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ค าน า 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อน
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ระดับปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย   11  มาตรฐาน และ
ระดับขั้นพ้ืนฐาน  4 มาตรฐาน  ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  และ
เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ตั้งอยู่เลขท่ี 17 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์  ซอยประดิษฐ์สโมสร      

ตําบล บางเมืองใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โทรศัพท์ 023944492 โทรสาร 023841361 เปิดสอนระดับ       
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นางสาวเพ็ญศรี ชินตาป๎ญญากุล  
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขา ประถมศึกษา ดํารงตําแหน่งนี้ที่โรงเรียนตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 
2554 ถึงป๎จจุบัน เป็นเวลา 5 ปี 5 เดือน 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1   

ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ 6  ถนนเทพารักษ์ ซอยประดิษฐ์สโมสร ตําบลบางเมืองใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่  6 ไร่  ได้รับบริจาค จาก รอ.นายแพทย์ประชุม  อินทรัมพรรย์  กับ             
นางพยุง  อินทรัมพรรย์ จึงได้ตั้งชื่อโรงเรียนตามนามสกุล ซึ่งได้รับพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ในสมัยรัชกาลที่  6 ว่า “โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์” เปิดทําการสอนตั้งแต่วันที่  1 
พฤษภาคม พ. ศ. 2522 รวมเป็นเวลา 38 ปี มีผู้บริหารจํานวน 4 คน คือ 

1.  นายประพันธ์  ผลัดรื่น  รักษาราชการแทนครูใหญ่       พ.ศ.2522  
2.  นางสาวสุวิมล  ทรงบัณฑิต  ผู้อํานวยการ     พ.ศ.2522-2540 
3.  นายขวัญดี  สิงห์ทอง           ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ            พ.ศ.2540-2554 
4.  นางสาวเพ็ญศรี  ชินตาป๎ญญากุล  ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ    พ.ศ.2554-ป๎จจุบัน 
บริหารและจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based  Management)  โดยนําสังคม

บุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เอกชน และสถาบันศาสนา  เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะกึ่งเมืองกึ่ งชนบท มีประชากรอยู่หนาแน่นพอสมควร       

ประมาณ  100,831 คน 39,719 ครัวเรือน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ หมู่บ้าน โรงเรียนมัธยม  
โรงเรียนอนุบาล โรงงานอุตสาหกรรม ตลาดนัด อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม  
รับจ้างทั่วไปและค้าขาย เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการ มีโรงงานอุตสาหกรรม/บริษัท/ห้างร้าน เป็นจํานวน
มาก ประชากรมีความรู้น้อยและไม่มีที่อยู่อาศัยหรือกิจการที่เป็นของตนเองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีวันลอยกระทง ประเพณีนมัสการองค์ 
พระสมุทรเจดีย์ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีกินเจ สถานที่ท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น ศาลเจ้าพ่อ
หลักเมือง พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สถานตากอากาศพักผ่อนบางปู ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ    
ป้อมพระจุลจอมเกล้า เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ สนามบินสุวรรณภูมิ สวางคนิวาส หนองงูเห่าฟาร์ม 
ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง บึงตะโก้ บางพลี เป็นต้น 
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1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
   1)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้อ านวยการ 
รอง

ผู้อ านวยการ 
ครูผู้สอน 

พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา 
2559 

1 1 30 - 21 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 
ประกาศนีย 
บัตรบัณฑิต 

ปริญญาโท 
ปริญญา

เอก 
ปีการศึกษา 

2559 
- - 43 - 10 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

ผู้อ านวยการ 
2% 
รองผู้อ านวยการ 

2% 

ครูผู้สอน 
55% 

ครูอตัราจ้าง 
39% 

เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 
2% 

จ านวนบุคลากร  ปีการศึกษา2559 

ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครูผู้สอน ครูอตัราจ้าง เจ้าหน้าทีอ่ื่นๆ 

ปริญญาตรี 
81% 

ปริญญาโท 
19% 

วุฒกิารศึกษาของบุคลากร  ปีการศึกษา2559  

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
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3) วิทยฐานะ 
วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ 1 ครู  คศ. 2 ครูคศ. 3 ครู  คศ. 4 ครู  คศ.5 
ปีการศึกษา 

2559 
11 6 6 9 - - 

 

 

   4) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
สาชาวิชา จ านวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์) 

ภาษาไทย 2 18 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 
คณิตศาสตร์ 2 18 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 
วิทยาศาสตร์ 5 18 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 
สังคม 3 18 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 18 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 
ภาษาอังกฤษ 4 18 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 
คอมพิวเตอร์ 3 18 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 
ปฐมวัย 3 18 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 18 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 
ประถมศึกษา 3 18 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 
นาฏศิลป์ 1 18 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 
แนะแนว 1 18 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 

รวม 30  

 
 
 

ครูผูช้ว่ย 

34% 

ครู คศ 1 

19% 

ครู  คศ. 2 

19% 

 ครูคศ. 3 

28% 

วิทยฐานะของครูปีการศึกษา 2559 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2559  รวม  836  คน 

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 

อ.1 2 34 32 66 33 
อ.2 2 33 37 70 35 
รวม 4 67 69 136 34 
ป.1 3 58 51 109 36 
ป.2 3 64 45 109 36 
ป.3 3 59 51 110 37 
ป.4 4 60 59 119 30 
ป.5 4 68 63 131 33 
ป.6 4 68 54 122 30 
รวม 21 377 323 700 33 

รวมทั้งหมด 25 444 392 836 33 
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1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6  ปีการศึกษา  2559 

วิชา 
จ านวนนัดเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 79 75 72 53 83 73 62.41 
คณิตศาสตร์ 68 63 42 63 38 51 46.63 
วิทยาศาสตร์ 62 71 59 94 53 45 55.09 
สังคมศึกษา 65 50 56 73 104 73 60.40 

ประวัติศาสตร์ 90 68 86 95 125 101 81.06 
ศิลปะ ดนตรี 52 68 76 68 104 42 58.82 
การงานฯ 103 60 104 111 129 98 86.80 

ภาษาอังกฤษ 65 25 32 17 33 32 29.27 
สุขศึกษาและพลศึกษา 74 55 52 55 39 31 43.90 

หน้าที่พลเมือง 79 56 56 71 76 78 59.68 
รวมจ านวน 737 591 635 700 784 624  
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รวมจ านวน 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา
ในระดับ ๓ ขึ้นไป 

คดิเป็นร้อยละ จ านวนนัดเรียนทีไ่ด้ระดบั 3 ขึน้ไป จ านวนนัดเรียนทีไ่ด้ระดบั 3 ขึน้ไป 

จ านวนนัดเรียนทีไ่ด้ระดบั 3 ขึน้ไป จ านวนนัดเรียนทีไ่ด้ระดบั 3 ขึน้ไป จ านวนนัดเรียนทีไ่ด้ระดบั 3 ขึน้ไป 

จ านวนนัดเรียนทีไ่ด้ระดบั 3 ขึน้ไป 
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1.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :  NT ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประจําปีการศึกษา  2559 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 
ระดับโรงเรียน 49.49 33.12 57.14 46.58 
ระดับเขตพ้ืนที่ 55.55 37.98 57.84 50.46 
ระดับประเทศ 51.00 36.99 53.38 47.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2558 -2559 
ความสามารถ ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ผลต่าง 

ด้านภาษา 47.69 49.49 +1.80 
ด้านคํานวณ 37.51 33.12 -4.39 
ด้านเหตุผล 50.21 57.14 +6.93 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 45.13 46.58 +1.45 
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เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาต ิ(NT) 
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รวมความสามารถทัง้ 3 ด้าน 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ( O – NET ) 
ประจําปีการศึกษา 2559  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 52.93 36.34 38.91 46.18 29.64 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 55.67 42.61 42.26 49.47 39.04 

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ ทั้งหมด 51.88 38.76 40.27 45.08 31.11 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 52.98 40.47 41.22 46.68 34.59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 
 

ปีการศึกษา 2558- 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชา ปี 2558 ปี 2559 ผลต่าง 
ภาษาไทย 47.10 52.93 +5.83 

คณิตศาสตร์ 36.96 36.34 -0.62 
วิทยาศาสตร์ 40.29 38.91 -1.38 
สังคมศึกษา 49.03 46.18 -2.85 
ภาษาอังกฤษ 35.71 29.64 -6.07 
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1.6  ผลงานดีเด่นปีการศึกษา  2559 

ด้านผู้บริหาร มีดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

1 นางสาวเพ็ญศรี  ชินตาป๎ญญากุล 
ผู้อํานวยการ

ชํานาญการพิเศษ 
บุคลากรต้นแบบด้าน
การศึกษาปฐมวัย 

สมาคมครูอนุบาล
สมุทรปราการโดย
การสนับสนุนจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

2 นางสุจิรา ขวัญเมือง 
รองผู้อํานวยการ
ชํานาญการพิเศษ 

ครูผู้มีอุดมการณ์ 
เสียสละและทํา
ประโยชน์แก่ทาง
การศึกษา 

คณะกรรมการ
ศึกษาธิการ        
จังหวัดสมุทรปราการ 

ด้านครู มีดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1 นางไพลิน  กนิษฐชาต ครชูํานาญการพิเศษ 
ครูผู้มีอุดมการณ์ เสียสละและ
ทําประโยชน์แก่ทางการศึกษา 

คณะกรรมการศึกษาธิการ        
จังหวัดสมุทรปราการ 

๒ นางสาวอวัสดา สมจิตร ครูชํานาญการ ครูดีในดวงใจ 
ครุสภา             

จังหวัดสมุทรปราการ 

  ด้านนักเรียน มีดังนี้ 

 รายงานผลนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66  

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1 
 

เด็กชายณัฐนนท์ วิลาชัย 
เด็กหญิงวรลักษณ์ ขรรค์ชัย 

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติป๎ญญา ป.1-ป.6 

เหรียญทอง กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผลนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน กรมพลศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1 
 

เด็กชายสรยุทธิ์  ลาหิรัญ 
เด็กชายเตวิช  โนนอรัญ 
เด็กชายอนุชา  จันทวงศ์ 
เด็กชายธนากร  พาเคน 
เด็กชายศิลา  มีพัฒน์ 
เด็กชายวัชรกร  สุขเกษม 
เด็กชายอดิเทพ  เชิดโกธา 
เด็กชายปิติกร   สุขจิต 

การแข่งขันวิ่งผลัด 8 x 50 เหรียญทอง กรมพลศึกษา 
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รายงานผลนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1 
 

เด็กชายดํารงค์ฤทธิ์ กบกสุล 
เด็กชายดิเรกฤทธิ์  กบสกุล 
 

การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
ป.1-ป.6 

เหรียญทอง สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2 เด็กหญิงกมลชนก ประสานสุข 
เด็กชายก้อง   หาวัน 
เด็กชายคริส   อุไร 
เด็กชายจักดิ์   บุญหอม 
เด็กหญิงนิชาภา  เพ็งอินทร์ 
เด็กหญิงนภวรรณ  พอกพูนดี 
เด็กหญิงพิชชญา   สุขเกษม 
เด็กชายศุภชีพ   สว่างหล้า 
เด็กชายไรวินทร์  พุดโต 
เด็กหญิงไวษณวี  เอกมอญ 

การแข่งขันรําวงมาตรฐาน 
 ป.1-ป.6 

เหรียญทอง สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3 เด็กชายรัฐวุฒิ  ชมชื่น 
เด็กชายศิริศักดิ์   เบ้าสุวรรณ
เด็กหญิงอภิชญา   ใจมนต์ 

การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ 
ป.4-ป.6 

เหรียญทอง สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4 เด็กชายธนัชย์   มาลาศรี 
เด็กชายปรัชญา  บุญกลาง 

การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

เหรียญทอง สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5 เด็กหญิงอภิญญา แสวงฟองคํา เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยว
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 

เหรียญทอง สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6 เด็กหญิงณัฐพร   อินเรือน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
วาดภาพระบายสีประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง 
ทางร่างกาย  ป.1-ป.6 

เหรียญเงิน สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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สรุปรายการเข้าประกวดต่างๆของนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการและอ่ืนๆ  
ปีการศึกษา 2559 

ชื่อกิจกรรม        
ที่เข้าประกวด 

จ านวนรายการ
เข้าประกวด 

ได้รับ
เหรียญทอง 

ได้รับ     
เหรียญเงิน 

ได้รับ     
เหรียญทองแดง 

ได้ใบรับรอง
เข้าร่วมแข่งขัน 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 66 

65 26 20 12 7 

การแข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียน 
กรมพลศึกษา 

10 1 - 2 7 

การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

3 1 - - 2 

สรุป 78 28 20 14 16 

 

ร้อยละของรางวัลที่ได้รับจากส่งเข้าประกวดต่างๆ 
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๑.๗  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2559 

จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2559 

แหล่งเรียนรู้ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ห้องวิชาการ 109 109 110 119 131 122 
ห้องสมุด 109 109 110 119 131 122 
ห้องวิทยาศาสตร์ - - 110 119 131 122 
ห้องนาฏศิลป์ 109 109 110 119 131 122 
ห้องพละ - - - 119 131 122 
ห้องดนตรี 109 109 110 119 131 122 
ห้องศิลปะ 109 109 110 119 131 122 
ห้องลูกเสือ 50 69 110 119 131 122 
ห้องการงานอาชีพ - - - 119 131 122 
ห้องพระพุทธศาสนา 109 109 110 119 131 122 
ห้องสหกรณ์ 109 109 110 119 131 122 
ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 109 109 110 119 131 122 
โรงอาหาร 109 109 110 119 131 122 
หอพระชนะไพรนิ 109 109 110 119 131 122 
สวนวิทยาศาสตร์ 109 109 110 119 131 122 
สวนวรรณคดี 109 109 110 119 131 122 
สวนการงาน 109 109 110 119 131 122 
สวนอาชีพ 109 109 110 119 131 122 
ห้องประชุมกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ 109 109 110 119 131 122 

จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2559 

แหล่งเรียนรู้ อนุบาล ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ 136 - - - - - - 
บ้านครูธานี - - - - - - 122 
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ - 109 109 110 - - - 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อุทยานประวัติศาสตร์วัดท่าการ้อง 

- - - - - 131 - 

จังหวัดสมุทรปราการ 
ชุมชนวัดสาขลา พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ 

- - - - 119 - 122 
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1.๘ ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2559 

แหล่งท่ีได้รับ จ านวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ 2,980,207.63 
- เงินนอกงบประมาณ 6,696,514.72 
รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน      9,676,722.35 

1.๙ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ต้องปรับ 

ปรุง พอใช้ ดี ดี
มาก 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม 
                   อันพึงประสงค์      

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น  ทําเป็น      

มาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      

มาตรฐานที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่    
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ      

มาตรฐานที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ
การพัฒนา  สถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

     

มาตรฐานที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา   
ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่ง 
ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

     

มาตรฐานที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู้ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว
การปฏิรูปการศึกษา 

     

 



๑๓ 
 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย    92.30 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 1. สถานศึกษาควรจัดครูให้เพียงพอกับจํานวนเด็ก โดยหาครูผู้ดูแลเด็กที่มีประสบการณ์ด้านการ
จัดการเรียนการสอนปฐมวัยเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์และส่งเสริมให้ครูระดับปฐมวัย 2 คนศึกษาต่อในระดับ  
ที่สูงขึ้น 
 2. สถานศึกษาควรดําเนินงานด้านการนําผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนางาน
ในปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครูควรส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้การเป็นผู้นํา และผู้ตามอย่างทั่วถึง เช่น การสับเปลี่ยนกันเป็น

หัวหน้าชั้นเรียน หัวหน้ากลุ่ม เป็นผู้นําในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะหรือการออกกําลังกาย จัดกิจกรรม
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้มากข้ึนเช่น การวาดภาพตามจิตนาการ การจัดประกวดวาดภาพ 
การจัดทํางานร่วมกันกลุ่มจัดทําโครงการ Project Approach ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดเพ่ิมมากข้ึน 

2. ครูควรจัดหนังสือนิทานที่หลากหลายในมุมหนังสือ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองยืมหนังสือกลับไปบ้าน    
ในวันศุกร์ เพ่ืออ่านร่วมกับเด็กในวันเสาร์ อาทิตย์ และจัดตารางกิจกรรมเข้าห้องสมุดอย่างน้อยสัปดาห์        
ละ 1 ครั้ง 

3. ครูควรจัดกิจกรรมให้ เด็กได้ฝึกทํางานศิลปะสร้างสรรค์ตามจินตนาการให้มากยิ่ งขึ้น 
  4. ครูควรมีการปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ใช้ได้จริงทุกปีการศึกษา 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี 
 โครงการเสริมสร้างป๎ญญา นําพาคุณธรรม เลิศล้ําบรรพชา กิจกรรมเรียนธรรมะกับพระอาจารย์ 
โดยนิมนต์พระมหาบันเทิง จากวัดทองคง ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จํานวน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยใช้ห้องเรียนและห้องสมุดเป็น
ห้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมสอบนักธรรมตรี โท เอก โรงเรียนนิมนต์พระสงฆ์จากวัดบางนานอก
จํานวน 3 รูป ให้ความรู้เรื่องหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนากับผู้เรียน จํานวน 140 คน ใช้เวลา
ดําเนินการสัปดาห์ 2 ชั่วโมง จํานวน 8 สัปดาห์ โดยนําผู้เรียนที่ได้รับความรู้ไปสอบ ตามระดับชั้นธรรมะ คือ 
ธรรมะศึกษาตรี โท และเอก ณ วัดยาง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจกรรมบวชเณรภาคฤดูร้อน โรงเรียน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงภาคฤดูร้อน โดยติดต่อประสานกับวัดบางนานอกนําผู้เรียน 
จํานวน 30 คน เข้ารับการปฏิบัติธรรมในช่วงปิดภาคเรียน เพ่ือหล่อหลอมให้ผู้ เรียนเป็นผู้ปฏิบัติตน            
อยู่ในศีลธรรมจรรยา กระทําแต่ความดี ละเว้นความชั่ว จากการดําเนินงานตามโครงการ ทําให้ผู้เรียนมีความรู้ 



๑๔ 
 

ความเข้าใจในหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนา สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ใช้ในการสอบนักธรรมตรี 
นักธรรมโท นักธรรมเอกส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต กตัญํูกตเวที มีความเมตตา
กรุณา และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ด ี ดีมาก 

มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอัน  
พึงประสงค์ 

     

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ทําเป็น      

มาตรฐานที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      

มาตรฐานที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่   
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

     

มาตรฐานที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

     

มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

     

มาตรฐานที่ 11  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู้ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวการ
ปฏิรูปการศึกษา 

     

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย   83.19 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         รับรอง           ไม่รับรอง 



๑๕ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 1. ครูควรจัดกิจกรรมบูรณาการการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
 2. สถานศึกษาควรวางแผนวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนิเทศ กํากับ 
ติดตาม ประเมินผลความสําเร็จอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดกิจกรรมส่ งเสริมวิชาการ กิจกรรมการสอนซ่อม
เสริม กิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หยุดกิจกรรมก่อนการสอบ 2 สัปดาห์ โดยใช้
แบบทดสอบท่ีหลากหลายส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ภายในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับผู้เรียน 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรดําเนินงานด้านการนําผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนางาน    
ในปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูควรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้สื่อประกอบการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น      
ใช้สื่อเทคโนโลยีในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เช่น การใช้เทป ซีดี หรือการนําเสนอการสอนในรูปแบบ 
Powerpoint ให้หลากหลายและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี 
 โครงการเสริมสร้างป๎ญญา นําพาคุณธรรม เลิศล้ําบรรพชา กิจกรรมเรียนธรรมะกับพระอาจารย์  
โดยนิมนต์พระมหาบันเทิง จากวัดทองคง ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จํานวน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยใช้ห้องเรียนและห้องสมุด    
เป็นห้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมสอบนักธรรมตรี โท เอก โรงเรียนนิมนต์พระสงฆ์จาก           
วัดบางนานอกจํานวน 3 รูป ให้ความรู้เรื่องหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนากับผู้เรียน จํานวน 140 คน 
ใช้เวลาดําเนินการสัปดาห์ 2 ชั่วโมง จํานวน 8 สัปดาห์ โดยนําผู้เรียนที่ได้รับความรู้ไปสอบ ตามระดับชั้น
ธรรมะ คือ ธรรมะศึกษาตรี โท และเอก ณ วัดยาง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจกรรมบวชเณรภาคฤดู
ร้อน โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงภาคฤดูร้อน โดยติดต่อประสานกับ           
วัดบางนานอกนําผู้เรียน จํานวน 30 คน เข้ารับการปฏิบัติธรรมในช่วงปิดภาคเรียน เพ่ือหล่อหลอมให้ผู้เรียน
เป็นผู้ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จรรยากระทําแต่ความดีละเว้นความชั่ว จากการดําเนินงานตามโครงการ ทําให้
ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนา สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน             
ใช้ในการสอบนักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอกส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต กตัญํู
กตเวที มีความเมตตากรุณา และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 



๑๖ 
 

2.1  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายใน      
       ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 11 มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียนระดับ 

3 ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

1.1 มีน้ําหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 

139 134 96.40 1 0.96 5 ดีเยี่ยม 

1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 139 129 92.81 1.5 1.39 5 ดีเยี่ยม 

1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 139 136 97.84 1.5 1.47 5 ดีเยี่ยม 

1.4 หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 139 131 94.24 1 0.94 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน   95.20 5 4.76 5 ดีเยี่ยม 

 
ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ  

สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน บันทึกน้ําหนัก ส่วนสูง บันทึกการตรวจสุขภาพ  บันทึกผลการจัด
ประสบการณ์ แบบประเมินพัฒนาการเด็ก    

โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 

1. กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
2. กิจกรรมกีฬาสี 
3. กิจกรรม Student  Cooking 
4. กิจกรรมหนูน้อยแอโรบิค 

ผลการพัฒนา  
  จากการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้มีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ําหนักตามเกณฑ์
มาตรฐาน มีทักษะการการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลรักษาสุขภาพและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง          
ต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 1 ในระดับ  ดีเยี่ยม 
 

 



๑๗ 
 

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

2.1 ร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกที่ดีต่อ 
ตนเอง 

139 139 100 1 1 5 ดีเยี่ยม 

2.2 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 139 127 91.37 1 0.91 5 ดีเยี่ยม 

2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสม 
กับวัย 

139 129 92.81 1 0.93 5 ดีเยี่ยม 

2.4 ชื่นชมศิลปะ  ดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

139 132 94.96 2 1.88 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน   94.80 5 4.74 5 ดีเยี่ยม 

       
 ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่  
 สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน บันทึกพฤติกรรมนักเรียน  แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผล
หลังสอน แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก  ชิ้นงาน/ผลงานเด็ก ภาพถ่าย 

โครงการหนูน้อยอารมณ์ดี                                                                                                                                      
1.กิจกรรมThe Star ตัวน้อย  
2.กิจกรรมร้องเล่นเต้นรํา  
3.กิจกรรมศิลปะหรรษา 

ผลการพัฒนา 
  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
ความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการสร้างผลงาน มีความกล้าแสดงออกที่ดี มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 2 ในระดับ  ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 

จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

139 130 93.53 2 1.87 5 ดีเยี่ยม 

3.2  มีทักษะในการอ่าน ฟ๎ง พูด 
เขียน และตั้งคําถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

139 136 97.84 1 0.98 5 ดีเยี่ยม 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 

139 129 92.81 1 0.93 5 ดีเยี่ยม 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ 
นําเสนอผลงาน 

139 132 94.96 1 0.95 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน   94.60 5 4.73 5 ดีเยี่ยม 

ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ  
 สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก บันทึกพฤติกรรมนักเรียน บันทึกความดี แผนการจัดประสบการณ์และ
บันทึกผลหลังสอน แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก เกียรติบัตร/รางวัล ภาพถ่าย   

โครงการสังคมดีที่ตัวเรา 
1. กิจกรรมหนูน้อยรักธรรมจากนิทาน 
2. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ 
3. กิจกรรม Cleaning day อ.ส.พ.น้อย 
4. หนูน้อยรักการออม 
5. ทัศนศึกษา 
6. ลูกเสือเตรียมสํารอง 

ผลการพัฒนา 
  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
ความสามารถ ในการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนทางสังคมสามารถมีความอดทนและรู้จักคุณธรรมจริยธรรม                 
มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 ในระดับ  ดีเยี่ยม 



๑๙ 
 

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถาม
อย่างตั้งใจ  และรักการเรียนรู้ 

139 124 89.21 1 0.89 5 ดีเยี่ยม 

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

139 130 93.53 1 0.94 5 ดีเยี่ยม 

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม   
กับวัย 

139 127 91.37 1 0.91 5 ดีเยี่ยม 

4.4 มีทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

139 132 94.96 1 0.95 5 ดีเยี่ยม 

4.5 มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

139 135 97.12 1 0.97 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน   93.20 5 4.66 5 ดีเยี่ยม 

ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ  
แฟ้มสะสมผลงานเด็ก  สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก บันทึกพฤติกรรมนักเรียน แผนการจัด

ประสบการณ์และบันทึกผลหลังสอน แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก เกียรติบัตร/รางวัล ภาพถ่าย  

โครงการ  พัฒนาสติป๎ญญาเด็กน้อย อ.พ.ส.ประกอบด้วยกิจกรรม  ดังนี้ 
1.กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 
2.กิจกรรมสื่อสารพาสนุก 
3.สนุกสนานประสบการณ์ตามมุม 
4.กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
5.บ้านหนูน่าอยู่ 
6. ห้องสื่ออัจริยภาพ 

ผลการพัฒนา 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษา  
ช่วยให้ครูได้เข้าใจปรัชญา  หลักการ  และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับ
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่  กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  กิจกรรมสื่อสารพาสนุก  กิจกรรมยุวบัณฑิต  และ
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  สามารถนํามาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องเชื่อมโยง  ให้เด็กเกิด
การพัฒนาด้านสติป๎ญญา  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  4  ในระดับ  ดีเยี่ยม 



๒๐ 
 

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

5.1 ครูเข้าใจปรัชญา  หลักการ  และ 
ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย   
และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัด 
ประสบการณ์ 

5 - 95.00 2 1.90 5 ดีเยี่ยม 

5.2 ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่ 
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

5 - 90.00 2 1.80 5 ดีเยี่ยม 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้าง
วินัยเชิงบวก 

5 - 87.50 2.00 1.75 4 ดีมาก 

5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

5 - 95.00 2 1.90 5 ดีเยี่ยม 

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน 
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย  
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็ก
แก่ผู้ปกครอง 

5 - 87.50 2.00 1.75 4 ดีมาก 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การจัดประสบการณ์ 

5 - 75.00 2.00 1.50 4 ดีมาก 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้
ได้ตลอดเวลา 

5 - 87.50 2.00 1.75 4 ดีมาก 

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กและ 
ผู้ปกครอง 

5 - 97.50 2 1.95 5 ดีเยี่ยม 

5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถใน
ด้านการศึกษาปฐมวัย 

5 - 97.50 2 1.95 5 ดีเยี่ยม 

5.10 ครูจัดทําสารนิทัศน์และนํามา
ไตร่ตรองเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
เด็ก 

5 - 87.50 2.00 1.75 4 ดีมาก 

สรุปมาตรฐาน   90.00 20 18 5 ดีเยี่ยม 

 



๒๑ 
 

ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 
แผนการจัดประสบการณ์  ทะเบียนผลิตสื่อการสอน การอบรมครู วุฒิบัตร  วิจัยในชั้นเรียน โรงเรียน

ได้ดําเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และการจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 

โครงการการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ ประกอบด้วยกิจกรรม  ดังนี้   
1. กิจกรรมประกวดครูปฐมวัย อ.พ.ส. 
2. กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย 
3. กิจกรรมพัฒนาจัดประสบการณ์โดยใช้เทคโนโลยี 

ผลการพัฒนา 
  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพ่ือให้ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ช่วยให้ครูได้เข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถ นํามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์  จัดทําแผนกา รจัด
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับการจัดหลักสูตรสถานศึกษา   จัดประสบการณ์การเรียนรู้บริหารจัดการชั้นเรียนที่
สร้างวินัยเชิงบวก  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กใช้เครื่องมือวัดผลและ
ประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุปรายงานพัฒนาการของ เด็กแก่ผู้ปกครอง  วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครองจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  มีวุฒิและความรู้ความสามารถในการศึกษาปฐมวัย
และจัดทําสารนิทัศน์และนํามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
ที่  5 ในระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการ 
จัดการศึกษาปฐมวัย 

- - 98.00 3 2.94 5 ดีเยี่ยม 

6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้นําและ 
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

- - 97.00 3 2.91 5 ดีเยี่ยม 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี 
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผล
หรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ 

- - 96.00 3 2.88 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัด
การศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

- - 96.00 3 2.88 5 ดีเยี่ยม 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

- - 96.33 3 2.89 5 ดีเยี่ยม 

6.6 ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทาง 
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

- - 95.33 3 2.86 5 ดีเยี่ยม 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ 
ผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

- - 97.00 2 1.94 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน   96.50 20 19.3 5 ดีเยี่ยม 

ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ  
         แผนปฏิบัติการประจําปี  บันทึกการประชุม คําสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยม
ของโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษา แฟ้มสะสมงานครู ผู้บริหาร 

โครงการพัฒนาเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน (ปฐมวัย) 
  1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมโรงเรียน 
  2. กิจกรรมวันดอกนนทรีบาน 59 ( ผ้าป่าการศึกษา ) 
  3. กิจกรรมนิทรรศการรุ่นจิ๋ว 
  4. กิจกรรมยุวบัณฑิต 

ผลการพัฒนา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษา  

ช่วยให้ครูได้เข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถนําหลักการจัดการ
บริหารปฐมวัยมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมและพัฒนาครูปฐมวัย  โดยการอบรมพัฒนาการจัด
ประสบการณ์โดยใช้เทคโนโลยี   จัดทําหลักสูตรและจัดทําแผนการจัดประสบการณ์  อบรมครูและศึกษาดูงาน  
โดยนําความรู้ที่ได้มา พัฒนาการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน    มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่  6  ในระดับ  ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ 
สถานศึกษาและนําสู่การปฏิบัติได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

- - 96.50 4 3.86 5 ดีเยี่ยม 

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุก 
ฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา 
ปฐมวัย 

- - 96.00 4 3.84 5 ดีเยี่ยม 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
ตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

- - 95.00 4 3.80 5 ดีเยี่ยม 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและการ
แสวงหา 
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ 
ท้องถิ่น 

- - 95.00 4 3.80 5 ดีเยี่ยม 

7.5 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ
พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

- - 95.00 4 3.80 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน   95.50 20 19.1 5 ดีเยี่ยม 

ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ  
          - แผนปฏิบัติการประจําปี   

- บันทึกการประชุม  
- คําสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน  
- สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยมของโรงเรียน   
- หลักสูตรสถานศึกษา   
- รายงานโครงการ 
-  แผนการจัดประสบการณ์  
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
- ภาพถ่ายการอบรมหรือประชุมผู้ปกครอง 

ผลการพัฒนา 
  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพ่ือพัฒนาแนวการจัด
การศึกษา  ช่วยให้ครูได้เข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถ   
นํามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์  จัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการจัดหลักสูตร
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สถานศึกษา   จัดประสบการณ์การเรียนรู้บริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย
และสรุปรายงานพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง  วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และ      
ใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา  มีวุฒิและความรู้ความสามารถในการศึกษาปฐมวัยและจัดทําสารนิทัศน์และนํามาไตร่ตรองเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  7  ในระดับดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

8.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษา 
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

- - 96.00 1 0.96 5 ดีเยี่ยม 

8.2 จัดทําและดําเนินการตาม 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษา 

- - 95.00 1 0.95 5 ดีเยี่ยม 

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ 
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

- - 96.00 1 0.96 5 ดีเยี่ยม 

8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล 
การดําเนินงานคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

- - 96.00 0.5 0.48 5 ดีเยี่ยม 

8.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้ง 
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

- - 96.00 0.5 0.48 5 ดีเยี่ยม 

8.6 จัดทํารายงานประจําปีที่เป็น 
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

- - 95.00 1 0.95 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน   96.60 5 4.78 5 ดีเยี่ยม 

ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ  
   - รายงานประจําปีของโรงเรียน        

 - แผนปฏิบัติการประจําปี   
- บันทึกการประชุม  
- เอกสารมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
- สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยมของโรงเรียน   
- โครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกําหนดในกฎกระทรวง 
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ผลการพัฒนา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัด

การศึกษา  ช่วยให้ครูได้เข้าใจปรัชญา  หลักการ  และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถนํา
หลักการจัดการบริหารปฐมวัยมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมและพัฒนาครูปฐมวัย  โดยการอบรม
พัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้เทคโนโลยี   จัดทําหลักสูตรและจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ อบรมครู
และศึกษาดูงาน  โดยนําความรู้ที่ได้มา พัฒนาการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีผล
การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  8  ในระดบั  ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการ 
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

- - 96.00 2.5 2.40 5 
 

ดีเยี่ยม 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
ภายในสถานศึกษาและระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

- - 95.60 2.5 2.39 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน   95.80 5 4.79 5 ดีเยี่ยม 

ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 
โครงการพัฒนาเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน (ปฐมวัย) 

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมโรงเรียน 
2. กิจกรรมงานดอกนนทรีบาน 59 ( ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ) 
3. กิจกรรมนิทรรศการโครงงานรุ่นจิ๋ว 
4. กิจกรรมยุวบัณฑิต 

ผลการพัฒนา 
  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น มีผลทําให้ครูปฐมวัยพัฒนาการเรียน
การสอนและการมีส่วนร่วมในชุมชนพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้เทคโนโลยีพัฒนาการประกันคุณภาพมี
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  9  ในระดับ  ดีเยี่ยม 
 
 



๒๖ 
 

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

10.1 จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็ก 
ให้บรรลุตามเป้าหมาย  ปรัชญา   
วิสัยทัศน์  และจุดเน้นการจัดการศึกษา 
ของปฐมวัยของสถานศึกษา 

- - 83.77 3 2.51 ๕ ดีเยี่ยม 

10.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตาม 
เป้าหมาย - - 96.50 2 1.93 ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน   90.20 5 4.51 5 ดีเยี่ยม 

ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ  
-  แผนปฏิบัติการประจําปีระดับปฐมวัย 
- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู  ผู้ปกครอง 
- รายงานสรุปการประเมินโครงการโครงการพัฒนาเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 
(ปฐมวัย) 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมโรงเรียน 
- กิจกรรมงานดอกนนทรีบาน 59 
- กิจกรรมนิทรรศการโครงการรุ่นจิ๋ว 
- กิจกรรมยุวบัณฑิต 
- โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
- กิจกรรมอนุบาลคัดลายมือ 
- กิจกรรม Sport day 
- กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 

ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมดําเนินงานตามกลยุทธ์โครงการ/กิจกรรมทําให้เด็กบรรลุตามตาม
ปรัชญา เป้าหมายวิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  10      
ในระดับ  ดีเยี่ยม 
  



๒๗ 
 

มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามเป้านโยบาย  และแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด 
การศึกษาปฐมวัย 

- - 93.00 3 2.79 5 ดีเยี่ยม 

11.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตาม 
เป้าหมาย - - 95.50 2 1.91 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน   94.00 5 4.70 5 ดีเยี่ยม 

ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ  
โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปประกอบด้วยกิจกรรม   

- กิจกรรมอนุบาลอาเซียน  
- กิจกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ  
- กิจกรรมอนุบาลป้องกันยาเสพติด 
-กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
-กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์น้อย 

ผลการพัฒนา 
   จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น   มีผลทําให้ผู้บริหารมีประสิทธิภาพ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษามีประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา  
สถานศึกษามีการจัดให้มีครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กเพียงพอและมีคุณภาพ  ครูปฐมวัยได้มีการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์โดยใช้เทคโนโลยี  มีการพัฒนาของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด  
สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  มีการจัดทําและดําเ นินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  จัดทําข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ  ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  นําผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาการศึกษา อย่างต่อเนื่อง  และจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 11  ในระดับดีเยี่ยม 

 

 

 



๒๘ 
 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
เด็ก/ครูที่
ได้ระดับ  
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน     94.43 20 18.89 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้าน 
ร่างกาย 

     95.20 5 4.76 5 ดีเยี่ยม 

1.1 มีน้ําหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 

139 134 96.40 1 0.96 5 ดีเยี่ยม 

1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 139 130 92.81 1.5 1.39 5 ดีเยี่ยม 

1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 139 136 97.84 1.5 1.47 5 ดีเยี่ยม 

1.4 หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 139 130 94.24 1 0.94 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์จิตใจ 

     94.80 5 4.74 5 ดีเยี่ยม 

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อ 
ตนเอง 

139 139 100 1 1 5 ดีเยี่ยม 

2.2 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 139 127 91.37 1 0.91 5 ดีเยี่ยม 

2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสม 
กับวัย 

139 129 92.81 1 0.93 5 ดีเยี่ยม 

2.4 ชื่นชมศิลปะ  ดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

139 132 94.96 2 1.88 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคม 

     94.60 5 4.73 5 ดีเยี่ยม 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

139 130 93.53 2 1.87 5 ดีเยี่ยม 

3.2  มีทักษะในการอ่าน ฟ๎ง พูด เขียน  
และตั้งคําถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 

139 136 97.84 1 0.98 5 ดีเยี่ยม 

 



๒๙ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
เด็ก/ครูที่
ได้ระดับ  
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

139 129 92.81 1 0.93 5 ดีเยี่ยม 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ 
นําเสนอผลงาน 

139 132 94.96 1 0.95 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้าน 
สติปัญญา 

  93.20 5 4.66 5 ดีเยี่ยม 

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถาม
อย่างตั้งใจ  และรักการเรียนรู้ 

139 124 89.21 1 0.89 5 ดีเยี่ยม 

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ  
ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

139 130 93.53 1 0.94 5 ดีเยี่ยม 

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 139 127 91.37 1 0.91 5 ดีเยี่ยม 

4.4 มีทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

139 132 94.96 1 0.95 5 ดีเยี่ยม 

4.5 มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

139 135 97.12 1 0.97 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัด 
           การศึกษา 

     94.12 65 61.18 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

     90.00 20 18.00 5 ดีเยี่ยม 

5.1 ครูเข้าใจปรัชญา  หลักการ  และ 
ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย   
และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัด 
ประสบการณ์ 

5  95.00 2 1.90 5 ดีเยี่ยม 

5.2 ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่ 
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

5  90.00 2 1.80 5 ดีเยี่ยม 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้าง
วินัยเชิงบวก 

5  87.50 2.00 1.75 4 ดีมาก 

 



๓๐ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
เด็ก/ครูที่
ได้ระดับ  
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

5  95.00 2 1.90 5 ดีเยี่ยม 

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน 
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย  
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็ก
แก่ผู้ปกครอง 

5  87.50 2.00 1.75 4 ดีมาก 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การจัดประสบการณ์ 

5  75.00 2.00 1.50 4 ดีมาก 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้
ได้ตลอดเวลา 

5  87.50 2.00 1.75 4 ดีมาก 

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กและ 
ผู้ปกครอง 

5  97.50 2 1.95 5 ดีเยี่ยม 

5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถใน 
ด้านการศึกษาปฐมวัย 

5  97.50 2 1.95 5 ดีเยี่ยม 

5.10 ครูจัดทําสารนิทัศน์และนํามา 
ไตร่ตรองเพ่ือพัฒนาเด็ก 

5  87.50 2.00 1.75 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม 
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 

  
96.50 20 19.30 5 ดีเยี่ยม 

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการ 
จัดการศึกษาปฐมวัย 

  98.00 3 2.94 5 ดีเยี่ยม 

6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้นํา และ 
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  97.00 3 2.91 5 ดีเยี่ยม 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี 
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผล 
หรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ 

  

96.00 3 2.88 5 ดีเยี่ยม 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  
96.00 3 2.88 5 ดีเยี่ยม 

 

 



๓๑ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
เด็ก/ครูที่
ได้ระดับ  
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

  96.33 3 2.89 5 ดีเยี่ยม 

6.6 ผู้บริหารให้คําแนะนํา  คําปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา 

  

95.33 3 2.86 5 ดีเยี่ยม 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ 
ผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

  97.00 2 1.94 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา   95.50 20 19.1 5 ดีเยี่ยม 

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ 
สถานศึกษาและนําสู่การปฏิบัติได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

  
96.50 4 3.86 5 ดีเยี่ยม 

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุก 
ฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา 
ปฐมวัย 

  
96.00 4 3.84 5 ดีเยี่ยม 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนัก 
และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

  
95.00 4 3.80 5 ดีเยี่ยม 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและการแสวงหา 
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ 
ท้องถิ่น 

  
95.00 4 3.80 5 ดีเยี่ยม 

7.5 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ
พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

  
95.00 4 3.80 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 8สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ 
ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
95.60 5 4.78 5 ดีเยี่ยม 

8.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษา 
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

  96.00 1 0.96 5 ดีเยี่ยม 

8.2 จัดทําและดําเนินการตาม 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษา 

  

95.00 1 0.95 5 ดีเยี่ยม 

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ 
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

  96.00 1 0.96 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
เด็ก/ครูที่
ได้ระดับ  
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล 
การดําเนินงานคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  
96.00 0.5 0.48 5 ดีเยี่ยม 

8.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้ง 
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  
96.00 0.5 0.48 5 ดีเยี่ยม 

8.6 จัดทํารายงานประจําปีที่เป็น 
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

  
95.00 1 0.95 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคม 
           แห่งการเรียนรู้ 

  95.80 5 4.79 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง  
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

  
95.80 5 4.79 5 ดีเยี่ยม 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการ 
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

  
96.00 2.5 2.40 5 

 
ดีเยี่ยม 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
ภายในสถานศึกษาและระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

  

95.60 2.5 2.39 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของ 
           สถานศึกษา 

  
90.20 5 4.51 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษา 
ให้บรรลุเป้าหมายตาม ปรัชญา
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย               

  

90.20 5 4.51 5 ดีเยี่ยม 

10.1 จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็ก 
ให้บรรลุตามเป้าหมาย  ปรัชญา   
วิสัยทัศน์  และจุดเน้นการจัดการศึกษา 
ของปฐมวัยของสถานศึกษา 

  

83.77 3 2.51 ๕ ดีเยี่ยม 

10.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตาม 
เป้าหมาย 

  
96.50 2 1.93 ๕ ดีเยี่ยม 

 

 



๓๓ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
เด็ก/ครูที่
ได้ระดับ  
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการ
ส่งเสริม 

  
94.00 5 4.70 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 11 การจัดกิจกรรมตาม 
นโยบาย แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

  
94.00 5 4.70 5 ดีเยี่ยม 

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด 
การศึกษาปฐมวัย 

  
93.00 3 2.79 5 ดีเยี่ยม 

11.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตาม 
เป้าหมาย 

  
95.50 2 1.91 5 ดีเยี่ยม 

รวม    100 94.07 5 ดีเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา   

คะแนนที่ได้ 94.07 ระดับคุณภาพ  5 แปลความหมาย ดีเยี่ยม 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

พัฒนาการด้าน จ านวนนักเรียน 
ระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ด้านร่างกาย 66 64 2 0 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 66 66 0 0 
ด้านสังคม 66 63 3 0 
ด้านสติปัญญา 66 60 6 0 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2559 

พัฒนาการด้าน จ านวนนักเรียน 
ระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ด้านร่างกาย 73 73 0 0 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 73 73 0 0 
ด้านสังคม 73 73 0 0 
ด้านสติปัญญา 73 69 4 0 
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จุดเด่น     
 เด็กมีน้ําหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  และมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  มีสุขนิสัยที่ดีใน
การดูแลสุขภาพของตน  หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ร่าเริง  แจ่มใส            
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน  มีความมั่นใจในตนเอง  กล้าแสดงออก  ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับ
วัย ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี  การเคลื่อนไหว  การออกกําลังกายและรักธรรมชาติ  มีวินัย  มีความ
รับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งป๎น เล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  เห็นคุณค่า
ของการออม  รู้จักใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัด  สนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  รอบตัว  มีความคิดรวบยอดที่เกิด
จากการเรียนรู้  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์   
จุดที่ควรพัฒนา 

ควรพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการด้านสติป๎ญญาของเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมกระตุ้นฝึกให้เด็กตั้ง
คําถาม – ตอบคําถาม เพ่ือให้มีความรู้ใหม่ ๆ ให้เด็กได้มีโอกาสได้แสดงออก มีความมั่นใจ มีความเป็นผู้นํา     
ผู้ตามที่ดี เช่น การเล่านิทาน-เล่นละครสร้างสรรค์ หรือการทดลองวิทยาศาสตร์ สร้างนิสัยและส่งเสริมการรัก
การอ่านให้เด็กปฐมวัย และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาความพร้อมที่
จะเรียนรู้ชั้นที่สูงขึ้น  

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

     โรงเรียนได้มีการวางแผนส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติป๎ญญา ตามวัย และความแตกต่างระหว่างบุคคลมากยิ่งขึ้น ส่งเสริม      
ให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ใช้สื่อเทคโนโลยีและสามารถสรุปองค์ความรู้
เพ่ือนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันในป๎จจุบันและอนาคต  มีการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับ
ชุมชน การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและพัฒนาเพ่ิมโครงการที่ชุมชนมีส่วนร่วมให้มากขึ้น จัดสร้างแหล่ง
เรียนรู้เพ่ิมเติม รวมทั้งปรับปรุง บํารุงรักษาให้สมบูรณ์และพร้อมให้บริการผู้เรียน อีกทั้งจัดให้มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัย ส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาตนเองเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา  รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา  และสร้างระบบ
การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ความต้องการช่วยเหลือ 
                การส่งเสริม สนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานต้นสังกัด  โรงเรียน  นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กร และหน่วยงานเอกชนอ่ืนๆ ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ป๎จจัยต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง การนิเทศและให้คําปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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2.2 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
   ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4  มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ  :......... ดีเยี่ยม...... 

ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการวางแผน  

การดําเนินการ กําหนดโครงการและกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และ
เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร โครงการหรือกิจกรรมหลักที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน เช่น 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ๘ กลุ่มสาระ โครงการดําเนินงานตามจุดเน้น  โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการคิด โครงการพัฒนาเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่มสาระและเพ่ิมเติม โครงการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงอิงมาตรฐาน 
กิจกรรมแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นต้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ
รอบด้าน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และมีคุณลักษณะและเจตคติที่ดี ตามคุณลักษณะของผู้เรียนที่กําหนดตาม  
มาตรฐานการจัดการศึกษาของชาติและเป็นไปตามหลักสูตรกําหนด และได้ดําเนินการพัฒนาผู้เรียนตาม     
อัตลักษณ์และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกๆ  ด้าน  โดยมีมีการออกแบบการจัด   
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง    
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ป๎ญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของ
ผู้เรียนเป็นเรื่องสําคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑ พัฒนาครู 
ทุกคนให้มีความสามารถในการนําเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน จัดกิจกรรมเสริมวิชาการตลอดปี
การศึกษา มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล และพัฒนา
บุคลากรและความพร้อมด้านต่างๆควบคู่กับการพัฒนาผู้เรียนไปด้วย มีระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริงแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้คําถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 

2. ผลการด าเนินงาน 
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน

การอ่านในแต่ละระดับชั้นและมีผลการประเมินในระดับดีมาก สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์     
ได้อย่างสร้างสรรค์ นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในระดับดีเยี่ยม สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้และสามารถเรียนรู้ได้อย่างรู้เท่าทัน รวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ป๎ญหาที่พบได้อย่าง
มีขั้นตอนการแก้ป๎ญหาอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 



๓๖ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการอ่าน 
ชั้น ป.๑-๔ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
ผลการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ นักเรียนส่วน

ใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ทุกระดับชั้น 
 

ร้อยละของผลการประเมินความสามารถในการอ่าน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  เปรียบเทียบผลการประเมินระดับต่างๆ 

 

 
 

ผลการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่า ผลการประเมินสูงกว่าระดับชาติทุกระดับชั้น 
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ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
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โรงเรียน สพป.สป1 ประเทศ 



๓๗ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการสื่อสาร 
คิดคํานวณ
และคิด
วิเคราะห์ 
(ระดับดีเยี่ยม) 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร คิดค านวณ และคิดวิเคราะห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพและระดับช้ัน 

 

 
ผลการประเมินทักษะความสามารถในการสื่อสาร คิดคํานวณ และคิดวิเคราะห์ของ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
ทุกระดับชั้น 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร คิดค านวณ และคิดวิเคราะห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี๑-๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
     ผลการประเมินทักษะความสามารถในการสื่อสาร คิดคํานวณ และคิดวิเคราะห์ของ 

นักเรียนทั้งหมด นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
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ดีเยี่ยม ดี พอใช้ 

ดีเยี่ยม 
81% 

ดี  
16% 

พอใช้ 
3% 

ดีเย่ียม ดี  พอใช้ ปรับปรุง 



๓๘ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพและระดับช้ัน 

 

 

          ผลการประเมินทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ทุกระดับชั้น 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

ผลการประเมินทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนทั้งหมด           
นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
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ดีเย่ียม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

77.44 

20.68 

1.29 0.59 
ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

ดีเยี่ยม ดี  พอใช้ ปรับปรุง 



๓๙ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความก้าวหน้า
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

(ระดับดีเยี่ยม) 

แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 
       จากแผนภูมิการเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์  สุขศึกษาและพลศึกษา และ
ภาษาต่างประเทศมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา๒๕๕๘ ผลการดําเนินงานกิจกรรม
ที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางการเรียน กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่มสาระและเพ่ิมเติม    
มีผลสําเร็จตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
และพัฒนาการ
จากผลการวัด
ระดับชาติ 
(ระดับดี) 

ร้อยละของค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ จ าแนกตามระดับชั้น 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าจํานวนนักเรียนมากกว่าร้อยละ ๗๐  
ในระดับชั้น ป.๑ ป.๒ ป.๔ และ ป.๕ มีคะแนนสัมฤทธิ์เป็นไปตามเกณฑ์ 
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๔๐ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ ๑-๖ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ จ าแนกตามระดับชั้น 

 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งหมด พบว่านักเรียนส่วนใหญ่                    

มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 

ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ
(NT) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา๒๕๕๙ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ผลการทดสอบความสามารถขั้นพ้ืนฐาน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่๓ ด้านภาษา และด้าน
คํานวณนักเรียนมีผลการประเมินระดับพอใช้มากที่สุด ส่วนด้านเหตุผลนักเรียนมีผลการ

ประเมินระดับดีมากท่ีสุด 
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ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 
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ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล 



๔๑ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ
(NT) 

ร้อยละคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ เปรียบเทียบผลคะแนนระดับต่างๆ 

 
       ผลการทดสอบความสามารถข้ันพ้ืนฐาน NTชั้นประถมศึกษาปีที่๓ ด้านภาษา ด้าน
คํานวณและด้านเหตุผล เมื่อเปรียบเทียบระดับต่างๆมีผลต่ํากว่าระดับเขตและระดับประเทศ  

ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ 
(O-NET) 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เปรียบเทียบระดับต่างๆ 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖        
เมื่อเปรียบเทียบระดับต่างๆโดยรวมมีผลต่ํากว่าระดับเขตและระดับประเทศ ยกเว้น       
วิชาสังคมสูงกว่าระดับเขต 
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โรงเรียน สพป.สป1 จงัหวดั ประเทศ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ 
(O-NET) 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ 

 
         
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่๖ มีผลการประเมิน   
ต่ํากว่าระดับชาติ เมื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าในโรงเรียนค่าเฉลี่ยวิชาภาษาไทยเพ่ิมขึ้น
จากการทดสอบปีการศึกษา๒๕๕๘   

ผลการประเมิน
ความสามารถ
ในการอ่าน คิด
วิเคราะห์  และ
เขียนสื่อ
ความหมาย 
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา  
ปีที่ ๑-๖ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  
และเขียนสื่อความหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนสื่อความหมาย ร้อยละของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อยู่ในระดับดีเยี่ยมมากที่สุด รองลงมาเป็นชั้นประถมศึกษาปี
ที ่5, 6, 4, 3, 2 ตามลําดับ 
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3. จุดเด่น 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติทุกระดับ และมีความสามารถ    

ในการคิดและแก้ป๎ญหาได้ในระดับดีเยี่ยม อีกทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีความก้าวหน้าและสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์    
ทางการเรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

4. จุดควรพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียนทางด้านวิชาการยังต้องเร่งพัฒนาควรมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยให้

สูงขึ้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด และมีผลการวัดระดับชาติที่สูงขึ้นและมากกว่าค่าเฉลี่ยของระดับชาติ 

ประเด็นพิจารณา 1.2 คณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

1. วิธีด าเนินการและผลการพัฒนา 

มาตรฐาน วิธีการด าเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา 

 ๑. การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 

     ๑. สถานศึกษาได้ดําเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
เน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัย
ของผู้ เรียนและตามนโยบายของผู้บริหาร และ
สอดคล้องตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
ที่ดีงามและวัฒนธรรมของสังคม โดยจัดโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธพัฒนา อ.พ.ส.  ซึ่งจะมีกิจกรรม คือ 
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น  
กิจกรรมวันสําคัญต่างๆ  กิจกรรมประกวดมารยาท
ไทยและกิจกรรมเส้นสายลายมือให้กับนักเรียนทุก
ระดับชั้น  นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนเพ่ือปลูกฝ๎งค่านิยมที่ดีให้กับ
นักเรียน  กิจกรรม อ.พ.ส. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
และอบายมุข  กิจกรรมคนดีศรีอินทรัมพรรย์  และ
กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ (เศรษฐกิจพอเพียง) เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการอดออมตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     ๑. จากการดําเนินการ
โครงการและ กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาทั กษะชี วิ ตและให้
ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขนั้น ส่งผลให้ผู้เรียนรู้ 
ตระหนักและมีค่านิยมที่ดี    
มีคุณธรรมและจริยธรรม      
รู้ถึงพิษภัย โทษของสิ่งเสพ
ติด  รักการออกกําลังกาย 
สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อย
คนละ ๑ ประเภท สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตาม
หลักความเป็นประชาธิปไตย 
ไม่คดโกง รู้จักกาลเทศะ และ
มีมารยาทต่อผู้ใหญ่และรู้จัก
การออมเ พ่ืออนาคตของ
ตนเอง 
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มาตรฐาน วิธีการด าเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา 

๒. ความภูมิใจใน 
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

     ๒. สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลายครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร โดยนําแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในโครงการน้อมนํา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  กิจกรรมเปิดบ้าน  
อ.พ.ส. นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมวันสําคัญพุทธศาสนา  
กิจกรรมค่ายวิถีพุทธ กิจกรรมการคัดลายมือ กิจกรรม
ประกวดมารยาทไทย  เ พ่ือส่ ง เสริม อัตลั กษณ์ 
เอกลักษณ์ ของโรงเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภูมิใจ
ในความเป็นไทย 

     ๒.  จากการที่ได้ดําเนิน
โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม  
ผู้ เ รียนได้มีความภูมิ ใจใน
ความเป็นไทย รู้ จักหน้าที่
ข อ งช าว พุทธที่ ดี ที่ จ ะทํ า
กิจกรรมของทางพุทธศาสนา  
รู้จักการอนุรักษ์ความเป็น
ไทย และสามารถประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวันได้ 

๓. การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตก 
ต่างและหลากหลาย 
 

     ๓. สถานศึกษาได้มีการดําเนินการจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
โดยเน้นให้ผู้เรียน ได้ดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของความ
แตกต่างและหลากหลาย  สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน  มีระบบการแนะแนวการศึกษาต่อ
และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ศึกษาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เพ่ือวางแผนส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้
สามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย  ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและมี
จิตสาธารณะ  เน้นการประสานงานแบบเครือข่าย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่าง สถานศึกษา ชุมชน 
และผู้ เรียน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ 
 

     ๓ .  ผู้ เ รี ย น ได้ รั บ ก า ร
สนับสนุนอย่างเป็นระบบ 
จากการแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือ ได้รับการแนะ
แนวการศึกษาต่อไปสู่ระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้นไป  ผู้เรียน
ได้ รั บการสนับสนุน ให้ ได้
เรียนรู้สู่สังคมอาเซียนสู่ยุค
แห่งการศึกษาในศตวรรษที่ 
๒๑  เพ่ือตอบสนองนโยบาย
แผนการศึกษาชาติ 
ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ งทุ กฝ่ า ย  และ
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
ร่วม  ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบ 
วินัย  รวมถึงมีความเข้าใจใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
และระหว่างวัย  สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
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มาตรฐาน วิธีการด าเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา 

๔. สุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม 

     ๔. สถานศึกษาได้ดําเนินการวิเคราะห์สภาพ
ป๎ญหาสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ มีน้ําหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพ ทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้จัก
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง ซึ่งได้จัดทํา
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  เพ่ือดูแลสุขภาวะ
ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จัดเวลาให้
ผู้เรียนได้แปรงฟ๎นหลัง รับประทานอาหาร  การดูแล
สุขภาพช่องปากของนักเรียนที่มีป๎ญหาเพ่ือส่งต่อ   
ทันตกรรม โ รงพยาบาลส่ ง เสริมสุขภาพเฉลิม      
พระเกียรติบางปิ้ง เพื่อทําการรักษาต่อไป มีการกําจัด
ยุงลายสม่ําเสมอ รวมถึงจัดกิจกรรมกีฬาสี อ.พ.ส. 
ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข  กิจกรรมวันงด
สูบบุหรี่โลก  กิจกรรมครู D.A.R.E. กิจกรรม Sport 
Day และประสานร่วมมือกับโรงพยาบาลบางปิ้ง
จัดทําแผนส่งเสริมสุขภาพนักเรียนร่วมกัน ฯลฯ 

     ๔. จากการจัดโครงการ
และกิจกรรม ส่งผลให้ผู้เรียน
มีสุขภาพร่างกายที่สมบรูณ์
แข็งแรง มีน้ําหนักส่วนสูงสม
ส่วนตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐    
รู้และตระหนักถึงโทษและ
พิ ษ ภั ย ข อ ง ย า เ ส พ ติ ด  
สามารถหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรงได้ รู้จักวิธีการดูแล 
รักษาสุ ขอนามัยด้ วยการ
แปรงฟ๎นหลังรับประทาน
อาหารทุกวัน รักการออก
กําลังกายและสามารถสร้าง
ผล ง านจ ากกา ร เ ข้ า ร่ ว ม
กิ จ ก ร ร ม กี ฬ า สี ไ ด้ ต า ม
ศักยภาพสมวัย 

2.  จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม มีจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม รู้ถึง  
พิษภัยของสิ่งเสพติดอบายมุข พร้อมทั้งรู้จักการออกกําลังกายวิธีการดูแลรักษาสุขอนามัยเพ่ือสุขภาพที่ดีของ
ตนเอง พร้อมทั้งน้อมนําแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตสํานึก
ประหยัดอดออมเพ่ืออนาคตของตนเอง  นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับการดูแลช่วยเหลือในการพัฒนาด้าน
บุคลิกภาพ การปรับตัวแนะแนวการศึกษาต่อสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น  พร้อมได้รับการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถของแต่ละบุคคล  เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์และภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย  ดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของความแตกต่างที่หลากหลายและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

3. จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ - ๖ ยังต้องได้รับการส่งเสริมด้านทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อความเป็นไทย     

ไม่หลงใหลกบัค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ หรือหลงลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ 
                ผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ  :.......ดีเยีย่ม....... 

1.กระบวนการพัฒนา 

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน  
โรงเรียนได้มีการดําเนินการวิเคราะห์สภาพป๎ญหา ผลการจัดการศึกษาจากปีที่ผ่านมา โดยศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีที่ผ่านมา และได้นําป๎ญหามาประเมินการจัดการศึกษา ตามนโยบายให้สอดคล้องกับการปฏิรูป
การศึกษา โดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง        
เพ่ือวางแผนร่วมกัน กําหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กําหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา              
ของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการและมีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี ให้สอดคล้องกับสภาพป๎ญหา ความต้องการ
พัฒนาและนโยบายปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร และการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือดําเนินงานตาม
แผนงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

2. การวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2.1 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย
และดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
โรงเรียนได้มีการดําเนินการวิเคราะห์สภาพป๎ญหา ผลการจัดการศึกษาจากปีที่ผ่านมา โดยศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
วางแผนดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและมีการจัดกิจกรรมอย่าง
เป็นรูปธรรมตามแผนงานวิชาการ โดยมีโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ โครงการส่งเสริมหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างรอบด้าน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ๘ กลุ่มสาระ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โครงการประกันคุณภาพภายใน เป็นต้น ซึ่งโครงการเหล่านี้ 
เป็นโครงการที่พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

2.2 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 โรงเรียนมีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดย
วิธีการที่หลากหลาย โดยจัดประชุมชี้แจงและให้ครูทุกท่านศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ ค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต ฯลฯ  มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญวิทยาการจากภายนอกและ
ภายในมาให้ความรู้โดยท่านผู้อํานวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นวิทยากรหรือครูที่ได้รับการอบรมจากหน่วยงาน
ภายนอกและนํามาขยายผลสู่บุคลากรภายในโรงเรียน  นอกจากนี้มีการจัดสัมมนาศึกษาดูงานโรงเรียนที่
ประสบความสําเร็จในด้านต่างๆตลอดจนเปิดเวทีให้ครูได้นําเสนอผลงานการอบรมหรือผลงานทางวิชาการ   
แก่เพ่ือนครู นอกจากนี้โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเอง โดยการสนับสนุนให้ครูได้ศึกษาต่อใน  
ระดับที่สูงขึ้น เพ่ือนําความรู้ประสบการณที่ได้รับมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนกําหนดให้ครูศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลและศึกษานักเรียนในกรณีพิเศษ เพ่ือนําผลการศึกษามา
จัดทําวิจัยในชั้นเรียน เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่มีป๎ญหาหรือช่วยส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ 
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2.3 การวางแผนการบริหารทั่วไป 
โรงเรียนได้ดําเนินการวิเคราะห์สภาพป๎ญหา  มีการประชุมวางแผนร่วมกันเพ่ือส่งเสริมและบริการให้

ผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างรอบด้าน  โดยใช้เทคนิคหลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้ทุกฝ่าย
มีการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จ และสอดคล้องกับผลการจัดการจัดการศึกษา 

๒.๔ การวางแผนงานงานงบประมาณ   

           โรงเรียนได้ด าเนินการวางแผนงานงบประมาณอย่างโปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยมีการจัดประชุมการวางแผนในการจัดสรรการใช้งบประมาณในการบริหารงานต่างๆทั้ง 4 งาน ให้ถูกต้อ ง

เหมาะสม ได้แก่ งานด้านวิชาการ  งานบุคลากร งานบริหารทั่วไป และงานงบประมาณ  มีการประชุมบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคนในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณทั้ง  4 

งาน ในการจัดท าโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน 

และที่ส าคัญเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดสรร

งบประมาณในแต่ละโครงการ  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและ   

การบริหารงานพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของ

รัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได้ และยังมีการ

จัดท าบัญชีการชีจ่ายงบประมาณไว้อย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้      

2.5 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
 โรงเรียนได้ดําเนินการวิเคราะห์สภาพป๎ญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศทั้ง ๔ งาน งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไปและงานบริหารงบประมาณ จากผลการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนทุกแห่งมีความต้องการ
ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถดําเนินการ สร้างระบบ กลไกหรือ
กระบวนการในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กําหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดของ
การประกันคุณภาพการศึกษา สร้างความมั่นคงและหลักประกันต่อผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมว่าสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐาน ดังนั้น การศึกษาแนวคิดและหลักการทางการบริหารสถานศึกษาให้ได้
คุณภาพจึงมีความสําคัญต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ที่จะนําองค์ความรู้ไปใช้ในการวางระบบการบริหาร
โรงเรียนได้อย่างเหมาะสมและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

2.6 การวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

โรงเรียนได้ดําเนินการวิเคราะห์สภาพป๎ญหาในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ   
ต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยได้ศึกษาป๎ญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือ
ต่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดชั้นเรียนให้เพียงพอต่อจํานวนนักเรียนในแต่ละชั้นมีการจัด
ห้องเรียนให้มีความสวยงามและสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อการเรียนรู้ใน      
ทุกกลุ่มสาระ นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ  อย่าง
หลากหลายเพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ในด้านการ
ปรับอาคารสถานที่  ได้มีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความสวยงาม สะอาด และเป็น
ระเบียบมากขึ้น เช่นการปรับปรุงพ้ืนอาคารเรียน การทาสีอาคารเรียนใหม่การปรับปรุงห้องน้ํานักเรียนใหม่ 
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การทําอ่างล้างมือล้างหน้าให้กับนักเรียน การปรับปรุงช่องทางเดิน  ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงอาหารใหม่ให้ดูโล่ง
และสะอาด สะดวกต่อการให้บริการกับนักเรียนและการจัดสถานที่นั่งเล่น พักผ่อนให้กับนักเรียนให้มีความ
สวยงามร่มรื่น 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ      
และได้มาตรฐาน 

โรงเรียนได้ดําเนินการจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง ในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาและระดมทุนในการช่วยเหลือ  ร่วมมือพัฒนา
โรงเรียน ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

4. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีการจัดการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีการประชุมวางแผนกํากับ 

ติดตาม ดําเนินการประเมินผลการบริหารงานในแต่ละด้านอย่างครอบคลุมทั้ง ๔ งาน ได้แก่ งานวิชาการ    
งานบุคลากร งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน        
ตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 

2.ผลการด าเนินงาน 
2.1 สถานศึกษามีการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพป๎ญหาความ

ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับ    แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน        
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาการ และ
เหมาะสมกับตําแหน่ง  
        2.3 สถานศึกษากํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ
นําผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

2.4 สถานศึกษามีการจัดมีการประชุมบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณทั้ง 4 งาน ในการจัดทําโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน และที่สําคัญเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการ 

   2.5 สถานศึกษามีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย และนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน       
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผู้ เรียนได้รับการข่าวสาร ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ผ่านเว็บไซด์           
เอพลิเคชั่น เฟสบุ๊ค ไลน์ สามารถติดต่อสื่อสารภายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้หลายช่องทาง ผ่านระบบเทคโนโลยีที่มีอยู่ในป๎จจุบัน 
      2.6 สถานศึกษามีการจัดโครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิง
ระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
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      2.7 สถานศึกษามีการประชุมผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถาน ศึกษา       
(นักเรียน ครู ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ            
ที่เกี่ยวข้อง) เข้ามามีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกําหนด กํากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 

3. จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 

เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม ทําให้โครงการ/กิจกรรม ปฏิบัติได้
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาและ    
ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผล การดําเนินงานวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิ ชาชีพอย่างสม่ําเสมอ   
ตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง 
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเองเต็มตามศักยภาพ
เพ่ือที่จะพัฒนาโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนรวมถึงการจัดการศึกษาอย่างสูงสุด 
            โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และ         
การติดต่อสื่อสารอย่าง เผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงานหรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง สะดวกและรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ มีการประชุมวางแผนกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
จัดทํารายงานผลการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปีแล ะโรงเรียนได้เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็น
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการบริหารงานงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยมีการประชุม
วางแผนการดําเนินการวางแผนงานงบประมาณอย่างโปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการ
จัดประชุมการวางแผนในการจัดสรรการใช้งบประมาณในการบริหารงานต่างๆทั้ง 4 งาน  ดําเนินการในด้าน
งานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั ฐ โดยยึดหลักการ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ 
และต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได้ โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดสรรงบประมาณ 

 4. จุดควรพัฒนา 
4.1 ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง/ชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ

การจัดการศึกษา 
4.2 เปิดโอกาสให้ครูได้ศึกษาค้นคว้า  สืบค้นหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโลกกว้างทางอินเตอร์เน็ตผ่าน 

เอพลิเคชั่นต่างๆ โดยโรงเรียนจัดหาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3 โรงเรียนควรจัดให้มีกิจกรรมที่ธํารงรักษาสิ่งที่ดีที่ได้ปฏิบัติมาไว้อย่างต่อเนื่องและมีคู่มือระเบียบต่าง ๆ 

ที่จําเป็นสําหรับคณะกรรมการให้นําไปศึกษาเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนที่ยั่งยืน 
4.4 โรงเรียนควรมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา อย่างต่อเนื่องและนํา

ผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ  :.......ดีเยีย่ม...... 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนดําเนินการส่งเสริมให้ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ             

มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบท
โรงเรียนมีการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้สอนมีความรู้
ความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษาของหลักสูตรที่กําหนด
ไว้ อีกทั้งมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญผ่านการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน   
ซึ่งมีการดําเนินการ ดังนี้ 

1. ให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระและมีขั้นตอนการจัดการทําแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดย 
 1.1 วิเคราะห์คําอธิบายรายวิชา เพ่ือประโยชน์ในการกําหนดหน่วยการเรียนรู้และรายละเอียด
ของแต่ละหัวข้อของแผนกการจัดเรียนรู้ 
 1.2 วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา เพ่ือนํามาเขียนเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ 
โดยให้ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งด้านความรู้ ทักษะ / กระบวนการ เจตคติและค่านิยม 
 1.3 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ โดยเลือกและขยายสาระที่เรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน ชุมชน 
และท้องถิ่น รวมทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 
 1.4 วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ (กิจกรรมการเรียนรู้) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 1.5 วิเคราะห์กระบวนการประเมินผล โดยเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.6 วิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้ โดยคัดเลือกสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในและนอก
ห้องเรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ 
 1.7 จัดทํากําหนดการสอน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสาระการ
เรียนรู้ของแต่ละวิชา 
 1.8 มีการนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้และบันทึกหลังสอนทุกครั้ง เพ่ือนําผลหลังการสอนมา
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 นอกจากนี้ในแผนการจัดการเรียนรู้ยังมีการสนทนาด้วยเทคนิค R-C-A (Reflect Connect Apply)
เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราแสดงออกหรือสะท้อนความรู้สึกหรือการกระทําของตนเองที่
แสดงว่าเข้าใจและใส่ใจผู้อื่น  

 2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษาละ 1 หน่วยการเรียนรู้ โดยแผนยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข) เพ่ือให้ครูได้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. มีการยึดโยงและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้ได้หลายรูปแบบทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนผ่านการจัดทําโครงการ
และกิจกรรมอย่างหลากหลาย ซึ่งการจัดกิจกรรมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ โดยมีการดําเนินการจัดทําโครงการและกิจกรรม ได้แก่ โครงการยกระดับ 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้  
โครงการการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางานและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ พัฒนา อพส. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและโครงการดําเนินงาน
ตามจุดเน้น เช่น กลุ่มสาระภาษาไทย กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรม กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ กิจกรรมท่องสูตรคูณ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
คิดสนุก กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมวันอาเซียน  
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมกีฬาสีต่อต้านยาเสพติดกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
กลุ่มสาระศิลปะ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กิจกรรม ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ กิจกรรมท่องคําศัพท์ กิจกรรม 
Christmas day กิจกรรมโครงงานภาษาต่างประเทศ กิจกรรมท่องโลกกว้างสู่องค์รวม (แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอก) กิจกรรมสืบค้นจากเทคโนโลยี กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต กิจกรรมชุมนุมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรม
ตลาดนัดคนเดิน กิจกรรมค่ายวิถีพุทธ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันวิสาขบูชากิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมมารยาทไทย กิจกรรมสวดมนต์เช้า-เย็น 
กิจกรรมพิจารณาอาหาร กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมประชาธิปไตยภายในและภายนอกโรงเรียน 
กิจกรรมทักษะในการอ่าน-เขียน กิจกรรมทักษะในการคิดคํานวณ กิจกรรมทักษะในการคิดขั้นพ้ืนฐาน 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้และโครงการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงอิงมาตรฐานซึ่งทําให้เกิดการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม คิดเป็น ปฏิบัติจริงและ
แก้ป๎ญหาจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองและนําไปใช้ได้อย่างสอดคล้องกับการดําเนินชีวิตตามนโยบาย
กระบวนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 
2. ผลการด าเนินงาน 

จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 ทั้ง 3 ตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด 1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ     
เฉลี่ยร้อยละ 84.60 ระดับดีเยี่ยม 
  ตัวชี้วัด 2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น อยู่ ในระดับ           
เฉลี่ยร้อยละ 82.14 ระดับดีเยี่ยม 
  ตัวชี้วัด 3 การตรวจสอบและประเมินความรู้  ความเข้าใจของผู้ เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับ เฉลี่ยร้อยละ 81.74 ระดับดีเยี่ยม 

ส่งผลให้การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 82.82 สรุปผลประเมินใน
ระดับ ดีเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 
      ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดโครงการ/กิจกรรม ให้นักเรียนได้รับ  
การส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ ทั้งกระบวนการทักษะการคิด ทักษะการปฏิบัติจริง     
ทักษะการแก้ป๎ญหา มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูในการแก้ป๎ญหาการเรียนการสอนของนักเรียน ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม    
จากบุคลากรสถานศึกษา ทั้ง ครู ผู้ปกครอง นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ในการจัดกระบวนการเ รียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอย่างรอบด้าน จนส่งผลการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 3 ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

4. จุดควรพัฒนา 
     1.  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็น 
และเสนอแนะข้อคิดเห็นในการร่วมกิจกรรม 
     2.  ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน และเป็น
กิจกรรมที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้เหมาะสมตามวัย 
     3.  ควรมีการสร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับครูในโรงเรียน ผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมต่างๆใน
โรงเรียนอย่างเหมาะสม 
     4.  เวลาในการจัดกิจกรรมต่างๆควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพ่ือที่ผู้เรียนจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
อย่างเต็มเวลาเต็มความสามารถ 
 

มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี 
                  ประสิทธภิาพ 

ระดับคุณภาพ  :.......ดีเยีย่ม...... 

1. กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
มีประสิทธิผล 

 

- โรงเรียนดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ 
ได้แก่ ๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒) จัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน ๓) จัดการและบริหารข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
เป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน        ๔) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๕) ดําเนินการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ๗) จัดทํารายงานประจําปีที่ เสนอผลประเมินคุณภาพภายใน       
๘) โรงเรียนดําเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษานําเสนอผลการดําเนินงานรายงานประจําปี 
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มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา 

 ของสถานศึกษา ในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน
จากรายงานประจําปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปี
ตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทําโครงการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการดําเนินงาน ประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพ่ือให้คณะครู 
บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่
ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษาภาค
เรียนละ ๑ ครั้ ง จัดทําเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้          
ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพของโรงเรียนประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษาติดตามการประเมินโครงการและ
กิจกรรมสรุปผลการดําเนินงานปรับปรุงการทํางานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
เป็นอย่างดี โรงเรียนจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ และประเมินผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียนผู้ปกครอง คณะกรรมการของสถานศึกษาใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับสูง 

3.จุดเด่น 
โรงเรียนให้ความสําคัญกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความ

เข้าใจและให้ความรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับสูง 

4.  จุดควรพัฒนา 
โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมี
การประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่ก็ยังขาดการติดตามช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 
นอกจากนี้ยังขาดเครื่องมือที่หลากหลายในการประเมินประกันคุณภาพ 
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สรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม  อยู่ในระดับ.........ดีเยี่ยม................ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๔ ดีเยี่ยม 
  จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม 
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ อยู่
ในระดับดเียี่ยม มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
  ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามป๎ญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม ผู้เรียนสามารถอ่านหนังสือออก อ่านคล่อง  รวมทั้ง
สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคนและมีผล การประเมินการอ่านและการเขียนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติทุก
ระดับชั้นที่ประเมิน ผู้เรียนมีความสามารถใน   การคิดและแก้ป๎ญหาได้ในระดับดีเยี่ยม สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีความก้าวหน้า และสูงขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา  และมีความประพฤติด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากําหนดปรากฏอย่างชัดเจน  
ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑  ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผล
ประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดําเนินงานตาม 
แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดําเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ป๎ญหารายบุคคล และการ
ประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน สถานศึกษาดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น 
ขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม  โดยสถานศึกษาให้
ความสําคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

ส่วนที่ 3  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสําคัญที่สถานศึกษา จะต้องนําไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปนําไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) และนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล
การดําเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

3.1   จุดเด่นและจุดควรพัฒนาของสถานศึกษา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

1.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียน

เฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติทุกระดับ และมีความสามารถใน
การคิดและแก้ป๎ญหาได้ในระดับดีเยี่ยม อีกทั้งสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีความก้าวหน้าและ
สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปี
การศึกษาที่ผ่านมา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมท่ีดีงาม มีจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม รู้ถึง  
พิษภัยของสิ่งเสพติดอบายมุข พร้อมทั้งรู้จักการออกกําลัง
กายวิธีการดูแลรักษาสุขอนามัยเพ่ือสุขภาพที่ดีของตนเอง 
พร้อมทั้งน้อมนําแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตสํานึกประหยัดอด
ออมเพ่ืออนาคตของตนเอง  นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือในการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ การปรับตัว
แนะแนวการศึกษาต่อสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น  พร้อม
ได้ รั บ ก า ร พัฒนา ศั ก ยภ า พของผู้ เ รี ย นอย่ า ง เ ต็ ม
ความสามารถของแต่ละบุคคล  เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา อนุรักษ์และภาคภูมิใจในความเป็นไทย  ดําเนิน
ชีวิตบนพ้ืนฐานของความแตกต่างที่หลากหลายและอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

 

 
คุณภาพผู้เรียนทางด้านวิชาการ

ยังต้องเร่งพัฒนาควรมีการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยให้สูงขึ้น
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด และมีผลการ
วั ดระดับชาติที่ สู ง ขึ้ นและมากกว่ า
ค่าเฉลี่ยของระดับชาติ ในระดับชั้น      
ป.๑ - ๖ ยังต้องได้รับการส่งเสริมด้าน
ทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อความเป็นไทย     
ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิด
ก า ร ล อก เ ลี ย น แ บ บ  ห รื อ ห ล ง ลื ม
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

 
 

 

 



๕๖ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

2.ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น

ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง 
การประชุมกลุ่ม ทําให้โครงการ/กิจกรรม ปฏิบัติได้ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจําปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาและทุกฝ่ายให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีคุณภาพ มี
การดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การ
ดําเนินงานวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างสม่ําเสมอ ตามโครงการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองเต็มตามศักยภาพเพ่ือที่จะพัฒนา
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อ
นักเรียนรวมถึงการจัดการศึกษาอย่างสูงสุด 
            โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และการ
ติดต่อสื่อสารอย่าง เผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงานหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง สะดวกและรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มีการ
ประชุมวางแผนกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ จัดทํารายงานผลการจัด
การศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปีแล ะโรงเรียนได้
เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา มีการบริหารงานงบประมาณอย่าง
เป็นระบบ โดยมีการประชุมวางแผนการดําเนินการ
วางแผนงานงบประมาณอย่ า ง โปร่ ง ใส  คุ้ มค่ า  มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดประชุมการ
วางแผนในการจัดสรรการใช้ งบประมาณในการ
บริหารงานต่างๆทั้ง 4 งาน  ดําเนินการในด้านงานจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 

 
 1. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง/ชุมชน 
ให้มีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 2. เปิดโอกาสให้ครูได้ศึกษาค้นคว้า  สืบ
ค้นหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโลก
กว้างทางอินเตอร์เน็ตผ่าน เอพลิเคชั่น
ต่างๆ โดยโรงเรียนจัดหาอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. โรงเรียนควรจัดให้มีกิจกรรมที่ธํารง
รั กษาสิ่ ง ที่ ดี ที่ ไ ด้ ปฏิ บั ติ ม า ไ ว้ อย่ า ง
ต่อเนื่องและมีคู่มือระเบียบต่าง ๆ ที่
จําเป็นสําหรับคณะกรรมการให้นําไป
ศึกษาเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนที่ยั่งยืน 
 4. โรงเรียนควรมีการกํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา อย่างต่อเนื่องและนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

 

 



๕๗ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

การบริหารพัสดุภาครัฐ โดยยึดหลักการการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้อง
กับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การจัดสรรงบประมาณ 
 

 
 

3.ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการ
สอน โดยจัดโครงการ/กิจกรรม ให้นักเรียนได้รับ  การ
ส่ง เสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้  ทั้ ง
กระบวนการทักษะการคิด  ทั กษะการปฏิบัติ จริ ง     
ทักษะการแก้ป๎ญหา มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้  และ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูในการแก้ป๎ญหาการเรียน
การสอนของนักเรียน ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม   จาก
บุคลากรสถานศึกษา ทั้ ง  ครู  ผู้ ปกครอง นักเรียน 
กรรมการสถานศึกษา ในการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอย่างรอบด้าน จนส่งผลการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 3 ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 

     
 
 1.  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้มี
ส่วนในการแสดงความคิดเห็น และ
เสนอแนะข้อคิดเห็นในการร่วมกิจกรรม 
 2. ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกิจกรรม
อย่างสนุกสนาน และเป็นกิจกรรมที่เน้น
การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้
เหมาะสมตามวัย 
 3. ควรมีการสร้างเครือข่ายและสร้าง
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ค รู ใ น โ ร ง เ รี ย น 
ผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมต่างๆใน
โรงเรียนอย่างเหมาะสม 
 4. เวลาในการจัดกิจกรรมต่างๆควร
จัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพ่ือที่ผู้เรียนจะ
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆอย่างเต็ม
เวลาเต็มความสามารถ 
 

 

 

 

 

 



๕๘ 
 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

4.ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
         โรงเรียนให้ความสําคัญกับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความเข้าใจ
และให้ความรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้น
การมีส่วนร่วม ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้าง
วัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้กับบุคคลที่เก่ียวข้องอยู่ในระดับสูง 
 

 
       โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมิน
ตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง 
แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูใน
การพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน 
นักเรียนมีการประเมินการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง แต่ก็ยังขาดการติดตามช่วยเหลือ
ด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 
นอกจากนี้ยังขาดเครื่องมือที่หลากหลาย
ในการประเมินประกันคุณภาพ 
 

3.2   แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การจัดทําการวิจัย

ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล

การนําไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียน มีการนิเทศติดตามโดยผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้อํานวยการหรือบุคคล
ที่ได้รับแต่งตั้งอย่างต่อเนื่อง 

๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะข้อคิดเห็นในการร่วมกิจกรรม 
เชิญวิทยากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้มากข้ึน 

๕. มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา อย่างต่อเนื่องและนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๖. เปิดโอกาสให้ครูได้ศึกษาค้นคว้า  สืบค้นหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโลกกว้างทางอินเตอร์เน็ต  
เอพิเคชั่นต่างๆ โดยโรงเรียนจัดหาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3  ความต้องการและความช่วยเหลือ 
๑. อบรมพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NETและ PISA 
๓. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจําเป็น 
๔. อบรมพัฒนาครูในการใช้สื่อทางเทคโนโลยี สืบค้นหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโลกกว้างทาง

อินเตอร์เน็ต  และเอพิเคชั่นต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นสื่อการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 



๕๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4  ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 
 

 

 

คําสั่งโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
ที่  011 /2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในเพิ่มความมั่นใจ 
........................................................... 

  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานให้มีคุณภาพสู่ความ
เป็นสากล และดํารงคุณภาพอย่างยั่งยืน โรงเรียนจึงดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในเพ่ิมความมั่นใจ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
1.    นางสาวเพ็ญศรี   ชินตาป๎ญญากุล   ประธานกรรมการ 
2.    นางสุจิรา   ขวัญเมือง    รองประธาน 
3.    นางสาวอโนชา   เพ้าหอม    กรรมการ 
4.    นายทวี   วรชินา     กรรมการ 
5.    นางสาววริศรา   โคบํารงุ    กรรมการ 
6.    นางสาวอะนิส   วาเฮงสา    กรรมการเลขานุการ 
7.    นายสุริยันต์   จันทะสิงห์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่    กําหนดนโยบาย ให้คําแนะนําปรึกษา วางแผน แนะแนวทางและอํานวยความสะดวกเพ่ือให้การ
ดําเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
1.    นางสุจิรา   ขวัญเมือง    หัวหน้า 
2.    นางสาวอโนชา   เพ้าหอม    ผู้ช่วย 

 3.    นางไพลิน   กนิษฐชาต    ผู้ช่วย 
 4.    นายสธุีร์   ฟ๎กเทพ     ผู้ช่วย 
 5.    นางสาวสุดา   พันธุ์อุดม    ผู้ช่วย 
 6.    นางทัศนีย์   ภูมิลาด     ผู้ช่วย 

7.    นางสาวอวัสดา   สมจิตร    ผู้ช่วย 
8.    นางจินตนา   ศิริขวา    ผู้ช่วย 
9.    นางสาวมณีรัตน์   รัตนะวิชัย.     ผู้ช่วย 
10   นางสาวอะนิส   วาเฮงสา    ผู้ช่วย 
11.   นางสาวอัยลดา   อภิธนาภิรักษ์   ผู้ช่วย 
12.   นางสาวอรอนันท์   ศรไชยญาติ   ผู้ช่วย 
13.   นางสาวชุติมา   ก๋งอุบล    ผู้ช่วย 



๖๑ 
 

คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.   นายทวี   วรชินา    หัวหน้า 
  2.   นางสาวศิริรัตน์   สัมฤทธิ์   ผู้ช่วย 

 ประเด็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ 
1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น    
  1.   นางสาวศิริรัตน์  สัมฤทธิ์   หัวหน้า 
  2.   นางสาวสมจันทร์   ทวีพงษ์   ผู้ช่วย 
          2.   ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                    ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
  1.   นางสาวมณีรัตน์   รัตนวิชัย   หัวหน้า 
  2.   นายสุริยันต์   จันทะสิงห์   ผู้ช่วย 

3.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 1.   นางทัศนีย์   ภูมิลาด    หัวหน้า 
 2.   นางสาววิราพรรณ   ปรืองาม   ผู้ช่วย 
4.   ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรการศึกษา 
 1.    นางสาวอวัสดา   สมจิตร   หัวหน้า   
 2.   นางไพลิน   กนิษฐชาต   ผู้ช่วย 
 3.   นางเรืองรักข์   พิตรพิบูลโตวัน  ผู้ช่วย 
 4.   นางจินตนา   ศิริขวา    ผู้ช่วย 
 5.   นางสาวณิชชรสัม์  อยู่พันธ์   ผู้ช่วย 
 6.   นางสาววิรัณยา   ทองสุข   ผู้ช่วย 
5.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
 1.   นายทวี   วรชินา    หัวหน้า 
 2.   นางสาวศิริรัตน์   สัมฤทธิ์   ผู้ช่วย 
6.   ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
 1.   นางสาวสุดา   พันธุ์อุดม   หัวหน้า 
 2.   นางสาวณิชชรสัม์   อยู่พันธ์   ผู้ช่วย 
 3.   นางสาวแววมณี   สีลาโคตร   ผู้ช่วย  

1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ 
1.การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
   และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

1. นางสาวอัยลดา   อภิธนาภิรักษ์  หัวหน้า 
2. นางสาวพิมพ์ใจ   สีบุญรอด   ผู้ช่วย 
3. นางสาวศศิประภา   ชาวเพรชดี  ผู้ช่วย 

 
 



๖๒ 
 

2.   ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 1.   นางสาวชุติมา   ก๋งอุบล   หัวหน้า 
 2.   นางสาวจุฑามาศ   ราชคม   ผู้ช่วย 
3.   การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 1.   นางสาวจันทิมันตุ์   ศิริเซีย   หัวหน้า 
 2.   นางดวงแข   ภานุนําภา   ผู้ช่วย 
 3.   นางสาวอรุณศรี   บุตรงาม   ผู้ช่วย 
4.   สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 1.   นางสาวอรอนันท์   ศรไชยญาต  หัวหน้า 
 2.   นางสาวสุกัญญา   บมขุนทด   ผู้ช่วย 
 3.   นางสาวสาลิน ี  สอนแก้ว   ผู้ช่วย 

คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
  1.   นางสุจิรา   ขวัญเมือง   หัวหน้า 
 ประเด็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
1. นางไพลิน   กนิษฐชาต   หัวหน้า  
2. นางจินตนา   ศิรขวา    ผู้ช่วย 
3. นางทัศนีย์   ภูมิลาด    ผู้ช่วย 
4. นางสาวอรวรรณ   แดงตระกูล   ผู้ช่วย 

2.   การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.1   การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน                          
                  ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 1.   นางสาวอโนชา   เพ้าหอม   หัวหน้า 
 2.   นางไพลิน   กนิษฐชาต   ผู้ช่วย 
 3.   นายทวี   วรชินา    ผู้ช่วย 
 4.   นายสธุีร์   ฟ๎กเทพ    ผู้ช่วย 
 5.   นางสาวอัยลดา   อภิธนาภิรักษ์  ผู้ช่วย 
 6.   นางสาวศิริรัตน์   สัมฤทธิ์   ผู้ช่วย 
 7.   นางสาวสุดา   พันธุ์อุดม    ผู้ช่วย 
 8.   นางสาวณัฐสุดา   บุญคุณ    ผู้ช่วย 
 9.   นางสาวชุติมา   ก๋งอุบล    ผู้ช่วย 
 2.2   การวางแผนการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 1.   นางสุจิรา   ขวัญเมือง   หัวหน้า 
 2.   นางทัศนีย์   ภูมิลาด    ผู้ช่วย 
 2.   นางสาวจุฑามาศ   ราชคม   ผู้ช่วย 
 3.   นางสาวอรวรรณ   แดงตระกูล  ผู้ช่วย 
  4.   นางสาวอัญชลี   ชื่นชูผล   ผู้ช่วย 
 5.   นางสาวรุ่งนภา   การพิมาย   ผู้ช่วย 
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2.3   การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
  1.   นางทัศนีย์   ภูมิลาด    หัวหน้า 
  2.   นางสาววิราพรรณ   ปรืองาม   ผู้ช่วย 

2.4   การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 
1.   นายสธุีร์   ฟ๎กเทพ     หัวหน้า 
2.   นายทวี   วรชินา    ผู้ช่วย 
2.   นางสาวอัยลดา   อภิธนาภิรักษ์  ผู้ช่วย 
3.   นายจักรพันธ์   บินขุนทด   ผู้ช่วย 

 
3.   การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี  

        คุณภาพและได้มาตรฐาน 
1. นางสาวณิชชรัสม์   อยู่พันธ์   หัวหน้า 
2. นางสาวดวงพร   พงษ์อภิโชติ   ผู้ช่วย 

 
4.   การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

1. นางจินตนา   ศิริขวา    หัวหน้า 
2. นางไพลิน   กนิษฐชาต   ผู้ช่วย 
3. นางสาวอโนชา   เพ้าหอม   ผู้ช่วย 
4. นางสาวทัศนีย์   ภูมิลาด   ผู้ช่วย 
5. นางวิรัณยา   ทองสุข    ผู้ช่วย     
6. นางเรืองรักข์   พิตรพิบูลโตวัน  ผู้ช่วย     
7. นางณิชชรัสม์   อยู่พันธ์   ผู้ช่วย  

  
  คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

1. นางสาวอโนชา   เพ้าหอม   หัวหน้า 
2. นางสาวณัฐสุดา   บุญคุณ   ผู้ช่วย 
3. นางสาวจิดาภา   คงแสนคํา   ผู้ช่วย 

 ประเด็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

1.   นางเรืองรักข์   พิตรพิบูลโตวัน   หัวหน้า 
2.   นางมลิวัลย์   บริรัตนะวงศ์   ผู้ช่วย 
3.   นางสาวอวัสดา   สมจิตร    ผู้ช่วย 
4.   นางสาวณัฐสุดา   บุญคุณ   ผู้ช่วย 
5.   นางสาวสภุาพร   โคตรพันธ์   ผู้ช่วย 
6.   นางสาวสถาพร   เหมหงษ์   ผู้ช่วย 
7.   นางสาวจตุพร   ก๋งอุบล   ผู้ช่วย 
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2.   การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  1.   นางสาวปารีญา   แก้วเกษ   หัวหน้า 
  2.   นางสาวจันทิมันต์   ศิริเซีย   ผู้ช่วย 
  3.   นางสาวนภาพร   กล่อมสุวรรณ  ผู้ช่วย 
  4.   นายนิพล   ทองคํา    ผู้ช่วย 
  5.   นายกฤษพล   ศรีขจร   ผู้ช่วย 
  6.   นางสาวเมษา   สินสิริ   ผู้ช่วย 
 
3.   การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
  1.   นายทวี   วรชินา    หัวหน้า 

2.   หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ช่วย 

คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
1. นางสาวอะนิส   วาเฮงสา   หัวหน้า 

 ประเด็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ 
1. การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

1.  นางสาวอะนิส   วาเฮงสา   หัวหน้า 
2. นายสุริยัน   จันทะสิงห์   ผู้ช่วย 
3. นางวิรัณยา   ทองสุข    ผู้ช่วย 
4. นางสาวณิชชรัสม์   อยู่พันธ์   ผู้ช่วย 
5. นางสาวจุฑาทิพย์   อินกอ   ผู้ช่วย 

คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานปฐมวัย 
1.  นางสาววริศรา   โคบํารุง    หัวหน้า 
2. นางสาวลดาวัลย์   ก้อนคํา    ผู้ช่วย 
3. นางสาวเสาคนธ์   ทิพย์พันธ์    ผู้ช่วย 
4. นางสาวศญาดา   ศิริรัตนะเดชากุล   ผู้ช่วย 
5. นางดารณี   บุญเลื่อน     ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่    1. ดําเนินการสร้างเครื่องมือประเมินการดําเนินงาน สรุปผล รายงานผลการประเมิน 
2. จัดทําเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศของโครงการและกิจกรรมที่ปฏิบัติพร้อมจัด
เอกสาร ให้เป็นหมวดหมู่เข้าแฟ้มให้เรียบร้อยพร้อมที่จะนําเสนอ 
3. นําผลการดําเนินงานแต่ละมาตรฐานที่ตนเองรับผิดชอบนําส่ งหัวหน้า
คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ภายในเวลาที่
กําหนด 

              4.   จัดทําเอกสารงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย 
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คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

1. นางสุจิรา   ขวัญเมือง     หัวหน้า 
2. นางทัศนีย์   ภูมิลาด     ผู้ช่วย 
3. นางนภาพร   กล่อมสุวรรณ    ผู้ช่วย 
4. นางสาวสมจันทร์   ทวีพงษ์    ผู้ช่วย 
5. นางสาวจุฑามาศ   ราชคม    ผู้ช่วย 
6. นางสาวพัชราภรณ์   ไถ้ทอง    ผู้ช่วย 
7. นางสาววรรณภา   ชุมนุม    ผู้ช่วย 

                                                     ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
1. นางสาวอะนิส   วาเฮงสา    หัวหน้า 
2. นางไพลิน   กนิษฐชาต    ผู้ช่วย 
3. นางสาวอวัสดา   สมจิตร    ผู้ช่วย 
4. นางสาวศิริรัตน์   สัมฤทธิ์    ผู้ช่วย 
5. นายทวี   วรชินา     ผู้ช่วย 
6. นางจินตนา   ศิริขวา     ผู้ช่วย 
7. นางสาวอโนชา   เพ้าหอม    ผู้ช่วย 
8. นายสุริยันต์   จันทะสิงห์    ผู้ช่วย 

                              ส่วนที่ 3 สรุปผลแนวทางการพัฒนา 
1. นางสาวอโนชา   เพ้าหอม    หัวหน้า 
2. นางสาวอัยลดา   อภิธนาภิรักษ์   ผู้ช่วย 
3. นางจินตนา   ศิริขวา     ผู้ช่วย 
4. นางสาวพิมพ์ใจ   สีบุญรอด    ผู้ช่วย 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
1. นางทัศนีย์   ภูมิลาด     หัวหน้า 
2. นางสาววิราพรรณ   ปรืองาม    ผู้ช่วย 
3. นายทวี   วรชินา     ผู้ช่วย 

มีหน้าที่    1. นําผลการดําเนินงานแต่ละมาตรฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการปฏิบัติงาน
ของตนเองมาจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
2. นําส่วนที่ 1,2,3 และ 4  มารวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนและนําส่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ   
เขต 1 ภายในเวลาที่กําหนดให้ถูกต้องเรียบร้อย 
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     3. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้บังเกิด

ผลดีบรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ทุก
ประการ 

    ทั้งนี้      ตั้งแต่วันที่    27   เดือน มกราคม   พ.ศ.   2560 
     สั่ง ณ. วันที่  27   เดือน มกราคม   พ.ศ.   2560 
 

                          
                         (นางสาวเพ็ญศรี  ชินตาป๎ญญากุล) 
                                                      ผู้อํานวยการโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
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ค าสั่งโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
ที ่010 / 2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
ปีการศึกษา 2559 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

……………………………………….. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่กําหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดทํารายงานประจําปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายคําสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือทําการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วย 
1.1 นางสาวเพ็ญศรี  ชินตาป๎ญญากุล ผู้อํานวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
1.2 นางมยุรี  สดแสงจันทร์       ผู้อํานวยการโรงเรียงคลองบางปิ้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.3 นาวาเอกอนุศักดิ์  นาคทิม       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
1.4 นางสุจิรา  ขวัญเมือง        รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
1.5 นางสาวอะนิส  วาเฮงสา       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ให้คําแนะนํา ปรึกษา อํานวยความสะดวก แก้ไขป๎ญหาในการดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แก่คณะกรรมการดําเนินงาน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 

 



๖๘ 
 

2.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 
2.1 นางสุจิรา  ขวัญเมือง  รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวลดาวัลย์  ก้อนคํา      กรรมการ 
2.3 นางสาววริศรา  โคบํารุง       กรรมการและเลขานุการ 

 
3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย 

3.1 นางสุจิรา  ขวัญเมือง  รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
3.2 นายสุริยัน   จันทะสิงห์       กรรมการ 
3.3 นางสาวณิชชรัสม์   อยู่พันธ์      กรรมการ 
3.4 นางวิรัณยา   ทองสุข       กรรมการ 
3.5 นางสาวอะนิส   วาเฮงสา      กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี ้

1. วางแผนกําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. กํากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และทําหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย 8 ประการคือ 

1) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา 

 



๖๙ 
 

4. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 
ประกอบด้วย 

4.1 นางสุจิรา  ขวัญเมือง   รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
4.2 .นางสาวอโนชา   เพ้าหอม           กรรมการ 
4.3 นายทวี   วรชินา            กรรมการ 
4.4 นางสาววริศรา   โคบํารุง                     กรรมการ 
4.5 นางสาวอะนิส  วาเฮงสา            กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ดําเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 
2559 เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดําเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จํานวน 1 เล่ม ภายในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การ
พัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่ 27 มกราคม  พ.ศ. 2560 

 

 
 (นางสาวเพ็ญศรี  ชินตาป๎ญญากุล) 

     ผู้อํานวยการโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 

ของโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

.......................................... 
มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์  เมื่อวันที่ 2๖

พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2559 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 
 

 

 
 (นาวาเอกอนุศักดิ์  นาคทิม) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 

 

  
 (นางสาวเพ็ญศรี  ชินตาป๎ญญากุล) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

 
ประกาศโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา     
พ.ศ. 2553 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 
2559 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และปรับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกัน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพ
ภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์  จึงประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษา   ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 
 

       
(นางสาวเพ็ญศรี  ชินตาป๎ญญากุล.) 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนอิทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
 
 
 



๗๒ 
 

ประกาศโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
เรื่อง กําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา     
พ.ศ. 2553 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา   
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน 
เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
มีคุณภาพและมาตรฐานโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ จึงได้กําหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 
 

      
(นางสาวเพ็ญศรี  ชินตาป๎ญญากุล) 

      ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
 
 
 
 



๗๓ 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
๑. ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

ผลการ
ประเมิน 

ปีการศึกษา
2557 

ผลการ
ประเมิน 

ปีการศึกษา
2558 

ผลการ
ประเมิน  

ปีการศึกษา
2559 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕60 

ด้านคุณภาพผู้เรียน (มี ๔ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่  ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ๙๔.๑๖ ๘๙.๐๘ 95.20 ๙๒.๘๑ 
มาตรฐานที่  ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ๙๔.๘๔ ๘๖.๐๒ 94.80 ๙๑.๘๙ 
มาตรฐานที่  ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๙๓.๘๐ ๙๐.๓๐ 94.60 ๙๒.๙0 
มาตรฐานที่  ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติป๎ญญา ๙๒.๓๓ ๘๑.๑๘ 93.20 ๘๘.๙0 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (มี ๔ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่  ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๙๔.๒๙ ๙๖.๕๑ 90.00 ๙๓.๖0 

มาตรฐานที่  ๖ ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๙๕.๑๗ ๙๕.๗๑ 96.50 ๙7.16 

มาตรฐานที่  ๗ แนวการจัดการศึกษา ๙๐.๙๒ ๙๔.๐๐ 95.50 ๙7.04 
มาตรฐานที่  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กฎกระทรวงกําหนด 

๙๒.๘๗ ๙๔.๓๕ 95.60 ๙6.96 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (มี ๑ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่  ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๙๑.๐๐ ๙๔.๑๕ 95.80 ๙8.20 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (มี ๑ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่  ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน้น 

๙๕.00 ๙๘.๒๐ 90.20 ๙๔.๔๗ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (มี ๑ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่  ๑๑ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย แนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๙๐.๖๔ ๙๓.๙๕ 94.00 ๙5.68 

๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ปีการศึกษา
2559 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา  

๒560 

มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 83.15 85.15 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 83.17 85.17 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 82.22 84.22 
มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 83.53 85.53 

 



๗๔ 
 

 
 
 
ที ่ศธ 04149.085/350         โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ต.บางเมืองใหม่ 
       อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 

                    26 พฤษภาคม 2560 
เรื่อง เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองบางปิ้ง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 
 

ด้วย โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ อําเภอเมืองสมุทรปราการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จะจัดทํารายงานการประเมินตาเองของสถานศึกษา (SAR) ซึ่งเป็นการ
ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โรงเรียนใคร่ขอเรียนเชิญ นางมยุรี  สดแสงจันทร์ มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 พร้อมหนังสือนี้ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ได้จัดส่ง
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดตามสิ่งที่
ส่งมาด้วยมายังท่าน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรกพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
 

      ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางสาวเพ็ญศรี  ชินตาป๎ญญากุล) 

      ผู้อํานวยการโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
 
 

โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
โทรศัพท์  0-2394-4492 
โทรสาร  0-2384-1361 

 
 



๗๕ 
 



๗๖ 
 



๗๗ 
 



๗๘ 
 

 



๗๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านที่  1  มาตรฐานดา้นผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี  1 เด็กมพีัฒนาการด้านร่างกาย 

 



๘๐ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านที่  1  มาตรฐานดา้นผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี  2 เด็กมพีัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

 



๘๑ 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านที่  1  มาตรฐานดา้นผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี  3  เด็กมพีัฒนาการด้านสังคม 



๘๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านที่  1  มาตรฐานดา้นผู้เรียน 

         มาตรฐานที่  4 เด็กมพีัฒนาการด้านสติปัญญา 

 



๘๓ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านที่  2  มาตรฐานดา้นการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี  5  ครูปฏิบัติงานตามหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสืทธิ



๘๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านที่  2  มาตรฐานดา้นการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี  6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 



๘๕ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านที่  2  มาตรฐานดา้นการจัดการศึกษา 

  มาตรฐานท่ี  7  แนวการจัดการศึกษา 



๘๖ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ด้านที่  2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่  8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                         

ตามที่ก าหนดในกฏกระทรวง 

 



๘๗ 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านที่  3  มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   มาตรฐานที่  9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศกึษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 



๘๘ 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านที่  4  มาตรฐานด้านอัตรลักษณ์ของสถานศึกษา                                                                              

มาตรฐานที่  10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามปรัชญา วิสัยทัศน์                                                     

และจุดเน้น การจัดการศกึษา ปฐมวัย 



๘๙ 
 
 

 

 

 

ด้านที่  5  มาตรฐานดา้นการส่งเสริม 

มาตรฐานที่  11  การพัฒนาสถานศกึษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป

การศึกษาเพือ่ยกระดบัคุณภาพให้สูงขึ้น 
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