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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
 
 
 



 

คำนำ 
 
  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ไดจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือกำหนด
ทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนระยะ ๔ ป ตั้งแต ปการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ซึ่งมีสาระสำคัญ
ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย การใหบริการ จุดเนน มาตรการ ตัวชี้วัด กลยุทธ 
โดยมีการวิเคราะหความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนความตองการของโรงเรียนในการพัฒนาการศึกษาใหเปนไป 
ในทิศทางเดียวกัน ในการปฏิรูปการศึกษา 
 ขอบคุณทุกฝายที่มีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษาและจะนำไปใชใหเกิดผล
สำเร็จในการจัดการศึกษาตอไป 
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปการศึกษา ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๒  สำเร็จไดดวยจากความรวมมือของทุกฝาย และหวังเปนอยางย่ิงวาผูเกี่ยวของทุกคนจะ
ชวยกันดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดใหสำเร็จ และบรรลุตามวัตถุประสงคของ
โรงเรียนทุกประการตอไป 
 
  
 
       (นางพัฒนา  เกตุกาญจโน) 
      ผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
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ขอมูลพ้ืนฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
 

๑. ขอมูลทั่วไป 
     ๑.๑  ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ตั้งอยูในพระบรมมหาราชวัง ถนน
มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10200  
โ ท ร ศั พ ท   
๐ ๒๒๒๒ ๖๕๖๑, ๐ ๒๒๒๒ ๔๘๗๑, ๐ ๒๒๒๒ ๑๐๔๐  โทรสาร ๐ ๒๒๒ ๖๕๕๗  
e-mail  :  Phratumnuk@windowslive.com     
website : http://www.phratumnuk.ac.th   
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 ๑.๒  เปดสอน ตั้งแตระดับ ชั้นปฐมวัย  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 ๑.๓  มีเขตพ้ืนท่ีบริการ  กรุงเทพมหานคร 
 ๑.๔  ประวัติโรงเรียนโดยยอ   
  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จัดตั้งเม่ือวันท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงเปนป 
เฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป โดยพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ท่ีโปรดเกลา ฯ ใหซอมแซมอาคารพระตำหนักสวนกุหลาบ ซ่ึงเคยใชเปนโรงเรียนในสมัย
รัชกาลท่ี ๕ และอาคารอ่ืนๆ ในเขตพระราชฐานใหใชเปนอาคารเรียน 
  โรงเรียนเปดทำการสอนชั้นอนุบาล ๑ – ๒ และประถมศึกษาปท่ี ๑ เม่ือวันท่ี  
๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยใชอาคารโรงโขนเปนอาคารเรียน เปนโรงเรียนสหศึกษาขยายชั้น
เรียน 
ปละ ๑ ชั้น จนถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ในปการศึกษา ๒๕๓๐ 
  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ สำนักพระราชวังขอให สำนักงานการประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เปดสถานรับเลี้ยงเด็กออนกอนวัยเรียน “ศูนยเด็กปฐมวัย” เปนสวนหนึ่งของ
โ ร ง เ รี ย น 
พระตำหนักสวนกุหลาบ ปจจุบันรับเด็กอายุตั้งแต ๓ – ๔ ขวบ เตรียมความพรอม ๓ ป จนถึงชั้น
อนุบาล ๒ 
  ปการศึกษา ๒๕๒๖ เปดสอนเด็กหูหนวกปฐมวัยตามพระราชดำริเปน “โครงการ 
ศูนยทดลองเด็กหูหนวกปฐมวัย” รับเด็กท่ีสูญเสียการไดยินเกิน ๙๐ เดซิเบล อายุตั้งแต ๓ ขวบ เขา
เ รี ย น 
ใชเวลาเตรียมความพรอม ๓ – ๔ ป 
  ปการศึกษา ๒๕๓๐ นักเรียนรุนแรกจบชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ไดรับพระมหา
กรุณาธิคุณ ใหเขารับพระราชทานประกาศนียบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุ ม า รี  แ ล ะ 
รุนตอมาไดรับพระมหากรุณาธิคุณ จนถึงปการศึกษา ๒๕๔๙ 
  ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ สำนักพระราชวังขอใหจัดตั้งโรงเรียนในหมูบานมหามงคล 
๑ ถนนพุทธมณฑลสาย ๒ แขวงบางไผ เขตบางแค สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร



ประกาศจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลมหามงคลเปนสาขาของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เปดทำการ
สอนชั้นอนุบาล  ๑ – ๒    
               ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให
โรงเรียน ขยายชั้นเรียนถึงชวงชั้นท่ี ๓ โดยเปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ตามคำสั่งท่ี ๒๕๗ / 
๒๕๔๘             ปการศึกษา ๒๕๔๘ เปดสอนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ จำนวน ๒ หองเรยีนและขยายป
ล ะ  1ชั้ น  จ น ถึ ง 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ในปการศึกษา ๒๕๕๐ ซ่ึงไดเขารับพระราชทานประกาศนียบัตร จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทุกรุน จนถึงปจจุบัน   
 
 
 
   โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี โปรดเกลา ฯ  พระราชทานเครื่องหมายประจำโรงเรียนเปนภาพพระมหาพิชัย
มงกุฎ              บนชื่อโรงเรยีน 

 
 
 

       และไดพระราชทานคำขวัญประจำโรงเรียนใหเปนม่ิงขวัญแกคณะครู และนักเรียน   
ประกอบ 
บทพระราชนิพนธ  ซ่ึงโรงเรียนถือวาเปนปรัชญาประจำโรงเรียน ดังนี้ 
 

ปฺฺาว  ธเนน  เสยฺโย 
ปญญาเทียว ประเสริฐกวาทรัพย 

 
   เงินทองทรัพยส่ิงส้ิน  วัวควาย 
  โจรลักขโมยขาย                 แยงย้ือ 
  ซ้ือสรรพส่ิงท้ังหลาย   ดวยทรัพย  นั่นแล 
  แตมิอาจใชซ้ือ    สุขแทนิพพาน 
   ปญญาเปนทรัพยล้ำ  เลอเลิศ 
  เปนส่ิงอันประเสริฐ   ย่ิงลน 
  อาจกอเกียรติชวยเชิด   ชูช่ือ 
  รูจักนำตนพน    จากหวงทุกขกรรม 

 



 
 
 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ชุดปจจุบัน มีพระนาม 
และรายนาม  ดังนี้ 

๑. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี                         ประธานกรรมการ 
๒. เลขาธิการพระราชวัง                                                    กรรมการ      
๓. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                                    กรรมการ 
๔. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                 กรรมการ 
๕. เลขาธิการสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กรรมการ 
๖. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   กรรมการ 
๗. ผูอำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ                                     กรรมการ 
๘. เลขานุการกรมสำนักพระราชวัง                                                       กรรมการ 
๙. คุณหญิงพวงรัตน  วิเวกานนท                                                        กรรมการ 
๑๐. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยธุยา      กรรมการ 
๑๑. นายสุวัฒน  เงินฉ่ำ                                                                  กรรมการ 
๑๒. นายสุจำรูญ  เกียรติมงคล                                                            กรรมการ 
๑๓. ผูอำนวยการโรงเรียนชางฝมือในวัง (ชาย)      กรรมการ 
๑๔. ผูอำนวยการโรงเรียนชางฝมือในวัง (หญิง)     กรรมการ 
๑๕. ผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ                            กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



แผนที่โรงเรียน 
 

 
 

2. ขอมูลผูบริหาร (ขอมูล ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๙) 
  ผูอำนวยการโรงเรียน นางพัฒนา  เกตุกาญจโน  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาบริหารการศึกษา 
e – mail : k_pattana111@hotmail.com  
ดำรงตำแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต วันท่ี ๑  ตุลาคม ๒๕๔๙ จนถึงปจจุบัน  
  รองผูอำนวยการโรงเรียน นางสาวจันทรเพ็ญ บุญกลา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาบริหารการศึกษา 
e – mail : boonkla_ch@hotmail.com  
ดำรงตำแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ จนถึงปจจุบัน 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
๓. ขอมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี ๑0 มิถุนายน ๒๕๕๙) 

   

ช้ัน 
จำนวน จำนวนหองเรียน 

หองเรียน ชาย หญิง รวม 
ปฐมวัย ๓ ๓๔ ๓๔ ๖๘ 

อนุบาล ๑ ๔ ๔๘ ๕0 ๙8 
อนุบาล ๒ ๓ ๔4 ๓6 ๘0 

ศูนยทดลองเด็กหูหนวก
ปฐมวัย 

๒ ๑๒ ๖ ๑๘ 

ประถมศึกษาปท่ี ๑ ๔ ๔5 ๔๑ ๘6 
ประถมศึกษาปท่ี ๒ ๔ ๔๒ ๔๓ ๘๕ 
ประถมศึกษาปท่ี ๓ ๔ ๔๘ ๔๐ ๘๘ 
ประถมศึกษาปท่ี ๔ ๕ ๖๐ ๔๖ ๑๐6 
ประถมศึกษาปท่ี ๕ ๔ ๔๕ ๓๘ ๘๓ 
ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๔ ๔4 ๓๖ 80 
มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๑ ๑๖ ๑๙ ๓๕ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๒ ๒๔ ๑๗ ๔๑ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๒ ๒3 ๒2 ๔5 

รวม ๔๒ ๔๘6 ๔28 ๙๑4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. จำนวนบุคลากร จำแนกตามเพศ สังกัด และตำแหนงหนาที่ ปการศึกษา 2559 

 

ลำดับที ่ ตำแหนง / หนาที ่ ชาย หญิง รวม หมายเหต ุ
1 ครู 

1.1 ขาราชการครู  8                                         50 58 

-สอนท่ีร.ร.พ.ส.ก. 56 คน 
-ไปชวยสอนร.ร.จิตรลดา 2 คน 

1.2 พนักงานราชการ - 1 1  
1.3 ครูอัตราจาง 2 7 9  
1.4 ลูกจางกองทุนโรงเรียนฯ 1 2 3  
1.5 ลูกจางสำนักงานพระราชวงั - 1 1  
1.6 ครูตางประเทศ 1 - 1  

 รวม 12 61 73  
2 ลูกจางประจำ - 4 4  
3 ลูกจางชั่วคราว 

3.1 ธุรการ (โครงการคืนครูใหกับนักเรียน) - 2 2 
 

3.2 พี่เลี้ยงเด็กพิการ - 6 6  
3.3 คนครัว (เงินรายไดสถานศึกษา) - 1 1  

 รวม - 9 9  
4 ลูกจางกองทุนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

4.1 เจาหนาที ่ - 3 3 
 

4.2 พี่เลี้ยง - 1 1  
4.3 พนักงานขับรถ 1 - 1  
4.4 พนักงานสถานที/่คนครัว - 5 5  

 รวม 1 9 10  
5 พระอาจารย 4 - 4 ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

6 วิทยากรอาสาสมัคร/วิทยากรพิเศษ 
6.1 ขาราชการบำนาญ/ขาราชการ - 6 6 

 

6.2 สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร 2 - 2  
6.3 กองทัพเรือ 3 1 4  
6.4 ผูเชี่ยวชาญ และอาจารย 6 6 12  

 รวม 11 13 24  
 รวมทั้งสิ้น 28 96 124  

 

  
 
 
 
 
 
 



 
๕. ขอมูลอาคารสถานที่  
 ๕.๑  อาคารเรียนและอาคารประกอบจำนวน  ๑๒  หลัง  ดังนี้ 
      ๑. เรือนเจาจอมเง็กและเจาจอมมารดาหมอมราชวงศจิ๋ว  ตั้งอยูในเขตพระราชฐาน
ชั้ น ใ น 
เปนอาคารไม ๒ ชั้น พ้ืนทำดวยไม มีสถาปตยกรรมฉลุไมท่ีงดงาม ใชเปนหองเรียนและหองนอน 
ของเด็กปฐมวัย 
      ๒. เรือนเจาจอมมารดาสาย  ตั้งอยูในเขตพระราชฐานชั้นนอก  อาคารเดิมเปนเรือนไม 
๒ ชั้น ท้ังชั้นลาง และชั้นบนมี ๔ หองใหญและ ๒ หองเล็ก ตอมามีการสรางอาคารครึ่งตึกครึ่งไม ๒ 
ชั้น เชื่อมติดตอกับเรือนไมเดิม ชั้นบนแบงเปนหองเรียนเล็ก ๆ ๕ หอง ใชเปนหองเรียนเด็กศูนย
ทดลองฯ ปท่ี ๑ – ๓ และเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับประถมศึกษา ๒ หอง ชั้นลางเปน
หองเล็ก ๑ หอง เปนหองฝก และแกไขการพูด สวนหนาเปดโลงใชเปนท่ีรับประทานอาหาร และทำ
กิ จ ก ร ร ม ข อ ง นั ก เ รี ย น ศู น ย ท ด ล อ ง ฯ 
อีก ๒ หอง เปนหองฝกพูด และหองสื่อการเรียนการสอน 
      ๓. เรือนเจาจอมประยงค  และพระองคเจาศรีสุดสวาสดิ   ตั้งอยูในเขตพระราชฐาน
ชั้ น ใ น  
เปนอาคารตึกพ้ืนไม ตรงกลางมี 2 ชั้น เชื่อมติดกันเปนอาคารชั้นเดียว ใชเปนหองเรียนหองศูนยสื่อ
ปฐมวัย และหองนอนอนุบาล ๑ – ๒                      
      ๔. อาคารแถวเตง   ตั้งอยูในเขตพระราชฐานชั้นใน   เปนอาคารท่ีมีผนังดานนอกกออิฐ
ถื อ ปู น 
สูงถึงหลังคาก้ันระหวางเขตพระราชฐานชั้นในกับชั้นนอก มี ๗๕ หอง โดยโรงเรียนใชหองเลขท่ี ๑๒ – 
๕๓ เปนหองเรียนชั้น ป.๑ – ๕  หองพิเศษตางๆและหองน้ำ   
      ๕. อาคารพระตำหนักสวนกุหลาบ  ตั้งอยูในเขตพระราชฐานชั้นนอก อยูเกือบติด
กำแพงพระบรมมหาราชวัง  ดานทิศตะวันออก เปนตึก ๒ ตอน  มีหอพระเชื่อมตรงกลาง พ้ืนยกสูงข้ึน
ประมาณ          ๑ เมตรครึ่ง ชั้นลางของอาคารไมไดใชประโยชนเพราะอับทึบและเตี้ย หลังคาตึก
เปนเกงแบบจีน อาคารนี้เดิมเคยเปนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เม่ือปพ.ศ. ๒๔๒๕ และ
หองเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ จำนวน  ๑ หอง 
     ๖. อาคารปอมมณี ปราการ ตั้ งอยู ใน เขตพระราชฐานชั้นนอก อยูบนกำแพง
พระบรมมหาราชวัง ดานทิศตะวันออก ตรงกันขามกับกรมการรักษาดินแดงและวังสราญรมย เปน
อาคาร ๓ ชั้นโรงเรียนใชชั้น ๒   เปนหองเรียนจริยศึกษา ชั้นลางและชั้นบนไมไดใชประโยชน เพราะ
ท า ง ข้ึ น เ ป น บั น ไ ด เ วี ย น ค อ น ข า ง สู ง  
สวนชั้นลางอับทึบเพดานต่ำ 
      ๗. อาคารโรงโขน  ตั้งอยูในเขตพระราชฐานชั้นนอก  เปนอาคารไมท่ีเดิมเคยเปนโรงโขน
หลวงในสมัยรัชกาลท่ี ๖ ซอมแซมใหคงลักษณะเดิมไวใชเปนท่ีจัดกิจกรรมรวม เปนท่ีรับประทาน
อ า ห า ร  
หองธุรการ หองผูบริหาร  และใชเปนสถานท่ีสำหรับใหนักเรียนมารอผูปกครองเพ่ือรับกลับบาน 
เม่ือเลิกเรียนแลว  รวมท้ังเปนสถานท่ีสำหรับผูมาติดตอราชการดวย                                      
      ๘. อาคารฝกพลศึกษา  ตั้งอยูในเขตพระราชฐานชั้นนอก  เปนอาคารชั้นเดียวท่ีบริษัทชิ
โนทัย สรางนอมเกลา ฯ ถวายเม่ือ พ .ศ. ๒๕๒๘ อยูติดกำแพงพระบรมมหาราชวัง  ดานทิศ
ตะวันออกเฉียงใต 



ขางถนนทายวัง   ใชเปนท่ีฝกสมรรถภาพทางรางกาย ฝกยิมนาสติกและพลศึกษา                 
      ๙. อาคารอเนกประสงค  ๑   ตั้งอยูในเขตพระราชฐานชั้นนอก เปนตึก ๒ ชั้นท่ีสรางข้ึน
ใ ห ม  
อยูติดกับอาคารพระตำหนักฯ  ชั้นบนเปนหองเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ จำนวน ๒ หองชั้นลางมี
หองน้ำและหองโลงใชเปนท่ีรับประทานอาหารและทำกิจกรรมตางๆของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
๖                      
     ๑๐. อาคารอเนกประสงค  ๒  ตั้งอยูในเขตพระราชฐานชั้นนอก เปนตึกสรางใหม ขาง
โ ร ง โ ข น  
มี ๒ ชั้น ชั้นบนเปนหองคอมพิวเตอร ชั้นลางเปนสหกรณโรงเรียน ๑ หอง สวนท่ีเหลือตอยาวไป
ทางดานหลังโรงโขนใชเปนหองครัว ครัวปฏิบัติการ และหองพัสดุ 
     ๑๑. อาคารอเนกประสงค  ๓  ตั้งอยูในเขตพระราชฐานชั้นนอก  เปนตึกสรางใหม ๒ ชั้น  
ชั้นละ 3 หองเรียน  เปนหองเรียนมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ ป พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดตอเติมหองพักครู ๒ หอง  
ชั้นบนและชั้นลาง เชื่อมตอกับอาคารเดิม โดยงบประมาณจากทางราชการ จำนวน ๑,๕๓๕,๕๐๐ 
บาท    
      ๑๒. อาคารใหม ตั้งอยูในเขตพระราชฐานชั้นนอก  อยูดานหลังก่ึงกลางระหวางเรือนเจา
จอมมารดาสายกับโรงโขน เปนตึก ๓ ชั้น  ชั้นท่ี ๓  มี ๓ หอง ใชเปนหองเรียนวิทยาศาสตร และ
หองสมุดชั้นท่ี ๒ เปนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๒ หอง หอง SMaRT School  ชั้นลาง 2 หองเปน
หองประชุม  

๕.๒ อาคารเรียนท่ีโรงเรียนสาขาฯ ท่ีสำนักพระราชวังจัดสรางใหสำหรับ โรงเรียนสาขาฯ
อนุบาลมหามงคล หมูบานมหามงคล 1 ถนนพุทธมณฑลสาย ๒ แขวงบางไผ เขตบางแค เปนอาคาร
ไ ม  ๒  ชั้ น  
มีหองน้ำสำหรับนักเรียนในอาคาร ชั้นบนเปนหองเรียนอนุบาล ๒ ชั้นลางเปนหองเรียนอนุบาล ๑ 
แ ล ะ 
มีการสรางอาคารตึก ๒  ชั้นเพ่ิมข้ึน และยายหองเรียน อนุบาล ๑ – ๒ ไปไวชั้นท่ี ๒ สวนอาคารไม
ห ลั ง เ ดิ ม  
ชั้นบนเปนหองทำกิจกรรมพิเศษ  ชั้นลางท้ังอาคารใหมและอาคารไมเดิมเปนสวนท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
มหามงคลใชประโยชน    

๕.๓  อ่ืนๆ 
          หองพยาบาล ๑ หอง  หองน้ำ ๔ หลัง  สนามเด็กเลน ๒ สนาม และสนามฟุตบอล ๑ 

สนาม   
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 เรือนเจา้จอมมารดาสาย 
เรือนเจา้จอมเง็กและ

เจา้จอมม.ร.ว.จ๋ิว                                

 

อาคารอเนกประสงค1์ และพระตาํหนกัฯ 

อาคารโรงโขน 

อาคารแถวเต๊ง 

เรือนเจา้จอมประยงคแ์ละ         

พระองคเ์จา้ศรีสุดสวาสดิ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๖. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๖.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เปนหนวยงานราชการ มีประชากรประมาณ 
๓๐๐,๐๐๐ คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  สำนักพระราชวัง
มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามหลวง กระทรวงกลาโหม วัดพระเชตุพนฯ  ชุมชนทาเตียน อาชีพหลักของ
ชุมชนคือ รับราชการ  เนื่องจากโดยรอบโรงเรียนประกอบไปดวยหนวยงานราชการ  สวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป คือ ชางสิบหมู ชางทองหลวง งาน
ฝ มื อ ช า ว วั ง 
ของโรงเรียนชางฝมือในวัง (หญิง) และโรงเรียนชางฝมือในวัง (ชาย) 
   ๖.๒ ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับ        ปริญญาตรี 
         อาชีพหลัก  คือ  รับราชการคิดเปนรอยละ ๔๖.๑๕ 
        สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ ๙๙.๑๓ 
         ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัวตอป  ๒๔๐,๐๐๐  บาท 
         จำนวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว  ๓ คน 
   ๖.๓  โอกาสและขอจำกัดของโรงเรียน  
  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบอยูในพระบรมมหาราชวัง  ดังนั้น แหลงเรียนรู               
ท่ีใหประโยชนสูงสุดแกผูเรียน คือ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพน 
วิมลมังคลาราม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร นอกจากนี้ อาคารเรียนสวนใหญไดรับการบูรณะ
ซอมแซมมาจากอาคารเกาแกท่ีทรงคุณคาทางประวัติศาสตรท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  โปรดเกลา ฯพระราชทานใหใชเปนอาคารเรียนท่ีบุคลากรทุกฝาย ผูปกครอง นักเรียน
ทุ ก ค น มี ค ว า ม ซ า บ ซ้ึ ง 
ในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาท่ีสุดมิได 
 

7. ขอมูลนักเรียนและขอมูลการประกอบอาชีพของผูปกครองนักเรียนปการศึกษา 
2559 

 (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถนุายน 2559) 

ช้ัน 
จำนวน   
นักเรียน 

สำนัก           
พระราชวัง 

รอยละ 
รับ 

ราชการ 
รอยละ 

รบัจาง         
ลูกจาง 

รอยละ 
ธุรกิจ 

สวนตัว 
รอยละ 

ศูนยทดลองฯ 18 0 0.00 4 22.22 12 66.67 2 11.11 

ศูนยเด็กปฐมวัย 68 12 17.65 12 17.65 24 35.29 20 29.41 

อนุบาล 178 25 14.04 36 20.22 79 44.38 38 21.35 

ป.1 89 10 11.24 29 32.58 38 42.70 12 13.48 

ป.2 83 6 7.23 16 19.28 55 66.27 6 7.23 

ป.3 88 13 14.77 22 25.00 31 35.23 22 25.00 

ป.4 106 10 9.43 28 26.42 36 33.96 32 30.19 

ป.5 83 13 15.66 22 26.51 31 37.35 17 20.48 

ป.6 80 10 12.50 19 23.75 27 33.75 24 30.00 

ม.1 35 5 14.29 6 17.14 17 48.57 7 20.00 



ม.2 41 1 2.44 13 31.71 16 39.02 11 26.83 

ม.3 45 2 4.44 7 15.56 10 22.22 26 57.78 

รวม 914 107 11.71 214 23.41 376 41.14 217 23.74 

8. ภารกิจ 
 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ 
 1. ระดับปฐมวัย 
  1.1 ศูนยเด็กปฐมวัย รับเด็กอายุ 3 ขวบ เนนการอบรมเลี้ยงดูแบบบริบาล 
  1.2 อนุบาล 1 – 2  รับเด็กอายุ 4 – 5 ขวบ เนนการเตรียมความพรอมเพ่ือพัฒนา
ดานรางกาย อารมณ สังคม จิตใจ และสติปญญา 
  1.3 ศูนยทดลองเด็กหูหนวกปฐมวัย รับเด็กหูหนวกอายุตั้งแต 3 ขวบ ท่ีสูญเสียการ
ไดยินเกิน 90 เดซิเบล 
 2. ระดับประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 6  
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3  
การแบงสวนราชการภายในโรงเรียน 
 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ แบงสวนราชการภายในโรงเรียนเปน 4 ดาน คือ 
 1. ดานวิชาการ 
 2. ดานบุคคล 
 3. ดานงบประมาณ 
 4. ดานบริหารท่ัวไป 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สวนที่  ๒ 

ทิศทางการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศทางในการจัดการศึกษา 
 

 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กำหนดทิศทางการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน (Vision) 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มุงสรางคนดี มีปญญา พัฒนาสูมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐาน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
พันธกิจ (Mission) 
 ๑. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ และมีศักยภาพความเปนพลโลก 
 ๒. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และ
คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. สรางโอกาสทางการศึกษาใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ 



๔. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ  สามารถจัด 
การเรียนการสอน อยางมีคุณภาพ 

๕. พัฒนาการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 
 
คานิยมองคกร 
 องคกรแหงความเปนเลิศ  เชิดชูคุณธรรมนำความรู สูความพอเพียง   
  PSK Core values 
 P = Paragon (ความเปนเลิศ)  
  S = Sufficiency (ความพอเพียง)       
  K = Knowledge (ความรู) 

 
เปาประสงค  
 ๑. ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา มีพัฒนาการ ท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม จิตใจ และ
สติปญญา ท่ีเหมาะสมตามวัย โดยกระบวนการเรียนรูผานการเลน การปฏิบัติจริง ตามหลักการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย 
 ๒. ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ และ
เสมอภาค ตามหลักองค ๔ แหงการศึกษา ท้ังทางดานพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา พลศึกษา 
แ ล ะ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
ในการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สื่อสารในชีวิตประจำวันและโลกของการทำงาน 
 ๓. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ มีสมรรถนะตามสายงาน และวัฒนธรรมการ
ท ำ ง า น 
ท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์  

5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

ผลผลิตหลักของโรงเรียน (output) 
 ๑. ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษาท่ีมีความพรอม 
 ๒. ผูจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี 6 
 3. ผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 4. ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ ไดรับการศึกษา และพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 
 

อัตลักษณ 
 มารยาทงาม บุคลิกภาพดี วจีไพเราะ บมเพาะจิตอาสา 
 

เอกลักษณ 
 งานฝมือภูมิปญญาไทยในวังหลวง 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สวนที่ ๓ 

กลยุทธ และจุดเนนในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ และจุดเนนในการจัดการศึกษา 
 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กำหนดกลยุทธ จุดเนนในการจัดการศึกษา ดังนี้ 
กลยุทธ 
 ๑. พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 
 ๒. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม 

๓. สรางโอกาสทางการศึกษา 
 ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๕. พัฒนาการบริหารจัดการ 
จุดเนน 
 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ไดกำหนดจุดเนนใหสอดคลองกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบงเปน ๓ 
สวน คือ 
  สวนท่ี  ๑  จุดเนนดานผูเรียน 
  สวนท่ี  ๒  จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  สวนท่ี  ๓  จุดเนนดานการบริหารจัดการ 
 

สวนท่ี ๑  จุดเนนดานผูเรียน 
  ๑. ผูเรียนมีสมรรถนะสำคัญ สูมาตรฐานสากล ดังตอไปนี้ 
      ๑.๑ ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการดานรางกายอารมณ สังคม จิตใจ และ
สติปญญาท่ีสมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรูอยางมีความสุข 
       ๑.๒ ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ มีความสามารถดานภาษา อานออก เขียนได ดาน
คำนวณ และดานการใชเหตุผลท่ีเหมาะสม 
      ๑.๓ ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก 
การทดสอบระดับชาติ ( O-NET) กลุมสาระหลักเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ ๕ 
      ๑.๔ ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และทักษะการสื่อสาร
อยางสรางสรรคอยางนอย ๒ ภาษา ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู  
  ๒. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยมหลัก
ข อ ง 
คนไทย ๑๒ ประการ มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. สรางโอกาสใหผูเรียนไดคนพบศักยภาพของตนเองในการเรียนรู การศึกษาตอ และการ
ประกอบอาชีพในอนาคต  
  4. โรงเรียนมีเครือขายการจัดการศึกษา 
สวนท่ี ๒ จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๑. ครูไดรับพัฒนาองคความรู และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
      1.๑ ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางเต็มท่ี 
       1.2 ครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลในรูปแบบ
ตางๆ เพ่ือใหสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ  
      ๑.3 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปนประชาคมอาเซียน 
และศตวรรษท่ี 21 โดยประยุกตใชระบบสารสนเทศ และการสื่อสารอยางเหมาะสม 



 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครูมืออาชีพ และ
ยึดม่ันในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
สวนท่ี ๓ จุดเนนดานการบริหารจัดการ 
  ๑. โรงเรียนมีการจัดองคกรโครงสราง ระบบการบริหารงาน พัฒนาองคกรเปนระบบครบ
วงจร 
 2. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการ รวมท้ังพัฒนาแหลงการเรียนรูภายใน
สถานศึกษาท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 3. โรงเรียนมีการประกันคุณภายในของสถานศึกษาตามท่ีกฎในกระทรวงกำหนด 
 4. โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณ ท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ 
 5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือมุงสรางองคกรสูมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร กลยุทธ และจุดเนนในการจัดการศึกษา โรงเรียนพระตำหนัก                          
สวนกุหลาบเนนหลักการสำคัญดังนี้ 
  ๑. มุงสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับหองเรียนและรายบุคคล โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ                          
 ๒. มุงเนนการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใชขอมูลจาการการประเมินคุณภาพภายนอกและ               
การประกันคุณภาพภายใน ผล O – NET ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การนิเทศ การติดตาม และการมี
สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผูมีสวนเก่ียวของ เปนแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

๓. พัฒนาการบริหารสถานศึกษา โดยการบูรณาการในการใชทรัพยากรและความรวมมือให
เกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปกลยุทธ จุดเนน 
 

กลยุทธ จุดเนน 
๑. พัฒนาคุณภาพผูเรียน  
สูมาตรฐานสากล 

ดานผูเรียน 
๑. ผูเรียนมีสมรรถนะสำคัญ สูมาตรฐานสากล ดังตอไปน้ี 
    ๑.๑ ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม จิตใจ 
และสติปญญาท่ีสมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรูอยางมีความสุข 
    ๑.๒ ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ มีความสามารถดานภาษา อานออก เขียนได 
ดานคำนวณ และดานการใชเหตุผลท่ีเหมาะสม 
    ๑.๓ ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุมสาระหลักเพิ่มขึ้นเฉล่ียไมนอยกวารอยละ ๕ 
    ๑.๔ ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และทักษะการส่ือสาร
อยางสรางสรรคอยางนอย ๒ ภาษา ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรู  

๒. พัฒนาผูเรียนใหมี
คุณธรรม จรยิธรรม 

๒. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยม
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. สรางโอกาส 
ทางการศึกษา 

3. สรางโอกาสใหผูเรียนไดคนพบศักยภาพของตนเองในการเรียนรู การศึกษาตอ และ
การประกอบอาชีพในอนาคต 
4. โรงเรียนมีเครือขายการจัดการศึกษา 

๔. พฒันาครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา 

ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑. ครูไดรับพัฒนาองคความรู และทักษะในการส่ือสาร มีสมรรถนะในการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
    1.๑ ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพฒันาศักยภาพอยางเต็มท่ี 
    1.2 ครไูดรับการพฒันาวิธีการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลในรูปแบบ
ตางๆ เพื่อใหสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ 
    ๑.3 ครูสามารถยกระดับคณุภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปนประชาคม
อาเซียน และศตวรรษท่ี 21 โดยประยุกตใชระบบสารสนเทศ และการส่ือสารอยาง
เหมาะสม 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครมูืออาชีพ 
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๕. พัฒนาการบริหาร
จัดการ 

ดานการบริหารจัดการ 
๑. โรงเรียนมีการจัดองคกรโครงสราง ระบบการบริหารงาน พฒันาองคกรเปนระบบ 
ครบวงจร 
2. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการ รวมท้ังพฒันาแหลงการเรียนรูภายใน
สถานศึกษาท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
3. โรงเรียนมีการประกันคุณภายในของสถานศึกษาตามท่ีกฎในกระทรวงกำหนด 
4. โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณ ท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ 
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษา เพื่อมุงสรางองคกรสูมาตรฐานสากล บนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 



จุดเนน  มาตรการ  และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 

จุดเนน มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ปการศึกษา (รอยละของความสำเร็จ) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
ดานผูเรียน 
1. ผูเรียนมีสมรรถนะสำคัญ  
สูมาตรฐานสากล 
  ๑.1 ผูเรียนกอนระดับ
ประถมศึกษามีพัฒนาการดาน
รางกาย  อารมณ จิตใจ และ
สติปญญาท่ีสมดุล เหมาะสมกับวัย 
และเรียนรูอยางมีความสุข 

จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมประสบการณ 
การเรียนรูอยางหลากหลายเพือ่
พัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับ
ปฐมวัย เนนการเตรียมความพรอม 

๑. รอยละของนักเรยีนท่ีไดรับการเตรียม ความ
พรอมอยางมีคุณภาพ 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 

๒. รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษาตาม
กำหนดเวลาของหลักสูตร 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

  1.๒ ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
๓ มีความสามารถดานภาษา อาน
ออก เขียนได ดานคำนวณ และ
ดานการใชเหตุผลท่ีเหมาะสม 

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยและคณิตศาสตร 

1. ผูเรียนทุกคนมีกิจกรรมรักการอานและอาน
หนังสือนอกเวลาเรียนอยางนอยวันละ  ๖๐ นาที 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

2. รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 
อานออก เขียนได คิดเลขเปน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

  1.๓ ผูเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปท่ี ๖ – ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาก 
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
กลุมสาระหลัก เพิ่มขึ้นไมนอยกวา
รอยละ ๕ 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๘ กลุมสาระฯ โดยเนน ๕ กลุม 
วิชาหลักไดแก วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาไทย สังคม
ศึกษา และภาษาตางประเทศ 

๑. รอยละของผูเรียนระดับประถมศึกษา             
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน ๕ กลุมวิชาหลัก  
ไมต่ำกวา ระดับ ๓.๕ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๒. รอยละของผูเรียนระดับมัธยมศึกษามี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนใน ๕ กลุมวิชาหลัก 
ไมต่ำกวา ระดับ ๓ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๓. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาใน ๕ กลุม 
วิชาหลัก เพิ่มขึ้นรอยละ ๕ จากการประเมิน
ระดับชาติ 

    

 
 



จุดเนน  มาตรการ  และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล (ตอ) 

จุดเนน มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ปการศึกษา (รอยละของความสำเร็จ) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
ดานผูเรียน 
  1.๔ ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะ
การคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค 
และทักษะการส่ือสารอยาง
สรางสรรคอยางนอย ๒ ภาษา 
ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู  

สงเสริมการจัดกจิกรรมการเรียนรู
ท่ีเนนทักษะชีวิต ทักษะการคิด
วิเคราะห คิดสรางสรรค และ
ทักษะการส่ือสารอยางสรางสรรค
อยางนอย ๒ ภาษา ทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่เปน
เครื่องมือในการเรียนรู  

๑. รอยละของผูเรียนท่ีสามารถแกปญหาตางๆ 
และปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ 
ในชีวิตประจำวัน โดยใชทักษะชีวิตไดอยาง
เหมาะสม 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๒. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคิดวิเคราะห 
คิดสรางสรรค ไดอยางเหมาะสมตามชวงวัย 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๓. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะดานการส่ือสาร 
โดยรูจักการส่ือสารในท่ีสาธารณะไดอยาง
สรางสรรค 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๔. รอยละของผูเรียนท่ีสามารถใชภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียน เปนภาษาในชีวิตประจำวันได  

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

๕. รอยละของผูเรียนท่ีสามารถใชคอมพิวเตอร
เพื่อพัฒนาการเรียนรูได 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๖. รอยละของผูเรียนท่ีสามารถเรียนรูดวยตนเอง
และสรางสรรคผลงานได 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๗. รอยละของผูเรียนท่ีมีสมรรถนะและศักยภาพ
ตามเกณฑท่ีกำหนด 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 
 

 
 
 
 



 
จุดเนน  มาตรการ  และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลยุทธท่ี ๒ พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม  

จุดเนน มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ปการศึกษา (รอยละของความสำเร็จ) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
ดานผูเรียน 
2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
หลักสูตร และคานิยมหลัก ๑๒ 
ประการ มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียน 
  - มีคุณธรรม จริยธรรม  
  - มีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตร  
  - มีคานิยมหลัก ๑๒ ประการ  
  - มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  - มีจิตสำนึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

๑. รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
บนพื้นฐานความเปนไทย 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๒. รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓. รอยละของผูเรียนมีการดำเนินชีวิตตาม
คานิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๔. รอยละของผูเรียนตระหนักถึงความสำคัญ
ของวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๕. รอยละของผูเรียนท่ีนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๖. รอยละของผูเรียนท่ีมีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
จุดเนน  มาตรการ  และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลยุทธท่ี ๓ สรางโอกาสทางการศึกษา 

จุดเนน มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ปการศึกษา (รอยละของความสำเร็จ) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
ดานผูเรียน 
3. สรางโอกาสใหผูเรียนไดคนพบ
ศักยภาพของตนเองในการเรียนรู
การศึกษาตอและการประกอบ
อาชีพในอนาคต 

๑. พัฒนาหลักสูตร ปรับโครงสราง
เวลาเรียน พัฒนาการ 
จัดกระบวนการเรียนรู จัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู STEM 
Education และการวัดและ 
การประเมินผลท่ีเหมาะสม 
ตามศักยภาพรายบุคคล 

1. มีหลักสูตร โครงสรางเวลาเรียน และแผนการ
จัดกิจกรรมเหมาะสม สอดคลองกับความตองการ
ของนักเรียน ผูมีสวนเกี่ยวของและบริบทของ
โรงเรียน 

    

2. มีกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย  
โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ ใหกลาคิด กลาแสดงออก
อยางเหมาะสม 

    

3. รอยละของผูเรียนท่ีเรียนรูตามหลักสูตร และ
กิจกรรมไดประสบผลสำเร็จ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

4. ผูเรียนไดรับการวัดผลและประเมินผลท่ี
หลากหลาย เหมาะสมตามศักยภาพเปนรายบุคคล 

    

2. สงเสริมระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 

1. ไมมีผูเรียนออกกลางคัน     
2. รอยละของผูเรียนท่ีปลอดจากส่ิงเสพติด เชน 
สารเสพติด เกม ฯลฯ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓. รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖  
และมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ท่ีไดรับการแนะแนว 
ดานการศึกษาตอ และอาชีพ และเลือกศึกษาตอ
ตามความถนัด และความสนใจ  

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๔. รอยละของผูเรียนท่ีสามารถจบการศึกษา 
ตามกำหนดเวลาของหลักสูตร 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๕. รอยละของผูเรียนท่ีศึกษาตอ เมื่อจบ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ และมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 



จุดเนน  มาตรการ  และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลยุทธท่ี ๓ สรางโอกาสทางการศึกษา (ตอ) 

จุดเนน มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ปการศึกษา (รอยละของความสำเร็จ) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
ดานผูเรียน 
3. สรางโอกาสใหผูเรียนไดคนพบ
ศักยภาพของตนเองในการเรียนรู
การศึกษาตอและการประกอบ
อาชีพในอนาคต 

3. สงเสริการจัดการศึกษาสำหรับ
ผูพิการทางหู และนักเรียนท่ีมี
ความตองการพิเศษ 

๑. รอยละของผูพิการทางหูและนักเรียนท่ีมีความ
ตองการพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
ของผูเรียน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒. รอยละของผูพิการทางหูและนักเรียนท่ีมีความ
ตองการพิเศษท่ีจบการศึกษาตามกำหนดเวลาของ
หลักสูตร 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

4. สนับสนุนคาใชจายการจัด
การศึกษาต้ังแตระดับอนุบาล 
จนจบการศกึษาตามงบประมาณ 
ท่ีรัฐสนับสนุน 

๑. รอยละของผูเรียนท่ีรับการสนับสนุนคาใชจาย ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๒. รอยละของผูปกครองท่ีพึงพอใจในการไดรับ
บริการ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ดานผูเรียน 
4. โรงเรียนมีเครือขาย 
การจัดการศึกษา 

๑. สงเสริมใหหนวยงานตางๆ 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
หรือสนับสนุน วิทยากร จาก 
แหลงเรียนรูตางๆ  

โรงเรียนไดรับการสนับสนุน แหลงการเรียนรู
ภายในและภายนอก วิทยากร จากหนวยงานตางๆ 
เพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรยีน 

 
 

 
 

 
 

 
 

๒. สงเสริมและสนับสนุนใหมี
เครือขายเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษา ท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ 

โรงเรียนมีเครือขายพฒันาการจัดการศึกษา
ภายในประเทศและตางประเทศเพื่อเสริมสราง
ประสบการณของผูเรียน 

 
 

 
 

 
 

 
 

๓. สงเสริมและสนับสนุนการมี
สวนรวมของผูปกครอง ชุมชน 
และชมรมศษิยเกา ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ผูปกครอง ชุมชน และชมรมศษิยเกา มีสวนรวม 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อคุณภาพ 
ของผูเรียน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



จุดเนน  มาตรการ  และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จุดเนน มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ปการศึกษา (รอยละของความสำเร็จ) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑. ครูไดรับการพัฒนาองคความรู 
และทักษะในการส่ือสารมีสมรรถนะ
ในการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
  1.1 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการพัฒนาศกัยภาพ
อยางเต็มท่ี 

๑. สงเสริมใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับการพฒันา
ศักยภาพอยางเต็มท่ี 
  - ไดรับการพัฒนาตอเน่ืองท้ังโดย
หนวยงานและตนเอง ตลอดจน  
TEPE Online ฯลฯ 
  - ไดรับการนิเทศ  

๑.รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีแสวงหาความรูดวยตนเองโดยการใชเทคโนโลยี  

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

  1.2 ครไูดรับการพัฒนาวิธีการ
จัดการเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผลในรูปแบบตางๆ เพื่อให
สามารถพฒันาผูเรียนใหมีคุณภาพ 

๒. สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนา
วิธีการจัดการเรียนการสอนและ
การวัดประเมินผลในรูปแบบตางๆ 
เพื่อใหสามารถพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพ 

1. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีทำ
วิจัยในชั้นเรียนหรือนวัตกรรมการจัดการเรียน 
การสอน เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนและการวัดและประเมินผลใหมีคุณภาพ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกระดับชั้น ทุกสาระ
การเรียนรูเพิ่มขึ้นรอยละ 5 

90 95 100 100 

  1.3 ครูสามารถยกระดับ
คุณภาพการศึกษา โดยประยุกตใช
ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร
อยางเหมาะสม 

๓. สงเสริมและสนับสนุนใหครู
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ใหสอดรับกับการเปนประชาคม
อาเซียนและศตวรรษท่ี 21 
โดยประยุกตใชระบบสารสนเทศ
และการส่ือสารอยางเหมาะสม 

1. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีสามารถประยุกตใช ICT มาใชในการจัด 
การเรียนการสอน 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

๒. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการเตรียมความพรอมดานภาษาท่ีสอง 
เพื่อพัฒนาสูสากล 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ดวยวิธีการตางๆ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 



จุดเนน  มาตรการ  และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตอ) 

จุดเนน มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ปการศึกษา (รอยละของความสำเร็จ) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีจิตวิญญาณของความเปนครู 
การเปนครูมืออาชีพ และยึดมั่น 
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สงเสริมใหครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาพัฒนาตนเองในดาน
จิตวิญญาณความเปนครู  
การเปนครูมืออาชีพ และยึดมั่น 
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีเขาอบรมปฏิบัติธรรม ฝกตนเปนคนดี 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

2. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีไดรับการพัฒนาใหเปนครูมืออาชีพ มีคุณภาพ 
มีคุณธรรม 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

3. รอยละของครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

กลยุทธท่ี ๕ พัฒนาการบรหิารจัดการ 

จุดเนน มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ปการศึกษา (รอยละของความสำเร็จ) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
ดานการบริหารจัดการ 
๑. โรงเรยีนมีการจัดองคกร
โครงสราง ระบบการบริหารงาน 
พัฒนาองคกรอยางเปนระบบ 
ครบวงจร 

สงเสริมการจัดองคกรโครงสราง 
ระบบการบริหารงาน พฒันาองคกร 
ของโรงเรียนอยางเปนระบบ 
ครบวงจร 

๑. โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
ปการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

๒. โรงเรียนมแีผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา     

๒. โรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดลอมและการบริการ 
รวมท้ังพัฒนาแหลงการเรียนรู
ภายในสถานศึกษาท่ีสงเสริม 
ใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมและ
การบริการ รวมท้ังพัฒนาแหลง
การเรียนรูภายในสถานศึกษา 
ท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนา 
เต็มศักยภาพ 

1. โรงเรียนมีการปรับปรุงภูมิทัศน ซอมแซม 
อาคารสถานท่ี หองเรียน และส่ิงอำนวย 
ความสะดวก 

 
 

 
 

 
 

 
 

๒. โรงเรียนมีโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัย 

 
 

 
 

 
 

 
 

๓. โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนา  
การใหบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ 

 
 

 
 

 
 

 
 



จุดเนน  มาตรการ  และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลยุทธท่ี ๕ พัฒนาการบริหารจัดการ (ตอ) 

จุดเนน มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ปการศึกษา (รอยละของความสำเร็จ) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
ดานการบริหารจัดการ 
๒. โรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดลอมและการบริการ 
รวมท้ังพัฒนาแหลงการเรียนรู
ภายในสถานศึกษาท่ีสงเสริม 
ใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมและ
การบริการ รวมท้ังพัฒนาแหลง
การเรียนรูภายในสถานศึกษา 
ท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

๔. พัฒนาและปรับปรุงแหลงการเรียนรูภายใน
โรงเรียน 

 
 

 
 

 
 

 
 

๓. โรงเรียนมีการประกันคุณ
ภายในของสถานศึกษาตามท่ี
กฎกระทรวงกำหนด 
 
 

สงเสริมการดำเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภายในของ
สถานศึกษาตามท่ีกฎกระทรวง
กำหนด 

๑. โรงเรียนผานการประเมินคณุภาพภายนอก
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 
 

 
 

 
 

 
 

๒. โรงเรียนผานการประเมินคณุภาพภายในของ
สถานศึกษาตามาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

 
 

 
 

 
 

๓. โรงเรียนไดรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ชวยเหลือการทำงานใหมีคุณภาพ 

 
 

 
 

 
 

 
 

๔. โรงเรียนมีการบริหาร
งบประมาณ ท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ 

สงเสริมสนับสนุนการบริหารงาน
งบประมาณท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ 

มีการจัดทำแผนการใชเงินงบประมาณ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถใชงบประมาณท่ีไดรับ 
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 
 

 
 

 
 

 
 

๕. โรงเรียนมีการบริหารจัด
การศึกษา เพื่อมุงสรางองคกร 
สูมาตรฐานสากล บนพื้นฐาน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑโรงเรียน
มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความ
เปนไทย 

๑. ผานเกณฑการประเมินโรงเรียนศูนย
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 
 

 
 

 
 

๒. ผานการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 
OBECQA 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. ผานเกณฑการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ 
พระราชทาน 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



กลยุทธ เปาประสงค จุดเนน โครงการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
กลยุทธ เปาประสงค จุดเนน โครงการ / กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

๑. พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนสูมาตรฐานสากล 

๑. ผูเรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการ ท้ังดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาท่ีเหมาะสมตามวัย 
โดยกระบวนการเรียนรูผานการเลน การปฏิบัติจริง 
ตามหลักการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

๑.๑.๑ ผูเรียนกอนระดับประถมศึกษา
มีพัฒนาการดานรางกาย  อารมณ 
จิตใจ และสติปญญาท่ีสมดุล เหมาะสม
กับวัย และเรียนรูอยางมีความสุข 

๑.บานนักวิทยาศาสตรนอย บริหารงานวิชาการ 
(สายชั้นปฐมวัย) 

๒. ทัศนศึกษาเพ่ือ               
การเรียนรู 

บริหารงานวิชาการ 
(สายชั้นปฐมวัย) 

๒. ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน ไดรับ
โอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ และเสมอภาค 
ตามหลักองค ๔ แหงการศึกษา ท้ังทางดาน 
พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา พลศึกษา และ 
มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
สื่อสารในชีวิตประจำวันและโลกของการทำงาน 

๑.๑.๒ ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ - 
๓ มีความสามารถดานภาษา อานออก 
เขียนได ดานคำนวณ และดานการใช
เหตุผลท่ีเหมาะสม 

๑.สงเสริมความรอบรูมุงสู
การอานเกง เขียนได  

บริหารงานวิชาการ 
(สายช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑) 

๒. พัฒนาทักษะ 
ดานการอาน 

บริหารงานวิชาการ 
(สายช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒) 

๓. รวมพลังสรางฝน พิชิต 
NT 

บริหารงานวิชาการ 
(สายช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓) 

๑.๑.๓ ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖        
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ ( O-NET) กลุมสาระหลัก
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ ๕ 

๑. สงเสริมเด็กเกง 
เรงพัฒนาศักยภาพ 
ดานคณิตศาสตร 

บริหารงานวิชาการ 
(สายช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕) 

๒. สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูเรียน 

บริหารงานวิชาการ 

๑.๑.๔ ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการ
คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และทักษะ
การสื่อสารอยางสรางสรรคอยางนอย 
๒ ภาษา ทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือเปนเครื่องมือ 
ในการเรียนรู เหมาะสมตามชวงวัย 

๑. นัก ICT รุนเยาว ระดับ 
ป. ๑ – ม. ๓ (โครงการ
พระราชดำริ) 

บริหารงานวิชาการ 
(คณะครูผูสอน ICT) 

๒. สุขภาพดสีุนทรียดุริยางค 
สรางสรรคงานศิลปะ 

บริหารงานวิชาการ 
(กลุมสาระการเรียนรู
ทัศนศิลป และพลศึกษา) 

 
 
 



กลยุทธ เปาประสงค จุดเนน โครงการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ (ตอ) 
กลยุทธ เปาประสงค จุดเนน โครงการ / กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

๑. พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน สูมาตรฐาน 
สากล 

๒. ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน ไดรับ
โอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ และเสมอภาค 
ตามหลักองค ๔ แหงการศึกษา ท้ังทางดาน 
พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา พลศึกษา และ 
มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
สื่อสารในชีวิตประจำวันและโลกของการทำงาน 

๑.๑.๔ ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการ
คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และทักษะ
การสื่อสารอยางสรางสรรคอยางนอย 
๒ ภาษา ทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือเปนเครื่องมือ 
ในการเรียนรู เหมาะสมตามชวงวัย 

๓. การพัฒนาหองสมุดและ
สงเสริมการอาน 

บริหารงานวิชาการ 
(บรรณารักษ) 

๔. พฒันากระบวนการคิด
ทางคณิตศาสตรดวย
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 
(Lesson Study)และวิธีการ 
แบบเปด(Open approach) 

บริหารงานวิชาการ 

๕. คณิตคิดสรางสรรคเพ่ิม
ศักยภาพ 

บริหารงานวิชาการ 
(กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร) 
๖. STEM FOR KIDS บริหารงานวิชาการ 

(สายช้ันประถมศึกษาปท่ี๔) 

๗. สะเต็มศึกษา บริหารงานวิชาการ 
(กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร) 
๘. พ่ีสอนนองดวยทักษะ
ทางวิทยาศาสตร 

บริหารงานวิชาการ 
(กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร) 
๙. สงเสริมความรอบรู  
มุงสู ๕ สาระ เพ่ิมทักษะ
สังคมศึกษา 

บริหารงานวิชาการ 
(กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม) 
 
 
 



กลยุทธ เปาประสงค จุดเนน โครงการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ (ตอ) 
กลยุทธ เปาประสงค จุดเนน โครงการ / กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

๑. พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนสูมาตรฐาน 
สากล 

๒. ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน ไดรับ
โอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ และเสมอภาค 
ตามหลักองค ๔ แหงการศึกษา ท้ังทางดาน 
พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา พลศึกษา และ 
มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
สื่อสารในชีวิตประจำวันและโลกของการทำงาน 

๑.๑.๔ ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการ
คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และทักษะ
การสื่อสารอยางสรางสรรคอยางนอย 
๒ ภาษา ทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือเปนเครื่องมือ 
ในการเรียนรู เหมาะสมตามชวงวัย 

๑๐. อาเซียนกาวไกล
เด็กไทย กาวหนา 

บริหารงานวิชาการ 
(กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม) 
๑๑. สานสายใย ใสใจ
คุณภาพ 

บริหารงานวิชาการ 
(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

๑๒. สงเสริมสุขนิสัย 
สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตท่ีดีแกนักเรียน 

บริหารงานวิชาการ 
(กลุมสาระการเรียนรู           

สุขศึกษาและพลศึกษา) 
๑๓. สื่อสารสองภาษา
อยางสรางสรรคมุงม่ันสู
มาตรฐานสากล 

บริหารงานวิชาการ 
(กลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาตางประเทศ) 

๑๔. อนุรักษภาษาไทย  
ใหยั่งยืน 

บริหารงานวิชาการ 
(กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย) 
๑๕. ภูมิปญญาไทย 
สรางสรรคเด็กไทย  
กาวไกลสูสากล 

บริหารงานวิชาการ 
(สายชั้นมัธยมศึกษา) 

๑๖. IS (Independent 
study) สูมาตรฐานสากล 

บริหารงานวิชาการ 
 

 
 

 
 



กลยุทธ เปาประสงค จุดเนน โครงการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ (ตอ) 
กลยุทธ เปาประสงค จุดเนน โครงการ / กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

๒. พัฒนาผูเรียนใหมี
คุณธรรม จริยธรรม  

๓. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยมหลัก 
ของคนไทย ๑๒ ประการ มีวิถีการดำเนินชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
หลักสูตร และคานิยมหลักของคนไทย 
๑๒ ประการ มีวิถีการดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. สืบสานงานศิลป
แผนดินแม 

บริหารงานวิชาการ 
(สายชั้นปฐมวัย) 

๒. พัฒนาคุณธรรม
สรางสรรค เด็กปฐมวัย 
สูความพอเพียง 

บริหารงานวิชาการ 
(สายชั้นปฐมวัย) 

๓. ลูกเสือ ยุวกาชาด มีวินัย 
มีความซื่อสัตย มีจิตอาสา 
เห็นคุณคาความเปนไทย
หางไกลอบายมุข 

บริหารงานวิชาการ 
(กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน) 

๔. ธรรมะสวนะ ตักบาตร
รวมกัน สรางสรรคความดี 
ชีวีเปนสุข 

บริหารงานท่ัวไป 

๕. รวมรณรงคประหยัด
พลังงานและพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

บริหารงานท่ัวไป 

๖. พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียน 

บริหารงานท่ัวไป 

๓. สรางโอกาส 
ทางการศึกษา 

๔. ผูเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาใหมีคุณภาพ 
ตามศักยภาพ 

๑.๓.๑  สรางโอกาสใหผูเรียนไดคนพบ
ศักยภาพของตนเองในการเรียนรู
การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 
 

๑.การดูแลระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

บริหารงานวิชาการ 

 
 



กลยุทธ เปาประสงค จุดเนน โครงการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ (ตอ) 
กลยุทธ เปาประสงค จุดเนน โครงการ / กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

๓. สรางโอกาสทางการ 
ศึกษา 

๔. ผูเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาใหมีคุณภาพ 
ตามศักยภาพ 

๑.๓.๑  สรางโอกาสใหผูเรียนไดคนพบ
ศักยภาพของตนเองในการเรียนรู
การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 

๑.การดูแลระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

บริหารงานวิชาการ 

๒. การจัดการเรียนรวม
ตนแบบ : การพัฒนา 
การจัดการเรียนรูแบบ 
สองภาษาสำหรับเด็ก 
หูหนวก ตามแนวการศึกษา
แบบวอลดอรฟ 

บริหารงานวิชาการ 
(การศึกษาพิเศษ) 

๑.๓.๒ โรงเรียนมีเครือขาย 
การจัดการศึกษา 

๑. เพ่ิมประสบการณ
ประสานแนวคิด กาวติดสู
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

บริหารงานวิชาการ 

๒.โรงเรียนพ่ี – โรงเรียน
นอง 

บริหารงานวิชาการ 

๓. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยการมีสวน
รวมของผูปกครอง ชุมชน 
และชมรมศิษยเกา 

บริหารงานท่ัวไป 

๔. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๕. ครูและบุคคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการศึกษาไดอยาง
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

๒.๑ ครูไดรับการพัฒนาองคความรู 
และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถภาพ
ในการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

๑.พัฒนาบุคลากร 
 

บริหารงานบุคคล 
 

 
 
 
 



กลยุทธ เปาประสงค จุดเนน โครงการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ (ตอ) 
กลยุทธ เปาประสงค จุดเนน โครงการ / กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

๔. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๕. ครูและบุคคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการศึกษาไดอยาง
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

๒.๑ ครูไดรับการพัฒนาองคความรู 
และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถภาพ
ในการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. พัฒนาครูสู
มาตรฐานสากล 

บริหารงานบุคคล 
(ครูภาษาอังกฤษ) 

๒.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

พัฒนาบุคลากร / เสริม
ขวัญและกำลังใจ 

บริหารงานบุคคล 

๕. พัฒนาการบริหาร

จัดการ 

๖. โรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

ท่ีมุงสรางองคกรสูมาตรฐานสากล  บนพ้ืนฐาน

ความเปนไทย อยางมีประสิทธิภาพ 

๓.๑ โรงเรียนมีการจัดองคกร 
โครงสราง ระบบการบริหารงาน 
พัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร 

๑. แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ปการศึกษา 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

บริหารงานท่ัวไป 

๒.แผนปฏิบัติการ 
ประจำปการศึกษา 

บริหารงานท่ัวไป 

๓.๒ โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอม
และการบริการ รวมท้ังพัฒนาแหลง
การเรียนรูภายในสถานศึกษาท่ีสงเสริม
ใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑. ปรับปรงุภูมิทัศน 
ซอมแซมอาคาร สถานท่ี  
หองเรียน หองประกอบ
และสิ่งอำนวยความสะดวก 

บริหารงานท่ัวไป 

๒.สงเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัย 

บริหารงานท่ัวไป 

๓. ปรับปรงุพัฒนาการ
ใหบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริหารงานท่ัวไป 

๔. สรางและปรบัปรุงแหลง
การเรียนรูในโรงเรียน 

บริหารงานท่ัวไป 

 
 



กลยุทธ เปาประสงค จุดเนน โครงการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ (ตอ) 
กลยุทธ เปาประสงค จุดเนน โครงการ / กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

๕. พัฒนาการบริหาร

จัดการ 

๖. โรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

ท่ีมุงสรางองคกรสูมาตรฐานสากล  บนพ้ืนฐาน

ความเปนไทย อยางมีประสิทธิภาพ 

๓.๓ โรงเรียนมีการประกันคุณภายใน
ของสถานศึกษาตามท่ีกฎกระทรวง
กำหนด 

๑.พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

บริหารงานท่ัวไป 

๓.๔ โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณ 
ท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ 

๑.การบริหารงบประมาณ
แบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

บริหารงาน
งบประมาณ 

๓.๕ โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษา 
เพ่ือมุงสรางองคกรสูมาตรฐานสากล  
บนพ้ืนฐานความเปนไทย 

๑. วิถีพอเพียง เคียงคู 
ภูมิปญญาไทย กาวไกล 
สูความยั่งยืน 

บริหารงานท่ัวไป 

๒. สงเสริมการบริหารงาน
ตามาตรฐานคุณภาพ 
OBECQA 

บริหารงานท่ัวไป 

 

 
 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนิยามวิสัยทัศน 
มุงสรางคนดี มีปญญา 
 คนดี หมายถึง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มุงพัฒนาใหผูเรียนมีศีลธรรม คุณธรรมและ
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยม ๑๒ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ศีลธรรม (Morality) หมายถึง ความประพฤติท่ีดีท่ีชอบท้ังศีลและธรรม ซ่ึงเปนกฎเกณฑของ
สังคมระดับตนสำหรับใหสมาชิกของสังคมประพฤติปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความสงบสุข ประกอบดวย 
  ๑.๑ เบญจศีล คือ ศีล ๕ หมายถึง ขอปฏิบัติตนข้ันพ้ืนฐานในทางพระพุทธศาสนา  
เพ่ือควบคุมความประพฤติทางกายและวาจา ใหตั้งอยูในความดีงามมีความปกติสุข เพ่ือใหเปนกติกา ขอหาม
ท่ีใชเปนการแกปญหาข้ันพ้ืนฐาน ๕ ปญหาหลัก ซ่ึงทำใหเกิดความสงบสุข ประกอบดวย ปาณาติบาต 
อทินนาทาน  กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาทา สุราเมรยมัชปมาทัฏฐาน 
  ๑.๒  เบญจธรรม คือ ธรรม ๕  หมายถึง ขอพึ งปฏิบั ติ  ๕  ประการ ตามคำสอน 
ทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงถือวาเปนเหตุใหผูปฏิบัติเจริญกาวหนา ประกอบดวย เมตตากรุณา สัมมมาอาชีวะ                   
กามสังวร สัจจะ สติสัมปชัญญะ 
 ๒. คุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก 
  2.๑ รักชาติ ศาสน กษัตริย  2.๒ ซ่ือสัตยสุจริต 
   2.๓ มีวินัย    2.๔ ใฝเรียนรู 
   2.๕ อยูอยางพอเพียง   2.๖ มุงม่ันในการทำงาน 
   2.๗ รักความเปนไทย   2.๘ มีจิตสาธารณะ 
 ๓. คานิยม ๑๒ ประการ 
  3.๑ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
   3.๒ ซ่ือสัตย เสียสละ อดทนได 
   3.๓ กตัญูตอพอ แม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
   3.๔ ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียน ท้ังทางตรงและทางออม 
   3.๕ รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
   3.๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผ และแบงปน 
   3.๗ เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข 
   3.๘ มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
   3.๙ มีสติรูตัว รูคิด รูทำ รูปฏบิัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
   3.๑๐ รูจักดำรงตนอยู โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
   3.๑๑ มีความเขมแข็งท้ังรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายตางๆ หรือกิเลส  
มีความละอายเกรงกลัวตอบาป 
   3.๑๒ คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวม ของชาติมากกวาของตนเอง 
 มีปญญา หมายถึง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบจัดการศึกษา ใหผูเรียนมีศีล สมาธิ ปญญา  
ใชหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ มุงพัฒนาใหผู เรียนเกิดสมดุล โดยคำนึงถึงหลักการ
พัฒนาการทางสมอง พหุปญญาอันจะนำไปสูสมรรถนะผูเรียน คุณลักษณะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 และ
ศักยภาพผูเรียนสูความพอเพียง เนนการบูรณาการเรียนรู สูความเปนสากล 
  1. ปญญา ตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง ความรูท่ัว คือ รูท่ัวถึงเหตุถึงผล รูอยางชัดเจน รูเรื่อง
บาปบุญคุณโทษ รูสิ่งท่ีควรทำควรละเวน เปนตน เปนธรรมท่ีคอยกำกับศรัทธา เพ่ือใหเชื่อประกอบดวย
เหตุผล ไมหลงเชื่ออยางงมงาย ประกอบดวย 



 
  1.1 สุตมยปญญา หมายถึง ปญญาท่ีเกิดจากการฟง การศึกษาเลาเรียน 
  ๑.๒ จินตามยปญญา หมายถึง ปญญาท่ีเกิดจากการคิดคน การตรึกตรอง 
   ๑.๓ ภาวนามยปญญา หมายถึง ปญญาท่ีเกิดจากการอบรมจิตใจ การเจริญภาวนา 
 2. สมรรถนะของผูเรียน 
   2.๑ ความสามารถในการสื่อสาร (Digital – Age literacy) 
   2.๒. ความสามารถในการคิด (Inventive Thinking) 
   2.๓ ความสามารถในการแกปญหา (Effective Communication) 
   2.๔ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต (Life skills) 
   2.๕ ความสามารถในการใชเทคโนโลยี (Searching for Information) 
  3. คุณลักษณะผูเรียนท่ีเปนสากล 

 ๓.๑ Learning to know หมายถึง การเรียนเพ่ือให มีความรูในสิ่ งตางๆ อันจะเปน
ประโยชนตอไป ไดแก การรูจักการแสวงหาความรู การตอยอดความรูท่ีมีอยู และการสรางความรูข้ึนมาใหม 

 ๓.๒ Learning to do หมายถึง การเรียนรู เพ่ือการปฏิบัติหรือลงมือทำ ซ่ึงนำไปสู  
การประกอบอาชีพ จากความรูท่ีไดศึกษามา รวมท้ังการปฏิบัติเพ่ือสรางประโยชนใหสังคม 

 ๓.๓ Learning to with the others หมายถึง การเรียนรูเพ่ือการดำเนินชีวิตอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุขท้ังในการดำเนินชีวิตในการเรียน ครอบครัว สังคม และการทำงาน 

 ๓.๔ Learning to be หมายถึง การเรียนรูเพ่ือใหรูจักตัวเองอยางถองแท รูถึงศักยภาพ 
ความถนัด ความสนใจของตนเอง สามารถใชความรู ความสามารถของตนเอง ใหเกิดประโยชนตอสังคม  
เลือกแนวทางการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ วางแผน การเรียนตอ การประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับ
ตนเอง 
 ๔. คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 
  ๔.๑ สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบดวย ภาษาแม ภาษาสำคัญของโลก ศิลปะ 
คณิตศาสตร การปกครองและหนาท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร 
  ๔.๒ ทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑ ไดแก ความรูเก่ียวกับโลก (Global Awareness) ความรู
เก่ียวกับการเงิน  เศรษฐศาสตร ธุรกิจ และการประกอบการ (Financial, Economics, Business and 
Entrepreneurial Literacy) ความรูดานการเปนพลเมืองท่ีดี (Civic Literacy) ความรูดานสุขภาพ (Health 
Literacy) ความรูดานสิ่งแวดลอม (Environmental Literacy) 
  ๔.๓ ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก ความคิดริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม 
การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา การสื่อสารและการรวมมือ 
  ๔.๔ ทักษะดานสารสนเทศ ไดแก ความรูดานสารสนเทศ ความรูเก่ียวกับสื่อ ความรูดาน
เทคโนโลย ี
  ๔.๕ ทักษะดานชีวิตและอาชีพ ไดแก ความยืดหยุนและการปรับตัว การริเริ่มสรางสรรค
และเปนตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม การเปนผูสรางหรือผูลิต (Productivity) และ
ความรับผิดชอบเชื่อถือได (Accountability) ภาวะผูนำและความรับผิดชอบ (Responsibility) 
      ๕. ศักยภาพผูเรียนสูความเปนพลโลก 
  ๕.๑ เปนเลิศวิชาการ   ๕.๒ สื่อสารสองภาษา 
   ๕.๓ ล้ำหนาทางความคิด   ๕.๔ ผลิตงานอยางสรางสรรค 
   ๕.๕ รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก 
 
 



พัฒนาสูมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาสูมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีการพัฒนาคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ ท้ังดานการบริหารและบุคลากร ในการเพ่ิมพูนสมรรถนะท่ีจะกอเกิดความกาวหนา 
ในการดำเนินกิจการไปสูเปาหมายรวมกันขององคกรตามมาตรฐานสากล ซ่ึงรวมถึงการสรางบรรยากาศ                   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูความยั่งยืน 
 ๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู และการปฏิบัติตน 
ของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศใหดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน 
โดยมีเปาหมายมุงใหเกิดความสมดุลและพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง  
ท้ังทางดานสังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกไดเปนอยางดี ซ่ึงจะประกอบดวย 
   ๑.๑ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัว 
ท่ีดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน 
   ๑.๒ เง่ือนไขพ้ืนฐาน (คุณธรรมนำความรู) ซ่ึงจะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และ
ความระมัดระวังอยางยิ่งในการนำวิชาตางๆมาใชในการวางแผน การดำเนินการทุกข้ันตอน การเสริมสราง
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีความสำนึก 
ในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดำเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร  
มีสติปญญา และความรอบคอบ 
   ๑.3 แนวทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
         1) การบริหารสถานศึกษา ไดแก จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยูอยาง
พอเพียง สรางวัฒนธรรมองคกร ใชทรัพยากรอยางพอเพียง ปลูกฝงใหเปนวิถีชีวิต ชุมชนสัมพันธ  
   ๒) การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ไดแก กำหนดมาตรฐานการเรียนรู ชั้นป 
(รายวิชาพ้ืนฐาน/บูรณาการ) จัดทำหนวย/แผนการเรียนรู จัดกิจกรรมการเรยีนรู จัดทำสื่อ/แหลงการเรียนรู 
จัดทำเครื่องมือวัด/ประเมินผล เกณฑการผานระดับชั้น 
   ๓) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
       - กิจกรรมแนะแนว ใหบริการแนะแนว และระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน 
       - กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ ยุวกาชาด โครงการ ชมรม ชุมนุม  
       - กิจกรรมเพ่ือสังคม/จิตสาธารณะ เนนการมีสวนรวม การทำงานกลุม  
การเห็นคุณคาของการอยูรวมกันในสังคม 

๒. โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) หมายถึง การจัดหลักสูตร การสอน
การบริหารท่ีมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล ท่ีสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพ เนนการศึกษาคนควา 
ดวยตนเอง (Independent study) มีกระบวนการพัฒนาผูเรียนสูคุณภาพท่ีคาดหวัง โดยใชบันได ๕ ข้ัน 
ของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ไดแก 
  ๒.๑ การตั้งประเด็นคำถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) 
  ๒.๒ การสืบคนความรู (Searching for Information) 
  ๒.๓  การสรุปองคความรู (Knowledge Formation) 
  ๒.๔ การสื่อสารและนำเสนออยางมีประสิทธิภาพ (Effective  Communication) 
  ๒.๕ การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public  Service) 



 
  การจัดกระบวนการเรียนรูตามบันได 5 ข้ันดังกลาว สามารถดำเนินการไดหลากหลายวิธี และการ
ใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง “Independent Study : IS” ซ่ึงจัดแบงเปนสาระการเรียนรู 3 สาระ 
ประกอบดวย 
  * IS ๑ – การศึกษาคนควาและสรางองคความรู (Research and Knowledge Formation) 
 * IS ๒ – การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) 
 * IS ๓ – การนำองคความรูไปใชบริการสังคม (Social Service Activity) 
 ๓. การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูเพ่ิมเติมท่ีมีความเปนสากล 
 จากการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากลของหลายประเทศ
พบวาโรงเรียนตางๆ ไดจัดสาระเพ่ิมเติมจำนวน 6 สาระหลัก ไดแก 
  3.๑ ทฤษฎีความรู (Theory of Knowledge) 
  3.๒ การเขียนความเรียงข้ันสูง (Extended - Essay) 
  3.๓ กิจกรรมโครงงานสาธารณประโยชน ท่ี เกิดจากการคิดสรางสรรคสูการปฏิบัติ 
ของผูเรียนท่ีเรียกชื่อวา CAS (Creativity , Actions , Service) 
  3.๔ โลกศึกษา (Global Education) เพ่ือใหผู เรียนมีวิสัยทัศนและมี คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงคของความเปนพลโลก (World Citizen)  
  3.๕ ภาษาอังกฤษ 
  3.๖ ภาษาตางประเทศภาษาท่ี 2 
  นอกจากนี้ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกำหนดมาตรฐานการเรียนรู เปนเปาหมาย
สำคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรู ระบุสิ่งท่ีผูเรียนพึงรูและปฏิบัติได มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ท่ีตองการใหเกิดแกผูเรียนเม่ือจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการวิเคราะหสถานศึกษา 
 

ปจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดเดน จุดควรพัฒนา 

ดานสถานศึกษา 
  1. การดำเนินงานของโรงเรียนตามแนวพระราชดำริใน 
สมเด็จองคประธานคณะกรรมการโรงเรียน ความตองการ
ของผูปกครองและแนวทางการพัฒนาประเทศ จึงสนอง
ความตองการของนักเรียน ชุมชน และสอดคลองกับการ
พัฒนาประเทศ 
  2. สถานศึกษาสามารถพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา 
วิสัยทัศน สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีอัตลักษณและเอกลักษณ
ท่ีไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวน 
  3. การดำเนินงานโครงการพิเศษ คือ โครงการนอมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาการศึกษา ทำให
ไดรับการคัดเลือกจากตนสังกัดใหเปนโรงเรียนตนแบบ 
  4. โรงเรียนใหบริการทางการศึกษา เนนผลการศึกษา       
ท่ีมีคุณภาพสูงใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข  
จึงเปนผลให ผูเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนและ
การศึกษาตอในระดับสูง 
  5. โรงเรียนใหบริการโดยใหโอกาสเด็กปกติและเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษ (หูหนวก) สามารถสนองความตองการ
ของสังคมไดอยางดี 
  6. การจัดระบบองคกรชัดเจน ถูกตอง มีสายการปฏิบัติงาน
แตละภารกิจชัดเจน ทำใหการบริหารมีประสิทธิภาพ สงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมของโรงเรียน 
  7. ผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายรวมกันกำหนดวิสัยทัศน 
นโยบาย เปาประสงค และภารกิจ ทำใหบุคลากรมีทิศทาง 
ในการทำงาน สงผลใหทำงานบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ดานสถานศึกษา 
  ๑. การจัดการศึกษาหลายระดับทำให
หองปฏิบัติการในบางวิชาไมเพียงพอตอจำนวน
นักเรียน 
๒. โรงเรียนควรเนนความกาวหนาสูความเปน
สากล มุงเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ใหมากข้ึน 
๓. การจัดหลักสูตรท่ีเนนผูเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางการไดยนิ ควรไดรับการพัฒนา
ตามยุคสมัย 
 
 
 

ดานผูเรียน 
  ๑. ผูเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ       
อันพึงประสงค ประพฤติตนเรียบรอย 
  ๒. ผูเรียนเปนผูมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสุขนิสัย        
ท่ีด ี
  ๓. ผูเรียนมีทักษะในการทำงาน โดยเฉพาะทางดานวิชาชีพ
ในวัง ไดแก การรอยดอกไม การทำเครื่องหอม 
๔. ผูเรียนมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบรอยตามอัตลักษณของ
โรงเรียน “มารยาทงาม บุคลิกภาพดี วจีไพเราะ บมเพาะ 
จิตอาสา” 

ดานผูเรียน 
 ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ ( O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษา
ปท่ี ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓  เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 
ไมนอยกวารอยละ ๕ ในทุกกลุมสาระวิชา 
๒. ทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะการพูดให
ถูกตองเหมาะสมตามหลักการพูดในท่ีสาธารณะ 
๓. ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 



 
ปจจัยภายในสถานศึกษา 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 
ดานคร ู
  ๑. ครูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถตรงกับงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. ครูไดรับการพัฒนาดวยวิธีการหลากหลายท้ังการอบรม 
ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูสงผลตอการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน และผูเรียน 
  ๓. ครูมุงม่ัน สามัคคี เสียสละตอภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
ทำใหผลการดำเนินงานของโรงเรียนบรรลุผลตามเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ 

ดานคร ู
  ๑. ครูบางคนยังมีขอมูลการวิเคราะหผูเรียน
เปนรายบุคคลดานการจัดการเรียนรูไมชัดเจน 
  ๒. ครูยังตองพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  ๓. ครูยังไมเพียงพอตอการจัดการเรียน 
การสอน 
  ๔. โรงเรียนขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะทาง
ในการสอนวิชาพิเศษตามพระราชดำริ เชน  
พลศึกษา ยิมนาสติก ดนตรีไทย ดนตรีสากล 
ตองขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืน และ 
จางบุคคลภายนอก ทำใหไมคลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน 
 

  ๕. จำนวนบุคลากรตองใชมากกวาเกณฑปกติ 
เนื่องจากขนาดของหองเรียนเล็กกวามาตรฐาน
และการจัดการศึกษาพิเศษเฉพาะทาง 
๖. ครูควรไดรับการพัฒนาดานเทคโนโลยี และ
ทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม เพ่ือ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ดานผูบริหาร 
  ๑. ผูบริหารมีภาวะผูนำ มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ 
  ๒. สถานศึกษามีหลักสูตรและสื่อท่ีเหมาะสมตอการเรียนรู 
  ๓. สถานศึกษามีความสัมพันธท่ีดีตอชุมชน 

ดานผูบริหาร 
 ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศภายใน 
 
 
 

ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
๑. สถานศึกษาสามารถพัฒนาใหบรรลุเปาหมาย 
ตามปรัชญา วิสัยทัศน มีอัตลักษณ เอกลักษณ ท่ีไดรับ 
การยอมรับจากทุกภาคสวน 

ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
- 
 

ดานมาตรการสงเสริม 
๑. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. สงเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพ่ือปลูกจิตสำนึกความเปนไทยใหกับผูเรียน 
๓. สงเสริมระบบดูแลชวยเหลอืผูเรียน 
๔. สงเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผูดอยโอกาสและผูพิการ 
๕. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องใหบุคคลากร
และผูเรียนมีโอกาสในการเรียนรูท่ีหลากหลายในทุกดาน  

ดานมาตรการสงเสริม 
๑. ควรสงเสริมและสนับสนุนการชวยเหลือ
ผูเรียนเปนรายบุคคล 
๒. ควรสนับสนุนทุนการศึกษากับผูเรียนใหมาก
ข้ึน 
 



ปจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดเดน จุดควรพัฒนา 

มีประสบการณการเรียนรูจากกิจกรรมและแหลงเรียนรูตางๆ 
๖. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนอยาง
จริงจัง 
ดานงบประมาณ 
๑. ใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา 
๒. สถานศึกษามีระบบท่ีสามารถตรวจสอบในการใช
งบประมาณตามระเบียบราชการไดอยางถูกตอง 

ดานงบประมาณ 
๑. ควรจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนา
ผูเรียนใหมากข้ึน 
๒. ใหครูทุกคนมีสวนรวมในการพิจารณา
เก่ียวกับการจายเงินของโรงเรียน 

ดานอ่ืนๆ 
- 

ดานอ่ืนๆ 
- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปจจัยภายนอกสถานศึกษา 

โอกาส อุปสรรค 
๑. หนวยงานตนสังกัด หนวยงานภายนอก เชน บริษัท 
นานมีบุคส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
โรงเรียนชางฝมือในวังชาย วังหญิง ฯลฯ ใหการสนับสนุน 
  ๒. คณะกรรมการสถานศึกษาเขมแข็ง โดยเฉพาะสมเด็จ
องคประธาน ไดใหการสนับสนุน ชวยเหลือและใหคำปรึกษา
ตามโอกาส ทำใหสถานศึกษาสามารถพัฒนาสถานศึกษา 
ใหมีคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓. สถานศึกษาเปนสถานศึกษาในพระบรมมหาราชวัง 
ไดรับพระราชทานความอุปถัมภจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อยางสูงสุด 
  ๔. มีแหลงเรียนรูท่ีสำคัญของประเทศอยูใกลสถานศึกษา 
  ๕. การรักษาความปลอดภัยในดานตาง ๆ ของ
สถานศึกษาเปนไปอยางดี 
  ๖. การคมนาคมสะดวก เนื่องจากอยูใจกลาง
กรุงเทพมหานคร 
  ๗. ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย คานิยม และความ
เจริญกาวหนาทางวิชาการในสังคมยุคโลกาภิวัฒน มีผลให
โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาใหนักเรียนมีคุณภาพ
ภายใตวัฒนธรรมไทย 
  ๘. นโยบายการปฏิรูปการศึกษาทำใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง และสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 

  ๑. ขาดงบประมาณสนับสนุนท่ีเปนคา
สาธารณูปโภค งบประมาณซอมแซมอาคารเรียน
และเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ 
  ๒. หนวยงานตนสังกัดยังไมสามารถจัดสรร
อัตรากำลังมาแกปญหาการขาดแคลนครูท่ีมา
ทดแทนอัตราเกษียณและยายไป 
 ๓. สภาพเศรษฐกิจของผูปกครองนักเรียนยังมี
สภาพเศรษฐกิจยากจนถึงปานกลาง ทำใหไม
สามารถชวยเหลือสถานศึกษาไดอยางเต็มท่ี 
  ๔. ผูปกครองมีอาชีพรับจางและทำงานสังกัด
สำนักพระราชวัง เปนกลุมท่ีสวนใหญตองใช
แรงงานในการประกอบอาชีพการทำงานท่ีเปนไป
ตามเวลาราชการปกติ รายไดและการศึกษาไมสูง
นัก กลุมนี้จะมีแนวคิดวาโรงเรียนมีหนาท่ี
รับผิดชอบนักเรียนเรื่องการศึกษา จึงใหความ
สนใจกิจกรรมโรงเรียนนอย 
  ๕. เทคโนโลยีกาวหนาและเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว สงผลใหการพัฒนาบุคลากรไมทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 
  ๖. เทคโนโลยีกาวหนาและทันสมัย แตสภาพ
ท่ีตั้งของอาคารท่ีอยูหางไกลกัน สงผลตอการ
นำมาใช และคาใชจายในการดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน รอบปการศึกษา 2558 



1. ระดับการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ 
โดยหนวยงานตนสังกัด 

ดานคุณภาพผูเรียน  
มาตรฐานท่ี ๑  เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๒  เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๓  เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
ดานการจดัการศึกษา   
มาตรฐานท่ี ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี 
                ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๖ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยาง 
                  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๗ แนวการจัดการศึกษา  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน 
                  ของสถานศึกษาตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ดานคณุภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู   
มาตรฐานท่ี ๙  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน 
                 ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ดานอัตลักษณของสถานศกึษา   
มาตรฐานท่ี ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย   
                 ตามปรัชญา วสิัยทัศน และจุดเนนของ 
                 การศึกษาปฐมวัย 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

ดานมาตรการสงเสริม  
มาตรฐานท่ี ๑๑ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย และแนวทาง 
                 ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน     

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

รวมทุกมาตรฐาน ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายใน 



 
ผลการประเมินตนเอง 

ของสถานศึกษา 
ผลการติดตาม ตรวจสอบ 
โดยหนวยงานตนสังกัด 

ดานคุณภาพผูเรียน  
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ึงประสงค ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
                   รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  
                  คิดสรางสรรค ตดัสินใจ แกปญหาไดอยางมสีต ิ
                  สมเหตุผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕  ผูเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ำเปนตามหลักสตูร ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๖  ผูเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถ 
                  ทำงานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติทีด่ีตออาชีพสุจริต 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ดานการจัดการศึกษา   
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมปีระสทิธภิาพ 
                  และเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘  ผูบริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหนาที่อยางม ี
                   ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน  
                   ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมปีระสทิธิภาพ 
                   และเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู 
                 และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและ 
                  การบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน 
                 ของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู   
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนบัสนุน 
                ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

ดานอัตลักษณของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม 
                วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กำหนดข้ึน 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

ดานมาตรการสงเสริม  
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการ 

     ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษา 
     ใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน     

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

รวมทุกมาตรฐาน ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

 
 

ผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  



 

รายการ 
การดำเนินงาน (ระดับคะแนน) 

ดีเย่ียม 
(๕) 

ดีมาก 
(๔) 

ดี 
(๓) 

พอใช 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑.  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      
๒. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     

๓. จัดระบบบรหิารและสารสนเทศ      
๔. การดำเนินงานตามแผน      
๕. จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา      
๖. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา      
๗.  การจัดทำรายงานประจำป      
๘. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง      

รวมคะแนน ๔๐.๐๐     
สรุปคาเฉล่ีย ๔๐.๐๐ ÷ ๘ = ๕ ระดับดีเย่ียม 

เกณฑการประเมิน  
  ๐๐.๐๐ – ๒.๔๙  ปรับปรุง   ๒.๕๐ – ๒.๙๙  พอใช  ๓.๐๐ – ๓.๗๔ ดี 
 ๓.๗๕ – ๔.๔๙  ดีมาก  ๔.๕๐ – ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

๑.  ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก จำแนกตามกลุมตัวบงช้ี การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษา
ปฐมวัย (๒ – ๕ ป) ประเภทโรงเรียน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบงชีท้ี่ ๑  เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย  ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงชีท้ี่ ๒  เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย  ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงชีท้ี่ ๓  เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวยั  ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงชีท้ี่ ๔  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย  ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงชีท้ี่ ๕  เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงชีท้ี่ ๖  ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสำคัญ ๓๕.๐๐ ๓๑.๐๐ ดี 
ตัวบงชีท้ี่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๔.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงชีท้ี่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุมตัวบงชีอั้ตลักษณ    
ตัวบงชีท้ี่ ๙  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณธิาน/วิสัยทศัน พันธกิจ 
                   และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบงชีท้ี่ ๑๐  ผลการพฒันาตามจุดเนนและจุดเดนทีส่งผลสะทอน 
                    เปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    
ตัวบงชีท้ี่ ๑๑  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาท 
                     ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 



 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ 
คุณภาพ 

ตัวบงชีท้ี่ ๑๒  ผลการสงเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
                     รักษามาตรฐาน และพฒันาสูความเลิศที่สอดคลองกับ 
                     แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๔.๐๐ ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ป) ประเภทโรงเรียน 

•  ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  ๙๔.๐๐ คะแนน 

•  มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 

•   ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้  ตั้งแต ๘๐ คะแนนขึ้นไป          ใช     ไมใช 

•   มีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบงชี้  จาก ๑๒ ตัวบงชี ้  ใช     ไมใช 

•   ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน   ใช     ไมใช 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ป) 
           สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 



     ๒.  ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุมตัวบงชี้ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน :     
     ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบงชี้ท่ี ๑  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๒ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๒  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค ๑๐.๐๐ ๙.๗๗ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๓  ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๑๑ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๔  ผูเรียนคิดเปนทำเปน ๑๐.๐๐ ๘.๘๙ ดี 
ตัวบงชี้ท่ี ๕  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ๒๐.๐๐ ๑๑.๒๐ พอใช 
ตัวบงชี้ท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน 
                เปนสำคัญ 

๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพฒันาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
                และตนสังกัด 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    
ตัวบงชี้ท่ี ๙  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 
               วัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอน 
                เปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ท่ี ๑๑  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสรมิบทบาท 
                ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๒  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเลิศ ท่ีสอดคลองกับ 
                แนวทางการปฏิรปูการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๔๙ ดี 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ต้ังแต ๘๐ คะแนนขึ้นไป   ใช     ไมใช 

สถานศึกษามีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบงชี้  จากทั้งหมด ๑๒ ตัวบงชี ้  ใช     ไมใช 
สถานศึกษาไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุง หรือ ตองปรับปรุงเรงดวน   ใช     ไมใช 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

 
 
 

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  
     *จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของหนวยงานตนสังกัด 
  จุดเดน 
  ๑. ระบบชวยเหลือนักเรียน การวิเคราะหเด็กเปนรายบุคคล และการสงตอเพ่ือพัฒนาเด็กเปนระบบ 
  ๒. กิจกรรมและโครงงาน มีความเปนเอกลักษณ สอดคลองกับบริบทของโรงเรยีน 



 
  ๓. กิจกรรมบูรณาการ ชัดเจน โดดเดน ท่ีสงเสริมอัตลักษณของโรงเรียน 
  จุดท่ีควรพัฒนา 
  - 
  ขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  ๑. การเสนอขอมูลประกอบคุณภาพผูเรียน หากเพ่ิมเติมขอมูลเชิงคุณภาพนักเรียนเปนรายบุคคล จะทำให
สอดคลองกับจุดเดน 
  ๒. การนำเสนอภาพกิจกรรมในแฟมผลงาน ควรแสดงวัน เวลาของการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมเรื่องราว พัฒนาการ
ของโครงการ กิจกรรม อยางตอเนื่อง 
     *จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
  จุดเดน 
 สถานศึกษาสามารถพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญาวิสัยทัศน สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีอัตลักษณและเอกลักษณท่ี
ไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวน 
 การดำเนินงานโครงการพิเศษ คือ โครงการนอมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาการศึกษา 
ทำใหไดรับการคัดเลือกจากตนสังกัดใหเปนโรงเรียนแกนนำ 
  จุดควรพัฒนา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะผลสอบ O – Net ยังอยูในระดับพอใช และตองปรับปรุง โดยเฉพาะกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทยซ่ึงมีครูจำนวนนอย 
 ครูบางคนยังมีขอมูลการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลดานการจัดการเรียนรูไมชัดเจน 
ขอเสนอแนะการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

       ๑.  ดานผลการจัดการศึกษา 
 ๑.๑ ครูควรจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนใหสูงข้ึนใน
ทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยนำผลการสอบ O – Net  ของสถานศึกษามาวิเคราะหหาจุดออน เชน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงครูผูสอนตองวิเคราะหวาเกิดจากอะไร เพ่ือจะไดหาทางซอมเสริมเด็กไดตรงตามสิ่งท่ีเด็กไมเขาใจใน
เนื้อหา 
 ๑.๒ สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาการเรียนรูของผูเรียน ท้ังการแกปญหา
ขณะจัดการเรียนรู และแกปญหาผูเรียนท่ีเรียนรูชาเปนรายบุคคล โดยครูควรมีขอมูลผูเรียนดานการเรียนรูในแตละ
มาตรฐานการเรียนรู หรือแตละหนวยการเรียนรวมไปถึงสาเหตุท่ีสงผลเพ่ือจะไดแกปญหาผูเรียนไดตรงประเด็น 
       ๒. ดานการบริหารจัดการศึกษา 
 ๒.๑ เนื่องจากกิจกรรมภูมิปญญาไทยในวังหลวงประสบผลสำเร็จอยางมาก ดังนั้นสถานศึกษาควรขยายผลเพ่ือให
เกิดผลท่ียั่งยืน และพัฒนาไปสูการเปนมืออาชีพในอนาคตโดยนำกิจกรรมตางๆ เหลานี้มาจัดทำเปนหลักสูตรทองถ่ิน โดย
จัดทำเปนรายวิชาเพ่ิมเติมในชั้นมัธยมศึกษาตอนตนใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติสัปดาหละ ๒ ชั่วโมง ซ่ึงสามารถจัดทำเปน
รายวิชาท่ีพัฒนาไปสูความเชี่ยวชาญได เชน การประดิษฐดอกไมสด  ๑ – ๒ ซ่ึงมีความเขมขนของเนื้อหาตามลำดับ ซ่ึงทาง
สถานศึกษามีวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญอยูแลว 
 ๒.๒ ในการพัฒนาครูตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา นอกจากการพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย สอดคลองกับเนื้อหาและธรรมชาติวิชาแลว การวิเคราะหผูเรียนดานพัฒนาการดานการ
เรียนรูเปนรายบุคคล เนื่องจากความสามารถในการเรียนรูของเด็กมีความแตกตางกันชัดเจน เพ่ือนำมาเปนขอมูลการ
จัดการเรียนรูสำหรับเด็กท่ีมีความแตกตางกัน หรือพัฒนานวัตกรรมสำหรับใชแกปญหาผูเรียนตอไป 
       ๓. ดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาการเรียนรูของผูเรียนท้ังการแกปญหาขณะ
จัดการเรียนรูและแกปญหาผูเรียนท่ีเรียนรูชาเปนรายบุคคล โดยครูควรมีขอมูลผูเรียนดานการเรียนรูในแตละมาตรฐาน
การเรียนรู หรือแตละหนวยการเรียนรวมไปถึงสาเหตุท่ีสงผลเพ่ือจะไดแกปญหาผูเรียนไดตรงประเด็น 



       ๔. การประกันคุณภาพภายใน  
 สถานศึกษาควรมีฝายประกันคุณภาพภายใน ดวยการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ อาจพิจารณาจาก
บุคลากรท่ีใกล หรือเกษียณอายุท่ีมีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาในระดับประถมวัย ท่ีสำคัญคือ ตองมีความรักองคกร
และพรอมท่ีจะชวยพัฒนาสถานศึกษา จะสงผลตอคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาอยางยั่งยืน 
        นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเปนประโยชนตอสังคม 
  ๑. โครงการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๒. โครงการรอยดวงใจ ปฐมวัย ตามรอยเจาฟานักอาน 
  ๓. โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 
  ๔. รายงานผลการจัดการเรียนรูของนักเรียนท่ีบกพรองทางการไดยินในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ
สองภาษาสำหรับเด็กหูหนวกตามแนวการจัดการศึกษาของวอลดอรฟ 
  ๕. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
  ๖.  การจัดกิจกรรมบูรณาการลานวัด ลานวัง 
 

สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
       * สรปุการประเมินคุณภาพภายใน  
 สภาพปญหา 
 ๑. การขาดแคลนครูมาทดแทนผูท่ียายไป เกษียณอายุราชการ และเกษียณกอนกำหนด ไมทันกับความตองการ
ของโรงเรียน 
 ๒. งบประมาณสนับสนุนคาสาธารณูปโภค ซอมอาคารเรียน เครื่องมือ อุปกรณตางๆ 
 จุดเดน 
 ๑. การจัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรูสูลานวัดลานวัง เนนเรื่องภูมิปญญาไทยในวังหลวง 
 ๒. นักเรียนมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบรอยตามอัตลักษณของโรงเรียน “มารยาทงาม บุคลิกภาพดี วจีไพเราะ” 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 ๑. การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ๒. การทำวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง 
       ๑๒.๒ สรุปการประเมินคุณภาพภายนอก 
 สภาพปญหา 
 อัตรากำลังครูไมเพียงพอ 
 จุดเดน 
 การพัฒนาโรงเรียน นักเรียน ใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน มีอัตลักษณ เอกลักษณ ท่ีไดรับการยอมรับ 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู  
 

เกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในสถานศึกษา 
ปการศึกษา 2559 – 2562 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (การศึกษาปฐมวัย) 
มาตรฐานดานผูเรียน 
มาตรฐานท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 
เกณฑประเมิน 

1.1   เด็กรอยละ  90.00  มีน้ำหนัก  สวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 



 
1.2   เด็กรอยละ  90.00  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย   
1.3   เด็กรอยละ  90.00  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
1.4  เด็กรอยละ  90.00  หลีกเลี่ยงตอสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 
เกณฑประเมิน 

2.1   เด็กรอยละ  90.00  ราเริงแจมใส มีความรูสึกท่ีดีตอตนเอง 
2.2   เด็กรอยละ  90.00  มีความม่ันใจและกลาแสดงออก 

                     2.3  เด็กรอยละ  90.00  ควบคุมตนเองไดเหมาะสมกับวัย   
2.4  เด็กรอยละ  90.00  ชืน่ชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ   

มาตรฐานท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม 
เกณฑประเมิน 

3.1   เด็กรอยละ  90.00  มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคำสั่งสอนของพอ แม ครูอาจารย 
3.2   เด็กรอยละ   90.00  มีความซ่ือสัตย สุจริต ชวยเหลือแบงปน 
3.3   เด็กรอยละ   90.00  เลนและทำงานรวมกับผูอ่ืนได 
3.4    เด็กรอยละ   90.00 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาท่ีตนนับถือ 

มาตรฐานท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา 
เกณฑประเมิน 

4.1   เด็กรอยละ  90.00  สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจและรักการเรียนรู 
4.2   เด็กรอยละ  90.00  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางๆท่ีเกิดจากประสบการเรียนรู 
4.3   เด็กรอยละ  90.00  มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย   
4.4   เด็กรอยละ  90.00  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
4.5   เด็กรอยละ  90.00  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
เกณฑประเมิน 

5.1  เด็กรอยละ  90.00  เขาใจปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการศึกษาปฐมวัยและ              
         สามารถนำมาประยุกตใชในการจัดประสบการณ 

5.2  เด็กรอยละ  90.00  จดัทำแผนการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา 
     ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
     สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล 
5.3  เด็กรอยละ  90.00  บริหารจัดการชั้นเรียนท่ีสรางวินัยเชิงบวก   
5.4  เด็กรอยละ  90.00  ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก 
5.5  เด็กรอยละ  90.00  ใชเครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอยางหลากหลาย 
     และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง 
5.6  เด็กรอยละ  90.00  วจิัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีตนเองรับผิดชอบและใชผล 
     ในการปรับการจัดประสบการณ 
5.7  เด็กรอยละ  90.00  จดัสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา   
5.8  เด็กรอยละ  90.00  มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็กและผูปกครอง 
5.9  เด็กรอยละ  90.00  มีวุฒิและความรูความสามารถในดานการศึกษาปฐมวัย 
5.10 เด็กรอยละ  90.00 จดัทำสารนิทัศนและนำมาไตรตรองเพ่ือใชประโยชนในการพัฒนาเด็ก 



มาตรฐานท่ี 6 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
เกณฑประเมิน 

6.1  ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  
6.2  ผูบริหารมีวิสัยทัศนภาวะผูนำและความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6.3  ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินผลหรือการวิจัย 
   เปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ 
6.4  ผูบริหารสามารถบริหารจัดการใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
6.5  ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 
6.6  ผูบริหารใหคำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาปฐมวัย 
       เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
6.7   เด็ก ผูปกครอง ชุมชน พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

  มาตรฐานท่ี 7  แนวการจัดการศึกษา  
  เกณฑการประเมิน 
   7.1  มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  
         ตามเกณฑพิจารณา 2 ขอ 
   7.2  มีระบบและกลไกใหผูท่ีมีสวนรวมทุกฝายตระหนักรูและเขาใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
         ตามเกณฑพิจารณา 4 ขอ 
   7.3  จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูและความเขาใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยตาม 
         เกณฑพิจารณา 4 ขอ 
   7.4  สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และทองถ่ินตามเกณฑ 
         พิจารณา 5 ขอ 
   7.5  จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอยางรอบดาน ตามเกณฑพิจารณา 12 ขอ 
  มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
  เกณฑการประเมิน 
   8.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
   8.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง พัฒนาคุณภาพ 
         ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   8.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศ ในการบริหารจัดการ 
   8.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
         ของสถานศึกษา 
   8.5 นำผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
         อยางตอเนื่อง 
   8.6 จัดทำรายงานประจำปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
  มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  มาตรฐานท่ี 9 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 
  เกณฑการประเมิน 
   9.1 เปนแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ 
            พิจารณา 3 ขอ 
   9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน  
         และองคกรท่ีเก่ียวของ ตามเกณฑพิจารณา 4 ขอ 



 
  มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
  มาตรฐานท่ี 10 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนของการศึกษา
ปฐมวัย 
  เกณฑประเมิน 
   10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กใหบรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนน 
           การจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  ตามเกณฑพิจารณา 5 ขอ 
   10.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย ตามเกณฑพิจารณา 5 ขอ 
 
 
  มาตรฐานมาตรการสงเสริม 
  มาตรฐานท่ี 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปทางการศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพใหสูงข้ึน 
  เกณฑประเมิน 

11.1 จดัโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตามนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  
           ตามเกณฑพิจารณา 5 ขอ 

11.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย ตามเกณฑพิจารณา 5 ขอ 
 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
  มาตรฐานดานผูเรียน 
  มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนมีสุขภาพท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
  เกณฑการประเมิน 
   1.1  ผูเรียนรอยละ  90.00  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
   1.2  ผูเรียนรอยละ  90.00  มีน้ำหนักสวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
   1.3  ผูเรียนรอยละ  90.00  ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก 
                    สภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุและปญหาทางเพศ 
   1.4   ผูเรียนรอยละ  90.00  เห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
   1.5   ผูเรียนรอยละ  90.00  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรติผูอ่ืน 
   1.6   ผูเรียนรอยละ  90.00  สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป /  
             กีฬา /นันทนาการตามจินตนาการ 
  มาตรฐานท่ี 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 
  เกณฑประเมิน   

  2.1  ผูเรียนรอยละ  90.00  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 
  2.2  ผูเรียนรอยละ  90.00  เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
  2.3  ผูเรียนรอยละ  90.00  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 
  2.4  ผูเรียนรอยละ  90.00  ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

  มาตรฐานท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
  เกณฑประเมิน   
   3.1  ผูเรียนรอยละ  90.00  มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด 
           แหลงเรียนรูและ สื่อตางๆรอบตัว 
   3.2  ผูเรียนรอยละ  90.00  มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพ่ือคนควา 



           หาความรูเพ่ิมเติม 
   3.3  ผูเรียนรอยละ  90.00  เรียนรูรวมกันเปนกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน 
   3.4  ผูเรียนรอยละ  90.00  ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนำเสนอผลงาน 
  มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกไขปญหาได
อยางมีสติ สมเหตุผล 
  เกณฑประเมิน   
   4.1  ผูเรียนรอยละ  85.00  สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟงและดู และสื่อสารดวยการพูด 
           หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
   4.2  ผูเรียนรอยละ  85.00  นำเสนอวิธีคิดวิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
   4.3  ผูเรียนรอยละ  85.00  กำหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
   4.4  ผูเรียนรอยละ  85.00  มีความคิดริเริ่มและสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 
  มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจำเปนตามหลักสูตร 
  เกณฑประเมิน   
   5.1  ผูเรียนรอยละ  50.00  มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรูระดับดี 
   5.2  ผูเรียนรอยละ  80.00  มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรระดับดี 
   5.3  ผูเรียนรอยละ  80.00  มีผลการประเมินการอานคิดวิเคราะห และเขียนระดับดี 
   5.4  ผูเรียนรอยละ  50.00  มีผลการทดสอบระดับชาติระดับดี 
  มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดีตอ
อาชีพสุจริต 
  เกณฑประเมิน  
   6.1  ผูเรียนรอยละ  90.00  วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ 
   6.2  ผูเรียนรอยละ  90.00  ทำงานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานตนเอง 
   6.3  ผูเรียนรอยละ  90.00  ทำงานรวมกับผูอ่ืน 
   6.4  ผูเรียนรอยละ  90.00  มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพ 
                  ท่ีตนเองสนใจ 
  มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 
  มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  เกณฑประเมิน 
   7.1  ผูเรียนรอยละ  90.00  มีการกำหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรูทักษะ 
           กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
   7.2  ผูเรียนรอยละ  90.00  มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผน 
           การจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 
   7.3  ผูเรียนรอยละ  90.00  ออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 
           และพัฒนาทางสติปญญา 
   7.4  ผูเรียนรอยละ  90.00  ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปญญา 
           ของทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 
   7.5  ผูเรียนรอยละ  90.00  มีการวัดและการประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  
           ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
   7.6  ผูเรียนรอยละ  90.00  ใหคำแนะนำคำปรึกษาและแกไขปญหาใหแกผูเรียน ท้ังดานการเรียน 



 
           และคุณภาพชีวิต ดวยความเสมอภาค 
   7.7  ผูเรียนรอยละ  90.00  มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการเรียนรูในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและ 
           ใชผลในการปรับการสอน 
   7.8  ผูเรียนรอยละ  90.00  ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี และเปนสมาชิกท่ีดีของ 
           สถานศึกษา 
   7.9  ผูเรียนรอยละ  90.00  จัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลา  
           เต็มความสามารถ 
  มาตรฐานท่ี 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  เกณฑประเมิน   

  8.1  ผูบริการมีวิสัยทัศน ภาวะผูนำและความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน 
  8.2  ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย 
         เปนฐาน คิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ 
  8.3  ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไวในแผนปฏิบัติการ 
  8.4  ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอำนาจ 
  8.5  ผูเรียน ผูปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา 
  8.6  ผูบริหารใหคำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ  
         และเต็มเวลา 

  มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี 
                       ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  เกณฑประเมิน   
   9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู และปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกำหนด 
   9.2  คณะกรรมการสถานศึกษากำกับการติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของ 
          สถานศึกษาใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย 
   9.3  ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 
  มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน 
  เกณฑประเมิน    
   10.1  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน ตามเกณฑพิจารณา 5 ขอ 
   10.2  สถานศึกษาจัดรายวิชาเพ่ิมเติมใหหลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
            ความสามารถ และความสนใจ  ตามเกณฑพิจารณา 5 ขอ 
   10.3  สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการความสามารถ 
            ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ตามเกณฑพิจารณา 5 ขอ 
   10.4  สถานศึกษาสนับสนุนใหครูจัดกระบวนกรเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป 
            ความรูไดดวยตนเอง ตามเกณฑพิจารณา 5 ขอ 
   10.5  สถานศึกษานิเทศภายในกำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
            อยางสม่ำเสมอ ตามเกณฑพิจารณา 5 ขอ 
   10.6  สถานศึกษา จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียน 
            ทุกคน ตามเกณฑพิจารณา 5 ขอ 
  มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
  เกณฑประเมิน  
   11.1  สถานศึกษาตองมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย  



            มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่นและมีแหลง 
            การเรียนรูสำหรับผูเรยีน 
   11.2  สถานศึกษาจัดโครงการกิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 
   11.3  สถานศึกษาจัดหองสมุดท่ีใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรียนเรียนรู 
            ดวยตนเอง 
  มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกำหนดใหกฎกระทรวง 
  เกณฑประเมิน   
   12.1  สถานศึกษามีกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   12.2  สถานศึกษาจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
            ท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   12.3  สถานศึกษาจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา 
            คุณภาพสถานศึกษา 
   12.4  สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
            ของสถานศึกษา 
   12.5  สถานศึกษานำผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา 
            คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
   12.6  สถานศึกษาจัดทำรายงายประจำปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
  มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 
  เกณฑประเมิน    
   13.1  สถานศึกษามีการสรางและพัฒนาแหลงการเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชน 
            จากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
            และบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผูท่ีเก่ียวของ ตามเกณฑพิจารณา 4 ขอ 
   13.2  สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวาง 
            สถานศึกษากับครอบครัวชุมชน และองคกรท่ีเก่ียวของ ตามเกณฑพิจารณา 4 ขอ 
  มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
  มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนท่ีกำหนดข้ึน 
  เกณฑประเมิน    
   14.1  สถานศึกษาจัดโครงการกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุเปาหมายวิสัยทัศนปรัชญา และ 
            จุดเนนของสถานศึกษา ตามเกณฑพิจารณา 5 ขอ 
   14.2  สถานศึกษามีผลการดำเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศนปรัชญา 
            และจุดเนนของสถานศึกษา ตามเกณฑพิจารณา 5 ขอ 
  มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 
  มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริม 
   สถาบันศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงสุด 
  เกณฑประเมิน   
   15.1  สถานศึกษาจดัโครงการ กิจกรรมพิเศษ เพ่ือตอบสนองนโยบายจุดเนน ตามแนวทาง 
            การปฏิรูปการศึกษาตามเกณฑพิจารณา 5 ขอ 
   15.2  สถานศึกษามีผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย ตามเกณฑพิจารณา 5 ขอ 
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