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คํานํา 
 

 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ได�ประกาศใช�มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  เม่ือ
วันท่ี ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗  เพ่ือให�สถานศึกษาในสังกัดองค.กรปกครองส/วนท�องถ่ินใช�เป0นแนวทางในการ
บริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป0นการส/งเสริม สนับสนุน 
กํากับดูแล ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด ให�สามารถจัดการศึกษาได�มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐาน
กําหนดไว� และในการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษาจําเป0นต�องจัดทํางาน
งานประจําป8 เสนอต/อหน/วยงานต�นสังกัด หน/วยงานท่ีเก่ียวข�อง และเป9ดเผยต/อสาธารณชน รวมท้ังเสนอต/อสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค.การมหาชน) เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) สังกัดเทศบาลตําบลอ�อมใหญ/  ได�ดําเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๖ มาตรฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย  ๑๔  
มาตรฐาน เรียบร�อยแล�ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพตามรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้มาเพ่ือเป0นข�อมูล
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต/อไป 
 
       โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) 
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สารบัญ 
 

เรื่อง                           หน�า 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน        ก 

ตอนท่ี 1  ข$อมูลพ้ืนฐาน            ๑ 

ตอนท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําป2ของสถานศึกษา  2๓ 

ตอนท่ี 3  ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา     3๐ 

ตอนท่ี 4  สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช$               ๑๑๔ 

ภาคผนวก                    ๑๒๓ 

รายชื่อคณะทํางาน                  ๑๓๑ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) 
ประจําป-การศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 ตามท่ีโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) ได$ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําป2
การศึกษา 2557 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดทํารายงานประจําป2เสนอ
ต@อหน@วยงานต$นสังกัด หน@วยงานท่ีเก่ียวข$อง และเสนอต@อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู@การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดน้ีการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร$อยแล$ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได$ดังน้ี 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวบ@งช้ี ค@าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด�านป3จจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานท่ี ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณEการเรียนรู$ท่ีเน$นเด็ก

เปFนสําคัญ 
๙๗.๒๓ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒  ผู$บริหารสถานศึกษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู$นํา และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา 

๘๗.๑๖ ๔.๕0 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓  สถานศึกษามีจํานวนเด็กมีทรัพยากร และสภาพแวดล$อมท่ีส@งเสริมสนับสนุนให$ เปFน
สังคมแห@งการเรียนรู$ 

๗๘.๓๓ 4.๕๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด�านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานท่ี ๔   สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช$โรงเรียนเปFนฐาน ๘๒.๐๐ 4.๕๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๕  สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยท่ีเน$นเด็กเปFนสําคัญ ๗๗.๐๔ 4.๕๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช$แหล@งเรียนรู$และภูมิปOญญาท$องถ่ิน ๗๙.๑๗ 4.๕๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๘๗.๓๘ 4.๕๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเปFนมาตรการ

เสริม เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให$สูงข้ึน 
๘๗.๗๘ 4.๕๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด�านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานท่ี ๙  เด็กมีพัฒนาการด$านร@างกายเหมาะสมตามวัย ๘๒.๑๗ 4.๕๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๐ เด็กมีพัฒนาการด$านอารมณEและจิตใจเหมาะสมตามวัย ๘๕.๕๐ 4.๕๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๑ เด็กมีพัฒนาการด$านสังคม เหมาะสมตามวัย      ๘๕.๐๙ 4.๕๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๒ เด็กมีพัฒนาการด$านสติปOญญาเหมาะสมตามวัย ๘๒.๓๙ 4.๕๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเปPาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศนEและจุดเน$น ๘๐.๐๐ 4.๕๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๔ ผู$บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเปFนท่ียอมรับของผู$ปกครองและชุมชน ๘๘.๕๙ 4.๕๐ ดีเยี่ยม 

ค4าเฉลี่ยรวม ๘๓.๕๙ ๔.๕๔ ดีเยี่ยม 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย 

• ค@าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท@ากับ ๘๓.๕๙  มีคุณภาพระดับ 4.๕๔  ดีเย่ียม 
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

• มีค@าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑEและอิงสถานศึกษา  
มีค@าเฉลี่ยตั้งแต@ 3.00 ข้ึนไป     � ใช@ � ไม@ใช@ 

• มีค@าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีข้ึนไปไม@ต่ํากว@า 11 มาตรฐาน  � ใช@ � ไม@ใช@ 
• ไม@มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู@ในระดับปรับปรุง  � ใช@ � ไม@ใช@ 

สรุปว4า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม � ได�    � ไม4ได� มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถิ่น 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ@งช้ี ค@าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด�านป3จจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานท่ี ๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู$ท่ีเน$นผู$เรียนเปFน

สําคัญ  
_86.73 4.50 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒  ผู$บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู$นําและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา  

93.11 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓  สถานศึกษามีจํานวนผู$เรียนมีทรัพยากรและสภาพแวดล$อมท่ีส@งเสริมสนับสนุน 
ให$เปFนสังคมแห@งการเรียนรู$ 

85.00 4.50 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด�านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานท่ี ๔  สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช$โรงเรียนเปFนฐาน 78.00 4.50 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๕  สถานศึกษาจัดทําและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน$นผู$เรียนเปFนสําคัญ 84.21 4.50 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช$แหล@งเรียนรู$และภูมิปOญญาท$องถ่ิน 75.00 4.50 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 86.96 4.50 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเปFนมาตรการ

เสริม เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให$สูงข้ึน 
87.78 4.50 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด�านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานท่ี ๙  ผู$เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค@านิยมท่ีพึงประสงคE 93.78 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๐ ผู$เรียนมีความรู$และสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรสู@ประชาคมอาเซียน 78.78 4.50 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๑ ผู$เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร@วมกับผู$อ่ืนได$และมี

เจตคติท่ีดีต@ออาชีพสุจริต 
87.98 4.50 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๒ ผู$เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู@ร@วมกันในสังคมได$อย@างมีความสุข 81.43 4.50 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๓ ผู$เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู$ด$วยตนเอง รักการเรียนรู$และพัฒนาตนเอง

อย@างต@อเน่ืองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
86.25 4.50 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๔ ผู$เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 93.21 4.50 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเปPาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศนEและจุดเน$น 86.67 4.50 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๖ ผู$บริหารสถานศึกษา ครูและผู$เรียนมีคุณภาพเปFนท่ียอมรับของผู$ปกครองและ

ชุมชน 
93.72 5.00 ดีเยี่ยม 

ค4าเฉลี่ยรวม 86.16 4.63 ดีเยี่ยม 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

• ค@าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท@ากับ 86.16  มีคุณภาพระดับ 4.63  ดีเย่ียม 
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

• มีค@าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑEและอิงสถานศึกษา  
มีค@าเฉลี่ยตั้งแต@ 3.00 ข้ึนไป      �  ใช@ �  ไม@ใช@ 

• มีค@าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีข้ึนไปไม@น$อยกว@า 12 มาตรฐาน  �  ใช@ �  ไม@ใช@ 
• ไม@มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู@ในระดับปรับปรุง   �  ใช@ �  ไม@ใช@ 

สรุปว4า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม � ได�   � ไม4ได� มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถิ่น 
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ตอนท่ี ๑ 
ข�อมูลพ้ืนฐาน 

๑. ข�อมูลท่ัวไป 
 โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)    ต้ังอยู@เลขท่ี  1/1  หมู@ท่ี 1   ตําบลบ$านใหม@  อําเภอ
สามพราน  จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณียE 73110 โทรศัพทE 02-4290777  โทรสาร 02-4290777  ต@อ 
104   Website : www.td.ac.th  สังกัดเทศบาลตําบลอ$อมใหญ@  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม   เปdดสอน
ระดับชั้นอนุบาล 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี 3  จํานวน  2๓  ห$องเรียน  โรงเรียนมีเนื้อท่ี  4  ไร@  84  ตารางวา   

  ประวัติความเป<นมาโรงเรียน(โดยสังเขป) 

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด  ต้ังอยู@บนท่ีดินของวัดเทียนดัด    เลขท่ี  1/1  หมู@ท่ี  1   ตําบลบ$านใหม@  
อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม   ต้ังข้ึนตาม พ.ร.บ. ประถมศึกษา  พ.ศ. 2477  เม่ือวันท่ี 1  พฤษภาคม   พ.ศ. 
2478   เดิมใช$ศาลาการเปรียญของวัดเปFนท่ีเรียน   ต@อมาพระยาอนุรัตนE  นฤผดุง   นายอําเภอสามพราน ร@วมด$วย   
พระอธิการผล (พระครูอาทรพิทยคุณ)  อดีตเจ$าอาวาสวัดเทียนดัด  และ  นายเติม   วรรณดิลก (ศึกษาธิการอําเภอ)  
พร$อมด$วยราษฎร  พ@อค$า   คหบดี   ครู และนักเรียน  ได$ร@วมกันหาเงินลงมือปลูกสร$าง  เม่ือวันท่ี  13  กันยายน  
พ.ศ. 2482  โดยใช$เงินในการก@อสร$างท้ังสิ้น   4,875.34   บาท  ซ่ึงรวมเงินอุดหนุน จากรัฐบาลด$วย  800  บาท   
เปFนอาคารเรียน แบบ ป.02  จํานวน 4  ห$องเรียน  ใต$ถุนสูง  เสาล@าง  เทคอนกรีต    ชั้นบนเปFนไม$  เสาไม$ยาง  ข่ือ
บนและพ้ืนใช$ไม$เต็ง  ไม$ตะแบก   ฝา  เพดานใช$ไม$ยาง  โรงเรียนหลังนี้มีขนาดกว$าง  8.10 x 30.14  เมตร มุขกลาง
ยื่น 4  เมตร  ต้ังอยู@ริมแม@น้ําทางด$านตะวันตกของวัด 
 ป2 พ.ศ. 2519  ท@านพระครูอาทรพิทยาคุณ (ผล) อดีตเจ$าอาวาส และพระครูมนูญกิจจานุวัตร(แสวง) อดีต
รองเจ$าอาวาส  ร@วมกับคณะกรรมการศึกษาได$ขออาคารแบบ  017  ดัดแปลงบันได 2 ข$าง 10 ห$องเรียน  ด$วยงบ
พิเศษ  ขององคEการบริหารส@วนจังหวัด    760,000  บาท   โดยทางวัดรับเหมาเองและก@อสร$างในท่ีดินแห@งใหม@มี
เนื้อท่ีประมาณ 1  ไร@  2 งาน การได$รับงบพิเศษสร$างอาคารนี้ได$รับความอนุเคราะหE  จากนายชูสง@า ฤทธิประสาท  
อดีตอธิบดีกรมการปกครอง   และ นายนนทE  วรรักษา  อดีต ส.ส. จังหวัดปทุมธานี  คณะกรรมการดําเนินการได$ให$
นามอาคารว@า “อาทรฤทธิประสาท”  เพ่ือเปFนเกียรติแก@ผู$มีอุปการะคุณ  มีอาคารประกอบ คือ บ$านพักครู  2 หลัง  
สุขา  1  หลัง   โรงฝlกงาน 1 หลัง  ทางวัดได$จัดก@อกําแพงก้ันเปFนคอนกรีตแบ@งเขต มีการจัดการศึกษาผู$ใหญ@ช@วงป2  
พ.ศ. 2524 – 2527 

ต@อมา พ.ศ. 2530  ทางโรงเรียนได$ขออนุมัติรื้ออาคารหลังท่ี 1 (ป.02)  ซ่ึงสร$างมา 48 ป2  ชํารุดทรุดโทรม
มาก     และทางราชการอนุมัติให$รื้อถอน ในวันท่ี 14   มกราคม   พ.ศ. 2531  คณะกรรมการศึกษาฯได$ไปขอ
ความอนุเคราะหEจาก นายชาญ  แต$มคงคา  ผู$จัดการโรงงานลูกกวาดเม@งเช$ง จํากัด  ดําเนินการก@อสร$างอาคารเรียน
แบบ  สปช. 105/29      พร$อมทําถนนคอนกรีตหน$าโรงเรียนตลอดแนว  ถมสนาม  ทําเสาธง  สนามเด็กเล@น  คิด
เปFนมูลค@า 2  ล$านกว@าบาท  ได$เปdดอาคารเรียนหลังนี้  เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ.2535 และเปdดทําการสอนต้ังแต@
ชั้นเด็กเล็ก ถึงชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี 1 

ป2  พ.ศ.  2535 อาคารเรียนไม@เพียงพอกับนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน  นายวิลัย   ซ้ิมเจริญ  ประธานกรรมการศึกษา  
นายเกษม  บุญประคอง  กํานันตําบลบ$านใหม@ สมัยนั้น และอ.วาสนา   รุ@งสฤษศักด์ิ   อาจารยEใหญ@สมัยนั้น  ไปขอ
ความอนุเคราะหE จาก   นายชาญ   แต$มคงคา   ร@วมกับประชาชน  บริษัท   ห$างร$าน  โรงงานต@าง ๆ ก@อสร$างอาคาร
เรียน  แบบ  พิเศษ 2/28  จํานวน  18   ห$องเรียน  และสร$างสนามบาสเกตบอล  1  สนาม  สร$างเข่ือนตามแนว
ตลิ่งแม@น้ําท@าจีน  สิ้นเงินงบประมาณ  8  ล$านกว@าบาท   เปdดอาคารเม่ือวันท่ี  8  พฤษภาคม พ.ศ. 2538  ป2 พ.ศ. 
2547  ก@อสร$างส$วม แบบ สปช. 601/26   ได$รับงบประมาณจากทางราชการ    90,900  บาท  ซ่ึงไม@เพียงพอ   
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จึงของบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเทียนดัดเพ่ิม เติมอีกจํานวน   
30,000   บาท 

ป2การศึกษา 2551   สํานักงานเทศบาลตําบลอ$อมใหญ@ได$ขอรับโอนโรงเรียน   และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    ได$พิจารณาอนุมัติให$โรงเรียนวัดเทียนดัดโอนไปสังกัดองคEกรปกครองส@วนท$องถ่ิน    โดยนาย
ทวีพล   แพเรือง   ผู$อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2  และ  นายไพรวัลยE   กวยรักษา  
นายกเทศมนตรีตําบลอ$อมใหญ@  ลงนามเอกสารการถ@ายโอนภารกิจด$านการศึกษา  ทรัพยEสิน หนี้สินและบุคลากรของ
สถานศึกษาเรียบร$อยแล$ว  เม่ือวันท่ี  23  พฤษภาคม  2551   

วันท่ี   18   มิถุนายน   พ.ศ. 2551   เทศบาลตําบลอ$อมใหญ@    ได$เปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนจากเดิม “ 
โรงเรียนวัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) ”  เปFน  “ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)  โดยใช$อักษร
ย@อปOกหน$า อกเสื้อนักเรียนด$านขวาใช$  ท.ด.  เพ่ิมอักษร  ท.๑  อยู@เหนือคําว@า  ท.ด.  เปFน “ท.๑ท.ด.” 
 ป2การศึกษา 2552 เทศบาลตําบลอ$อมใหญ@   ได$ดําเนินการจัดสร$างอาคารเรียนขนาด 4 ชั้น 18 ห$องเรียน  
ดําเนินการก@อสร$างโดยบริษัท  เรืองศิริ จํากัด  ใช$งบประมาณในการก@อสร$างท้ังสิ้น  21,234,567 บาท   การ
ก@อสร$างแล$วเสร็จและส@งมอบในปลายเดือนตุลาคม 2552 
 ป2การสึกษา ๒๕๕๗ เทศบาลตําบลอ$อมใหญ@ ได$ดําเนินการจัดสร$างอาคารอเนกประสงคE ๒ ชั้น ใต$ถุนโล@ง ชั้น
บนใช$เปFนห$องประชุม ชั้นล@างเปFนโรงอาหาร 

ปรัชญา วิสัยทัศน8  พันธกิจ และเป@าหมายของสถานศึกษา    
          ปรัชญาโรงเรียน    :  มีวินัย   มีคุณธรรม   ใฝqรู$ใฝqเรียน 
 คติพจน8ของโรงเรียน      :  สุวิชาโน  ภวํ  โหติ   ผู$รู$ดีเปFนผู$เจริญ 

วิสัยทัศน8ของโรงเรียน    :  นักเรียนโรงเรียนวัดเทียนดัด   มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
มีคุณธรรม  ก�าวทันเทคโนโลยี  บุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาอย4างต4อเนื่อง  โรงเรียนเป<นท่ียอมรับของชุมชน
  

พันธกิจ 
1. พัฒนานักเรียนให$มีความรู$ความสามารถทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา 
2. ปลูกฝOงนักเรียนทุกคนให$มีวินัยและความอดทน 
3. ให$ชุมชนมีส@วนร@วมในการพัฒนาโรงเรียน 

 

เป@าหมายของสถานศึกษา 
               เพ่ือให$งานต@างๆของโรงเรียน     มีการพัฒนาไปอย@างเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและความต$องการ
ของชุมชน และเปFนไปตามวิสัยทัศนEของโรงเรียนจึงได$กําหนดเปPาหมายของโรงเรียนไว$  ดังนี้ 
   1. นักเรียนเปFนผู$ใฝqรู$ใฝqเรียน มีคุณภาพตามเกณฑEมาตรฐานการศึกษา 
   2. นักเรียนเปFนผู$มีวินัย คุณธรรม ปฏิบัติตามค@านิยมท่ีดีงาม และเปFนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
   3. ชุมชนให$การยอมรับ  สนับสนุนและมีส@วนร@วมในการพัฒนาโรงเรียน 

ยุทธศาสตร8และแนวทางการพัฒนา 
  ๑. การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยมุ@งเน$นพัฒนาผู$เรียนเปFนสําคัญ 

๑.๑ พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให$มีความหลากหลายตามความต$องการของผู$เรียน  
      ให$มีความเปFนเลิศตามอัจฉริยภาพของผู$เรียนแต@ละบุคคล 
๑.๒ พัฒนาสภาพแวดล$อมของสถานศึกษาให$เอ้ือต@อการเรียนรู$ 
๑.๓ จัดหาสื่อ อุปกรณEการเรียนการสอนท่ีทันสมัย และเพียงพอต@อความต$องการของผู$เรียน 
๑.๔ ส@งเสริมสนับสนุนให$นําความรู$ด$านภูมิปOญญาท$องถ่ินมาใช$ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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  ๒. การพัฒนานักเรียนให$มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคE เปFนคนดี คนเก@งและมีความสุข 
๒.๑ ส@งเสริม ปลูกฝOงคุณธรรมจริยธรรมและค@านิยมท่ีพึงประสงคE ให$ผู$เรียนมีความรับผิดชอบ 
      ทางศีลธรรมและสังคม 
๒.๒ จัดกิจกรรมสร$างจิตสํานึกในการอนุรักษEวัฒนธรรม ประเพณี และสืบสานความเปFนไทย 
๒.๓ จัดกิจกรรมสร$างจิตสํานึกในค@านิยมไทย และนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช$ใน 
      การดํารงชีวิต 

  ๓. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู@ครูมืออาชีพ 
๓.๑ พัฒนา ส@งเสริม สนับสนนุครูและบุคลากรทางการศึกษาให$มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ 
      เข$มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 

ระบบโครงสร�างการบริหารของสถานศึกษา 
  การบริหารงานของโรงเรียน แบ@งงานออกเปFน  6 งาน เพ่ือให$เปFนไปด$วยความเรียบร$อยและมี

ประสิทธิภาพ โรงเรียนได$กําหนดโครงสร$างการบริหารงาน ดังแผนภูมิ 
 
 

โครงสร�างการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) 
      

 
              
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ผู$อํานวยการ เทศบาลตาํบลอ$อมใหญ@ คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผู$อํานวยการ หัวหน$าช@วงช้ัน หัวหน$าฝqาย 

ฝqายวิชาการ ฝqายธุรการฯ ฝqายบุคลากร ฝqายกิจการนักเรยีน ฝqายอาคารสถานท่ี ฝqายสมัพันธEชุมชน 

-หลักสูตร 
-กระบวนการเรียนรู$ 
-วัดผลประเมินผล 
-ส่ือ/นวัตกรรม   
 เทคโนโลย ี
-ห$องสมุด/แหล@ง  
 เรียนรู$ 
-นิเทศการศึกษา 
-แนะแนว 
-ประกันคุณภาพ 
 ภายใน 
-ส@งเสริมพัฒนา 
-การวจิัย 
-งานอื่นๆ 

-จัดทํางบประมาณ 
-จัดสรรงบประมาณ 
-การเงินงบประมาณ 
-การเงินนอก  
 งบประมาณ 
-การจัดซ้ือ จัดจ$าง 
-สวัสดิการต@างๆ 
-การระดมทุน 
 ทรัพยากร 
-พัสดุ  สินทรัพยE  
-ตรวจสอบ ติดตาม 
-งานอื่นๆ 

-อัตรากาํลัง 
-การสรรหาและ  
 บรรจุแต@งต้ัง 
-การส@งเสริม 
 ประสิทธิภาพ 
-ความดี ความชอบ 
-การลา 
-ทะเบียนประวัติ 
-วินัย 
-งานอื่นๆ 

-งานทะเบียนนักเรียน 
-งานแนะแนว 
-งานกิจการ 
-งานอนามัย 
-งานชุมนุม 
-งานสนับสนุนบริการ 
-งานโภชนาการ 
-งานอื่นๆ 

-งานซ@อมบํารุง 
-งานปรับปรุงภูมิทัศนE 
-งานบริการอาคาร 
 สถานท่ี 
-งานอื่นๆ 
 

-งานข$อมูล 
 สารสนเทศ 
-งานประชาสัมพันธE 
-วิทยุชุมชน 
-งานอื่นๆ 
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แผนผังบริเวณโรงเรียน 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.  อาคารเรียน 1  ขนาด 2 ชั้น 10 ห$องเรียน 
 2.  อาคารเรียน 2  ขนาด 2 ชั้น 8   ห$องเรียน 
 3.  อาคารเรียน 3  ขนาด 3 ชั้น 18 ห$องเรียน 
 4.  อาคารเรียน 4  ขนาด 4 ชั้น 24 ห$องเรียน 
 5.  ซุ$มพระพุทธรูป 
 6.  ห$องสุขา 
 7.  ท่ีแปลงฟOน 
 8.  อาคารพลศึกษา 
 9.  ถังเก็บน้ําฝน 
 10. อาคารอเนกประสงคE  ขนาด 2 ชั้น 
 11. ห$องสุขา 
 12. หอกระจายเสียง 
 13. เสาธงชาติ 
 14. น้ําพุ 
 15. วัดเทียนดัด 
 16. คลองสาธารณะ 
 17. แม@น้ําท@าจีน
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๒. ข�อมูลผู�บริหาร 
  ๑) ผู$อํานวยการสถานศึกษา    นายสุรพงษE    อริยวัฒนEวงศE    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา  
บริหารการศึกษา  โทรศัพทE  081-7784014 
ดํารงตําแหน@งท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต@  27  ธันวาคม 2545  จนถึงปOจจุบัน  เปFนเวลา  11  ป2 8 เดือน 
  ๒) รองผู$อํานวยการสถานศึกษา(ตามมาตรฐานตําแหน@ง)  จํานวน  2  คน 
   ๒.๑ ชื่อ-สกุล นางเสาวลักษณE  อินแสน  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา     
โทรศัพทE  087 – 4999672 
ดํารงตําแหน@งท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต@  14  พฤษภาคม  2550  จนถึงปOจจุบัน  เปFนเวลา  8  ป2 4 เดือน 
รับผิดชอบฝqายงานการเงิน 
      ๒.2 ชื่อ-สกุล นายชสิทธิ์ภิวัฒนE  กันยายน  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา     
โทรศัพทE  084 – 5279896 
ดํารงตําแหน@งท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต@  1๖  ตุลาคม  255๗  จนถึงปOจจุบัน  เปFนเวลา  -  ป2 6 เดือน 
รับผิดชอบฝqายงานวิชาการ 
 

๓. ข�อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 3.1  ข�าราชการครู/พนักงานคร ู

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตําแหน4ง/
วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก 

สอนกลุ4ม 
สาระ 

การเรียนรู� 

จํานวนครั้งและ
ชั่วโมงที่เข�ารับ
การพัฒนา/ป- 

๑ นายสุรพงษE  อริยวัฒนEวงศE 57 39 คศ.๓ ศษ.ม. บริหารการศึกษา บริหาร ๒ ครั้ง ๓๒ ชม. 
๒ นางเสาวลักษณE  อินแสน 58 34 คศ.๓ ศษ.ม. บริหารการศึกษา บริหาร ๔ คร้ัง ๑๐๖ ชม. 

3 นายชสิทธ์ิภิวัฒนE  กันยายน 41 13 คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา บริหาร - 
4 นางนพรัตนE  ตันเสถียร 59 35 คศ.2 ศษ.บ. ประถมศึกษา ไทย/สังคม ๓ ครั้ง ๔๘ ชม. 
5 นางอัญญาณี  ค.บ.กิจฉลอง 58 38 คศ.๓ ค.บ. คหกรรมศาสตรE ไทย/คณิตฯ ๓ ครั้ง ๔๘ ชม. 
6 นางสาวศิรินาถ  อาภาชร 58 38 คศ.2 ศษ.บ. ประถมศึกษา ไทย/คณิตฯ ๓ ครั้ง ๔๘ ชม. 
7 นายกุลวิณ   ถานะกอง 57 31 คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย อังกฤษ ๕ คร้ัง ๑๐๖ ชม. 

8 นางสาวพวงแก$ว โคจรานนทE 57 34 คศ.๓ ศษ.ม. จิตวิทยาแนะแนว แนะแนว ๒ ครั้ง ๓๖ ชม. 
9 นางสาวสุมารียE  สวนเวียง 56 36 คศ.๓ ศษ.บ. บริหารการศึกษา ภาษาไทย ๒ ครั้ง ๓๖ ชม. 

10 นางวิราภรณE  รัตนอาร ี 55 34 คศ.2 ศษ.บ. ประถมศึกษา การงานฯ ๕ คร้ัง ๑๐๖ ชม. 

11 นายสมชาย   มีเคน 55 31 คศ.2 ศษ.บ. พลศึกษา สุขพละ ๓ ครั้ง ๔๘ ชม. 
12 นางทองคํา   ปรินแคน 55 31 คศ.๓ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมฯ ๓ ครั้ง ๔๘ ชม. 
13 นางการเวก   ลิขิตผลิน 55 29 คศ.2 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๔ ครั้ง ๗๒ ชม. 
14 นายสุรยิน  สุทัศนE ณ อยุธยา 51 30 คศ.๓ กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา สังคมฯ ๓ ครั้ง ๔๘ ชม. 
15 นายทวี  ทรัพยEรักษา 51 9 คศ.1 ค.ม. บริหารการศึกษา สุขพละ ๓ ครั้ง ๔๘ ชม. 
16 นางสาวกัญญาณัท  คชเสนี 50 3 คศ.1 ศษ.บ. ประถมศึกษา สังคมฯ ๓ ครั้ง ๔๘ ชม. 
17 นางพรพิมล  ธีระวิสุทธ์ิ 50 23 คศ.๓ ค.บ. นาฏศิลปs นาฏศิลปs ๓ ครั้ง ๔๘ ชม. 
18 นายจักริน  รณรื่น 48 2 ครูผู$ช@วย กศ.บ. ดุริยางคศาสตรE ดนตร ี 4 ครั้ง ๘๔ ชม. 
19 นางสมใจ  คําโท 41 5 คศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตรEท่ัวไป วิทยาศาสตรE 4 ครั้ง ๘๔ ชม. 
20 นางสาวสุดใจ  คําหวาย 40 4 คศ.1 ศษ.ม. บริหารการศึกษา อังกฤษ 4 ครั้ง ๘๔ ชม. 
21 นางสาววรรดี  บัวทอง 40 6 คศ.1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ทุกกลุ@มประสบการณE 4 ครั้ง ๘๔ ชม. 
22 นางสาวไพรินทรE  นาทวรทัต 40 8 คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย ๔ ครั้ง ๗๒ ชม. 

…0… 
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ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ 
อายุ

ราชการ 

ตําแหน4ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนกลุ4ม 

สาระ 
การเรียนรู� 

จํานวนครั้งและ
ชั่วโมงที่เข�ารับการ

พัฒนา/ป- 
๒3 นางสาวพิมลมาศ  สุทธิสอาด 39 9 คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา อังกฤษ ๓ ครั้ง ๔๘ ชม. 
๒4 นางนันทิกาญจนE  ขาวอินทรE 39 10 คศ.2 ค.บ. ศิลปะ ศิลปะ ๓ ครั้ง ๔๘ ชม. 
๒5 นายสมเด็จ  มันทราช 37 4 คศ.1 ศษ.ม. บริหารการศึกษา คณิตฯ ๓ ครั้ง ๔๘ ชม. 
๒6 นายพิเชษฐE  หงษEทอง 37 11 คศ.2 ค.บ. วิทยาศาสตรEท่ัวไป วิทยาศาสตรE ๓ ครั้ง ๔๘ ชม. 
๒7 นางมาลวิกา  จินดาสิงหE 36 2 ครูผู$ช@วย ค.บ. ประถมศึกษา ไทย/คณิต/วิทยE ๓ ครั้ง ๔๘ ชม. 
๒8 นางสาวลัคนรา  โตทรัพยE 36 8 คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา อังกฤษ ๓ ครั้ง ๔๘ ชม. 
29 นางสาวนิภาพร  สร$อยพวง 35 2 ครูผู$ช@วย ศษ.ม. บริหารการศึกษา ทุกกลุ@มประสบการณE 4 ครั้ง ๘๔ ชม. 
๓0 นางสาวนิตยา  ภริมยEฤทธ์ิ 35 3 คศ.1 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ไทย/สังคม 4 ครั้ง ๘๔ ชม. 
๓1 นางสาวสุรัชญา  อ@วมแย$ม 35 9 คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ไทย/คณิต/วิทยE ๓ ครั้ง ๔๘ ชม. 
๓2 นางศรัณยา  เจริญจิตรE 35 4 คศ.1 วท.ม. เทคโนโลยีการวัดผล คณิต/วิทยE 4 ครั้ง ๘๔ ชม. 
๓3 นางฉัฐรัชตE  เต@าบํารุง 34 2 ครูผู$ช@วย ศษ.ม. บริหารการศึกษา ไทย/คณิต/วิทยE ๓ ครั้ง ๔๘ ชม. 
๓4 นางชลดา  รักแจ$ง 33 9 คศ.2 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ทุกกลุ@มประสบการณE ๓ ครั้ง ๔๘ ชม. 
35 นางสาวจตุพร  วิริยานุภาพ 28 4 คศ.1 ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย ทุกกลุ@มประสบการณE ๔ ครั้ง ๘๔ ชม. 
๓6 นางสาวกรรณิการE  ธีสระ 28 4 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ไทย/คณิต/วิทยE ๓ ครั้ง ๔๘ ชม. 
37 นางวทันยา  ทองรอด 38 6 คศ.1 กศ.บ. การแนะแนว ไทย/อังกฤษ - 

         
         
         
 
 

 3.2  พนักงานจ�าง(ปฏิบัติหน�าท่ีสอน) 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ 
ประสบการณ8
การสอน (ป-) 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนกลุ4มสาระ 

การเรียนรู� 
จ�างด�วยเงิน 

๑ นายถนัด  ราชเสนา 54 3 ศษ.ม. ปฐมวัย ทุกกลุ@มประสบการณE ทต.อ$อมใหญ@ 
๒ นางสาวศศิกมล  ห$วยเรไร 31 2 ศษ.ม. ปฐมวัย ทุกกลุ@มประสบการณE ทต.อ$อมใหญ@ 
        
        
        
 

 3.3  พนักงานจ�าง/ลูกจ�าง (สนับสนุนการสอน) 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ ตําแหน4ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน�าท่ี จ�างด�วยเงิน 
๑ นางสาวโชติกา  สิริภัครเสฏฐากร 21 ผช.ฝqาย ปวช. การบัญชี ฝqายธุรการ ทต.อ$อมใหญ@ 
   การเงิน     
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3.4  สรุปจํานวนบุคลากร 

ประเภท/ตําแหน4ง 
จํานวนบุคลากร (คน) 

รวม ตํ่ากว4า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู�บริหารสถานศึกษา      
- ผู$อํานวยการ - - 1 - 1 
- รองผู$อํานวยการ - - 2 - 2 

รวม - - 3 - 3 
2. ครูผู�สอน      

- ข$าราชการ/พนักงานคร ู  20 14 - 34 
- พนักงานจ$าง(สอน)  1 1 - 2 
- อ่ืนๆ (ระบุ)      

รวม  21 15  35 
3. บุคลากรสนับสนุน      

- พนักงานจ$างตามภารกิจ 1    1 
- พนักงานจ$างท่ัวไป      
- ลูกจ$างประจํา      
- อ่ืนๆ (ระบุ)      

รวม      
รวมท้ังสิ้น 1 21 18 - 40 

 

 ครูปฐมวัย       จํานวน   6   คน   คิดเปFนร$อยละ 16.67 
 ครูกลุ@มสาระการเรียนรู$ภาษาไทย    จํานวน   6   คน   คิดเปFนร$อยละ 16.67 
 ครูกลุ@มสาระการเรียนรู$คณิตศาสตรE    จํานวน   6   คน   คิดเปFนร$อยละ 16.67 
 ครูกลุ@มสาระการเรียนรู$วิทยาศาสตรE    จํานวน   4   คน   คิดเปFนร$อยละ 11.11 
 ครูกลุ@มสาระการเรียนรู$สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน   4   คน   คิดเปFนร$อยละ 11.11 
 ครูกลุ@มสาระการเรียนรู$สุขศึกษาและพลศึกษา   จํานวน   2   คน   คิดเปFนร$อยละ  5.56 
 ครูกลุ@มสาระการเรียนรู$ศิลปะ     จํานวน   1   คน   คิดเปFนร$อยละ  2.78 
 ครูกลุ@มสาระการเรียนรู$การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จํานวน   2   คน   คิดเปFนร$อยละ  5.56 
 ครูกลุ@มสาระการเรียนรู$ภาษาต@างประเทศ   จํานวน   5   คน   คิดเปFนร$อยละ 13.89 
 ครูกิจกรรมพัฒนาผู$เรียน     จํานวน   -   คน   คิดเปFนร$อยละ.... 
 รวมครูผู�สอนทุกกลุ4มสาระการเรียนรู�    จํานวน  36  คน 
 จํานวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก      จํานวน  25  คน   คิดเปFนร$อยละ  69.44 
 จํานวนครูท่ีสอนตรงความถนัด      จํานวน  11  คน   คิดเปFนร$อยละ  30.56 
 ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาหE    เท@ากับ  22  ชั่วโมง : สัปดาหE   
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๔. ข�อมูลนักเรียน ( ณ  วันท่ี ๑๐  มิถุนายน 2558 ) 
จํานวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น   841  คน จําแนกตามระดับชั้นท่ีเปdดสอน  

ระดับชั้นเรียน จํานวนห�อง 
เพศ 

รวม 
จํานวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต4อห�อง 
  อนุบาล ๑ 2 21 23 44 22 : ห$อง 

  อนุบาล ๒ 2 38 40 78 39 : ห$อง 

  อ.๓ (ถ$ามี) - - - - - 

รวม 4 59 63 122 31 : ห$อง 

ประถมศึกษาป2ท่ี ๑ 2 59 30 89 45 : ห$อง 

ประถมศึกษาป2ท่ี ๒ 2 42 43 85 43 : ห$อง 

ประถมศึกษาป2ท่ี ๓ 2 37 36 73 37 : ห$อง 

ประถมศึกษาป2ท่ี ๔ 2 38 36 74 37 : ห$อง 

ประถมศึกษาป2ท่ี ๕ 2 35 39 74 37 : ห$อง 

ประถมศึกษาป2ท่ี ๖ 2 30 35 65 33 : ห$อง 

รวม 12 241 219 460 38 : ห$อง 

มัธยมศึกษาป2ท่ี ๑ 2 59 52 111 37 : ห$อง 

มัธยมศึกษาป2ท่ี ๒ 3 39 28 67 34 : ห$อง 

มัธยมศึกษาป2ท่ี ๓ 2 46 34 80 40 : ห$อง 

รวม 7 144 114 258 37 : ห$อง 

รวมท้ังส้ิน 23 444 396 840 37 : ห$อง 

 
จํานวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  จํานวน  10  คน 

อัตราส@วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล = 20 : 1  � เปFนไปตามเกณฑE  � ไม@เปFนไปตามเกณฑE 
อัตราส@วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา = 23 : 1  � เปFนไปตามเกณฑE  � ไม@เปFนไปตามเกณฑE 
อัตราส@วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  = 23 : 1  � เปFนไปตามเกณฑE  � ไม@เปFนไปตามเกณฑE 
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ท่ี รายการ 
จํานวน
(คน) 

คิดเป<น 
ร�อยละ* 

๑. จํานวนนักเรียนมีน้ําหนัก ส@วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑEรวมทั้งรู$จักดูแล
ตนเองให$มีความปลอดภัย 

522 84.47 

๒. จํานวนนักเรียนที่ปลอดจากปOญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช@น สุรา บุหร่ี 
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลE เกม ฯลฯ 

556 89.97 

๓. จํานวนนักเรียนที่มีความบกพร@องทางร@างกาย/เรียนร@วม 11 1.78 
๔. จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 44 7.12 
๕. จํานวนนักเรียนท่ีมีปOญญาเลิศ 29 4.69 
๖. จํานวนนักเรียนท่ีต$องการความช@วยเหลือเปFนพิเศษ 8 1.29 
๗. จํานวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ป2การศึกษาปOจจุบัน) 15 2.43 
๘. จํานวนนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม@ถึงร$อยละ ๘๐ 10 1.62 
๙. จํานวนนักเรียนท่ีเรียนซํ้าชั้น 20 3.24 

๑๐. จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร ปฐมวัย 68 11.00 
 ประถมศึกษา 83 13.43 
 มัธยมศึกษาตอนต$น 42 6.80 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย - - 

๑๑. จํานวนนักเรียนท่ีเข$าร@วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปs วรรณศิลปs กีฬาและ
นันทนาการ ท้ังในและนอกหลักสูตร 

517 83.66 

๑๒. จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเปFนลูกท่ีดีของพ@อ แม@ ผู$ปกครอง 572 92.56 
๑๓. จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเปFนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน 576 92.56 
๑๔. จํานวนนักเรียนท่ีทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนEต@อสังคมท้ังในและนอกโรงเรียน 606 98.06 
๑๕. จํานวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู$จากการอ@านและบันทึกการสืบค$นจากเทคโนโลยี

สารสนเทศอย@างสมํ่าเสมอ 
543 8.86 

๑๖. จํานวนนักเรียนท่ีผ@านการประเมินความสามารถด$านการสื่อสารตามท่ีกําหนด ใน
หลักสูตรสถานศึกษา 

611 98.87 

๑๗. จํานวนนักเรียนท่ีผ@านการประเมินความสามารถด$านการคิดตามท่ีกําหนด ใน
หลักสูตรสถานศึกษา 

611 98.87 

๑๘. จํานวนนักเรียนท่ีผ@านเกณฑEการประเมินตามความสามารถด$านการแก$ปOญหา
ตามท่ีกําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

611 98.87 

๑๙. จํานวนนักเรียนท่ีผ@านเกณฑEการประเมินตามความสามารถด$านการใช$ทักษะชีวิต 
ตามท่ีกําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

611 98.87 

๒๐. จํานวนนักเรียนท่ีผ@านเกณฑEการประเมินตามความสามารถด$านการใช$เทคโนโลยี 
ตามท่ีกําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

616 99.68 

หมายเหตุ : ร$อยละของนักเรียนท้ังหมด  618  คน  
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๕. ข�อมูลอาคารสถานท่ี  
ท่ี รายการ จํานวน 
๑. อาคารเรียน 4 หลัง 
๒. อาคารประกอบ ๑ หลัง 
๓. ห$องน้ํา/ห$องส$วม 2 หลัง 
๔. สระว@ายน้ํา - สระ 
๕. สนามเด็กเล@น - สนาม 
๖. สนามกีฬา - สนาม 
๙.   

 
๖. ข�อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณรายรับรายจ@ายเงินรายได$สถานศึกษา ประจําป2งบประมาณ 2556  (ป2งบประมาณล@าสุด) 

รายได�สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ4าย 
(บาท) 

ก. รายได$ท่ีจัดหาเอง 
   1.  เงินท่ีมีผู$อุทิศให$แก@สถานศึกษาโดยเฉพาะ 
   2.  เงินท่ีได$จากการรับจ$างและท่ีได$จากการจําหน@ายสิ่งของ 
   3.  เงินท่ีได$จากการแสดงหรือกิจกรรมต@างๆ 
   4.  เงินท่ีได$จากการเรียกเก็บเปFนค@าบํารุงการศึกษา 
   5. เงินท่ีได$จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได$รับ 
       ประโยชนEจากการใช$ทรัพยEสินของสถานศึกษา  
   6. เงินท่ีได$จากจําหน@ายจ@ายโอนทรัพยEสินบุคคล ได$รับประโยชนEจาก    
       การใช$ทรัพยEสินของสถานศึกษา 
   7. เงินดอกผลท่ีเกิดจากเงินรายได$สถานศึกษา 
   8. รายได$อ่ืน ๆ 

 
- 

7,500.00 
- 
- 
- 
- 
- 

4,270.00 
25,659.01 

- 

- 
 

ข. รายได$ท่ีองคEกรปกครองส@วนท$องถ่ินต้ัง 
    งบประมาณให$สถานศึกษา และเงินท่ีได$รับจากเงินอุดหนุน 
    1.  เงินท่ีองคEกรปกครองส@วนท$องถ่ินต้ัง 
        งบประมาณให$สถานศึกษา จากเงินรายได$ของ 
        องคEกรปกครองส@วนท$องถ่ินเอง 

 
 

- 

 
 

- 

 2.  เงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให$องคEกรปกครองส@วนท$องถ่ิน เพ่ือต้ัง    
      งบประมาณให$สถานศึกษา 

 2.1 เงินท่ีได$รับจากเงินอุดหนุน ค@าอาหารกลางวัน,ค@าใช$จ@ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา, ระบบอินเทอรEเน็ตโรงเรียน,  ในการ
พัฒนาห$องสมุดโรงเรียน, ในการพัฒนาแหล@งเรียนรู$ของโรงเรียน, 
ในการรณรงคEปPองกันยาเสพติดของสถานศึกษา, ในการพัฒนาการ
เรียนรู$สู@ประชาคมอาเซียน, ในการซ@อมแซมอาคารเรียนฯลฯ 

 
 

2,439,333.00 

 

๐ 
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รายได�สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ4าย 
(บาท) 

2.2 เงินอุดหนุนสําหรับส@งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท$องถ่ิน 
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององคEกรปกครองส@วน
ท$องถ่ินโดยใช$โรงเรียนเปFนฐานในการพัฒนาท$องถ่ิน (SBMLD)  

2.3  เงินอุดหนุนสําหรับส@งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท$องถ่ิน (ค@า
ปOจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน) 

- 
 
 

55,000.00 

- 
 
 
- 

 3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการสนับสนุนค@าใช$จ@ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต@ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.1.1 ค@าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
3.1.2 ค@ารายหัวส@วนเพ่ิม(Top Up) 
3.1.3 ค@าเครื่องแบบนักเรียน 
3.1.4 ค@าหนังสือเรียน 
3.1.5 ค@าอุปกรณEการเรียน 
3.1.6 ค@ากิจกรรมพัฒนาผู$เรียน  

 
 

2,000,500.00 
226,500.00 
326,300.00 
536,738.00 
317,790.00 
504,525.00 

 

ค.  เงินอ่ืนๆ (ระบุ)   

รวม 6,444,115.01  
หมายเหตุ : ข$อมูลในตารางเปFนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป2งบประมาณของสถานศึกษาในป2งบประมาณล@าสุด 
 
 รายรับสูงกว@ารายจ@าย      จํานวน     126,901.23  บาท 
 เงินรายได$สะสม เม่ือวันท่ี 30  กันยายน พ.ศ.2557   จํานวน  3,122,473.42  บาท 
 
๗. ข�อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

7.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปFนชุมชนเกษตรกรรมผสมผสานชุมชนเมือง มีโรงงานและสถาน
ประกอบการ ร$านค$าจํานวนมาก  มีประชากรประมาณ 7,000 คน บริเวณใกล$เคียงโดยรอบโรงเรียน ได$แก@วัดเทียน
ดัด โรงงานผลิตอุปกรณEกีฬา โรงงานผลิตลูกกวาด โรงงานผลิตอุปกรณEเก่ียวกับไฟฟPาแรงสูง โรงงานดองผัก ธนาคาร
ร$านค$าต@างๆ อาชีพหลักของชุมชน คือ ชุมชนเกษตรกรรมทําสวนกล$วยไม$  สวนมะพร$วน้ําหอม ส@วนใหญ@นับถือ
ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท$องถ่ินท่ีเปFนท่ีรู$จักโดยท่ัวไป คือประเพณีการจัดขบวนรถบุปผชาติ 

7.2  ผู$ปกครองส@วนใหญ@ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต$น อาชีพหลัก คือพนักงานใช$
แรงงานตามโรงงาน บริษัทห$างร$าน สถานประกอบการ และอาชีพค$าขาย นับถือศาสนาพุทธ  และศาสนาคริสตE 
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได$โดยเฉลี่ยต@อครอบครัว ต@อป2 8,000 บาท 
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7.3  โอกาสและข$อจํากัดของโรงเรียน 
ปDจจัยภายในสถานศึกษา 

จุดเด/น จุดควรพัฒนา 
1.  ผู�บริหารมีภาวะผู�นํา  มีคุณธรรม  จริยธรรม   
มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค.  ใฝGรู�และกล�าเปลี่ยนแปลง 
2.  ผู�บริหารมีวิสัยทัศน.  มีมนุษย.สัมพันธ.  มีเทคนิคใน
การบริหาร  
3.  ผู�บริหารส/งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา  
จัดให�มีระบบการประเมินคุณภาพภายใน 
4.   ส/งเสริมการใช�แหล/งเรียนรู�นอกสถานศึกษาอย/าง
หลากหลาย 
5.  ครูมีมนุษยสัมพันธ.ท่ีดี  มีความรู�ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน 
6.  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  พูดจาไพเราะ  แต/งกาย
สุภาพเรียบร�อย  มีความรับผิดชอบต/อหน�าท่ี 
7.  ครูเป0นแบบอย/างท่ีดีในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี  
อนุรักษ.สิ่งแวดล�อมและประหยัดทรัพยากร 
8.  จัดระดมทรัพยากรต/าง ๆ เพ่ือส/งเสริมการเรียนรู�ของ
นักเรียน  
9. จัดกิจกรรมและส/งเสริมให�นักเรียนได�แสดงออกอย/าง
หลากหลาย 
10.  มุ/งเน�นคุณภาพของผู�เรียนให�สอดคล�องกับความ
ต�องการของหลักสูตร 
11.  สถานศึกษาให�ความร/วมมือกับชุมชนในการจัด
กิจกรรมต/างๆซ่ึงกันและกัน 
12. หน/วยงานต�นสังกัดให�การสนับสนุนการจัดการศึกษา
ด�วยการจัดหาครูในกลุ/มสาระท่ีขาดแคลนมาเพ่ิม 

1. พัฒนาแหล/งเรียนรู�และสื่อ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
เรียนของนักเรียน  เช/น  ห�องสมุดให�ทันสมัย และมี
หนังสือสําหรับค�นคว�าท่ีหลากหลาย 
2. พัฒนาสนามเด็กเล/น และจัดหาอุปกรณ.ให�เพียงพอ 
3. พัฒนาผลสัมฤทธ.ทางการเรียนให�สูงข้ึน 
4. พัฒนาบุคลากรให�มีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนอย/างมีประสิทธิภาพและเน�นผู�เรียนเป0นสําคัญ  
และส/งเสริมให�ครูใช�กระบวนวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนา
ศักยภาพผู�เรียน  ฝUกฝนให�ผู�เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู�ด�วยตนเอง  รักการเรียนรู� และพัฒนาตนเองอย/าง
ต/อเนื่อง 
 

0 
... 

ปDจจัยภายนอกสถานศึกษา 
จุดเด/น จุดควรพัฒนา 

1.  บริเวณโดยรอบสถานศึกษามีโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กและขนาดกลางต้ังอยู/รายรอบทําให�เกิดการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาได�หลากหลายรูปแบบ 
2.  โรงเรียนต้ังอยู/ในแหล/งชุมชน  การคมนาคมสะดวก 
3.  มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยการจัด   
อบรมและศึกษาดูงาน 
4.  โรงเรียนได�รับการยอมรับจากชุมชน 
5.  มีแหล/งเรียนรู�และสถานท่ีสําคัญใกล�สถานศึกษา    

1. สถานศึกษามีบริเวณคับแคบไม/เหมาะสมกับจํานวน
นักเรียน  การขยายพ้ืนท่ีดําเนินการไม/ได�เพราะติดวัด ลํา
คลองและถนน  การส/งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
กลางแจ�งให�นักเรียนจึงกระทําไม/ได�ครบทุกกิจกรรม 
3. การใช�เทคโนโลยีผู�เรียนมุ/งเน�นการเล/นเกมมากกว/า
การค�นหาความรู� 
4.  สถานศึกษาอยู/ในแหล/งชุมชนท่ีมีภาวะเสี่ยง  
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๘. โครงสร�างหลักสูตรสถานศึกษา 
  โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕46 (ถ$า
ดําเนินการตามหลักสูตรอ่ืนๆให$ใส@หลักสูตรอ่ืนๆ ด$วย) โดยโรงเรียนได$จัดสัดส@วนสาระการเรียนรู$และเวลาเรียน ดัง
แสดงในตารางดังนี้ 
 
 8.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

พัฒนาการด$าน จุดมุ@งหมาย 
ด$านร@างกาย ร@างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยท่ีดี  สามารถใช$กล$ามเนื้อใหญ@และกล$ามเนื้อเล็ก

แข็งแรง ใช$ได$อย@างคล@องแคล@วและประสานสัมพันธEกัน สามารถช@วยเหลือตนเองได$
เหมาะสมตามวัย 

ด$านอารมณEและจิตใจ มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข รักธรรมชาติ สิ่งแวดล$อม วัฒนธรรมและความเปFนไทย ชื่นชม
และแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

ด$านสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม อยู@ร@วมกับผู$อ่ืนได$อย@างมีความสุข และปฏิบัติ
ตนเปFนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยEเปFนประมุข 

ด$านสติปOญญา มีความสามารถในการคิดและการแก$ปOยหาได$เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการ และมีความคิด
ริเริ่มสร$างสรรคE ใช$ภาษาสื่อสารได$เหมาะสมกับวัย มีเจตคติท่ีดีต@อการเรียนรู$ และมีทักษะใน
การแสวงหาความรู$ 

 
  8.2  ระดับประถมศึกษา 

กลุ4มสาระการเรียนรู� 
จํานวนชั่วโมง/ป-* 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑.  ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
๒.  คณิตศาสตรE 200 200 200 160 160 160 
๓.  วิทยาศาสตรE 80 80 80 120 120 120 
๔.  สังคมศึกษา 80 80 80 80 80 80 
-  ประวัติศาสตรE 40 40 40 40 40 40 
๕.  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
๖.  ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
๗.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
๘.  ภาษาต@างประเทศ 40 40 40 80 80 80 
๙.  หน$าท่ีพลเมือง  40 40 40 40 40 40 
๑๐. ท$องถ่ินของเรา 40 40 40 40 40 40 
๑๑. คอมพิวเตอรE - - - 40 40 40 
       
กิจกรรมพัฒนาผู$เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมช่ัวโมง 1040 1040 1040 1120 1120 1120 
• จํานวนชั่วโมงท่ีจัดให$กับนักเรียน เรียนท้ังป2  เท@ากับ  1,120  ชั่วโมง 
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  8.3  ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ4มสาระการเรียนรู� 
จํานวนชั่วโมง/ภาคเรียน* 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
ภาษาไทย 120 120 120    
คณิตศาสตรE 120 120 120    
วิทยาศาสตรE 120 120 120    
สังคมศึกษา 120 120 120    
- ประวัติศาสตรE 40 40 40    
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80    
ศิลปะ 80 80 80    
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 80 80    
ภาษาต@างประเทศ 120 120 120    
คณิตศาสตรEเพ่ิมเติม 20 20 20    
หน$าท่ีพลเมือง 20 20 20    
ท$องถ่ินของเรา 20 20 20    
คอมพิวเตอรE 20 20 20    
ภาษาอังกฤษ 20 20 20    
กิจกรรมพัฒนาผู$เรียน 120 120 120    

รวมช่ัวโมง 1,240 1,240 1,240    
• จํานวนชั่วโมงท่ีจัดให$กับนักเรียน เรียนท้ังป2  เท@ากับ  1,140  ชั่วโมง 

๙. แหล4งเรียนรู� ภูมิป3ญญาท�องถ่ิน  
 9.1 ห$องสมุดมีพ้ืนท่ีขนาด ๖๐ ตารางเมตร หนังสือในห$องสมุดมีจํานวน ๒,๕50 เล@ม มีวารสาร/หนังสือพิมพE
ให$บริการจํานวน  ๒  ฉบับ การสืบค$นหนังสือและการยืม – คืน ใช$ระบบ  E-Library 2000  มีเครื่องคอมพิวเตอรE
ให$บริการสืบค$นเทคโนโลยีสารสนเทศในห$องสมุด จํานวน  2  เครื่อง มีจํานวนนักเรียนท่ีใช$ห$องสมุด (ในป2การศึกษาท่ี
รายงาน) เฉลี่ย  ๘๕ คน ต@อวัน คิดเปFนร$อยละ  ๑๐.๕๑  ของนักเรียนท้ังหมด มีการให$บริการห$องสมุดแก@ชุมชนรอบ
นอก โดยมีบุคคลมาใช$บริการ เฉลี่ย  -  คน ต@อป2 (ในป2การศึกษาท่ีรายงาน) 

9.2  ห$องปฏิบัติการท้ังหมด  ๙  ห$อง จําแนกเปFน  
1) ห$องปฏิบัติการวิทยาศาสตรE   จํานวน 1 ห$อง 
2) ห$องปฏิบัติการคอมพิวเตอรE       จํานวน 2 ห$อง 
3) ห$องปฏิบัติการทางภาษา           จํานวน 2 ห$อง 

  4)  ห$องสื่อทันสมัย          จํานวน 3 ห$อง 
  5)  ห$องอาเซียนศึกษา    จํานวน 1 ห$อง 
 9.3 เครื่องคอมพิวเตอรEท้ังหมด จํานวน ๙๙ เครื่องจําแนกเปFน 
  1)  ใช$เพ่ือการเรียนการสอน    จํานวน ๙๐ เครื่อง 
  2)  ใช$เพ่ือให$บริการสืบค$นข$อมูลทางอินเทอรEเน็ต  จํานวน ๙๒ เครื่อง 
       โดยมีจํานวนนักเรียนท่ีใช$บริการสืบค$นข$อมูลทางอินเตอรEเน็ต (ในป2การศึกษาท่ีรายงาน)   
   เฉลี่ย  ๗๐ คน : ต@อวันคิดเปFนร$อยละ  ๘.๙๕  ของนักเรียนท้ังหมด 
  3)  ใช$เพ่ือสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(สํานักงาน) จํานวน ๗ เครื่อง 
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 9.4 แหล@งเรียนรู$ภายในโรงเรยีน 

ท่ี ชื่อแหล4งเรียนรู� 
สถิติการใช� 

จํานวนครั้ง/ป- 
๑. 
๒. 
๓. 

ห$องสมุด 
ห$องคอมพิวเตอรE 
ห$องอาเซียนศึกษา 

๒๔๐ 
๑๕๐ 
๗๘ 

  

9.5 แหล@งเรียนรู$ภายนอกโรงเรียน 

ท่ี ชื่อแหล4งเรียนรู� 
สถิติการใช� 

จํานวนครั้ง/ป- 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 

วัดเทียนดัด 
ฟารEมจระเข$สามพราน 
สวนนกยูงสามพราน 
สวนกล$วยไม$ 

๗๐ 
๕ 
๓ 

๒๔ 
 

 9.5 ภูมิปOญญาท$องถ่ิน ปราชญEชาวบ$าน ผู$ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให$ความรู$แก@ครู นักเรียน (ใน
ป2การศึกษาท่ีรายงาน) 

 

ท่ี ชื่อ-สกลุ ให�ความรู�เรื่อง จํานวนครั้ง/ป- 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 

นางสมพร  ปานเจริญ 
นางทองคํา  ปรินแคน 
นางวิราภรณE  รัตนอารี 
นายชัยศรี  ลิ้มรักษา 

การทําดอกไม$จากผ$าใยบัว 
การทําดอกไม$จากสายรัดพลาสติก 
การทําดอกไม$จันทนE 
กีฬา 

๓ 
๕ 

๑๒ 
๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐๐๐ 
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๑๐. ผลงานดีเด4นในรอบป-ท่ีผ4านมา 
 ๑๐.๑ ผลงานดีเด@น 
  จากผลการแข@งขันงานมหกรรม "หัวหินวิชาการ '57"  ระหว@างวันท่ี 25 - 26 - 27 มิถุนายน 2557 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได�รับ/วันท่ีได�รับ หน4วยงานท่ีให� 

สถานศึกษา - - 
ผู�บริหาร (ระบุชื่อ) - - 

ครู (ระบุชื่อ) 
นายสุริยน  สุทัศนE ณ อยุธยา 

 
เหรียญเงิน (สื่อนวัตกรรมไม@จํากัดระดับ) 

 
เทศบาลเมืองหัวหิน 

นักเรียน (ระบุชื่อ) 
ด.ช.โชคอนันตE  สวนจันทรE 
ด.ช.ชาญชัย  แสนสุข 
ด.ช.ณธกร  สวยบํารุง 
ด.ช.ณัฐวุฒิ  ดวงดี 
ด.ช.ภานวุัฒนE  ทองศรี 
ด.ญ.เพ็ญพิชชา  กิจเจริญ 
ด.ญ.ศิริดานันทE  สวนแก$ว 
ด.ญ.ปพิชญา  อุธร 
ด.ญ.เพตา  สิริภักดีวงศE 
ด.ญ.ภาวินียE  ทองศรี 

- 
เหรียญทองแดง (เดินตัวหนอน  ระดับปฐมวัย) 

- 
เทศบาลเมืองหัวหิน 

ด.ญ.ใบเฟdรEน แสงเจริญ 
ด.ญ.มลลัดดา  กานหลวง 

เหรียญทองแดง (วาดภาพระบายสี  ระดับปฐมวัย) เทศบาลเมืองหัวหิน 
 

ด.ญ.ธิดารัตนE  คมขํา 
ด.ญ.ตะวัน  กางก้ัน 
ด.ญ.เสาวรักษE  ไพรสอน 

เหรียญทองแดง  (โครงงานคณิตฯ ระดับชั้น ป.๔-๖) เทศบาลเมืองหัวหิน 
 

ด.ญ.ปาริชาติ  ทองดี 
ด.ญ.มัลลิกา  หมีทอง 
ด.ญ.อภิสรา  บุตรดี 

เหรียญทองแดง  (โครงงาน กอท. ระดับชั้น ป.๔-๖) เทศบาลเมืองหัวหิน 

ด.ช.เจตพล  ชัยยะ 
ด.ช.พีระพล  พะชะ 
ด.ช.ปราโมทยE  หน@วยกลาง 

เหรียญทองแดง  (โครงงานคณิตฯ ระดับชั้น ม.๑-๓) 
 

เทศบาลเมืองหัวหิน 

ด.ช.แสงทิพยE  อาหยี 
ด.ญ.ตาล  ตายอด 

เหรียญทองแดง (วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.๑-๓) 
 

เทศบาลเมืองหัวหิน 

ด.ญ.ภาวินียE  ทองศรี 
ด.ญ.ชิตากานตE  ผุยล ี
ด.ญ.สิริขวัญ  พรรณบุตร 

เหรียญเงิน  (โครงงานน้ํามะละกอปO�น ระดับปฐมวัย) เทศบาลเมืองหัวหิน 
 

ด.ญ.น้ําผึ้ง  วงศEลอย เหรียญเงิน (กล@าวสุนทรพจนEอังกฤษ ระดับชั้น ป.๔-๖) เทศบาลเมืองหัวหิน 
ด.ญ.สุมาลี  ประสมศิลปs เหรียญเงิน (กล@าวสุนทรพจนEภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑-๓) เทศบาลเมืองหัวหิน 
ด.ช.กิตติภูมิ  ภารเจิม เหรียญเงิน (ทักษะคอมพิวเตอรE ระดับชั้น ป.๔-๖) เทศบาลเมืองหัวหิน 
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(ต@อ) 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได�รับ/วันท่ีได�รับ หน4วยงานท่ีให� 

ด.ช.ศิภมิตร  ชื่นภิรมยE เหรียญเงิน (ทักษะคอมพิวเตอรE ระดับชั้น ม.๑-๓) เทศบาลเมืองหัวหิน 
ด.ญ.ณัฐวดี  พยุง 
ด.ญ.ขวัญชนก  วันดี 
ด.ช.ทวีพัฒนE  มีเคน 

เหรียญเงิน (โครงงานภาษาไทย ระดับชั้น ป.๔-๖) 
 

เทศบาลเมืองหัวหิน 

ด.ญ.บังอร  ตายอด 
ด.ญ.สุวิมล  ดวงดาว 
ด.ญ.กัลยา  ศิริ 

เหรียญเงิน (โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.๔-๖) เทศบาลเมืองหัวหิน 

ด.ญ.น$อง  แซ@จู 
ด.ญ.ตาล  ตายอด 
ด.ญ.ณัฐธิดา  เงินคํา 

เหรียญเงิน (โครงงานวิทยาศาสตรE ระดับชั้น ม.๑-๓) เทศบาลเมืองหัวหิน 

ด.ญ.สุปราณี  กามขุนทด 
ด.ญ.พุทธรักษา  แฝงจันทรE 
ด.ญ.ณัฐญา  ชื่นภิรมยE 

เหรียญเงิน (ประดิษฐEวัสดุเหลือใช$ ระดับชั้น ม.๑-๓) 
 

เทศบาลเมืองหัวหิน 

ด.ญ.นิภาพร  พลฤทธิ์ 
ด.ญ.กนกพร  ทองงาม 

เหรียญทอง (วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.๔-๖) 
 

เทศบาลเมืองหัวหิน 

ด.ญ.อาทิตยา  วิลัยวัฒนE 
ด.ญ.ชญาดา  แสงดา 
ด.ย.ปาริชาติ  ฉุนชาว 

เหรียญทอง (โครงการสังคมฯ ระดับชั้น ป.๔-๖) เทศบาลเมืองหัวหิน 

ด.ญ.เบญจวรรณ  หวังแลกลาง เหรียญทอง (คัดลายมือ ระดับชั้น ม.๑-๓) เทศบาลเมืองหัวหิน 
 

 ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสําเร็จ(ระดับปฐมวัย/การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค8/เป@าหมาย 
วิธีดําเนินการ 

(โดยย4อ) 
ตัวบ4งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร�อยละ) 

1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาให$
สูงข้ึน 

-พัฒนาการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมเสริม 

ทุกกลุ@มสาระมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน 

2 โครงการวิจัยในช้ันเรียน แก$ปOญหา/ปรับปรุงการ 

เรียนการสอน 
-ครูทําวิจัยในช้ันเรียนใน
รายวิชาท่ีรับผดิชอบ 

ครูวิจัยในช้ันเรียนร$อย
ละ 100 

3 โครงการอาเซียนศึกษา พัฒนาศูนยEการเรียนรู$เก่ียวกับ
อาเซียน 

-จัดทําห$องการเรยีนรู$ 
เก่ียวกับอาเซียน 

มีข$อมูลสมาชิกอาเซียน
ไม@น$อยกว@าร$อยละ 70 

4 โครงการส@งเสริมทักษะชีวิต นักเรียนมีทักษะชีวิตท่ีดี นําไป
ประยุกตEใช$ในชีวิตประจําวันได$ 

-จัดกิจกรรมเลือกตั้ง 
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 

นักเรียนเข$าร@วมกิจกรรม
ร$อยละ 100 

5 โครงการพัฒนาปรับปรุง 

หลักสตูรสถานศึกษา 
ปรับหลักสูตรให$สอดคล$อง 
กับเหตุการณEปOจจุบัน 

-ปรับหลักสูตรให$ทันสมัย
สอดรับกับยุคปOจจุบัน 

ปรับหลักสูตรทุกกลุ@ม
สาระ 

6 โครงการเข$าค@ายคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงคE 

-นํานักเรียนไปเข$าค@าย
ตามวัดท่ีมีศูนยEอบรม 

นักเรียนทุกระดับช้ัน
ได$รับการอบรมด$าน
ธรรมะ 

7 โครงการเข$าค@ายวิชาการ เพ่ือเสรมิทักษะวิชาการ -เข$าค@ายวิทยาศาสตรEหรือ
ค@ายวิชาการอ่ืนๆ 

นักเรียนช้ัน ป.4 - ม.3 
ไปเข$าค@ายวิชาการ 

0 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค8/เป@าหมาย 
วิธีดําเนินการ 

(โดยย4อ) 
ตัวบ4งชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/ร�อยละ) 

8 
โครงการพัฒนาทักษะทางด$าน
วิทยาศาสตรE 

เพ่ือเสรมิทักษะทางด$าน
วิทยาศาสตรE 

-จัดกิจกรรมด$าน
วิทยาศาสตรE 

จัดกิจกรรมวิทยาศาสตรE
เสรมิหลักสูตร 

9 
โครงการทัศนศึกษาแหล@งเรยีนรู$ เพ่ือเสรมิทักษะประสบการณE -ไปทัศนศึกษาแหล@ง

เรียนรู$นอกโรงเรยีน 
นักเรียนทุกระดับช้ันได$ไป
ทัศนศึกษานอกห$องเรียน 

10 
โครงการส@งเสริมสุนทรียภาพ 
ด$านดนตร ี

เพ่ือเสรมิทักษะด$านดนตร ี -ฝlกทักษะด$านดนตรี
สากลและดนตรไีทย 

นักเรียนสมัครเข$าร@วม
กิจกรรมตามความสนใจ 

11 
โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส เพ่ือพัฒนาด$านวิชาการ -พัฒนาการเรียนการ

สอนด$วยโครงงาน 
นักเรียนอนุบาล ๒ จะ
ได$รับการสอนด$วย
โครงงาน 

12 
โครงการแข@งขันกีฬาส ี
ภายในโรงเรียน 

เพ่ือเสรมิทักษะด$านกีฬาและ
เช่ือมสามัคคี 

-จัดแข@งขันกีฬาสีภายใน
เช่ือมความสามัคคี 

นักเรียนร$อยละ 100 ได$
ร@วมกิจกรรมกีฬาส ี

13 
โครงการการเข$าค@ายพักแรม 
ลูกเสือเนตรนาร ี

เพ่ือให$นักเรียนกล$าแสดงออก -นํานักเรียนไปเข$าค@าย
พักแรมตามค@ายฝlก 

นักเรียนช้ัน ป.4 - ม.3 
เข$าค@ายพักแรม 

14 
โครงการส@งเสริมและอนุรักษE
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

เพ่ือรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย -เรียนรู$เก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

นักเรียนสมัครใจเข$าร@วม
กิจกรรม 

15 
โครงการส@งเสริมประสิทธิภาพ 
การบริหารการศึกษา 

จัดซ้ือวัสดคุรุภณัฑE -จัดซ้ือวัสดุครุภณัฑEเพ่ือ
สนับสนุนการเรยีนการ
สอน 

จัดซ้ือวัสดคุรุภณัฑEตาม
บันทึกเสนอของครูผู$สอน 

16 
โครงการซ@อมแซมอาคารสถานท่ี ซ@อมแซมอาคารท่ีชํารุดทรดุ

โทรม 
-จัดจ$างซ@อมแซมอาคาร
เรียนท่ีชํารุดให$อยู@ใน
สภาพใช$การได$ 

อาคารท่ีชํารุดได$รบัการ
ซ@อมแซมให$ดีข้ึนและ
ปลอดภัย 

17 
โครงการโรงเรยีนน@าอยู@ โรงเรียนน@าอยู@ -ปรัปรุงสภาพแวดล$อม

ให$น@าอยู@ 
ปรับปรุงสภาพแวดล$อมให$
สวยงามน@าอยู@ 

18 
โครงการซ@อมแซมอุปกรณEไฟฟPา ซ@อมแซมอุปกรณEท่ีชํารุด -สํารวจอุปกรณEท่ีชํารุด 

-จัดจ$างซ@อมแซม 
ซ@อมแซมอุปกรณEไฟฟPาท่ี
ชํารุดเพ่ือปลอดภัยและ
สามารถใช$การได$ด ี

19 
โครงการนิเทศภายใน ติดตามการเรียนการสอน -นิเทศติดตามการเรียน

การสอนของครูภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

ครูท่ีสอนทุกระดับช้ัน
ได$รับการนิเทศภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

 
๑๐.๓ โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ท่ีดําเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงมหาดไทย กรมส@งเสริมการปกครองท$องถ่ิน องคEกรปกครองส@วนท$องถ่ิน  จุดเน$น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาฯลฯ ได$แก@ 

โครงการขยะทองคํา : การรวบรวมขยะหรือสิ่งของเหลือใช$นํามาจําหน@าย เช@น ขวดพลาสติกเปFนต$น 
โครงการสะอาดน4าอยู4คู4เทียนดัด : นักเรียนช@วยกันทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนตามเขตรับผิดชอบท่ีแต@ละ

ห$องได$รับหมาย 
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๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในป-ท่ีผ4านมา ป-การศึกษา  2556 (ในป-การศึกษาท่ีแล�ว) 
 ๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายใน 

ค4าเฉลี่ย 
 
* 

ระดับ
คุณภาพ 

** 

สรุปผลการ
ประเมิน 

*** 
มาตรฐานด�านป3จจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานท่ี ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณEการ

เรียนรู$ท่ีเน$นเด็กเปFนสําคัญ 
3.617 ดีมาก ได$มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๒  ผู$บริหารสถานศึกษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู$นํา และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

3.718 ดีมาก ได$มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๓  สถานศึกษามีจํานวนเด็กมีทรัพยากร และสภาพแวดล$อมท่ีส@งเสริม
สนับสนุนให$ เปFนสังคมแห@งการเรียนรู$ 

3.929 ดีมาก ได$มาตรฐาน 

มาตรฐานด�านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานท่ี ๔   สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช$โรงเรียนเปFนฐาน 3.989 ดีมาก ได$มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี ๕  สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยท่ีเน$นเด็กเปFนสําคัญ 3.454 ดีมาก ได$มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช$แหล@งเรียนรู$และภูมิปOญญาท$องถ่ิน 3.930 ดีมาก ได$มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3.838 ดีมาก ได$มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเปFน

มาตรการเสริม เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให$สูงข้ึน 
3.918 ดีมาก ได$มาตรฐาน 

มาตรฐานด�านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานท่ี ๙  เด็กมีพัฒนาการด$านร@างกายเหมาะสมตามวัย 3.939 ดีมาก ได$มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี ๑๐ เด็กมีพัฒนาการด$านอารมณEและจิตใจเหมาะสมตามวัย 3.830 ดีมาก ได$มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี ๑๑ เด็กมีพัฒนาการด$านสังคม เหมาะสมตามวัย      3.780 ดีมาก ได$มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี ๑๒ เด็กมีพัฒนาการด$านสติปOญญาเหมาะสมตามวัย 3.920 ดีมาก ได$มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเปPาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศนEและจุดเน$น 3.787 ดีมาก ได$มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี ๑๔ ผู$บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเปFนท่ียอมรับของผู$ปกครอง

และชุมชน 
3.751 ดีมาก ได$มาตรฐาน 

  

* ให$ระบุค@าเฉลี่ยคะแนนท่ีได$  
**  ให$ระบุระดับคุณภาพได$แก@ ดีมาก ดี พอใช$ ควรปรับปรุง และ ต$องปรับปรุง ตามผลประเมิน 
***  ให$ระบุสรุปผลการประเมิน ได$แก@ ได$มาตรฐาน และ ไม@ได$มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 ๑๑.๒ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายใน 

ค4าเฉลี่ย 
 
* 

ระดับ
คุณภาพ 

** 

สรุปผลการ
ประเมิน 

*** 
มาตรฐานด�านป3จจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานท่ี ๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู$ ท่ีเน$น

ผู$เรียนเปFนสําคัญ  
3.617 ดีมาก ได$มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๒  ผู$บริหารสถานศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู$ นํา  และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

3.674 ดีมาก ได$มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๓  สถานศึกษามี จํานวนผู$ เ รียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล$อม  
เพ่ือส@งเสริมสนับสนุนให$เปFนสังคมแห@งการเรียนรู$ 

3.929 ดีมาก ได$มาตรฐาน 

มาตรฐานด�านกระบวนการทางการศึกษา    

มาตรฐานท่ี ๔  สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช$โรงเรียนเปFนฐาน 3.989 ดีมาก ได$มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี ๕  สถานศึกษาจัดทําและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน$นผู$เรียนเปFน

สําคัญ 
3.211 ดีมาก ได$มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช$แหล@งเรียนรู$และภูมิปOญญาท$องถ่ิน 3.720 ดีมาก ได$มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3.889 ดีมาก ได$มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเปFน

มาตรการเสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให$สูงข้ึน 
3.626 ดีมาก ได$มาตรฐาน 

มาตรฐานด�านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานท่ี ๙  ผู$เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค@านิยมท่ีพึงประสงคE 3.847 ดีมาก ได$มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี ๑๐ ผู$เรียนมีความรู$และสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรสู@ประชาคมอาเซียน 3.716 ดีมาก  
มาตรฐานท่ี ๑๑ ผู$เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร@วมกับผู$อ่ืน

ได$และมีเจตคติท่ีดีต@ออาชีพสุจริต 
3.336 ดีมาก ได$มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑๒ ผู$เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู@ร@วมกันในสังคมได$อย@างมี
ความสุข 

3.578 ดีมาก ได$มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑๓ ผู$เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู$ด$วยตนเอง รักการเรียนรู$และ
พัฒนาตนเองอย@างต@อเน่ืองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.992 ดีมาก ได$มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑๔ ผู$เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 3.645 ดีมาก ได$มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเปPาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศนEและจุดเน$น 3.820 ดีมาก ได$มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี ๑๖ ผู$บริหารสถานศึกษา ครูและผู$ เรียนมีคุณภาพเปFนท่ียอมรับของ

ผู$ปกครองและชุมชน 
3.468 ดีมาก ได$มาตรฐาน 

  

* ให$ระบุค@าเฉลี่ยคะแนนท่ีได$  
**  ให$ระบุระดับคุณภาพได$แก@ ดีมาก ดี พอใช$ ควรปรับปรุง และ ต$องปรับปรุง ตามผลประเมิน 
***  ให$ระบุสรุปผลการประเมิน ได$แก@ ได$มาตรฐาน และ ไม@ได$มาตรฐาน 
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๑2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๑2.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
นําหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได� 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ4มตัวบ4งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ@งช้ีท่ี ๑   เด็กมีพัฒนาการด$านร@างกายสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ@งช้ีท่ี ๒   เด็กมีพัฒนาการด$านอารมณEและจิตใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ@งช้ีท่ี ๓   เด็กมีพัฒนาการด$านสังคมสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ@งช้ีท่ี ๔   เด็กมีพัฒนาการด$านสติปOญญาสมวัย 10.00 7.50 ดี 
ตัวบ@งช้ีท่ี ๕   เด็กมีความพร$อมศึกษาต@อในข้ันต@อไป 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ@งช้ีท่ี ๖   ประสิทธิผลของการจัดประสบการณEการเรียนรู$ท่ีเน$นเด็กเปFนสําคัญ 35.00 28.00 ดี 
ตัวบ@งช้ีท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 11.50 ดี 
ตัวบ@งช้ีท่ี ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.81 ดีมาก 
กลุ4มตัวบ4งชี้อัตลักษณ8    
ตัวบ@งช้ีท่ี ๙  ผลการพัฒนาให$บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนE พันธกิจ และ

วัตถุประสงคEของการจัดตั้งสถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ@งช้ีท่ี ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน$นและจุดเด@นท่ีส@งผลสะท$อนเปFนเอกลักษณE
ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ4มตัวบ4งชี้มาตรการส4งเสริม    
ตัวบ@งช้ีท่ี ๑๑  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส@งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.00 ดี 
ตัวบ@งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส@งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสู@ความเปFนเลิศท่ีสอดคล$องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 83.31 ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา   83.31  .คะแนน  มีคุณภาพระดับ  ดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         � รับรอง       � ไม@รับรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

000 
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๑๓.๒ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา) 

นําหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได� 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ4มตัวบ4งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ@งช้ีท่ี ๑   ผู$เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.51 ดีมาก 
ตัวบ@งช้ีท่ี ๒   ผู$เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค@านิยมท่ีพึงประสงคE 10.00 9.49 ดีมาก 
ตัวบ@งช้ีท่ี ๓   ผู$เรียนมีความใฝqรู$ และเรียนรู$อย@างต@อเน่ือง                    10.00 8.97 ดี 
ตัวบ@งช้ีท่ี ๔   ผู$เรียนคิดเปFน ทําเปFน 10.00 9.40 ดีมาก 
ตัวบ@งช้ีท่ี ๕   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู$เรียน 20.00 10.04

7 
พอใช$ 

ตัวบ@งช้ีท่ี ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน$นผู$เรียนเปFนสําคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ@งช้ีท่ี ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 
ตัวบ@งช้ีท่ี ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต$นสังกัด 5.00 4.81 ดีมาก 
กลุ4มตัวบ4งชี้อัตลักษณ8    

ตัวบ@งช้ีท่ี ๙   ผลการพัฒนาให$บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนE  พันธกิจ และ
วัตถุประสงคEของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ@งช้ีท่ี ๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเน$นและจุดเด@นท่ีส@งผลสะท$อนเปFนเอกลักษณEของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ4มตัวบ4งชี้มาตรการส4งเสริม    
ตัวบ@งช้ีท่ี ๑๑  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส@งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ@งช้ีท่ี ๑๒   ผลการส@งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ

พัฒนาสู@ความเปFนเลิศท่ีสอดคล$องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
5.00 5.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 85.45 ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา   85.45  คะแนน  มีคุณภาพระดับ  ดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         � รับรอง       � ไม@รับรอง 
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ตอนท่ี ๒ 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบตัิการประจําป-ของสถานศึกษา 
 
๑.  การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) ได$จัดแบ@งโครงสร$างการบริหารงานเปFน 6 ฝqาย 
โดยแบ@งเปFน ฝqายวิชาการ  ฝqายกิจการนักเรียน  ฝqายธุรการและการเงิน  ฝqายบุคลากร  ฝqายอาคารสถานท่ี  และฝqาย
สัมพันธEชุมชน  ส@วนการบริหารงานท้ัง ๖ ฝqาย ผู$บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส@วนร@วมและใช$เทคนิคการบริหาร
แบบ PDCA ซ่ึงเริ่มจาก การวางแผน (P=Plan) แต/ละฝGายจะมีแผนปฏิบัติงานประจําป8 ท่ีมีรายละเอียดครบถ�วน
สามารถนําไปปฏิบัติได�จริง จากนั้นจึงเข�าสู/กระบวนการนําแผนไปปฏิบัติ (D = Do) ในขณะท่ีกําลังดําเนินการตาม
แผนนั้นผู�รับผิดชอบ จะมีการตรวจสอบ ประเมินว/าสิ่งท่ีดําเนินการไปนั้นได�ผลเป0นไปตามแผนท่ีวางไว�หรือไม/ อย/างไร 
(C = Check) และหากตรวจสอบพบข�อผิดพลาด ข�อสังเกตต/างๆ ก็จะนําไปปรับปรุงแก�ไขต/อไป (A = Action) 
เพ่ือให�เกิดการพัฒนาต/ออย/างเนื่องและบรรลุตามเปfาหมายท่ีวางไว�  สํารับโครงสร�างการบริหารงานมีดังนี้ 
    

โครงสร�างการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) 
      

 
              
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู$อํานวยการ เทศบาลตาํบลอ$อมใหญ@ คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผู$อํานวยการ หัวหน$าช@วงช้ัน หัวหน$าฝqาย 

ฝqายวิชาการ ฝqายธุรการฯ ฝqายบุคลากร ฝqายกิจการนักเรยีน ฝqายอาคารสถานท่ี ฝqายสมัพันธEชุมชน 

-หลักสูตร 
-กระบวนการเรียนรู$ 
-วัดผลประเมินผล 
-ส่ือ/นวัตกรรม   
 เทคโนโลย ี
-ห$องสมุด/แหล@ง  
 เรียนรู$ 
-นิเทศการศึกษา 
-แนะแนว 
-ประกันคุณภาพ 
 ภายใน 
-ส@งเสริมพัฒนา 
-การวจิัย 
-งานอื่นๆ 

-จัดทํางบประมาณ 
-จัดสรรงบประมาณ 
-การเงินงบประมาณ 
-การเงินนอก  
 งบประมาณ 
-การจัดซ้ือ จัดจ$าง 
-สวัสดิการต@างๆ 
-การระดมทุน 
 ทรัพยากร 
-พัสดุ  สินทรัพยE  
-ตรวจสอบ ติดตาม 
-งานอื่นๆ 

-อัตรากาํลัง 
-การสรรหาและ  
 บรรจุแต@งต้ัง 
-การส@งเสริม 
 ประสิทธิภาพ 
-ความดี ความชอบ 
-การลา 
-ทะเบียนประวัติ 
-วินัย 
-งานอื่นๆ 

-งานทะเบียนนักเรียน 
-งานแนะแนว 
-งานกิจการ 
-งานอนามัย 
-งานชุมนุม 
-งานสนับสนุนบริการ 
-งานโภชนาการ 
-งานอื่นๆ 

-งานซ@อมบํารุง 
-งานปรับปรุงภูมิทัศนE 
-งานบริการอาคาร 
 สถานท่ี 
-งานอื่นๆ 
 

-งานข$อมูล 
 สารสนเทศ 
-งานประชาสัมพันธE 
-วิทยุชุมชน 
-งานอื่นๆ 
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๒.  วิสัยทัศน8 พันธกิจ ยุทธศาสตร8 แนวทางการพัฒนา จุดมุ4งหมายเพ่ือการพัฒนา อัตลักษณ8 และเอกลักษณ8  
     ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน8 
     นักเรียนโรงเรียนวัดเทียนดัด   มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีคณุธรรม   

     ก�าวทันเทคโนโลยี  บุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาอย4างต4อเนื่อง  โรงเรียนเป<นท่ียอมรับของชุมชน 

พันธกิจ 
1. พัฒนานักเรียนให$มีความรู$ความสามารถทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา 
2. ปลูกฝOงนักเรียนทุกคนให$มีวินัยและความอดทน 
3. ให$ชุมชนมีส@วนร@วมในการพัฒนาโรงเรียน 

 ยุทธศาสตร8และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร8 แนวทางการพัฒนา หน4วยงานท่ีรับผิดชอบ 

๑. การพัฒนาการจัดการศึกษาโดย
มุ/งเน�นพัฒนาผู�เรียนเป0นสําคัญ 

๑.๑ พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให�มีความ
หลากหลายตามความต�องการของผู�เรยีน ให�มีความ
เป0นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู�เรียนแต/ละบุคคล 
๑.๒ พัฒนาสภาพแวดล�อมของสถานศึกษาให�เอ้ือต/อ
การเรยีนรู� 
๑.๓ จัดหาสื่อ อุปกรณ.การเรยีนการสอนท่ีทันสมยั 
และเพียงพอต/อความต�องการของผู�เรยีน 
๑.๔ ส/งเสริมสนับสนุนให�นําความรู�ด�านภมูิปDญญา
ท�องถ่ินมาใช�ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ฝGายวิชาการ 
 
 
 
 
ฝGายอาคารสถานท่ี 
 
ฝGายงบประมาณ 

๒. การพัฒนานักเรียนให�มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค. เป0นคนดี 
คนเก/งและมคีวามสุข 

๒.๑ ส/งเสริม ปลูกฝDงคุณธรรมจริยธรรมและค/านิยมท่ี
พึงประสงค. ให�ผู�เรียนมคีวามรับผดิชอบทางศีลธรรม
และสังคม 
๒.๒ จัดกิจกรรมสร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ.
วัฒนธรรม ประเพณี และสืบสานความเป0นไทย 
๒.๓ จัดกิจกรรมสร�างจิตสํานึกในค/านิยมไทย และนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการดํารงชีวิต 

ฝGายกิจการนักเรยีน 
 
 
ฝGายสมัพันธ.ชุมชน 

๓. การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู/ครมูืออาชีพ 

๓.๑ พัฒนา ส/งเสรมิ สนับสนุนครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาให�มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเข�มแข็ง
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ฝGายบุคลากร 

 
จุดมุ4งหมายเพ่ือการพัฒนา 
๑. เพ่ือปลูกฝOงนักเรียนเปFนผู$ใฝqรู$ใฝqเรียน มีคุณภาพตามเกณฑEมาตรฐานการศึกษา 
๒. เพ่ือพัฒนานักเรียนเปFนผู$มีระบียบวินัย มีคุณธรรม ปฏิบัติตามค@านิยมท่ีดีงาม และเปFนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
๓. เพ่ือให$ชุมชนยอมรับ สนับสนุน และมีส@วนร@วมในการพัฒนาโรงเรียน 

อัตลักษณ8ของสถานศึกษา 
� สะอาดน@าอยู@คู@เทียนดัด 

เอกลักษณ8ของสถานศึกษา 
� วงดนตรีลูกทุ@งมุ@งบริการชุมชน 
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๓.   การดําเนินการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑.  ส/งเสริมให�ครูจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาผู�เรียนด�านทักษะการคิดวิเคราะห.  สังเคราะห.  แก�ปDญหาและ
ใช�ชุมชนเป0นแหล/งการเรียนรู�  ตลอดจนผู�เรียนสามารถปฏิบัติงานได�ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร.  และใช�ข�อมูล
มาเปรียบเทียบเพ่ือช/วยในการตัดสินใจ 
          ๒.  ส/งเสริมให�ครูสอดแทรกจริยธรรม  คุณธรรม  การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  อนุรักษ.สิ่งแวดล�อมเพ่ือให�รู�จักดํารงชีวิตอย/างพอเพียงและร/วมมืออนุรักษ.พลังงานเพ่ือลด
ภาวะโลกร�อน 
 ๓.  จัดกิจกรรมให�ผู�เรียนใช�เวลาว/างให�เกิดประโยชน.มากข้ึนและหลากหลาย  ผู�เรียนมีโอกาสได�เลือกตาม
ความสนใจและความถนัดตามศักยภาพของตนเอง   และรู�จักการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการออกแบบ  ศึกษาค�นคว�า
ให�มากข้ึน 
 ๔.  ส/งเสริมให�ผู�เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด�านศิลปะ  ดนตรี – นาฏศิลปh  และกีฬามากข้ึน  โดย
การจัดหาอุปกรณ.ต/างๆให�มากข้ึนและหลากหลาย   อาจผลิตข้ึนเองโดยสถานศึกษาจัดบริการวัสดุอุปกรณ.ให�  จัดซ้ือ
โดยใช�งบประมาณของเทศบาล 
 ๕.  มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย/างต/อเนื่อง  โดยการจัดให�มีการทัศนศึกษา  อบรม  ดูงาน  จัดหา
เอกสารและเทคโนโลยีต/างๆให�ครูได�ศึกษา  ค�นคว�า  พัฒนาการเรียนการสอนและใช�เทคโนโลยีได�ด�วยตนเอง 
 ๖.  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  รักษาวัฒนธรรมประเพณีและเป0นตัวอย/างท่ีดี  ชุมชนให�การยอมรับครูและ
โรงเรียนเป0นอย/างดี  ครูจึงต�องรักษาไว�ปฏิบัติให�ดียิ่งข้ึนและปฏิบัติได�ครบทุกคน 
 ๗.  ส/งเสริมให�ชุมชนเข�าร/วมมือกับโรงเรียนให�มากข้ึน  โดยคณะครูต�องเป0นผู�เสียสละ  จริงใจในการ
แก�ปDญหาต/างๆของเด็กและชุมชน  ช/วยเหลืองานต/างๆของชุมชน    
 ๘.  จัดภูมิทัศน.ให�ดูร/มรื่น  ปลอดภัย  และเอ้ือต/อการเรียนรู�ให�มากข้ึน  โดยใช�พ้ืนท่ีทุกส/วนให�เกิดประโยชน.
มากท่ีสุด 
 ๙.  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรท�องถ่ิน  ให�ทันต/อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  สอดคล�อง  
และเหมาะสมกับผู�เรียนเพ่ือให�ได�ประสิทธิภาพตรงตามเปfาหมาย 
        ๑๐. จัดกิจกรรมต/างๆท่ีส/งเสริมให�ผู�เรียนรักการอ/าน   และติดตามการอ/านของนักเรียนอย/างต/อเนื่อง   

๔.  การดําเนินงานตามยุทธศาสตร8และแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษา 

 ๑) ยุทธศาสตร8  :  การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยมุ/งเน�นพัฒนาผู�เรียนเป0นสําคัญ 
  ๑.๑ แนวทางการพัฒนา :   พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให�มีความหลากหลายตามความ
ต�องการของผู�เรียน ให�มีความเป0นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู�เรียนแต/ละบุคคล 

 

 

 

 

 
๐๐๐ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคE เปPาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลท่ีคาดว@าจะได$รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ@งช้ีที่) 
๑ โครงการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให$สูงขึ้น 

ภาษาไทย 70% 
คณิตฯ 65% 
วิทยEฯ 70% 
สังคมฯ 70% 
ประวัติฯ70% 
สุขพละฯ 80% 
ศิลปะ 80% 
การงานฯ 80% 
อังกฤษ 65% 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นตาม
เปPาหมาย 

มฐ.๑ ตช.๑, ๒ 
มฐ.๒ ตช.๒, ๓ 
มฐ.๔ ตช.๔ 
มฐ.๕ ตช.๒, ๔, ๕, ๖ 

มฐ.๗ ตช.๑, ๒, ๕ 

มฐ.๘ ตช.๑, ๒ 

มฐ.๑๐ ตช.๑ 
มฐ.๑๕ ตช.๑ 

๒ โครงการวิจัยในช้ันเรียน แก$ปOญหา/ปรับปรุงการ
เรียนการสอน 

ครูวิจัยในช้ันเรียนป2
การศึกษาละไม@น$อย
กว@า ๒ เร่ือง 

ครูนําเสนอผลงานวิจัย
ภาคเรียนละ 1 เร่ือง 

มฐ.๑ ตช.๘ 
มฐ.๕ ตช.๔ 
มฐ.๗ ตช.๔ 
มฐ.๘ ตช.๑, ๒ 

๓ โครงการอาเซียนศึกษา พัฒนาศูนยEการเรียนรู$
เกี่ยวกบัอาเซียน 

จัดต้ังศูนยEอาเซียน
ศึกษาในโรงเรียน 
จํานวน ๑ ห$อง 

โรงเรียนเปFนศูนยEเรียนรู$
อาเซียน 

มฐ.๑ ตช.๖ / มฐ.๒ ตช.๒ 
มฐ.๓ ตช.๑, ๓, ๔ 
มฐ.๕ ตช.๑, ๓, ๔ 
มฐ.๖ ตช.๒ / มฐ.๘ ตช.๑, ๒ 
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔ 

๔ โครงการพัฒนาปรับปรุง
หลักสตูรสถานศึกษา 

ปรับปรุงให$สอดคล$อง
กับเปPาหมายและสภาพ
ของโรงเรียน 

ปรับปรุงให$สอดคล$อง
กับเปPาหมายและสภาพ
ของโรงเรียน 

ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให$
เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา 

มฐ.๑ ตช.๒ / มฐ.๒ ตช.๒, ๓ 
มฐ.๕ ตช.๑ 
มฐ.๑๐ ตช.๑, ๔ 
มฐ.๑๕ ตช.๑ 
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔ 

๕ โครงการเข$าค@ายวิชาการ นักเรียนได$รับ
ประสบการณEตรงทาง
วิชาการ 

นักเรียนช้ัน ป.4 
ถึง ม.3 

นักเรียนได$รับ
ประสบการณEตรง 
-นักเรียนคิดเปFนทําเปFน
แก$ปOญหาเปFน 

มฐ.๑ ตช.๒, ๔ / มฐ.๒ ตช.๒ 
มฐ.๕ ตช.๔ / มฐ.๖ ตช.๑ 
มฐ.๘ ตช.๑ / มฐ.๑๕ ตช.๑ 
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔ 

๖ โครงการพัฒนาทักษะ
ทางด$านวิทยาศาสตรE 

เปdดโลกทัศนEการเรียนรู$
ด$านวิทยาศาสตรE 

นักเรียนระดับประถม
และระดับมัธยมมีเจต
คติที่ดีต@อวิทยาศาสตรE 

นักเรียนมีจตคติที่ดีต@อ
วิชาวิทยาศาสตรE 

มฐ.๑ ตช.๒, ๔, ๖ 
มฐ.๒ ตช.๒ / มฐ.๕ ตช.๔ 
มฐ.๖ ตช.๒ / มฐ.๘ ตช.๑, ๒ 
มฐ.๑๕ ตช.๑ 
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔ 

๗ โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให$สูงขึ้น 

ภาษาไทย 70% 
คณิตฯ 65% 
วิทยEฯ 70% 
สังคมฯ 70% 
ประวัติฯ70% 
สุขพละฯ 80% 
ศิลปะ 80% 
การงานฯ 80% 
อังกฤษ 65% 

-นักเรียนได$รับการ
พัฒนาคุณภาพตาม
เกณฑEมาตรฐาน 
การศึกษา 
-โรงเรียนมีความพร$อม
ในการรับการประเมิน
จาก สมศ. 

มฐ.๑ ตช.๒, ๔, 
มฐ.๒ ตช.๒, ๓ 
มฐ.๔ ตช.๑, ๒, ๔ 
มฐ.๕ ตช.๑, ๔, ๕, ๖ 
มฐ.๗ ตช.๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘ 
มฐ.๘ ตช.๑, ๒ 
มฐ.๑๐ ตช.๑, ๔ 
มฐ.๑๕ ตช.๑, ๒ 
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔ 

๘ โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส นักเรียนได$เรียนรู$ตาม
ความสนใจ 

นักเรียน-ผู$ปกครองเข$า
ร@วมกิจกรรม
นิทรรศการแสดงผล
งานนักเรียน 

นักเรียนมีโอกาสนํา
ทักษะไปประยกุตEใช$ใน
ชีวิตประจําวัน 

มฐ.๑ ตช.๒, ๔, ๕, ๖ 
มฐ.๕ ตช.๔ 
มฐ.๙ ตช.๓ 
มฐ.๑๐ ตช.๑, ๒, ๓ 
มฐ.๑๑ ตช.๑, ๕ 

มฐ.๑๒ ตช.๒, ๓ 

. 
... 
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๑.๑ แนวทางการพัฒนา (ต@อ) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคE เปPาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลท่ีคาดว@าจะได$รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ@งช้ีที่) 
๙ กิจกรรมสอนซ@อมเสรมิเพ่ือ

ยกระดับผลสอบโอเน็ต 
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให$สูงขึ้น 

ผลสอบโอเน็ตแต@ละ
วิชาสูงกว@า
ระดับประเทศ 

ผลสอบโอเน็ตแต@ละ
วิชาสูงกว@าค@าเฉล่ีย
ระดับประเทศ 

มฐ.๑ ตช.๑, ๗ 
มฐ.๕ ตช.๔ 
มฐ.๘ ตช.๑ 
มฐ.๑๕ ตช.๑ 
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๒, ๔ 
 

 
 1.๒ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสภาพแวดล�อมของสถานศึกษาให�เอ้ือต/อการเรียนรู� 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคE เปPาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลท่ีคาดว@าจะได$รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ@งช้ีที่) 
๑๐ โครงการโรงเรยีนน@าอยู@ โรงเรียนสะอาด

สวยงาม เอือ้ต@อการ
เรียนรู$ 

พัฒนา ปรับปรุง 
ซ@อมแซมอาคารให$
พร$อมใช$งานและ
ปลอดภัย 
สภาพแวดล$อมเอื้อต@อ
การเรียนรู$ 
 

-มีอุปกรณEทําความ
สะอาดครบ 
-ระบบสาธารณูปโภค
ปลอดภัย น@าอยู@ 

มฐ.๒ ตช.๒, ๓ 
มฐ.๓ ตช.๑, ๒ 
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔ 

๑๑ โครงการซ@อมแซมฝPาเพดาน
ท่ีชํารุด 

ซ@อมแซมฝPาเพดาน
อาคาร3ท่ีชํารุด 

ซ@อมแซมฝPานเพดานให$
มีสภาพปลอดภัยต@อ
ผู$เรียน 

-สภาพฝPาเพดานอาคาร
เรียนปลอดภัย 

มฐ.๒ ตช.๒, ๓ 
มฐ.๓ ตช.๑, ๒ 
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔ 

๑๒ โครงการซ@อมแซมอุปกรณE
ไฟฟPา 

ซ@อมแซมอุปกรณEไฟฟPา
ท่ีชํารุด 

ซ@อมแซมอุปกรณEไฟฟPา
ให$อยู@ในสภาพใช$การได$
ดีและปลอดภยั 

-อุปกรณEไฟฟPาพร$อมใช$
งาน 
-อุปกรณEไฟฟPา
ปลอดภัย 
 

มฐ.๒ ตช.๒, ๓ 
มฐ.๓ ตช.๑, ๒ 
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔ 

  
 
 1.๓ แนวทางการพัฒนา : จัดหาสื่อ อุปกรณ.การเรียนการสอนท่ีทันสมัย และเพียงพอต/อความต�องการของ
ผู�เรียน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคE เปPาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลท่ีคาดว@าจะได$รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ@งช้ีที่) 
๑๓ โครงการส@งเสริม

ประสิทธิภาพการบริหาร
การศึกษา 

อํานวยความสะดวกแก@
ผู$เรียนและครูผู$สอน 

ผู$เรียนมีส@วนร@วมใน
กิจกรรมท่ีหลากหลาย
และทุกกลุ@มสาระการ
เรียนรู$ 

ครูมีวัสดุ ส่ือ 
ประกอบการเรียน 
การสอน 

มฐ.๑ ตช.๙ 
มฐ.๒ ตช.๒, ๓ 
มฐ.๓ ตช.๓ 
มฐ.๔ ตช.๑, ๒, ๓ 
มฐ.๑๕ ตช.๑, ๒ 
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔ 
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 1.๔ แนวทางการพัฒนา : ส/งเสริมสนับสนุนให�นําความรู�ด�านภูมิปDญญาท�องถ่ินมาใช�ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคE เปPาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลท่ีคาดว@าจะได$รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ@งช้ีที่) 
๑๖ โครงการทัศนศึกษาแหล@ง

เรียนรู$ 
เพื่อเปล่ียนบรรยากาศ
การเรียนรู$ของนักเรียน 

-นักเรียนทุกระดับช้ัน
ได$ไปทัศนศึกษาแหล@ง
เรียนรู$ 
-ศึกษาแหล@งเรียนรู$ใน
ท$องถิ่น หรือเชิญภูมิ
ปOญญาท$องถิ่นมาให$
ความรู$ 

-นักเรียนได$รับ
ประสบการณEตรง 
-นักเรียนจตคติที่ดีต@อ
การเรียน 

มฐ.๑ ตช.๒, ๔, ๖ 
มฐ.๒ ตช.๒ 
มฐ.๕ ตช.๔ 
มฐ.๖ ตช.๒ 
มฐ.๘ ตช.๑, ๒ 
มฐ.๑๕ ตช.๑ 
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔ 

 ๒) ยุทธศาสตร8  :  การพัฒนานักเรียนให�มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค. เป0นคนดี คนเก/ง และมีความสุข 
๒.๑ แนวทางการพัฒนา  :  ส/งเสริม ปลูกฝDงคุณธรรมจริยธรรมและค/านิยมท่ีพึงประสงค. ให�ผู�เรียนมี

ความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคE เปPาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลท่ีคาดว@าจะได$รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ@งช้ีที่) 
๑๗ โครงการเข$าค@ายคุณธรรม

จริยธรรม 
ให$นักเรียนมีระเบียบ
วินัยมีคุณธรรมเปFน
พลเมืองดีของชาติ 

นักเรียน ป.1-ม.3 -นักเรียนมีระเบียบวินัย 
และมีคุณธรรม 
-เปFนพลเมืองดี 

มฐ.๑ ตช.๒, ๔ 
มฐ.๒ ตช.๒ 
มฐ.๕ ตช.๔ 
มฐ.๖ ตช.๑ 
มฐ.๘ ตช.๑ 
มฐ.๑๕ ตช.๑ 
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔ 

 โครงการการเข$าค@ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนาร ี

ปลูกฝOงระเบียบวินยั
และคุณธรรม 

นักเรียนช้ัน ป.1- 
ม.3 ได$เข$าร@วมกิจกรรม
ลูกเสือฯ 

-นักเรียนมีระเบียบวินัย 
มีคุณธรรม 
-รู$จักบําเพญ็ประโยชนE
ต@อส@วนรวม 

มฐ.๑ ตช.๑, ๒, ๕, ๙ 
มฐ.๒ ตช.๓ 
มฐ.๕ ตช.๔ 
มฐ.๙ ตช.๔, ๘ 
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔ 

 โครงการแข@งขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียน 

เสริมสร$างความสามัคคี 
พัฒนาการด$านร@างกาย 
อารมณEและจิตใจ 

นักเรียนทุกระดับช้ันได$
เข$าร@วมกิจกรรมกีฬาสี 

-เกิดความสามัคคีในหมู@
คณะ 
-นักเรียนได$แสดงออก
ด$านกีฬาอย@างเต็ม
ศักยภาพ 
-เข$าใจกฎกติการู$แพ$  
รู$ชนะ รู$อภยั 

มฐ.๙ ตช.๒, ๔, ๕, ๖ 
มฐ.๑๐ ตช.๔ 
มฐ.๑๓ ตช.๒, ๓ 
มฐ.๑๔ ตช.๑, ๕, ๖ 

มฐ.๑๖ ตช.๒, ๕ 

 โครงการส@งเสริม
สุนทรียภาพด$านดนตร ี

นักเรียนมีสุนทรียภาพ
ด$านดนตรีไทยและ
ดนตรีสากล 

นักเรียนร$อยละ 80 
เข$าร@วมกิจกรรมด$าน
ดนตรี 

-นักเรียนมีส@วนร@วมใน
การนําดนตรีไปร@วมงาน
ของชุมชน 
-นักเรียนใช$เวลาว@างให$
เกิดประโยชนE 

มฐ.๑ ตช.๒, ๔, ๖ 
มฐ.๒ ตช.๒, ๓ 
มฐ.๕ ตช.๔ 
มฐ.๘ ตช.๑, ๒ 
มฐ.๑๔ ตช.๓, ๕ 
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔ 

 
 



34 
 

๒.๒ แนวทางการพัฒนา  :  จัดกิจกรรมสร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ.วัฒนธรรม ประเพณี และสืบ
สานความเป0นไทย 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคE เปPาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลท่ีคาดว@าจะได$รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ@งช้ีที่) 
๒๑ โครงการส@งเสริม

สุนทรียภาพด$านนาฏศิลปs
ไทย 

นักเรียนมีสุนทรียภาพ
ด$านนาฏศิลปsไทย 

-นักเรียนเข$าร@วม
กิจกรรมนาฏศิลปsไทย 
-เชิญภูมิปOญญาท$องถิ่น
มาให$ความรู$ 

-นักเรียนมีส@วนร@วมใน
การนําการแสดง
นาฏศิลปsไปร@วมงาน
ของชุมชน 
-นักเรียนใช$เวลาว@างให$
เกิดประโยชนE 

มฐ.๑ ตช.๒, ๔, ๕, ๖ 
มฐ.๒ ตช.๒, ๓ / มฐ.๕ ตช.๔ 
มฐ.๘ ตช.๑, ๒ 
มฐ.๙ ตช.๖ 
มฐ.๑๔ ตช.๔, ๕ 
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔ 

 

   ๒.๓ แนวทางการพัฒนา  :  จัดกิจกรรมสร�างจิตสํานึกในค/านิยมไทย และนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช�ในการดํารงชีวิต 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคE เปPาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลท่ีคาดว@าจะได$รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ@งช้ีที่) 
 โครงการส@งเสริมทักษะชีวิต นักเรียนมีทักษะชีวิตท่ีดี 

นําไปประยุกตEใช$ใน
ชีวิตประจําวันได$ 

นักเรียนร$อยละ 95 
เข$าร@วมกิจกรรมและ
สามารถนําทักษะไป
ประยุกตEใช$ 

-นักเรียนมีคุณะรรม
จริยธรรมและค@านิยมท่ี
พึงประสงคE 
-นักเรียนทักษะไป
ประยุกตEใช$ใน
ชีวิตประจําวัน 

มฐ.๑ ตช.๑, ๗ 
มฐ.๒ ตช.๒, ๓ 
มฐ.๕ ตช.๔ 
มฐ.๘ ตช.๑, ๒ 
มฐ.๙ ตช.๘ 
มฐ.๑๔ ตช.๑, ๒, ๓, ๕ 
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔ 

 

๓) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู�ครูมืออาชีพ 
    ๓.๑ แนวทางการพัฒนา : พัฒนา ส/งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความเข�มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคE เปPาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลท่ีคาดว@าจะได$รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ@งช้ีที่) 
๑ โครงการส@งเสริมความเปFน

เลิศทางวิชาการ 
ส@งนักเรียนเข$า
ประกวดทักษะทาง
วิชาการในสังกัด
องคEกรปกครองส@วน
ท$องถ่ิน 

ส@งนักเรียนแข@งขัน
งานมหกรรมทาง
วิชาการองคEกร
ปกครองส@วน
ท$องถ่ิน 

-นักเรียนได$แสดงออก
ทางด$านวิชาการโดย
ได$รับการคัดเลือกเข$า
แข@งขันในระดับองคEกร
ปกครองส@วนท$องถิ่น 

มฐ.๑ ตช.๒, ๔, 
มฐ.๒ ตช.๒, ๓ 
มฐ.๕ ตช.๒, ๔ 
มฐ.๘ ตช.๑, ๒ 
มฐ.๑๐ ตช.๑ 
มฐ.๑๕ ตช.๑, ๒ 
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔ 

๒ โครงการนิเทศภายใน เพ่ือช@วยเหลือครู
แก$ปOญหาในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

พัฒนาครูผู$สอนใน
ด$านการจัดการเรียน
การสอน   

ครูได$รับการพัฒนาใน
ด$านต@างๆ และสามารถ
นํามาใช$ในด$านจัดการ
เรียนการสอนได$อย@างมี
ประสิทธิภาพ 

มฐ.๑ ตช.๒, ๔, 
มฐ.๒ ตช.๒, ๓ 
มฐ.๕ ตช.๒, ๕, ๖ 
มฐ.๗ ตช.๕ 
มฐ.๘ ตช.๑, ๒ 
มฐ.๑๕ ตช.๑, ๒ 
มฐ.๑๖ ตช.๑, ๔ 

๓ โครงการส@งเสริม
ประสิทธิภาพครูและ
บุคลากร 

สนับสนุนงาน
บริหารและงานสอน
การเรยีนการ 

จัดซ้ือวัสดสุํานักงาน
ครุภณัฑEการศึกษา 
ครุภณัฑEสาํนักงาน 
วัสดุคอมพิวเตอรE 

-ครูมีทักษะการจัดการ
เรียนการสอน 
-ครูและบุคลากรได$รับ
การพัฒนา 

มฐ.๒ ตช.๓ 
มฐ.๑๖ ตช.๒, ๔ 
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ตอนท่ี ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑.  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป-ของสถานศึกษา  

๑)  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป-ของสถานศึกษา 
 ๑. ยุทธศาสตร8  :  พัฒนาสถานศึกษาให$มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามุ@งสู@ความเปFนเลิศ 

  ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  :  พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให�มีความหลากหลายตามความ
ต�องการของผู�เรียน ให�มีความเป0นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู�เรียนแต/ละบุคคล 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคE เปPาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข$อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว$ ผลการดําเนินงาน ท่ีต้ังไว$ ผลการดําเนินงาน 
๑ โครงการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให$สูงขึ้น 

-นักเรียนได$รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ 

ภาษาไทย 70% 
คณิตฯ 65% 
วิทยEฯ 70% 
สังคมฯ 70% 
ประวัติฯ70% 
สุขพละฯ 80% 
ศิลปะ 80% 
การงานฯ 80% 
อังกฤษ 65% 

-ภาษาไทย 
-คณิตฯ 
-อังกฤษ 
บรรุลเปPาหมาย 
นอกน้ันตํ่ากว@า
เปPาหมาย 

-นักเรียนได$รับการพัฒนา
ตามศักยภาพ 

๒ โครงการวิจัยในช้ัน
เรียน 

แก$ปOญหา/ปรับปรุง
การเรียนการสอน 

-ครุจัดทําวิจยัในช้ัน
เรียน 

ครูวิจัยในช้ันเรียนป2
การศึกษาละไม@น$อย
กว@า ๒ เร่ือง 

ครูส@งผลงานวิจัยใน
ช้ันเรียน ๑๐๐% 

-นักเรียนได$รับการพัฒนา
ตามศักยภาพ 

๓ โครงการอาเซียนศึกษา พัฒนาศูนยEการ
เรียนรู$เกี่ยวกับ
อาเซียน 

จัดซ้ือส่ือเกี่ยวกับ
อาเซียน 

จัดต้ังศูนยEอาเซียน
ศึกษาในโรงเรียน 
จํานวน ๑ ห$อง 

จัดซ้ือวัสดุส่ือ
สัญลักษณEอาเซียน 

เปFนแหล@งเรียนรู$เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

๔ โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

ปรับปรุงให$
สอดคล$องกับ
เปPาหมายและสภาพ
ของโรงเรียน 

ปรับปรุงท้ังสาระ
พื้นฐานและสาระ
เพิ่มเติม 

ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให$
เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา 

ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาสาระ
พื้นฐานและสาระ
เพิ่มเติม 

โรงเรียนมีหลักสูตรท่ี
สอดคล$องกับบริบท 

๕ โครงการเข$าค@าย
วิชาการ 

นักเรียนได$รับ
ประสบการณEตรง
ทางวิชาการ 

ติดต@อประสานงาน
แหล@งเรียนรู$ 

นักเรียนช้ัน ป.4 
ถึง ม.3 

นักเรียนระดับช้ัน 
ป.4-ม.3 เข$าค@าย
วิชาการ 

-นักเรียนได$รับประสบการณE
ตรง 
-นักเรียนคิดเปFนทําเปFน
แก$ปOญหาเปFน 

๖ โครงการพัฒนาทักษะ
ทางด$านวิทยาศาสตรE 

เปdดโลกทัศนEการ
เรียนรู$ด$าน
วิทยาศาสตรE 

จัดซ้ือส่ือวัสดุ
อุปกรณEเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรE 

นักเรียน
ระดับประถมและ
ระดับมัธยมมีเจตคติ
ท่ีดีต@อวิทยาศาสตรE 

ดซ้ือส่ือวัสดุอุปกรณE
เกี่ยวกบั
วิทยาศาสตรE 

นักเรียนมีจตคติที่ดีต@อวิชา
วิทยาศาสตรE 

๗ โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให$สูงขึ้น 

-ประชุมช้ีแจงการ
จัดทํามาตรฐาน 
-ครูประเมิน
มาตรฐานตาม
เคร่ืองมือปะเมิน
มาตรฐาน 

-ทุกมาตรฐานผ@าน
การประเมินต$องได$
ระดับดีขึ้นไป 

-ช@วงช้ันสรุป
ประเมินมาตรฐาน
ตามเคร่ืองมือปะ
เมินมาตรฐาน 
-จัดทํารายงาน
ประจําป2 

-นักเรียนได$รับการพัฒนา
คุณภาพตามเกณฑEมาตรฐาน 
การศึกษา 
-โรงเรียนมีความพร$อมในการ
รับการประเมินจาก สมศ. 

๘ โครงการโปรเจ็คแอ็พ
โพรส 

นักเรียนได$เรียนรู$
ตามความสนใจ 

-ช้ีแจงขั้นตอนให$
นักเรียนทราบ 

นักเรียน-ผู$ปกครอง
เข$าร@วมกิจกรรม
นิทรรศการแสดงผล
งานนักเรียน 

นักเรียนได$เรียนใน
ส่ิงท่ีตนเองถนัด 

นักเรียนมีโอกาสนําทักษะไป
ประยุกตEใช$ในชีวิตประจําวัน 

... 
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 ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  :  (ต/อ) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคE เปPาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข$อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว$ ผลการดําเนินงาน ท่ีต้ังไว$ ผลการดําเนินงาน 
๙ กิจกรรมสอนซ@อมเสรมิ

เพ่ือยกระดับผลสอบโอ
เน็ต 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ให$สูงขึ้น 

จัดตารางสอนซ@อม
เสริมท้ัง ป.3 และ 
ม.3 

ผลสอบโอเน็ตแต@ละ
วิชาสูงกว@า
ระดับประเทศ 

ครูสอนซ@อมเสริมใน
วิชาท่ีรับผิดชอบ 

ผลสอบโอเน็ตแต@ละวิชาสูง
กว@าค@าเฉล่ียระดับประเทศ 

 
๑.๒ แนวทางการพัฒนา  :  พัฒนาสภาพแวดล�อมของสถานศึกษาให�เอ้ือต/อการเรียนรู� 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคE เปPาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข$อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว$ ผลการดําเนินงาน ท่ีต้ังไว$ ผลการดําเนินงาน 
๑๐ โครงการโรงเรยีนน@า

อยู@ 
โรงเรียนสะอาด
สวยงาม เอือ้ต@อการ
เรียนรู$ 

สํารวจตรวจสอบ 

อาคารท่ีเส่ือมสภาพ
ชํารุด 

พัฒนา ปรับปรุง 
ซ@อมแซมอาคารให$
พร$อมใช$งานและ
ปลอดภัย 
สภาพแวดล$อมเอื้อ
ต@อการเรียนรู$ 

-จัดจ$างซ@อมแซม 

-ปรับปรุงบริเวณ 

-มีอุปกรณEทําความสะอาด
ครบ 
-ระบบสาธารณูปโภค
ปลอดภัย น@าอยู@ 

๑๑ โครงการซ@อมแซมฝPา
เพดานท่ีชํารุด 

ซ@อมแซมฝPาเพดาน
อาคาร3ท่ีชํารุด 

สํารวจอาคาร
ตรวจสอบอาคารท่ี
ชํารุด 

ซ@อมแซมฝPาน
เพดานให$มีสภาพ
ปลอดภัยต@อผู$เรียน 

จัดจ$างซ@อมแซมฝPา
เพดาน 

-สภาพฝPาเพดานอาคารเรียน
ปลอดภัย 

๑๒ โครงการซ@อมแซม
อุปกรณEไฟฟPา 

ซ@อมแซมอุปกรณE
ไฟฟPาท่ีชํารุด 

สํารวจตรวจสอบ
อุปกรณEไฟฟPาท่ี
ชํารุด 

ซ@อมแซมอุปกรณE
ไฟฟPาให$อยู@ในสภาพ
ใช$การได$ดีและ
ปลอดภัย 

จัดจ$างซ@อมอุปกรณE
ท่ีชํารุด 

-อุปกรณEไฟฟPาพร$อมใช$งาน 
-อุปกรณEไฟฟPาปลอดภยั 
 

 
๑.๓ แนวทางการพัฒนา  :  จัดหาสื่อ อุปกรณ.การเรียนการสอนท่ีทันสมัย และเพียงพอต/อความต�องการ

ของผู�เรียน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคE เปPาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข$อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว$ ผลการดําเนินงาน ท่ีต้ังไว$ ผลการดําเนินงาน 
๑๓ โครงการส@งเสริม

ประสิทธิภาพการ
บริหารการศึกษา 

อํานวยความสะดวก
แก@ผู$เรียนและ
ครูผู$สอน 

แต@ละช@วงช้ันทํา
รายการท่ีจะส่ังซ้ือ
ส่ือ วัสดุ ครุภัณฑE 

ผู$เรียนมีส@วนร@วมใน
กิจกรรมท่ี
หลากหลายและทุก
กลุ@มสาระการ
เรียนรู$ 
 

จัดทําใบส่ังซ้ือส่ือ 
วัสดุ ครุภัณฑE 

ครูมีวัสดุ ส่ือ ประกอบการ
เรียนการสอน 

 
 

         1.๔ แนวทางการพัฒนา : ส/งเสริมสนับสนุนให�นําความรู�ด�านภูมิปDญญาท�องถ่ินมาใช�ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคE เปPาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข$อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว$ ผลการดําเนินงาน ท่ีต้ังไว$ ผลการดําเนินงาน 
๑๔ โครงการทัศนศึกษา

แหล@งเรียนรู$ 
เพื่อเปล่ียน
บรรยากาศการ
เรียนรู$ของนักเรียน 

แต@ละช@วงช้ันสํารวจ
แหล@งท่ีจะไปทัศน
ศึกษา 

-นักเรียนทุก
ระดับช้ันได$ไปทัศน
ศึกษาแหล@งเรียนรู$ 
-ศึกษาแหล@งเรียนรู$
ในท$องถิ่น หรือเชิญ
ภูมิปOญญาท$องถิ่น
มาให$ความรู$ 

-ติดต@อแหล@งเรียนรู$ 
-จัดจ$างยานพาหนะ 
-ทัศนศึกษาตาม
แหล@งเรียนรู$ 

-นักเรียนได$รับประสบการณE
ตรง 
-นักเรียนจตคติที่ดีต@อการ
เรียน 
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 2. ยุทธศาสตร8 : การพัฒนานักเรียนให�มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค. เป0นคนดี คนเก/ง และมีความสุข 

2.1 แนวทางการพัฒนา  :  ส/งเสริม ปลูกฝDงคุณธรรมจริยธรรมและค/านิยมท่ีพึงประสงค. ให�ผู�เรียนมี
ความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคE เปPาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข$อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว$ ผลการดําเนินงาน ท่ีต้ังไว$ ผลการดําเนินงาน 
๑๕ โครงการเข$าค@าย

คุณธรรมจริยธรรม 
ให$นักเรียนมี
ระเบียบวินยัมี
คุณธรรมเปFน
พลเมืองดีของชาติ 

สํารวจแหล@งท่ีจะไป
จัดกิจกรรมเข$าค@าย
คุณธรรมจริยธรรม 

นักเรียน ป.1-ม.3 -ติดต@อสถานท่ี 
-จัดจ$างยานพาหนะ 
-นํานักเรียนไปเข$า
ค@ายคุณธรรม 

-นักเรียนมีระเบียบวินัย 
และมีคุณธรรม 
-เปFนพลเมืองดี 

๑๖ โครงการการเข$าค@าย
พักแรมลูกเสือ-เนตร
นาร ี

ปลูกฝOงระเบียบวินยั
และคุณธรรม 

สํารวจแหล@งท่ีจะไป
จัดกิจกรรมเข$าค@าย
ลูกเส้ือฯ 

นักเรียนช้ัน ป.1- 
ม.3 ได$เข$าร@วม
กิจกรรมลูกเสือฯ 

-ติดต@อสถานท่ี 
-จัดจ$างยานพาหนะ 
-นํานักเรียนไปเข$า
ลูกเสือฯ 

-นักเรียนมีระเบียบวินัย มี
คุณธรรม 
-รู$จักบําเพญ็ประโยชนEต@อ
ส@วนรวม 

๑๗ โครงการแข@งขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียน 

เสริมสร$างความ
สามัคคี พัฒนาการ
ด$านร@างกาย 
อารมณEและจิตใจ 

-จัดแบ@งนักเรียนเข$า
ตามกลุ@มสี 
-แต@ละกลุ@มสี
ฝlกซ$อมกีฬา 

นักเรียนทุก
ระดับช้ันได$เข$าร@วม
กิจกรรมกีฬาสี 

-จัดสถานท่ี 
-ดําเนินการแข@งขัน
กีฬาสี 

-เกิดความสามัคคีในหมู@คณะ 
-นักเรียนได$แสดงออกด$าน
กีฬาอย@างเต็มศักยภาพ 
-เข$าใจกฎกติการู$แพ$  
รู$ชนะ รู$อภยั 

๑๘ โครงการส@งเสริม
สุนทรียภาพด$านดนตร ี

นักเรียนมี
สุนทรียภาพด$าน
ดนตรีไทยและ
ดนตรีสากล 

สํารวจนักเรียนท่ี
ต$องการเล@นดนตรี 

นักเรียนร$อยละ 80 
เข$าร@วมกิจกรรม
ด$านดนตรี 

-แบ@งกลุ@มนักเรียนท่ี
ต$องการเล@นดนตรี
แต@ละชนิด 
-ฝlกซ$อม 

-นักเรียนมีส@วนร@วมในการนํา
ดนตรีไปร@วมงานของชุมชน 
-นักเรียนใช$เวลาว@างให$เกิด
ประโยชนE 

 
๒.๒ แนวทางการพัฒนา  :  จัดกิจกรรมสร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ.วัฒนธรรม ประเพณี และสืบ

สานความเป0นไทย 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคE เปPาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข$อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว$ ผลการดําเนินงาน ท่ีต้ังไว$ ผลการดําเนินงาน 
๑๙ โครงการส@งเสริม

สุนทรียภาพด$าน
นาฏศิลปsไทย 

นักเรียนมี
สุนทรียภาพด$าน
นาฏศิลปsไทย 

สํารวจนักเรียนท่ี
ต$องการฝlก
นาฏศิลปs 

-นักเรียนเข$าร@วม
กิจกรรมนาฏศิลปs
ไทย 
-เชิญภูมิปOญญา
ท$องถิ่นมาให$ความรู$ 

-ฝlกซ$อมในห$อง
นาฏศิลปs 

-นักเรียนมีส@วนร@วมในการนํา
การแสดงนาฏศิลปsไป
ร@วมงานของชุมชน 
-นักเรียนใช$เวลาว@างให$เกิด
ประโยชนE 

 
   ๒.๓ แนวทางการพัฒนา  :  จัดกิจกรรมสร�างจิตสํานึกในค/านิยมไทย และนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช�ในการดํารงชีวิต 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคE เปPาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข$อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว$ ผลการดําเนินงาน ท่ีต้ังไว$ ผลการดําเนินงาน 
๒๐ โครงการส@งเสริมทักษะ

ชีวิต 
นักเรียนมีทักษะ
ชีวิตท่ีดี นําไป
ประยุกตEใช$ใน
ชีวิตประจําวันได$ 

จัดตารางการ
ปฏิบัติงาน 

นักเรียนร$อยละ 95 
เข$าร@วมกิจกรรม
และสามารถนํา
ทักษะไป
ประยุกตEใช$ 
 

ดําเนินงานตาม
ตารางตลอดป2
การศึกษา 

-นักเรียนมีคุณะรรม
จริยธรรมและค@านิยมท่ีพึง
ประสงคE 
-นักเรียนทักษะไป
ประยุกตEใช$ในชีวิตประจําวัน 
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๓.  ยุทธศาสตร" : การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู�ครูมืออาชีพ 
    ๓.๑ แนวทางการพัฒนา : พัฒนา ส/งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความเข�มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคE เปPาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข$อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว$ ผลการดําเนินงาน ท่ีต้ังไว$ ผลการดําเนินงาน 
๒๑ โครงการส@งเสริมความ

เปFนเลิศทางวิชาการ 
ส@งนักเรียนเข$า
ประกวดทักษะทาง
วิชาการในสังกัด
องคEกรปกครองส@วน
ท$องถิ่น 

-ตรวจสอบการ
จัดการแข@งขัน 
ของ อปท.เจ$าภาพ 
-ฝlกซ$อม 

ส@งนักเรียนแข@งขัน
งานมหกรรมทาง
วิชาการองคEกร
ปกครองส@วน
ท$องถิ่น 

-ฝlกซ$อมรายการท่ี
จะส@งเข$าแข@งขัน 
-นํานักเรียนไป
แข@งขัน 

-นักเรียนได$แสดงออก
ทางด$านวิชาการโดยได$รับ
การคัดเลือกเข$าแข@งขันใน
ระดับองคEกรปกครองส@วน
ท$องถิ่น 

๒๒ โครงการนิเทศภายใน เพื่อช@วยเหลือครู
แก$ปOญหาในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

-จัดตารางนิเทศ 
-แจ$งให$ครูทราบ 

พัฒนาครูผู$สอนใน
ด$านการจัดการ
เรียนการสอน   

-นิเทศภาคเรียนละ
คร้ัง 
-ประเมินผล 
-รายงาน 

ครูได$รับการพัฒนาในด$าน
ต@างๆ และสามารถนํามาใช$
ในด$านจัดการเรียนการสอน
ได$อย@างมีประสิทธิภาพ 

๒๓ โครงการส@งเสริม
ประสิทธิภาพครูและ
บุคลากร 

สนับสนุนงาน
บริหารและงาน
สอนการเรียน
การ 

-สํารวจรายวัสดุ ส่ือ 
อุปกรณEที่ต$องการ 

จัดซ้ือวัสดุ
สํานักงานครุภัณฑE
การศึกษา ครุภัณฑE
สํานักงาน วัสดุ
คอมพิวเตอรE 

-จัดซ้ือจัดจ$าง 
-ครูนําวัสดุอุปกรณE
ไปประกอบการ
สอน 

-ครูมีทักษะการจัดการเรียน
การสอน 
-ครูและบุคลากรได$รับการ
พัฒนา 

 
2)  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายพิเศษ 
 1. นโยบาย การคัดแยกขยะก@อนนําไปท้ิงลงถังขยะ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคE เปPาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข$อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว$ ผลการดําเนินงาน ท่ีต้ังไว$ ผลการดําเนินงาน 
๒๔ โครงการขยะ

ทองคํา 
-เพ่ือลดขยะ 
-เพ่ือนําขยะไป
จําหน@ายสร$าง
รายได$ 

ดําเนินงานตาม
แผนท่ีตั้งไว$ 

นักเรียนแต@ละ
ห$องเก็บขวดนํ้า
พลาสติกท่ีใช$
แล$วสะสม 

นักเรียนนําขวด
พลาสติกท่ีสะสมได$
นําไปวางไว$ ณ จุดท่ี
กําหนด กรรมการ
นักเรียนทําหน$าท่ี
ตรวจสอบและจด
บันทึกไว$ 
 
 

นักเรียนเห็นคุณค@าของ
ขวดพลาสติกท่ีใช$แล$ว 

  
 2. นโยบาย  การรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคE เปPาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข$อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว$ ผลการดําเนินงาน ท่ีต้ังไว$ ผลการดําเนินงาน 
1 โครงการสะอาดน@า

อยู@คู@เทียนดัด 

นักเรียนตั้งแต@ช้ัน 
ป.1-ม.3 ทําเวร
เขตรับผิดชอบ
ตามท่ีได$รับ
มอบหมายทุกเช$า 

ดําเนินงานตาม
แผนท่ีตั้งไว$ 

แต@ละเขต
รับผิดชอบ
สะอาดก@อนเข$า
แถวเคารพธง
ชาติ 

เขตรับผิดชอบ
สะอาดเรียบร$อย มี
กรรมการนักเรียน
ตรวจสอบแล$ว
รายงานผลหน$าเสา
ธง 
 
 

นักเรียนมีจติสาธารณะ
ร@วมกันทําความสะอาด
บริเวณโรงเรียนทุกเช$า 
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๒.  ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 
มาตรฐานท่ี ๑ ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ8การเรียนรู�ท่ีเน�นเดก็ 

เป<นสําคัญ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

1.1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

9๗.๘๓ 
    

� 

1.2 ครูมีความรู$  ความเข$าใจปรัชญา  หลักการและจุดหมายการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

๙๗.๒๕     � 

1.3 ครูมีการวิเคราะหEศักยภาพ  จัดทําสารนิทัศนE  และเข$าใจเด็ก
เปFนรายบุคคล 

๙๗.๖๐     � 

1.4 ครูมีความสามารถในการจัดทําแผนการจัดประสบการณEท่ี
สอดคล$องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและนําไปจัด
ประสบการณEการเรียนรู$ท่ีเน$นเด็กเปFนสําคัญ 

๙๖.๔0     � 

1.5 ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร$างวินัยเชิงบวก ๙๘.00     � 
1.6 ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช$เพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู$ 
๘๘.๘0    �  

1.7 ครูมีการประเมินพัฒนาการท่ีสอดคล$องกับสภาพจริง
เหมาะสมกับวัย  และนําผลการประเมินมาพัฒนาเด็กให$เต็ม
ตามศักยภาพ 

๘๗.๒0    �  

1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู$ของเด็ก ๘๓.๒๕    �  
1.9 ครูจัดสภาพแวดล$อมท่ีเอ้ือต@อการเรียนรู$ได$อย@างเหมาะสม ๘๖.๖0    �  
1.10 ครูมีปฏิสัมพันธEท่ีดีกับเด็ก  ผู$ปกครองและชุมชน 9๔.4๐     � 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 ๙๗.๒๓     � 
 
ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 1.1  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ    ดีเย่ียม  (9๗.๘๓) 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 

� โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการเสริมสร$างพัฒนาศักยภาพของครูและ 
 บุคลากรทางการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน   
� แฟPมสะสมผลงาน ภาพถ@ายกิจกรรมต@างๆ 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 

2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐานด�านป3จจัยทางการศึกษา ( 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ4งช้ี) 
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ตัวบ4งช้ีท่ี 1.2  ครูมีความรู�  ความเข�าใจปรัชญา  หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม (๙๗.๒๕) 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � ใบประกอบวิชาชีพ  แผนการจัดประสบการณE  บันทึกหลังสอนการจัดประสบการณE 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 1.3  ครูมีการวิเคราะห8ศักยภาพ  จัดทําสารนิทัศน8  และเข�าใจเด็กเป<นรายบุคคล 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ    ดีเย่ียม (๙๗.๖๐) 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � แบบบันทึกข$อมูลนักเรียน  วิจัยในชั้นเรียน  แบบบันทึกพฤติกรรม  แบบบันทึกพัฒนาการ 

      แบบประเมินผลการจัดประสบการณE 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 1.4  ครูมีความสามารถในการจัดทําแผนการจัดประสบการณ8ท่ีสอดคล�องกับหลักสูตรการศึกษา 
  ปฐมวัยและนําไปจัดประสบการณ8การเรียนรู�ท่ีเน�นเด็กเป<นสําคัญ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม (๙๖.๔๐)   

ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � แผนการจัดประสบการณE  แบบประเมินผลการจัดประสบการณE  แบบบันทึกพฤติกรรม 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 1.5  ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร�างวินัยเชิงบวก 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม (๙๘.00) 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � แผนการจัดประสบการณE  ข$อตกลงของห$อง  บันทึกเด็กดี  บันทึกหลังการจัดประสบการณE 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 1.6  มีความสามารถในการแสวงหาส่ือและเทคโนโลยีมาใช�เพ่ือพัฒนาการเรียนรู� 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๘๘.๘0) 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ  
  � แบบบันทึกการผลิตสื่อ  แบบฝlกทักษะ  นิทาน  เกมสE 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
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  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 1.7  ครูมีการประเมินพัฒนาการท่ีสอดคล�องกับสภาพจริงเหมาะสมกับวัย  และนําผลการประเมิน 
  มาพัฒนาเด็กให�เต็มตามศักยภาพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๘๗.๒0) 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � แบบบันทึกพฤติกรรม แบบฝlกทักษะ แบบประเมินพัฒนาการ แบบประเมินการจัดประสบการณE 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 1.8  ครูมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�ของเด็ก 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๘๓.๒๕) 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � แบบบันทึกข$อมูลเด็ก  วิจัยในชั้นเรียน  บันทึกการผลิตสื่อ  แบบประเมินการจัดประสบการณE 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 1.9  ครูจัดสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต4อการเรียนรู�ได�อย4างเหมาะสม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๘๖.๖0) 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � วิจัยในชั้นเรียน  แบบบันทึกข$อมูลนักเรียนรายบุคคล  ปPายนิเทศ มุมนิทาน  มุมไม$บล็อค 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
 
ตัวบ4งช้ีท่ี 1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ8ท่ีดีกับเด็ก ผู�ปกครอง และชุมชน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม (๙๔.๔0) 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการประชุมผุ$ปกครอง  หนังสือแจ$งในโอกาสสําคัญๆ 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE  ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ ดีมาก (3.845) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗ ได$ระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม (5.00) 
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2. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 1 ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 1  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE 5.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา ๕.๐0 ดีเย่ียม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี 1  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณ8การเรียนรู�ท่ีเน�น 
เด็กเป<นสําคัญ 

� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  5 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย  ๕.๐0 
  
� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี 1 
 - 
 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 
 - 
มาตรฐานท่ี 2 ผู%บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู%นํา และมีความสามารถในการบริหารจัด

การศึกษา 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

2.1 ผู$บริหารสถานศึกษามีคณุธรรม จริยธรรม และปฏิบัตตินตาม   
      มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ 

๙๑.๒๐ 
    

� 

2.2 ผู$บริหารสถานศึกษาเข$าใจปรชัญาและหลักการจัดการศึกษา  
      ปฐมวัย มีความคิดริเริ่ม มีวิสยัทัศนEและเปFนผู$นําทางวิชาการ 

๘๓.00    �  

2.3 ผู$บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย@าง 
      มีคุณภาพ 

๘๗.๒๙    �  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 ๘๗.๑๖    �  
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ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 2.1 ผู�บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ  

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ    ดีเย่ียม (๙๑.๒๐)      . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � บันทึกการประชุม แผนพัฒนางาน 3 ป2 5 ป2  โครงการส@งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร 

      การศึกษา  คําสั่งการจัดบุคลากรเข$าสอน  คําสั่งแต@งต้ังบุคลากรรับผิดชอบฝqายต@างๆ  รายงาน 
      การปฏิบัติความดีความชอบ 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 2.2 ผู�บริหารสถานศึกษาเข�าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน8  

          และเป<นผู�นําทางวิชาการ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ    ดีมาก  (๘๓.00)     . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � แผนปฏิบัติงานประจําป2  โครงการส@งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร  คําสั่งต@างๆ   

      หลักสูตรสถานศึกษา 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 2.3  ผู�บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย4างมีคุณภาพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ    ดีมาก  (๘๗.๒๙)     . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � คําสั่งต@างๆ  แผนปฏิบัติงานประจําป2  บันทึกการนิเทศ  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

      รายงานประจําป2  โครงการส@งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร  บันทึกการประชุมประจําเดือน 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

3. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (3.718) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗ ได$ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม (๔.00)   . 

4. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 2  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
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 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ๔.00 ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเย่ียม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี 2  ผู�บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู�นํา และมีความสามารถใน
การบริหารจัดการศึกษา 

� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม    . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย   4.50    . 
  
� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี 2 
 - 
 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 
 - 

มาตรฐานท่ี 3 สถานศึกษามีจํานวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดล�อมท่ีส4งเสริมสนับสนุนให�เป<นสังคม 
        แห4งการเรียนรู� 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห$องเรียน ห$อง    
      สนับสนุนการจัดประสบการณE วัสดุ ครุภณัฑEเพียงพอ อยู@ใน   
      สภาพใช$การได$ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม 

๙๓.๓๓ 
    

� 

3.2 สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มมีาตรการปPองกัน 
      การบาดเจ็บและสร$างเสรมิความปลอดภัย 

7๓.๓๓   �   

3.3 สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากร 
     เพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 

๗๓.๓๓   �   

3.4 สถานศึกษามสีื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ และนวัตกรรม 
      ท่ีเหมาะสมต@อการจัดการศึกษา 

๗๓.๓๓   �   

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 ๗8.๓๓    �  
 
ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห�องเรียน ห�องสนับสนุนการจัดประสบการณ8  วัสดุ 

ครุภัณฑ8เพียงพอ อยู4ในสภาพใช�การได�ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ    ดีเย่ียม  (๙๓.๓๓)     . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
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  � ภาพถ@าย  บัญชีวัสดุครุภณัฑE  บันทึกการจัดซ้ือจัดจ$าง  คําสั่งรับผิดชอบเขตทําความสะอาด 
      แผนปฏิบัติงานประจําป2 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 3.2 สถานศึกษามีการบริหารความเส่ียง มีมาตรการป@องกันการบาดเจ็บและสร�างเสริมความปลอดภัย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ    ดี  (7๓.๓๓)     . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการประกันอุบัติเหตุ  บันทึกครูเวรประจําวัน  บันทึกการอบรมหน$าเสาธงประจําวัน 

      บันทึกอบรมหลังสวดมนตEประจําสัปดาหE  บันทึกการประชุมประจําเดือน  บันทึกพฤติกรรม- 
      เด็กท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง  กฎระเบียบของโรงเรียน  บันทึกข$อตกลงของห$อง 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 3.3  สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ    ดี  (๗๓.๓๓)     . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � จําหน@ายกระทงและปลาการกุศล  ขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิอาทรพิทยคุณ  ขอรับการ 

      สนับสนุนจากบริษัทห$างร$านต@างๆ  ขอรับการสนับสนุนจากผู$ปกครอง 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 3.4 สถานศึกษามีส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมต4อการจัดการศึกษา 

           ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ    ดี  (๗๓.๓๓)     . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � ห$องคอมพิวเตอรE ๒ ห$อง  ห$องวิทยาศาสตรE  ห$องปฏิบัติการทางภาษา  ห$องเรียนเรียนรู$ท่ี 

      ประกอบไปด$วยคอมพิวเตอรE โปรเจ็คเตอรE  ติดต้ังต้ังระบบอินเทอรEเน็ตความเร็วสูงใยแก$วนําแสง 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
5. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (4.000) 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗ ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (4.00)     . 
6. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 
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 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 3  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ๔.00 ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเย่ียม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี 3  สถานศึกษามีจํานวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดล�อมท่ีส4งเสริมสนับสนุน 
ให�เป<นสังคมแห4งการเรียนรู� 

� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม      . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย    4.50     . 
� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี 3 
 - 
 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 

- 

 

 

มาตรฐานท่ี 4 สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช�โรงเรียนเป<นฐาน 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

4.1 สถานศึกษากระจายอํานาจบริหารและจัดการศึกษา ๘๓.๓๓    �  
4.2 สถานศึกษาบรหิารโดยใช$หลกัการมีส@วนร@วม ๘๖.๖๗    �  
4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาเข$าร@วมพัฒนาสถานศึกษา ๗๓.๓๓   �   
4.4 สถานศึกษาบรหิารงานท่ีมุ@งผลสัมฤทธ์ิ ๙๓.๓๓     � 

4.5 สถานศึกษาตรวจสอบและถ@วงดุลการปฏิบัติงาน ๗๓.๓๓   �   

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 ๘๒.๐๐  
 

 �  

 
 

มาตรฐานด�านกระบวนการทางการศึกษา ( 5 มาตรฐาน 23 ตัวบ4งช้ี) 
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ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 4.1 สถานศึกษากระจายอํานาจบริหารและจัดการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ    ดีมาก  (๘๓.๓๓)     . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � คําสั่งแต@งต้ังหัวหน$าฝqาย  คําสั่งแต@งต้ังหัวหน$าสายชั้น  สมุดบันทึกการประชุม  รายงานการจัด 

      กิจกรรม/โครงการต@างๆ 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 4.2 สถานศึกษาบริหารโดยใช�หลักการมีส4วนร4วม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ    ดีมาก  (๘๖.๖๗)     . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � คําสั่งต@างๆ  สมุดบันทึกการประชุม  รายงานประจําป2  แผนปฏิบัติงานประจําป2  เว็บไซตEของ 

     โรงเรียน (www.td.ac.th)  รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 4.3  คณะกรรมการสถานศึกษาเข�าร4วมพัฒนาสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ    ดี  (๗๓.๓๓)     . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  รายงานประจําป2  โครงการพัฒนาศักยภาพ- 

      กรรมการสถานศึกษา 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 4.4 สถานศึกษาบริหารงานท่ีมุ4งผลสัมฤทธิ์ 

           ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ    ดีเย่ียม  (๙๓.๓๓)     . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � เปPาหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจําป2  โครงการยกระดับคุณภาพ 

     การศึกษา  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โครงการ Project Approach 
     โครงการนิเทศภายใน  โครงการวิจัยในชั้นเรียน  โครงการของฝqายต@างๆ  บันทึกการใช$ห$องสมุด 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 4.5 สถานศึกษาตรวจสอบและถ4วงดุลการปฏิบัติงาน 

           ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ    ดี  (๗๓.๓๓)     . 
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  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  รายงานประจําป2  โครโครงการพัฒนาศักยภาพ- 

      กรรมการสถานศึกษา 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE  ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (3.750) 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗  ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.00)    . 
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 4 ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 4  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ๔.00 ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเย่ียม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี 4  สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช�โรงเรียนเป<นฐาน 
� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ    ดีเย่ียม     . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย   4.50   . 
� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย  - 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี 4 
 - 
 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 
 - 
 
 
 
 

... 
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มาตรฐานท่ี 5 สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยท่ีเน�นเด็กเป<นสําคัญ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

5.1 สถานศึกษาจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
      ให$เหมาะสมกับเด็ก และบริบทของท$องถ่ินสู@ประชาคมอาเซียน 

๘๓.๓๓ 
   

�  

5.2 สถานศึกษาส@งเสรมิ กํากับดูแลให$ครูจดัทําแผนการจัด 
     ประสบการณEท่ีเน$นเด็กเปFนสําคัญ และนําไปสู@การปฏิบัติอย@างม ี
     ประสิทธิภาพ 

๗๓.๓๓   �   

5.3 สถานศึกษาส@งเสริมการผลิต การใช$สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
      และพัฒนานวัตกรรมท่ีเอ้ือต@อการเรียนรู$ 

๗๒.๒๒   �   

5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณEท่ีหลากหลาย 
      เหมาะสมกับวัย 

๗๓.๓๓   �   

5.5 สถานศึกษาส@งเสริม กํากับให$ครูจัดทําระบบดูแลช@วยเหลือเด็ก  
      รายงานผลและส@งต@อข$อมลูอย@างเปFนระบบ 

๘๖.๖๗  
 

 �  

5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดประสบการณEอย@างเปFนระบบ ๗๓.๓๓  
 

�   

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 ๗๗.๐๔  
 

 �  

ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 5.1 สถานศึกษาจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยให�เหมาะสมกับเด็ก  

และบริบทของท�องถ่ินสู4ประชาคมอาเซียน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ    ดีมาก (๘๓.๓๓)    . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการอาเซียนศึกษา  โครงการยกระดับคุณภาพ- 

      การศึกษา  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  คําสั่งแต@งต้ังคณะกรรมการบริหาร- 
      หลักสูตร  หลักสูตรสถานศึกษา  คําสั่งแต@งต้ังครูฝqายวิชาการ  รายงานสรุปกิจกรรม/ โครงการ 
      บันทึกการประชุมฝqายวิชาการ  รูปถ@าย 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 5.2 สถานศึกษาส4งเสริม กํากับดูแลให�ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ8ท่ีเน�นเด็กเป<นสําคัญ 

และนําไปสู4การปฏิบัติอย4างมีประสิทธิภาพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ    ดี (๗๓.๓๓)    . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการ- 
        ยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการนิเทศภายใน  ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ  แผนการจัด- 

      ประสบการณEเรียนรู$  รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ   รายงานประจําป2 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
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  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 5.3  สถานศึกษาส4งเสริมการผลิต การใช�ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนานวัตกรรมท่ีเอ้ือ 
  ต4อการเรียนรู� 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ    ดี (๗๒.๒๒)    . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โครงการนิเทศ- 
        ภายใน  กิจกรรมส@งเสริมการผลิตและการใช$สื่อการเรียนการสอน บันทึกการผลิต/การใช$สื่อ  
        รายงานการจัดซ้ือจัดจ$าง 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ8ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัย 

           ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ    ดี (๗๓.๓๓)    . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โครงการนิเทศ- 
        ภายในกิจกรรมส@งเสริมการผลิตและการใช$สื่อการเรียนการสอน  แผนการจัดประสบการณE 
        รายงานประจําป2 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 5.5 สถานศึกษาส4งเสริม กํากับให�ครูจัดทําระบบดูแลช4วยเหลือเด็ก รายงานผลและส4งต4อข�อมูล 

          อย4างเป<นระบบ 
           ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ    ดีมาก (๘๖.๖๖)    . 

  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � คําสั่งแต@งต้ังคณะกรรมการวัดผลประเมินผล  คําสั่งแต@งต้ังคณะกรรมการจัดทําเอกสารต@างๆ 

      ข$อมูลนักเรียนรายบุคคล  แบบบันทึกการเยี่ยม  แบบบันทึกการนิเทศ  โครงการประกัน
อุบัติเหตุป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 

  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ8อย4างเป<นระบบ 

           ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ    ดี (๗๓.๓๓)    . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � แบบบันทึกการนิเทศ  โครงการนิเทศภายใน  สมุดบันทึกการประชุม  คําสั่งต@างๆ 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
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  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE  ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ  ดี (3.454) 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗  ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.00)   . 
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 5 ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 5  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ๔.00 ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเย่ียม 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี 5  สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยท่ีเน�นเด็กเป<นสําคัญ 
� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ    ดีมาก     . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย     4.50    . 

� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย  - 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี 5 
 - 
 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 
 - 
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มาตรฐานท่ี 6 สถานศึกษาสนุบสนุนการใช�แหล4งเรียนรู�และภูมิป3ญญาท�องถ่ิน 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

6.1 สถานศึกษาจัดทําข$อมลูแหล@งเรียนรู$ ภมูิปOญญาท$องถ่ิน  
      และแลกเปลี่ยนเช่ือมโยงการจัดกิจกรรม 

7๕.00 
   

�  

6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช$และพัฒนาแหล@งเรียนรู$ ภูมิปOญญา 
     ท$องถ่ินโดยชุมชนเข$ามามสี@วนร@วมในการจัดกิจกรรม 

8๓.๓๓    �  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 ๗๙.๑๗  
 

 �  

 
ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 6.1 สถานศึกษาจัดทําข�อมูลแหล4งเรียนรู� ภูมิป3ญญาท�องถ่ิน และแลกเปล่ียนเช่ือมโยงการจัดกิจกรรม 

           ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (7๕.00)      . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � บัญชีแหล@งเรียนรู$/ภูมิปOญญาท$องถ่ิน  รายงานการจัดกิจกรรม/โครงการ  โครงการศึกษาแหล@ง- 

      เรียนรู$  ภาพถ@าย 
อุปสรรคต4อการดําเนินการ 

  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช�และพัฒนาแหล4งเรียนรู� ภูมิป3ญญาท�องถ่ินโดยชุมชนเข�ามามีส4วน      

ร4วมในการจัดกิจกรรม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (8๓.๓๓)      . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ  
  � โครงการศึกษาแหล@งเรียนรู$  บัญชีแหล@งเรียนรู$/ภูมิปOญญาท$องถ่ิน  กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 

      กิจกรรมวันสําคัญ  ภาพถ@าย  หนังสือเชิญภูมิปOญญาท$องถ่ิน 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (3.930) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗  ได$ระดับคุณภาพ   ดีมาก (4.00)   . 

2. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 6  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE 4.00 ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา ๔.๕0 ดีเย่ียม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี  6 สถานศึกษาสนุบสนุนการใช�แหล4งเรียนรู�และภูมิป3ญญาท�องถ่ิน 
� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ     ดีเย่ียม     . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย     4.๕0   . 
� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย  - 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี 6 
 - 
 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 
 - 

มาตรฐานท่ี 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

7.1 สถานศึกษาจัดทํามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรปู 
      การศึกษา 

๙๓.๓๓ 
    

� 

7.2 สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
     ท่ีเน$นคุณภาพตามมาตรฐาน 

๘๕.๗๑    �  

7.3 สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๘๖.๖๗    �  
7.4 สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา 
      ของสถานศึกษา 

๘๖.๖๗    �  

7.5 สถานศึกษาจัดให$มีการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๘๖.๖๗    �  
7.6 สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม 
      มาตรฐานการศึกษา 

๘๖.๖๗  
 

 �  

7.7 สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําป2ท่ีเปFนรายงานประเมิน  
      คุณภาพภายใน 

๘๐.๐๐  
 

 �  

7.8 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย@างต@อเน่ือง ๙๓.๓๓     � 
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 ๘๗.๓๘    �  
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ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 7.1 สถานศึกษาจัดทํามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 

           ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม (๙๓.๓๓)    . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � แผนปฏิบัติงานประจําป2  ประกาศการใช$มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  รายงานประจําป2 

      รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 7.2 สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเน�นคุณภาพตามมาตรฐาน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๘๕.๗๑)    . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � แผนปฏิบัติงานประจําป2  ประกาศการใช$มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  รายงานประจําป2 

      รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ  หลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดประสบการณE 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 7.3 สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๘๖.๖๗)    . 

ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการประกันคุณภาพภายใน คําสั่งแต@งต้ังคณะกรรมการจัดทําสรุปมาตรฐาน คําสั่งแต@งต้ัง- 

      ผู$รับผิดชอบฝqายต@างๆ  รายงานประจําป2  รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ  ภาพถ@าย  เว็บไซตE 
      ของโรงเรียน  www.td.ac.th 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 7.4 สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

           ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๘๖.๖๗)    . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการประกันคุณภาพภายใน คําสั่งแต@งต้ังคณะกรรมการจัดทําสรุปมาตรฐาน คําสั่งแต@งต้ัง- 

      ผู$รับผิดชอบฝqายต@างๆ  แผนปฏิบัติงานประจําป2  แผนยุทธศาสตรE 3 ป2  รายงานประจําป2     
      รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ  ภาพถ@าย  เว็บไซตEของโรงเรียน  www.td.ac.th 
ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 

  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
 



55 
 

ตัวบ4งช้ีท่ี 7.5 สถานศึกษาจัดให�มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
           ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๘๖.๖๗)    . 

  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการนิเทศภายใน  แบบบันทึกการนิเทศ  บันทึกการประชุม  รายงานการปฏิบัติงาน 

      รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 7.6 สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

           ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๘๖.๖๗)    . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการประกันคุณภาพภายใน คําสั่งแต@งต้ังคณะกรรมการจัดทําสรุปมาตรฐาน คําสั่งแต@งต้ัง- 

      ผู$รับผิดชอบฝqายต@างๆ  แผนปฏิบัติงานประจําป2  แผนยุทธศาสตรE 3 ป2  รายงานประจําป2     
      แบบบันทึกการจัดทํามาตรฐานรายบุคคลและรายสายชั้น  รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ   
      ภาพถ@าย 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 7.7 สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําป-ท่ีเป<นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

           ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก  (๘๐.00)    . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการประกันคุณภาพภายใน  คําสั่งแต@งต้ังคณะกรรมการจัดทําสรุปมาตรฐาน คําสั่งแต@งต้ัง- 

      ผู$รับผิดชอบฝqายต@างๆ แผนปฏิบัติงานประจําป2 รายงานประจําป2(SAR)  แบบบันทึกการจัดทํา- 
      มาตรฐานรายบุคคลและรายสายชั้น  รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ  ภาพถ@าย 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 7.8 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย4างต4อเนื่อง 

           ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม (๙๓.๓๓)    . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายใน  แผนปฏิบัติงานประจําป2 

      แผนยุทธศาสตรE ๓ ป2  รายงานประจําป2 (SAR)  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (3.838) 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗  ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.00)    . 
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 7 ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 7  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ๔.00 ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเย่ียม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี 7  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม     . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย     4.50    . 
� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย  - 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี 7 
 - 
 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 
 - 
มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป<นมาตรการเสริม 

        เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให�สูงข้ึน 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

8.1 สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส@งเสริมสนับสนุน 

      ตามนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
๘๘.๘๙ 

   
�  

8.2 สถานศึกษาดําเนินงานให$บรรลุตามเปPาหมายในการยกระดบั 
     คุณภาพ รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู@ความเปFนเลิศตามแนวทาง 
     ปฏิรูปการศึกษา 

 
๘๖.๖๗ 

   �  
 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 ๘๗.๗๘  
 

 �  
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ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 8.1 สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส4งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษา 

           ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๘๘.๘๙)    . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส  โครงการศึกษาแหล@งเรียนรู$ 

      โครงการวิถีพุทธรุ@นเยาวE  โครงการส@งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  โครงการวันสําคัญ  โครงการ- 
      ทักษะชีวิตหนูน$อยโครงการหนูน$อยอาเซียน  โครงการประกันคุณภาพภายใน  คําสั่งแต@งต้ัง- 
      คณะกรรมการจัดทําสรุปมาตรฐาน คําสั่งแต@งต้ังผู$รับผิดชอบฝqายต@างๆ แผนปฏิบัติงานประจําป2 
      รายงานประจําป2(SAR) แบบบันทึกการจัดทํามาตรฐานรายบุคคลและรายสายชั้น รายงานสรุป- 
      กิจกรรม/โครงการ  แผนการจัดประสบการณE  ภาพถ@าย 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 8.2 สถานศึกษาดําเนินงานให�บรรลุตามเป@าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐาน และพัฒนา 

          สู4ความเป<นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๘๖.๖๗)    . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส  โครงการศึกษาแหล@งเรียนรู$ 

      โครงการวิถีพุทธรุ@นเยาวE  โครงการส@งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  โครงการวันสําคัญ  โครงการ- 
      ทักษะชีวิตหนูน$อยโครงการหนูน$อยอาเซียน  โครงการประกันคุณภาพภายใน  คําสั่งแต@งต้ัง- 
      คณะกรรมการจัดทําสรุปมาตรฐาน คําสั่งแต@งต้ังผู$รับผิดชอบฝqายต@างๆ แผนปฏิบัติงานประจําป2 
      รายงานประจําป2(SAR) แบบบันทึกการจัดทํามาตรฐานรายบุคคลและรายสายชั้น รายงานสรุป- 
      กิจกรรม/โครงการ  แผนการจัดประสบการณE  ภาพถ@าย 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE  ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (3.918) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗ ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.00)   . 

2. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 8 ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 8  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 
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ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ๔.00 ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเย่ียม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี  8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป<น 
มาตรการเสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให�สูงข้ึน 

 
� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม     . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย      4.50     . 
� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย  - 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี 8 
 - 
 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 
 - 
 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 9  เด็กมีการพัฒนาด�านร4างกายเหมาะสมกับวัย 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

9.1 เด็กมีนํ้าหนัก ส@วนสูง ตามเกณฑEของกรมอนามยั 8๑.๖7 
   � 

 

9.2 เด็กมสีมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสมตามวัย 
       

8๑.๓๓    �  

9.3 เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัย 
     ของตนเองเหมาะสมตามวัย 

๘๓.๕๐    �  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 8๒.๑๗  
 

 �  

 
ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 9.1 เด็กมีน้ําหนัก ส4วนสูง ตามเกณฑ8ของกรมอนามัย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (8๑.๖๗)    . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � ข$อมูลสารสนเทศในระบบ SIS  บันทึกน้ําหนักส@วนสูง  บัตรสุขภาพ 

มาตรฐานด�านผลผลิตทางการศึกษา ( 6 มาตรฐาน 23 ตัวบ4งช้ี) 
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  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 9.2 เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสมตามวัย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (8๑.๓๓)    . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � ข$อมูลสารสนเทศในระบบ SIS  บันทึกน้ําหนักส@วนสูง  บัตรสุขภาพ  แบบบันทึกการทดสอบ- 

      สมรรถภาพทางกาย  แผนการจัดประสบการณE  แบบสังเกตพฤติกรรม 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 9.3  เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๘๓.๕๐)    . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � ข$อมูลสารสนเทศในระบบ SIS  บันทึกน้ําหนักส@วนสูง  บัตรสุขภาพ  แบบบันทึกการทดสอบ- 

      สมรรถภาพทางกาย  แผนการจัดประสบการณE แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสอบถามผู$ปกครอง 
      บันทึกการเยี่ยมบ$าน กิจกรรม อย.น$อย  กิจกรรมยิ้มสวย กิจกรรมแปรงฟOนหลังอาหารกลางวัน 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

3. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (3.939) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗  ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (4.00)    . 

4. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี  9  ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 9  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE 4.00 ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา 4.๕0 ดีเย่ียม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี 9  เด็กมีการพัฒนาด�านร4างกายเหมาะสมกับวัย 
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� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม   . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย  ๔.๕0     . 
� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย  - 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี 9 
 - 
 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 
 - 
มาตรฐานท่ี 10  เด็กมีพัฒนาการด�านอารมณ8 และจิตใจเหมาะสมตามวัย 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

10.1 เด็กร@าเริงแจ@มใส มมีนุษยสมัพันธEท่ีดีต@อเพ่ือน ครู และผู$อ่ืน 8๕.00 
   

�  

10.2 เด็กมีความมั่นใจ กล$าแสดงออกอย@างเหมาะสม 
       

๘๓.50    �  

10.3 เเด็กสนใจ ช่ืนชมกิจกรรมด$านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว 
       และรักธรรมชาติ      

8๘.๐๐    �  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 ๘๕.๕๐  
 

 �  

 
ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 10.1 เด็กร4าเริงแจ4มใส มีมนุษยสัมพันธ8ท่ีดีต4อเพ่ือน ครู และผู�อ่ืน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (8๕.00)    . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการแอโรบิคตอนเช$า โครงการทักษะชีวิตหตูน$อย โครงการแข@งขันกีฬาสีภายใน โครงการ- 

      ส@งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบสอบถามผู$ปกครอง 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 10.2 เด็กมีความม่ันใจ กล�าแสดงออกอย4างเหมาะสม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๘๓.50)    . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการทักษะชีวิตหนูน$อย โครงการแข@งขันกีฬาสีภายใน โครงการส@งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
        โครงการทัศนศึกษาแหล@งเรียนรู$  โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส  แบบสังเกตพฤติกรรม 
        แบบสอบถามผู$ปกครอง 
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  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 10.3 เด็กสนใจ ช่ืนชมกิจกรรมด�านศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหวและรักธรรมชาติ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (8๘.๐๐)    . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการทักษะชีวิตหนูน$อย  โครงการส@งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  โครงการทัศนศึกษาแหล@ง- 
        เรียนรู$  โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  แบบสังเกตพฤติกรรม 
        แบบสอบถามผู$ปกครอง 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE  ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (3.830) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗  ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.00)   . 

2. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี  10  ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 10  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ๔.00 ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเย่ียม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี 10  เด็กมีพัฒนาการด�านอารมณ8 และจิตใจเหมาะสมตามวัย 
� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม     . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย   4.50    . 
� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย  - 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี 10 
 - 
 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 
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มาตรฐานท่ี 11  เด็กมีพัฒนาการด�านสังคมเหมาะสมตามวัย 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

11.1 เด็กมีความรับผดิชอบและปฏิบัติตนตามข$อตกลง ๘๔.๓๓ 
   � 

 

11.2 เด็กมีความกตัญ�ูกตเวที มมีารยาท ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม 
        ไทยและหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 

๘๗.๐๐    �  

11.3 เด็กมีความซ่ือสัตยEสุจริต เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ@ มีความรู$สึกท่ีดี 
       ต@อตนเองและผู$อ่ืน 

๘๗.๐๐    �  

11.4 เด็กรู$จักประหยัด ใช$ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล$อม ๘๓.๒๕  
 

 �  

11.5 เด็กมีการปรับตัวในการปฏบัิติกิจกรรมร@วมกับผู$อ่ืน 8๔.๗5  
 

 �  

11.6 เด็กเปFนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตนตาม 
        ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยEทรงเปFนประมุข 

๘๔.๒๐  
 

 �  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 ๘๕.๐๙  
 

 �  

 
ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 11.1 เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามข�อตกลง 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (8๔.๓๓)     . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการทักษะชีวิตหนูน$อย  โครงการส@งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  โครงการทัศนศึกษาแหล@ง- 
        เรียนรู$  โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  แบบสังเกตพฤติกรรม 
        แบบสอบถามผู$ปกครอง  ข$อตกลงของห$อง 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 11.2 เด็กมีความกตัญ^ูกตเวที มีมารยาท ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๘๗.๐๐)     . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการทักษะชีวิตหนูน$อย  โครงการส@งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  โครงการทัศนศึกษาแหล@ง- 
        เรียนรู$  โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการอนุรักษE- 

      ศิลปวัฒนธรรมไทย  กิจกรรมวันไหว$ครู  กิจกรรมวันสําคัญต@างๆ  กิจกรรมเด็กดีศรีเทียนดัด   
      แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบสอบถามผู$ปกครอง  ข$อตกลงของห$อง 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
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  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 11.3 เด็กมีความซ่ือสัตย8สุจริต เอ้ือเฟ̀aอเผ่ือแผ4 มีความรู�สึกท่ีดีต4อตนเองและผู�อ่ืน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๘๗.๐๐)     . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการทักษะชีวิตหนูน$อย  โครงการส@งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  โครงการทัศนศึกษาแหล@ง- 
        เรียนรู$  โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมวันไหว$ครู   

      กิจกรรมวันสําคัญต@างๆ  กิจกรรมเด็กดีศรีเทียนดัด  แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบสอบถาม- 
      ผู$ปกครอง  ข$อตกลงของห$อง 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
 

ตัวบ4งช้ีท่ี 11.4 เด็กรู�จักประหยัด ใช�ทรัพยากรและรักษาส่ิงแวดล�อม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (8๓.๒๕)     . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการทักษะชีวิตหนูน$อย  โครงการส@งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  โครงการทัศนศึกษาแหล@ง- 
        เรียนรู$  โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการอนุรักษE- 

      ศิลปวัฒนธรรมไทย  กิจกรรมวันสําคัญต@างๆ  กิจกรรมเด็กดีศรีเทียนดัด  กิจกรรม อย.น$อย 
      แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบสอบถามผู$ปกครอง  ข$อตกลงของห$อง 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 11.5 เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร4วมกับผู�อ่ืน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (8๔.๗5)     . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการทักษะชีวิตหนูน$อย  โครงการส@งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  โครงการทัศนศึกษาแหล@ง- 
        เรียนรู$  โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส  กิจกรรมวันสําคัญต@างๆ  กิจกรรมเด็กดีศรีเทียนดัด   

      กิจกรรมหนูน$อยอาเซียน  แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบสอบถามผู$ปกครอง  ข$อตกลงของห$อง 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 11.6 เด็กเป<นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
  พระมหากษัตริย8ทรงเป<นประมุข 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๘๔.๒๐)     . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการทักษะชีวิตหนูน$อย  โครงการส@งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  กิจกรรมวันสําคัญต@างๆ 
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      กิจกรรมเด็กดีศรีเทียนดัด  แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบสอบถามผู$ปกครอง  ข$อตกลงของห$อง 
      บันทึกการเข$าร@วมกิจกรรม  กิจกรรมเลือกต้ังกรรมการนักเรียน 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE  ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (3.780) 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗  ได$ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๔.00) 
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี  11  ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 11  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ๔.00 ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเย่ียม 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี 11  เด็กมีพัฒนาการด�านสังคมเหมาะสมตามวัย 
� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม    . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย   4.50     . 

� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย  - 
 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี 11  
 - 
 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 
 - 
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มาตรฐานท่ี 12  เด็กมีพัฒนาการด�านสติป3ญญาเหมาะสมตามวัย 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

12.1 เด็กมีทักษะความรู$พ้ืนฐานท่ีจําเปFนตามหลักสูตร 8๑.๐๐ 
   

�  

12.2 เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะหE คิดริเริม่สร$างสรรคE 
        และมีจินตนาการ 

8๓.๐๐    �  

12.3 เด็กมีทักษะในการใช$ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย ๘๒.๓๓ 
 

  �  

12.4 เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรEและคณติศาสตรE ๗๘.๖๐  
 

 �  

12.5 เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู$ด$วยตนเอง รักการเรียนรู$  
        และพัฒนาตนเองอย@างต@อเน่ือง 

๘๗.๐๐  
 

 �  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 ๘๒.๓๙  
 

 �  

 
ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 12.1 เด็กมีทักษะความรู�พ้ืนฐานท่ีจําเป<นตามหลักสูตร 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (8๑.๐๐)     . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการประกันคุณภาพภายใน  โครงการทักษะชีวิตหนูน$อย 
          โครงการส@งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  โครงการทัศนศึกษาแหล@งเรียนรู$  โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส 

      กิจกรรมวันสําคัญต@างๆ  กิจกรรมเด็กดีศรีเทียนดัด  กิจกรรมหนูน$อยอาเซียน  แบบสังเกต- 
      พฤติกรรม  เกียรติบัตร 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 12.2 เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห8 คิดริเริ่มสร�างสรรค8 และมีจินตนาการ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (8๓.๐๐)     . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � บันทึกหลังการจัดประสบการณE  แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบสอบถามผู$ปกครอง  โครงการ- 

      ยกระดับคุณภาพการศึกษา  เกียรติบัตร 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
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ตัวบ4งช้ีท่ี 12.3 เด็กมีทักษะในการใช�ภาษาส่ือสารเหมาะสมตามวัย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๘๒.๓๓)     . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � บันทึกหลังการจัดประสบการณE  แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบสอบถามผู$ปกครอง  โครงการ- 

      ยกระดับคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมเสริมประสบการณE  ผลงานเด็ก  เกียรติบัตร 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
 

ตัวบ4งช้ีท่ี 12.4 เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร8และคณิตศาสตร8 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๗๘.๖๐)     . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � บันทึกหลังการจัดประสบการณE  แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบสอบถามผู$ปกครอง  โครงการ- 

      ยกระดับคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมเสริมประสบการณE  ผลงานเด็ก  แบบฝlกประสบการณE 
      เกียรติบัตร 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 12.5 เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง รักการเรียนรู� และพัฒนาตนเองอย4างต4อเนื่อง 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๘๗.๐๐)     . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � บันทึกหลังการจัดประสบการณE  แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบสอบถามผู$ปกครอง  กิจกรรมรัก- 

      การอ@าน  กิจกรรมเสริมประสบการณE  กิจกรรมหนูน$อยอาเซียน  บันทึกพัฒนาการ  ผลงานเด็ก 
      แบบฝlกประสบการณE  เกียรติบัตร 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE  ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (3.920) 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗  ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐)  . 
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี  12  ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 12  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ๔.00 ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเย่ียม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี 12  เด็กมีพัฒนาการด�านสติป3ญญาเหมาะสมตามวัย 
� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม    . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย   4.50    . 
� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย  - 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี 12 
 - 
 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 
 - 
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป@าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน8 และจุดเน�น 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

13.1 สถานศึกษาพัฒนาเด็กบรรลุตามเปPาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศนE  
        และวัตถุประสงคE ปรากฏเปFนอัตลักษณEของเด็ก 

๗๓.๓๓ 
  

� 
 

 

13.2 สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเปFนเอกลักษณE 
        ของสถานศึกษา 

๘๖.๖๗    �  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 ๘๐.๐๐  
 

 �  

 
ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 13.1 สถานศึกษาพัฒนาเด็กบรรลุตามเป@าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน8 และวัตถุประสงค8 ปรากฏ 

เป<นอัตลักษณ8ของเด็ก 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๗๓.๓๓)     . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการประกันคุณภาพภายใน  แผนปฏิบัติงานประจําป2 
        ปฏิทินปฏิบัติงาน  บันทึกหลังการจัดประสบการณE  แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบสอบถาม- 
        ผู$ปกครอง  กิจกรรมรักการอ@าน  กิจกรรมเสริมประสบการณE  กิจกรรมหนูน$อยอาเซียน  บันทึก- 
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        พัฒนาการ  ผลงานเด็ก  แบบฝlกประสบการณE  เกียรติบัตร 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 13.2 สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป<นเอกลักษณ8ของสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (8๖.๖๗)     . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการประกันคุณภาพภายใน  แผนปฏิบัติงานประจําป2 
        ปฏิทินปฏิบัติงาน  บันทึกการประชุม  รายงานประจําป2  รายงานกิจกรรม/โครงการ  เกียรติบัตร 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE  ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ ดีมาก (3.878) 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗  ได$ระดับคุณภาพ   ดีมาก (4.000)  . 
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี  13  ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 13  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE 4.00 ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา 4.๕0 ดีมาก 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป@าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน8 และจุดเน�น 
� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ    ดีมาก     . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย   4.00   . 
� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย  - 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี 13 
 - 
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 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 
 - 
มาตรฐานท่ี 14  ผู�บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับของผู�ปกครองและชุมชน 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

14.1 ผู$ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต@อคุณภาพของเด็ก ๘๘.๐๐ 
   

�  

14.2 ผู$ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต@อครู 8๘.00 
 

  �  

14.3 ผู$ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต@อผู$บริหารสถานศึกษา ๘๖.๖๐  
 

 �  

14.4 ผู$ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต@อสถานศึกษา ๙๑.๗๕  
 

  � 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 ๘๘.๕9  
 

 �  

 
ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 14.1 ผู�ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต4อคุณภาพของเด็ก 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๘๘.๐๐)     . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการประกันคุณภาพภายใน  แผนปฏิบัติงานประจําป2 
        ปฏิทินปฏิบัติงาน  บันทึกการประชุม  รายงานประจําป2  รายงานกิจกรรม/โครงการ  เกียรติบัตร 
        แบบสอบถามผู$ปกครอง 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 14.2 ผู�ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต4อครู 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (8๘.00)     . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการประกันคุณภาพภายใน  แผนปฏิบัติงานประจําป2 
        ปฏิทินปฏิบัติงาน  บันทึกการประชุม  รายงานประจําป2  รายงานกิจกรรม/โครงการ  เกียรติบัตร 
        แบบสอบถามผู$ปกครอง 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 14.3 ผู�ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต4อผู�บริหารสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๘๖.๖๐)     . 
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  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการประกันคุณภาพภายใน  แผนปฏิบัติงานประจําป2 
        ปฏิทินปฏิบัติงาน  บันทึกการประชุม  รายงานประจําป2  รายงานกิจกรรม/โครงการ  เกียรติบัตร 
        แบบสอบถามผู$ปกครอง 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 14.4 ผู�ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต4อสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม (๙๑.๗๕)     . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการประกันคุณภาพภายใน  แผนปฏิบัติงานประจําป2 
        ปฏิทินปฏิบัติงาน  บันทึกการประชุม  รายงานประจําป2  รายงานกิจกรรม/โครงการ  เกียรติบัตร 
        แบบสอบถามผู$ปกครอง 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE  ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (3.751) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗  ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐) . 

2. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี  14  ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 14  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ๔.00 ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเย่ียม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี 14  ผู�บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับของผู�ปกครองและ
ชุมชน 

� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม    . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย  4.50   . 
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� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย  - 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี 14 
 - 
 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 
 - 
 

 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี ๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป<นสําคัญ 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

1.1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๘๙.๐๐    �  

1.2 ครูมีความรู$ ความเข$าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

8๕.๐๐    �  

1.3 ครูมีการวิเคราะหEผู$เรียนเปFนรายบุคคล ๘๕.๐๐ 
 

  �  

1.4 ครูมีความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู$ ท่ี
สอดคล$องกับหลักสูตรสถานศึกษาและนําไปจัดการเรียนรู$ท่ี
เน$นผู$เรียนเปFนสําคัญ 

๘๗.๕๐    �  

1.5 ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร$างวินัยเชิงบวก ๘๘.๐๐ 
 

  �  

1.6 ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช$เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู$ 

๙๑.๗๐     � 

1.7 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและนําผลไปใช$ใน
การพัฒนาผู$เรียนให$เต็มตามศักยภาพ 

๘๗.๐๐    �  

1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู$ของผู$เรียน ๘๗.๕๐    �  
1.9 ครูจัดสภาพแวดล$อมท่ีเอ้ือต@อการเรียนรู$ได$อย@างเหมาะสม ๘๐.๙๘    �  
1.10 ครูมีปฏิสัมพันธEท่ีดีกับผู$เรียน ผู$ปกครองและชุมชน ๘๕.๖๐    �  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 ๘๖.๗๓    �  
 
ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 1.1  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๘9.๐๐)  . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 

2.2  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานด�านป3จจัยทางการศึกษา ( 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ4งช้ี) 
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  � โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการนิเทศภายใน  บันทึกการ- 
      ประชุม  รายงานการปฏิบัติหน$าท่ี  บันทึกการนิเทศ  แฟPมสะสมผลงาน 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 1.2  ครูมีความรู�  ความเข�าใจปรัชญา  หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (8๕.๐๐)  . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการนิเทศภายใน  โครงการ 

      ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดการเรียนรู$  บันทึกการประชุม  รายงานการปฏิบัติ- 
      หน$าท่ี  บันทึกการนิเทศ  แฟPมสะสมผลงาน 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 1.3  ครูมีการวิเคราะห8ผู�เรียนเป<นรายบุคคล 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๘๕.๐๐)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการนิเทศภายใน 

      โครงการเด็กดีศรีเทียนดัด  ข$อมูลนักเรียนรายบุคคล  ข$อมูลในระบบ SIS  แผนการจัดการเรียนรู$ 
      แบบบันทึกพฤติกรรม  บันทึกการประชุม  รายงานการปฏิบัติหน$าท่ี  บันทึกการนิเทศ   
      แฟPมสะสมผลงาน 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 1.4  ครูมีความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�ท่ีสอดคล�องกับหลักสูตรสถานศึกษาและ

นําไปจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรยีนเป<นสําคัญ   
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๘๗.๕0)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการนิเทศภายใน 

      โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดการเรียนรู$  ข$อมูลนักเรียนรายบุคคล 
      แบบบันทึกพฤติกรรม  รายงานการปฏิบัติหน$าท่ี  บันทึกการนิเทศ  แฟPมสะสมผลงาน 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 1.5  ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร�างวินัยเชิงบวก 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๘๘.๐๐)   . 
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  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการวิจัยในชั้นเรียน  โครงการนิเทศภายใน  โครงการเด็กดีศรีเทียนดัด  คําสั่งจัดชั้นเรียน 

      ข$อมูลนักเรียนรายบุคคล  ข$อตกลงของห$อง  สมุดบันทึกความดี  แผนการจัดการเรียนรู$ 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 1.6  มีความสามารถในการแสวงหาส่ือและเทคโนโลยีมาใช�เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู� 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๙๑.๗๐)  . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการนิเทศภายใน สมุดบันทึกการผลิตสื่อ ตารางการใช$ห$องเรียนรู$ 

      รายงานการใช$สื่อ  สมุดบันทึกการอ@าน  แผนการจัดการเรียนรู$ 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 1.7  ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและนําผลไปใช�ในการพัฒนาผู�เรียนให�เต็มตาม 
  ศักยภาพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๘๗.๐๐)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการวิจัยในชั้นเรียน  โครงการนิเทศภายใน  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายงาน- 
       ประจําป2  แบบ ปพ.๕  แบบ ปพ.๖  แผนการจัดการเรียนรู$  รายงานการปฏิบัติหน$าท่ี 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 1.8  ครูมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๘๗.๕๐)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการวิจัยในชั้นเรียน  โครงการนิเทศภายใน  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายงาน- 
       ประจําป2  แบบ ปพ.๕  แบบ ปพ.๖  แผนการจัดการเรียนรู$  รายงานการปฏิบัติหน$าท่ี  ข$อมูล 

     นักเรียนรายบุคคล  แบบสังเกตพฤติกรรม 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 1.9  ครูจัดสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต4อการเรียนรู�ได�อย4างเหมาะสม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก  (๘๐.๙๘)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการวิจัยในชั้นเรียน  โครงการนิเทศภายใน  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปPายนิเทศ 



74 
 

       แผนการจัดการเรียนรู$  มุมนักอ@าน  ข$อตกลงของห$อง  รายชื่อสมาชิกของห$อง  ตารางทําเวร 
     ข$อมูลนักเรียนรายบุคคล  แบบสังเกตพฤติกรรม  โครงการปรับปรุงสภาพแวดล$อม 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ8ท่ีดีกับผู�เรียน ผู�ปกครองและชุมชน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๘๕.๖๐)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการนิเทศภายใน  โครงการสัมพันธEชุมชน  แบบสอบถามผู$ปกครอง  ข$อมูลผู$ปกครอง 
       กิจกรรมประชุมผู$ปกครอง  กิจกรรมไหว$ครูและทําบุญโรงเรียน  บันทึกการประชุม 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
2 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE  ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (3.540) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗  ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.00) 
3 สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 1 ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 1  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ๔.00 ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเย่ียม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียน 
       เป<นสําคัญ 

� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐) 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย  4.50 
� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย  - 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี 1 
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 - 
 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 
 - 
มาตรฐานท่ี 2 ผู%บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู%นํา และมีความสามารถในการบริหารจัด

การศึกษา 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

2.1 ผู$บริหารสถานศึกษามีคณุธรรม จริยธรรม และปฏิบัตตินตาม   
      มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ 

9๗.๗๖ 
    

� 

2.2 ผู$บริหารสถานศึกษาเข$าใจปรชัญาและหลักการจัดการศึกษา  
      ความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศนE และเปFนผู$นํา ทางวิชาการ 

9๐.๐๐     � 

2.3 ผู$บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย@าง 
      มีคุณภาพ 

9๑.๕๗     � 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 9๓.๑1 
 

   � 

 

ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 2.1 ผู�บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม (9๗.๗๖)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  โครงการของฝqายต@างๆ  คําสั่งต@างๆ  บันทึกการประชุม 

      กิจกรรม/โครงการต@างๆ  คําสั่งจากต$นสังกัด 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ  
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 2.2 ผู�บริหารสถานศึกษาเข�าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน8 

          และเป<นผู�นําทางวิชาการ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม (9๐.๐0)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการประกัน- 
       คุณภาพภายใน  โครงการอาเซียนศึกษา  โครงการวิจัยในชั้นเรียน  โครงการนิเทศภายใน 

     โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการของฝqายต@างๆ  คําสั่งต@างๆ  คําสั่งจากต$นสังกัด 
     บันทึกการประชุม  กิจกรรม/โครงการต@างๆ  รายงานประจําป2(SAR) 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
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ตัวบ4งช้ีท่ี 2.3  ผู�บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย4างมีคุณภาพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม (9๑.๕๗)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการประกัน- 
       คุณภาพภายใน  โครงการอาเซียนศึกษา  โครงการวิจัยในชั้นเรียน  โครงการนิเทศภายใน 

     โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการของฝqายต@างๆ  คําสั่งต@างๆ  คําสั่งจากต$นสังกัด 
     บันทึกการประชุม  กิจกรรม/โครงการต@างๆ  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายงานประจําป2 

  ป3หา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
 1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE  ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (3.674) 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗ ได$ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม (5.00)   . 
 2. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 2  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE 5.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา ๕.๐0 ดีเย่ียม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี 2  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป<น
สําคัญ 

� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม  (5.๐๐)  . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย  ๕.๐0   . 
� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย  - 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี 2 
 - 
 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 

- 
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มาตรฐานท่ี 3 สถานศึกษามีจํานวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดล�อมท่ีส4งเสริมสนับสนุนให�เป<นสังคม 
        แห4งการเรียนรู� 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห$องเรียน ห$อง    
      สนับสนุนการจัดประสบการณE วัสดุ ครุภณัฑEเพียงพอ อยู@ใน   
      สภาพใช$การได$ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม 

 
๘๖.67    � 

 
 

3.2 สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มมีาตรการปPองกัน 
      การบาดเจ็บและสร$างเสรมิความปลอดภัย 

8๖.๖๗    �  

3.3 สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากร 
     เพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 

๘๖.๖๗    �  

3.4 สถานศึกษามสีื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ และนวัตกรรม 
      ท่ีเหมาะสมต@อการจัดการศึกษา 

๘๐.๐๐    �  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 8๕.๐๐ 
 

  �  

 
ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห�องเรียน ห�องสนับสนุนการจัดประสบการณ8  วัสดุ 

ครุภัณฑ8เพียงพอ อยู4ในสภาพใช�การได�ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๘๖.67)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � ห$องคอมพิวเตอรE ๓ ห$อง  ห$องปฏิบัติการทางภาษา ๒ ห$อง  ห$องวิทยาศาสตรE  ห$องเรียนรู$ 

      ท่ีมีสื่อเทคโนโลยี ๓ ห$อง  ห$องอาเซียนศึกษา  ห$องสมุด  อาคารอเนกประสงคE  อาคารเรียน 
      ๔  หลัง  ห$องวัสดุสื่อ  โครงการซ@อมแซมอาคารสถานท่ี  โครงการซ@อมแซมอุปกรณEไฟฟPา 
      โครงการปรับปรุงภูมิทัศนE  โครงการติดต้ังระบบไฟฟPาอาคารอเนกประสงคE  โครงการสร$าง 
      หลังคาเชื่อมต@ออาคาร ๓ และอาคาร ๔  โครงการโรงเรียนน@าอยู@ 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 3.2 สถานศึกษามีการบริหารความเส่ียง มีมาตรการป@องกันการบาดเจ็บและสร�างเสริมความปลอดภัย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (8๖.๖๗)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการซ@อมแซมอาคารสถานท่ี  โครงการซ@อมแซมอุปกรณEไฟฟPา  โครงการติดต้ังระบบไฟฟPา- 
        อาคารอเนกประสงคE  โครงการสร$างหลังคาเชื่อมต@ออาคาร ๓ และอาคาร ๔  โครงการโรงเรียน- 
        น@าอยู@  โครงการซ@อมแซมรั้วริมคลองสาธารณะ  โครงการประกันอุบัติเหตุ  บันทึกการประชุม 

      บันทึกการอบรมหลังสวดมนตEประจําสัปดาหE  บันทึกครูเวรประจําวัน 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
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  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 3.3  สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๘๖.๖๗)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โรงงานฟุตบอลสร$างและติดต้ังเครื่องกรองน้ําด่ืม มูลนิธิอาทรพิทยคุณมอบทุนการศึกษาป2ละ 

      ๒๐,๐๐๐ บาท  โรงงานไทเฟdงมอบทุนการศึกษาป2ละ ๑๐,๐๐๐ บาท  นางเพ็ญแข เนตรพุกณะ 
      มอบทุนการศึกษาป2ละ  ๑๐,๐๐๐ บาท  วัดบางช$างเหนือมอบทุนการศึกษาป2ละ ๕,๐๐๐ บาท    
      วัดไร@ขิงมอบทุนการศึกษาป2ละ  ๕,๐๐๐ บาท  เทศบาลตําบลอ$อมใหญ@สร$างอาคารเรียนขนาด ๔ 
      ชั้น  ๒๔  ห$อง  สร$างอาคารอเนกประสงคE ขนาด ๒ ชั้น  สร$างห$องสุขา ขนาด ๑๒ ห$อง  และ 
      จัดซ้ือจัดจ$างและติดต้ังคอมพิวเตอรE ๒ ห$อง จํานวน ๙๒ ชุด  เทศบาลตําบลอ$อมใหญ@จัด 
      โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาป2ละ ๑ ครั้ง และส@งครูเข$ารับการอบรมท่ี 
      หน@วยงานต$นสังกัดจัดข้ึน  บันทึกการประชุม 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 3.4 สถานศึกษามีส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมต4อการจัดการศึกษา 

           ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๘๐.๐๐)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � ห$องคอมพิวเตอรE ๓ ห$อง  ห$องปฏิบัติการทางภาษา ๒ ห$อง  ห$องวิทยาศาสตรE  ห$องเรียนรู$ 

      ท่ีมีสื่อเทคโนโลยี ๓ ห$อง  ห$องอาเซียนศึกษา  ห$องสมุด  ห$องวัสดุสื่อ  สื่อท่ีครูผลิต  สื่อท่ี 
      ฝqายพัสดุจัดซ้ือ   

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE  ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (3.929) 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗  ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก  (4.00)   . 
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 3  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 
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ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE 4.00 ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา 4.๕0 ดีเย่ียม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี 3  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป<น
สําคัญ 

� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม    . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย   4.๕0   . 
� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย  - 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี 3 
 - 
 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 
 - 
 
  
 

มาตรฐานท่ี 4 สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช�โรงเรียนเป<นฐาน 
         

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

4.1 สถานศึกษากระจายอํานาจบริหารและจัดการศึกษา 
 

๘๓.๓๓ 
   

�  

4.2 สถานศึกษาบรหิารโดยใช$หลกัการมีส@วนร@วม 
       

๘๖.๖๗    �  

4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาเข$าร@วมพัฒนาสถานศึกษา 
      

๗๓.๓๓   �   

4.4 สถานศึกษาบรหิารงานท่ีมุ@งผลสัมฤทธ์ิ 
       

๘๐.๐๐     � 

4.5   สถานศึกษาตรวจสอบและถ@วงดุลการปฏบัิติงาน ๖๖.๖๗ 
 

 �   

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 ๗๘.๐๐ 
 

  �  

 
ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 4.1   สถานศึกษากระจายอํานาจบริหารและจัดการศึกษา  
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๘๓.๓๓)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 

มาตรฐานด�านกระบวนการทางการศึกษา ( 5 มาตรฐาน 23 ตัวบ4งช้ี) 
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  � คําสั่งแต@งต้ังหัวหน$าฝqายท้ัง ๖ ฝqาย  คําสั่งแต@งต้ังหัวหน$าสายชั้น  โครงการฝqายวิชาการ 
      โครงการฝqายกิจการนักเรียน  โครงการฝqายบุคลากร  โครงการฝqายอาคารสถานท่ี 
      โครงการฝqายธุรการและการเงิน  โครงการฝqายสัมพันธEชุมชน  รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ 
      บันทึกการประชุม  รายงานประจําป2 (SAR) 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 4.2   สถานศึกษาบริหารโดยใช�หลักการมีส4วนร4วม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๘๖.๖๗)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � คําสั่งแต@งต้ังหัวหน$าฝqายท้ัง ๖ ฝqาย  คําสั่งแต@งต้ังหัวหน$าสายชั้น  โครงการฝqายวิชาการ 

      โครงการฝqายกิจการนักเรียน  โครงการฝqายบุคลากร  โครงการฝqายอาคารสถานท่ี 
      โครงการฝqายธุรการและการเงิน  โครงการฝqายสัมพันธEชุมชน  รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ 
      แบบบันทึกการนิเทศ  บันทึกการประชุม  รายงานประจําป2 (SAR) เว็บไซตE www.td.ac.th 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 4.3   คณะกรรมการสถานศึกษาเข�าร4วมพัฒนาสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดี (7๓.๓๓)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  คําสั่งต@างๆ  โครงการพัฒนาศักยภาพ- 

      คณะกรรมการสถานศึกษา 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 4.4   สถานศึกษาบริหารงานท่ีมุ4งผลสัมฤทธิ์ 

           ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๘๐.๐๐)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � คําสั่งแต@งต้ังหัวหน$าฝqายท้ัง ๖ ฝqาย  คําสั่งแต@งต้ังหัวหน$าสายชั้น  โครงการฝqายวิชาการ 

      โครงการฝqายกิจการนักเรียน  โครงการฝqายบุคลากร  โครงการฝqายอาคารสถานท่ี 
      โครงการฝqายธุรการและการเงิน  โครงการฝqายสัมพันธEชุมชน  รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ 
      แบบบันทึกการนิเทศ  บันทึกการประชุม  รายงานประจําป2 (SAR) เว็บไซตE www.td.ac.th 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
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ตัวบ4งช้ีท่ี 4.5   สถานศึกษาตรวจสอบและถ4วงดุลการปฏิบัติงาน 
           ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดี (๖6.67)   . 

  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � คําสั่งแต@งต้ังหัวหน$าฝqายท้ัง ๖ ฝqาย  คําสั่งแต@งต้ังหัวหน$าสายชั้น  โครงการฝqายวิชาการ 

      โครงการฝqายกิจการนักเรียน  โครงการฝqายบุคลากร  โครงการฝqายอาคารสถานท่ี 
      โครงการฝqายธุรการและการเงิน  โครงการฝqายสัมพันธEชุมชน  รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ 
      แบบบันทึกการนิเทศ  บันทึกการประชุม  รายงานประจําป2 (SAR) เว็บไซตE www.td.ac.th 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (3.989) 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗  ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.00)   . 
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 4 ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 4  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ๔.00 ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเย่ียม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี 4 สถานศึกษาดําเนินการบรหิารจัดการศึกษาโดยใช�โรงเรียนเป<นฐาน 
� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม    . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย    4.50   . 
� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย  - 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี  4 
 - 
 - 
 
. 
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มาตรฐานท่ี 5  สถานศึกษาจัดทําและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน�นผู�เรียนเป<นสําคัญ 
         

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

5.1 สถานศึกษาจัดทําและบริหารหลักสตูรสถานศึกษาให$เหมาะสม 
     กับผู$เรียน และบริบทของท$องถ่ินสู@ประชาคมอาเซียน 

๙๔.๔๔ 
    

� 

5.2 สถานศึกษาส@งเสรมิ กํากับดแูลให$ครูจดัทําแผนการจัดการเรียนรู$ 
      ท่ีเน$นผู$เรียนเปFนสาํคัญ และนําไปสู@การปฏิบัติอย@างม ี
      ประสิทธิภาพ 

 
๘๐.00  

  �  
 

5.3 สถานศึกษาส@งเสริมการผลิต การใช$สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     และพัฒนานวัตกรรมท่ีเอ้ือต@อการเรียนรู$ 

๘๓.๓๓    �  

5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู$ท่ีหลากหลาย 
       

๘๐.00    �  

5.5 สถานศึกษาดําเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรยีนรู$ 
      อย@างเปFนระบบ 

๘๗.๕๐ 
 

  �  

5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู$อย@าง 
     เปFนระบบ 

๘๐.๐๐ 
 

    �  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 ๘๔.๒๑ 
 

  �  

ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 5.1   สถานศึกษาจัดทําและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาให�เหมาะสมกับผู�เรียน และบริบทของท�องถ่ิน 

         สู4ประชาคมอาเซียน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม (๙๔.๔๔)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการประกัน- 

      คุณภาพภายใน  โครงการอาเซียนศึกษา  โครงการส@งเสริมความเปFนเลิศทางวิชาการ  โครงการ- 
      นิเทศภายใน  โครงการส@งเสริมทักษะชีวิตนักเรียน  บันทึกการประชุม  ภาพถ@าย  รายงานสรุป- 
      การจัดกิจกรรม/โครงการ  คําสั่งแต@งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คําสั่งแต@งต้ังฝqายต@างๆ 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 5.2   สถานศึกษาส4งเสริม กํากับดูแลให�ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป<นสําคัญ 

และนําไปสู4การปฏิบัติอย4างมีประสิทธิภาพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๘๐.00)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการประกัน- 

      คุณภาพภายใน  โครงการอาเซียนศึกษา  โครงการส@งเสริมความเปFนเลิศทางวิชาการ  โครงการ- 
      นิเทศภายใน  โครงการส@งเสริมทักษะชีวิตนักเรียน  บันทึกการประชุม  ภาพถ@าย  รายงานสรุป- 
      การจัดกิจกรรม/โครงการ  คําสั่งแต@งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คําสั่งแต@งต้ังฝqายต@างๆ 
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  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 5.3   สถานศึกษาส4งเสริมการผลิต การใช�ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนานวัตกรรม 
    ท่ีเอ้ือต4อการเรียนรู� 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๘๓.๓๓)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการอาเซียนศึกษา  โครงการส@งเสริมความเปFนเลิศทาง 
       วชิาการ  บัญชีสื่อ  รายงานการผลิตสื่อ  บันทึกการจัดซ้ือ/จัดจ$างวัสดุครุภัณฑEสื่อ  บันทึกการ 
       ประชุม  ภาพถ@าย  รายงานสรุปการจัดกิจกรรม/โครงการ  แผนการจัดการเรียนรู$  บันทึกการ 

     นิเทศภายใน 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 5.4   สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีหลากหลาย 

           ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๘๐.๐๐)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการประกัน- 

      คุณภาพภายใน  โครงการอาเซียนศึกษา  โครงการส@งเสริมความเปFนเลิศทางวิชาการ  โครงการ- 
      นิเทศภายใน  โครงการส@งเสริมทักษะชีวิตนักเรียน  โครงการทัศนศึกษาแหล@งเรียนรู$  กิจกรรม 
      หนูน$อยอาเซียน การใช$ห$องเรียนรู$เทคโนโลยี การใช$ห$องวิทยาศาสตรE การใช$ห$องคอมพิวเตอรE   
      การใช$ห$องปฏิบัติการทางภาษา บันทึกการประชุม ภาพถ@าย  ตลาดนัดอาชีพ  รายงานสรุปการ 
      จัดกิจกรรม/โครงการ  คําสั่งต@างๆ 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 5.5   สถานศึกษาดําเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู�อย4างเป<นระบบ 

           ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๘๗.๕๐)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการนิเทศภายใน  แบบบันทึกการนิเทศ  คําสั่งแต@งต้ังคณะกรรมการวัดผลประเมินผล 

     ปฏิทินปฏิบัติงานของฝqายวิชาการ  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายงานประจําป2 
     แผนการจัดการเรียนรู$  แบบ ปพ.๕  แบบ ปพ.๖ 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
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ตัวบ4งช้ีท่ี 5.6   สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู�อย4างเป<นระบบ 
           ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๘๐.๐๐)   . 

  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการนิเทศภายใน  แบบบันทึกการนิเทศ  ปฏิทินปฏิบัติงานของฝqายวิชาการ 

      รายงานการนิเทศ  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายงานประจําป2  แผนการจัดการเรียนรู$ 
      แบบ ปพ.๕  แบบ ปพ.๖ 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE  ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ  ดี (3.211) 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗  ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.00)   . 
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 5 ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 5  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ๔.00 ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเย่ียม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี 5 สถานศึกษาจัดทําและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน�นผู�เรียนเป<นสําคัญ 
� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม    . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย  4.50   . 
  
� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย  - 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี  5 

- 
 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 

- 



85 
 

มาตรฐานท่ี 6 สถานศึกษาสนุบสนุนการใช�แหล4งเรียนรู�และภูมิป3ญญาท�องถ่ิน 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

6.1 สถานศึกษาจัดทําข$อมลูแหล@งเรียนรู$ ภมูิปOญญาท$องถ่ิน 
      และแลกเปลี่ยนเช่ือมโยงการจัดกิจกรรม 

๗๕.๐๐ 
   

�  

6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช$และพัฒนาแหล@งเรียนรู$ ภูมิปOญญา 
      ท$องถ่ินโดยชุมชนเข$ามามีส@วนร@วมในการจัดกิจกรรม 

๗๕.๐๐ 
 

  �  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 ๗๕.๐๐ 
 

  �  

 
ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 6.1   สถานศึกษาจัดทําข�อมูลแหล4งเรียนรู� ภูมิป3ญญาท�องถ่ิน และแลกเปล่ียนเช่ือมโยงการจัดกิจกรรม 

      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๗๕.๐๐)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการทัศนศึกษาแหล@งเรียนรู$  บัญชีแหล@งเรียนและภูมิปOญญาท$องถ่ิน  รายงานสรุปกิจกรรม/ 

     หลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดการเรียนรู$  บันทึกการใช$แหล@งเรียนรู$  บันทึกการประชุม 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 6.2  สถานศึกษาสนับสนุนการใช�และพัฒนาแหล4งเรียนรู� ภูมิป3ญญาท�องถ่ินโดยชุมชนเข�ามามีส4วนร4วม 

         ในการจัดกิจกรรม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๗๕.๐๐)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการทัศนศึกษาแหล@งเรียนรู$  บัญชีแหล@งเรียนและภูมิปOญญาท$องถ่ิน  รายงานสรุปกิจกรรม/ 

     หลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดการเรียนรู$  บันทึกการใช$แหล@งเรียนรู$  บันทึกการประชุม 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE  ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (3.720) 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗  ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.00)   . 
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 6  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
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 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE 4.00 ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา 4.๕0 ดีเย่ียม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี 6 สถานศึกษาสนุบสนุนการใช�แหล4งเรียนรู�และภูมิป3ญญาท�องถ่ิน 
� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม   . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย  4.๕0    . 
� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย  - 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี  6 

- 
 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 

- 
มาตรฐานท่ี 7 สถานศึกษาจดัระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

7.1 สถานศึกษาจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๙๓.๓๓ 
    

� 

7.2 สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ี 
      เน$นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

๘๕.๗๑ 
 

  �  

7.3 สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๘๖.๖๗ 
 

  �  

7.4 สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของ 
      สถานศึกษา 

๘๖.๖๗ 
 

  �  

7.5 สถานศึกษาจัดให$มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๘0.00 
 

  �  

7.6 สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
      การศึกษา 

๙๓.๓๓ 
 

   � 

7.7 สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําป2ท่ีเปFนรายงานประเมิน 
      คุณภาพภายใน 

๘๓.๓๓ 
 

  �  

7.8 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย@างต@อเน่ือง ๘๖.๖๗ 
 

  �  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 ๘๖.๙๖ 
 

  �  

ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 7.1   สถานศึกษาจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม (9๓.๓๓)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ  
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  � ประกาศการใช$มาตรฐานของสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗  เครื่องมือประเมินมาตรฐาน 
        การศึกษา ช@วงชั้นท่ี ๑-๒-๓ และปฐมวัย  แบบสรุปผลประเมินมาตรฐานการศึกษา  โครงการ- 
        ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  คําสั่งแต@งต้ังคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษา 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 7.2   สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเน�นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๘๕.๗๑)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � ประกาศการใช$มาตรฐานของสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗  เครื่องมือประเมินมาตรฐาน 
        การศึกษา ช@วงชั้นท่ี ๑-๒-๓ และปฐมวัย  แบบสรุปผลประเมินมาตรฐานการศึกษา  โครงการ- 
        ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  คําสั่งแต@งต้ังคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษา 
        แผนปฏิบัติงานประจําป2  บัญชีแหล@งเรียนรู$และภูมิปOญญาท$องถ่ิน  โครงการทัศนศึกษาแหล@ง- 

      เรียนรู$ 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 7.3   สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๘๖.๖๗)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � คําสั่งแต@งต้ังคณะกรรมการจัดทําข$อมูลสารสนเทศด$านนักเรียนและด$านบุคลากร  คําสั่งแต@งต้ัง 
       คณะกรรมการจัดทําข$อมูลสารสนเทศด$านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 7.4   สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๘๖.๖๗)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการต@างๆ แผนปฏิบัติการประจําป2  แบบบันทึกการนิเทศ  รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ 
       รายงานประจําป2(SAR) 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 7.5   สถานศึกษาจัดให�มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๘0.00)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
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  � บันทึกการนิเทศ  รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ  คําสั่งแต@งต้ังคณะกรรมการวัดผลประเมินผล 
      รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจําภาคเรียน 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
 
ตัวบ4งช้ีท่ี 7.6   สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม (๙๓.๓๓)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � ประกาศการใช$มาตรฐานของสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗  เครื่องมือประเมินมาตรฐาน 
        การศึกษา ช@วงชั้นท่ี ๑-๒-๓ และปฐมวัย  แบบสรุปผลประเมินมาตรฐานการศึกษา  โครงการ- 
        ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  คําสั่งแต@งต้ังคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษา 
        คําสั่งแต@งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน แผนปฏิบัติงานประจําป2  รายงานประจําป2- 
        (SAR) 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 7.7   สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําป-ท่ีเป<นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๘๓.๓๓)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � ประกาศการใช$มาตรฐานของสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗  เครื่องมือประเมินมาตรฐาน 
        การศึกษา ช@วงชั้นท่ี ๑-๒-๓ และปฐมวัย  แบบสรุปผลประเมินมาตรฐานการศึกษา  โครงการ- 
        ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  คําสั่งแต@งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
        แผนปฏิบัติงานประจําป2  รายงานประจําป2(SAR) 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 7.8   สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย4างต4อเนื่อง 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๘๖.๖๗)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � ประกาศการใช$มาตรฐานของสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗  เครื่องมือประเมินมาตรฐาน 
        การศึกษา แบบสรุปผลประเมินมาตรฐานการศึกษา  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

      คําสั่งแต@งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน แผนปฏิบัติงานประจําป2 รายงานประจําป2(SAR) 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE  ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (3.889) 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗  ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.00)    . 
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 7 ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 7  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ๔.00 ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเย่ียม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ    ดีเย่ียม    . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย      4.50    .  
� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย  - 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี  7 

- 
 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 

- 
มาตรฐานท่ี 8  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป<นมาตรการเสริม 

        เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให�สูงข้ึน 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

8.1 สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส@งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย 
      เก่ียวกับการจัดการศึกษา 

๘๘.๘๙ 
   

�  

8.2 สถานศึกษาดําเนินงานให$บรรลุตามเปPาหมายในการยกระดับ 
      คุณภาพ รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู@ความเปFนเลิศ 
      ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๘๖.๖๗ 
 

  �  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 ๘๗.๗๘    �  
 
ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 8.1   สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส4งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
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      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๘๘.๘๙)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � แผนฏิบัติงานประจําป2  บันทึกการประชุม  บันทึกการนิเทศ  ปฏิทินปฏิบัติงาน  รายงานสรุป 

     กิจกรรม/โครงการ 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 8.2   สถานศึกษาดําเนินงานให�บรรลุตามเป@าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐาน  

และพัฒนา 
          สู4ความเป<นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๘๖.๖๗)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � ประกาศการใช$มาตรฐานของสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗  เครื่องมือประเมินมาตรฐาน 
        การศึกษา แบบสรุปผลประเมินมาตรฐานการศึกษา  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

      คําสั่งแต@งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน แผนปฏิบัติงานประจําป2 รายงานประจําป2(SAR) 
      บันทึกการนิเทศ  บันทึกการประชุม 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (3.626) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗  ได$ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๔.00)    . 

2. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 8 ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 8  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ๔.00 ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเย่ียม 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี 8  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป<นมาตรการ 
          เสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให�สูงข้ึน 
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� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม    . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย      4.50    . 
  
� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี  8 
 ............................................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................ 
 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 
 1)...................................................................................................................................................................... 
 2)...................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 9  ผู�เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค4านิยมท่ีพึงประสงค8 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

9.1 มีวินัย มีความรับผดิชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบ้ืองต$น 
     ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

๙๑.๖๗ 
   

 � 

9.2 มีความซ่ือสัตยEสุจรติ ๘๘.๓๓ 
 

  �  

9.3 มีความกตญั�ูกตเวที ๙๗.๗๕ 
 

   � 

9.4 มีเมตตา กรณุา เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ@เสยีสละเพ่ือส@วนรวมและ 
      มีจิตสาธารณะ 

๙๗.๓๓ 
 

   � 

9.5 ประหยดั และรู$จักใช$ทรัพยEสิง่ของส@วนตนและส@วนรวม 
      อย@างคุ$มค@า 

๙๑.๕๐ 
 

   � 

9.6 นิยมไทย เห็นคุณค@าในภูมิปOญญาในภมูิปOญญาท$องถ่ิน  
      ภูมิปOญญาไทย ภมูิใจในวัฒนธรรม และความเปFนไทย 

๙๑.๕๐ 
     

   � 

9.7 มีจิตสํานึกในการอนุรักษEและพัฒนาสิ่งแวดล$อม ๙๕.๗๕ 
 

   � 

9.8 เปFนพลเมืองท่ีดีภายใต$การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
     อันมีพระมหากษัตริยEทรงเปFนประมุข 

๙๖.๔๐ 
 

   � 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 ๙๓.๗๘     � 
 
ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 9.1   มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบ้ืองต�นของศาสนาท่ีตนนับถือ 

      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม (๙๑.๖๗)   . 

มาตรฐานด�านผลผลิตทางการศึกษา ( 8 มาตรฐาน 30 ตัวบ4งช้ี) 
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  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � บัญชีเรียกชื่อ  แบบ ปพ.๕  เวรเขตรับผิดชอบ เวรทําความสะอาดห$อง ประกาศคุณลักษณะอัน 
       พึงประสงคE  แบบสังเกตพติกรรม  โครงการเข$าค@ายคุณธรรม  กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา   

     กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร$อน  กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด  วันไหว$ครูประจําป2  ภาพถ@าย   
     รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 9.2   มีความซ่ือสัตย8สุจริต 

      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๘๘.๓๓)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � เวรเขตรับผิดชอบ  เวรทําความสะอาดห$อง  ประกาศคุณลักษณะอันพึงประสงคE   

     แบบสังเกตพฤติกรรม  โครงการเข$าค@ายคุณธรรม  กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
     กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร$อน  กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด  วันไหว$ครูประจําป2   
     กิจกรรมของหายได$คืน  ภาพถ@าย  รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 9.3   มีความกตัญ^ูกตเวที 

      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม (๙๗.๗๕)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � เวรเขตรับผิดชอบ  เวรทําความสะอาดห$อง  ประกาศคุณลักษณะอันพึงประสงคE   

     แบบสังเกตพฤติกรรม  โครงการเข$าค@ายคุณธรรม  กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
     กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร$อน  กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด  วันไหว$ครูประจําป2   
     กิจกรรมวันพ@อและกิจกรรมวันแม@  ภาพถ@าย  รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 9.4   มีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ̀aอเผ่ือแผ4เสียสละเพ่ือส4วนรวมและมีจิตสาธารณะ 

      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม (๙๗.๓๓)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � เวรเขตรับผิดชอบ  เวรทําความสะอาดห$อง  เวรจราจร  ประกาศคุณลักษณะอันพึงประสงคE   

     แบบสังเกตพฤติกรรม  โครงการเข$าค@ายคุณธรรม  กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนE 
     กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด  รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ  ภาพถ@าย 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
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  � ไม@มี 
 
ตัวบ4งช้ีท่ี 9.5   ประหยัด และรู�จักใช�ทรัพย8ส่ิงของส4วนตนและส4วนรวมอย4างคุ�มค4า 

      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม (๙๑.๕๐)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � เวรเขตรับผิดชอบ  เวรทําความสะอาดห$อง  เวรจราจร  ประกาศคุณลักษณะอันพึงประสงคE   

     แบบสังเกตพฤติกรรม  กิจกรรมขยะทองคํา  กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด  ภาพถ@าย   
     รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 9.6   นิยมไทย เห็นคุณค4าในภูมิป3ญญาในภูมิป3ญญาท�องถ่ิน ภูมิป3ญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรม และ 

          ความเป<นไทย 
      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม (๙๑.๕๐)   . 

  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � เวรเขตรับผิดชอบ  เวรทําความสะอาดห$อง  เวรจราจร  ประกาศคุณลักษณะอันพึงประสงคE   

     แบบสังเกตพฤติกรรม  โครงการเข$าค@ายคุณธรรม  กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนE 
     กิจกรรมวันลอยกระทง  กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ  กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด  ภาพถ@าย 
     รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ 
ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 

  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
 
ตัวบ4งช้ีท่ี 9.7   มีจิตสํานึกในการอนุรักษ8และพัฒนาส่ิงแวดล�อม 

      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม (๙๕.๗๕)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � เวรเขตรับผิดชอบ  เวรทําความสะอาดห$อง  เวรจราจร  ประกาศคุณลักษณะอันพึงประสงคE   

     แบบสังเกตพฤติกรรม  โครงการเข$าค@ายคุณธรรม  กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนE 
     กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด  กิจกรรมอนุรักษEธรรมชาติ  รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ ภาพถ@าย 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
 
 
ตัวบ4งช้ีท่ี 9.8   เป<นพลเมืองท่ีดีภายใต�การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป<นประมุข 

      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม (9๖.๔0)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
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  � เวรเขตรับผิดชอบ  เวรทําความสะอาดห$อง  เวรจราจร  ประกาศคุณลักษณะอันพึงประสงคE   
     แบบสังเกตพฤติกรรม  โครงการเข$าค@ายคุณธรรม  กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนE 
     กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด  กิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน  รายงานสรุปกิจกรรม/ 
     โครงการ  ภาพถ@าย 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ  ดี (3.366) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗  ได$ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม (๕.00)    . 

2. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 9 ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 9  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี 9  ผู�เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค4านิยมท่ีพึงประสงค8  
� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ    ดีเย่ียม     . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย      ๕.00     . 
� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี  9 
 ............................................................................................................................................................................ 
 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 
 1)...................................................................................................................................................................... 
 2)...................................................................................................................................................................... 
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มาตรฐานท่ี 10  ผู�เรียนมีความรู�และสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรสู4ประชาคมอาเซียน 
         

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

10.1 ผลการประเมินสมรรถนะสาํคัญของผู$เรยีนตามหลักสูตร 
        เปFนไปตามเกณฑE 

๗๑.๖๓ 
  

�   

10.2 ผู$เรียนมีความรู$ มีความเข$าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร@วม 
        ในฐานะพลเมืองอาเซียน 

๗๗.๕๐ 
 

  �  

10.3 ผู$เรียนมีความภูมิใจในความเปFนไทย และภมูิปOญญาอาเซียน ๘๙.๐๐ 
 

  �  

10.4 ผู$เรียนมีทักษะการใช$เทคโนโลยสีารสนเทศ ภาษาอังกฤษ  
        ภาษาเพ่ือนบ$าน และทักษะอาชีพ 

๗๗.๐๐ 
 

  �  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 ๗๘.๗๘ 
 

  �  

 
ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 10.1 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู�เรียนตามหลักสูตรเป<นไปตามเกณฑ8 

      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดี (๗๑.๖๓)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � แบบ ปพ.๕  แบบประเมินสมรรถนะสําคัญ  ผลประกาศการสอบสมรรถนะสําคัญของ อปท. 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 10.2 ผู�เรียนมีความรู� มีความเข�าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร4วมในฐานะพลเมืองอาเซียน 

      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๗๗.๕๐)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการอาเซียนศึกษา กิจกรรมภาษาอาเซียนหลังเคารพธงชาติ  แผนการจัดการเรียนรู$ 

     หลักสูตรสถานศึกษา 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
 
ตัวบ4งช้ีท่ี 10.3 ผู�เรียนมีความภูมิใจในความเป<นไทย และภูมิป3ญญาอาเซียน 

      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๘๙.๐๐)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการอาเซียนศึกษา กิจกรรมภาษาอาเซียนหลังเคารพธงชาติ  แผนการจัดการเรียนรู$ 

     หลักสูตรสถานศึกษา 
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  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 10.4 ผู�เรียนมีทักษะการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ�าน และทักษะอาชีพ 

      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๗๗.๐๐)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการอาเซียนศึกษา กิจกรรมภาษาอาเซียนหลังเคารพธงชาติ  แผนการจัดการเรียนรู$ 

     หลักสูตรสถานศึกษา 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (3.716) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗  ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (4.00)   . 

2. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 10 ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 10  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE 4.00 ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา 4.๕0 ดีเย่ียม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี 10  ผู�เรียนมีความรู�และสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรสู4ประชาคมอาเซียน 
� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ    ดีเย่ียม     . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย      4.๕0    . 
� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี  10 
 ............................................................................................................................................................................ 
 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 
 1)...................................................................................................................................................................... 
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มาตรฐานท่ี 11  ผู�เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน  สามารถทํางานร4วมกับผู�อ่ืนได� และมีเจตคติท่ีดี 
          ต4ออาชีพสุจริต 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

11.1 มีทักษะในการจัดการ และทํางานด$วยความพากเพียร  
        ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบจนกระท่ังงานสําเร็จ 

๗๘.๖๐ 
   

�  

11.2 ทํางานร@วมกับผู$อ่ืนได$ 8๘.๓๓ 
 

  �  

11.3 มีความรู$สึกท่ีดีต@อาชีพสุจรติ  และหาความรู$เก่ียวกับอาชีพ 
        ท่ีตนสนใจ 

๙๗.๐๐ 
 

   � 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 8๗.๙๘ 
 

  �  

 
ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 11.1 มีทักษะในการจัดการ และทํางานด�วยความพากเพียร ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ 

          จนกระท่ังงานสําเร็จ 
      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (7๘.๖๐)   . 

  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � แผนการจัดการเรียนรู$ หลักสูตรสถานศึกษา แบบสังเกตพฤติกรรม เครื่องมือวัดผลประเมินผล 
       แบบบันทึกคะแนน  แฟPมสะสมผลงาน  ชิ้นงาน  สมุดบันทึกประจําตัว 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 11.2 ทํางานร4วมกับผู�อ่ืนได� 

      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก  (8๘.๓๓)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � แผนการจัดการเรียนรู$ หลักสูตรสถานศึกษา แบบสังเกตพฤติกรรม เครื่องมือวัดผลประเมินผล 
       แบบบันทึกคะแนน  แฟPมสะสมผลงาน  ชิ้นงาน  สมุดบันทึกประจําตัว 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 11.3 มีความรู�สึกท่ีดีต4อาชีพสุจริต  และหาความรู�เก่ียวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 

      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม (9๗.๐๐)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � แผนการจัดการเรียนรู$ หลักสูตรสถานศึกษา แบบสังเกตพฤติกรรม เครื่องมือวัดผลประเมินผล 
       แบบบันทึกคะแนน  แฟPมสะสมผลงาน  ชิ้นงาน  สมุดบันทึกประจําตัว  กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 
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  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE  ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ  ดี (3.336) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗  ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (4.00)    . 

2. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 11 ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 11  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE 4.00 ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา 4.๕0 ดีเย่ียม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี 11  ผู�เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน  สามารถทํางานร4วมกับผู�อ่ืนได�  
และมีเจตคติท่ีดีต4ออาชีพสุจริต 

� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม     . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย     4.๕0   . 
  
� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี  11 
 ............................................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................ 
 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 
 1)...................................................................................................................................................................... 
 2)...................................................................................................................................................................... 
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มาตรฐานท่ี 12  ผู�เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู4ร4วมกันในสังคมได�อย4างมีความสุข 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

12.1 ผู$เรียนมีความสามารถในการคิด ๗๖.๘๕  
  

�  

12.2 ผู$เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู@ร@วมกันในสังคมได$ 
        อย@างมีความสุข 

8๖.๐๐    �  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 8๑.๔๓ 
 

  �  

 
ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 12.1 ผู�เรียนมีความสามารถในการคิด 

      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (7๖.๘๕)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � แผนการจัดการเรียนรู$ หลักสูตรสถานศึกษา แบบสังเกตพฤติกรรม เครื่องมือวัดผลประเมินผล 
       แบบบันทึกคะแนน  แฟPมสะสมผลงาน  ชิ้นงาน  แบบ ปพ.๕ 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 12.2 ผู�เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู4ร4วมกันในสังคมได�อย4างมีความสุข 

      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (8๖.๐๐)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � แผนการจัดการเรียนรู$ หลักสูตรสถานศึกษา แบบสังเกตพฤติกรรม เครื่องมือวัดผลประเมินผล 
       โครงการเข$าค@ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โครงการเข$าค@ายคุณธรรมจริยธรรม โครงการเข$าค@าย- 

     วชิาการ  แบบบันทึกคะแนน  แฟPมสะสมผลงาน  ชิ้นงาน  แบบ ปพ.๕ 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE  ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (3.578) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗  ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (4.00)    . 

2. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 12 ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 12  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
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 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE 4.00 ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา 4.๕0 ดีเย่ียม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี 12  ผู�เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู4ร4วมกันในสังคมได�อย4างมีความสุข 
� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ      ดีเย่ียม     . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย      4.๕0    . 
  
� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี  12 
 ............................................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................ 
 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 
 1)...................................................................................................................................................................... 
 2)...................................................................................................................................................................... 
มาตรฐานท่ี 13  ผู�เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง รักการเรียนรู� และพัฒนาตนเองอย4างต4อเนื่อง 

          ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

13.1 ผู$เรียนค$นคว$าหาความรู$ได$ด$วยตนเอง 
 

๙๕.๐๐ 
   

 � 

13.2 ผู$เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ 
        พอเพียง 

๗๗.๕๐ 
 

  �  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 8๖.๒๕ 
 

  �  

 
ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 13.1 ผู�เรียนค�นคว�าหาความรู�ได�ด�วยตนเอง 

      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม (๙๕.๐๐)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � แผนการจัดการเรียนรู$  หลักสูตรสถานศึกษา  แบบสังเกตพฤติกรรม  เครื่องมือวัดผลประเมินผล 
       โครงการเข$าค@ายวิชาการ  แบบบันทึกการใช$ห$องสมุด  แบบบันทึกการอ@าน  แฟPมสะสมผลงาน 
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  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 13.2 ผู�เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๗๗.๕๐)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � แผนการจัดการเรียนรู$  หลักสูตรสถานศึกษา  แบบสังเกตพฤติกรรม  เครื่องมือวัดผลประเมินผล 
       กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ  กิจกรรมขยะทองคํา  แฟPมสะสมผลงาน 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE  ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (3.992) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗  ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (4.00)     . 

2. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 13 ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 13  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE 4.00 ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา 4.๕0 ดีเย่ียม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี 13  ผู�เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง รักการเรียนรู� และพัฒนา    
         ตนเองอย4างต4อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม    . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย     4.๕0   . 
� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี  13 
 ............................................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................ 
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 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 
 1)...................................................................................................................................................................... 
 2)...................................................................................................................................................................... 
 
มาตรฐานท่ี 14  ผู�เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

14.1 ผู$เรียนมีสุขภาพกาย และมนํ้ีาหนัก ส@วนสูง และสมรรถภาพ 
        ทางกายตามเกณฑEมาตรฐาน 

9๑.๐๑     � 

14.2 ปPองกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให$โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะท่ี 
        เสี่ยงต@อโรคภัย อุบัติเหตุ และปOญหางเพศ 

9๔.๐๐ 
 

   � 

14.3 ผู$เรียนเห็นคุณค@าในตนเอง มีความมั่นใจ กล$าแสดงออกและ 
        มีมนุษยสัมพันธEท่ีด ี

๙๕.8๐ 
 

   � 

14.4 ผู$เรียนมีความรู$สึกซาบซ้ึงในศิลปะ ทัศนศิลปs ดนตรี นาฏศิลปs  
        และวรรณศิลปs 

๘๗.๕๐ 
 

  �  

14.5 ผู$เรียนมีความสนใจเข$าร@วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 9๗.๗๕ 
 

   � 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 9๓.๒๑ 
 

   � 

 
ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 14.1 ผู�เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ําหนัก ส4วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ8มาตรฐาน 

      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม (๙๑.๐๑)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � บันทึกน้ําหนัก-ส@วนสูง  ข$อมูลน้ําหนัก-ส@วนสูงในระบบ SIS  บัตรสุขภาพ  แบบ ปพ.๘ 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 14.2 ป@องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให�โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต4อโรคภัย อุบัติเหตุ  

และป3ญหางเพศ  
      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม (9๔.๐๐)   . 

  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการเยาวชนต@อต$านยาเสพติด  โครงการประกันอุบัติเหตุ  แบบสอบถาม  บัตรสุขภาพ 
       บันทึกพฤติกรรมของฝqายปกครอง  กิจกรรมห$องอุ@นใจของฝqายแนะแนว 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
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ตัวบ4งช้ีท่ี 14.3 ผู�เรียนเห็นคณุค4าในตนเอง มีความม่ันใจ กล�าแสดงออกและมีมนุษยสัมพันธ8ท่ีดี 
       ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม (๙๕.8๐)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการเยาวชนต@อต$านยาเสพติด  โครงการแข@งขันกีฬาสี  โครงการเข$าค@ายพักแรมลูกเสือ- 

      เนตรนารี  โครงการเข$าค@ายคุณธรรมจริยธรรม  โครงการเข$าค@ายวิชาการ  แบบสอบถาม 
        กิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 14.4 ผู�เรียนมีความรู�สึกซาบซ้ึงในศิลปะ ทัศนศิลปb ดนตรี นาฏศิลปb และวรรณศิลปb 
       ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๘๗.๕๐)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการอนุรักษEศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมชุมนุมดนตรีลูกทุ@ง  กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย 

      กิจกรรมชุมนุมนาฏศิลปsไทย  กิจกรรมชุมนุมภาษาไทย  แบบสอบถาม 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 14.5 ผู�เรียนมีความสนใจเข�าร4วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
       ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม (๙๗.๗๕)   . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการแข@งขันกีฬาสี  กิจกรรมชุมนุมดนตรีลูกทุ@ง  กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย 

      กิจกรรมชุมนุมนาฏศิลปsไทย  แบบสอบถาม 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE  ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (3.645) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗  ได$ระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม  (5.00)       

2. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 14 ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 14  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 



104 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE 5.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเย่ียม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี 14  ผู�เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 
� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม     . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย      ๕.๐0     . 
� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี  14 
 ............................................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................ 
 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 
 1)...................................................................................................................................................................... 
 2)...................................................................................................................................................................... 
 
มาตรฐานท่ี 15  สถานศึกษาบรรลุผลตามเป@าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน8 และจุดเน�น 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

15.1 สถานศึกษาพัฒนาผู$เรียนบรรลตุามเปPาหมาย ปรัชญา  
        วิสัยทัศนEและวัตถุประสงคE ปรากฏเปFนอัตลักษณEของผู$เรยีน 

๘๖.๖๗ 
   

�  

15.2 สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเปFนเอกลักษณE 
        ของสถานศึกษา 

๘๖.๖๗ 
 

  �  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 ๘๖.๖๗ 
 

  �  

 
ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 15.1 สถานศึกษาพัฒนาผู�เรียนบรรลุตามเป@าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน8และวัตถุประสงค8 ปรากฏเป<น 

อัตลักษณ8ของผู�เรียน 
      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๘๖.๖๗)    . 

  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการประกันคุณภาพภายใน  โครงการปรับปรุง- 

     หลักสูตรสถานศึกษา รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานผลการทดสอบระดับชาติ(โอเน็ต) 
     แผนปฏิบัติงานประจําป2  รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ  บันทึกการประชุม  แบบ ปพ.๖ 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
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  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 15.2 สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป<นเอกลักษณ8ของสถานศึกษา 

      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๘๖.๖๗)    . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการประกันคุณภาพภายใน  โครงการปรับปรุง- 

     หลักสูตรสถานศึกษา รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานผลการทดสอบระดับชาติ(โอเน็ต) 
     แผนปฏิบัติงานประจําป2  รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ  บันทึกการประชุม  แบบ ปพ.๖ 

  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE  ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (3.820) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗  ได$ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.00)     . 

2. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 15 ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 15  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ๔.00 ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเย่ียม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี 15  สถานศึกษาบรรลุผลตามเป@าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน8 และจุดเน�น 
� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม    . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย     4.50      . 
  
� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี  15 
 ............................................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................ 
 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 
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 1)...................................................................................................................................................................... 
 2)...................................................................................................................................................................... 
 
มาตรฐานท่ี 16  ผู�บริหารสถานศึกษา ครู และผู�เรียนมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับของผู�ปกครองและชุมชน 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ8 

ตัวบ4งชี้ 
คะแนน 
(ร�อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

16.1 ผู$ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต@อคุณภาพของผู$เรียน ๘๗.๑๗ 
   

�  

16.2 ผู$ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต@อครู ๙๖.๐๐ 
 

   � 

16.3 ผู$ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต@อผู$บริหารสถานศึกษา 9๖.๒๐ 
 

   � 

16.4 ผู$ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต@อสถานศึกษา ๙๕.๕๐ 
 

   � 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ8 93.๗๒ 
 

   � 

 
ผลการดําเนินการในแต4ละตัวบ4งช้ี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 16.1 ผู�ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต4อคุณภาพของผู�เรียน 

      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๘๗.๑๗)    . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการสัมพันธEชุมชน  แบบสอบถาม  ภาพถ@าย  แบบสรุปกิจกรรม/โครงการ  สถิตินักเรียน 
       วิทยุชมชน  เสียงตามสาย  ปPายไฟวิ่งประชาสัมพันธE  เว็บไซตE www.td.ac.th 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 16.2 ผู�ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต4อครู 

      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม (9๖.๐๐)    . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการสัมพันธEชุมชน  แบบสอบถาม  ภาพถ@าย  แบบสรุปกิจกรรม/โครงการ  สถิตินักเรียน 
       วิทยุชมชน  เสียงตามสาย  ปPายไฟวิ่งประชาสัมพันธE  เว็บไซตE www.td.ac.th 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 16.3 ผู�ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต4อผู�บริหารสถานศึกษา 

      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม (9๖.๒0)    . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการสัมพันธEชุมชน  แบบสอบถาม  ภาพถ@าย  แบบสรุปกิจกรรม/โครงการ  สถิตินักเรียน 
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       วิทยุชมชน  เสียงตามสาย  ปPายไฟวิ่งประชาสัมพันธE  เว็บไซตE www.td.ac.th 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ตัวบ4งช้ีท่ี 16.4 ผู�ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต4อสถานศึกษา 

      ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม (9๕.๕๐)    . 
  ร4องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได�ดําเนินการ 
  � โครงการสัมพันธEชุมชน  แบบสอบถาม  ภาพถ@าย  แบบสรุปกิจกรรม/โครงการ  สถิตินักเรียน 
       วิทยุชมชน  เสียงตามสาย  ปPายไฟวิ่งประชาสัมพันธE  เว็บไซตE www.td.ac.th 
  ป3ญหา/อุปสรรคต4อการดําเนินการ 
  � ไม@มี 
  ข�อเสนอแนะ/แนวทางแก�ไข 
  � ไม@มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE  ป2การศึกษา ๒๕๕๖ ได$ระดับคุณภาพ  ดี (3.468) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE ป2การศึกษาปOจจุบัน ๒๕๕๗  ได$ระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม (5.00)   . 

2. สถานศึกษาดําเนินการตามข$อเสนอแนะของผู$ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
� ดําเนินการ       � ไม@ดําเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 16 ของสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๗  สรุปว@า 
 � มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา � ไม@มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป@าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 16  ของสถานศึกษา 
 � บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน      
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน แต@มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 � ไม@บรรลุมาตรฐาน/เปPาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE 5.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.00 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ8และอิงสถานศึกษา ๕.๐0 ดีเย่ียม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี 16  ผู�บริหารสถานศึกษา ครู และผู�เรียนมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับของผู�ปกครอง 
และชุมชน 

� ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม    . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยต้ังแต@ 3.00 ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค@าเฉลี่ย   ๕.๐0    . 
� ไม4ได�มาตรฐานคุณภาพขององค8กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑE และอิงสถานศึกษา  
 มีค@าเฉลี่ยน$อยกว@า 3.00      คือ มีค@าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปOจจัยท่ีทําให$สถานศึกษาไม@ได$รับการรับรองในมาตรฐานท่ี  16 
 ............................................................................................................................................................................ 
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 ข$อเสนอแนะสําคัญโดยสรุป(ไม@เกิน 3 ข$อ) และกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําให$สถานศึกษาพัฒนาสู@มาตรฐาน 
 1)...................................................................................................................................................................... 
 2)...................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานด�านป3จจัยทางการศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๑ ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ8การเรียนรู�ท่ีเน�นเดก็ 
เป<นสําคัญ 

 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย ๕.๐0  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม   
. จุดเด@น  :  ครูติดตามเอาใส@เด็กอย@างสมํ่าเสมอ 
 จุดท่ีควรพัฒนา  :  ครูมีภาระงานมากเกินไป 

มาตรฐานท่ี 2 ผู�บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู�นํา และมีความสามารถในการบริหารจัด   
การศึกษา 

 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย 4.50  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม   
. จุดเด@น  :  มีความวิสัยทัศนEก$าวไกล  มีมนุษยสัมพันธEดี  วางแผนงานไว$ล@วง   
 จุดท่ีควรพัฒนา  :  การบริหารงานแบบมีส@วนร@วม 

มาตรฐานท่ี 3 สถานศึกษามีจํานวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดล�อมท่ีส4งเสริมสนับสนุนให�เป<นสังคม 
         แห4งการเรียนรู� 

 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย  4.๕0  ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม   
. จุดเด@น  :  มีทรัพยากรเพียงพอต@อการท่ีจะเปFนสังคมแห@งการเรียนรู$ 
 จุดท่ีควรพัฒนา  :  ไม@มีเครื่องเล@นสนามให$เด็กได$เล@น 

มาตรฐานด�านกระบวนการทางการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 4 สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช�โรงเรียนเป<นฐาน 
 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย 4.50  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม   
. จุดเด@น : การจัดกิจกรรมใดๆ จะมีคําสั่งท่ีชัดเจน และประชาสัมพันธEผ@านเว็บไซตEของโรงเรียน 
 จุดท่ีควรพัฒนา : ไม@มี 

มาตรฐานท่ี 5 สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยท่ีเน�นเด็กเป<นสําคัญ 
 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย 4.50  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม   
. จุดเด@น : มีการปรับปรุงและทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกสิ้นป2การศึกษา 
 จุดท่ีควรพัฒนา : ขาดผู$เชี่ยวชาญด$านการจัดทําหลักสูตร 

3.  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
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มาตรฐานท่ี 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช�แหล4งเรียนรู�และภูมิป3ญญาท�องถ่ิน 
 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย ๔.๕0  ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม .    
 จุดเด@น : โรงเรียนจัดกิจกรรมศึกษาแหล@งรู$ท่ีหลากหลาย 
 จุดท่ีควรพัฒนา : ไม@มี 

มาตรฐานท่ี 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย ๔.๕0  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม   
. จุดเด@น : มีโครงการประกันคุณภาพภายในอย@างต@อเนื่องทุกป2 
 จุดท่ีควรพัฒนา : ไม@มี 

มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป<นมาตรการเสริม 
          เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให�สูงข้ึน 

 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย 4.50  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม   
. จุดเด@น : มีการจัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย@างต@อเนื่องทุกป2 
 จุดท่ีควรพัฒนา : ไม@มี 

มาตรฐานด�านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 9 เด็กมีการพัฒนาด�านร4างกายเหมาะสมกับวัย 
 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย 4.๕0  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม    
 จุดเด@น : เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
 จุดท่ีควรพัฒนา : เด็กต@างด$าวบางคนพ$นวัยเด็กปฐมวัยแล$วแต@ต$องเข$าเรียนร@วม 

มาตรฐานท่ี 10 เด็กมีพัฒนาการด�านอารมณ8 และจิตใจเหมาะสมตามวัย 
 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย 4.50  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม   
. จุดเด@น : ครูจัดกิจกรรมท่ีส@งเสริมพัฒนาการด$านอารมณE 
 จุดท่ีควรพัฒนา : ไม@มี 

มาตรฐานท่ี 11 เด็กมีพัฒนาการด�านสังคมเหมาะสมตามวัย  
 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย 4.50  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม   
. จุดเด@น : ครูจัดกิจกรรมท่ีเน$นการพัฒนาการด$านสังคมให$กับเด็กๆ 
 จุดท่ีควรพัฒนา : ไม@มี 

มาตรฐานท่ี 12 เด็กมีพัฒนาการด�านสติป3ญญาเหมาะสมตามวัย 
 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย 4.50  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม   
. จุดเด@น : เด็กจะได$รับการพัฒนาด$านสติปOญญาเพ่ือเตรียมความพร$อมก@อนเข$าเรียนระดับพ้ืนฐาน 
 จุดท่ีควรพัฒนา : ไม@มี 

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป@าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน8 และจุดเน�น  
 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย 4.๕0  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม    
 จุดเด@น : เด็กปฐมวัยสามารถเลื่อนชั้นข้ึนไปเรียนในระดับพ้ืนฐานได$อย@างราบรื่น 
 จุดท่ีควรพัฒนา : ไม@มี 
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มาตรฐานท่ี 14 ผู�บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับของผู�ปกครองและชุมชน 
 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย 4.50  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม   
. จุดเด@น : ผู$ปกครองและชุมชนให$การยอมรับคุณภาพการจัดการศึกษา 
 จุดท่ีควรพัฒนา : ไม@มี 
 
  
 

มาตรฐานด�านป3จจัยทางการศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๑ ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป<นสําคัญ 
 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย 4.50  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม   
. จุดเด@น  :  ครูจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช@น ตลาดนัดอาชีพ ศึกษาแหล@งเรียนรู$ต@างๆ 
 จุดท่ีควรพัฒนา  :  พัฒนาแหล@งเรียนรู$ในโรงเรียนให$มากข้ึน 

มาตรฐานท่ี 2 ผู�บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู�นํา และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา 

 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย ๕.๐0  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม   
. จุดเด@น  :  มีวิสัยทัศนE มีการวางแผนทํางานล@วงหน$า กระจายงานผ@านหัวหน$าฝqาย/หัวหน$าช@วงชั้น 
 จุดท่ีควรพัฒนา :  การใช$จ@ายงบประมาณบางครั้งไม@คุ$มกับผลประโยชนEท่ีจะได$รับ 

มาตรฐานท่ี 3 สถานศึกษามีจํานวนผู�เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล�อมท่ีส4งเสริมสนับสนุนให�เป<นสังคม 
         แห4งการเรียนรู� 

 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย 4.๕0  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม    
 จุดเด4น  :  สถานศึกษามีความพร�อมท้ังบุคลากร ผู�เรียน อาคารสถานท่ี ส่ือเทคโนโลยีต4างๆ 
 จุดท่ีควรพัฒนา :  ครูต$องได$รับการพัฒนาให$ทันเทคโนโลยีใหม@ๆ 
 
มาตรฐานด�านกระบวนการทางการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 4 สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช�โรงเรียนเป<นฐาน  
 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย 4.50  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม   
. จุดเด@น  :  การดําเนิการกิจกรรมต@างๆ มีคําสั่งท่ีชัดเจน  จัดบุคลากรรับผิดชอบฝqายต@างๆ 
      มีหัวหน$าช@วงชั้น  มีแผนปฏิบัติการประจําป2  มีการสรุปกิจกรรม/โครงการเม่ือเสร็จสิ้น 
      กิจกรรมหรือโครงการ 
 จุดท่ีควรพัฒนา :  ไม@มี 

มาตรฐานท่ี 5 สถานศึกษาจัดทําและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน�นผู�เรียนเป<นสําคัญ 
 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย 4.50  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม   
. จุดเด@น  :  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได$รับการปรับปรุงและทบทวนทุกป2 
 จุดท่ีควรพัฒนา :  ไม@มี 
 

3.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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มาตรฐานท่ี 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช�แหล4งเรียนรู�และภูมิป3ญญาท�องถ่ิน  
 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย 4.๕0  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม    
 จุดเด@น  :  มีการใช$แหล@งเรียนรู$ท้ังในและนอกสถานท่ี 
 จุดท่ีควรพัฒนา :  ไม@มี 

มาตรฐานท่ี 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย 4.50  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม   
. จุดเด@น  :  มีการจัดทําการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย@างเปFนระบบ 
 จุดท่ีควรพัฒนา :  ไม@มี 
มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป<นมาตรการเสริม 

          เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให�สูงข้ึน 
 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย 4.50  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม   
. จุดเด@น  :  สถานศึกษาจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 จุดท่ีควรพัฒนา  :  ขาดผู$เชี่ยวชาญด$านการจัดทําหลักสูตร 
 

มาตรฐานด�านผลผลิตทางการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 9 ผู�เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค4านิยมท่ีพึงประสงค8 
 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย ๕.00  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม    
 จุดเด@น  :  ผู$เรียนได$รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย@างต@อเนื่องทุกระดับชั้น 
 จุดท่ีควรพัฒนา  :  ไม@มี 

มาตรฐานท่ี 10 ผู�เรียนมีความรู�และสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรสู4ประชาคมอาเซียน 
 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย 4.๕0  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม    
 จุดเด@น   :  โรงเรียนจัดกิจกรรมภาษาอาเซียนหลังเคารพธงชาติทุกเช$า 
 จุดท่ีควรพัฒนา  :  ไม@มี 

มาตรฐานท่ี 11 ผู�เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน  สามารถทํางานร4วมกับผู�อ่ืนได� และมีเจตคติท่ีดี 
          ต4ออาชีพสุจริต 

 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย 4.๕0  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม    
 จุดเด@น  :  โรงเรียนจัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ ให$นักเรียนของท่ีไม@ได$ใช$และมีสภาพดีมาจําหน@าย 
 จุดท่ีควรพัฒนา  :  ไม@มี 

มาตรฐานท่ี 12 ผู�เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู4ร4วมกันในสังคมได�อย4างมีความสุข  
 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย 4.๕0  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม    
 จุดเด@น  :  นักเรียนสามารถปรับตัวเข$ากับเพ่ือนได$เปFนอย@างดี 
 จุดท่ีควรพัฒนา  :  ไม@มี 

มาตรฐานท่ี 13 ผู�เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง รักการเรียนรู� และพัฒนาตนเองอย4างต4อเนื่อง 
          ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย 4.๕0  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม   
. 
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 จุดเด@น  :  โรงเรียนจัดกิจกรรมรักการอ@านโดยจัดทําสมุดบันทึกการอ@านแจกให$นักเรียนทุกคน 
 จุดท่ีควรพัฒนา  :  ไม@มี 

มาตรฐานท่ี 14 ผู�เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 
 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย ๕.๐0  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม   
. จุดเด@น  :  ผู$เรียนได$รับการตรวจสุขภาพจาก รพ.สต.บ$านใหม@ และ รพ.สามพราน เปFนประจํา 
 จุดท่ีควรพัฒนา  :  ไม@มี 

มาตรฐานท่ี 15 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป@าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน8 และจุดเน�น 
 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย 4.50  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม   
. จุดเด@น  :  สถานศึกษาบรรลุเปPาหมายการจัดการศึกษา 
 จุดท่ีควรพัฒนา  :  ไม@มี 

มาตรฐานท่ี 16 ผู�บริหารสถานศึกษา ครู และผู�เรียนมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับของผู�ปกครองและชุมชน  
 ผลการประเมิน  ได�มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค@าเฉลี่ย ๕.๐0  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม   
. จุดเด@น  :  ผู$ปกครองและชุมชนให$การยอมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 จุดท่ีควรพัฒนา  :  ไม@มี 
  
4.   ผลการจัดการเรียนรู�ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.1   ผลการประเมินพัฒนาการของผู�เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย 
  ผลการประเมินพัฒนาการของผู$เรียนชั้นอนุบาลป2ท่ี 1 - 2  โรงเรียนได$ทําการประเมินพัฒนาการด$าน
ร@างกาย  ด$านอารมณE  ด$านสังคม  และด$านสติปOญญา  แสดงผลการประเมินดังตารางต@อไปนี้ 
 

ชั้นอนุบาล 
ป-ท่ี 

จํานวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการด�าน 
รวม 

เฉลี่ย 
รวม 

ระดับ 
คุณภาพ ร4างกาย อารมณ8 สังคม สติป3ญญา 

1 71 ๒.๗๕๔ ๒.๖๗๗ ๒.๕๒๘ ๒.๖๖๕ ๑๐.๖๒ ๒.๖๕๖ ดี 
2 68 ๒.๖๔๗ ๒.๕๓๕ ๒.๗๔๓ ๒.๖๖๕ ๑๐.๕๙ ๒.๖๔๘ ดี 

เฉลี่ยรวม  ๒.๗๐๐ ๒.๖๐๖ ๒.๖๓๖ ๒.๖๖๕  ๒.๖๕๒  
ระดับคุณภาพ  ดี ดี ดี ดี   ดี 

 

  สรุปผลการประเมินพัฒนาการของผู�เรียนป-การศึกษา ๒๕๕๗ 
  ผลการประเมินพัฒนาการของผู�เรียนชั้นอนุบาลป-ท่ี 1 

 พัฒนาการด$านร@างกาย    มีค@าเฉลีย่  ๒.๗๕๔  ระดับคุณภาพ  ดี 
 พัฒนาการด$านอารมณE    มีค@าเฉลีย่  ๒.๖๗๗  ระดับคุณภาพ  ดี 
 พัฒนาการด$านสังคม  มีค@าเฉลีย่  ๒.๕๒๘  ระดับคุณภาพ  ดี 
 พัฒนาการด$านสติปOญญา  มีค@าเฉลีย่  ๒.๖๖๕  ระดับคุณภาพ  ดี 
 เฉลี่ยรวมท้ัง 4  ด�าน  มีค4าเฉลี่ย  ๒.๖๕๖  ระดับคุณภาพ  ดี 

  

  ผลการประเมินพัฒนาการของผู�เรียนชั้นอนุบาลป-ท่ี 2 
 พัฒนาการด$านร@างกาย    มีค@าเฉลีย่  ๒.๖๔๗  ระดับคุณภาพ  ดี 
 พัฒนาการด$านอารมณE    มีค@าเฉลีย่  ๒.๕๓๕  ระดับคุณภาพ  ดี 
 พัฒนาการด$านสังคม  มีค@าเฉลีย่  ๒.๗๔๓  ระดับคุณภาพ  ดี  
 พัฒนาการด$านสติปOญญา  มีค@าเฉลีย่  ๒.๖๖๕  ระดับคุณภาพ  ดี 
 เฉลี่ยรวมท้ัง 4  ด�าน  มีค4าเฉลี่ย  ๒.๖๔๘  ระดับคุณภาพ  ดี 
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 4.2  ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู�เรียน 
 การประเมินสมรรถนะสําคัญของผู$เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
โดยใช$เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีกรมส@งเสริมการปกครองท$องถ่ินได$แต@งต้ังคณะทํางานประกอบด$วย 
ผู$ทรงคุณวุฒิ นักบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศกEผู$บริหารสถานศึกษา และครูปฏิบัติการสอน จัดทําข้ึนเพ่ือประเมินผล
การจัดการเรียนรู$นักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาป2ท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาป2ท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี 3 
 การประเมินในระดับชั้นประถมศึกษาป2ท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาป2ท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี 3 หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได$กําหนดตัวชี้วัดชั้นป2 เปFนเปPาหมายในการพัฒนาผู$เรียนแต@ละ
ชั้นป2ในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาป2ท่ี 1- มัธยมศึกษาป2ท่ี 3) จึงออกแบบเครื่องมือวัดสมรรถนะสําคัญ
ของผู$เรียน ดังนี้ 

 1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 2.  ความสามารถในการคิด 
 3.  ความสามารถในการแก$ปOญหา 
 4.  ความสามารถในการใช$ทักษะชีวิต 
 5.  ความสามารถในการใช$เทคโนโลยี 
 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) สังกัดเทศบาลตําบลอ$อมใหญ@ ได$ดําเนินการประเมิน
สมรรถนะสําคัญของผู$เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาป2ท่ี 3 จํานวน 70 คน ประถมศึกษาป2ท่ี 6 จํานวน 77 คน 
มัธยมศึกษาป2ท่ี 3 จํานวน  37  คน  รวมจํานวนนักเรียนท่ีเข$ารับการประเมิน จํานวน  184  คน โดยจัดการ
ประเมินในวันท่ี  ๒๓ เดือน กุมภาพันธE พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีผลการประเมินดังตารางต@อไปนี้ 
 

ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู�เรียนระดับช้ันประถมศึกษาป-ท่ี 3 

ระดับชั้น 

จํา
นว

นผู
�เข

�าส
อบ

(ค
น)

 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู�เรียนในด�านความสามารถในการ รวม สื่อสาร คิด แก�ป3ญหา ใช�ทักษะชีวิต ใช�เทคโนโลยี 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร�อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร�อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร�อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร�อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร�อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร�อ
ยล

ะ 

ประถมศึกษาป2ท่ี 3/1 34 5.56 55.59 5.85 58.53 5.59 55.88 5.41 54.12 4.85 48.53 27.26 54.53 

ประถมศึกษาป2ท่ี 3/2 36 6.11 61.11 6.11 61.11 5.47 54.72 4.58 45.83  4.36 43.61 26.64 53.28 

                     

รวม 70 11.67 116.70 11.96 119.64 11.06 110.61 10.00 99.95 9.21 92.14 53.90 107.81 

คะแนนเฉล่ีย  5.83 58.35 5.98 59.82 5.53 55.30 5.00 49.98 4.61 46.07 26.95 53.90 
ส4วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   0.28 2.76 0.13 1.29  0.06 0.58  0.41 4.14 0.25 2.46 0.31 0.63 

ร�อยละเฉล่ีย  58.35 58.35 59.82 59.82 55.30 55.30 49.98 49.98 46.07 46.07 53.90 53.90 
 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู�เรียน  ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาป-ท่ี 3 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  5.83  คิดเปFนร$อยละ  58.35 
๒. ความสามารถในการคิด     นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  5.98  คิดเปFนร$อยละ  59.82 
๓. ความสามารถในการแก$ปOญหา  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  5.53  คิดเปFนร$อยละ  55.30 
๔. ความสามารถในการใช$ทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  5.00  คิดเปFนร$อยละ  49.98 
๕. ความสามารถในการใช$เทคโนโลย ี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  4.61  คิดเปFนร$อยละ  46.07 
สมรรถนะสําคัญของผู�เรียนรวมทุกด�าน  นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 26.95 คิดเป<นร�อยละ 53.90 
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ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู�เรียนระดับช้ันประถมศึกษาป-ท่ี 6 

ระดับชั้น 
จํา

นว
นผู

�เข
�าส

อบ
(ค

น)
 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู�เรียนในด�านความสามารถในการ รวม 

สื่อสาร คิด แก�ป3ญหา ทักษะชีวิต ใช�เทคโนโลยี 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร�อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร�อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร�อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร�อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร�อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร�อ
ยล

ะ 

ประถมศึกษาป2ท่ี 6/1  40 6.05 60.50 6.13 61.25 5.63 56.25 6.28 62.75 4.10 41.00 28.18 56.35 
ประถมศึกษาป2ท่ี 6/2  37 6.38 63.78 5.68 56.76 5.54 55.41 6.65 66.49 3.92 39.19 28.16 56.32 
               

รวม 77 12.43 124.28 11.80 118.01 11.17 111.66 12.92 129.24 8.02 80.19 56.34 112.67 

คะแนนเฉล่ีย  6.21 62.14 5.90 59.00 5.58 55.83 6.46 64.62 4.01 40.09 28.17 56.34 
ส@วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   0.16 1.64 0.22 2.25 0.04 0.42 0.19 1.87 0.09 0.91 0.01 0.01 
ร$อยละเฉล่ีย  62.14 62.14 59.0 59.0 55.83 55.83 64.62 64.612 40.09 40.09 56.34 56.34 

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู�เรียน  ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาป-ท่ี 6 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  6.21  คิดเปFนร$อยละ  62.14 
๒. ความสามารถในการคิด     นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  5.90  คิดเปFนร$อยละ  59.00 
๓. ความสามารถในการแก$ปOญหา  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  5.58  คิดเปFนร$อยละ  55.83 
๔. ความสามารถในการใช$ทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  6.46  คิดเปFนร$อยละ  64.62 
๕. ความสามารถในการใช$เทคโนโลย ี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  4.01  คิดเปFนร$อยละ  40.09 
สมรรถนะสําคัญของผู�เรียนรวมทุกด�าน  นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 28.17 คิดเป<นร�อยละ 56.34 

 

ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู�เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป-ท่ี 3 

ระดับชั้น 

จํา
นว

นผู
�เข

�าส
อบ

(ค
น)

 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู�เรียนในด�านความสามารถในการ รวม สื่อสาร คิด แก�ป3ญหา ใช�ทักษะชีวิต ใช�เทคโนโลยี 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร�อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร�อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร�อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร�อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร�อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร�อ
ยล

ะ 
มัธยมศึกษาป2ท่ี 3/1 19 4.95 49.47 4.79 47.89 5.05 50.53 6.95 69.47 3.63 36.32 25.37 50.74 

มัธยมศึกษาป2ท่ี 3/2 18 5.11 51.11 5.67 56.67 5.22 52.22 6.44 64.44 3.28 32.78 25.72 51.44 
              

รวม 37 10.06 100.59 10.46 104.56 10.27 102.75 13.39 133.92 6.91 69.09 51.09 102.18 

คะแนนเฉล่ีย  5.03 50.29 5.23 52.28 5.14 51.37 6.70 66.96 3.45 34.55 25.55 51.09 

ส@วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.08 0.82 0.44 4.39 0.08 0.85 0.25 2.51 0.18 1.77 0.18 0.35 
ร$อยละเฉล่ีย  50.29 50.29 52.28 52.28 51.37 51.37 66.96 66.96 34.55 34.55 51.09 51.09 

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู�เรียน  ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป-ท่ี 3 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  5.03  คิดเปFนร$อยละ  50.29 
๒. ความสามารถในการคิด     นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  5.23  คิดเปFนร$อยละ  52.28 
๓. ความสามารถในการแก$ปOญหา  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  5.14  คิดเปFนร$อยละ  51.37 
๔. ความสามารถในการใช$ทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  6.70  คิดเปFนร$อยละ  66.96 
๕. ความสามารถในการใช$เทคโนโลย ี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  3.45  คิดเปFนร$อยละ  34.55 
สมรรถนะสําคัญของผู�เรียนรวมทุกด�าน  นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 25.55  คิดเป<นร�อยละ 51.09 
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 4.3   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ4มสาระทุกระดับช้ัน 
 4.3.1 ผลพัฒนาการเด็กระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

พัฒนาการด�าน 
จํานวนเด็กท่ีได�ผลการประเมินระดับคุณภาพ(คน) 

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

ดี พอใช� ปรับปรุง ดี พอใช� ปรับปรุง ดี พอใช� ปรับปรุง 
๑. ด$านร@างกาย 60 9 2 61 7 -    
๒. ด$านอารมณE-จิตใจ 63 8 - 62 6 -    
๓. ด$านสังคม 63 6 2 60 8 -    
๔. ด$านสติปOญญา 35 34 2 51 16 1    

รวม 71 68  
หมายเหตุ : ให$นําเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย 
 
 4.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไปทุกกลุ@มสาระการเรียนรู$ทุกระดับชั้น ป2การศึกษา 2557 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ4มสาระการเรียนรู� 
จํานวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

ร�อยละของนักเรียนท่ีได�ผลการเรยีนระดับดี(๓)ขึ้นไป ร�อยละ 
เฉลี่ยของ 
กลุ4มสาระ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

๑. ภาษาไทย ๔๓๘ 59.30 63.38 70.42 38.27 55.56 51.85 56.46 
๒. คณิตศาสตรE ๔๓๘ 69.77 73.24 77.46 62.96 46.91 35.80 61.02 
๓. วิทยาศาสตรE ๔๓๘ 44.19 70.42 66.20 18.52 35.80 64.20 49.89 
๔. สังคมศึกษาฯ ๔๓๘ 46.51 70.42 61.97 54.32 38.27 37.04 51.42 

ประวัติศาสตรE ๔๓๘ 38.37 59.15 61.97 43.21 32.10 85.19 53.33 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๓๘ 38.37 53.52 67.61 80.25 72.84 83.95 66.09 
๖. ศิลปะ ๔๓๘ 76.74 95.77 77.46 75.31 70.37 83.95 79.93 
๗. การงานอาชีพฯ ๔๓๘ 52.33 67.61 74.65 70.37 51.85 79.01 65.97 
๘. ภาษาต@างประเทศ ๔๓๘ 47.67 7.04 9.86 17.28 18.52 35.80 22.70 
ร�อยละเฉลี่ยของระดับชั้น 100 52.58 62.28 63.07 51.17 46.91 61.87  

 
0 
ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ@มสาระการเรียนรู$ 
จํานวนนักเรียนทั้งหมด ร�อยละของนักเรียนท่ีได�ผลการเรียนระดับดี(๓)ข้ึนไป ร$อยละ 

เฉลี่ย ม.1 ม.2 ม.3 
1. ภาษาไทย 179 22.95 58.90 33.33 38.39 
2. คณิตศาสตรE 179 16.39 27.40 17.78 20.52 
3. วิทยาศาสตรE 179 18.03 28.77 13.33 20.04 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 179 45.90 56.16 46.67 49.58 
5. ประวัติศาสตรE 179 34.43 45.21 26.67 35.44 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 179 73.77 71.23 48.89 64.63 
7. ศิลปะ 179 45.90 80.82 24.44 50.39 
8. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 179 55.74 76.71 68.89 67.11 
9. ภาษาต@างประเทศ 179 26.23 75.34 24.44 42.99 

ร�อยละเฉล่ียของระดับช้ัน 100 37.70 57.84 33.83  
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 4.4   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ป-การศึกษา   2557 

ระดับชั้น 
คะแนนเฉลี่ยรายกลุ4มสาระการเรียนรู� คะแนน

เฉล่ียรวม 
(ป-ป3จจุบนั) 

ป- 57 

คะแนน 
เฉล่ียรวม

ย�อนหลัง 1 ป- 
ป- 56 

ผลต4าง
คะแนน 2 ป- 

การศึกษา 
ภาษา 
ไทย 

สังคม 
ศกึษา 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณติ 
ศาสตร8 

วิทยา 
ศาสตร8 

สุข
ศกึษาฯ 

ศิลปะ การ
งานฯ 

ประถมศึกษาป-ที่ 6 46.81 52.43 28.89 32.09 42.01 56.16 50.95 60.11 46.18 46.68 -0.49 
มัธยมศึกษาป-ที่ 3 35.77 45.90 24.62 23.90 34.05 57.20 38.63 43.29 37.92 44.25 -6.33 

            
 

หมายเหตุ : ผลต4างคะแนนถ�าป-ป3จจุบันคะแนนเฉลี่ยมีผลต4างลดลงตํ่ากว4าป-ท่ีผ4านมาให�ใส4ค4าเป<นลบ 
 
 ๔.๕   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค8ป-การศึกษา  ๒๕๕๗ 

ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวน/ร�อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค8 
ดีเย่ียม ดี ผ4าน ไม4ผ4าน 

จํานวน ร$อยละ จํานวน ร$อยละ จํานวน ร$อยละ จํานวน ร$อยละ 
ประถมศึกษาป2ท่ี ๑ 86 3 3.49 70 81.40 13 15.12 1 1.47 
ประถมศึกษาป2ท่ี ๒ 71 - - 60 84.51 11 15.49 - - 
ประถมศึกษาป2ท่ี ๓ 71 50 70.42 20 28.17 1 1.41 - - 
ประถมศึกษาป2ท่ี ๔ 68 16 23.53 49 72.06 2 2.94 - - 
ประถมศึกษาป2ท่ี ๕ 62 20 32.26 23 37.10 19 30.65 - - 
ประถมศึกษาป2ท่ี ๖ 83 2 2.41 50 60.24 29 34.94 2 2.41 
มัธยมศึกษาป2ท่ี ๑ 62 30 48.39 18 29.03 14 22.58 - - 
มัธยมศึกษาป2ท่ี ๒ 73 41 56.16 22 30.14 10 13.70 - - 
มัธยมศึกษาป2ท่ี ๓ 42 28 66.67 14 33.33 - - - - 

รวม 618 190 326 99 3 
ร�อยละเฉล่ีย 100 30.74 52.75 16.02 0.49 

  
 ๔.๖   ผลการประเมินการอ4าน คิดวิเคราะห8 เขียน ป-การศึกษา  ๒๕๕๗ 

ระดับชั้น 
จํานวน
นกัเรียน
ทั้งหมด 

จํานวน/ร�อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ การอ4านคิด วิเคราะห8 และเขยีน 
ดีเย่ียม ดี ผ4าน ไม4ผ4าน 

จํานวน ร$อยละ จํานวน ร$อยละ จํานวน ร$อยละ จํานวน ร$อยละ 
ประถมศึกษาป2ท่ี ๑ 86 9 10.47 40 46.51 29 33.72 8 9.30 

ประถมศึกษาป2ท่ี ๒ 71 3 4.33 45 63.38 23 32.39 - - 

ประถมศึกษาป2ท่ี ๓  71 28 39.44 30 42.25 13 18.31 - - 

ประถมศึกษาป2ท่ี ๔ 68 12 17.65 44 64.71 11 16.18 1 1.47 

ประถมศึกษาป2ท่ี ๕ 62 13 20.97 30 48.39 19 30.65 - - 

ประถมศึกษาป2ท่ี ๖ 83 2 2.41 8 9.64 71 85.54 2 2.41 

มัธยมศึกษาป2ท่ี ๑ 62 33 53.33 14 22.58 15 24.19 - - 

มัธยมศึกษาป2ท่ี ๒ 73 24 32.88 41 56.16 8 10.96 - - 

มัธยมศึกษาป2ท่ี ๓ 42 22 52.38 20 47.62 - - - - 

รวม 618 146 272 189 11 
ร�อยละเฉลี่ย 100 23.62 44.01 30.58 1.78 
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 ๔.๗   ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนป-การศึกษา  ๒๕๕๗ 

ระดับชั้น 
จํานวนนกัเรียน

ทั้งหมด 

จํานวน/ร�อยละของนักเรียนที่ผ4านหรือไม4ผ4าน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 

ผ4าน ไม4ผ4าน 
จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

ประถมศึกษาป2ท่ี ๑ 86 86 100.00 - - 
ประถมศึกษาป2ท่ี ๒ 71 71 100.00 - - 
ประถมศึกษาป2ท่ี ๓ 71 71 100.00 - - 
ประถมศึกษาป2ท่ี ๔ 68 66 97.06 2 2.94 
ประถมศึกษาป2ท่ี ๕ 62 62 100.00 - - 
ประถมศึกษาป2ท่ี ๖ 83 81 97.59 2 2.41 
มัธยมศึกษาป2ท่ี ๑ 62 62 100.00 - - 
มัธยมศึกษาป2ท่ี ๒ 73 73 100.00 - - 
มัธยมศึกษาป2ท่ี ๓ 42 42 100.00 - - 

รวม 618 614 4 
ร�อยละเฉลี่ย 100 99.35 0.65 
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ตอนท่ี ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช� 

 
 จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท้ังระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ผลการประเมินพัฒนาการ และผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู$เรียนท้ัง ๕ ด$าน ท้ังในระดับชั้นประถมศึกษาป2ท่ี 
3 ระดับชั้นประถมศึกษาป2ท่ี 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี 3 สถานศึกษาได$วิเคราะหEข$อมูลเพ่ือสรุปผลการพัฒนา
และวางแนวทางการนําไปใช$พัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ดังนี้ 
 
๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 
    ๑.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

   
 

 มาตรฐานท่ี ๑ ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ8การเรียนรู�ท่ีเน�นเด็ก
เป<นสําคัญ 
  คณะครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีจริยธรรม  คุณธรรมเป0นท่ียอมรับของชุมชน  เป0นตัวอย/างท่ีดีแก/ผู�เรียน  
เสียสละอุทิศตน  มุ/งม่ันท่ีจะพัฒนาผู�เรียนและการเรียนการสอน  ใช�วิธีการประเมินผลอย/างหลากหลายและนําผลท่ี
ได�มาปรับปรุงแก�ไข พัฒนาคุณภาพการสอน  ครูมีวุฒิและความรู�ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ  ท้ังยังเอาใจใส/
ผู�เรียนท้ังด�านการเรียนความประพฤติ  ทําให�คณะครู  ผู�เรียน  ผู�ปกครอง  และชุมชนให�ความร/วมมือช/วยเหลือกับ
ทางโรงเรียนเป0นอย/างดี 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู%บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู%นํา และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา 
 ผู�บริหารมีภาวะผู�นํา  บริหารจัดการแบบมีส/วนร/วม   มีการกระจายอํานาจและมีหลักการในการมอบ หมาย
งาน ปฏิบัติตนเป0นตัวอย/าง มีวิสัยทัศน.กว�างไกล  มีความคิดริเริ่ม และเป0นผู�นําทางวิชาการ  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  มอบหมายงานให�ตามวิชาเอก/โท  และตามความถนัด  ทําให�ผู�เก่ียวข�องพอใจมุ/งม่ันปฏิบัติ งานให�สําเร็จ
และเกิดผลดี  แต/งกายสุภาพ  มีสุขอนามัยดี  วางตนได�เหมาะสมกับเกียรติยศและศักด์ิศรี   

มาตรฐานท่ี ๓ สถานศึกษามีจํานวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดล�อมท่ีส4งเสริมสนับสนุนให�เป<นสังคม 
แห4งการเรียนรู� 
 สถานศึกษามีจํานวนผู�เรียนและอายุตามเกณฑ.  และยังได�รับความนิยมจากผู�ปกครอง  โดยผู�ปกครองส/งบุตร
หลานเข�ามาเรียนจํานวนมาก  ท้ังนี้เพราะความมุ/งม่ันและอุทิศตนในการพัฒนาการเรียนการสอนท้ังของคณะครูและ
ผู�บริหาร  ทําให�สถานศึกษาได�รับความเชื่อม่ันและพึงพอใจจากชุมชน  และนอกจากนั้นสถานศึกษายังมีอาคารเรียน  
ห�องเรียน  ห�องพิเศษ เช/น ห�องคอมพิวเตอร. ห�องดนตรี ห�องนาฏศิลปh  ห�องพยาบาล  ห�องวิทยาศาสตร. ห�องเรียน
ภาษาอังกฤษ ห�องสมุด ห�องเรียนรู�ท่ีมีอุปกรณ.เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ  นวัตกรรมและสื่อต/าง ๆ ท่ีเอ้ือต/อ
การจัดการศึกษาพอสมควร  จัดทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือให�เกิดประโยชน.แก/คณะครู  และผู�เรียนในการจัด
การศึกษาและมีเพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานท่ี ๔ สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช�โรงเรียนเป<นฐาน 
 สถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีส/วนร/วมและกระจายอํานาจ   มีการจัดทําแผนการปฏิบัติการประจําป8  
แผนกลยุทธ.ท่ีสอดคล�องกับหลักการจัดการศึกษาของชาติ  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู�บริหาร  ครู  ชุมชน  ผู�เรียน  
ร/วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน  มีการประเมินผลและนําผลมาปรับปรุง
พัฒนางานและจัดทํารายงานประจําป8เสนอต/อหน/วยงานต�นสังกัดและเผยแพร/ต/อสาธารณชน 

มาตรฐานท่ี ๕ สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยท่ีเน�นเด็กเป<นสําคัญ 
 ครูปฐมวัยมีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเหมาะสมกับผู�เรียนและท�องถ่ิน   มีการพัฒนาบุคลากรให�
การอบรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�อย/างต/อเนื่อง    มีการทําแผนการจัดการเรียนรู� ประสบการณ.เรียนรู�  รวมท้ัง
การใช�สื่อ แหล/งเรียนรู�ท้ังในและนอกสถานศึกษา  พัฒนาผู�เรียนให�มีความพร�อมท้ังทางร/างกาย  สติปDญญา  อารมณ.  
และสังคม 

มาตรฐานท่ี ๖ สถานศึกษาสนุบสนุนการใช�แหล4งเรียนรู�และภูมิป3ญญาท�องถ่ิน 
 สถานศึกษามีการแหล/งเรียนรู�ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  ภูมิปDญญาท�องถ่ิน เป0นสื่อการเรียนการ
สอน  ให�ผู�เรียนได�ศึกษาค�นคว�า  ทําให�ผู�เรียนภาคภูมิใจและรักท�องถ่ินของตนเองมากข้ึน 

มาตรฐานท่ี ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สถานศึกษาจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ  มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษา   ดําเนินงานประเมิน

คุณภาพตามาตรฐานการศึกษาขององค.กรปกครองส/วนท�องถ่ิน  มีการจัดทําโครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  และจัดทํารายงานคุณภาพประจําป8เพ่ือรายงานต�นสังกัดและสาธารณชน มีการแต/งต้ังคณะกรรมการ
วางแผนการประเมินและนําผลมาดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพให�มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

มาตรฐานท่ี ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป<นมาตรการเสริม 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให�สูงข้ึน 
 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให�ผู�เรียนได�แสดงความถนัดและความสามารถพิเศษของผู�เรียนให�เต็มตาม
ศักยภาพ  จัดกิจกรรมท่ีส/งเสริมสนับสนุนด�านวิชาการ เช/น กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมสัปดาห.ห�องสมุด  กิจกรรม
สัปดาห.วิทยาศาสตร.  กิจกรรมท่ีสนับสนุนด�านการพัฒนาทางด�านร/างกาย เช/น กิจกรรมแข/งขันกีฬาสีประจําป8  
กิจกรรมท่ีสนับสนุนปลูกฝDงความเป0นประชาธิปไตย เช/น การเลือกต้ังกรรมการนักเรียนประจําป8  กิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
การอนุรักษ.วัฒนธรรมประเพณี เช/น กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันเข�าพรรษา กิจกรรมท่ีปลูกฝDงความกตัญpู
กตเวที เช/น กิจกรรมวันวันแม/แห/งชาติและกิจกรรมวันพ/อแห/งชาติ และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีช/วยสืบสานและสร�างสรรค.
วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปDญญาไทยและค/านิยมท่ีดีงาม  ปลูกฝDงและส/งเสริมความเป0นประชาธิปไตย 
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 มาตรฐานท่ี ๙  เด็กมีการพัฒนาด�านร4างกายเหมาะสมกับวัย 
 ผู�เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพ และปfองกันตนเองจากเกิดอุบัติเหตุ มีน้ําหนัก ส/วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ. ครูผู�ได�จัดกิจกรรมท่ีส/งเสริมให�ผู�เรียนรู�จักดูแลสุขภาพร/างกาย เช/น แปรงฟDนหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน 

มาตรฐานท่ี ๑๐  เด็กมีพัฒนาการด�านอารมณ8 และจิตใจเหมาะสมตามวัย 
 ผู�เรียนมีสุขภาพจิตดี มีความม่ันใจ ยิ้มแย�มแจ/มใส ร/าเริง กล�าแสดงออกอย/างเหมาะสม   มีมนุษยสัมพันธ.ท่ีดี
เข�ากับเพ่ือน ครูได�ดี 

มาตรฐานท่ี ๑๑  เด็กมีพัฒนาการด�านสังคมเหมาะสมตามวัย 
 ผู�เรียนมีมนุษยสัมพันธ.ท่ีดีกับเพ่ือนร/วมห�อง มีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  ต้ังใจและมีความพยายาม
ท่ีจะทํางานให�ดี  สามารถทํางานร/วมกับเพ่ือนอย/างมีความสุขและมีเจตคติท่ีดีต/อการทํางาน 

มาตรฐานท่ี ๑๒  เด็กมีพัฒนาการด�านสติป3ญญาเหมาะสมตามวัย 
 ผู�เรียนมีทักษะในการใช�กล�ามเนื้อใหญ/กล�ามเนื้อเล็กได�อย/างคล/องแคล/ว  มีการสังเกต  สํารวจ  และการกะ
ประมาณ   มีทักษะในการสื่อสารและสามารถใช�ประสาทสัมผัสท้ัง  ๕  ได�พอสมควร  สามารถบอกสิ่งต/าง ๆ รอบตัว
และตัวเอง  นักเรียนมีความสนใจหนังสือต/างๆ ท่ีได�พบเห็นและรู�จักการต้ังคําถามเพ่ือหาคําตอบท่ีต�อง การรู�ได�ด�วย
ตนเองท้ังจากการดูและการเล/าเรื่องของครู 

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป@าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน8 และจุดเน�น 
 ผู�ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความสะอาด ความเป0นระเบียบเรียบร�อยและให�บริการด�านสถานท่ี 
วัสดุ อุปกรณ.  วิชาการ และอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา เข�าร/วมเป0นคณะกรรมการศึกษา ให�ความร/วมมือในการจัด
กิจกรรมท่ีสนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษา  และให�การสนับสนุนทรัพยากรปDจจัยต/างๆ ในการจัดและพัฒนา
การศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี ๑๔  ผู�บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับของผู�ปกครองและชุมชน 
 ผู�ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจ ยอมรับความรู� ความสามารถ ทักษะ การกีฬา ความมีวินัย จริยธรรม และ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค.ของผู�เรียน ตลอดจนมีความพึงพอใจในความประพฤติ การปฏิบัติตนตามมาตรฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของผู�บริหารสถานศึกษาและครู พึงพอใจในการให�คําปรึกษา แนะนําตลอดจนการช/วยเหลือด�าน
อ่ืน ๆ แก/ชุมชนและส/วนร/วม 
 ๒.๒ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 
 

มาตรฐานท่ี ๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป<นสําคัญ 
 คณะครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีจริยธรรม  คุณธรรมเป0นท่ียอมรับของชุมชน  เป0นตัวอย/างท่ีดีแก/ผู�เรียน  
เสียสละอุทิศตน  มุ/งม่ันท่ีจะพัฒนาผู�เรียนและการเรียนการสอน  ใช�วิธีการประเมินผลอย/างหลากหลายและนําผลท่ี
ได�มาปรับปรุงแก�ไข พัฒนาคุณภาพการสอน  ครูมีวุฒิและความรู�ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ  ท้ังยังเอาใจใส/

ด�านผลผลิตทางการศึกษา 
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ผู�เรียนท้ังด�านการเรียนความประพฤติ  ทําให�คณะครู  ผู�เรียน  ผู�ปกครอง  และชุมชนให�ความร/วมมือช/วยเหลือกับ
ทางโรงเรียนเป0นอย/างดี 

 มาตรฐานท่ี ๒  ผู%บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู%นํา และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา 
 ผู�บริหารมีภาวะผู�นํา  บริหารจัดการแบบมีส/วนร/วม   มีการกระจายอํานาจและมีหลักการในการมอบ หมาย
งาน ปฏิบัติตนเป0นตัวอย/าง มีวิสัยทัศน.กว�างไกล  มีความคิดริเริ่ม และเป0นผู�นําทางวิชาการ  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  มอบหมายงานให�ตามวิชาเอก/โท  และตามความถนัด  ทําให�ผู�เก่ียวข�องพอใจมุ/งม่ันปฏิบัติ งานให�สําเร็จ
และเกิดผลดี  แต/งกายสุภาพ  มีสุขอนามัยดี  วางตนได�เหมาะสมกับเกียรติยศและศักด์ิศรี   

มาตรฐานท่ี ๓  สถานศึกษามีจํานวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดล�อมท่ีส4งเสริมสนับสนุนให�เป<น
สังคมแห4งการเรียนรู� 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล�อมท่ีส/งเสริมการพัฒนาของผู�เรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
สามารถศึกษาและค�นคว�าด�วยตนเองได�ในทุกท่ี  ท้ังตามธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีสถานศึกษาจัดให�  มีกิจกรรม
ส/งเสริมการใช�แหล/งเรียนรู�ท้ังในและนอกสถานศึกษา   มีกิจกรรมท่ีส/งเสริมสุขภาพและอนามัย  ตลอดจนความ
ปลอดภัยในด�านต/างๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสถานศึกษา  ประเมินและนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงงาน
ทุกครั้ง 
 

 

 

มาตรฐานท่ี ๔  สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช�โรงเรียนเป<นฐาน 
สถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีส/วนร/วมและกระจายอํานาจ   มีการจัดทําแผนการปฏิบัติการประจําป8  

แผนกลยุทธ.ท่ีสอดคล�องกับหลักการจัดการศึกษาของชาติ  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู�บริหาร  ครู  ชุมชน  ผู�เรียน  
ร/วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน  มีการประเมินผลและนําผลมาปรับปรุง
พัฒนางานและจัดทํารายงานประจําป8เสนอต/อหน/วยงานต�นสังกัดและเผยแพร/ต/อสาธารณชน 

มาตรฐานท่ี ๕  สถานศึกษาจัดทําและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน�นผู�เรียนเป<นสําคัญ 
สถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล�องกับความต�องการของท�องถ่ิน  ครูจัดทําแผนการ

เรียนรู�ท่ีตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู�เรียน  มีการจัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน เช/น 
กิจกรรมวิทยาศาสตร. กิจกรรมวันภาษาไทยเป0นต�น มีการนิเทศและนําผลมาพัฒนาปรับปรุง  มีสื่อท้ังเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต/างๆ รวมท้ังแหล/งการเรียนรู�และภูมิปDญญาท�องถ่ินเพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�เต็มตามศักยภาพ 

มาตรฐานท่ี ๖  สถานศึกษาสนุบสนุนการใช�แหล4งเรียนรู�และภูมิป3ญญาท�องถ่ิน 
สถานศึกษามีการแหล/งเรียนรู�ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา   ภูมิปDญญาท�องถ่ิน เป0นสื่อการเรียนการ

สอน  ให�ผู�เรียนได�ศึกษาค�นคว�า  ทําให�ผู�เรียนภาคภูมิใจและรักท�องถ่ินของตนเองมากข้ึน 

มาตรฐานท่ี ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สถานศึกษาจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ  มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษา   ดําเนินงาน ประเมิน

คุณภาพและจัดทํารายงานคุณภาพประจําป8เพ่ือรายงานต�นสังกัดและสาธารณชน   หน/วยงานต�นสังกัดและ

ด�านกระบวนการทางการศึกษา 
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สถานศึกษาร/วมกันดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ  แต/งต้ังคณะกรรมการวางแผนการประเมินและนําผลมา
ดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพให�มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

มาตรฐานท่ี ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป<นมาตรการเสริม 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให�สูงข้ึน 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให�ผู�เรียนได�แสดงความถนัดและความสามารถพิเศษของผู�เรียนให�เต็มตาม
ศักยภาพ  จัดกิจกรรมท่ีส/งเสริมสนับสนุนด�านวิชาการ เช/น กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมสัปดาห.ห�องสมุด  กิจกรรม
สัปดาห.วิทยาศาสตร.  กิจกรรมท่ีสนับสนุนด�านการพัฒนาทางด�านร/างกาย เช/น กิจกรรมแข/งขันกีฬาสีประจําป8  
กิจกรรมท่ีสนับสนุนปลูกฝDงความเป0นประชาธิปไตย เช/น การเลือกต้ังกรรมการนักเรียนประจําป8  กิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
การอนุรักษ.วัฒนธรรมประเพณี เช/น กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันเข�าพรรษา กิจกรรมท่ีปลูกฝDงความกตัญpู
กตเวที เช/น กิจกรรมวันวันแม/แห/งชาติและกิจกรรมวันพ/อแห/งชาติ และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีช/วยสืบสานและสร�างสรรค.
วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปDญญาไทยและค/านิยมท่ีดีงาม  ปลูกฝDงและส/งเสริมความเป0นประชาธิปไตย 
 
 
 
  

มาตรฐานท่ี ๙  ผู�เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค4านิยมท่ีพึงประสงค8 
ผู�เรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักธรรมเบ้ืองต�นของ

ศาสนาท่ีตนนับถือ แต/งกายสุภาพเรียบร�อย มีสัมมาคารวะต/อพ/อ แม/ ครูและผู�ใหญ/  มีความซ่ือสัตย.สุจริต มีความ
กตัญpูกตเวที มีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟstอเผื่อแผ/ ประหยัดรู�จักใช�ทรัพย.สิ่งของส/วนตนและส/วนรวมอย/างคุ�มค/า  ภูมิใจใน
วัฒนธรรมและความเป0นไทย  ตระหนัก  รู�คุณค/า  ร/วมอนุรักษ.และพัฒนาสิ่งแวดล�อม 

มาตรฐานท่ี ๑๐  ผู�เรียนมีความรู�และสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรสู4ประชาคมอาเซียน 
ผู�เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัด  สามารถใช�ภาษาพูดและนําเสนอข�อมูลด�วยความ

ถูกต�อง และสามารถใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�ได�เหมาะสมกับกาลเทศะและวิธีการ 

มาตรฐานท่ี ๑๑  ผู�เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน  สามารถทํางานร4วมกับผู�อ่ืนได� และมีเจต
คติท่ีดีต4ออาชีพสุจริต 

ผู�เรียนมีทักษะในการจัดการและทํางานให�สําเร็จ   มีความพากเพียรพยายาม  ขยัน   อดทน   ละเอียด
รอบคอบในการทํางาน ทํางานร/วมกับผู�อ่ืนได�อย/างมีความสุข  พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง ทํางาน
ร/วมกับผู�อ่ืนได� มีความรู�สึกท่ีดีต/ออาชีพสุจริต 

มาตรฐานท่ี ๑๒  ผู�เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู4ร4วมกันในสังคมได�อย4างมีความสุข 
ผู�เรียนสามารถเปรียบเทียบ จัดลําดับข�อมูล ตรวจสอบ เชื่อมโยงและสรุปเหตุผลจนสามารถ คาดการณ. 

กําหนดเปfาหมาย และแนวทางการตัดสินใจได� มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค. มีจินตนาการ 

มาตรฐานท่ี ๑๓  ผู�เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง รักการเรียนรู� และพัฒนาตนเองอย4าง
ต4อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู�เรียนสนใจแสวงหาความรู�จากแหล/งเรียนรู�ต/างๆ รู�จักการสรุปประเด็น และจดบันทึกข�อมูลความรู�ท่ีได�จาก
แหล/งเรียนรู�  มีวิธีการเรียนรู�ของตนเอง สามารถเรียนรู�ร/วมกับผู�อ่ืน และสนุกกับการเรียนรู� 

ด�านผลผลิตทางการศึกษา 
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มาตรฐานท่ี ๑๔  ผู�เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 
ผู�เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพ และปfองกันตนเองจากเกิดอุบัติเหตุ มีน้ําหนัก ส/วนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ.  ปfองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให�โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงต/อความรุนแรง 
โรคภัยและอุบัติเหตุ มีความม่ันใจ ยิ้มแย�มแจ/มใส ร/าเริง กล�าแสดงออกอย/างเหมาะสม   มีมนุษยสัมพันธ.ท่ีดีเข�ากับ
เพ่ือน ครูได�ดี   ร/วมกิจกรรมนันทนาการหรือกิจกรรมทางวิชาการท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึน 

มาตรฐานท่ี ๑๕  สถานศึกษาบรรลุผลตามเป@าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน8 และจุดเน�น 
ผู�ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความสะอาด ความเป0นระเบียบเรียบร�อยและให�บริการด�านสถานท่ี 

วัสดุ อุปกรณ. วิชาการ และอ่ืน ๆ ของสถานศึกษาแก/ชุมชน เข�าร/วมเป0นคณะกรรมการศึกษา ให�ความร/วมมือในการ
จัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษา  และให�การสนับสนุนทรัพยากรปDจจัยต/างๆ ในการจัดและพัฒนา
การศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๑๖  ผู�บริหารสถานศึกษา ครู และผู�เรียนมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับของผู�ปกครองและชุมชน 
 ผู�ปกครองชุมชนมีความพึงพอใจ ยอมรับความรู� ความสามารถ ทักษะ การกีฬา ความมีวินัย จริยธรรม และ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค.ของผู�เรียน ตลอดจนมีความพึงพอใจในความประพฤติ การปฏิบัติตนตามมาตรฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของผู�บริหารสถานศึกษาและครู พึงพอใจในการให�คําปรึกษา แนะนําตลอดจนการช/วยเหลือด�าน
อ่ืน ๆ แก/ชุมชนและส/วนร/วม 

 
โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบผลสําเร็จ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ป3จจัยสนับสนุน 

๑. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา บุคลากรทุกฝqายให$การสนับสนุน 

๒. โครงการประกันคุณภาพภายใน ความพร$อมเพรียงของบุคลากรในฝqาย 

๓. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฝqายบริหารให$ความสนใจ 

๔. โครงการวิจัยในชั้นเรียน การแก$ไขปOญหาของนักเรียน 

๕. โครงการนิเทศภายใน การแก$ไขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๖. โครงการเข$าค@ายวิชาการ การเสริมความรู$นอกห$องเรียน 
 

โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบผลสําเร็จ (ต@อ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ป3จจัยสนับสนุน 

๗. โครงการส@งเสริมความเปFนทางวิชาการ การส@งนักเรียนเข$าร@วมแข@งขันความสามารถทางวิชาการ 

๘. โครงการเข$าค@ายคุณธรรมจริยธรรม ผู$เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคEได$รับการพัฒนาดีข้ึน 

๙. โครงการเข$าค@ายลูกเสือเนตรนารี ผู$เรียนกล$าแสดงออกมากข้ึน 

๑๐. โครงการแข@งขันกีฬาสี ผู$เรียนมีการแสดงออกในด$านความสามัคคี 

๑๑. โครงการทัศนศึกษาแหล@งเรียนรู$ ผู$เรียนได$ประสบการณEตรง 

๑๒. โครงการส@งเสริมทักษะชีวิต ผู$เรียนมีทักษะชีวิต รู$จักการแก$ปOญหา 
๑๓. โครงการส@งเสริมสุนทรียทางด$นดนตรี ผู$เรียนได$ใช$เวลาว@างให$เกิดประโยชนE 
๑๔. โครงการส@งเสริมและอนุรักษEศ ิลปวัฒนธรรมไทย ผู$เรียนได$ใช$เวลาว@างให$เกิดประโยชนE 
๑๕. โครงการซ@อมแซมประตูเหล็กอาคาร ๓ และ ๔ ปPองกันทรัพยEสินของทางราชการ 
๑๖. โครงการซ@อมฝPาเพดานอาคาร ๓ ปPองกันนกพิราบเข$าไปทํารัง 
๑๗. โครงการพัฒนาอาคารอเนกประสงคE ติดต้ังพัดลมและไฟฟPา 
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๑๘. โครงการสร$างหลังคาเชื่อมต@อระหว@างอาคาร ๓ ปPองกันแดดฝน 
       และอาคาร ๔  
๑๙. โครงการสัมพันธEชุมชน ชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอน 
๒๐. โครงการส@งเสริมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑE 
๒๑. โครงการพัฒนาภูมิทัศนEหน$าอาคาร ๔ ปูตัวหนอน 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรมท่ีไม4ประสบผลสําเร็จ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 

๑. โครงการอาเซียนศึกษา ผู$เสนอราคารายการวัสดุครุภัณฑEไม@ตรงวัตถุประสงคE 
๒. โครงการพัฒนาทักษะทางด$านวิทยาศาสตรE เง่ือนไขทางด$านเวลา  

๓. โครงการส@งเสริมทักษะด$านกีฬาของนักเรียน เง่ือนไขทางด$านเวลา 

  

  

  

 
๒.  จุดเด4นและจุดท่ีควรพัฒนา 
      ๒.๑ วิเคราะห8สถานศึกษาจากผลการประเมิน 

ปDจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดเด/น จุดอ/อน 

1.  ผู�บริหารมีภาวะผู�นํา  มีคุณธรรม  จริยธรรม   
มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค.  ใฝGรู�และกล�าเปลี่ยนแปลง 
2.  ผู�บริหารมีวิสัยทัศน.  มีมนุษย.สัมพันธ.  มีเทคนิคในการ
บริหาร  
3.  ผู�บริหารส/งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา  
จัดให�มีระบบการประเมินคุณภาพภายใน 
4.   ส/งเสริมการใช�แหล/งเรียนรู�นอกสถานศึกษาอย/าง
หลากหลาย 
5.  ครูมีมนุษยสัมพันธ.ท่ีดี  มีความรู�ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน 
6.  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  พูดจาไพเราะ  แต/งกายสุภาพ
เรียบร�อย  มีความรับผิดชอบต/อหน�าท่ี 
7.  ครูเป0นแบบอย/างท่ีดีในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี  
อนุรักษ.สิ่งแวดล�อมและประหยัดทรัพยากร 
8.  จัดระดมทรัพยากรต/าง ๆ เพ่ือส/งเสริมการเรียนรู�ของ
นักเรียน  
9. จัดกิจกรรมและส/งเสริมให�นักเรียนได�แสดงออกอย/าง
หลากหลาย 

1. พัฒนาแหล/งเรียนรู�และสื่อ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การเรียนของนักเรียน  เช/น  ห�องสมุดให�ทันสมัย 
และมีหนังสือสําหรับค�นคว�าท่ีหลากหลาย 
2. พัฒนาสนามเด็กเล/น และจัดหาอุปกรณ.ให�
เพียงพอ 
3. พัฒนาผลสัมฤทธ.ทางการเรียนให�สูงข้ึน 
4. พัฒนาบุคลากรให�มีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย/างมีประสิทธิภาพและเน�นผู�เรียนเป0น
สําคัญ  และส/งเสริมให�ครูใช�กระบวนวิจัยในชั้นเรียน
มาพัฒนาศักยภาพผู�เรียน  ฝUกฝนให�ผู�เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง  รักการเรียนรู� และ
พัฒนาตนเองอย/างต/อเนื่อง 
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10.  มุ/งเน�นคุณภาพของผู�เรียนให�สอดคล�องกับความต�องการ
ของหลักสูตร 
11.  สถานศึกษาให�ความร/วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรม
ต/างๆซ่ึงกันและกัน 
12. หน/วยงานต�นสังกัดให�การสนับสนุนการจัดการศึกษาด�วย
การจัดหาครูในกลุ/มสาระท่ีขาดแคลนมาเพ่ิม 
 
 
 

วิเคราะห8สถานศึกษาจากผลการประเมิน (ต@อ) 
ปDจจัยภายนอกสถานศึกษา 

จุดเด/น จุดอ/อน 
1.  บริเวณโดยรอบสถานศึกษามีโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กและขนาดกลางต้ังอยู/รายรอบทําให�เกิดการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาได�หลากหลายรูปแบบ 
2.  โรงเรียนต้ังอยู/ในแหล/งชุมชน  การคมนาคมสะดวก 
3.  มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยการจัด   
อบรมและศึกษาดูงาน 
4.  โรงเรียนได�รับการยอมรับจากชุมชน 
5.  มีแหล/งเรียนรู�และสถานท่ีสําคัญใกล�สถานศึกษา   
 

1. สถานศึกษามีบริเวณคับแคบไม/เหมาะสมกับจํานวน
นักเรียน  การขยายพ้ืนท่ีดําเนินการไม/ได�เพราะติดวัด ลํา
คลองและถนน  การส/งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
กลางแจ�งให�นักเรียนจึงกระทําไม/ได�ครบทุกกิจกรรม 
3. การใช�เทคโนโลยีผู�เรียนมุ/งเน�นการเล/นเกมมากกว/า
การค�นหาความรู� 
4.  สถานศึกษาอยู/ในแหล/งชุมชนท่ีมีภาวะเสี่ยง  

 

 
 

      ๒.๒ นวัตกรรมหรือตัวอย4างการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป<นประโยชน8ต4อบุคคล 
            และหน4วยงานอ่ืน (รวมถึงอัตลักษณ8 และเอกลักษณ8 ของสถานศึกษา) 

๑) ........................................................................................................................................................... 
๒) ........................................................................................................................................................... 
๓) ........................................................................................................................................................... 
     
 

๓. ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 ๑.  ส/งเสริมให�ครูจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาผู�เรียนด�านทักษะการคิดวิเคราะห.  สังเคราะห.  แก�ปDญหาและ
ใช�ชุมชนเป0นแหล/งการเรียนรู�  ตลอดจนผู�เรียนสามารถปฏิบัติงานได�ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร.  และใช�ข�อมูล
มาเปรียบเทียบเพ่ือช/วยในการตัดสินใจ 
           ๒. ส/งเสริมให�ครูสอดแทรกจริยธรรม  คุณธรรม  การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  อนุรักษ.สิ่งแวดล�อมเพ่ือให�รู�จักดํารงชีวิตอย/างพอเพียงและร/วมมือนุรักษ.พลังงานเพ่ือลดภาวะ
โลกร�อน 
 ๓. จัดกิจกรรมให�ผู�เรียนใช�เวลาว/างให�เกิดประโยชน.มากข้ึนและหลากหลาย  ผู�เรียนมีโอกาสได�เลือกตาม
ความสนใจและความถนัดตามศักยภาพของตนเอง   และรู�จักการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการออกแบบ  ศึกษาค�นคว�า
ให�มากข้ึน 
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 ๔.  ส/งเสริมให�ผู�เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด�านศิลปะ  ดนตรี – นาฏศิลปh  และกีฬามากข้ึน  โดย
การจัดหาอุปกรณ.ต/างๆให�มากข้ึนและหลากหลาย   อาจผลิตข้ึนเองโดยสถานศึกษาจัดบริการวัสดุอุปกรณ.ให�  จัดซ้ือ
โดยใช�งบประมาณของเทศบาล 
 ๕.  มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย/างต/อเนื่อง  โดยการจัดให�มีการทัศนศึกษา  อบรม  ดูงาน  จัดหา
เอกสารและเทคโนโลยีต/างๆให�ครูได�ศึกษา  ค�นคว�า  พัฒนาการเรียนการสอนและใช�เทคโนโลยีได�ด�วยตนเอง 
 ๖.  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  รักษาวัฒนธรรมประเพณีและเป0นตัวอย/างท่ีดี  ชุมชนให�การยอมรับครูและ
โรงเรียนเป0นอย/างดี  ครูจึงต�องรักษาไว�ปฏิบัติให�ดียิ่งข้ึนและปฏิบัติได�ครบทุกคน 
 ๗.  ส/งเสริมให�ชุมชนเข�าร/วมมือกับโรงเรียนให�มากข้ึน  โดยคณะครูต�องเป0นผู�เสียสละ  จริงใจในการ
แก�ปDญหาต/างๆของเด็กและชุมชน  ช/วยเหลืองานต/างๆของชุมชน    
 ๘.  จัดภูมิทัศน.ให�ดูร/มรื่น  ปลอดภัย  และเอ้ือต/อการเรียนรู�ให�มากข้ึน  โดยใช�พ้ืนท่ีทุกส/วนให�เกิดประโยชน.
มากท่ีสุด 
 ๙.  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรท�องถ่ิน  ให�ทันต/อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  สอดคล�อง  
และเหมาะสมกับผู�เรียนเพ่ือให�ได�ประสิทธิภาพตรงตามเปfาหมาย 
         ๑๐.  จัดกิจกรรมต/างๆท่ีส/งเสริมให�ผู�เรียนรักการอ/าน   และติดตามการอ/านของนักเรียนอย/างต/อเนื่อง   
 

๔. ความต�องการและการช4วยเหลือ  
 ๑. .................................................................................................................................................................. 
 ๒. ................................................................................................................................................................... 
 
 
 

 
 
 
 

 การนําเสนอสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในตอนท่ี ๔ให$สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมในป2การศึกษาท่ีรายงานอย@างย@อๆ ว@าเปFนไปตามยุทธศาสตรEและแนวทางการพัฒนา 
ท่ีสถานศึกษากําหนดไว$หรือไม@/อย@างไร  ระบุผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนท้ังท่ีเปFนการส@งเสริมพัฒนาจุดเด@นและแก$ไข
จุดอ@อน ตามเปPาหมายของโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไว$ในแผนปฏิบัติการประจําป2 (ในตอนท่ี ๒) ปOจจัยท่ี
ส@งผลให$เกิดความสําเร็จหรือไม@สําเร็จตามเปPาหมาย พร$อมท้ังเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในป2ถัดไป โดยใช$ผลจากการดําเนินงานเปFนฐานในการวางแผนพร$อมท้ังระบุความต$องการและการ
ช@วยเหลือจากหน@วยงานต$นสังกัด 
 วิธีการนําเสนอ  เขียนเปFนข$อๆ หรือเขียนเปFนความเรียง ท้ังนี้สถานศึกษาสามารถออกแบบได$ตาม
ความเหมาะสม 
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ภาคผนวก 
• หลักฐาน ข$อมูลสําคัญ เอกสารอ$างอิงต@างๆ ภาพกิจกรรมสําคัญ ท่ีแสดงผลงานดีเด@นของสถานศึกษา 
• คําสั่งแต@งต้ังคณะทํางาน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
• รายงานการประชุมครั้งท่ีปรากฏว@าคณะกรรมการสถานศึกษาให$ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา 
• แบบรายงานคะแนนผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู$เรียนระดับสถานศึกษา(จากเวปไซตE

http://www.localschool.in.th) 
• รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู$ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงรายละเอียดทุกระดับ) 

ฯลฯ 
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 รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู� (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงรายละเอียดทุกระดับ) 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
        ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลป2ท่ี 1 

ระดับชั้น 
จํานวน 

เด็ก 
ที่ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค4าเฉลี่ย 

สรุป 
ระดับ

คุณภาพ 
พัฒนาการ 

ด�านร4างกาย 
ด�านอารมณ8

จิตใจ 
ด�าน 
สังคม 

ด�าน 
สติป3ญญา 

ค4าเฉลี่ย ค4าเฉลี่ย ค4าเฉลี่ย ค4าเฉลี่ย 
ชั้นอนุบาลป-ที่ 1/1 ๓๕ ๒.๖๕๓ ๒.๖๗๔ ๒.๕๑๖ ๒.๖๕๐ ๑๐.๔๙ ๒.๖๒๓ ดี 
ชั้นอนุบาลป-ที่ 1/2 ๓๖ ๒.๘๕๔ ๒.๖๘๐ ๒.๕๔๐ ๒.๖๘๐ ๑๐.๗๕ ๒.๖๘๙ ดี 

         
รวม ๗๑ ๕.๕๐๗ ๕.๓๕๔ ๕.๐๕๖ ๕.๓๓๐ ๒๑.๒๕ ๕.๓๑๒   

ค4าเฉลี่ย   ๒.๗๕๔ ๒.๖๗๗ ๒.๕๒๘ ๒.๖๖๕ ๑๐.๖๒ ๒.๖๕๖ ดี 
สรุประดับคุณภาพ  ดี ดี ดี ดี    
สรุปพัฒนาการ  ๓ ๓ ๓ ๓    

 
        ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลป2ท่ี 2 

ระดับชั้น 
จํานวน 

เด็ก 
ที่ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค4าเฉลี่ย 

สรุป 
ระดับ

คุณภาพ 
พัฒนาการ 

ด�านร4างกาย 
ด�านอารมณ8

จิตใจ 
ด�าน 
สังคม 

ด�าน 
สติป3ญญา 

ค4าเฉลี่ย ค4าเฉลี่ย ค4าเฉลี่ย ค4าเฉลี่ย 
ชั้นอนุบาลป-ที่๒/1 ๓3 ๒.๖๔๑ ๒.๕๙๐ ๒.๗๖๖ ๒.๖๕๐ ๑๐.๖๕ ๒.๖๖๒ ดี 
ชั้นอนุบาลป-ที่๒/2 ๓5 ๒.๖๕๓ ๒.๔๘๐ ๒.๗๒๐ ๒.๖๘๐ ๑๐.๕๓ ๒.๖๓๓ ดี 

         
รวม 68 ๕.๒๔๙ ๕.๐๗๐ ๕.๔๘๖ ๕.๓๓๐ ๒๑.๑๘ ๕.๒๙๕   

ค4าเฉลี่ย   ๒.๓๔๗ 90.50 ๒.๗๔๓ ๒.๖๖๕ ๑๐.๕๙ ๒.๖๔๘ ดี 
สรุประดับคุณภาพ  ดี ดี ดี ดี    
สรุปพัฒนาการ  ๓ ๓ ๓ ๓    

 

        (ให$นําเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ@มสาระการเรียนรู$ ชั้น ป.๑  ป2การศึกษา  ๒๕๕๗ 

กลุ4มสาระการเรียนรู� 

ชั้นประถมศึกษาป-ท่ี 1 จํานวน 
นักเรียนที่
ได�ระดับดี 
(๓)ขึ้นไป 

ร�อยละของ 
นักเรียนที่ 
ได�ระดับดี 
(๓)ขึ้นไป 

นักเรียน 
ที่เข�า
สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู� 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 86 8 8 6 7 6 10 16 25 51 59.30 
2. คณติศาสตรE 86 7 1 5 7 6 12 9 39 60 69.77 
3. วิทยาศาสตรE 86 5 13 10 9 11 10 14 14 38 44.19 
4. สังคมศึกษา ฯ 86 4 11 12 13 6 10 4 26 40 46.51 
5. ประวัติศาสตรE 86 6 6 14 12 16 21 6 6 33 38.37 
6. สุขศึกษาและพลฯ 86 1 1 6 6 34 20 8 5 33 38.37 
7. ศิลปะ 86 0 0 2 1 15 15 23 28 66 76.74 
8. การงานอาชีพฯ 86 8 4 7 6 16 6 17 22 45 52.33 
9. ภาษาต@างประเทศ 86 8 6 7 14 10 11 16 14 41 47.67 

            
รวม 86 47 56 69 75 120 115 113 179 407 473.26 

ร�อยละ 100 6.07 7.24 8.91 9.69 15.50 14.86 14.60 23.13 52.58 52.58 

... 
 
 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ@มสาระการเรียนรู$  ชั้น ป.๒  ป2การศึกษา  ๒๕๕๗ 

กลุ4มสาระการเรียนรู� 

ชั้นประถมศึกษาป-ท่ี 2 จํานวน 
นักเรียนที่
ได�ระดับดี 
(๓)ขึ้นไป 

ร�อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได�ระดับดี 
(๓)ขึ้นไป 

นกัเรียน 
ที่เข�า
สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู� 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 71 - 1 4 9 12 13 17 15 45 63.38 
2. คณติศาสตรE 71 - 2 6 2 9 13 14 25 52 73.24 
3. วิทยาศาสตรE 71 - 0 5 3 13 14 19 17 50 70.42 
4. สังคมศึกษา ฯ 71 - 2 1 5 13 15 11 24 50 70.42 
5. ประวัติศาสตรE 71 - 3 3 7 16 12 8 22 42 59.15 
6. สุขศึกษาและพลฯ 71 - - 2 14 17 20 12 6 38 53.52 
7. ศิลปะ 71 - - - 2 1 5 17 46 68 95.77 
8. การงานอาชีพฯ 71 - 2 7 7 7 15 17 16 48 67.61 
9. ภาษาต@างประเทศ 71 - 5 16 30 15 4 - 1 5 7.04 

            
รวม 71 - 15 44 79 103 111 115 172 398 560.56 

ร�อยละ 100 - 2.35 6.89 12.36 16.12 17.37 18.00 26.92 62.28 62.28 

 
 
 

… 
… 
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ@มสาระการเรียนรู$  ชั้น ป.๓  ป2การศึกษา  ๒๕๕๗ 

กลุ4มสาระการเรียนรู� 

ชั้นประถมศึกษาป-ท่ี 3 จํานวน 
นักเรียนที่
ได�ระดับดี 
(๓)ขึ้นไป 

ร�อยละของ 
นักเรียนที่ 
ได�ระดับดี 
(๓)ขึ้นไป 

นกัเรียน 
ที่เข�า
สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู� 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 71 - 2 3 4 12 10 16 24 50 70.42 
2. คณติศาสตรE 71 - 2 3 4 7 8 9 38 55 77.46 
3. วิทยาศาสตรE 71 - 2 5 10 7 14 17 16 47 66.20 
4. สังคมศึกษา ฯ 71 - 7 6 3 11 13 13 18 44 61.97 
5. ประวัติศาสตรE 71 - 6 4 9 8 17 10 17 44 61.97 
6. สุขศึกษาและพลฯ 71 - 2 4 9 8 20 7 21 48 67.61 
7. ศิลปะ 71 - 1 1 3 11 25 13 17 55 77.46 
8. การงานอาชีพฯ 71 - 1 1 7 9 13 22 18 53 74.65 
9. ภาษาต@างประเทศ 71 - 3 19 29 13 6 1 - 7 9.86 

            
รวม 71 - 26 46 78 86 126 108 169 403 567.61 

ร�อยละ 100 - 4.07 7.20 12.21 13.46 19.72 16.90 26.45 63.07 63.07 

 
 
 

... 
 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ@มสาระการเรียนรู$  ชั้น ป.๔  ป2การศึกษา  ๒๕๕๗ 

กลุ4มสาระการเรียนรู� 

ชั้นประถมศึกษาป-ท่ี 4 จํานวน 
นักเรียนที่
ได�ระดับดี 
(๓)ขึ้นไป 

ร�อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได�ระดับดี 
(๓)ขึ้นไป 

นกัเรียน 
ที่เข�า
สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู� 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 67 1 - 3 12 20 17 9 5 31 46.27 
2. คณติศาสตรE 67 1 - 2 6 7 15 13 23 51 76.12 
3. วิทยาศาสตรE 67 - 6 13 14 19 7 7 1 15 22.39 
4. สังคมศึกษา ฯ 67 1 - 3 4 15 13 16 15 44 65.67 
5. ประวัติศาสตรE 67 1 - 3 14 14 13 10 12 35 52.24 
6. สุขศึกษาและพลฯ 67 1 - - - 1 10 21 34 65 97.01 
7. ศิลปะ 67 1 - - 1 4 22 22 17 61 91.04 
8. การงานอาชีพฯ 67 1 - - 3 6 24 20 13 57 85.07 
9. ภาษาต@างประเทศ 67 1 1 14 16 21 7 4 3 14 20.90 

            
รวม 67 8 7 38 70 107 128 122 123 373 556.72 

ร�อยละ 100 1.33 1.16 6.30 11.61 17.74 21.23 20.23 20.40 61.86 61.86 

 
 
 

… 
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ@มสาระการเรียนรู$  ชั้น ป.๕  ป2การศึกษา  ๒๕๕๗ 

กลุ4มสาระการเรียนรู� 

ชั้นประถมศึกษาป-ท่ี 5 จํานวน 
นักเรียนที่
ได�ระดับดี 
(๓)ขึ้นไป 

ร�อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได�ระดับดี 
(๓) ขึ้นไป 

นกัเรียน 
ที่เข�าสอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู� 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 62 - - - 7 10 14 15 16 45 72.58 
2. คณติศาสตรE 62 - 2 8 4 10 16 11 11 38 61.29 
3. วิทยาศาสตรE 62 - - 3 8 22 16 8 5 29 46.77 
4. สังคมศึกษา ฯ 62 - 2 5 14 10 14 5 12 31 50.00 
5. ประวัติศาสตรE 62 - 4 11 12 9 11 8 7 26 41.94 
6. สุขศึกษาและพลฯ 62 - - - - 3 6 12 41 59 95.16 
7. ศิลปะ 62 - - - - 5 17 21 19 57 91.94 
8. การงานอาชีพฯ 62 - - 1 8 11 10 19 13 42 67.74 
9. ภาษาต@างประเทศ 62 - 7 20 10 10 9 4 2 15 24.19 

            
รวม 62 - 15 48 63 90 113 103 126 342 551.61 

ร�อยละ 100 - 2.69 8.60 11.29 16.13 20.25 18.46 22.58 61.29 61.29 
… 
 
 
 
 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ@มสาระการเรียนรู$  ชั้น ป.๖  ป2การศึกษา  ๒๕๕๗ 

กลุ4มสาระการเรียนรู� 

ชั้นประถมศึกษาป-ท่ี 6 จํานวน 
นักเรียนที่ได�
ระดับดี (๓)

ขึ้นไป 

ร�อยละของ 
นักเรียนที่ 
ได�ระดับดี 
(๓)ขึ้นไป 

นกัเรียน 
ที่เข�าสอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู� 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 81 - - 6 15 18 16 14 12 42 51.85 
2. คณติศาสตรE 81 - 2 15 14 21 17 8 4 29 35.80 
3. วิทยาศาสตรE 81 - - 3 9 17 15 19 18 52 64.20 
4. สังคมศึกษา ฯ 81 - 2 5 16 28 23 4 3 30 37.04 
5. ประวัติศาสตรE 81 - - - 2 10 27 21 21 69 85.19 
6. สุขศึกษาและพลฯ 81 - - 1 2 10 26 29 13 68 83.95 
7. ศิลปะ 81 - - 2 2 9 21 25 22 68 83.95 
8. การงานอาชีพฯ 81 - 1 - 4 12 30 21 13 64 79.01 
9. ภาษาต@างประเทศ 81 - 1 8 23 20 18 6 5 29 35.80 

            
รวม 81 - 6 40 87 145 193 147 111 451 556.79 

ร�อยละ 100 - 0.82 5.49 11.93 19.89 26.47 20.16 15.23 61.87 61.87 
(จัดทําข$อมูลจนครบทุกระดับชั้น ข$อมูลรายวิชาให$เปFนไปตามโครงสร$างหลักสูตรของสถานศึกษา) 
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ@มสาระการเรียนรู$  ชั้น ม.๑  ป2การศึกษา  ๒๕๕๗ 

กลุ4มสาระการเรียนรู� 

ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1 นักเรียน
ที่ได�

ระดับดี 
(๓)ขึ้น

ไป 

ร�อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได�ระดับดี 
(๓)ขึ้นไป 

นกัเรียน
ที่เข�า
สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู� 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 70 - 3 ๖ 1๐ 1๖ 17 6 12 35 35.71 
2. คณติศาสตรE 70 - 21 6 11 7 6 7 11 25 34.29 
3. วิทยาศาสตรE 70 - 9 5 5 8 15 9 14 43 54.29 
4. สังคมศึกษา ฯ 70 - 4 6 7 7 7 15 24 46 65.71 
5. ประวัติศาสตรE 70 - 23 10 12 13 3 3 6 12 17.14 
6. สุขศึกษาและพลฯ 70 - 4 8 6 6 8 11 26 46 64.29 
7. ศิลปะ 70 - 1 - 1 3 12 15 38 65 92.86 
8. การงานอาชีพฯ 70 - 4 11 8 6 8 3 28 41 55.71 
9. ภาษาต@างประเทศ 70 - 21 12 5 11 7 7 7 21 30.00 

            
รวม 70 - 90 64 65 77 83 76 175 334 477.14 

ร�อยละ 100 - 14.29 10.16 10.32 12.22 13.17 12.06 27.78 53.02 53.02 
 

... 
 
 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ@มสาระการเรียนรู$  ชั้น ม.๑  ป2การศึกษา  ๒๕๕๗ 

กลุ4มสาระการเรียนรู� 

ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 
นักเรียนที่
ได�ระดับดี 
(๓)ขึ้นไป 

ร�อยละของ 
นักเรียนที่ 
ได�ระดับดี 
(๓)ขึ้นไป 

นกัเรีย
นที่เข�า
สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู� 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 61 - 4 8 20 15 8 3 3 14 22.95 
2. คณติศาสตรE 61 - 27 4 9 6 6 5 4 15 16.39 
3. วิทยาศาสตรE 61 - 15 12 9 10 11 1 3 15 18.03 
4. สังคมศึกษาฯ 61 - 5 7 10 11 12 9 7 28 45.90 
5. ประวัติศาสตรE 61 - 16 6 11 7 8 11 2 21 34.43 
6. สุขศึกษาและพลฯ 61 - 5 8 2 1 9 10 26 45 73.77 
7. ศิลปะ 61 - 5 5 10 12 10 13 6 29 45.90 
8. การงานอาชีพฯ 61 - 8 4 8 5 7 16 13 36 55.74 
9. ภาษาต@างประเทศ 61 - 15 11 10 4 10 3 8 21 26.23 

            
รวม 61 - 100 65 89 71 81 71 72 224 367.21 

ร�อยละ 100 - 18.21 11.84 16.21 12.93 14.75 12.93 13.11 40.80 40.80 
หมายเหตุ  มีนักเรียนย$ายออก 
 
 

... 
… 
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ@มสาระการเรียนรู$  ชั้น ม.๒  ป2การศึกษา  ๒๕๕๗ 

กลุ4มสาระการเรียนรู� 

ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน 
นักเรียนที่
ได�ระดับดี 
(๓)ขึ้นไป 

ร�อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได�ระดับดี 
(๓)ขึ้นไป 

นกัเรียน
ที่เข�า
สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู� 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 76 - - 5 16 15 11 13 16 40 52.63 
2. คณติศาสตรE 76 - 15 16 10 14 11 6 4 21 27.63 
3. วิทยาศาสตรE 76 - 22 6 1 9 12 6 20 38 50.00 
4. สังคมศึกษาฯ 76 - - 2 14 12 10 9 29 48 63.16 
5. ประวัติศาสตรE 76 - 28 8 7 12 6 6 9 21 27.63 
6. สุขศึกษาและพลฯ 76 - 9 1 7 9 11 4 35 50 65.79 
7. ศิลปะ 76 - - 2 6 9 14 18 27 59 77.63 
8. การงานอาชีพฯ 76 - - - 8 22 6 7 33 46 60.53 
9. ภาษาต@างประเทศ 76 - 3 4 8 10 5 17 29 51 67.11 

            
รวม 76 - 77 44 77 112 86 86 202 374 492.11 

ร�อยละ 100 - 11.26 6.43 11.26 16.37 12.57 12.57 29.53 54.68 54.68 

… 
 
 
 
 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ@มสาระการเรียนรู$  ชั้น ม.๒  ป2การศึกษา  ๒๕๕๗ 

กลุ4มสาระการเรียนรู� 

ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 
นักเรียนที่
ได�ระดับดี 
(๓)ขึ้นไป 

ร�อยละของ
นักเรียนท่ี 
ได�ระดับดี 
(๓)ขึ้นไป 

นกัเรียน
ที่เข�า
สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู� 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 73 - 1 4 10 15 19 19 11 43 58.90 
2. คณติศาสตรE 73 - 17 14 14 7 2 12 7 21 27.40 
3. วิทยาศาสตรE 73 - 17 6 11 10 6 12 11 29 28.77 
4. สังคมศึกษาฯ 73 - 6 2 6 18 13 16 12 41 56.16 
5. ประวัติศาสตรE 73 -  19 4 13 4 5 7 21 33 45.21 
6. สุขศึกษาและพลฯ 73 - 1 4 9 5 3 13 38 54 71.23 
7. ศิลปะ 73 - - 3 4 7 13 16 30 59 80.82 
8. การงานอาชีพฯ 73 - - 1 13 3 12 19 25 56 76.71 
9. ภาษาต@างประเทศ 73 - 3 1 5 9 17 5 33 55 75.34 

            
รวม 73 - 64 39 85 78 90 113 188 391 535.62 

ร�อยละ 100 - 9.74 5.94 12.94 11.87 13.70 17.20 28.61 59.51 59.51 

... 
 
 

… 
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ@มสาระการเรียนรู$  ชั้น ม.๓  ป2การศึกษา  ๒๕๕๗ 

กลุ4มสาระการเรียนรู� 

ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน 
นักเรียนที่
ได�ระดับดี 
(๓)ขึ้นไป 

ร�อยละของ 
นักเรียนที่ 

ได�ระดับดี (๓)
ขึ้นไป 

นกัเรียน
ที่เข�า
สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู� 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 45 - 2 1 3 12 14 10 3 27 60.00 
2. คณติศาสตรE 45 - 18 7 10 6 4 - - 4 8.89 
3. วิทยาศาสตรE 45 1 11 9 5 3 8 3 5 16 35.56 
4. สังคมศึกษาฯ 45 1 14 4 10 6 6 - 4 10 22.22 
5. ประวัติศาสตรE 45 - - - 4 8 11 11 11 33 73.33 
6. สุขศึกษาและพลฯ 45 - 6 3 3 5 8 6 14 28 62.22 
7. ศิลปะ 45 - 9 2 5 7 8 6 8 22 48.89 
8. การงานอาชีพฯ 45 - - 2 2 4 6 13 18 37 82.22 
9. ภาษาต@างประเทศ 45 - 19 12 4 - 8 - 2 10 22.22 

            
รวม 45 2 79 40 46 51 73 49 65 187 415.56 

ร�อยละ 100 0.49 19.51 9.88 11.36 12.59 18.02 12.10 16.05 46.17 46.17 

 
... 
 
 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ@มสาระการเรียนรู$  ชั้น ม.๓  ป2การศึกษา  ๒๕๕๗ 

กลุ4มสาระการเรียนรู� 

ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 
นักเรียนที่
ได�ระดับดี 
(๓)ขึ้นไป 

ร�อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได�ระดับดี 
(๓)ขึ้นไป 

นกัเรียน
ที่เข�า
สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู� 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 45 - 4 2 9 15 5 7 3 15 33.33 
2. คณติศาสตรE 45 - 19 3 7 8 5 3 - 8 17.78 
3. วิทยาศาสตรE 45 - 18 7 8 6 5 - 1 6 13.33 
4. สังคมศึกษา ฯ 45 - 9 2 7 6 9 2 10 21 46.67 
5. ประวัติศาสตรE 45 - 7 4 9 13 8 1 3 12 26.67 
6. สุขศึกษาและพลฯ 45 - 13 4 2 4 2 4 16 22 48.89 
7. ศิลปะ 45 - 5 6 13 10 8 1 2 11 24.44 
8. การงานอาชีพฯ 45 - 5 3 3 3 7 7 17 31 68.89 
9. ภาษาต@างประเทศ 45 - 25 - 5 4 10 - 1 11 24.44 

            

รวม 45 - 105 31 63 69 59 25 53 137 304.44 
ร�อยละ 100 - 25.93 ๗.๖๕ 15.56 17.04 14.57 6.17 13.09 33.83 33.83 

(จัดทําข$อมูลจนครบทุกระดับชั้น ข$อมูลรายวิชาให$เปFนไปตามโครงสร$างหลักสูตรของสถานศึกษา)  
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) 
ท่ี       /๒๕๕๘ 

เรื่อง    แต@งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ป2การศึกษา ๒๕๕๗ 
..................................................... 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห@งชาติ  พุทธศัราช  ๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ ให$สถานศึกษาจัดให$มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให$ถือว@าการประกันคุณภาพภายในเปFนส@วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต$องดําเนินการอย@างต@อเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําป2เสนอต@อหน@วยงานต$นสังกัด หน@วยงานท่ี
เก่ียวข$องและเปdดเผยต@อสาธารณชน  เพ่ือนําไปสู@การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

เพ่ือให$เปFนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห@งชาติ  ตามท่ีได$กล@าวข$างต$นโรงเรียนจึงแต@งต้ังบุคคล
ท่ีมีรายชื่อต@อไปนี้เปFนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ป2การศึกษา ๒๕๕๗  ประกอบด$วย 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
๑.  นายสุรพงษE  อริยวัฒนEวงศE  ผู$อํานวยการสถานศึกษา 
๒.  นางเสาวลักษณE  อินแสน  รองผู$อํานวยการสถานศึกษา 
3.  นายชสิทธิภ์ิวัฒนE  กันยายน  รองผู$อํานวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

  ๑.   นายชสิทธิ์ภิวัฒนE  กันยายน  ประธานคณะกรรมการ 
๒.   นายกุลวิณ  ถานะกอง  รองประธาน 
๓.   นางวิราภรณE  รัตนอาร ี  กรรมการ 
๔.   นางการเวก  ลิขิตผลิน  กรรมการ 
๕.   นายพิเชษฐE  หงษEทอง  กรรมการ 
๖.   นางสาวกัญญาณัท  คชเสนี  กรรมการ 
๗.   นางสมใจ  คําโท   กรรมการ 
๘.   นางสาวพวงแก$ว  โคจรานนทE  กรรมการ 
๙.   นางสาวนิตยา  ภิรมยEฤทธิ์  กรรมการ 
๑๐. นายสมเด็จ  มันทราช  กรรมการ 
1๑. นางสาวสุดใจ  คําหวาย  กรรมการ 
1๒. นางสาววรรดี  บัวทอง  กรรมการ 
1๓. นางชลดา  รักแจ$ง   กรรมการ 
1๔. นางฉัฐรัชตE  เต@าบํารุง  กรรมการ 
1๕. นางสาวพิมลมาศ  สุทธิสอาด  กรรมการ 
1๖. นางสาวกรรณิการE  ธีสระ  กรรมการ 
1๗. นางสาวไพลิน  นาทวรทัต  กรรมการ 
1๘. นางศรัณยา  เจริญจิตรE  กรรมการ/เลขานุการ 
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับช้ันปฐมวัย 
1.  นางสาววรรดี  บัวทอง  ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวนิภาพร  สร$อยพวง  กรรมการ 
3.  นางสาวศศิกมล  ห$วยเรไร  กรรมการ 
4.  นางสาวจตุพร  วิริยานุภาพ  กรรมการ 
5.  นายถนัด  ราชเสนา   กรรมการ 
6.  นางชลดารักแจ$ง   กรรมการ/เลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับช4วงช้ันท่ี ๑ 
1. นางสาวสุรัชญา  อ@วมแย$ม  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิรินาถ  อาภาชร  กรรมการ 
3. นายกุลวิณ  ถานะกอง   กรรมการ 
4. นางมาลวิกา  จินดาสิงหE  กรรมการ 
5. นางสาวกรรณิการE  ธีสระ  กรรมการ 
6. นางฉัฐรัชตE  เต@าบํารุง   กรรมการ 
7. นางอัญญาณี  กิจฉลอง  กรรมการ 
8. นายทวี  ทรัพยEรักษา   กรรมการ 
9. นางสาวพิมลมาศ  สุทธิสอาด  กรรมการ/เลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับช4วงช้ันท่ี ๒ 
1.   นายพิเชษฐE  หงษEทอง  ประธานกรรมการ 
2.   นายจักริน  รณรื่น   กรรมการ 
3.   นางนพรัตนE  ตันเสถียร  กรรมการ 
4.   นางพรพิมล  ธีระวิสุทธิ์  กรรมการ 
5.   นางสาวไพรินทรE  นาทวรทัต  กรรมการ 
6.   นางสาวสุดใจ  คําหวาย  กรรมการ 
7.   นางสาวกัญญาณัท คชเสนี  กรรมการ 
8.   นางนันทิกาญจนE  ขาวอินทรE  กรรมการ 
9.   นางสาวสุมารียE  สวนเวียง  กรรมการ 
10. นางสาวนิตยา  ภิรมยEฤทธิ์  กรรมการ/เลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับช4วงช้ันท่ี 3 
1.   นางทองคํา  ปรินแคน  ประธานกรรมการ 
2.   นางสาวลลัคนรา  โตทรัพยE  กรรมการ 
3.   นางสมใจ  คําโท   กรรมการ 
4.   นายสมชาย  มีเคน   กรรมการ 
5.   นางการเวก  ลิขิตผลิน  กรรมการ 
6.   นายสมเด็จ  มันทราช  กรรมการ 
7.   นางวิราภรณE  รัตนอาร ี  กรรมการ 
8.   นายสุริยน  สุทัศนE ณ อยุธยา  กรรมการ 
9.   นางสาวพวงแก$ว  โคจรานนทE  กรรมการ 
10. นางศรัณยา  เจริญจิตรE  กรรมการ/เลขานุการ 
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  คณะกรรมการมีหน$าท่ีประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดองคEกรปกครองส@วนท$องถ่ิน  พุทธศักราช ๒๕๕๗  ท้ังด$านปOจจัยทางการศึกษา  ด$านกระบวนการทางการศึกษา  
และด$านผลผลิต  ให$สรุปลงในเอกสารเครื่องมือการประเมินท่ีได$มอบหมายให$แต@ละบุคคลไปแล$ว  โดยสรุปเปFน
ภาพรวมของแต@ละช@วงชั้น และให$กรรมการ/เลขานุการแต@ละคณะนําผลสรุปส@งให$กับหัวหน$าฝqายวิชาการ  ให$หัวหน$า
ฝqายวิชาการนําผลสรุปทุกช@วงชั้นมาสรุปเปFนภาพรวมของโรงเรียนเพ่ือนําไปประกอบการจัดทํารายงานประจําป2ของ
โรงเรียน  และเพ่ือรองรับระบบประกันคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  ต@อไป 

  ขอให$คณะกรรมการทุกคณะปฏิบัติหน$าท่ีอย@างเต็มความสามารถ  หากมีปOญหาหรืออุปสรรคใดๆ ให$
รายงานต@อผู$บังคับบัญชาทันที 

    สั่ง  ณ  วันท่ี   ๓๐  มีนาคม   พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
 

 
 
 

 

 

สุรพงษE  อริยวัฒนEวงศE 
( นายสุรพงษE  อริยวัฒนEวงศE ) 

ผู$อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด 


