการสอน ๑  
ครั้ง ตอ เดือน                                 

รอยละ 84 ของครูนิเทศการสอน ๑  
ครั้ง ตอ เดือน                                 

  

รอยละ 85 เยี่ยมชมชั้นเรียน ภาค 
เรียนละ ๒ ครั้ง 

รอยละ 85 เยี่ยมชมชั้นเรียน ภาค 
เรียนละ ๒ ครั้ง 

  

รอยละ ๘6 ของครูอบรมเชิงวิชาการ 1 
ครั้ง/เดือน 

รอยละ ๘6 ของครูอบรมเชิงวิชาการ 1 
ครั้ง/เดือน 

  

รอยละ 88 ของครูนําผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลอยางสมํ่าเสมอ 

รอยละ 85 ของครูนําผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลอยางสมํ่าเสมอ 

  

รอยละ ๘8 ของครูสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรูท่ีหลากหลายและเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

รอยละ ๘9 ของครูสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรูท่ีหลากหลายและเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

  

รอยละ ๘3 ของครูและนักเรียนรวมกัน
พัฒนาจัดหองเรียนและบริเวณภายใน
โรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูท่ีเหมาะสม 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะ
เต็มศักยภาพตามมาตรฐาน 

รอยละ ๘3 ของครูและนักเรียนรวมกัน
พัฒนาจัดหองเรียนและบริเวณภายใน
โรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูท่ีเหมาะสม 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะ
เต็มศักยภาพตามมาตรฐาน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๘๗ 

 

7. อบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน คณะคุณครูและบุคลากร 
 วัตถุประสงคของโครงการ 

 ๑.  เพ่ือพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
 ๒.  เพ่ือเสริมสรางประสบการณใหกับครูและบุคลากร 

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรเขา
รวมโครงการ 

รอยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรเขา
รวมโครงการ 

  

รอยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรท่ีเขา
รวมโครงการมีความรูความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
เนนนักเรียนเปน ศูนยกลาง และใช
รูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย 

รอยละ ๘๓.๕ ของครูและบุคลากรท่ีเขา
รวมโครงการมีความรูความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
เนนนักเรียนเปน ศูนยกลาง และใช
รูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย 

  

รอยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรท่ีเขา
รวมโครงการ นําประสบการณจาก
การศึกษาดู งานมาพัฒนาและสร าง
นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพ และเหมาะสมกับศักยภาพของ
ผูเรียน 

รอยละ ๙๔ ของครูและบุคลากรท่ีเขา
รวมโครงการ นํ าประสบการณจาก
การศึกษาดู งานมาพัฒนาและสร าง
นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพ และเหมาะสมกับศักยภาพของ
ผูเรียน 

  

รอยละ ๗๕ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึนทุกกลุมสาระการ
เรียนรู 

รอยละ ๗๖ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึนทุกกลุมสาระการ
เรียนรู 

  

 
  



 

 
๘๘ 

 

กลยุทธท่ี ๕  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท้ังระบบ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ผลท่ีเกิดกับผูเรียนเปน
สําคัญ 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพ่ือองคกรคุณภาพ 
 วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.  เพ่ือสรางเครือขายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนตามเกณฑ
คุณภาพการบริหาร 
 2.  เพ่ือกําหนดวิสัยทัศนและกระบวนการปฏิบัติงานใหกับคณะผูบริหาร บุคลากรของโรงเรียนและ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ 100 ของคณะผูบริหาร ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน 
กฤตศิลปวิทยาเขารวมโครงการ 

รอยละ 100 ของคณะผูบริหาร ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน 
กฤตศิลปวิทยาเขารวมโครงการ 

  

รอยละ 90 มีการสรางเครือขาย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนา
องคกรใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนตามเกณฑ
คุณภาพการบริหาร 

รอยละ 94 มีการสรางเครือขาย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนา
องคกรใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนตามเกณฑ
คุณภาพการบริหาร 

  

รอยละ 90  กําหนดวิสัยทัศนและ
กระบวนการปฏิบัติงานใหกับคณะ
ผูบริหาร บุคลากรของโรงเรยีนและ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

รอยละ 93  กําหนดวิสัยทัศนและ
กระบวนการปฏิบัติงานใหกับคณะ
ผูบริหาร บุคลากรของโรงเรยีนและ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

  

รอยละ 92  ความพึงพอใจท่ีเก่ียวกับ
การดําเนินโครงการ 

รอยละ 96  ความพึงพอใจท่ีเก่ียวกับ
การดําเนินโครงการ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๘๙ 

 

2. ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.  เพ่ือจัดทํามาตรฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.  เพ่ือติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.  เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน
และ ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
สถานศึกษามีการจัดทํามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม
ตามหลักวิชาการ  รอยละ 80      

สถานศึกษามีการจัดทํามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม
ตามหลักวิชาการ  รอยละ 86      

  

สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษารอยละ 80 

สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษารอยละ 87 

  

สถานศึกษามีการนําผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่องรอยละ 80 

สถานศึกษามีการนําผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่องรอยละ 91 

  

รอยละ 90 มีความพึงพอใจท่ีเก่ียวกับ
การดําเนินโครงการ 

รอยละ 94 มีความพึงพอใจท่ีเก่ียวกับ
การดําเนินโครงการ 
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3. ชุมชนสัมพันธ 
 วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.  เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 2.  โรงเรียนสามารถติดตอสื่อสารกับชุมชน เพ่ือตอบสนองความตองการ และปรับปรุงแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนระหวางโรงเรียนกับชุมชนได 

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ 90 ของผูเขารวมโครงการ เขา
รวมโครงการ 

รอยละ 90 ของผูเขารวมโครงการ เขา
รวมโครงการ 

 
 

รอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการ มี
ความสัมพันธอันดีตอกัน เขาใจปญหาซ่ึง
กันและกัน และรวมมือกันแกไขปญหา
ดวยความสามัคคี 

รอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการ มี
ความสัมพันธอันดีตอกัน เขาใจปญหาซ่ึง
กันและกัน และรวมมือกันแกไขปญหา
ดวยความสามัคคี 

 

 

   
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนระดับปฐมวัย 
 วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.  เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินตามแผนพัฒนาการศึกษา ของ
สถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 2.  เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน    
การศึกษา 

 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละ ๑๐๐ ของครูทุกทานในระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยาในป
การศึกษา 255๙ เขารับการอบรม
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนระดับปฐมวัย 

รอยละ ๑๐๐ ของครูทุกทานในระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยาในป
การศึกษา 255๙ เขารับการอบรม
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนระดับปฐมวัย 

 
 

 

รอยละ ๘๐ ของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา
มีการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  
ทุกป 

รอยละ ๘๓ ของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา
มีการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  
ทุกป 

 
 

 

 

รอยละ ๗๘  ของการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพภายในนําผลการ
ประเมินท้ังภายในและภายนอกไปใชใน

รอยละ ๘๐  ของการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพภายในนําผลการ
ประเมินท้ังภายในและภายนอกไปใชใน

 
 
 

 



 

 
๙๑ 

 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
สภาพความสําเร็จ 

บรรลุ ไมบรรลุ 
การวางแผน  การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง  ผูเก่ียวของ 

การวางแผน  การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง  ผูเก่ียวของ 

 

รอยละ ๘๐ มีความพึงพอใจท่ีการดําเนิน
โครงการ 

รอยละ ๘๙ มีความพึงพอใจท่ีการดําเนิน
โครงการ 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

  



 

 
๙๒ 

 

บทที่ ๓ 
ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัปฐมวัย 
 

 

มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 

 

มาตรฐาน / 
ตัวบงชี้ 

จํานวน 
นักเรียน 
ทังหมด 

จํานวนนักเรียน 
ท่ีผานเกณฑ 

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

ดานท่ี ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 20 18.15 ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย ๕ 4.66 ๕ ดีเย่ียม 

๑.๑ มีน้ําหนัก สวนสูง 
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

360 
 

314 
 

87.22 ๑ 
 

0.87 ๔ 
 

ดีมาก 
 

๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหว
ตามวัย 

360 
 

327 
 

90.83 ๑.๕ 
 

1.36 ๕ 
 

ดีเยี่ยม 
 

๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน 

360 
 

348 96.67 ๑.๕ 
 

1.45 ๕ 
 

ดีเยี่ยม 
 

๑.๔ หลีกเลี่ยงตอสภาวะที่
เสี่ยงตอโรค  อุบัติเหตุ ภัย  
และสิ่งเสพตดิ 

360 
 

351 97.50 ๑ 0.98 ๕ ดีเยี่ยม 

 
 วิธีการพัฒนา กิจกรรมท่ีจัด ไดแก ดื่มกินดีมีมารยาท ปฐมวัยไรพุง หนูนอยแข็งแรง กีฬาสีอนุบาล ๕ส 
ปฐมวัย สงเสริมสุขภาพอนามัย อย.นอย ลูกๆกฤตศิลปปลอดภัยในโรงเรียน กิจกรรมท้ังหมดนี้อยูภายใต
โครงการเสริมสรางพัฒนาการดานรางกายเด็กปฐมวัย เพ่ือใหเด็กมีรางกายเจริญเติบโตตามวัย มีน้ําหนักสวนสูง
ตามเกณฑมาตรฐาน มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลรักษาสุขภาพ และหลีกเลี่ยงตอสภาวะท่ีเสี่ยง
ตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 
 

ผลการพัฒนา เด็กมีน้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมี
รางกายสมบูรณ แข็งแรงตามวัย สามารถเลนออกกาลังกายอยางตอเนื่องไดประมาณ ๕ นาที โดยไมเหนื่อยงาย 
ในระดับอนุบาลปท่ี 2 และเลนออกกาลังกายอยางตอเนื่องไดประมาณ ๑๐ นาที โดยไมเหนื่อยงายในระดับ
อนุบาลปท่ี 3 เด็กมีทักษะในการเคลื่อนไหวรางกาย การใชและการประสานสัมพันธกันของกลามเนื้อใหญ
กลามเนื้อเล็ก และความสัมพันธระหวางมือกับตาไดเหมาะสมตามวัย เด็กสามารถดูแลสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของตนเองไดเหมาะสมตามวัย เด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเก่ียวกับความปลอดภัยของชั้นเรียน 



 

 
๙๓ 

 

สามารถบอกโทษของสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมา และปฏิเสธสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมา และหลีกเลี่ยงตอสภาวะ
ท่ีเสี่ยงตอโรคอุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 

 
 รองรอยการพยายาม  ขอมูลจากสถิติและแฟมสะสมผลงาน งานโครงการกิจกรรม  ภาพถาย 
นิทรรศการ แบบประเมินพฤติกรรม เกณฑมาตรฐานกระทรวงสาธารณะสุข  
 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต  นําผลการพัฒนามาวางแผนในการพัฒนากิจกรรมในครั้งตอไป โดย
เนนกิจกรรม และการใหความรูเพ่ือนักเรียนเขาใจการใชชีวิตในสังคมบริโภคนิยมวัตถุนิยม การใชสื่อโฆษณา 
การใชสื่อสาธารณะ ซ่ึงมีผลตอสุขภาวะ สุนทรียภาพและการมีความสุขท่ียั่งยืนแทจริงของชีวิต รวมถึงการ
พัฒนาความรูของนักเรียนในดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬา นันทนาการของประเทศในประชาคมอาเซียน 
  



 

 
๙๔ 

 

มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 

 

มาตรฐาน / 
ตัวบงชี้ 

จํานวน 
นักเรียน 
ทังหมด 

จํานวนนักเรียน 
ท่ีผานเกณฑ 

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ ๕ 4.42 4 ดีมาก 

๒.๑ ราเริงแจมใส มี
ความรูสึกท่ีดีตอตนเอง 

360 344 95.56 ๑ 
 

0.96 ๕ 
 

ดีเยี่ยม 
 

๒.๒ มีความม่ันใจและ
กลาแสดงออก 

360 259 71.94 ๑ 
 

0.77 3 
 

ดี 
 

๒.๓ ควบคุมอารมณ
ตนเองไดเหมาะสมกับวัย 

360 293 81.39 1 
 

0.81 4 
 

ดีมาก 
 

๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี 
การเคลื่อนไหว และรัก
ธรรมชาต ิ

360 347 96.39 2 1.93 ๕ ดีเยี่ยม 

 
  

 วิธีการพัฒนา  กิจกรรมท่ีจัดไดแก มือนอยสรางสรรค นันทนาการยามเชา สงเสริมประสบการณดาน
รางกาย สังคม อารมณ – จิตใจ หนูรักธรรมชาติ ทัศนศึกษาสยามโอเชี่ยนเวิลด มือนอยสรางสรรค ซ่ึงอยูภายใต
โครงการเสริมสรางพัฒนาการดานอารมณเด็กปฐมวัย เพ่ือใหเด็กมีลักษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางอารมณ
จิตใจและความรูสึกท่ีเหมาะสมกับวัย มีความสุข ราเริง แจมใส มีความรูสึกท่ีดีตอตนเอง และมีความม่ันใจ กลา
แสดงออก และควบคุมการแสดงออกของอารมณอยางเหมาะสมกับวัย เม่ือเผชิญกับสถานการณตาง ๆ 
ตลอดจนชื่นชมศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาต ิ
 
 ผลการพัฒนา  เด็กแสดงถึงสภาวะของจิตใจท่ีมีความราเริง สดชื่น แจมใส แสดงออกถึงการยอมรับ
และชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเอง เด็กมีความม่ันใจในตนเองและกลาแสดงออกอยางเหมาะสมกับ
วัย และสถานการณ เด็กแสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสมกับวัยและสถานการณ อดทน อดกลั้นไดเหมาะสม
ตามวัย โดยเด็กอายุ ๔ ป เรมิ ควบคุมอารมณไดบางขณะ และเด็กอายุ ๕ ป ควบคุมอารมณไดดีข้ึนมี 
เหตุผล เด็กมีความชื่นชมโดยแสดงความสนใจเขารวมกิจกรรมและมีความสุขขณะทางานศิลปะ มีความสุขกับ
เสียงเพลงและกิจกรรมดานดนตรี การทาทาทางประกอบ รองเพลง ฟงเพลง การเคาะจังหวะ มีความสุขกับการ
เคลื่อนไหวตามจิตนาการ สนใจธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
 
 รองรอยความพยายาม  ขอมูลจากแบบประเมินพฤติกรรม งานโครงการกิจกรรม  แบบบันทึก แฟม
สะสมผลงาน ภาพถาย 
 



 

 
๙๕ 

 

 แนวทางการพัฒนาในอนาคต  การบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ลงในทุกกิจกรรมในชีวิตประจําวันของนักเรียน การพัฒนาสื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ีเขาถึงจิตใจของ
นักเรียนยิ่งข้ึน การดูแลชวยเหลือปญหาของนักเรียนเปนรายบุคคล 
 
 
  



 

 
๙๖ 

 

มาตรฐานที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการดานสังคม 

 

มาตรฐาน / 
ตัวบงชี้ 

จํานวน 
นักเรียน 
ทังหมด 

จํานวนนักเรียน 
ท่ีผานเกณฑ 

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานท่ี ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ๕ 4.57 ๕ ดีเย่ียม 

๓.๑ มีวินัย  รับผิดชอบ  
เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอ  
แม  ครูอาจารย   

360 332 92.22 ๒ 1.84 ๕ 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

๓.๒ มีความซ่ือสัตย  
ชวยเหลือแบง 

360 311 86.39 ๑ 
 

0.86 4 
 

ดีมาก 
 

๓.๓ เลนและทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได 

360 327 90.83 ๑ 
 

0.91 ๕ 
 

ดีเยี่ยม 
 

๓.๔ ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนา
ท่ีตนนับถือ 

360 344 95.56 ๑ 0.96 ๕ 
 

ดีเยี่ยม 
 

 
 

วิธีการพัฒนา ไดจัดกิจกรรมออมวันนี้ชีวิตแจมใส เทาชิดมือพนมกมศีรษะ พ่ีพบนอง เตรียมเด็ก
ปฐมวัย กาวสูพลเมืองอาเซียน สาสนรักจากครูสูผูปกครอง หนูนอยวิถีพุทธ ทัศนศึกษาสวนวนธรรม แหลง
เรียนรูทองถ่ิน (วัดกระทุมเสือปลา) ซ่ึงอยูภายใตโครงการเสริมสรางพัฒนาการดานสังคมเด็กปฐมวัย เพ่ือใหเด็ก
มีพฤติกรรมแสดงออกดานสังคมไดอยางเหมาะสมกับวัยโดยมีวินัย มีความรับผิดชอบเชื่อฟงคาสั่งสอนของพอ 
แม ครู อาจารย มีความซ่ือสัตย สุจริต ชวยเหลือ แบงปน เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได และประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทย และศาสนาท่ีตนนับถือ 
 
 ผลการพัฒนา  เด็กสามารถปฏิบัติตามขอตกลง จัดเก็บของเลนของใช รูจักการรอคอย มีความ
รับผิดชอบ ปฏิบัติกิจกรรมไดสําเร็จ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย เด็กไมนําทรัพยสินหรือสิ่งของของ
ผูอ่ืนมาเปนของตนเอง ยอมรับผิดเม่ือตนเองกระทําความผิด มีน้ําใจ เอ้ือเฟอ แบงปน ชวยเหลือผูอ่ืน เด็กเลน
และทากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ปฏิบัติตาม และสามารถทางานรวมกับผูอ่ืนได 
เด็กมีมารยาทในการพูด การฟง การรับประทานอาหาร ตลอดจนแสดงความเคารพตอผูอ่ืนตามวัฒนธรรมไทย 
และปฏิบัติตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือไดตามวัย 
 
 
 
 



 

 
๙๗ 

 

 รองรอยความพยายาม   นักเรียนมีการทําโครงงาน มีการจัดกิจกรรมเปนกลุม มีการบันทึกการอาน 
การศึกษาคนควา การเขาแขงขัน ประกวดนอกสถานท่ีของนักเรียนในทักษะการอาน ฟง พูด ดูเห็นการนําวัสดุ
เหลือกลับมาใชใหม 

- โครงการท่ีนักเรียนจัดทําข้ึน 
- แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
- การแขงขันประกวดนอกสถานท่ีของนักเรียน 
 

 แนวทางการพัฒนาในอนาคต  การจดักิจกรรมการเรียนรู หรือการจดัทําแผนการจัดการเรียนรูควร
เนนประสบการณตรง  และใหนักเรียนเรียนรูเก่ียวประชาคมอาเซียน และจัดใหมีโครงการพานักเรียนไปทัศน
ศึกษามากข้ึน เปนตน   

  



 

 
๙๘ 

 

มาตรฐานที่  ๔  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา 

 

มาตรฐาน / 
ตัวบงชี้ 

จํานวน 
นักเรียน 
ทังหมด 

จํานวนนักเรียน 
ท่ีผานเกณฑ 

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานท่ี ๔  
เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา 

๕ ๔.50 ๕ ดีเย่ียม 

๔.๑  สนใจเรียนรูสิ่ง
รอบตัว  ซักถามอยาง
ตั้งใจ และรักการเรียนรู 

360 326 90.56 1 0.91 ๕ 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

๔.๒ มีความคิดรวบยอด
เก่ียวกับสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิด
จากประสบการณการ
เรียนรู 

360 315 87.50 1 0.88 4 
 

ดีมาก 
 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาท่ี
เหมาะสมกับวัย 

360 322 89.44 1 0.89 4 
 

ดมีาก 

๔.๔ มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 

360 329 91.39 1 0.91 ๔ 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

๔.๕ มีจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค 

360 328 91.11 1 0.91 ๕ ดีเยี่ยม 
 

 
 
วิธีการพัฒนา  ไดจัดกิจกรรมเรียนเลนผานประสบการณสําคัญ เรียนรูอยางหลากหลาย ทัศนศึกษา

ซาฟารีเวิลด เด็กปฐมวัยเรียนรูพิพิธภัณฑทองถ่ินเขตลาดกระบัง ซ่ึงอยูภายใตโครงการเสริมสรางพัฒนาการดาน
สติปญญาเด็กปฐมวัย เพ่ือใหเด็กมีลักษณะพฤติกรรม สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจและรักการ
เรียนรู มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางๆ ท่ีเกิดจากประสบการณการเรียนรู มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับ
วัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

 
ผลการพัฒนา  เด็กสนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความตั้งใจ ซักถามในสิ่งท่ีตนเองอยากรู และ

มุงม่ันท่ีจะเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับวัย ไดดวยตนเอง ชักชวนผูอ่ืนปฏิบัติและมีคุณลักษณะ
พฤติกรรมโดดเดนเปนแบบอยางแกผูอ่ืน เด็กบอกคุณลักษณะ คุณสมบัติ ความเหมือน ความแตกตาง จําแนก
ประเภท จัดหมวดหมู และบอกความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรูไดดวยตนเองอยางถูกตอง 
คลองแคลวไดดวยตนเอง เด็กใชภาษาสื่อสารใหผูอ่ืนรับรูดวยภาษา ทาทาง การเขียน สัญลักษณ สะทอน
ความคิด ความรูสึกภายใน เพ่ือสรางปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนไดอยางถูกตองและมีคุณลักษณะพฤติกรรมโดด



 

 
๙๙ 

 

เดน เปนแบบอยางได เด็กมีความสามารถในการเรียนรูโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร ไดตามกระบวนการ และชี้แนะผูอ่ืนได และเด็กถายทอดความคิด จินตนาการ สรางสรรค
ผลงานท่ีมีรายละเอียด แปลกใหม และหลากหลาย ไดเดนชัด ไดรับการยอมรับจากเพ่ือน ครู ผูเก่ียวของ 

  
รองรอยความพยายาม  การจัดทําแผนการจัดการจัดประสบการณ และการทําโครงงาน การจัด

แสดงผลงาน การสงนักเรียนเขาแขงขันกิจกรรมตางๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน    
 

 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต  การจัดกิจกรรมการเรียนรูผานประสบการณตรง โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ เพ่ือพัฒนาใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดและพัฒนาทักษะท้ัง ๔ ดาน 

 
  



 

 
๑๐๐ 

 

มาตรฐานที่ ๕  ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด 
                   ประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 

 

มาตรฐาน / 
ตัวบงชี้ 

จํานวน 
คร ู

ทังหมด 

จํานวนครู 
ท่ีผานเกณฑ 

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

ดานท่ี ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา ๖๕ ๖๓.๕๑ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร ๒๐ 19 ๕ ดีเย่ียม 

๕.๑ ครูเขาใจปรัชญา  
หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถนํามา
ประยุกตในการจัด
ประสบการณ 

16 16 100.00 2 2 5 ดีเยี่ยม 

๕.๒  ครูจัดทํา
ประสบการณท่ีสอดคลอง
กับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณท่ี
หลากหลาย สอดคลองกับ
ความแตกตางระหวาง
บุคคล 

16 14 87.50 2 1.75 4 ดีมาก 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้น
เรียนท่ีสรางวินัยเชิงบวก 

16 16 100.00 2 2 5 ดีเยี่ยม 

๕.๔ ครูใชสื่อและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก 

16 16 100.00 2 2 5 ดีเยี่ยม 

๕.๕ ครูใชเครื่องมือการ
วัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอยาง
หลากหลายและสรุป
รายงานผลพัฒนาการของ
เด็กแกผูปกครอง 

16 15 93.75 2 1.88 5 ดีเยี่ยม 



 

 
๑๐๑ 

 

มาตรฐาน / 
ตัวบงชี้ 

จํานวน 
คร ู

ทังหมด 

จํานวนครู 
ท่ีผานเกณฑ 

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนา 
การจัดการเรียนรูท่ีตน
รับผิดชอบ และใชผลใน
การปรับการจัด
ประสบการณ 

16 16 100.00 2 2 5 ดีเยี่ยม 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดลอมให
เกิดการเรียนรูได
ตลอดเวลา 

16 16 100.00 2 2 5 ดีเยี่ยม 

๕.๘ ครูมีปฎิสัมพันธท่ีดี
กับเด็กและผูปกครอง 

16 16 100.00 2 2 5 ดีเยี่ยม 

๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู
ความสามารถในดาน
การศึกษาปฐมวัย 

16 13 81.25 2 1.63 4 ดีมาก 

๕.๑๐ ครูจัดทําสารนิทัศน
และนํามาไตรตรองเพ่ือใช
ประโยชนในการพัฒนา
เด็ก 

16 14 87.50 2 1.75 4 ดีมาก 

 
วิธีการพัฒนา  โรงเรียนมีวิธีการพัฒนาใหนักเรียนมีความรู และทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร ดังนี ้
 ๑.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แจงและประชาสัมพันธใหนักเรียน ครู ผูปกครองและผูท่ี

เก่ียวของทราบ นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนรู วัดผลประเมินผลเพ่ือพัฒนาโดยความรวมมือระหวาง
ผูปกครองกับคุณครูในระหวางภาคเรียนและวัดผลประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียนในปลายภาคเรียน 

 ๒.  พัฒนาครูในดานเทคนิคการจัดการเรียนรู เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนการ
พัฒนาการวัดผลและประเมินผลท้ังดานความรู สมรรถนะท่ีสําคัญ การอาน คิด วิเคราะหและเขียน 

 ๓.  พัฒนานักเรียนใหเกิดทักษะท้ัง ๔ ดาน จัดกิจกรรม เชน การสอนเสริม พ่ีสอนนอง เพ่ือน
สอนเพ่ือน เปนตน 

 
ผลการพัฒนา  จากผลการดําเนินงาน จํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑคุณภาพ อยูในระดับคุณภาพ ดี

เยี่ยม 
 
 
 
 



 

 
๑๐๒ 

 

รองรอยความพยายาม บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ แผนปฏิบัติงานประจําป 
รายงานการดําเนินงาน / โครงงาน / กิจกรรม ภาพกิจกรรรม แบบประเมินพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน เปนตน 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑.  จัดกิจกรรมและบรรยากาศท่ีสงเสริมการเรียนรู เพ่ือกระตุนใหนักเรียนมีความตั้งใจและ

มุงม่ันในการเรียนรูยิ่ง ๆ ข้ึน 
 ๒.  จัดกิจกรรมและบรรยากาศใหคุณครูมีความมุงม่ันในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาการ

จัดการเรียนรู การจดักิจกรรมพัฒนานักเรียนแผนการจัดประสบการณ 
  



 

 
๑๐๓ 

 

มาตรฐานที่ ๖ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด 
                  ประสิทธิผล 

             

มาตรฐาน / 
ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 

คิดเปน
รอยละ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลความหมาย 

มาตรฐานท่ี ๖ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๒๐ 19.23 ๕ ดีเย่ียม 

๖.๑ ผูบริหารเขาใจปรัชญา
และหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  

5 100.00 ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๒ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะ
ผูนําและความคิดริเริ่มท่ีเนน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย  

5 100.00 ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๓ ผูบรหิารใชหลักการบริหาร
แบบมีสวนรวมและใชขอมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเปนฐาน
คิดท้ังดานวิชาการและการ
จัดการ 

4 80.00 ๓ 2.4 4 ดีมาก 

๖.๔ ผูบริหารสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

5 100.00 ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๕ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพ 

5 100.00 ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา 
คําปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใสการจัดการศึกษาปฐมวัย
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

5 100.00 ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๗ เด็ก ผูปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
จัดการศึกษาปฐมวัย 

5 91.25 
 

๒ 1.83 ๕ ดีเยี่ยม 

 
 



 

 
๑๐๔ 

 

 วิธีการพัฒนา ผูบริหารมีการงานอยางเปนระบบโดยเปดโอกาสใหครู นักเรียน ผูปกครอง กรรมการ
สถานศึกษารวมท้ังชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน มีการพัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนมีการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมใหรมรื่นสวยงาม มีบรรยากาศแหงการ
เรียนรู ปรับปรุงหลักสูตร/สื่อการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากล ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 
ตลอดจนความรู ความสามารถ ใหนักเรียนเปนคนดีของสังคมพรอมเปนประชาคมโลกท่ีมีคุณภาพ 
 
 ผลการพัฒนา ผูบริหารมีความรูความเขาใจ สามารถอธิบายความหมายของปรัชญา แนวคิด หลักการ 
และจุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย ไดอยางชัดเจนและสามารถอธิบาย ถายทอดและชี้แนะแกผูอ่ืนได
และเปนท่ียอมรับจากผูเก่ียวของ ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพ่ือนามาใช
ในการวาง แผนการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ความสามารถในการแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาในอนาคตท่ี สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน การคิดริเริ่ม เทคนิค วิธีการใหม ๆ มา
ใชในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย การใหความชวยเหลือ กระตุนครูและบุคลากรใหรวมมือในการพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัย ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหผู เ ก่ียวของทุกฝาย 
ประกอบดวย ครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานอ่ืนไดรับรูและใหขอมูล
สารสนเทศ ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะรวมท้ังเปนแบบอยางท่ีดี สามารถใหคาแนะนา ชี้แนะแกผูบริหาร
สถานศึกษาอ่ืน ๆ ได ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว รอยละ ๘๐ 
ข้ึนไป ของจานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษามีแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาบุคลากร ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดดเดน สามารถนําไปเปน
แบบอยางแกสถานศึกษาอ่ืนได มีการนิเทศติดตาม ประเมินการดําเนินงานตามกิจกรรมและระยะเวลาท่ีกําหนด
ในแผนงาน โครงการ ครบถวน มีการนิเทศอยางเปนระบบโดดเดน เปนแบบอยางแกสถานศึกษาอ่ืนได ผูบริหาร
สามารถใหคาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการในประเด็นตอไปนี้ไดครบถวน ประกอบดวย การพัฒนาและการใช
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู การสราง พัฒนาและการเลือกใชสื่อการเรียนรู การวัดและประเมิน
พัฒนาการเด็ก การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู เอาใจใสการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการติดตามกากับ 
ประเมินและนาผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงอยางตอเนื่อง รวมท้ังเปนแบบอยางท่ีดี สามารถใหคา
แนะนา ชี้แนะแกผูบริหารสถานศึกษาอ่ืน ๆ ได ตามความสามารถท้ังในและนอกเวลาทาการ โดยมีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๖  ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
 รองรอยความพยายาม แผนปฏิบัติงานประจําป ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป รายงานการประชุมครู
ประจําเดือน รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฝายตาง ๆ สารสนเทศโรงเรียน ผลการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรสถานศึกษา 
 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต ระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนมารวมในการพัฒนาโรงเรียน 

 
  



 

 
๑๐๕ 

 

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจดัการศึกษา 

             

มาตรฐาน / 
ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 

คิดเปน
รอยละ 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
เทียบกับ 

ระดับคุณภาพ แปลความหมาย 

มาตรฐานท่ี ๗ แนวการจัดการศึกษา ๒๐ 20 ๕ ดีเย่ียม 

๗.๑ มีหลักสูตรการจัด
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนําสูการ
ปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5 100.00 4 4 ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๒ มีระบบและกลไกให
ผูมีสวนรวมทุกฝาย
ตระหนักและเขาใจการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

5 100.00 4 4 ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๓ จัดกิจกรรม
เสริมสรางความตระหนัก
รูและความเขาใจหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

5 100.00 
 

4 4 4 ดีเยี่ยม 

๗.๔ สรางการมีสวนรวม
และแสวงหาความรวมมือ
กับผูปกครอง ชุมชน และ
ทองถ่ิน 

5 100.00 4 4 ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๕ จัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก
อยางรอบดาน 

5 100.00 4 4 ๕ ดีเยี่ยม 

 

 วิธีการพัฒนา  มีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อยางสมํ่าเสมอ มีการสรุปผลการดําเนินการอยางมีระบบและนําผลมาใช ระดมสมองและยอมรับขอเสนอแนะ
ในผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ รวมท้ังสงเสริมและใหขวัญและกําลังใจในการทํางานอยางจริงใจ 
 
 ผลการพัฒนา คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ประกอบดวยผูมีสวน
เก่ียวของหลายฝาย ไดแก ครู ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ผูแทนชุมชน/
ผูทรงคุณวุฒิ และหลักสูตรผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา มีการนําผลการวิเคราะหเด็ก 
บริบท สภาพปญหา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา ความสอดคลอง/สัมพันธของหัวขอสําคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา เชน 



 

 
๑๐๖ 

 

วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป การจัดประสบการณ การสราง
บรรยากาศการเรียนรู สื่อและแหลงการเรียนรู การประเมินพัฒนาการ การบริหารจัดการหลักสูตร เปนตน การ
นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และสรุปผลทุก
ภาคเรียน และ/หรือทุกป มีการนําผลการนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใชหลักสูตร และ/
หรือผลการวิจัยท่ีเก่ียวของมาปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาทุกปการศึกษา มี
ระบบและกลไกใหผูมีสวนเก่ียวของเกิดความตระหนัก และเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานท่ี ๗ ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
 
 รองรอยความพยายาม แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจาป โครงการ/กิจกรรม ผลการรายงานประจาปของโรงเรียน ระดับปฐมวัย แผนการจัดประสบการณ 
เอกสารรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก สมุดบันทึกการประชุมผูปกครอง สมุดบันทึกการประชุมภาคี
เครือขายผูปกครอง บันทึกรายงานการประชมุ คําสั่งตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต วางแผนเปนระยะ มีแนวทาง หรือทางเลือกใหผูปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมมากข้ึน 
  



 

 
๑๐๗ 

 

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนด       
                 ในกฎกระทรวง 

                      

มาตรฐาน / 
ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 

คิดเปนรอย
ละ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานท่ี ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

๒๐ 20 ๕ ดีเย่ียม 

๘.๑ กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

5 100.00 1 1 ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๒ จัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

5 100.00 1 1 ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๓ จัดระบบขอมูล
สารสนเทศและใชสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ 

5 100.00 
 

1 1 4 ดีเยี่ยม 

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 

5 100.00 0.5 0.5 ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๕ นําผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกไปใชวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง 

5 100.00 0.5 0.5 ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๖ จัดทํารายงาน
ประจําปท่ีเปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

5 100.00 1 1 ๕ ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 



 

 
๑๐๘ 

 

 วิธีการพัฒนา  โรงเรียนมีวิธกีารพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ดังนี้ 
๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
๒. จัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีมุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
๓. จัดทําขอมูลสารสนเทศและใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ

โรงเรียน 
๔. แตงตั้งคณะกรรมการดูแล รับผิดชอบติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียน 
๕. นําผลการประเมินท้ังภายในและภายนอกไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง 
๖. จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในพรอมประชาสัมพันธและเผยแพร

ใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
  
 ผลการพัฒนา จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานท่ี ๘ อยูในระดับ ดีเยี่ยม 
   
 
 รองรอยความพยายาม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป รายงาน
การดําเนินงานตามแผน รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกสารสนเทศ 
บันทึกการประชุมครู บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ภาพกิจกรรมตาง ๆ เปนตน 
 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต  นําผลการประเมินท้ังภายในและภายนอกไปใชในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเปนประจําอยางตอเนื่องและอยางจริงจัง 
  



 

 
๑๐๙ 

 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัตงิานตาม 
                 บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 

                                                                       

มาตรฐาน / 
ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

ดานท่ี 3 
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5 4.5 ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5 4.5 ๕ ดีเย่ียม 

๙.๑ เปนแหลงเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของเด็ก
และบคุลกร ใน
สถานศึกษา 

5 100.00 2.5 2.5 ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันภายใน
สถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองคกรท่ี
เก่ียวของ 

4 80.00 2.5 2 4 ดมีาก 

 
  

 วิธีการพัฒนา  สถานศึกษาจัดใหมีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศนของแหลงเรียนรู เพ่ือใหมีบรรยากาศในการ
เรียนท่ีดีข้ึน นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช และโรงเรียนมีความสัมพันธอันดีกับชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียงของ 
  
 ผลการพัฒนา  สถานศึกษามีการกําหนดวิธีการหรือข้ันตอนการดําเนินงานสราง และพัฒนาแหลง
เรียนรูภายในสถานศึกษาโดยใหการสนับสนุนสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการเรียนรูตามวัย ใฝเรียนรูดวยตนเองตาม
ความสามารถ สามารถนาความรูไปใชในชีวิตประจาวันประโยชนไดอยางเหมาะสม สนับสนุนใหเด็ก บุคลากร
ภายในสถานศึกษาและผูมีสวนเก่ียวของเกิดกระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรู ท้ังภายในและภายนอก 
ตลอดจนผูบริหารสถานศึกษา ครู เด็ก พอแม ผูปกครอง ชุมชน ผูท่ีมีสวนเก่ียวของและองคกรท่ีมีสวนเก่ียวของ
กับสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรู องคความรูตางๆ 
จนสามารถสรางความรู ทักษะ มีระบบการจัดการความรู มีการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันท้ัง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ระหวางสถานศึกษากับชุมชนและองคกรท่ี
เก่ียวของ ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๙ ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
 



 

 
๑๑๐ 

 

รองรอยความพยายาม  แผนงานโครงการ ผลการประเมินโครงการ การพัฒนาโครงการ และภาพถาย 
 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหทุกบริเวณสามารถเปนแหลง
เรียนรูท่ีหลากหลาย และเปนสถานท่ีท่ีนําเสนอผลงานนักเรียนเพ่ือความภาคภูมิใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
รวมถึงการจัดทําแหลงเรียนรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ซ่ึงบุคคลภายนอกสามารถเขาเรียนรูได  
  



 

 
๑๑๑ 

 

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และ 
                   จดุเนนการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

                                                                      

มาตรฐาน / 
ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลความหมาย 

ดานท่ี 4 
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 

5 4.17 ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

5 4.17 ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๑ จัดโครงการ 
กิจกรรมพัฒนาเด็กใหบรรลุ
ตามเปาหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศนและจุดเนนการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

5 100.00 3 2.5 ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๒ ผลการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมาย  

5 83.46 2 1.67 5 ดีเยี่ยม 

 
 วิธีการพัฒนา  สถานศึกษาไดกําหนดเปาประสงคในการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพดานนักเรียน จัด
การศึกษาใหนักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู เปนคนดี มีสุนทรียภาพดานศิลปะ และดนตรี รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงบนพ้ืนฐานสังคมไทยสูสากล สงเสริมใหครูเปนผูมีความรู มีคุณธรรม มีทักษะการจัดการเรียนรู 
และใชสื่อเทคโนโลยีไดอยางหลากหลายสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดการและบริหารโรงเรียน
ใหเปนแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย สะอาด รมรื่น สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย สรางความเชื่อม่ัน 
ศรัทธา และการมีสวนรวมในการจัดการโดยดําเนินการผานงาน/โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 
 
 ผลการพัฒนา ผูบริหาร ครู บคุลากร ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนด
จุดเนน เอกลักษณ แผนการปฏิบัติงานโดยรวมกันกําหนดเปาหมายและกลยุทธ การดําเนินงานของโรงเรียน มี
การศึกษาระบบการมีสวนรวมของผูเรียน และบุคลาการในการปฏิบัติตามกลยุทธอยางครบถวน มีบุคลากร 
รอย ๙๐ ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง มีการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของ การ
ดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน เอกลักษณ วิสัยทัศน เปาประสงคของโรงเรียน ชุมชน ผูปกครองยอมรับ ศรัทธาให
ความรวมมือเปนอยางดี นักเรียนและโรงเรียนไดรับรางวัลจากองคกรภายนอก แผนปฏิบัติงานประจําป 
แผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน มีความสอดคลองกับเอกลักษณ จุดเนนของโรงเรียน มีเอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา มีเกียรติบัตร โลบันทึกการไดรับรางวัล 



 

 
๑๑๒ 

 

การยกยองเปนแบบอยางในการปฏิบัติท่ีดีจากผลการสัมภาษณจากชุมชน และผูปกครองผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๐ ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
 รองรอยความพยายาม  สถานศึกษาไดวางแผน โครงการ กิจกรรมโดยการทํางานรวมกันของครู 
บุคลากร ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาเปนไปอยางดี สอดคลองกับวิสัยทัศน และปรัชญาของโรงเรียน 
ภายใตพันธกิจท่ีมุงปลูกฝงใหบุคลาการของโรงเรียนยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย นักเรียนเปน
คนดี มีความรูความสามารถศิลปะ ดนตรี ตามความถนัด ดํารงอยูในสังคมอยางมีความสุข คุณภาพของครูและ
บุคลากรของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการคํานึกถึงความรวมมือของชุมชนและเครือขายท่ีมีสวน
รวมในการพัฒนา โดยนอมนําหลักปฏิบัติ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวในการบริหารจัดการและ
พัฒนา การดําเนินการพัฒนาไดจัดใหมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูมีสวนรวม และมีสวนเก่ียวของกับ
โรงเรียน รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ กิจกรรม นําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันฐาน ครู และ
หนวยงานตนสังกัดอยางเปนระบบสมํ่าเสมอ ความมุงม่ันและการวางแผน การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
ของบุคลากรทุกฝาย ทําใหบรรลุผลสําเร็จเปนไปตามเปาประสงค เปนไปตามจุดเนนวิสัยทัศน ปรัชญา พันธกิจ 
และเอกลักษณของโรงเรียน  
  
 แนวทางการพัฒนาในพัฒนารูปแบบกิจกรรม การปลูกฝงเพ่ือบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา 
และจุดเนนของโรงเรียนท่ีมีรูปแบบเขากับความสนใจ ความประทับใจของพัฒนาการของนักเรียนในปจจุบัน 
อาทิ การใชสื่อเทคโนโลยี การใชกิจกรรมการแสดง เพลง เปนตน และท่ีสําคัญคือการใหจุดเนนของโรงเรียนอยู
ในการปฏิบัติของชีวิตประจําวันจนเปนอุปนิสัย คุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 
 
  



 

 
๑๑๓ 

 

มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ             
                    ยกระดบัคุณภาพใหสูงข้ึน 

                                                                       

มาตรฐาน / 
ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

ดานท่ี 5 
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 

5 4.63 ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย
และแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให
สูงข้ึน 

5 4.63 ๕ ดีเย่ียม 

๑๑.๑ จัดโครงการ 
กิจกรรมสงเสริมสนับสนนุ
ตามนโยบายเก่ียวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

5 100.00 3 2.5 ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ ผลการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมาย 

5 81.54 2 1.63 5 ดีเยี่ยม 

 

 วิธีการพัฒนา  โรงเรียนมีวิธีการพัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนนแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาและสงเสริมโรงเรียนใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน โดยการสงเสริมและสนับสนุนการ ดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 5 ส การสงเสริมชีวบริเวณภายในโรงเรียน พัฒนาแหลงเรียนรูภายในอาคาร
เรียน สวนสมุนไพร 
 

ผลการพัฒนา  โรงเรียนมีผลการประเมินท่ีบรรลุตามปรัชญาและวิสัยทัศนของโรงเรียน ผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๑ ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
 รองรอยความพยายาม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป 
โครงการท่ีสนับสนุนนโยบาย จุดเนน ปรัชญาและวิสัยทัศนของโรงเรียนและรายงานการดําเนินงานโครงการ
ดังกลาว ภาพกิจกรรมตาง ๆ แฟม  
  
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต พัฒนารูปแบบกิจกรรม และรายละเอียดของกิจกรรมท่ีเนนการพัฒนา
กระบวนการคิด บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการความเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน 
และพลเมืองโลก 
  



 

 
๑๑๔ 

 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

มาตรฐานที่ ๑  ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ 

 

มาตรฐาน / ตัวบงชี้ 
จํานวน 
นักเรียน 
ทังหมด 

จํานวนนักเรียน 
ท่ีผานเกณฑ 

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

ดานท่ี ๑ 
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

๓๐ 27.03 ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ ๕ ๔.64 ๕ ดีเย่ียม 

๑.๑ มสีุขนิสยัในการดูแลสุขภาพ 
และออกกําลังกายสม่ําเสมอ 

964 874 90.66 ๐.๕๐ 0.45 ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๒ มีนํ้าหนัก สวนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน 

964 833 86.41 ๐.๕๐ 0.43 4 ดีมาก 

๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให
โทษ และหลีกเลีย่งตนเองจากสภาวะ
ท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ 

964 941 97.61 ๑.๐๐ 0.98 5 ดีเยี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณคาในตนเองมีความ
มั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

964 817 84.75 ๑.๐๐ 0.85 4 ดีมาก 

๑.๕ มมีนุษยสมัพันธท่ีดีและให
เกียรตผิูอ่ืน 

964 905 93.88 ๑.๐๐ 0.94 5 ดีเยี่ยม 

๑.๖ สรางผลงานจากเขารวม
กิจกรรมดานศลิปะดนตร/ีนาฏศลิป 
กีฬา/นันทนาการตามจตินาการ 

964 954 98.96 ๑.๐๐ 0.99 5 ดีเยี่ยม 

 
 

 วิธีการพัฒนา กิจกรรมท่ีจัดภายใตโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โรงเรียนปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข สงเสริมและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  
 ผลการพัฒนา ผูเรียนรูจักดูแลตนเองใหมีสุขภาพแข็งแรง รักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและเขารวม
กิจกรรมการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ มีสวนรวมในการเผยแพรและรณรงคเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ  
ผูเรียนมีพัฒนาการทางรางกายเจริญเติบโตสมบูรณตามวัยโดยเปรียบเทียบนํ้าหนัก สวนสูงกับอายุตามเกณฑ
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
ผูเรียนรูเทาทันและสามารถปฏิบัติตนใหพนจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา และอบายมุขตาง ๆ รูจักวิธีดูแลรักษา
ตนเองใหปลอดภัยจากเหตุความรุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยไมรูตัวจากโรคและอุบัติภัย รวมท้ังจากอุบัติเหตุ การ



 

 
๑๑๕ 

 

ทะเลาะวิวาท และปญหาทางเพศรูจักและเขาใจตนเอง รูวาอะไรคือจุดเดนและจุดดอยของตนเอง มีความ
พยายามจะพัฒนาและปรับปรุงตนเองอยางสมํ่าเสมอ มีความม่ันคงทางอารมณ ภาคภูมิใจในตนเอง มองโลกใน
แงดี สรางขวัญและกําลังใจในตนเองได มีความมุงม่ันในการท่ีจะไปใหถึงเปาหมาย ไมกลัวความลมเหลว ความ
ผิดหวัง แสดงออกไดอยางมีมารยาททางสังคมเหมาะสมกับเพศวัย และบทบาทหนาท่ี มีความสามารถในการ
สรางความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน สื่อสารระหวางบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางความรวมมือรวมใจกับ
ผูอ่ืน สรางความสงบสุข จัดการกับความขัดแยงได ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนดวย
ความสุภาพออนโยน ออนนอม ไมแสดงพฤติกรรมท่ีสงผลเสียตอตนเองและผูอ่ืน ปรับตัวไดดี ยืดหยุนตอสิ่งท่ี
เปลี่ยนแปลง คํานึงถึงสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน มีความชอบและเห็นคุณคาของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 
กีฬา และนันทนาการ เขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางมีความสุข สรางสรรคผลงานไดตามจินตนาการของตน และ 
สามารถใชประโยชนจากศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬาและหรือนันทนาการ ในชีวิตประจําได อยูในระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
 รองรอยการพยายาม  ขอมูลจากสถิติและแฟมสะสมผลงาน งานโครงการกิจกรรม ชมรม ภาพถาย 
นิทรรศการ ชุมนุม 
 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต  พัฒนาการจัดกิจกรรม การปลูกฝงความรูเพ่ือนักเรียนเขาใจในการใช
ชีวิตในสังคมทุนนิยม สังคมวัตถุนิยม สังคมบริโภคนิยม การติดสิ่งสาธารณะ การติดเกม ภัยจากสารเสพติด ซ่ึง
มีผลตอสุขภาวะ สุนทรียภาพ และการมีความรูท่ียั่งยืนของชีวิต พัฒนาทักษะชีวิตดวยการยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความสุขท่ียั่งยืนแทจริง รวมถึงการใหความรูแกนักเรียนในดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 
กีฬา นันทนาการของประเทศในประชาคมอาเซียน 
  



 

 
๑๑๖ 

 

มาตรฐานที่ ๒  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

 

มาตรฐาน /ตัวบงชี้ 
จํานวน 
นักเรียน 
ทังหมด 

จํานวนนักเรียน 
ที่ผานเกณฑ 

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค ๕ ๔.51 ๕ ดีเย่ียม 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามหลักสูตร 

964 878 91.08 ๒ 1.82 ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๒ เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ 

964 906 93.98 ๑ 0.94 4 ดีเยี่ยม 

๒.๓ ยอมรับความคิด และ
วัฒนธรรมที่แตกตาง 

964 839 87.03 ๑ 0.87 ๔ ดีมาก 

๒.๔ ตระหนัก รูคุณคารวมอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม 

964 845 87.66 ๑ 0.88 4 ดีมาก 

 
  

 วิธีการพัฒนา  กิจกรรมท่ีจัดภายใตโครงการวิถีธรรมสูวิถีชีวิตท่ีพอเพียง วันสําคัญของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย กตัญูชาติไทยดวยใจจิตอาสา สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นักเรียนสงางามดวย
ระเบียบวินัย  นักเรียนงดงามตามมารยาทไทย โรงเรียนสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน 
กตัญูกตเวทีตอบุพการีและผูมีพระคุณ ยอมรับความคิด และวัฒนธรรมท่ีแตกตาง เพ่ือการอยูรวมกันอยางมี
ความสุข มีความตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม และเปนคนดีของสังคม 
 
 
 ผลการพัฒนา  ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซ่ึงระบุไว ๘ ประการ ไดแก ๑)รักชาติ ศาสน กษัตริย ๒)ซ่ือสัตยสุจริต๓)มีวินัย ๔)ใฝเรียนรู 
๕)อยูอยางพอเพียง ๖)มุงม่ันในการทํางาน ๗)รักความเปนไทย ๘)มีจิตสาธารณะ แสดงออกถึงความมีนํ้าใจ 
เอ้ือเฟอเผื่อแผแกผูดอยโอกาสหรือออนแอกวาใหความชวยเหลือผูอ่ืนหรือมีสวนรวมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบ
ในฐานะสมาชิกท่ี ดีของสังคมแสดงความกตัญูกตเวที โดยประพฤติตนถูกตองเหมาะสม เอาใจใสดูแล
ชวยเหลือกิจการงานตอบแทนผูมีพระคุณ ประพฤติตนเปนนักเรียนท่ีดี โดยแสดงความสุภาพ นอบนอม โอบ
ออมอารีชวยเหลือผูอ่ืน รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มุงม่ันในการเรียน ดูแลรักษาสถานท่ี สิ่งของท้ังสวนรวม
และสวนตัว ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข แสดง
ความคิดเห็นของตนอยางสุภาพ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนดวยความเขาใจ เห็นประโยชนจากการ
แลกเปลี่ยนความคิดซ่ึงกันและกัน ยอมรับและเห็นความงามในความแตกตางทางวัฒนธรรม เชน กฎกติกาแหง
กิริยามารยาท การแตงกาย ภาษาพูด ภาษาเขียน ศาสนา พิธีกรรม ความคิด ความเชื่อ เปนตน และสามารถ
แกปญหา อยูรวมกันไดดวยความเขาใจท่ีถูกตอง มีการสื่อสารอยางสรางสรรค เขาใจถึงความสําคัญของ



 

 
๑๑๗ 

 

สิ่งแวดลอมอยางถูกตองชัดเจน รูคุณคาของสิ่งแวดลอมผลกระทบในการใชและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เขา
รวมคิด รวมทําในกิจกรรม โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม และบํารุงรักษาสาธารณสมบัติ อยูในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
 
 
 รองรอยความพยายาม   

ขอมูลจากแบบประเมินพฤติกรรม งานโครงการ กิจกรรม ชมรม แบบบันทึก แฟมสะสม ผลงาน 
ภาพถาย 
 
 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต   

พัฒนาการสรางสภาพแวดลอมในการเจริญเติบโตของนักเรียน กลาวคือ การปฏิบัติตนเปนตัวอยาง

ของคุณครู และบุคลากรทุกทานภายในโรงเรียน กิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนแกนักเรียน การอบรมปลูกฝงนักเรียน

ใหเปนไปตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสูตร พรอมบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ลงใน

กิจกรรมในชีวิตประจําวันของนักเรียน และสรางความรูคุณคาในการอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอมดวยการ

ปฏิบัติจริงของนักเรียน  



 

 
๑๑๘ 

 

มาตรฐานที่ ๓  ผูเรียนมทีักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และ 
   พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 

                       

มาตรฐาน / 
ตัวบงชี ้

จํานวน 
นักเรียน 
ทังหมด 

จํานวนนักเรียน 
ที่ผานเกณฑ 

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแน
น 

เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานท่ี ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

๕ ๔.๕4 ๕ ดีเย่ียม 

๓.๑ มีนิสัยรักการอาน 
และแสดงหาความรูดวยตนเองจาก
หองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อ 
ตาง ๆ รอบตัว 

964 933 96.78 ๒ 1.94 5 ดีเยีย่ม 

๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด 
เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควา
ความรูเพิ่มเติม 

964 798 82.78 ๑ 0.83 4 ดีมาก 

๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม และ
เปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู
ระหวางกัน 

964 906 93.98 ๑ 0.94 5 ดีเยี่ยม 

๓.๔ ใชเทคโนโลยีการเรียนรู และ
นําเสนอผลงาน 

964 811 84.13 ๑ 0.84 4 ดีมาก 

 
 

วิธีการพัฒนา กิจกรรมท่ีจัดภายใตโครงการโรงเรียนรักการอาน กาวดวยความรูสูประชาคมอาเซียน  เพ่ือให
ผูเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตาง ๆ รอบตัว มีทักษะ
ในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถาม เพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน และสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน 

 
 

 ผลการพัฒนา  ผูเรียนแสดงออกถึงความชอบอานหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ มีความตั้งใจ
และตองการท่ีจะอาน มีการแสดงออกเปนเวลานาน เห็นไดจากการอานหนังสือทุกท่ีเม่ือมีเวลาและโอกาส 
ตองการจะอานเองโดยไมมีตองบังคับ พอใจท่ีจะอานอยางไมมีท่ีสิ้นสุด และมีทัศนคติทางบวกเก่ียวกับการอาน 
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูท่ีผูเรียนริเริ่มดวยตนเองตามความสนใจรูจักคนหาความรูจากหองสมุด แหลง
เรียนรู และสื่อตาง ๆ รอบตัว สามารถอานหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ ไดอยางถูกตองตามหลักเกณฑ
การอาน อานไดอยางคลองแคลว และสามารถจับประเด็นเนื้อหาท่ีอานได สามารถจับประเด็นใจความหลักจาก
สิ่งท่ีฟงไดอยางถูกตองครบถวน สามารถสังเกตสิ่งตาง ๆ รอบตัวแลวสรุปเปนความรูได สามารถกําหนดประเด็น
ในการพูดคุย ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืนได และสามารถเขียนถายทอดความรู 



 

 
๑๑๙ 

 

ความรูสึกนึกคิด เรื่องราวตลอดจนประสบการณตาง ๆ ไปสูผูอ่ืนได จับคูหรือจับกลุมกับเพ่ือนเพ่ือเรียนรูรวมกัน 
มีการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นองคความรู และวิธีการเรียนรูระหวางกัน แบงหนาท่ีและความรับผิดชอบใน
การเรียนรูรวมกันไดอยางเหมาะสม มีความรู ความเขาใจ และสามารถใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร สืบคน และ 
นําเสนอขอมูล และหรือผลงานเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 รองรอยความพยายาม  มีการจัดการอบรม ประชุม สัมมนาของครูและนักเรียน นักเรียนมีการทํา
โครงงานมากข้ึน มีการจัดกิจกรรมเปนกลุม มีการบันทึกการอาน การศึกษาคนควา การเขาแขงขัน ประกวด
นอกสถานท่ีของนักเรียนในทักษะการอาน ฟง พูด ดูเห็นและการผลิตสิ่งตาง ๆ ควรใชเทคโนโลยีในการนําเสนอ
ชิ้นงาน 

- การเขารวมการอบรม ประชุม สัมมนาของนักเรียน 
- โครงการท่ีนักเรียนจัดทําข้ึน 
- บันทึกการอานของนักเรียน 
- การแขงขันประกวดนอกสถานท่ีของนักเรียน 
 

 แนวทางการพัฒนาในอนาคต  พัฒนาการจัดการเรียนรูโดยแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนวิธีการทาง
วิทยาศาสตร วิธีการสอนแบบ ๕ STEPS วิธีการสอนแบบสบืสอบ และวิธกีารสอนแบบโครงงาน เพ่ือพัฒนา
ทักษะดานการสืบสอบ การอภิปราย การสรุปขอมูล การสื่อความหมายของขอมูล โดยการบูรณาการการใช
เทคโนโลยีในการเรียนรู และการนําเสนอผลงาน รวมถึงการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน และหองสมุด
ของโรงเรียน 
 

  



 

 
๑๒๐ 

 

มาตรฐานที่ ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค 
   ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 

                       

มาตรฐาน / 
ตัวบงชี ้

จํานวน 
นักเรียน 
ทังหมด 

จํานวนนักเรียน 
ที่ผานเกณฑ 

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิด 
อยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 

๕ 4.50 ๕ ดีเย่ียม 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง
และดู และ สื่อสารโดยการพูดหรอื
เขียนตามความคิดของตนเอง 
 

๙๒๗ 841 87.24 ๒ 1.74 4 ดีมาก 

๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
 

๙๒๗ 875 90.77 ๑ 0.91 5 ดีเยี่ยม 

๔.๓ กําหนดเปาหมายคาดการณ
ตัดสินใจแกปญหาโดยมเีหตผุล
ประกอบ 
 

๙๒๗ 887 92.01 ๑ 0.92 5 ดีเยี่ยม 

๔.๔ มคีวามคดิริเริ่ม และสรางสรรค
ผลงานดวย ความภาคภูมิใจ 

๙๒๗ 892 92.53 ๑ 0.93 5 ดีเยี่ยม 

 

 

 วิธีการพัฒนา  กิจกรรมท่ีจัด ภายใตโครงการการเรียนรูบนฐานโครงงานท้ังโรงเรียน เพ่ือใหผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ และคิดไดตลอดแนว มีการจัดระเบียบความคิด ใชเหตุและผลในการ
อางอิงแนวคิด สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง และดู สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ กําหนดเปาหมาย คาดการณ และตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  
  

ผลการพัฒนา  ผูเรียนมีความสามารถในการสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง และดู โดยแยกแยะ
ขอเท็จจริง รายละเอียด จัดกลุมขอมูล จัดกลุมความคิด เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม และสื่อสารเพ่ือ
เสนอความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง และดู โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง มีความสามารถในการ
นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาตาง ๆ โดยใชภาษาพูดหรือเขียน หรือดวยวิธีการอ่ืนตามความคิดของตนเอง เชน 
การอธิบาย การเขียนผังความคิด (Mind map) การเขียนรายงาน การเขียนเรียงความ การใชสื่อประกอบการ
นําเสนอ เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ มีความสามารถในการกําหนดเปาหมายท่ีจะทําใหสําเร็จ โดยการรวบรวมขอมูล 
จัดระบบขอมูล และวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของกับปญหา คาดคะเนสถานการณหรือคาดคะเนคําตอบเพ่ือ
กําหนดเปาหมาย และกําหนดทางเลือกตัดสินใจแกปญหาโดยใชขอมูลสารสนเทศท่ีนาเชื่อถือมาสนับสนุนหรือ
โตแยง มีความสามารถในการคิดริเริ่ม รวบรวม ผสมผสานและแตกความคิดจากเดิมไปสูความคิดแปลกใหมท่ีไม



 

 
๑๒๑ 

 

ซ้ําของเดิม เชื่อมโยงหรือผสมผสานประสบการณเกาเขากับประสบการณใหม สรางสรรคและพัฒนาผลงานดวย
ตนเอง มีผลงานแปลกใหม และมีการนําเสนอหรือเผยแพรผลงานท้ังในและนอกสถานศึกษาดวยความ
ภาคภูมิใจ อยูในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  

รองรอยความพยายาม  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของครู นักเรียนดําเนินการเรียนรูดวย
กระบวนการสืบสอบและการทําโครงงาน จัดใหมีกิจกรรมรักการอาน กิจกรรมชุมนุม หรือชมรมตาง ๆ การจัด
แสดงผลงานของนักเรียนจากกลุมสาระตาง ๆ หรือกิจกรรมชุมนุม การสงนักเรียนเขาแขงขันกิจกรรมตางๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียน การจัดคายเพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียน เชน คายภาษาอังกฤษ คาย
วิทยาศาสตร คายลูกเสือ – เนตรนารี เปนตน ภาพถายกิจกรรมตางๆ  
 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต  พัฒนาการจัดการเรียนรูโดยแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนวิธีการทาง
วิทยาศาสตร วิธีการสอนแบบ ๕ STEPS วิธีการสอนแบบสืบสอบ และวิธีการสอนแบบโครงงาน เพ่ือพัฒนา
ทักษะดานการตั้งสมมติฐาน การออกแบบวิธีการเก็บขอมูล การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปองค
ความรูรวมถึงการนําชิ้นงานหรือภาระงานท่ีเกิดข้ึนเพ่ือบริการแกสังคม 
  



 

 
๑๒๒ 

 

มาตรฐานที่ ๕  ผูเรียนมีความรู และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

             

มาตรฐาน / 
ตัวบงชี ้

จํานวน 
นักเรียน 
ทังหมด 

จํานวนนักเรียน 
ที่ผานเกณฑ 

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร ๕ ๔.28 ๔ ดีมาก 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละ
กลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 

964 871 90.35 ๑ 0.91 5 ดีเยี่ยม 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑ  

964 922 95.64 ๑ 0.96 5 ดีเยี่ยม 

๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิด
วิเคราะหและเขียนเปนไปตามเกณฑ 

964 859 89.11 ๒ 1.78 4 ดีมาก 

๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติ
เปนไปตามเกณฑ 

168 108 64.29 ๑ 0.64 2 พอใช 

 
 

 วิธีการพัฒนา  กิจกรรมท่ีจัด ภายใตโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ เพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยท้ัง ๘ กลุมสาระ มี
ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร และมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนไปตาม
เกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดรวมท้ังมีผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
 
 
 ผลการพัฒนา  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรู เปนไปตามเกณฑท่ี
สถานศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 
ซ่ึงไดแกความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหาความสามารถใน
การใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยีทุกกลุมสาระการเรียนรู มีผลการประเมินการอาน คิด
วิเคราะหและเขียนในภาพรวมจากการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมและการพัฒนาผูเรียน มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหและเขียนเรื่องหรือขอความท่ีไดจากการอาน ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด มีผลการ
ทดสอบรวบยอดระดับชาติในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เฉลี่ย
ตามเกณฑ 
 
 
 
 



 

 
๑๒๓ 

 

 รองรอยความพยายาม บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ แผนปฏิบัติงานประจําป 
รายงานการดําเนินงาน / โครงงาน / กิจกรรม ภาพกิจกรรรมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินสมรรถนะ
ท่ีสําคัญ ผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียน ผลการประเมินการทดสอบระดับชาติ เปนตน 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  ๑. การพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ ดวยการติดตามขอมูลของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติโดยละเอียด วิเคราะหรายละเอียดของขอสอบท่ีผานมา จัดการเรียนการสอนใหครบถวนทุก
มาตรฐาน และตัวชี้วัดจัดการเรียนเสริมในเวลาพิเศษเพ่ือเตรียมความพรอมในการทดสอบระดับชาติ 
  ๒. พัฒนาการการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร วิธีการสอนแบบ
สืบสอบ วิธีการสอนแบบ ๕ STEPS วิธีการสอนแบบโครงงาน เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการคิด
ระดับสูงและพัฒนาทักษะตามสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ 
 
 
  



 

 
๑๒๔ 

 

มาตรฐานที่ ๖  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ 
  ผูอ่ืนได และมีเจตคติทีด่ีตออาชีพสุจริต 

             

มาตรฐาน / 
ตัวบงชี้ 

จํานวน 
นักเรียน 
ทังหมด 

จํานวนนักเรียน 
ท่ีผานเกณฑ 

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน 
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

๕ ๔.56 ๕ ดีเย่ียม 

๖.๑ วางแผนการทาํงาน 
และดําเนนิการจนสําเร็จ 

964 852 88.38 2 1.77 4 ดีมาก 

๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข 
มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 

964 906 93.98 1 0.94 5 ดีเยี่ยม 

๖.๓ ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 964 868 90.04 1 0.90 5 ดีเยี่ยม 

๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตอ
อาชีพสุจริต และหาความรู
เก่ียวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 

964 914 94.81 1 0.95 5 ดีเยี่ยม 

 
 
 วิธีการพัฒนา กิจกรรมท่ีจัดภายใตโครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนสูความเปนเลิศ เพ่ือใหผูเรียนมี
ความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ โดยมีการวางแผนการทํางานดําเนินงานตามแผนอยางรอบคอบ 
เอาใจใส มานะ พากเพียร มีการตรวจสอบทบทวนการทํางานเปนระยะ ๆ จนงานท่ีดําเนินการบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกําหนดจนสําเร็จอยางมีคุณภาพ ทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทํางานเปนหมูคณะได มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริต สามารถบอก
แหลงขอมูลเก่ียวกับอาชีพ และหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
 
 

 ผลการพัฒนา  ผูเรียนทํางานอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการ
ทํางาน ดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีกําหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แกไขการทํางานเปนระยะ ๆ ไม
กอใหเกิดปญหา อุปสรรคในการทํางาน จนงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดอยางมี
คุณภาพ และปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง มีความรูสึกพึงพอใจและชื่นชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน ตั้งใจ และพากเพียร มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน 
ยอมรับในคําวิพากษ วิจารณ ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และมุงม่ันพัฒนางานใหเกิดความสมบูรณยิ่ง ๆ ข้ึน 
และรูสึกชื่นชมตอผลสําเร็จของผลงาน ปฏิบัติตามกฎ ขอตกลงในการอยูรวมกัน มีความสามารถในการทํางาน
โดยใชกระบวนการกลุมและปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ใหความรวมมือ แสดงความคิดเห็น 
ยอมรับความคิดเห็น เปนผูนําและผูตามท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ ประสานการทํางานปฏิบัติงานตามบทบาทและ



 

 
๑๒๕ 

 

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจนบรรลุผลสําเร็จ มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริต สามารถบอกแหลงขอมูล และ
แสวงหาความรูในอาชีพท่ีตนเองสนใจ เพ่ือนําเสนอใหผูอ่ืนเห็นประโยชนและคุณคา ระดับคุณภาพระดับ  
 
 

 รองรอยความพยายาม  มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานกิจกรรมของนักเรียนขอมูลจากสถิติ และ
แฟมสะสมผลงาน งานโครงการ กิจกรรม ชมรม ภาพถาย  

  
แนวทางการพัฒนาในอนาคต  พัฒนาความรูในการใชหลักธรรมเพ่ือการครองตน ครองคน ครองงาน 

ความรูในการวางแผน การบริหารงาน การทํางานเปนหมูคณะ การใชวงจร PDCA ในการทํางาน รวมถึงการจัด
ใหมีผูทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพตางๆ ไดแนะนําตามความสนใจของนักเรียน ท้ังนี้โดยบูรณาการกับความเขาใจ
ในอาชีพ และโอกาสในการประกอบอาชีพของประเทศตางๆ ในประชาคมอาเซียน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
๑๒๖ 

 

มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 

             

มาตรฐาน / 
ตัวบงชี ้

จํานวน 
นักเรียน 
ทังหมด 

จํานวนคร ู
ท่ีผานเกณฑ 

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

ดานท่ี ๒  
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

50 47.74 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานหนาท่ีตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

9.51 5 ดีเย่ียม 

๗.๑ ครูมีการกําหนด
เปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้ง
ดานความรู ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค 

39 35 89.74 1 0.90 5 ดีเยี่ยม 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห
ผูเรียนเปนรายบุคคล และ
ใชขอมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน 

39 39 100.00 1 1 5 ดีเยี่ยม 

๗.๓ ครูออกแบบและ
จัดการเรียนรูที่ตอบสนอง
ความแตกตางระหวาง
บุคคลและพฒันาการทาง
สติปญญา 

39 34 87.18 2 1.74 4 ดีมาก 

๗.๔ ครูใชสื่อและ
เทคโนโลยทีี่เหมาะสมผนวก
กับการนําบริบทและภูมิ
ปญญาของทองถ่ินมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู 

39 37 94.87 1 0.95 5 ดีเยี่ยม 

๗.๕ ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุงเนนการ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนดวยวธิีการที่
หลากหลาย 

39 39 100.00 1 1 5 ดีเยี่ยม 

๗.๖ ครูใหคําแนะนาํ
คําปรึกษา และแกไขปญหา
ใหแกนักเรียนทั้งดานการ

39 36 92.31 1 0.92 5 ดีเยี่ยม 



 

 
๑๒๗ 

 

มาตรฐาน / 
ตัวบงชี ้

จํานวน 
นักเรียน 
ทังหมด 

จํานวนคร ู
ท่ีผานเกณฑ 

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

เรียน และคุณภาพชีวิตดวย
ความเสมอภาค 
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัย
และพัฒนาการจัดการ
เรียนรูในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใชผลในการ
ปรับการสอน 

39 39 100.00 1 1 5 ดีเยี่ยม 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดี และเปน
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

39 39 100.00 1 1 5 ดีเยี่ยม 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการ
สอนตามวชิาทีไ่ดรับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

39 39 100.00 1 1 5 ดีเยี่ยม 

 
         วิธีการพัฒนา  โรงเรียนมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู โดยมีการกําหนด
เปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพีงประสงค 
กําหนดใหครูไดทําการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล นําไปเขียนแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียน มีการติดตามการใชสื่อและเทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอนตามบริบทของเนื้อหา และ
กิจกรรมการเรียนรู สนับสนุนสงเสริมใหครูใชภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการกับการเรียนการสอน จัดอบรม
พัฒนาครูในดานการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนพัฒนาการของผูเรียน แลวนําไปกําหนดในแผนการจัดการ
เรียนรู ครูทําวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง และครูมีการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติตนใหเปน
แบบอยางท่ีดี 
 
 
 ผลการพัฒนา   มีครูสามารถกําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนครอบคลุมท้ังดานความรู
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีสอดคลองกับความมุงหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล จัดทําสารสนเทศอยางเปนระบบ ใชขอมูลสารสนเทศจากผลการ
วิเคราะหผูเรียนมาใชในการวางแผนจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล ศึกษาหลักสูตร
สถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค มาออกแบบการ
จัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอน เทคนิคการสอนสื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนได
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง จัดการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญดวยกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายและเชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ได ศึกษาหลักการใชสื่อ เลือกใชสื่อท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม หลากหลายสอดคลองกับวิธีการเรียนรู 



 

 
๑๒๘ 

 

ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางของผูเรียน โดยจัดหา จัดทํา พัฒนาหรือปรับปรุงสื่อดวย
การศึกษาคนควา วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู ท้ังนี้มีการนําภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีตาง ๆ มาประยุกตใน
การจัดการเรียนการสอน รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่ออยางตอเนื่อง ศึกษาหลักการ
วัดและประเมินผล จุดมุงหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู ซ่ึงอยูบนหลักพ้ืนฐาน ๒ ประการ คือ การ
ประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียน และเพ่ือตัดสินผลการเรียน โดยผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตาม
ตัวชี้วัด เพ่ือใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
ผูเรียนดวยวิธีการวัดและประเมินท่ีหลากหลาย เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีแสดงถึงพัฒนาการความกาวหนา 
และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน มีความรัก เมตตา เอาใจใส เอ้ืออาทรชีวิตความเปนอยูของผูเรียนทุก
คนอยางใกลชิด มีการศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือนําขอมูลมาวางแผนในการใหความดูแลชวยเหลือ ให
คําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาของผูเรียนท้ังดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเทาเทียมกัน มี
การศึกษา คนควา แสวงหาความรูเก่ียวกับการวิจัยทางการศึกษา มีความรูในการวิจัย มีการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
แกปญหา และหรือพัฒนาผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูท่ีตนรับผิดชอบ อยางนอยปละ ๑ รายการ ผลจากการ
วิจัยในชั้นเรียนแสดงถึงการแกปญหาและหรือพัฒนาผูเรียนได และไดรับการยอมรับ มีการเผยแพรผลงานวิจัย 
มีการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู รวมท้ังพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง ครูยึดม่ันและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความ
ยุติธรรมและเมตตาธรรม มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและงานท่ีไดรับมอบหมายพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนา
ในวิชาชีพ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการดําเนินชีวิต ท้ังตอตนเอง ครอบครัว และสังคม ใหความรวมมือใน
การแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความรักสามัคคีในหมูคณะ รวมท้ังรวมปกปองและรักษาชื่อเสียง
ของสถานศึกษา  อุทิศตน ทุมเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงานสอนตามกลุมสาระท่ีไดรับมอบหมายอยาง
ครบถวน และมุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรกําหนดผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๗ ใน
ระดับดีเยี่ยม 
 
 รองรอยความพยายาม มีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุมสาระ แผนการจัดการเรียนรู วิจัยในชั้น
เรียน ระเบียนสะสม แบบบันทึกหลังสอน บันทึกการซอมเสริม บอรดปายนิเทศ ภาพถายแสดงการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียน การจัดมุมความรูในหองเรียน แบบบันทึกการใชสื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา รายงานการใชสื่อ บันทึกการใชหองสื่อประสม ภาพถายการเรียนการสอนโดยใชวิทยากรทองถ่ิน 
แบบทดสอบศักยภาพนักเรียน แบบสํารวจประวัตินักเรียน รายงานวิจัย หลักฐานการเผยแพรงานวิจัย บันทึก
การลงเวลาปฏิบัติราชการ รางวัลครูปฏิบัติหนาท่ีดีเดน ภาพถายการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของครู รายงานผล
การปฏิบัติหนาท่ีของครู ตารางสอนครู และบันทึกการเขาชั้นเรียน 
 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต กําหนดนโยบายยุทธศาสตร และแผนการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 
โดยพัฒนาครูผูสอนใหสามารถจัดการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูประชาชมอาเซียน 
 

 
  



 

 
๑๒๙ 

 

มาตรฐานที่ ๘  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด 
                   ประสิทธผิล 

             

มาตรฐาน / 
ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
เทียบกับ 

ระดับคุณภาพ 
แปล

ความหมาย 
มาตรฐานท่ี ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

10 9.60 ๕ ดีเย่ียม 

๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน
ภาวะผูนํา และความคิด
ริเร่ิมที่เนนการพัฒนา
ผูเรียน 

5 100.00 1 1 ๕ ดีเย่ียม 

๘.๒ ผูบริหารใชหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวมและ
ใชขอมูลผลการประเมินผล 
หรือผลการวิจัยเปนฐานคิด
ทั้งดานวิชาการและการ
จัดการ 

4 80.00 2 1.60 4 ดีมาก 

๘.๓ ผูบริหารสามารถ
บริหารจัดการศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

5 100.00 2 2 ๕ ดีเย่ียม 

๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให
พรอมรับการกระจาย
อํานาจ 

5 100.00 2 2 ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๕ นักเรียน ผูปกครอง
และชุมชนพึงพอในผลการ
บริหารจัดการศึกษา 

5 100.00 1 1 ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา
คําปรึกษาทางวชิาการและ
เอาใจใสการศึกษาอยางเต็ม
เวลา 

5 100.00 2 2 ๕ ดีเยี่ยม 

 
 
 
 



 

 
๑๓๐ 

 

 วิธีการพัฒนา ผูบริหารมีการงานอยางเปนระบบโดยเปดโอกาสใหครู นักเรียน ผูปกครอง กรรมการ
สถานศึกษารวมท้ังชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน มีการพัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนมีการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมใหรมรื่นสวยงาม มีบรรยากาศแหงการ
เรียนรู ปรับปรุงหลักสูตร/สื่อการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากล ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 
ตลอดจนความรู ความสามารถ ใหนักเรียนเปนคนดีของสังคมพรอมเปนประชาคมโลกท่ีมีคุณภาพ 
 
 ผลการพัฒนา ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ในปจจุบัน
สูกรอบการพัฒนาผูเรียนในอนาคต มีความสามารถในการเปนผูนํา มีความสามารถในการริเริ่มวิธีการใหม ๆ มา
พัฒนาปรับปรุง และเผยแพร แนะนําใหบุคลากรในสถานศึกษานําไปปรับใชเพ่ือพัฒนาผูเรียน ใชหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหครู ผูเรียน ผูปกครองชุมชนและหนวยงานอ่ืนไดรับรูและใหขอมูล
สารสนเทศ ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจ กําหนดนโยบายใน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนดําเนินงาน ติดตามตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนา และใชขอมูลผลการประเมิน หรือ
ผลการวิจัยมาใชในการบริหารจัดการศึกษา และสงเสริมพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการบริหารจัดการการศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการโดยใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย
รวมรับผิดชอบดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ี มีการนิเทศ ติดตาม กํากับ และประเมินผลการดําเนินงาน และ
สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความ 
เขาใจ มีความสามารถและมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมท้ัง๔ ดานของ
สถานศึกษา ไดแก งานวิชาการ งานดานงบประมาณ งานดานบริหารบุคคล และงานดานบริหาร มีการ
ดําเนินงาน นิเทศติดตาม ประเมินการดําเนนิงาน และรายงานผลประจําปตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม 
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพครูและบุคลากรอยางตอเนื่อง
เปนระบบ สามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการท้ังการพัฒนาและการใชหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการเรียนรู การสราง การพัฒนา และการเลือกใชสื่อการเรียนรูการวัดและประเมินผลการเรียนรู การวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู และเอาใจใสการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการติดตามกํากับ ประเมินและนําผล
การประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงอยางตอเนื่องตามภารกิจอยางเต็มความสามารถและเต็มเวลาทําการ โดยมี
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๘  ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
 รองรอยความพยายาม แผนปฏิบัติงานประจําป ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป รายงานการประชุมครู
ประจําเดือน รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฝายตาง ๆ สารสนเทศโรงเรียน ผลการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรสถานศึกษา 
 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต ระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนมารวมในการพัฒนาโรงเรียน 
 
  
 
 
  



 

 
๑๓๑ 

 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน  
  ตามบทบาทหนาที่อยางมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 

             

มาตรฐาน / 
ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง 
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธภิาพ
และเกิดประสิทธิผล 

5 4.83 5 ดีเย่ียม 

๙.๑ คณะกรรมการ
สถานศึกษารูและปฏิบัติ
หนาที่ตามที่ระเบียบ
กําหนด 

5 100.00 2 2 5 ดีเยี่ยม 

๙.๒ คณะกรรมการ
สถานศึกษากํากับติดตาม
ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา
ใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย 

5 100.00 1 1 5 ดีเยี่ยม 

๙.๓ ผูปกครองและชุมชน
เขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

5 91.56 2 1.83 5 ดีเยี่ยม 

 
 วิธีการพัฒนา สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือรับทราบการ
ดําเนินงานและมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน สถานศึกษารายงานความกาวหนาการดําเนินงานของโรงเรียน
อยางมีระบบ มีการประสานกับชุมชนในพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
  

ผลการพัฒนา  คณะกรรมการสถานศึกษา มีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติหนาท่ี ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๓ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา
ดวยการบริหารจัดการและการปฏิบัติหนาท่ีของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๖ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ สงเสริม สนับสนุน และใหความเห็น ขอเสนอแนะ แนวทางการ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา กํากับ ดูแล ติดตามกระบวนการดําเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือ
นําไปสูการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด และผูปกครองและ
ชุมชนไดรับโอกาสอยางเสมอภาคในการมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา โดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูซ่ึงกันและกัน นับตั้งแตการแสดงความคิดเห็นการวางแผน การดําเนินการ การแกไขปญหา ตลอดจนการ



 

 
๑๓๒ 

 

ควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผลมีสวนรวมในการวางแนวทาง นโยบายเพ่ือประโยชนในการพัฒนา
การศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๙ ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
 รองรอยความพยายาม  บันทึกสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การนําเสนอ
โครงการและงานตาง ๆ การจัดกิจกรรมตาง ๆ และมีการประสานกับชุมชน 
  
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต  จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอ อยาง
นอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง เพ่ือรับทราบการดําเนินงาน และมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน สถานศึกษารายงาน
ความกาวหนาการดําเนินงานของโรงเรียนอยางมีระบบมากข้ึน เพ่ือใหคณะกรรมการไดรับทราบ และพึงพอใจมี
การประสานกับชุมชนในพ้ืนท่ีใหมากยิ่งข้ึน จัดกิจกรรมตาง ๆ นําชุมชนเขาสูสถานศึกษา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
๑๓๓ 

 

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรม 
                     พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

             

มาตรฐาน / 
ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดทํา
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

10 8.80 5 ดีเย่ียม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคลองกับ
ทองถ่ิน 

4 80.00 2 1.60 4 ดีมาก 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่
หลากหลายใหผูเรียนเลือก
เรียนตามถนัดความสามารถ
และความสนใจ 

4 80.00 2 1.60 4 ดีมาก 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนที่สงเสริมและ
ตอบสนองความตองการ
ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผูเรียน 

5 100.00 1 1 5 ดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัด
กระบวนการเรียนรูที่ให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรูไดดวยตนเอง 

5 100.00 1 1 5 ดีเยี่ยม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ
ติดตามตรวจสอบ และนํา
ผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอยางสม่าํเสมอ 

4 80.00 2 1.60 4 ดีมาก 

๑๐.๖ จัดระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 

5 100.00 2 2 5 ดีเยี่ยม 

 
 
             



 

 
๑๓๔ 

 

 วิธีการพัฒนา  มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และแสดงจุดเนนของสถานศึกษา โดยมีการออกแบบโครงสรางหลักสูตรใหมีรายวิชา
เพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีหลากหลาย ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจ มี
การบริหารจัดการท่ีสงเสริมใหครูนําหลักสูตรสูการจัดการเรียนรูในหองเรียน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
บรรลุตามมาตรฐานหลักสูตรจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหนักเรียนทุกคนไดรับบริการอยางท่ัวถึง มีการ
นิเทศ ติดตาม กํากับดูแลการใชหลักสูตรใหเกิดประสิทธิภาพ นําผลการนิเทศ การจัดการเรียนรูมาเปนขอมูลใน
การพัฒนาผูเรียน และปรับปรุงการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง  
 
 ผลการพัฒนา โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีนําเปาหมาย จุดเนนการพัฒนาผูเรียนใน
ระดับทองถ่ิน สาระการเรียนรูทองถ่ิน มาจัดการเรียนรูเก่ียวกับทองถ่ินในดานตางๆ เชนเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ฯลฯ เพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูเรื่องราวของชุมชน ทองถ่ิน ซ่ึงเปนสภาพแวดลอมในชีวิต ทําให
เกิดความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีของชุมชน มีสวนรวมในการดูแล แกไข
ปญหา และพัฒนาทองถ่ินของตนเอง มีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมไดอยางหลากหลายภายใตสัดสวนเวลาเรียนตาม
โครงสรางหลักสูตร รายวิชาเพ่ิมเติมมีเนื้อหาสาระเหมาะสมตามโครงสรางท่ีจัดใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตาม
ความสนใจหรือความตองการ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชาเพ่ิมเติมตอบสนองจุดเนนของ
สถานศึกษา และมีรายวิชาเพ่ิมเติมอยางนอย ๒ รายวิชาท่ีบูรณาการขามกลุมสาระการเรียนรู และมีจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนครบถวนตามโครงสรางหลักสูตร กิจกรรมท่ีจัดเพ่ือตอบสนองความสามารถ ความถนัด ความ
สนใจของผูเรียน (กิจกรรม ชุมนุม ชมรม) มีหลากหลาย และผูเรียนทุกคนมีโอกาสเลือกเรียนไดอยางเทาเทียม
กัน มีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความรักชาติ ศาสน กษัตริย รักความเปนไทย และอยูอยางพอเพียง และจัดให
ผูเรียนทุกคนรวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอทองถ่ิน ชุมชน และสังคม มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 
๑๐ ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
 รองรอยความพยายาม โครงการ/ภาพถายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ โครงสรางหลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษา ชิ้นงานหรือผลงานนักเรียน การจัดนิทรรศการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน ครูและบุคลากรมีความสุขกับการทํางาน 
 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต วางแผนเปนระยะ มีแนวทาง หรือทางเลือกใหผูปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมมากข้ึน 
 
  



 

 
๑๓๕ 

 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมให 
                     ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

             

มาตรฐาน / 
ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม
และการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

10 10 5 ดีเย่ียม 

๑๑.๑ หองเรียน
หองปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
มีสิ่งอํานวยความสะดวก
พอเพียง อยูในสภาพใชการ
ไดดี สภาพแวดลอมรมร่ืน 
และมีแหลงเรียนรูสําหรับ
ผูเรียน 

5 100.00 4 4 5 ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ จัดโครงการ 
กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย
ของผูเรียน 

5 100.00 3 3 5 ดีเยี่ยม 

๑๑.๓ จัดหองสมุดที่
ใหบริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเองและหรือ
เรียนรูแบบมีสวนรวม 

5 100.00 3 3 5 ดีเยี่ยม 

 
 วิธีการพัฒนา ทําแผนงาน/โครงการ พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาอยางตอเนื่อง จัดใหมีการ
อบรมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน จัดใหมีการรณรงคประชาสัมพันธ ใหนักเรียน
ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะ โดยมีการอบรมนักเรียนท่ีหนาเสาธงในหอประชุม จัดกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีสวนรวมในการดูแลสถานท่ีและสิ่งแวดลอม จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริม
สุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของผูเรียนเปนประจําสมํ่าเสมออยางตอเนื่อง  
 

 
ผลการพัฒนา ถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองน้ํา โรงอาหาร หอประชุม ท่ีสะอาดถูก

สุขลักษณะ มีความม่ันคงแข็งแรงปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ไดแก สื่อ วัสดุอุปกรณตาง ๆ 
พอเพียงกับผูเรียนและอยูในสภาพใชการไดดี มีสภาพแวดลอมท่ีสวยงามรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน



 

 
๑๓๖ 

 

ภายในสถานศึกษา ไดจัดทําโครงการ กิจกรรม ท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียนตามสุข
บัญญัติแหงชาติ ๑๐ ประการ และดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมท่ีกําหนดไวโดยหลายฝายมีสวนรวม มีการ
ประเมินผลโครงการ กิจกรรม และนําผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สงผลให
ผูเรียนรูจักดูแลตนเองใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง รูจักรักษาสุขภาพอนามัยสวนตน มีสุขภาพจิตดี และรูจัก
หลีกเลี่ยงหรือปองกันตนเองจากอุบัติเหตุ สิ่งมอมเมาและอบายมุข ตลอดจนจัดหองสมุดใหมีระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยสอดคลองกับความตองการของผูเรียน เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรูและ
สรางนิสัยรักการอานอยางยั่งยืน ผูเรียนสามารถเขาถึงสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว เอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๑ ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
 รองรอยความพยายาม มีการประเมิน แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม จากฝายกลุมสาระ งานตาง ๆ 
และมีแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต จัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นความตองการของนักเรียน ครู และ
บุคลากรในโรงเรียน เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
๑๓๗ 

 

 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพในของสถานศึกษาตามที ่
                     กําหนดในกฎกระทรวง 

                      

มาตรฐาน / 
ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลความหมาย 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

5 5 5 ดีเย่ียม 

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

5 100.00 1 1 ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๒ จัดทําและดาํเนินการ
ตามแผนพฒันาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่
มุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5 100.00 1 1 ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๓ จัดระบบขอมูล
สารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

5 100.00 
 

1 1 4 ดีเยี่ยม 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

5 100.00 0.5 0.5 ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๕ นําผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายใน และ
ภายนอกไปใชวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อยางตอเนื่อง 

5 100.00 0.5 0.5 ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๖ จัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

5 100.00 1 1 ๕ ดีเยี่ยม 

              

 



 

 
๑๓๘ 

 

 วิธีการพัฒนา  โรงเรียนมีวิธีการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ดังนี้ กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน จัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีมุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน จัดทําขอมูลสารสนเทศและใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
แตงต้ังคณะกรรมการดูแล รับผิดชอบติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน นําผลการประเมินท้ังภายในและภายนอกไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในพรอมประชาสัมพันธและเผยแพรให
หนวย งานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
  
 ผลการพัฒนา จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานท่ี ๑๒ อยูในระดับ ดีเยี่ยม 
   
 รองรอยความพยายาม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป รายงาน
การดําเนินงานตามแผน รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกสารสนเทศ 
บันทึกการประชุมครู บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ภาพกิจกรรมตาง ๆ เปนตน 
 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต  นําผลการประเมินท้ังภายในและภายนอกไปใชในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเปนประจําอยางตอเนื่องและอยางจริงจัง 
  



 

 
๑๓๙ 

 

 

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศกึษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศกึษาเปนสังคม  
                     แหงการเรียนรู 

                                                                       

มาตรฐาน / 
ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

ดานท่ี ๓ 
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

10 10 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๓  
สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนให
สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

10 10 5 ดีเย่ียม 

๑๓.๑ มีการสรางและ
พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาและใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรู
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผูเก่ียวของ 

5 100.00 5 5 5 ดีเยี่ยม 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางบุคลากร 
ภายในสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองคกรที่
เก่ียวของ 

5 100.00 5 5 5 ดีเยี่ยม 

 

 
 

 วิธีการพัฒนา  สถานศึกษาจัดใหมีการกําหนดวิธีการหรือข้ันตอนการดําเนินงานการสงเสริมชวยเหลือ 
สนับสนุนใหมีกระบวนการท่ีเก้ือหนุนใหบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครอง และผูท่ีมีสวนเก่ียวของเกิด
การเรียนรูโดยผานสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ แหลงการเรียนรู องคความรูตาง ๆจนสามารถสรางความรู ทักษะ 
มีระบบการจัดการความรู มีการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันท้ังบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน 
ผูปกครองและผูมีสวนเก่ียวของ 
  
 



 

 
๑๔๐ 

 

 
 ผลการพัฒนา  สถานศึกษามีการกําหนดวิธีการหรือข้ันตอนการดําเนินงานการพัฒนาแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษาโดยใหการสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนใฝเรียนใฝรู แสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเองตาม
อัธยาศัย สามารถนําความรูไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม สนับสนุนใหผูเรียนบุคลากรภายในสถานศึกษา
และผูมีสวนเก่ียวของเกิดกระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกผูบริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน ผูท่ีมีสวนเก่ียวของและองคกรท่ีมีสวนเก่ียวของกับสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูผานกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแหลงการเรียนรู องคความรูตางๆ จนสามารถสรางความรู ทักษะ 
มีระบบการจัดการความรูมีการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันท้ังบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ระหวางสถานศึกษากับชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของ ผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานท่ี ๑๓ ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
 รองรอยความพยายาม  แผนงานโครงการ ผลการประเมินโครงการ การพัฒนาโครงการ และภาพถาย 
 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหทุกบริเวณสามารถเปนแหลง
เรียนรูท่ีหลากหลาย และเปนสถานท่ีท่ีนําเสนอผลงานนักเรียนเพ่ือความภาคภูมิใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
รวมถึงการจัดทําแหลงเรียนรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ซ่ึงบุคคลภายนอกสามารถเขาเรียนรูได อีกท้ังการ
รวมกับองคกรภายนอก อาทิ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยนประสบการณเพ่ือการ
พัฒนาการศึกษาของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
๑๔๑ 

 

มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทศัน ปรัชญาและ 
      จุดเนนทีก่ําหนดข้ึน 

                                                                      

มาตรฐาน / 
ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

ดานท่ี 4 
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 

5 4.17 ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนท่ี
กําหนดข้ึน 

5 4.17 ๕ ดีเย่ียม 

๑๔.๑ จัดโครงการ 
กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียน
บรรลุตามเปาหมาย 
วิสัยทัศนปรัชญา และ
จุดเนนของสถานศึกษา 

5 100.00 3 2.5 ๕ ดีเยี่ยม 

๑4.๒ ผลการดําเนินงาน 
สงเสริมใหผูเรียนบรรลุ 
ตามเปาหมาย วิสัยทัศน 
ปรัชญา และจุดเนนของ 
สถานศึกษา 

5 83.46 2 1.67 5 ดีเยี่ยม 

 
 
 
 วิธีการพัฒนา  สถานศึกษาไดกําหนดเปาประสงคในการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพดานนักเรียน จัด
การศึกษาใหนักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู เปนคนดี มีสุนทรียภาพดานศิลปะ และดนตรี รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงบนพ้ืนฐานสังคมไทยสูสากล สงเสริมใหครูเปนผูมีความรู มีคุณธรรม มีทักษะการจัดการเรียนรู 
และใชสื่อเทคโนโลยีไดอยางหลากหลายสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดการและบริหารโรงเรียน
ใหเปนแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย สะอาด รมรื่น สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย สรางความเชื่อม่ัน 
ศรัทธา และการมีสวนรวมในการจัดการโดยดําเนินการผานงาน/โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 
 
  
 
 
 
 
 



 

 
๑๔๒ 

 

ผลการพัฒนา ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนด
จุดเนน เอกลักษณ แผนการปฏิบัติงานโดยรวมกันกําหนดเปาหมายและกลยุทธ การดําเนินงานของโรงเรียน มี
การศึกษาระบบการมีสวนรวมของผูเรียน และบุคลาการในการปฏิบัติตามกลยุทธอยางครบถวน มีบุคลากร 
รอย ๙๐ ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง มีการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของ การ
ดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน เอกลักษณ วิสัยทัศน เปาประสงคของโรงเรียน ชุมชน ผูปกครองยอมรับ ศรัทธาให
ความรวมมือเปนอยางดี นักเรียนและโรงเรียนไดรับรางวัลจากองคกรภายนอก แผนปฏิบัติงานประจําป 
แผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน มีความสอดคลองกับเอกลักษณ จุดเนนของโรงเรียน มีเอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา มีเกียรติบัตร โลบันทึกการไดรับรางวัล 
การยกยองเปนแบบอยางในการปฏิบัติท่ีดีจากผลการสัมภาษณจากชุมชน และผูปกครองผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๔ ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
 รองรอยความพยายาม  สถานศึกษาไดวางแผน โครงการ กิจกรรมโดยการทํางานรวมกันของครู 
บุคลากร ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาเปนไปอยางดี สอดคลองกับวิสัยทัศน และปรัชญาของโรงเรียน 
ภายใตพันธกิจท่ีมุงปลูกฝงใหบุคลาการของโรงเรียนยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย นักเรียนเปน
คนดี มีความรูความสามารถศิลปะ ดนตรี ตามความถนัด ดํารงอยูในสังคมอยางมีความสุข คุณภาพของครูและ
บุคลากรของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการคํานึกถึงความรวมมือของชุมชนและเครือขายท่ีมีสวน
รวมในการพัฒนา โดยนอมนําหลักปฏิบัติ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวในการบริหารจัดการและ
พัฒนา การดําเนินการพัฒนาไดจัดใหมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูมีสวนรวม และมีสวนเก่ียวของกับ
โรงเรียน รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ กิจกรรม นําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันฐาน ครู และ
หนวยงานตนสังกัดอยางเปนระบบสมํ่าเสมอ ความมุงม่ันและการวางแผน การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
ของบุคลากรทุกฝาย ทําใหบรรลุผลสําเร็จเปนไปตามเปาประสงค เปนไปตามจุดเนนวิสัยทัศน ปรัชญา พันธกิจ 
และเอกลักษณของโรงเรียน  
  
 แนวทางการพัฒนาในพัฒนารูปแบบกิจกรรม การปลูกฝงเพ่ือบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา 
และจุดเนนของโรงเรียนท่ีมีรูปแบบเขากับความสนใจ ความประทับใจของพัฒนาการของนักเรียนในปจจุบัน 
อาทิ การใชสื่อเทคโนโลยี การใชกิจกรรมการแสดง เพลง เปนตน และท่ีสําคัญคือการใหจุดเนนของโรงเรียนอยู
ในการปฏิบัติของชีวิตประจําวันจนเปนอุปนิสัย คุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 
 
 
 
 
 

  



 

 
๑๔๓ 

 

มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป 
                     การศกึษา เพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ 
                     คุณภาพสูงข้ึน             

                                                           

มาตรฐาน / 
ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

ดานท่ี ๕   
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 

5 4.63 ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย
จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนา
และสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

5 4.85 ๕ ดีเย่ียม 

๑๕.๑ จัดโครงการ 
กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเนน 
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5 100.00 3 3 ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๒ ผลการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย 

5 92.54 2 1.85 5 ดีเยี่ยม 

 

 วิธีการพัฒนา  โรงเรียนมีวิธีการพัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนนแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาและสงเสริมโรงเรียนใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน โดยการสงเสริมและสนับสนุนการ ดําเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

๑. เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. การทําโครงงานอาเซียนของนักเรียน 
๓. อาเซียนสูชมชน 

 
ผลการพัฒนา  โรงเรียนมีผลการประเมินท่ีบรรลุตามปรัชญาและวิสัยทัศนของโรงเรียน ผลการ

ประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๕ ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
 รองรอยความพยายาม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป 
โครงการท่ีสนับสนุนนโยบาย จุดเนน ปรัชญาและวิสัยทัศนของโรงเรียนและรายงานการดําเนินงานโครงการ
ดังกลาว ภาพกิจกรรมตาง ๆ แฟม  
  



 

 
๑๔๔ 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต พัฒนารูปแบบกิจกรรม และรายละเอียดของกิจกรรมท่ีเนนการพัฒนา
กระบวนการคิด บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการความเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน 
และพลเมืองโลก 

 
  



 

 
๑๔๕ 

 

บทที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการนําไปใช  

 
ในปการศึกษา ๒๕๕8 ไดนําเสนอผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ โดยสรุปท้ังท่ีเปนจุดเดน และจุดท่ี

ควรพัฒนา ตลอดจนปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมท้ังความตองการ
การชวยเหลือจากหนวยงานตนสังกัด ดังนี ้
 
๑.  สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 
 ผลการดําเนินงานในภาพรวม 
 ผลการดําเนินงานในภาพรวมโดยสรุปจากการดําเนินการในทุกๆ ดาน ตามนโยบายการบริหารการ
จัดการตลอดปการศึกษา สงผลใหโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีระดับ
คุณภาพในระดับ ๕ คุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
๒. จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  
  ระดับปฐมวัย 
 ๒.๑  ดานคุณภาพผูเรียน 
 ๑) จุดเดน 
 โรงเรียนไดจัดกิจกรรมตาง เพ่ือสงเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตใหแกนักเรียนเปนอยาง
มาก ท้ังนี้โรงเรียนมุงเนนถึงผูเรียนใหมีความพรอมทางดานรางกาย ไมวาจะเปนกลามเนื้อเล็ก หรือกลามเนื้อ
ใหญ ท่ีจะสงเสริมใหพัฒนาการของนักเรียนไดดียิ่งข้ึน และเม่ือมีพัฒนาการดานรางกายดีแลว สติปญญา และ
อารมณ รวมถึงจิตใจก็จะดีข้ึนตามบนพ้ืนฐานของการพัฒนาท่ีถูกตอง ของการจัดการศึกษา และพัฒนาการ
ใหแกผูเรียน 

ดังนั้นโรงเรียนดําเนินการใหมีโครงการตรวจสุขภาพของบุคลากร ครู และนักเรียน ประจําป บันทึกผล 
การตรวจสุขภาพของนักเรียนทุกคน และจัดเก็บไวท่ีงานอนามัย ตลอดจนกานใหวัคซีนแกนักเรียนทุกคน ให
ครบตาม กรุมอนามัยไดกําหนดไวดวย 
 ๒) จุดท่ีควรพัฒนา 
 การใหแหลงเรียนรู และสงเสริมประสบการณ ทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมใหแกผูเรียนเปนอยางมากอยู
แลวในดานการเสริมประสบการณ แตในท้ังนี้ มิใชการอธิบายถึงจุดท่ีควรพัฒนา แตจะเปนมุงเนนในจุดนี้เพ่ิม
ยิ่งข้ึน เพ่ือใหเปนไปตามพัฒนาการดานสติปญญาไดดียิ่งข้ึนอีกดวย 
 
 ๒.๒ ดานการจัดการศึกษา 
 ๑)  จุดเดน 
 ในการจัดการศึกษาในระดับประถมวัยเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางมาก และทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมใหเด็ก
ไดเปนอยางดี มุงเนนกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม ท่ีเสริมสรางศักยภาพของนักเรียนไดเปนอยางดี 
 โรงเรียนมีการจัดประสบการณใหแกนักเรียนอยางหลายรูแบบ ซ่ึงเปนการเนนทักษะกระบวนการคิด
ของนักเรียน รวมถึงการการจัดประสบการณสอนโดยมีการเรียนรูแบบโครงงาน ซ่ึงการเรียนรูแบบนี้จะเนนให



 

 
๑๔๖ 

 

ผูเรียนสรางความรูไดดวยตนเองบนพ้ืนฐานของความรู ความสามารถ และความสนใจของนักเรียนเอง โดยท่ี
ครูผูสอนเปนผูใหความอํานวยสะดวกใหแกผูเรียนไมวาจะเปนการเสริมประสบการณใหนักเรียน โดยการไป
ทัศนศึกษายังแหลงเรียนรูท่ีจริง ท้ังนี้เปนแหลงเรียนรูท่ีสามารถอยูภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียนอีก
ดวย 
 ๒) จุดท่ีควรพัฒนา 
 โรงเรียนสามารถใหโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูไดดีอยูแลว จึงอยากใหเพ่ิมแหลงเรียนรูของระดับ
ปฐมวัยภายในโรงเรียนใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือจะไดจัดประสบการณใหผูเรียนไดดียิ่งข้ึน 
 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒.๓  ดานคุณภาพผูเรียน  
๑) จุดเดน  

 

โรงเรียนดําเนินการใหมีโครงการตรวจสุขภาพของบุคลากร ครู และนักเรียน ประจําป บันทึกผลการ
ตรวจสุขภาพของนักเรียนทุกคน และจัดเก็บไวท่ีงานอนามัย มีการจัดทําสถิติการรายงานน้ําหนัก สวนสูงของ
นักเรียนโดยภาพรวมภาคเรียนละ ๑ ครั้ง บันทึกสถิติการเจ็บปวยของ นักเรียนในแตละเดือน และจัดทํา
รายงานสรุปภาคเรียนละครั้ง มีระบบสงตอผูปวยในกรณีท่ีนักเรียนไดรับบาดเจ็บรุนแรงจะตองมีการนําสง
โรงพยาบาลซ่ึงอยูใกลโรงเรียน นอกจากนี้ยังสงเสริมใหนักเรียนออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ โดยการจัดเตรียม
อุปกรณการเลนกีฬา ใหนักเรียนสามารถเบิกไปใชเลนไดตามความถนัดและความสนใจ สงเสริมพัฒนากิจกรรม
ผูเรียน รวมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมวันสําคัญ อาสารักษปาดูแลสิ่งแวดลอม 

โรงเรียนไดดําเนินการ พัฒนา ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ในการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โดยครูท่ี
ปรึกษาจะตองใหความเอาใจใสดูแลเปนกรณีพิเศษ มีการจัดทําแฟมขอมูลระเบียนประวัติท่ีชัดเจนของนักเรียน 
ทําใหสามารถคัดกรองนักเรียนได ๓ กลุม คือ กลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหาท่ีตองใหการชวยเหลืออยาง
เรงดวน เม่ือสามารถจําแนกนักเรียนออกเปนกลุมตาง ๆ แลว โรงเรียนไดกําหนดมาตรการท่ีจะปองกัน และ
ชวยเหลือนักเรียนแตละกลุมอยางจริงจังดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  

โรงเรียนไดรับความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน และเจาหนาท่ีตํารวจเปนอยางดี ในการดําเนินการ
ตามมาตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน แมโรงเรียนจะอยูในชุมชนท่ีมีความเสี่ยงตอปญหา
การแพรระบาดของสารเสพติด แตนักเรียนของโรงเรียนทุกคนปลอดยาเสพติด  

สถานศึกษามีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและไดกําหนดเปนขอปฏิบัติสําคัญท่ีจะดําเนินการ
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ผูเรียนใหพัฒนาสูงข้ึน การจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญนั้น โรงเรียนมีนโยบายใหครูทุกคนในแต
ละระดับชั้นจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตองยึดหลักวา ผูเรียนมีความสําคัญสูงสุด กระบวนการจัดการศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม ธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ จัดแหลงเรียนรูภายในไวอยางเหมาะสม 
เพียงพอตอผูเรียน จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดศึกษาจากแหลงเรียนรูภายนอกตอเนื่องทุกปการศึกษา มีระบบการ
สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ใชภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนและมี
การประเมินผลท่ีหลากหลายตามสภาพจริง 

 
 



 

 
๑๔๗ 

 

๒) จุดท่ีควรพัฒนา  
- การใชแหลงเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนท่ีนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชยังมีปริมาณนอย การจัด

กิจกรรมท่ีมุงเนนยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกลุมต่ํา กลุมพอใช ใหเปนกลุมดี ยังขาดการปฏิบัติท่ีตอเนื่อง จริงจัง 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์แตละกลุมสาระประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนสวนใหญยังตองไดรับการพัฒนา
ตอไป  

- ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงท่ีพัฒนาข้ึนโดยรวม แตยังไมผานเกณฑจึง
ตองมุงเนนพัฒนาตอไปเปนสําคัญ  
 

๒.๒ ดานการจัดการศึกษา 
๑)  จุดเดน 
การจัดการเรียนการสอน 
- จัดหลักสูตรใหผูเรียนไดเลือกเรียนอยางหลากหลาย เพ่ือสํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง  
- จัดกิจกรรมประสบการณตาง ๆ ใหผูเรียนไดรูจักและเขาใจตนเองและสามารถแสวงหาแนวทางใน

การพัฒนาตนเอง  
- สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดานวิชาการอยางเต็มความสามารถ ไดมีโอกาสหาความรูและทักษะจาก

แหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน อยางเหมาะสม เพียงพอ  
- จัดใหมีการศึกษา ติดตาม และแกไขขอบกพรองของผูเรียนอยางตอเนื่อง  
- ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดใชวิธีผสมผสานการใหความรูกับการปฏิบัติจริง โดยเนน

กระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล และกระบวนการกลุม  
- ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ ไดสอดแทรกการเสริมสรางคานิยมและการ

พัฒนาจริยธรรมอยางสมํ่าเสมอในการเสริมสรางคานิยม ไดปลูกฝงคานิยมท่ีเปนพ้ืนฐาน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักสูตร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคูไปดวย  
 

ดานครูผูสอน  
 - โรงเรียนสงเสริมใหครูทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มี
การวางแผนเพ่ือดําเนินการสําหรับการศึกษาคนควาแนวทางการดําเนินการท าวิจัยในชั้นเรียน และกําหนด
เปาหมายใหครูมีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนปละ ๑ เรื่อง และรวบรวมบทคัดยอวิจัยในชั้นเรียนใหเปนภาพรวม
ของโรงเรียนตอไป  

- จัดกิจกรรมใหครูไดเรียนรูภาษาสากลสําหรับการสื่อสาร โดยครูผูสอนตางชาติเพ่ือพัฒนาทักษะภาษา
ใหสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูสูความเปนสากล  
 

ดานหลักสูตรการเรียนการสอน  
- จัดการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ จัดบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรู น าเทคโนโลยีมา

ใชและพัฒนาการเรียนการสอน จัดการศึกษาผานเครือขายและสื่อตาง ๆ  
- จัดวิชาชีพใหนักเรียนเลือกเรียนอยางหลากหลาย ตามความถนัด ความสนใจ มีการฝกปฏิบัติจริงใน

โรงเรียน และสงนักเรียนไปฝกปฏิบัตินอกสถานศึกษา  



 

 
๑๔๘ 

 

- จัดกิจกรรมใหนักเรียนพัฒนาสุขภาพรางกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ เสริมภูมิคุมกันทางความคิด 
ปองกันสารเสพติดและโรคเอดส  

- เสริมความรู จิตสํานึกในการอนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย การใชภาษาไทยใหถูกตอง 
เหมาะสมสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนกัเรียน  

- จัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมในการปกครองแบบประชาธิปไตย เชน การเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน ประธานนักเรียน สงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นภายใตสิทธิหนาท่ีท่ีเหมาะสม ฝกทักษะ
การท างานรวมกัน สามารถปฏิบัติตนเปนท้ังผูนําและผูตามท่ีดีได  

- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี กิจกรรมคายวิชาการ คายคุณธรรมจริยธรรมตาง ๆ 
ทําใหนักเรียนไดเรียนรูจากสถานการณจริงท่ีเหมาะสม ฝกทักษะการท างานรวมกัน สามารถเรียนรูวิธีการ
แกปญหาจากสถานการณจริงได 

 
๒) จุดท่ีควรพัฒนา  
- ครูสวนใหญทําวิจัยในชั้นเรียนยังไมครบทุกคนตามเปาหมาย ท้ังยังเปนการทําวิจัยเพ่ือแกปญหาการ

เรียนรูของผูเรียน แตขาดการเผยแพรและรวบรวมเพ่ือการศึกษาคนควา  
- การจัดการเรียนรูสูมาตรฐานสากล  
- การนิเทศเพ่ือแกปญหาการเรียนการสอน 

 
 ๒.๓  ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ๑)  จุดเดน 
 - จัดทําโครงการและกิจกรรมท่ีหลากหลายสําหรับสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ สงเสริมการ
เขารวมกิจกรรมคายตางๆซ่ึงเปนหลักสูตรนอกหองเรียนใหกับผูเรียนนอกจากจะไดรับความรูทางวิชาการ การ
อบรมทางดานคุณธรรมแลว ยังทําใหผูเรียนสามารถปรับตัวในการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ฝก
ทักษะการท างานรวมกัน และท่ีสําคัญผูเรียนสามารถเรียนรูวิธีการแกปญหาจากสถานการณจริงได 
 

การพัฒนาแหลงเรียนรู  
 - ปรับปรุงพัฒนาแหลงเรียนรูตางๆภายในโรงเรียน  
- จัดสภาพแวดลอมโรงเรียนใหสะอาด รมรื่น สวยงามนาอยู และปลอดภัยสําหรับนักเรียนและ

บุคลากร  
- จัดใหมีสถานท่ีท่ีสามารถพักผอน สามารถใชเปนสถานท่ีเรียนและจัดกิจกรรมนอกหองเรียนได  
- จัดหองเรียนใหสะอาด สวยงาม และมีแสงสวางเพียงพอ  
- จัดทําโครงการ ปรับปรุงพ้ืนท่ี ภูมิทัศนและสถานท่ีใหเปนแหลงเรียนรูนอกหองเรียน  
- ปรับปรุงหองปฏิบัติการตาง ๆ ใหมีความพรอม เปนหองเรียนคุณภาพ สามารถใหนักเรียนใชในการ

ฝกปฏิบัติได  
- ปรับปรุงหองคอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ต  
- ปรับปรุงหองสมุดใหสามารถบริการนักเรียนไดอยางท่ัวถึงทุกรูปแบบ และจัดหาหนังสือและตางๆท่ี

นักเรียนสนใจไวบรกิารอยางเพียงพอ  
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