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สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดดั (นครผลพิทยาคาร) 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘ 

 

 ตามที่โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 255๘ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดน้ีการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังน้ี 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก

เป็นส าคัญ 
๙๔.๓๒ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้บริหารสถานศึกษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา 

๘๗.๖๗ 4.๕๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนเด็กมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

๘๕.๐๐ 4.๕๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๔   สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ๘๖.๐๐ 4.๕๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๘๘.๗๐ 4.๕๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๘๗.๕๐ 4.๕๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๙๒.๗๔ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการ

เสริม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
๘๗.๗๘ 4.๕๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๙  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย ๘๖.๙๗ 4.๕๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๐ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัย ๘๙.๐๖ 4.๕๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เหมาะสมตามวัย      ๘๘.๐๑ 4.๕๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๒ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย ๘๓.๙๘ 4.๕๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น ๘๖.๖๗ 4.๕๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน ๙๐.๒๔ 4.๕๐ ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม ๘๘.๑๙ ๔.๖๑ ดีเยี่ยม 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ ๘๘.๑๙  มีคุณภาพระดับ ๔.๖๑  ดีเย่ียม 
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา  
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป      ใช่  ไม่ใช่ 

 มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่ต่ ากว่า 11 มาตรฐาน   ใช่  ไม่ใช่ 
 ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง   ใช่  ไม่ใช่ 

สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได ้    ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ  
๙๒.๖๐ 5.๐0 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา  

9๕.๙๔ 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุน 
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

8๗.๒0 4.50 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 8๗.๒๕ 4.50 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๙๕.2๗ 5.๐0 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๘5.๕0 4.50 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๙6.6๗ 5.๐0 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการ

เสริม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
๙๘.๕๐ 5.๐0 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 9๔.๗๙ 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน ๙๑.๐๕ 5.๐0 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี

เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
๙๑.๑๐ 5.๐0 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 8๖.๕๘ 4.50 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเน่ืองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๙๐.๘๕ 5.๐0 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ 9๖.1๔ 5.๐0 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น ๙๑.๒๐ 5.๐0 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและ

ชุมชน 
9๔.๕๔ 5.00 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม ๙๒.๒๐ 4.๘๘ ดีเยี่ยม 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ ๙๒.๒๐  มีคุณภาพระดับ 4.๘๘   ดีเย่ียม 
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา  
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป        ใช่   ไม่ใช่ 

 มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 12 มาตรฐาน    ใช่   ไม่ใช่ 
 ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง     ใช่   ไม่ใช่ 

สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้    ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



             

ค ำน ำ 

 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย  เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗  เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้
เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็น
การส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถจัด
การศึกษาได้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานก าหนดไว้ และในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สถานศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเสนอต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) สังกัดเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่  ได้ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๖ มาตรฐาน และระดับการศึกษา
ปฐมวัย  ๑๔  มาตรฐาน เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพตามรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้
มาเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

 

       โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำรบัญ 

 

เรื่อง                           หน้ำ 

สรปุผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน        ก 

ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน            ๑ 

ตอนที่ 2  การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  2๓ 

ตอนที่ 3  ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา     3๐ 

ตอนที่ 4  สรุปผลการพฒันาและการน าไปใช้               ๑๑๓ 

ภาคผนวก                    ๑๒๑ 

รายช่ือคณะท างาน                  ๑๒๙ 

 



ตอนท่ี ๑ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

๑. ข้อมูลท่ัวไป 
 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) ตั้งอยู่เลขที่  1/1  หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านใหม ่ อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์ 73110 โทรศัพท์ 02-4290777  โทรสาร 02-4290777  ต่อ 104   
Website : www.td.ac.th  สังกัดเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม   เปิดสอนระดับช้ัน
อนุบาล 1  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  2๓  ห้องเรียน  โรงเรียนมีเนื้อที่  4  ไร่  84  ตารางวา   

  ประวัติความเป็นมาโรงเรียน (โดยสังเขป) 

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด  ตั้งอยู่บนที่ดินของวัดเทียนดัด  เลขที่  1/1  หมู่ที่ 1  ต าบลบ้านใหม่  
อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม ตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ. ประถมศึกษา  พ.ศ. 2477  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2478   
เดิมใช้ศาลาการเปรยีญของวัดเป็นที่เรียน ต่อมาพระยาอนุรตัน์  นฤผดุง  นายอ าเภอสามพราน ร่วมด้วยพระอธิการผล 
(พระครูอาทรพิทยคุณ)  อดีตเจ้าอาวาสวัดเทียนดัด  และนายเติม  วรรณดิลก (ศึกษาธิการอ าเภอ)  พร้อมด้วยราษฎร  
พ่อค้า  คหบดี  ครู และนักเรียน  ได้ร่วมกันหาเงินลงมือปลูกสร้าง  เมื่อวันที่ 13 กันยายน  พ.ศ. 2482  โดยใช้เงิน
ในการก่อสร้างทั้งสิ้น 4,875.34 บาท  ซึ่งรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วย 800 บาท เป็นอาคารเรียน แบบ ป.02  
จ านวน 4 ห้องเรียน  ใต้ถุนสูง  เสาล่าง  เทคอนกรีต  ช้ันบนเป็นไม้  เสาไม้ยาง  ข่ือบน  และพื้นใช้ไม้เต็ง  ไม้ตะแบก   
ฝา  เพดานใช้ไม้ยาง  โรงเรียนหลังนี้มีขนาดกว้าง 8.10 x 30.14 เมตร  มุขกลางยื่น 4 เมตร  ตั้งอยู่ริมแม่น้ า
ทางด้านตะวันตกของวัด 
 ปี พ.ศ. 2519  ท่านพระครูอาทรพิทยาคุณ (ผล) อดีตเจ้าอาวาส และพระครูมนูญกิจจานุวัตร(แสวง) อดีต
รองเจ้าอาวาส  ร่วมกับคณะกรรมการศึกษาได้ขออาคารแบบ 017  ดัดแปลงบันได 2 ข้าง 10 ห้องเรียน  ด้วยงบ
พิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 760,000 บาท  โดยทางวัดรับเหมาเองและก่อสร้างในที่ดินแห่งใหม่มีเนื้อที่
ประมาณ 1 ไร่  2 งาน  การได้รับงบพิเศษสร้างอาคารนี้ได้รับความอนุเคราะห์  จากนายชูสง่า ฤทธิประสาท  อดีต
อธิบดีกรมการปกครอง และนายนนท์  วรรักษา  อดีต ส.ส. จังหวัดปทุมธานี  คณะกรรมการด าเนินการได้ให้นาม
อาคารว่า “อาทรฤทธิประสาท”  เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้มีอุปการะคุณ  มีอาคารประกอบ คือ บ้านพักครู 2 หลัง  สุขา  
1 หลัง  โรงฝึกงาน 1 หลัง  ทางวัดได้จัดก่อก าแพงกั้นเป็นคอนกรีตแบ่งเขต มีการจัดการศึกษาผู้ใหญ่ช่วง              
ปี พ.ศ. 2524 – 2527 

ต่อมา พ.ศ. 2530 ทางโรงเรียนได้ขออนุมัติรื้ออาคารหลังที่ 1 (ป.02)  ซึ่งสร้างมา 48 ปี  ช ารุดทรุดโทรมมาก     
และทางราชการอนุมัติให้รื้อถอน ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2531  คณะกรรมการศึกษาฯได้ไปขอความอนุเคราะห์
จาก นายชาญ  แต้มคงคา  ผู้จัดการโรงงานลูกกวาดเม่งเซ้ง จ ากัด  ด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 
105/29  พร้อมท าถนนคอนกรีตหน้าโรงเรียนตลอดแนว  ถมสนาม  ท าเสาธง  สนามเด็กเล่น  คิดเป็นมูลค่า 2 ล้าน
กว่าบาท  ได้เปิดอาคารเรียนหลังนี้  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ .ศ.2535  และเปิดท าการสอนตั้งแต่ช้ันเด็กเล็ก         
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ปี พ.ศ.  2535  อาคารเรียนไม่เพียงพอกับนักเรียนที่เพิ่มข้ึน  นายวิลัย  ซิ้มเจริญ  ประธานกรรมการศึกษา  
นายเกษม  บุญประคอง  ก านันต าบลบ้านใหม่ สมัยน้ัน และ อ.วาสนา  รุ่งสฤษศักดิ์  อาจารย์ใหญ่สมัยนั้น  ไปขอ
ความอนุเคราะห ์จาก  นายชาญ  แต้มคงคา  ร่วมกับประชาชน  บริษัท  ห้างร้าน  โรงงานต่าง ๆ ก่อสร้างอาคารเรียน  
แบบพิเศษ 2/28  จ านวน 18 ห้องเรยีน  และสร้างสนามบาสเกตบอล 1 สนาม  สร้างเข่ือนตามแนวตลิ่งแม่น้ าท่าจีน  
สิ้นเงินงบประมาณ 8 ล้านกว่าบาท  เปิดอาคารเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2538  ปี พ.ศ. 2547  ก่อสร้างส้วม 
แบบ สปช. 601/26  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  90,900  บาท  ซึ่งไม่เพียงพอ  จึงของบประมาณ
สนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดเทียนดัดเพิ่มเติมอีกจ านวน  30,000  บาท 
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ปีการศึกษา 2551  ส านักงานเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ได้ขอรับโอนโรงเรียน  และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้พิจารณาอนุมัติให้โรงเรียนวัดเทียนดัดโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยนายทวีพล   
แพเรือง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  และ นายไพรวัลย์  กวยรักษา  นายกเทศมนตรี
ต าบลอ้อมใหญ่  ลงนามเอกสารการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา  ทรัพย์สิน หนี้สินและบุคลากรของสถานศึกษา
เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2551   

วันที่  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2551  เทศบาลต าบลอ้อมใหญ ่ ได้เปลี่ยนแปลงช่ือโรงเรียนจากเดิม “ โรงเรียน
วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) ”  เป็น  “ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) ”  โดยใช้อักษรย่อ
ปักหน้า อกเสื้อนักเรียนด้านขวาใช้  ท.ด.  เพิ่มอักษร  ท.๑  อยู่เหนือค าว่า  ท.ด.  เป็น “ ท.๑ ท.ด.” 
 ปีการศึกษา 2552 เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่  ได้ด าเนินการจัดสร้างอาคารเรียนขนาด 4 ช้ัน 24 ห้องเรียน  
ด าเนินการก่อสร้างโดยบริษัท เรืองศิริ จ ากัด  ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้ งสิ้น  21,234,567  บาท            
การก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบในปลายเดือนตุลาคม 2552 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ ได้ด าเนินการจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ ช้ัน ใต้ถุนโล่ง   
ช้ันบนใช้เป็นห้องประชุม ช้ันล่างเป็นโรงอาหาร 

ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา    
          ปรัชญาโรงเรียน    :  มีวินัย   มีคุณธรรม   ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 คติพจน์ของโรงเรียน      :  สุวิชาโน  ภว   โหติ   ผู้รู้ดีเป็นผู้เจรญิ 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน    :  นักเรียนโรงเรียนวัดเทียนดัด   มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
มีคุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี  บุคลากรในโรงเรียนมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

พันธกิจ 
1. พัฒนานักเรียนใหม้ีความรู้ความสามารถทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา 
2. ปลูกฝังนกัเรียนทุกคนใหม้ีวินัยและความอดทน 
3. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 

 

เป้าหมายของสถานศึกษา 
เพื่อให้งานต่าง ๆ ของโรงเรียน  มีการพัฒนาไปอย่างเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและความต้องการของ

ชุมชน และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจึงได้ก าหนดเป้าหมายของโรงเรียนไว้  ดังนี้ 
   1. นักเรียนเป็นผู้ใฝรู่้ใฝเ่รียน มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
   2. นักเรียนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม ปฏิบัติตามค่านิยมที่ดีงาม และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
   3. ชุมชนให้การยอมรับ  สนบัสนุนและมสี่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  ๑. การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยมุง่เน้นพฒันาผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

๑.๑ พัฒนา ปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาใหม้ีความหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน  
      ให้มีความเป็นเลิศตามอจัฉริยภาพของผูเ้รียนแตล่ะบุคคล 
๑.๒ พัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
๑.๓ จัดหาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนทีท่ันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 
๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้น าความรู้ด้านภูมปิัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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  ๒. การพัฒนานักเรียนใหม้ีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข 
๒.๑ ส่งเสริม ปลูกฝงัคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ใหผู้้เรียนมีความรบัผิดชอบ 
      ทางศีลธรรมและสังคม 
๒.๒ จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสืบสานความเป็นไทย 
๒.๓ จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในค่านิยมไทย และน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ใน 
      การด ารงชีวิต 

  ๓. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครมูืออาชีพ 
๓.๑ พัฒนา ส่งเสริม สนบัสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
      มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 

ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 
  การบริหารงานของโรงเรียน แบ่งงานออกเป็น  6  งาน  เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ยและ               

มีประสิทธิภาพ  โรงเรียนได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน  ดังแผนภูมิ 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) 
      

 
              
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้อ านวยการ เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการ หัวหน้าช่วงชั้น หัวหน้าฝ่าย 

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการฯ ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน 

-หลักสูตร 
-กระบวนการเรียนรู้ 
-วัดผลประเมินผล 
-สื่อ/นวัตกรรม   
 เทคโนโลย ี
-ห้องสมุด/แหล่ง  
 เรียนรู้ 
-นิเทศการศึกษา 
-แนะแนว 
-ประกันคุณภาพ 
 ภายใน 
-ส่งเสริมพัฒนา 
-การวิจัย 
-งานอ่ืนๆ 

-จัดท างบประมาณ 
-จัดสรรงบประมาณ 
-การเงินงบประมาณ 
-การเงินนอก  
 งบประมาณ 
-การจัดซ้ือ จัดจ้าง 
-สวัสดิการต่างๆ 
-การระดมทุน 
 ทรัพยากร 
-พัสดุ  สินทรัพย์  
-ตรวจสอบ ติดตาม 
-งานอ่ืนๆ 

-อัตราก าลัง 
-การสรรหาและ  
 บรรจุแต่งตั้ง 
-การสง่เสริม 
 ประสทิธิภาพ 
-ความด ีความชอบ 
-การลา 
-ทะเบียนประวัต ิ
-วินัย 
-งานอ่ืนๆ 

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

-งานซ่อมบ ารุง 
-งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
-งานบริการอาคาร 
 สถานที ่
-งานอ่ืนๆ 
 

-งานข้อมูล 
 สารสนเทศ 
-งานประชาสัมพันธ์ 
-วิทยุชุมชน 
-งานอ่ืนๆ 
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แผนผังบริเวณโรงเรียน 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.  อาคารเรียน 1  ขนาด 2 ช้ัน 10 ห้องเรียน 
 2.  อาคารเรียน 2  ขนาด 2 ช้ัน 8   ห้องเรียน 
 3.  อาคารเรียน 3  ขนาด 3 ช้ัน 18 ห้องเรียน 
 4.  อาคารเรียน 4  ขนาด 4 ช้ัน 24 ห้องเรียน 
 5.  ซุ้มพระพทุธรูป 
 6.  ห้องสุขา 
 7.  ที่แปรงฟัน 
 8.  อาคารพลศึกษา 
 9.  ถังเก็บน้ าฝน 
 10. อาคารอเนกประสงค์  ขนาด 2 ช้ัน 
 11. ห้องสุขา 
 12. หอกระจายเสียง 
 13. เสาธงชาติ 
 14. น้ าพุ 
 15. วัดเทียนดัด 
 16. คลองสาธารณะ 
 17. แม่น้ าท่าจีน
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษา  นายสุรพงษ์  อริยวัฒน์วงศ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท   
สาขา  บริหารการศึกษา  โทรศัพท์  081-7784014 
      ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ต้ังแต่  27  ธันวาคม 2545  จนถึงปจัจบุัน  เป็นเวลา  11  ปี 8 เดือน 
  ๒) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา(ตามมาตรฐานต าแหนง่)  จ านวน  2  คน 
   ๒.๑ ช่ือ-สกลุ นางเสาวลักษณ์  อินแสน  วุฒิการศึกษาสูงสดุ  ปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา     
โทรศัพท์  087 – 4999672 
      ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ต้ังแต่  14  พฤษภาคม  2550  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  8  ปี 4 เดือน 
รับผิดชอบฝ่ายงานการเงิน 
      ๒.2 ช่ือ-สกุล นายชสิทธ์ิภิวัฒน์  กันยายน  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรญิญาโท  สาขาบริหารการศึกษา     
โทรศัพท์  084 – 5279896 
      ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ต้ังแต่  1๖  ตุลาคม  255๗  จนถึงปจัจบุัน  เป็นเวลา  -  ปี 6 เดือน 
รับผิดชอบฝ่ายงานวิชาการ 
 

๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 3.1  ขา้ราชการครู/พนักงานครู 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวนคร้ังและ
ชั่วโมงที่เข้ารับ
การพัฒนา/ป ี

๑ นายสุรพงษ์  อริยวัฒน์วงศ์ 57 39 คศ.๓ ศษ.ม. บริหารการศึกษา บริหาร ๒ ครั้ง ๑๘ ชม. 
๒ นางเสาวลักษณ์  อินแสน 58 34 คศ.๓ ศษ.ม. บริหารการศึกษา บริหาร ๕ ครั้ง ๑๐๖ ชม. 
3 นายชสิทธ์ิภิวัฒน์  กันยายน 41 13 คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา บริหาร - 
4 นางนพรัตน์  ตันเสถียร 59 35 คศ.2 ศษ.บ. ประถมศึกษา ไทย/สังคม ๓ ครั้ง ๖๐ ชม. 
5 นางอัญญาณี  กิจฉลอง 58 38 คศ.๓ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ ไทย/คณิตฯ ๓ ครั้ง ๖๐ ชม. 
6 นางสาวศิรินาถ  อาภาชร 58 38 คศ.2 ศษ.บ. ประถมศึกษา ไทย/คณิตฯ ๓ ครั้ง ๖๐ ชม. 
7 นายกุลวิณ  ถานะกอง 57 31 คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย อังกฤษ ๕ ครั้ง ๑๑๐ ชม. 
8 นางสาวพวงแก้ว โคจรานนท์ 57 34 คศ.๓ ศษ.ม. จิตวิทยาแนะแนว แนะแนว ๓ ครั้ง ๖๐ ชม. 
9 นางสาวสุมารีย์  สวนเวียง 56 36 คศ.๓ ศษ.บ. บริหารการศึกษา ภาษาไทย ๓ ครั้ง ๖๐ ชม. 

10 นางวิราภรณ์  รัตนอารี 55 34 คศ.2 ศษ.บ. ประถมศึกษา การงานฯ ๕ ครั้ง ๑๑๐ ชม. 
11 นายสมชาย   มีเคน 55 31 คศ.2 ศษ.บ. พลศึกษา สุขพละ ๓ ครั้ง ๖๐ ชม. 
12 นางทองค า  ปรินแคน 55 31 คศ.๓ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมฯ ๓ ครั้ง ๖๐ ชม. 
13 นางการเวก  ลิขิตผลิน 55 29 คศ.2 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๓ ครั้ง ๖๐ ชม. 
14 นายสุริยน  สุทัศน์ ณ อยุธยา 51 30 คศ.๓ กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา สังคมฯ ๓ ครั้ง ๖๐ ชม. 
15 นายทวี  ทรัพย์รักษา 51 9 คศ.1 ค.ม. บริหารการศึกษา สุขพละ ๔ ครั้ง ๔๑๒ ชม. 
16 นางสาวกัญญาณัท  คชเสนี 50 3 คศ.1 ศษ.บ. ประถมศึกษา สังคมฯ ๓ ครั้ง ๖๐ ชม. 
17 นางพรพิมล  ธีระวิสุทธ์ิ 50 23 คศ.๓ ค.บ. นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ ๔ ครั้ง ๗๘ ชม. 
18 นายจักริน  รณรื่น 48 2 ครูผู้ช่วย กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ ดนตรี ๓ ครั้ง ๖๐ ชม. 
19 นางสมใจ  ค าโท 41 5 คศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ๓ ครั้ง ๖๐ ชม. 
20 นางสาวสุดใจ  ค าหวาย 40 4 คศ.1 ศษ.ม. บริหารการศึกษา อังกฤษ ๓ ครั้ง ๖๐ ชม. 
21 นางสาววรรดี  บัวทอง 40 6 คศ.1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ทุกกลุ่มประสบการณ์ ๔ ครั้ง ๗๘ ชม. 
22 นางสาวไพรินทร์  นาทวรทัต 40 8 คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย ๓ ครั้ง ๖๐ ชม. 

…0… 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวนคร้ังและ
ชั่วโมงที่เข้ารับ
การพัฒนา/ป ี

๒3 นางสาวพิมลมาศ  สุทธิสอาด 39 9 คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา อังกฤษ ๓ ครั้ง ๔๘ ชม. 
๒4 นางนันทิกาญจน์  ขาวอินทร์ 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 นายพิเชษฐ์  หงษ์ทอง 37 11 คศ.2 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ๓ ครั้ง ๔๘ ชม. 
๒7 นางมาลวิกา  จินดาสิงห์ 36 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. ประถมศึกษา ไทย/คณิต/วิทย์ ๓ ครั้ง ๔๘ ชม. 
๒8 นางสาวลัคนรา  โตทรัพย์ 36 8 คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา อังกฤษ ๓ ครั้ง ๔๘ ชม. 
29 นางสาวนิภาพร  สร้อยพวง 35 2 ครูผู้ช่วย ศษ.ม. บริหารการศึกษา ทุกกลุ่มประสบการณ์ 4 ครั้ง ๘๔ ชม. 
๓0 นางสาวนิตยา  ภิรมย์ฤทธ์ิ 35 3 คศ.1 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ไทย/สังคม 4 ครั้ง ๘๔ ชม. 
๓1 นางสาวสุรัชญา  อ่วมแย้ม 35 9 คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ไทย/คณิต/วิทย์ ๓ ครั้ง ๔๘ ชม. 
๓2 นางศรัณยา  เจริญจิตร์ 35 4 คศ.1 วท.ม. เทคโนโลยีการวัดผล คณิต/วิทย์ 4 ครั้ง ๘๔ ชม. 
๓3 นางฉัฐรัชต์  เต่าบ ารุง 34 2 ครูผู้ช่วย ศษ.ม. บริหารการศึกษา ไทย/คณิต/วิทย์ ๓ ครั้ง ๔๘ ชม. 
๓4 นางชลดา  รักแจ้ง 33 9 คศ.2 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ทุกกลุ่มประสบการณ์ ๓ ครั้ง ๔๘ ชม. 
35 นางสาวจตุพร  วิริยานุภาพ 28 4 คศ.1 ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย ทุกกลุ่มประสบการณ์ ๔ ครั้ง ๘๔ ชม. 
๓6 นางสาวกรรณิการ์  ธีสระ 28 4 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ไทย/คณิต/วิทย์ ๓ ครั้ง ๔๘ ชม. 
๓๗ นางวทันยา  ทองรอด ๓๙ ๖ คศ.๑ กศ.บ. การแนะแนว คณิต/การงาน/ ๕ ครั้ง ๘๔ ชม. 
๓๘ นางสาวเสาวภา  สังขชัย ๔๙ ๘ คศ.๑ ศษ.ม บริหารการศึกษา ทุกกลุ่มประสบการณ์ ๔ ครั้ง ๗๘ ชม. 
๓๙ นายถนัด  ราชเสนา ๕๔  ครูผู้ช่วย ศน.บ. รัฐศาสนศาสตร์ พละ/สุขศึกษา ๓ ครั้ง ๖๐ ชม. 

 
 3.2  พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าท่ีสอน) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวศศิกมล  ห้วยเรไร 31 2 ศษ.ม. บรหิารฯ ทุกกลุ่มประสบการณ์ ทต.อ้อมใหญ ่
 

 3.3  พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที ่ จ้างด้วยเงิน 
๑ นางสาวโชติกา  สิริภัครเสฏฐากร 21 ผช.ฝ่าย 

การเงิน 
ปวช. การบญัชี ฝ่ายธุรการ ทต.อ้อมใหญ ่
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3.4  สรุปจ านวนบุคลากร 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 
- รองผู้อ านวยการ - - 2 - 2 

รวม - - 3 - 3 
2. ครูผู้สอน      

- ข้าราชการ/พนักงานครู - ๒๑ ๑๕ - ๓๖ 
- พนักงานจ้าง(สอน) - - 1 - 1 
- อ่ืนๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม - ๒๑ ๑๖ - ๓๗ 
3. บุคลากรสนับสนุน      

- พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 - - - 1 
- พนักงานจ้างทั่วไป - - - - - 
- ลูกจ้างประจ า - - - - - 
- อ่ืนๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม 1 - - - 1 
รวมทั้งสิ้น 1 21 ๑๙ - ๔๑ 

 

 ครูปฐมวัย       จ านวน   6   คน   คิดเป็นรอ้ยละ ๑๖.๒๒ 
 ครูกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย    จ านวน   6   คน   คิดเป็นรอ้ยละ ๑๖.๒๒ 
 ครูกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    จ านวน   6   คน   คิดเป็นรอ้ยละ ๑๖.๒๒ 
 ครูกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    จ านวน   4   คน   คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐.๘๑ 
 ครูกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน   5   คน   คิดเป็นรอ้ยละ ๑๓.๕๑ 
 ครูกลุม่สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน   2   คน   คิดเป็นรอ้ยละ  ๕.๔๑ 
 ครูกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ     จ านวน   1   คน   คิดเป็นรอ้ยละ  ๒.๗๐ 
 ครูกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน   2   คน   คิดเป็นรอ้ยละ  ๕.๔๑ 
 ครูกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   จ านวน   5   คน   คิดเป็นรอ้ยละ ๑๓.๕๑ 
 ครูกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน     จ านวน   -   คน   คิดเป็นรอ้ยละ .... 
 รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้    จ านวน  ๓๗  คน 
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก      จ านวน  25  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๖๗.๕๗ 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด      จ านวน  ๑๒  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๓๒.๔๓ 
 ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ยช่ัวโมง : สัปดาห์     เท่ากับ  22  ช่ัวโมง : สัปดาห ์
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๔. ข้อมลูนักเรียน ( ณ  วันที่  ๑๖  มิถุนายน 2558 ) 
จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  84๐  คน จ าแนกตามระดับช้ันที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
  อนุบาล ๑ 2 21 23 44 22 : ห้อง 

  อนุบาล ๒ 2 38 40 78 39 : ห้อง 

รวม 4 59 63 122 31 : ห้อง 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ 2 59 30 89 45 : ห้อง 

ประถมศึกษาปีที่ ๒ 2 42 43 85 43 : ห้อง 

ประถมศึกษาปีที่ ๓ 2 37 36 73 37 : ห้อง 

ประถมศึกษาปีที่ ๔ 2 38 36 74 37 : ห้อง 

ประถมศึกษาปีที่ ๕ 2 35 39 74 37 : ห้อง 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ 2 30 35 65 33 : ห้อง 

รวม 12 241 219 460 38 : ห้อง 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 3 59 52 111 37 : ห้อง 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 2 39 28 67 34 : ห้อง 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 2 46 34 80 40 : ห้อง 

รวม 7 144 114 258 37 : ห้อง 

รวมท้ังสิ้น 23 444 396 840 37 : ห้อง 

 
จ านวนเด็กพเิศษในโรงเรียน  จ านวน  10  คน 

อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนบุาล = 20 : 1   เป็นไปตามเกณฑ์   ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศกึษา = 23 : 1   เป็นไปตามเกณฑ์   ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  = 23 : 1   เป็นไปตามเกณฑ์   ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
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ท่ี รายการ 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแล
ตนเองให้มีความปลอดภัย 

522 84.47 

๒. จ านวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหร่ี 
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

556 89.97 

๓. จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม 11 1.78 
๔. จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 44 7.12 
๕. จ านวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ 29 4.69 
๖. จ านวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 8 1.29 
๗. จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) 15 2.43 
๘. จ านวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 10 1.62 
๙. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าช้ัน 20 3.24 

๑๐. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร ปฐมวัย 68 11.00 
 ประถมศึกษา 83 13.43 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 42 6.80 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย - - 

๑๑. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬาและ
นันทนาการ ทั้งในและนอกหลักสูตร 

517 83.66 

๑๒. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 572 92.56 
๑๓. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 576 92.56 
๑๔. จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกโรงเรียน 606 98.06 
๑๕. จ านวนนักเรียนที่มีบันทกึการเรียนรูจ้ากการอ่านและบนัทึกการสืบค้นจากเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
543 8.86 

๑๖. จ านวนนักเรยีนที่ผา่นการประเมินความสามารถด้านการสือ่สารตามทีก่ าหนด ใน
หลักสูตรสถานศึกษา 

611 98.87 

๑๗. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนด ใน
หลักสูตรสถานศึกษา 

611 98.87 

๑๘. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการแก้ปัญหา
ตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

611 98.87 

๑๙. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต 
ตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

611 98.87 

๒๐. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี 
ตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

616 99.68 

หมายเหต ุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด  618  คน  
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๕. ข้อมูลอาคารสถานท่ี  
ท่ี รายการ จ านวน 
๑. อาคารเรียน 4 หลัง 
๒. อาคารประกอบ ๑ หลัง 
๓. ห้องน้ า/ห้องส้วม 2 หลัง 
๔. สระว่ายน้ า - สระ 
๕. สนามเดก็เล่น - สนาม 
๖. สนามกีฬา - สนาม 

 
๖. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณรายรบัรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 255๘  (ปีงบประมาณล่าสุด) 

รายไดส้ถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจา่ย 
(บาท) 

ก. รายได้ที่จัดหาเอง 
   1.  เงินที่มีผูอุ้ทิศให้แกส่ถานศึกษาโดยเฉพาะ 
   2.  เงินที่ได้จากการรบัจ้างและที่ได้จากการจ าหน่ายสิง่ของ 
   3.  เงินที่ได้จากการแสดงหรือกจิกรรมต่างๆ 
   4.  เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา 
   5. เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได้รบั 
       ประโยชน์จากการใช้ทรัพยส์ินของสถานศึกษา  
   6. เงินที่ได้จากจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพยส์ินบุคคล ได้รับประโยชน์จาก    
       การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
   7. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายไดส้ถานศึกษา 
   8. รายได้อื่น ๆ 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

๘,๒๙๐.๐๐ 
๓๑,๗๖๒.๐๕ 

- 

- 
 

ข. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้ัง 
    งบประมาณใหส้ถานศึกษา และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนนุ 
    1.  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้ัง 
        งบประมาณใหส้ถานศึกษา จากเงินรายได้ของ 
        องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเอง 

 
 
- 

 
 
- 

 2.  เงินอุดหนุนทีร่ัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อตั้ง    
      งบประมาณใหส้ถานศึกษา 

 2.1 เงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน,ค่าใช้จ่าย 
      ในการปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษา, ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน,   
      ในการพัฒนาหอ้งสมุดโรงเรียน, ในการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ของ

โรงเรียน, ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดของสถานศึกษา,  
      ในการพัฒนาการเรียนรูสู้่ประชาคมอาเซียน, ในการซ่อมแซม

อาคารเรียนฯลฯ 

 
 

๒,๗๒๘,๔๒๐.๐๐ 

 
 

๒,๖๗๖,๔๐๔.๐๐ 

๐ 
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รายไดส้ถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจา่ย 
(บาท) 

2.2 เงินอุดหนุนส าหรบัสง่เสรมิศักยภาพการจัดการศึกษาทอ้งถ่ิน 
โครงการพัฒนาการบรหิารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ิน (SBMLD)  

2.3  เงินอุดหนุนส าหรบัสง่เสรมิศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 
(ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) 

- 
 
 

๓๕,๐๐๐.๐๐ 

- 
 
 

๓๕,๐๐๐.๐๐ 

 3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกจิตามโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดบัอนบุาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
3.1.2 ค่ารายหัวส่วนเพิม่(Top Up) 
3.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
3.1.4 ค่าหนังสือเรียน 
3.1.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
3.1.6 ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

 
 

๓,๑๒๔,๙๕๖.๐๐ 
๑๐๒,๕๐๐.๐๐ 
๓๐๕,๗๓๐.๐๐ 
๔๗๑,๗๘๕.๐๐ 
๓๐๐,๑๒๐.๐๐ 
๔๖๙,๑๘๐.๐๐ 

 
 

๑,๘๔๗,๑๑๕.๐๐ 
๙๔๙,๖๑๕.๖๐ 
๒๙๓,๒๕๐.๐๐ 
๔๖๒,๕๑๓.๐๐ 
๒๘๑,๙๔๕.๐๐ 
๔๖๙,๑๘๐.๐๐ 

ค.  เงินอื่นๆ (ระบุ)   

รวม ๗,๕๗๗,๘๕๒.๐๕ ๗,๐๑๕,๐๗๒.๖๐ 
หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณล่าสุด 
 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย      จ านวน     ๕๖๒,๗๗๙.๔๕  บาท 
 เงินรายไดส้ะสม เมื่อวันที่ 30  กันยายน พ.ศ.255๘   จ านวน  ๓,๑๒๒,๔๗๓.๔๒  บาท 
 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

7.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรมผสมผสานชุมชนเมือง มีโรงงานและสถาน
ประกอบการ ร้านค้าจ านวนมาก มีประชากรประมาณ 7,000 คน บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดเทียนดัด 
โรงงานผลิตอุปกรณ์กีฬา โรงงานผลิตลูกกวาด โรงงานผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูง โรงงานดองผัก ธนาคาร
ร้านค้าต่างๆ อาชีพหลักของชุมชน คือ ชุมชนเกษตรกรรมท าสวนกล้วยไม้  สวนมะพร้าวน้ าหอม  ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีการจัดขบวนรถบุปผชาติ 

7.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพหลัก คือพนักงานใช้
แรงงานตามโรงงาน บริษัทห้างร้าน สถานประกอบการ และอาชีพค้าขาย นับถือศาสนาพุทธ  และศาสนาคริสต์ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 8,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

7.3  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
ปัจจัยภายในสถานศึกษา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1.  ผู้บรหิารมีภาวะผู้น า  มีคุณธรรม  จริยธรรม   
มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์  ใฝ่รู้และกล้าเปลี่ยนแปลง 
2.  ผู้บรหิารมีวิสัยทัศน์  มีมนุษย์สมัพันธ์  มีเทคนิค 
ในการบริหาร  
3.  ผูบ้รหิารส่งเสริมพฒันาครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา  จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพภายใน 
4.   ส่งเสริมการใช้แหลง่เรียนรู้นอกสถานศึกษาอย่าง
หลากหลาย 
5.  ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความรู้ความสามารถ 
ในการจัดการเรียนการสอน 
6.  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  พูดจาไพเราะ  แต่งกาย
สุภาพเรียบรอ้ย  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
7.  ครูเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี  
อนุรักษ์สิง่แวดล้อมและประหยัดทรัพยากร 
8.  จัดระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพือ่สง่เสรมิการเรียนรู้ของ
นักเรียน  
9. จัดกิจกรรมและสง่เสริมให้นักเรียนได้แสดงออกอย่าง
หลากหลาย 
10.  มุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของหลักสูตร 
11.  สถานศึกษาให้ความร่วมมือกบัชุมชนในการจัด
กิจกรรมต่างๆซึ่งกันและกัน 
12. หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนบัสนุนการจัดการศึกษา
ด้วยการจัดหาครูในกลุม่สาระที่ขาดแคลนมาเพิม่ 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อ  เพื่อพฒันาศักยภาพ 
การเรียนของนักเรียน  เช่น  ห้องสมุดใหท้ันสมัย และ 
มีหนังสือส าหรับค้นคว้าที่หลากหลาย 
2. พัฒนาสนามเด็กเล่น และจัดหาอุปกรณ์ใหเ้พียงพอ 
3. พัฒนาผลสมัฤทธ์ทางการเรียนใหสู้งข้ึน 
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนอย่างมปีระสทิธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
และสง่เสรมิให้ครูใช้กระบวนวิจัยในช้ันเรียนมาพฒันา
ศักยภาพผู้เรียน  ฝึกฝนให้ผูเ้รียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

0 
ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1.  บริเวณโดยรอบสถานศึกษามโีรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กและขนาดกลางตั้งอยูร่ายรอบท าให้เกิดการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาได้หลากหลายรปูแบบ 
2.  โรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน  การคมนาคมสะดวก 
3.  มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยการจัด   
อบรมและศึกษาดูงาน 
4.  โรงเรียนได้รับการยอมรบัจากชุมชน 
5.  มีแหล่งเรียนรู้และสถานทีส่ าคัญใกล้สถานศึกษา    

1. สถานศึกษามีบรเิวณคับแคบไม่เหมาะสมกับจ านวน
นักเรียน  การขยายพื้นที่ด าเนินการไม่ได้เพราะติดวัด  
ล าคลองและถนน  การส่งเสริมกจิกรรมนันทนาการ
กลางแจ้งให้นกัเรียนจงึกระท าไม่ได้ครบทุกกจิกรรม 
3. การใช้เทคโนโลยีผูเ้รียนมุ่งเน้นการเล่นเกมมากกว่า
การค้นหาความรู ้
4.  สถานศึกษาอยู่ในแหล่งชุมชนทีม่ีภาวะเสี่ยง  
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๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕46               
โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางดังนี้ 
 
 8.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

พัฒนาการ จุดมุ่งหมาย 
ด้านร่างกาย ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี  สามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก

แข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน สามารถช่วยเหลือตนเองได้
เหมาะสมตามวัย 

ด้านอารมณ์และจิตใจ มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย ช่ืนชม
และแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกก าลังกาย 

ด้านสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ 
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ด้านสติปัญญา มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการ และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะ  
ในการแสวงหาความรู้ 

 
  8.2  ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนชั่วโมง/ปี* 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑.  ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
๒.  คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
๓.  วิทยาศาสตร์ 80 80 80 120 120 120 
๔.  สังคมศึกษา 80 80 80 80 80 80 
-  ประวัติศาสตร ์ 40 40 40 40 40 40 
๕.  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
๖.  ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
๗.  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 
๘.  ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 
๙.  หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
๑๐. ท้องถ่ินของเรา 40 40 40 40 40 40 
๑๑. คอมพิวเตอร ์ - - - 40 40 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมชั่วโมง 1,040 1,040 1,040 1,120 1,120 1,120 
 จ านวนช่ัวโมงที่จัดให้กับนกัเรียน เรียนทั้งปี  เท่ากับ  1,120  ช่ัวโมง 
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  8.3  ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนช่ัวโมง/ภาคเรียน* 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
ภาษาไทย 120 120 120    
คณิตศาสตร์ 120 120 120    
วิทยาศาสตร ์ 120 120 120    
สังคมศึกษา 120 120 120    
- ประวัติศาสตร ์ 40 40 40    
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80    
ศิลปะ 80 80 80    
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 80 80    
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120    
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 20 20 20    
หน้าที่พลเมอืง 20 20 20    
ท้องถ่ินของเรา 20 20 20    
คอมพิวเตอร ์ 20 20 20    
ภาษาอังกฤษ 20 20 20    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120    

รวมชั่วโมง 1,240 1,240 1,240    
 จ านวนช่ัวโมงที่จัดให้กับนกัเรียน เรียนทั้งปี  เท่ากับ  1,๒40  ช่ัวโมง 

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 9.1 ห้องสมุดมีพื้นที่ขนาด ๖๐ ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน ๒,๕50 เล่ม  มีวารสาร/หนังสือพิมพ์
ให้บริการจ านวน  ๒  ฉบับ การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน ใช้ระบบ  E-Library 2000  มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จ านวน  2  เครื่อง มีจ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด เฉลี่ย  ๘๕  คน 
ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐.๕๑  ของนักเรียนทั้งหมด มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้
บริการ เฉลี่ย  -  คน ต่อปี  

9.2  ห้องปฏิบัตกิารทัง้หมด  ๑๑  ห้อง จ าแนกเป็น  
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์   จ านวน ๒ ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน ๓ ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา           จ านวน 2 ห้อง 

  4)  ห้องสือ่ทันสมัย          จ านวน 3 ห้อง 
  5)  ห้องอาเซียนศึกษา    จ านวน 1 ห้อง 
 9.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ านวน ๑๒๔ เครื่องจ าแนกเป็น 
  1)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน ๑๑๒ เครื่อง 
  2)  ใช้เพื่อให้บรกิารสืบค้นข้อมลูทางอินเทอรเ์น็ต  จ านวน   ๙๒ เครื่อง 
       โดยมีจ านวนนักเรียนที่ใช้บริการสบืค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปกีารศึกษาทีร่ายงาน)   
   เฉลี่ย  ๗๐ คน : ต่อวันคิดเป็นร้อยละ  ๘.๙๕  ของนักเรียนทั้งหมด 
  3)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบรหิารสถานศึกษา (ส านักงาน) จ านวน ๑๒ เครื่อง 
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 9.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. 
๒. 
๓. 

ห้องสมุด 
ห้องคอมพิวเตอร ์
ห้องอาเซียนศึกษา 

๒๔๐ 
๑๕๐ 
๗๘ 

  

9.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 

วัดเทียนดัด 
ฟาร์มจระเข้สามพราน 
สวนนกยูงสามพราน 
สวนกล้วยไม ้

๗๐ 
๕ 
๓ 

๒๔ 
 

 9.๖ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
(ในปีการศึกษาที่รายงาน) 

 

ที่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เร่ือง จ านวนครั้ง/ปี 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 

นางสมพร  ปานเจรญิ 
นางทองค า  ปรินแคน 
นางวิราภรณ์  รัตนอาร ี
นายชัยศรี  ลิ้มรักษา 

การท าดอกไม้จากผ้าใยบัว 
การท าดอกไม้จากสายรัดพลาสติก 
การท าดอกไม้จันทน ์
กีฬา 

๓ 
๕ 

๑๒ 
๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐๐๐ 
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๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 
 ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 
  จากผลการแข่งขันงาน "เมอืงโอง่วิชาการ '๕๘"  ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

สถานศึกษา - - 
ผู้บริหาร (ระบุช่ือ) - - 
ครู (ระบุช่ือ) - - 

นักเรียน (ระบุช่ือ) 
ด.ญ.ขวัญชนก  วันดี 

 
เหรียญทอง  (สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน ป.๔-๖) 

 
เทศบาลเมอืงราชบุร ี

ด.ญ.นันทพร  นาวะทิตย์ เหรียญทองแดง (คัดลายมือ ระดบัช้ัน ป.๑-๓) เทศบาลเมอืงราชบุร ี
ด.ช.นัท  เพชรพรศิริกุล 
ด.ญ.ปาริชาติ  ทองดี 
ด.ญ.ฐิติกานต์  ค าปุย 

เหรียญเงิน (โครงงาน กอท. ระดับช้ัน ป.๔-๖) เทศบาลเมอืงราชบุร ี

ด.ญ.บงัอร  ตายอด 
ด.ญ.สุนสิา  ศรนุศิล 
ด.ญ.นิชาภา  สวยบ ารุง 

เหรียญทองแดง (โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน ป.๔-๖) เทศบาลเมอืงราชบุร ี

ด.ญ.สุวิมล  ดวงดาว 
ด.ญ.สริิภัทร  ภู่ย้อย 
ด.ญ.วราภรณ์  ผลสง่า 

เหรียญทองแดง  (โครงงานภาษาไทย ระดับช้ัน ป.๔-๖) 
 

เทศบาลเมอืงราชบุร ี

ด.ญ.ธิดารัตน์  คมข า 
ด.ญ.ตะวัน  กางกั้น 
ด.ญ.เสาวลักษณ์  ไพรสอน 

เหรียญทองแดง (โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ป.๔-๖) 
 

เทศบาลเมอืงราชบุร ี

น.ส.เบญจวรรณ  หวังแลกลาง เหรียญทองแดง  (คัดลายมือ ระดับช้ัน ม.๑-๓) เทศบาลเมอืงราชบุร ี
น.ส.ชนัญชิดา  ไชยเพ็ชร์ เหรียญเงิน (กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดบัช้ัน ป.๔-๖) เทศบาลเมอืงราชบุร ี
ด.ญ.ณัฐพร  สุขสวัสดิ ์ เหรียญเงิน (กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน ม.๑-๓) เทศบาลเมอืงราชบุร ี
น.ส.ตาล  ตายอด 
ด.ญ.ธิวา  กระแสสินธ์ุ 

เหรียญทอง (วาดภาพระบายสี ระดบัช้ัน ม.๑-๓) เทศบาลเมอืงราชบุร ี

ด.ช.ธันวา  อัครธรรมากุล 
ด.ช.สุรเดช  ศิลธรรม 
ด.ช.ธนกร  สวยบ ารุง 
ด.ช.โชคอนันต์  สวนจันทร ์
ด.ช.ภานุวัฒน์  ทองศรี 
ด.ญ.พิมพส์ุภา  ชัยฤทธ์ิ 
ด.ญ.มลลัดดา  กานหลวง 
ด.ญ.ปพิชญา  อุธร 
ด.ญ.ภาวินีย์  ทองศร ี
ด.ญ.ณัฐวดี  กิจบ ารงุ 
ด.ญ.พีรพัฒน์  บุญไทย 

เหรียญทอง (เดินตัวหนอน ปฐมวัย) เทศบาลเมอืงราชบุร ี
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 (ต่อ) 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

ด.ช.อภิสิทธ์ิ 
ด.ช.วิวรณ์  ปิ่นค า 
ด.ญ.ปารมีนย์  มูฮัมหมัดสะฮัก 

เหรียญทอง (ตัวต่อเลโก้  ปฐมวัย) 
 

เทศบาลเมอืงราชบุร ี

ด.ญ.น้อง  แช่จ ู
ด.ช.อภิสิทธ์  นันทบุตร 
ด.ญ.อาทิตยา  วิลัยวัฒน ์

เหรียญทองแดง (โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดบัช้ัน ม.๑-๓) เทศบาลเมอืงราชบุร ี

ด.ช.ปราโมทย์  หน่วยกลาง 
ด.ญ.ไรวินท์  ฮุ้นรักษา 
ด.ญ.สปุราณี  กามขุนทด 

เหรียญทองแดง (โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ม.๑-๓) เทศบาลเมอืงราชบุร ี

ด.ญ.ตาล  ตายอด 
นางโสพิศ  สุเปรมศร ี
นายกฤษณะ  สุมาลย์โรจน ์

เหรียญทอง (จัดสวนถาดแห้ง  ผสม) เทศบาลเมอืงราชบุร ี

 

 ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กจิกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ(ระดบัปฐมวัย/การศึกษาข้ันพื้นฐาน) 

ที่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(โดยย่อ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สูงขึ้น 

-พัฒนาการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมเสริม 

ทุกกลุ่มสาระ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สูงขึ้น 

2 โครงการวิจัยในชั้นเรียน แก้ปัญหา/ปรับปรุง 

การเรียนการสอน 
-ครูท าวิจัยในชั้นเรียน 
ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

ครูวิจัยในชั้นเรียน 
ร้อยละ 100 

3 โครงการอาเซียนศึกษา พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เก่ียวกับ
อาเซียน 

-จัดท าห้องการเรียนรู้ 
เก่ียวกับอาเซียน 

มีข้อมูลสมาชิกอาเซียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

4 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดี น าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

-จัดกิจกรรมเลือกตั้ง 
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100 

5 โครงการพัฒนาปรับปรุง 

หลักสูตรสถานศึกษา 
ปรับหลักสูตรให้สอดคล้อง 
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

-ปรับหลักสูตรให้ทันสมัย
สอดรับกับยุคปัจจุบัน 

ปรับหลักสูตรทุกกลุ่ม
สาระ 

6 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

-น านักเรียนไปเข้าค่าย
ตามวัดที่มีศูนย์อบรม 

นักเรียนทุกระดับชั้น
ได้รับการอบรม 
ด้านธรรมะ 

7 โครงการเข้าค่ายวิชาการ เพื่อเสริมทักษะวิชาการ -เข้าค่ายวิทยาศาสตร์หรือ
ค่ายวิชาการอ่ืนๆ 

นักเรียนชั้น ป.4 - ม.3 
ไปเข้าค่ายวิชาการ 

8 โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เพื่อเสริมทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 

-จัดกิจกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์ 

จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เสริมหลักสูตร 

9 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมทักษะประสบการณ์ -ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกโรงเรียน 

นักเรียนทุกระดับชั้นได้
ไปทัศนศึกษานอก
ห้องเรียน 

10 โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ 
ด้านดนตรี 

เพื่อเสริมทักษะด้านดนตรี -ฝึกทักษะด้านดนตรีสากล
และดนตรีไทย 

นักเรียนสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมตามความสนใจ 

0 
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ที่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(โดยย่อ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

11 โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ -พัฒนาการเรียนการสอน
ด้วยโครงงาน 

นักเรียนอนุบาล ๒  
จะได้รับการสอนด้วย
โครงงาน 

12 โครงการแข่งขันกีฬาสี 
ภายในโรงเรียน 

เพื่อเสริมทักษะด้านกีฬาและ
เชื่อมสามัคคี 

-จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน
เชื่อมความสามัคคี 

นักเรียนร้อยละ 100  
ได้ร่วมกิจกรรมกีฬาสี 

13 โครงการการเข้าค่ายพักแรม 
ลูกเสือเนตรนารี 

เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก -น านักเรียนไปเข้าค่าย
พักแรมตามค่ายฝึก 

นักเรียนชั้น ป.4 - ม.3 
เข้าค่ายพักแรม 

14 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย -เรียนรู้เก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

นักเรียนสมัครใจเข้าร่วม
กิจกรรม 

15 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การบริหารการศึกษา 

จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ -จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์เพื่อ
สนับสนุนการเรียน 
การสอน 

จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ตาม
บันทึกเสนอของครูผู้สอน 

16 โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ซ่อมแซมอาคารที่ช ารุดทรุด
โทรม 

-จัดจ้างซ่อมแซมอาคาร
เรียนที่ช ารุดให้อยู่ใน
สภาพใช้การได้ 

อาคารที่ช ารุดได้รับ 
การซ่อมแซมให้ดีขึ้น 
และปลอดภัย 

17 โครงการโรงเรียนน่าอยู่ โรงเรียนน่าอยู่ -ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ให้น่าอยู่ 

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ให้สวยงามน่าอยู่ 

18 โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุด -ส ารวจอุปกรณ์ที่ช ารุด 
-จัดจ้างซ่อมแซม 

ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ที่ช ารุดเพื่อปลอดภัยและ
สามารถใช้การได้ดี 

19 โครงการนิเทศภายใน ติดตามการเรียนการสอน -นิเทศติดตามการเรียน
การสอนของครูภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

ครูที่สอนทุกระดับชั้น
ได้รับการนิเทศภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

 
๑๐ .๓  โครงการ/กิ จกรรมพิ เศษ ที่ ด าเนินการตามนโยบายชาติ  น โยบ ายกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ฯลฯ  ได้แก่ 

โครงการขยะทองค า : การรวบรวมขยะหรือสิ่งของเหลือใช้น ามาจ าหน่าย เช่น ขวดพลาสติก  เป็นต้น 
โครงการสะอาดน่าอยู่คู่เทียนดัด : นักเรียนช่วยกันท าความสะอาดบริเวณโรงเรียนตามเขตรับผิดชอบที่แต่ละ

ห้องได้รับมอบหมาย 
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๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา  2557  
 ๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผล 

การประเมิน 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ 
                   การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

5.00 ดเียี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้บริหารสถานศึกษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

4.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนเด็กมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๔   สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น

มาตรการเสริม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๙  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย 4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๐ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัย 4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เหมาะสมตามวัย      4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๒ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง

และชุมชน 
4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
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 ๑๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผล 

การประเมิน 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้บ ริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้ เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อม  
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    

มาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น

มาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน 4.50 ดีเยี่ยม  
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน

ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ 4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้ เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ปกครองและชุมชน 
5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
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๑2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๑2.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนกั
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 7.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕   เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 28.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 11.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.81 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 83.31 ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา   83.31  .คะแนน  มีคุณภาพระดับ  ดี 
ผลการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง 
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๑๓.๒ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

น้ าหนกั
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.51 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.49 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง                    10.00 8.97 ด ี
ตัวบ่งชี้ที่ ๔   ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.40 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 10.047 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.81 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 4.00 ด ี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
5.00 5.00 ด ี

คะแนนรวม 100.00 85.45 ด ี
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา   85.45  คะแนน  มีคุณภาพระดับ  ดี 
ผลการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง 
 



ตอนท่ี ๒ 

การพัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษาตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีของสถานศกึษา 
 

๑.  การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบรหิารงานเป็น ๖ ฝ่าย 
โดยแบ่งเป็น ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายกิจการนักเรียน  ฝ่ายธุรการและการเงิน  ฝ่ายบุคลากร  ฝ่ายอาคารสถานที่  และฝ่าย
สัมพันธ์ชุมชน  ส่วนการบริหารงานทั้ง ๖ ฝ่าย ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้เทคนิคการบริหาร
แบบ PDCA ซึ่งเริ่มจาก การวางแผน (P=Plan)  แต่ละฝ่ายจะมีแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่มีรายละเอียดครบถ้วน
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการน าแผนไปปฏิบัติ (D = Do) ในขณะที่ก าลังด าเนินการตาม
แผนน้ันผู้รับผิดชอบ จะมีการตรวจสอบ ประเมินว่าสิ่งที่ด าเนินการไปนั้นได้ผลเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร 
(C = Check) และหากตรวจสอบพบข้อผิดพลาด ข้อสังเกตต่างๆ ก็จะน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป (A = Action) 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่ออย่างเนื่องและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  ส ารับโครงสร้างการบริหารงานมีดังนี้ 
    

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) 
      

 
              
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้อ านวยการ เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการ หัวหน้าช่วงชั้น หัวหน้าฝ่าย 

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการฯ ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน 

-หลักสูตร 
-กระบวนการเรียนรู้ 
-วัดผลประเมินผล 
-สื่อ/นวัตกรรม   
 เทคโนโลย ี
-ห้องสมุด/แหล่ง  
 เรียนรู้ 
-นิเทศการศึกษา 
-แนะแนว 
-ประกันคุณภาพ 
 ภายใน 
-ส่งเสริมพัฒนา 
-การวิจัย 
-งานอ่ืนๆ 

-จัดท างบประมาณ 
-จัดสรรงบประมาณ 
-การเงินงบประมาณ 
-การเงินนอก  
 งบประมาณ 
-การจัดซ้ือ จัดจ้าง 
-สวัสดิการต่างๆ 
-การระดมทุน 
 ทรัพยากร 
-พัสดุ  สินทรัพย์  
-ตรวจสอบ ติดตาม 
-งานอ่ืนๆ 

-อัตราก าลัง 
-การสรรหาและ  
 บรรจุแต่งตั้ง 
-การสง่เสริม 
 ประสทิธิภาพ 
-ความด ีความชอบ 
-การลา 
-ทะเบียนประวัต ิ
-วินัย 
-งานอ่ืนๆ 

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

-งานซ่อมบ ารุง 
-งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
-งานบริการอาคาร 
 สถานที ่
-งานอ่ืนๆ 
 

-งานข้อมูล 
 สารสนเทศ 
-งานประชาสัมพันธ์ 
-วิทยุชุมชน 
-งานอ่ืนๆ 
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๒.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
     ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
     นักเรียนโรงเรียนวัดเทียนดัด   มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีคุณธรรม   
     ก้าวทันเทคโนโลยี  บุคลากรในโรงเรียนมีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนเป็นที่ยอมรบัของชุมชน  

พันธกิจ 
๑. พัฒนานักเรียนใหม้ีความรู้ความสามารถทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา 
๒. ปลูกฝังนกัเรียนทุกคนใหม้ีวินัยและความอดทน 
๓. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. การพัฒนาการจัดการศึกษาโดย
มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑.๑ พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความ
หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน ให้มีความ
เป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
๑.๒ พัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
๑.๓ จัดหาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย 
และเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 
๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้น าความรู้ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
ฝ่ายอาคารสถานที่ 
 
ฝ่ายงบประมาณ 

๒. การพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี 
คนเก่งและมีความสุข 

๒.๑ ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบทางศีลธรรม
และสังคม 
๒.๒ จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และสืบสานความเป็นไทย 
๒.๓ จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในค่านิยมไทย และน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
 
ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน 

๓. การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ 

๓.๑ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ฝ่ายบุคลากร 

 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
๑. เพื่อปลูกฝังนักเรียนเป็นผู้ใฝรู่้ใฝเ่รียน มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
๒. เพื่อพฒันานักเรียนเป็นผูม้ีระบียบวินัย มีคุณธรรม ปฏิบตัิตามค่านิยมที่ดีงาม และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
๓. เพื่อให้ชุมชนยอมรับ สนับสนุน และมสี่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 สะอาดน่าอยู่คู่เทียนดัด 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 วงดนตรีลูกทุง่มุง่บริการชุมชน 
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๓.   การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑.  ส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนการสอนที่พฒันาผูเ้รยีนด้านทักษะการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  แก้ปัญหาและ
ใช้ชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้  ตลอดจนผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และใช้ข้อมูล
มาเปรียบเทียบเพื่อช่วยในการตัดสินใจ 
          ๒.  ส่งเสริมให้ครูสอดแทรกจริยธรรม  คุณธรรม  การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้รู้จักด ารงชีวิตอย่างพอเพียงและร่วมมืออนุรักษ์พลังงานเพื่อลด
ภาวะโลกร้อน 
 ๓.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากข้ึนและหลากหลาย  ผู้เรียนมีโอกาสได้เลือกตาม
ความสนใจและความถนัดตามศักยภาพของตนเอง   และรู้จักการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ  ศึกษาค้นคว้า
ให้มากขึ้น 
 ๔.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี – นาฏศิลป์  และกีฬามากข้ึน  โดย
การจัดหาอุปกรณ์ต่างๆให้มากขึ้นและหลากหลาย   อาจผลิตข้ึนเองโดยสถานศึกษาจัดบริการวัสดุอุปกรณ์ให้  จัดซื้อ
โดยใช้งบประมาณของเทศบาล 
 ๕.  มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยการจัดให้มีการทัศนศึกษา  อบรม  ดูงาน  จัดหา
เอกสารและเทคโนโลยีต่างๆให้ครูได้ศึกษา  ค้นคว้า  พัฒนาการเรียนการสอนและใช้เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง 
 ๖.  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  รักษาวัฒนธรรมประเพณีและเป็นตัวอย่างที่ดี  ชุมชนให้การยอมรับครูและ
โรงเรียนเป็นอย่างดี  ครูจึงต้องรักษาไว้ปฏิบัติให้ดีย่ิงข้ึนและปฏิบัติได้ครบทุกคน 
 ๗.  สง่เสรมิให้ชุมชนเข้าร่วมมอืกบัโรงเรียนให้มากข้ึน  โดยคณะครูต้องเปน็ผูเ้สียสละ  จรงิใจในการแก้ปญัหา
ต่างๆของเด็กและชุมชน  ช่วยเหลอืงานต่างๆของชุมชน    
 ๘.  จัดภูมิทัศน์ให้ดูร่มรื่น  ปลอดภัย  และเอื้อต่อการเรียนรูใ้ห้มากขึ้น  โดยใช้พื้นที่ทุกส่วนให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด 
 ๙.  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  หลกัสูตรท้องถ่ิน  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  สอดคลอ้ง  
และเหมาะสมกบัผูเ้รียนเพื่อให้ได้ประสทิธิภาพตรงตามเป้าหมาย 
        ๑๐. จัดกิจกรรมต่างๆ ทีส่่งเสริมให้ผูเ้รียนรักการอ่าน  และติดตามการอ่านของนกัเรียนอย่างต่อเนื่อง   

๔.  การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษา 

 ๑) ยุทธศาสตร์  :  การพฒันาการจัดการศึกษาโดยมุง่เน้นพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
  ๑.๑ แนวทางการพฒันา :  พัฒนา ปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลายตาม 
ความต้องการของผูเ้รียน ให้มีความเป็นเลิศตามอจัฉริยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

 

 

 

 

 
๐๐๐ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 
๑ โครงการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้น 

ภาษาไทย ๗๐% 
คณิตฯ ๖๕% 
วิทย์ฯ ๗๐% 
สังคมฯ ๗๐% 
ประวัติฯ๗๐% 
สุขพละฯ ๘๐% 
ศิลปะ ๘๐% 
การงานฯ ๘๐% 
อังกฤษ ๖๕% 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นตาม
เป้าหมาย 

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 โครงการวิจัยในชั้นเรียน แก้ปัญหา/ปรับปรุง 
การเรียนการสอน 

ครมูีงานวิจัยในชั้นเรียน 
ปีการศึกษาละ 
ไม่น้อยกว่า ๒ เร่ือง 

ครูน าเสนอผลงานวิจัย
ภาคเรียนละ ๑ เร่ือง 

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

๓ โครงการอาเซียนศึกษา พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
เก่ียวกับอาเซียน 

จัดตั้งศูนย์อาเซียน
ศึกษาในโรงเรียน 
จ านวน ๑ ห้อง 

โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้
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
หลักสูตรสถานศึกษา 

ปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายและสภาพ
ของโรงเรียน 

ปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายและสภาพ
ของโรงเรียน 

ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้
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 โครงการเข้าค่ายวิชาการ นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง 
ทางวิชาการ 

นักเรียนชั้น ป.๔ 
ถึง ม.๓ 

นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง 
-นักเรียนคิดเป็นท าเป็น
แก้ปัญหาเป็น 

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
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร ์

นักเรียนระดับประถม
และระดับมัธยมมีเจตคติ
ที่ดีต่อวทิยาศาสตร ์

นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อ
วิชาวิทยาศาสตร ์

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
การศึกษาให้สูงขึ้น 

ภาษาไทย ๗๐% 
คณิตฯ ๖๕% 
วิทย์ฯ ๗๐% 
สังคมฯ ๗๐% 
ประวัติฯ๗๐% 
สุขพละฯ ๘๐% 
ศิลปะ ๘๐% 
การงานฯ ๘๐% 
อังกฤษ ๖๕% 

-นักเรียนได้รับ 
การพัฒนาคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
การศึกษา 
-โรงเรียนมีความพร้อม
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 นักเรียนได้เรียนรู้ 
ตามความสนใจ 

นักเรียน-ผู้ปกครอง 
เข้าร่วมกิจกรรม
นิทรรศการแสดง 
ผลงานนักเรียน 

นักเรียนมีโอกาสน า
ทักษะไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 

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 แนวทางการพฒันา : พัฒนาปรับปรงุหลักสูตรของสถานศึกษา (ต่อ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 
๙ กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 

เพื่อยกระดับผลสอบโอเน็ต 
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้น 

ผลสอบโอเนต็แต่ละวชิา
สูงกว่าระดับประเทศ 

ผลสอบโอเนต็แต่ละวชิา
สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

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

 
 ๑.๒ แนวทางการพฒันา : พัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 
๑๐ โครงการโรงเรียนน่าอยู่ โรงเรียนสะอาด

สวยงาม เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 

พัฒนา ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารให้
พร้อมใช้งานและ
ปลอดภัย 
สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

-มีอุปกรณ์ท าความ
สะอาดครบ 
-ระบบสาธารณูปโภค
ปลอดภัย น่าอยู่ 

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

๑๑ โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดาน
ที่ช ารุด 

ซ่อมแซมฝ้าเพดาน
อาคาร๓ที่ช ารุด 

ซ่อมแซมฝ้านเพดาน 
ให้มีสภาพปลอดภัย 
ต่อผู้เรียน 

-สภาพฝ้าเพดานอาคาร
เรียนปลอดภัย 

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

๑๒ โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่ช ารุด 

ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ให้อยู่ในสภาพใช้การได้
ดีและปลอดภัย 

-อุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมใช้
งาน 
-อุปกรณ์ไฟฟ้า
ปลอดภัย 
 

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

 
 ๑.๓ แนวทางการพฒันา : จัดหาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้เรียน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 
๑๓ โครงการส่งเสริม

ประสิทธิภาพการบริหาร
การศึกษา 

อ านวยความสะดวกแก่
ผู้เรียนและครูผู้สอน 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่หลากหลาย
และทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ครูมีวัสดุ สื่อ 
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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 ๑.๔ แนวทางการพฒันา : ส่งเสริมสนับสนุนให้น าความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียน
การสอน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 
๑๔ โครงการทัศนศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ 
เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศ
การเรียนรู้ของนักเรียน 

-นักเรียนทุกระดับชั้น
ได้ไปทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้
-ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น หรือเชิญภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาให้
ความรู ้

-นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง 
-นักเรียนจตคติทีด่ีต่อ
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) ยุทธศาสตร์  :  การพฒันานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
๒.๑ แนวทางการพฒันา  :  ส่งเสรมิ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์ ให้ผูเ้รียน 

มีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสงัคม 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 
๑๕ โครงการเข้าค่ายคุณธรรม

จริยธรรม 
ให้นักเรียนมีระเบียบ
วินัยมีคุณธรรมเป็น
พลเมืองดีของชาต ิ

นักเรียน ป.๑-ม.๓ -นักเรียนมีระเบียบวินัย 
และมีคุณธรรม 
-เป็นพลเมืองดี 

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 

๑๖ โครงการการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี 

ปลูกฝังระเบียบวินัย
และคุณธรรม 

นักเรียนชั้น ป.๑- 
ม.๓ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือฯ 

-นักเรียนมีระเบียบวินัย 
มีคุณธรรม 
-รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อส่วนรวม 

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 

๑๗ โครงการแข่งขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียน 

เสริมสร้างความสามัคคี 
พัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ 

นักเรียนทุกระดับชั้นได้
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี 

-เกิดความสามคัคีในหมู่
คณะ 
-นักเรียนได้แสดงออก
ด้านกีฬาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
-เข้าใจกฎกติการู้แพ้  
รู้ชนะ รู้อภัย 

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 

๑๘ โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านดนตรี 

นักเรียนมีสุนทรียภาพ
ด้านดนตรีไทยและ
ดนตรีสากล 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ดนตร ี

-นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การน าดนตรีไปร่วมงาน
ของชุมชน 
-นักเรียนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

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 
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๒.๒ แนวทางการพฒันา  :  จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสบื
สานความเป็นไทย 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 
๑๙ โครงการส่งเสริม

สุนทรียภาพด้านนาฏศิลป์
ไทย 

นักเรียนมีสุนทรียภาพ
ด้านนาฏศิลป์ไทย 

-นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย 
-เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาให้ความรู้ 

-นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การน าการแสดง
นาฏศิลป์ไปร่วมงาน
ของชุมชน 
-นักเรียนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

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 แนวทางการพฒันา  :  จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในค่านิยมไทย และน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 
๒๐ โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต นักเรียนมีทักษะชีวิตทีด่ี 

น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

นักเรียนร้อยละ ๙๕ 
เข้าร่วมกิจกรรมและ
สามารถน าทักษะไป
ประยุกต์ใช้ 

-นักเรียนมีคุณะรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ 
-นักเรียนทักษะไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

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) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ 
    ๓.๑ แนวทางการพฒันา : พัฒนา ส่งเสริม สนบัสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที)่ 
๒๑ โครงการส่งเสริมความเป็น

เลิศทางวิชาการ 
ส่งนักเรียนเข้า
ประกวดทักษะทาง
วิชาการในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ส่งนักเรียนแข่งขัน
งานมหกรรมทาง
วิชาการองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

-นักเรียนได้แสดงออก
ทางดา้นวิชาการโดย
ได้รับการคัดเลือกเข้า
แข่งขันในระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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 

๒๒ โครงการนิเทศภายใน เพื่อช่วยเหลือครู
แก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

พัฒนาครูผู้สอนใน
ด้านการจัดการ
เรียนการสอน   

ครูได้รับการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ และสามารถ
น ามาใช้ในด้านจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
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 

๒๓ โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพครูและ
บุคลากร 

สนับสนุนงาน
บริหารและงานสอน
การเรียนการ 

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน
ครุภัณฑ์การศึกษา 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

-ครูมีทักษะการจัดการ
เรียนการสอน 
-ครูและบุคลากรได้รับ
การพัฒนา 

มฐ.๒ ตช.๓ 
มฐ.๑๖ ตช.๒, ๔ 

 



ตอนท่ี ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  

๑)  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 ๑. ยุทธศาสตร์  :  พัฒนาสถานศึกษาใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

  ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  :  พัฒนา ปรบัปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลายตาม 
ความต้องการของผูเ้รียน ให้มีความเป็นเลิศตามอจัฉริยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๑ โครงการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้น 

-นักเรียนได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ 

ภาษาไทย ๗๐% 
คณิตฯ ๖๕% 
วิทย์ฯ ๗๐% 
สังคมฯ ๗๐% 
ประวัติฯ๗๐% 
สุขพละฯ ๘๐% 
ศิลปะ ๘๐% 
การงานฯ ๘๐% 
อังกฤษ ๖๕% 

-ภาษาไทย 
-คณิตฯ 
-อังกฤษ 
บรรลุเป้าหมาย 
นอกนั้นต่ ากว่า
เป้าหมาย 

-นักเรียนได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพ 

๒ โครงการวิจัยในชั้น
เรียน 

แก้ปัญหา/ปรับปรุง
การเรียนการสอน 

-ครุจัดท าวิจัยในชั้น
เรียน 

ครูวิจัยในชั้นเรียนปี
การศึกษาละไม่น้อย
กว่า ๒ เร่ือง 

ครูส่งผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียน ๑๐๐% 

-นักเรียนได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพ 

๓ โครงการอาเซียนศึกษา พัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้เก่ียวกับ
อาเซียน 

จัดซ้ือสื่อเก่ียวกับ
อาเซียน 

จัดตั้งศูนย์อาเซียน
ศึกษาในโรงเรียน 
จ านวน ๑ ห้อง 

จัดซ้ือวัสดุสื่อ
สัญลักษณ์อาเซียน 

เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน 

๔ โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

ปรับปรุงให้
สอดคล้องกับ
เป้าหมายและสภาพ
ของโรงเรียน 

ปรับปรุงทั้งสาระ
พ้ืนฐานและสาระ
เพ่ิมเติม 

ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้
เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา 

ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาสาระ
พ้ืนฐานและสาระ
เพ่ิมเติม 

โรงเรียนมีหลักสูตรที่
สอดคล้องกับบริบท 

๕ โครงการเข้าค่าย
วิชาการ 

นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง
ทางวิชาการ 

ติดต่อประสานงาน
แหล่งเรียนรู้ 

นักเรียนชั้น ป.๔ 
ถึง ม.๓ 

นักเรียนระดับชั้น 
ป.๔-ม.๓ เข้าค่าย
วิชาการ 

-นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรง 
-นักเรียนคิดเป็นท าเป็น
แก้ปัญหาเป็น 

๖ โครงการพัฒนาทักษะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

เปิดโลกทัศน์การ
เรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร ์

จัดซ้ือสื่อวัสดุ
อุปกรณ์เก่ียวกับ
วิทยาศาสตร ์

นักเรียน
ระดับประถมและ
ระดับมัธยมมีเจตคติ
ที่ดีต่อวทิยาศาสตร ์

จัดซ้ือสื่อวัสดุ
อุปกรณ์เก่ียวกับ
วิทยาศาสตร ์

นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อวิชา
วิทยาศาสตร ์

๗ โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้น 

-ประชุมชี้แจงการ
จัดท ามาตรฐาน 
-ครูประเมิน
มาตรฐานตาม
เครื่องมือปะเมิน
มาตรฐาน 

-ทุกมาตรฐานผ่าน
การประเมินต้องได้
ระดับดีขึ้นไป 

-ช่วงชั้นสรุป
ประเมินมาตรฐาน
ตามเครื่องมือปะ
เมินมาตรฐาน 
-จัดท ารายงาน
ประจ าปี 

-นักเรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การศึกษา 
-โรงเรียนมีความพร้อมในการ
รับการประเมินจาก สมศ. 

๘ โครงการโปรเจ็คแอ็พ
โพรส 

นักเรียนได้เรียนรู้
ตามความสนใจ 

-ชี้แจงขั้นตอนให้
นักเรียนทราบ 

นักเรียน-ผู้ปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรม
นิทรรศการแสดงผล
งานนักเรียน 

นักเรียนได้เรียนใน
สิ่งที่ตนเองถนดั 

นักเรียนมีโอกาสน าทักษะไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

... 
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 ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  :  (ต่อ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๙ กิจกรรมสอนซ่อมเสริม

เพื่อยกระดับผลสอบโอ
เน็ต 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ให้สูงขึ้น 

จัดตารางสอนซ่อม
เสริมทั้ง ป.๓ และ 
ม.๓ 

ผลสอบโอเน็ตแต่ละ
วิชาสูงกว่า
ระดับประเทศ 

ครูสอนซ่อมเสริมใน
วิชาที่รับผิดชอบ 

ผลสอบโอเน็ตแต่ละวิชาสูง
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
๑.๒ แนวทางการพัฒนา  :  พัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๑๐ โครงการโรงเรียนน่า

อยู่ 
โรงเรียนสะอาด
สวยงาม เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ส ารวจตรวจสอบ 
อาคารที่เส่ือมสภาพ
ช ารุด 

พัฒนา ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารให้
พร้อมใช้งานและ
ปลอดภัย 
สภาพแวดล้อมเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

-จัดจ้างซ่อมแซม 
-ปรับปรุงบริเวณ 

-มีอุปกรณ์ท าความสะอาด
ครบ 
-ระบบสาธารณูปโภค
ปลอดภัย น่าอยู่ 

๑๑ โครงการซ่อมแซมฝ้า
เพดานที่ช ารุด 

ซ่อมแซมฝ้าเพดาน
อาคาร๓ที่ช ารุด 

ส ารวจอาคาร
ตรวจสอบอาคารที่
ช ารุด 

ซ่อมแซมฝ้า เพดาน
ให้มีสภาพปลอดภัย
ต่อผู้เรียน 

จัดจ้างซ่อมแซมฝ้า
เพดาน 

-สภาพฝ้าเพดานอาคารเรียน
ปลอดภัย 

๑๒ โครงการซ่อมแซม
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

ซ่อมแซมอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ช ารุด 

ส ารวจตรวจสอบ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ช ารุด 

ซ่อมแซมอุปกรณ์
ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดีและ
ปลอดภัย 

จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์
ที่ช ารุด 

-อุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมใช้งาน 
-อุปกรณ์ไฟฟ้าปลอดภัย 
 

 
๑.๓ แนวทางการพัฒนา  :  จัดหาสื่อ อปุกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการ

ของผู้เรียน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๑๓ โครงการส่งเสริม

ประสิทธิภาพการ
บริหารการศึกษา 

อ านวยความสะดวก
แก่ผู้เรียนและ
ครูผู้สอน 

แต่ละช่วงชั้นท า
รายการที่จะสั่งซ้ือ
สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่
หลากหลายและทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
 

จัดท าใบสั่งซ้ือสื่อ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ 

ครูมีวัสดุ สื่อ ประกอบการ
เรียนการสอน 

 
 

         ๑.๔ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสรมิสนบัสนุนให้น าความรู้ด้านภูมิปญัญาทอ้งถ่ินมาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๑๔ โครงการทัศนศึกษา

แหล่งเรียนรู้ 
เพ่ือเปลี่ยน
บรรยากาศการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

แต่ละช่วงชั้นส ารวจ
แหล่งที่จะไป 
ทัศนศึกษา 

-นักเรียนทุก
ระดับชั้นได้ไป 
ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้
-ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่น หรือเชิญ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาให้ความรู้ 

-ติดต่อแหล่งเรียนรู้ 
-จัดจ้างยานพาหนะ 
-ทัศนศึกษาตาม
แหล่งเรียนรู้ 

-นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรง 
-นักเรียนเจตคติทีด่ีต่อการ
เรียน 
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 ๒. ยุทธศาสตร์ : การพฒันานักเรียนใหม้ีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 

๒.๑ แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสรมิ ปลกูฝงัคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์ ให้ผูเ้รียนมี
ความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสงัคม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๑๕ โครงการเข้าค่าย

คุณธรรมจริยธรรม 
ให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัยมี
คุณธรรมเป็น
พลเมืองดีของชาต ิ

ส ารวจแหล่งที่จะไป
จัดกิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม 

นักเรียน ป.๑-ม.๓ -ติดต่อสถานที ่
-จัดจ้างยานพาหนะ 
-น านักเรียนไปเข้า
ค่ายคุณธรรม 

-นักเรียนมีระเบียบวินัย 
และมีคุณธรรม 
-เป็นพลเมืองดี 

๑๖ โครงการการเข้าค่าย
พักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี 

ปลูกฝังระเบียบวินัย
และคุณธรรม 

ส ารวจแหล่งที่จะไป
จัดกิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเส้ือฯ 

นักเรียนชั้น ป.๑- 
ม.๓ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือฯ 

-ติดต่อสถานที ่
-จัดจ้างยานพาหนะ 
-น านักเรียนไปเข้า
ลูกเสือฯ 

-นักเรียนมีระเบียบวินัย มี
คุณธรรม 
-รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

๑๗ โครงการแข่งขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียน 

เสริมสร้างความ
สามัคคี พัฒนาการ
ด้านร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ 

-จัดแบ่งนักเรียนเข้า
ตามกลุ่มสี 
-แต่ละกลุ่มสี
ฝึกซ้อมกีฬา 

นักเรียนทุก
ระดับชั้นได้เข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาสี 

-จัดสถานที ่
-ด าเนินการแข่งขัน
กีฬาสี 

-เกิดความสามคัคีในหมู่คณะ 
-นักเรียนได้แสดงออกด้าน
กีฬาอย่างเต็มศักยภาพ 
-เข้าใจกฎกติการู้แพ้  
รู้ชนะ รู้อภัย 

๑๘ โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านดนตรี 

นักเรียนมี
สุนทรียภาพด้าน
ดนตรีไทยและ
ดนตรีสากล 

ส ารวจนักเรียนที่
ต้องการเล่นดนตร ี

นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านดนตรี 

-แบ่งกลุ่มนักเรียนที่
ต้องการเล่นดนตรี
แต่ละชนิด 
-ฝึกซ้อม 

-นักเรียนมีส่วนร่วมในการน า
ดนตรีไปร่วมงานของชุมชน 
-นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

 
๒.๒ แนวทางการพฒันา  :  จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสบื

สานความเป็นไทย 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๑๙ โครงการส่งเสริม

สุนทรียภาพด้าน
นาฏศิลป์ไทย 

นักเรียนมี
สุนทรียภาพด้าน
นาฏศิลป์ไทย 

ส ารวจนักเรียนที่
ต้องการฝึก
นาฏศิลป์ 

-นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมนาฏศิลป์
ไทย 
-เชิญภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาให้ความรู ้

-ฝึกซ้อมในห้อง
นาฏศิลป์ 

-นักเรียนมีส่วนร่วมในการน า
การแสดงนาฏศิลป์ไป
ร่วมงานของชุมชน 
-นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

 
   ๒.๓ แนวทางการพฒันา  :  จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในค่านิยมไทย และน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๒๐ โครงการส่งเสริมทักษะ

ชีวิต 
นักเรียนมีทักษะ
ชีวิตทีด่ี น าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

จัดตารางการ
ปฏิบัติงาน 

นักเรียนร้อยละ ๙๕ 
เข้าร่วมกิจกรรม
และสามารถน า
ทักษะไป
ประยุกต์ใช้ 
 

ด าเนินงานตาม
ตารางตลอดปี
การศึกษา 

-นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
-นักเรียนทักษะไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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๓.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ 

    ๓.๑ แนวทางการพฒันา : พัฒนา ส่งเสริม สนบัสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๒๑ โครงการส่งเสริมความ

เป็นเลิศทางวิชาการ 
ส่งนักเรียนเข้า
ประกวดทักษะทาง
วิชาการในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

-ตรวจสอบการ
จัดการแข่งขัน 
ของ อปท.เจ้าภาพ 
-ฝึกซ้อม 

ส่งนักเรียนแข่งขัน
งานมหกรรมทาง
วิชาการองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

-ฝึกซ้อมรายการที่
จะส่งเข้าแข่งขัน 
-น านักเรียนไป
แข่งขัน 

-นักเรียนได้แสดงออก
ทางดา้นวิชาการโดยได้รับ
การคัดเลือกเข้าแข่งขันใน
ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๒๒ โครงการนิเทศภายใน เพ่ือช่วยเหลือครู
แก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

-จัดตารางนิเทศ 
-แจ้งให้ครูทราบ 

พัฒนาครูผู้สอนใน
ด้านการจัดการ
เรียนการสอน   

-นิเทศภาคเรียนละ
ครั้ง 
-ประเมินผล 
-รายงาน 

ครูได้รับการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ และสามารถน ามาใช้
ในด้านจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒๓ โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพครูและ
บุคลากร 

สนับสนุนงาน
บริหารและงาน
สอนการเรียน
การ 

-ส ารวจรายวัสดุ สื่อ 
อุปกรณ์ที่ต้องการ 

จัดซ้ือวัสดุ
ส านักงานครุภัณฑ์
การศึกษา ครุภัณฑ์
ส านักงาน วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

-จัดซ้ือจัดจ้าง 
-ครูน าวัสดุอุปกรณ์
ไปประกอบการ
สอน 

-ครูมีทักษะการจัดการเรียน
การสอน 
-ครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนา 

 
๒)  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายพิเศษ 
 ๑. นโยบาย การคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้งลงถังขยะ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๒๔ โครงการขยะ

ทองค า 
-เพื่อลดขยะ 
-เพื่อน าขยะไป
จ าหน่ายสร้าง
รายได้ 

ด าเนินงานตาม
แผนที่ตั้งไว้ 

นักเรียนแต่ละ
ห้องเก็บขวดน้ า
พลาสติกที่ใช้
แล้วสะสม 

นักเรียนน าขวด
พลาสติกที่สะสมได้
น าไปวางไว้ ณ จุดที่
ก าหนด กรรมการ
นักเรียนท าหน้าที่
ตรวจสอบและจด
บันทึกไว้ 
 
 

นักเรียนเห็นคุณค่าของ
ขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว 

  
 ๒. นโยบาย  การรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๒๖ โครงการสะอาด 

น่าอยู่คู่เทียนดัด 

นักเรียนตั้งแต่ชั้น 
ป.๑-ม.๓ ท าเวร
เขตรับผิดชอบ
ตามที่ได้รับ
มอบหมายทุกเช้า 

ด าเนินงานตาม
แผนที่ตั้งไว้ 

แต่ละเขต
รับผิดชอบ
สะอาด 
ก่อนเข้าแถว
เคารพธงชาติ 

เขตรับผิดชอบ
สะอาดเรียบร้อย  
มีกรรมการนักเรียน
ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลหน้า 
เสาธง 
 
 

นักเรียนมีจิตสาธารณะ
ร่วมกันท าความสะอาด
บริเวณโรงเรียนทุกเช้า 
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๒.  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 
 
 

 

 
มาตรฐานท่ี ๑ ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็ก 

เป็นส าคัญ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๑.๑  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ 
      จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๙๘.๒๕ 
    

 

๑.๒  ครูมีความรู้  ความเข้าใจปรัชญา  หลักการและจุดหมายการจัด 
       การศึกษาปฐมวัย 

๙๗.๙๘      

๑.๓  ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพ  จัดท าสารนิทัศน์  และเข้าใจเด็ก 
       เป็นรายบุคคล 

๙๘.๑๖      

๑.๔  ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่ 
       สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและน าไปจัด 
       ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

๙๗.๒๐      

๑.๕  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ๙๘.๔๐      
๑.๖  ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ 
       พัฒนาการเรียนรู้ 

๙๒.๐๐      

๑.๗  ครูมีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริงเหมาะสม 
       กับวัยและน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ 

๘๘.๘๐      

๑.๘  ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ๘๘.๕๐      
๑.๙  ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ๘๘.๘๐      
๑.๑๐ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  ผู้ปกครองและชุมชน ๙๕.๑๖      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๔.๓๒      
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ    ดีเยี่ยม  (๙๘.๒๕) 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

 โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของครูและ 
 บุคลากรทางการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพ แบบประเมินผลการปฏิบัตงิาน   
 แฟ้มสะสมผลงาน ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 

๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา ( ๓ มาตรฐาน ๑๗ ตัวบ่งชี้) 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  ครูมีความรู้  ความเข้าใจปรัชญา  หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีเยี่ยม (๙๗.๙๘) 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   ใบประกอบวิชาชีพ  แผนการจัดประสบการณ์  บันทกึหลงัสอนการจัดประสบการณ์ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓  ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพ  จัดท าสารนิทัศน์  และเข้าใจเด็กเป็นรายบุคคล 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ    ดีเยี่ยม (๙๘.๑๖) 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   แบบบันทกึข้อมลูนักเรียน  วิจัยในช้ันเรียน  แบบบันทกึพฤติกรรม  แบบบันทึกพฒันาการ 

      แบบประเมินผลการจัดประสบการณ์ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔  ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
  ปฐมวัยและน าไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีเยี่ยม (๙๗.๒๐)   

ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   แผนการจัดประสบการณ์  แบบประเมินผลการจัดประสบการณ์  แบบบันทกึพฤติกรรม 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีเยี่ยม (๙๘.๔๐) 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   แผนการจัดประสบการณ์  ข้อตกลงของห้อง  บันทกึเดก็ดี  บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๖  มีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีเยี่ยม (๙๒.๐๐) 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ  
   แบบบันทกึการผลิตสื่อ  แบบฝึกทักษะ  นิทาน  เกมส์ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
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  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗  ครูมีการประเมินพัฒนาการท่ีสอดคล้องกับสภาพจริงเหมาะสมกับวัย  และน าผลการประเมิน 
  มาพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีมาก (๘๘.๘๐) 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   แบบบันทึกพฤติกรรม แบบฝึกทักษะ แบบประเมินพัฒนาการ แบบประเมินการจัดประสบการณ์ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘  ครูมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีมาก (๘๘.๕๐) 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   แบบบันทกึข้อมลูเด็ก  วิจัยในช้ันเรียน  บันทกึการผลิตสื่อ  แบบประเมินการจัดประสบการณ์ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙  ครูจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีมาก (๘๘.๘๐) 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   วิจัยในช้ันเรียน  แบบบันทกึข้อมลูนักเรียนรายบุคคล  ป้ายนิเทศ มุมนทิาน  มุมไม้บล็อค 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑๐ ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีเยี่ยม (๙๕.๑๖) 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการประชุมผุป้กครอง  หนังสือแจง้ในโอกาสส าคัญๆ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕.๐๐) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจบุัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม (๕.๐๐) 
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๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรปุว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี ๑  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี ๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้น 

เด็กเป็นส าคัญ 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ๕ 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐ 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า  ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑ 
 - 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 
 - 
มาตรฐานท่ี ๒ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัด

การศึกษา 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม   
      มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ 

๙๑.๒๐ 
    

 

๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา  
      ปฐมวัย มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้น าทางวิชาการ 

๘๓.๐๐      

๒.๓ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่าง 
      มีคุณภาพ 

๘๗.๒๙      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๗.๖๗      
 

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ  

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ    ดีเยี่ยม (๙๑.๒๐)      . 
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  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   บันทึกการประชุม แผนพฒันางาน ๓ ปี ๕ ปี  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบรหิาร 

      การศึกษา  ค าสั่งการจัดบุคลากรเข้าสอน  ค าสั่งแต่งตัง้บุคลากรรบัผิดชอบฝ่ายต่างๆ  รายงาน 
      การปฏิบัติความดีความชอบ 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์  

          และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ    ดีมาก  (๘๓.๐๐)     . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   แผนปฏิบัติงานประจ าปี  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร  ค าสั่งต่างๆ   

      หลักสูตรสถานศึกษา 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ    ดีมาก  (๘๗.๒๙)     . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   ค าสั่งต่างๆ  แผนปฏิบัติงานประจ าปี  บันทึกการนเิทศ  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

      รายงานประจ าปี  โครงการสง่เสริมประสทิธิภาพบุคลากร  บันทึกการประชุมประจ าเดือน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

๑.  ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจบุัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐)   . 

๒.  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๒ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรปุว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี ๒  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
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ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๔.๐๐ ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๔.๕๐ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี ๒  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถใน

การบริหารจัดการศึกษา 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม    . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย   ๔.๕๐    . 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๒ 
 - 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 
 - 

มาตรฐานท่ี ๓ สถานศึกษามีจ านวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคม 
        แห่งการเรียนรู้ 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๓.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้อง    
      สนับสนุนการจัดประสบการณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ อยู่ใน   
      สภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม 

๙๓.๓๓ 
    

 

๓.๒ สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกัน 
      การบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย 

๘๐.๐๐      

๓.๓ สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากร 
     เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 

๘๖.๖๗      

๓.๔ สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม 
      ที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 

๘๐.๐๐      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๕.๐๐      
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดประสบการณ์  วัสดุ 

ครุภัณฑ์เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ    ดีเยี่ยม  (๙๓.๓๓)     . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   ภาพถ่าย  บัญชีวัสดุครุภัณฑ์  บันทึกการจัดซือ้จัดจ้าง  ค าสั่งรบัผิดชอบเขตท าความสะอาด 

      แผนปฏิบัติงานประจ าป ี
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  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ    ดีมาก  (๘๐.๐๐)     . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการประกันอบุัติเหตุ  บันทึกครเูวรประจ าวัน  บันทึกการอบรมหน้าเสาธงประจ าวัน 

      บันทึกอบรมหลงัสวดมนต์ประจ าสัปดาห์  บันทกึการประชุมประจ าเดือน  บันทึกพฤติกรรม- 
      เด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง  กฎระเบียบของโรงเรียน  บันทกึข้อตกลงของหอ้ง 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓  สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ    ดีมาก  (๘๖.๖๗)     . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   จ าหน่ายกระทงและปลาการกุศล  ขอรับการสนบัสนุนจากมลูนิธิอาทรพิทยคุณ  ขอรับการ 

      สนับสนุนจากบริษัทห้างร้านต่างๆ  ขอรับการสนับสนุนจากผูป้กครอง 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 

           ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ    ดีมาก  (๘๐.๐๐)     . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ ห้อง  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบตัิการทางภาษา  ห้องเรียนเรียนรู้ที่ 

      ประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์  ติดตั้งตั้งระบบอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงใยแก้วน าแสง 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.  ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐) 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจบุัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐)     . 
๒.  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรปุว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี ๓  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๔.๐๐ ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๔.๕๐ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี ๓  สถานศึกษามีจ านวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสนับสนุน 

ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม      . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย    ๔.๕๐     . 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๓ 
 - 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 

- 

 

 

มาตรฐานท่ี ๔ สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๔.๑ สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา ๘๓.๓๓      
๔.๒ สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ๙๓.๓๓      

๔.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมพัฒนาสถานศึกษา ๘๐.๐๐      
๔.๔ สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ ๙๓.๓๓      

๔.๕ สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดลุการปฏิบัตงิาน ๘๐.๐๐      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๖.๐๐      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ    ดีมาก  (๘๓.๓๓)     . 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา ( ๕ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบ่งชี้) 
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  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย  ค าสั่งแตง่ตั้งหัวหน้าสายช้ัน  สมุดบันทึกการประชุม  รายงานการจัด 

      กิจกรรม/โครงการต่างๆ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ    ดีเยี่ยม  (๙๓.๓๓)     . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   ค าสั่งต่างๆ  สมุดบันทึกการประชุม  รายงานประจ าปี  แผนปฏิบัติงานประจ าปี  เว็บไซต์ของ 

     โรงเรียน (www.td.ac.th)  รายงานสรปุกจิกรรม/โครงการ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓  คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ    ดีมาก  (๘๐.๐๐)     . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  รายงานประจ าปี  โครงการพฒันาศักยภาพ- 

      กรรมการสถานศึกษา 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ สถานศึกษาบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

           ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ    ดีเยี่ยม  (๙๓.๓๓)     . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   เป้าหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  โครงการยกระดับคุณภาพ 

     การศึกษา  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โครงการ Project Approach 
     โครงการนิเทศภายใน  โครงการวิจัยในช้ันเรียน  โครงการของฝ่ายต่างๆ  บันทึกการใช้ห้องสมุด 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน 

           ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ    ดีมาก  (๘๐.๐๐)     . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  รายงานประจ าปี  โครงการพฒันาศักยภาพ- 

      กรรมการสถานศึกษา 

http://www.td.ac.th/
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  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐) 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจบุัน ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐)    . 
๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๔ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรปุว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี ๔  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๔.๐๐ ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๔.๕๐ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ    ดีเยี่ยม     . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย   ๔.๕๐   . 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย  - 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๔ 
 - 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 
 - 
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มาตรฐานท่ี ๕ สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๕.๑ สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
      ใหเ้หมาะสมกับเด็ก และบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

๘๘.๘๙ 
   

  

๕.๒ สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
     ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

๘๖.๖๗      

๕.๓ สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  
      และพัฒนานวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๘๓.๓๓      

๕.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่หลากหลาย 
      เหมาะสมกับวัย 

๙๓.๓๓      

๕.๕ สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับให้ครูจัดท าระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก  
      รายงานผลและส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

๙๓.๓๓  
 

   

๕.๖ สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ ๘๖.๖๗      
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๘.๗๐      

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมกับเด็ก  

และบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ    ดีมาก (๘๘.๘๙)    . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการอาเซยีนศึกษา  โครงการยกระดับคุณภาพ- 

      การศึกษา  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร- 
      หลักสูตร  หลกัสูตรสถานศึกษา  ค าสั่งแต่งตั้งครูฝ่ายวิชาการ  รายงานสรุปกจิกรรม/ โครงการ 
      บันทึกการประชุมฝ่ายวิชาการ  รูปถ่าย 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ    ดีมาก (๘๖.๖๗)    . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการ- 
        ยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการนิเทศภายใน  ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ  แผนการจัด- 

      ประสบการณ์เรียนรู้  รายงานสรปุกิจกรรม/โครงการ   รายงานประจ าปี 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
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  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓  สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใชส้ื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนานวัตกรรมท่ีเอ้ือ 
  ต่อการเรียนรู้ 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ    ดีมาก (๘๓.๓๓)    . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โครงการนิเทศ- 
        ภายใน  กิจกรรมสง่เสรมิการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอน บันทึกการผลิต/การใช้สื่อ  
        รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัย 

           ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ    ดีเยี่ยม (๙๓.๓๓)    . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โครงการนิเทศ- 
        ภายในกิจกรรมสง่เสรมิการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอน  แผนการจัดประสบการณ์ 
        รายงานประจ าป ี
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับให้ครูจัดท าระบบดูแลช่วยเหลอืเด็ก รายงานผลและส่งต่อข้อมูล 

          อย่างเป็นระบบ 
           ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ    ดีเยี่ยม (๙๓.๓๓)    . 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผล  ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าเอกสารต่างๆ 

      ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  แบบบันทึกการเยี่ยม  แบบบันทึกการนิเทศ  โครงการประกัน
อุบัติเหตุปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๖ สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ 

           ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ    ดีมาก (๘๖.๖๗)    . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   แบบบันทกึการนิเทศ  โครงการนิเทศภายใน  สมุดบันทึกการประชุม  ค าสั่งต่างๆ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
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  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐) 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจุบัน ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐)   . 
๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๕ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรปุว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี ๕  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๔.๐๐ ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๔.๕๐ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี ๕  สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ    ดีเยี่ยม     . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย     ๔.๕๐    . 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย  - 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๕ 
 - 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 
 - 
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มาตรฐานท่ี ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๖.๑ สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
      และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม 

๘๓.๓๓ 
   

  

๖.๒ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
     ท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

๙๑.๖๗      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๗.๕๐      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม 

           ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีมาก (๘๘.๓๓)      . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   บัญชีแหลง่เรียนรู้/ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  รายงานการจัดกจิกรรม/โครงการ  โครงการศึกษาแหล่ง- 

      เรียนรู้  ภาพถ่าย 
อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามสี่วน      

ร่วมในการจัดกิจกรรม 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีเยี่ยม (๙๑.๖๗)      . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ  
   โครงการศึกษาแหลง่เรียนรู้  บัญชีแหลง่เรียนรู้/ภูมปิัญญาท้องถ่ิน  กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 

      กิจกรรมวันส าคัญ  ภาพถ่าย  หนังสือเชิญภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจบุัน ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๔.๐๐)   . 

๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๖ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรปุว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี ๖  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๔.๐๐ ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๔.๕๐ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี  ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ     ดีเยี่ยม     . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย     ๔.๕๐   . 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย  - 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๖ 
 - 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 
 - 

มาตรฐานท่ี ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๗.๑ สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ๑๐๐.๐๐      
๗.๒ สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
     ที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 

๙๕.๒๔      

๗.๓ สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๙๓.๓๓      

๗.๔ สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ๘๖.๖๗      
๗.๕ สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๘๖.๖๗      
๗.๖ สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม 
      มาตรฐานการศึกษา 

๙๓.๓๓  
 

   

๗.๗ สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน  
      คุณภาพภายใน 

๙๓.๓๓  
 

   

๗.๘ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ๙๓.๓๓      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๒.๗๔      
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ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 

           ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีเยี่ยม (๑๐๐.๐๐)    . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  รายงานประจ าปี 

      รายงานสรุปกจิกรรม/โครงการ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีเยี่ยม (๙๕.๒๔)    . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  รายงานประจ าปี 

      รายงานสรุปกจิกรรม/โครงการ  หลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดประสบการณ์ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีเยี่ยม (๙๓.๓๓)    . 

ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการประกันคุณภาพภายใน ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าสรุปมาตรฐาน ค าสัง่แต่งตั้ง- 

      ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ  รายงานประจ าปี  รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ  ภาพถ่าย  เว็บไซต์ 
      ของโรงเรียน  www.td.ac.th 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

           ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีมาก (๘๖.๖๗)    . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการประกันคุณภาพภายใน ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าสรุปมาตรฐาน ค าสัง่แต่งตั้ง- 

      ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ  แผนปฏิบัติงานประจ าปี  แผนยุทธศาสตร์ ๓ ป ี รายงานประจ าปี     
      รายงานสรุปกจิกรรม/โครงการ  ภาพถ่าย  เว็บไซต์ของโรงเรียน  www.td.ac.th 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
 

http://www.td.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
           ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีมาก (๘๖.๖๗)    . 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการนิเทศภายใน  แบบบันทกึการนิเทศ  บันทึกการประชุม  รายงานการปฏิบัติงาน 

      รายงานสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖ สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

           ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีเยี่ยม (๙๓.๓๓)    . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการประกันคุณภาพภายใน ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าสรุปมาตรฐาน ค าสัง่แต่งตั้ง- 

      ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ  แผนปฏิบัติงานประจ าปี  แผนยุทธศาสตร์ ๓ ป ี รายงานประจ าปี     
      แบบบันทกึการจัดท ามาตรฐานรายบุคคลและรายสายช้ัน  รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ   
      ภาพถ่าย 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๗ สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

           ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีเยี่ยม  (๙๓.๓๓)    . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการประกันคุณภาพภายใน  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าสรุปมาตรฐาน ค าสัง่แต่งตั้ง- 

      ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ แผนปฏิบัติงานประจ าปี รายงานประจ าปี(SAR)  แบบบันทกึการจัดท า- 
      มาตรฐานรายบุคคลและรายสายช้ัน  รายงานสรปุกิจกรรม/โครงการ  ภาพถ่าย 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๘ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

           ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีเยี่ยม (๙๓.๓๓)    . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายใน  แผนปฏิบัติงานประจ าป ี

      แผนยุทธศาสตร์ ๓ ปี  รายงานประจ าปี (SAR)  รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐) 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจบุัน ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๕.๐๐)    . 
๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๗ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรปุว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี ๗  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม     . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย     ๕.๐๐    . 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย  - 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๗ 
 - 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 
 - 
มาตรฐานท่ี ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป็นมาตรการเสริม 

        เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๘.๑ สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน 

      ตามนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษา 

๘๘.๘๙ 
   

  

๘.๒ สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับ 
     คุณภาพ รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง 
     ปฏิรปูการศึกษา 

 
๘๖.๖๗ 

     
 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๗.๗๘      
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ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

           ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีมาก (๘๘.๘๙)    . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

      โครงการวิถีพุทธรุ่นเยาว์  โครงการสง่เสริมและพฒันาศักยภาพ  โครงการวันส าคัญ  โครงการ- 
      ทักษะชีวิตหนูน้อยโครงการหนูน้อยอาเซียน  โครงการประกันคุณภาพภายใน  ค าสั่งแต่งตั้ง- 
      คณะกรรมการจัดท าสรุปมาตรฐาน ค าสั่งแตง่ตั้งผู้รบัผดิชอบฝ่ายต่างๆ แผนปฏิบัตงิานประจ าปี 
      รายงานประจ าปี(SAR) แบบบันทึกการจัดท ามาตรฐานรายบุคคลและรายสายช้ัน รายงานสรปุ- 
      กิจกรรม/โครงการ  แผนการจัดประสบการณ์  ภาพถ่าย 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐาน และพัฒนา 

          สู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีมาก (๘๖.๖๗)    . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

      โครงการวิถีพุทธรุ่นเยาว์  โครงการสง่เสริมและพฒันาศักยภาพ  โครงการวันส าคัญ  โครงการ- 
      ทักษะชีวิตหนูน้อยโครงการหนูน้อยอาเซียน  โครงการประกันคุณภาพภายใน  ค าสั่งแต่งตั้ง- 
      คณะกรรมการจัดท าสรุปมาตรฐาน ค าสั่งแตง่ตั้งผู้รบัผดิชอบฝ่ายต่างๆ แผนปฏิบัติงานประจ าป ี
      รายงานประจ าปี(SAR) แบบบันทึกการจัดท ามาตรฐานรายบุคคลและรายสายช้ัน รายงานสรปุ- 
      กิจกรรม/โครงการ  แผนการจัดประสบการณ์  ภาพถ่าย 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจบุัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐)   . 

๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๘ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรปุว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี ๘  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
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ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๔.๐๐ ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๔.๕๐ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี  ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป็น 

มาตรการเสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม     . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย      ๔.๕๐     . 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย  - 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๘ 
 - 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 
 - 
 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๙  เด็กมีการพัฒนาด้านร่างกายเหมาะสมกับวัย 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๙.๑ เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๙๐.๐๐      

๙.๒ เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสมตามวัย ๘๔.๖๗      
๙.๓ เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง 
      เหมาะสมตามวัย 

๘๖.๒๕      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๖.๙๗      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีเยี่ยม (๙๐.๐๐)    . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   ข้อมูลสารสนเทศในระบบ SIS  บันทึกน้ าหนกัส่วนสงู  บัตรสุขภาพ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 

มาตรฐานด้านผลผลติทางการศกึษา ( ๖ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบ่งชี้) 
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  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสมตามวัย 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีมาก (๘๔.๖๗)    . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   ข้อมูลสารสนเทศในระบบ SIS  บันทึกน้ าหนกัส่วนสงู  บัตรสุขภาพ  แบบบันทึกการทดสอบ- 

      สมรรถภาพทางกาย  แผนการจัดประสบการณ์  แบบสงัเกตพฤติกรรม 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๓  เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีมาก (๘๖.๒๕)    . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   ข้อมูลสารสนเทศในระบบ SIS  บันทึกน้ าหนกัส่วนสงู  บัตรสุขภาพ  แบบบันทึกการทดสอบ- 

      สมรรถภาพทางกาย  แผนการจัดประสบการณ์ แบบสงัเกตพฤติกรรม แบบสอบถามผูป้กครอง 
      บันทึกการเยี่ยมบ้าน กิจกรรม อย.น้อย  กิจกรรมยิ้มสวย กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

๑.  ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจบุัน ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐)    . 

๒.  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ระเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่  ๙  ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี ๙  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๔.๐๐ ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๔.๕๐ ดีเยี่ยม 
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สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี ๙  เด็กมีการพัฒนาด้านร่างกายเหมาะสมกับวัย 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม   . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย  ๔.๕๐     . 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย  - 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๙ 
 - 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 
 - 
มาตรฐานท่ี ๑๐  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจเหมาะสมตามวัย 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๑๐.๑ เด็กร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อ่ืน ๙๐.๖๗      

๑๐.๒ เด็กมีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ๘๗.๐๐      
๑๐.๓ เด็กสนใจ ชื่นชมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว 
        และรักธรรมชาติ      

๘๙.๕๐      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๙.๐๖      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ เด็กร่าเริงแจม่ใส มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อ่ืน 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีเยี่ยม (๙๐.๖๗)    . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการแอโรบิคตอนเช้า โครงการทักษะชีวิตหนูน้อย โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน โครงการ- 

      ส่งเสรมิและพฒันาศักยภาพ  แบบสงัเกตพฤติกรรม  แบบสอบถามผู้ปกครอง 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีมาก (๘๗.๐๐)    . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการทกัษะชีวิตหนูน้อย โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน โครงการสง่เสริมและพฒันาศักยภาพ 
        โครงการทัศนศึกษาแหลง่เรียนรู้  โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส  แบบสงัเกตพฤติกรรม 
        แบบสอบถามผูป้กครอง 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
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  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓ เด็กสนใจ ชื่นชมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาต ิ
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีมาก (๘๙.๕๐)    . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการทักษะชีวิตหนูน้อย  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  โครงการทัศนศึกษาแหล่ง- 
        เรียนรู้  โครงการโปรเจ็คแอพ็โพรส  โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา  แบบสังเกตพฤตกิรรม 
        แบบสอบถามผูป้กครอง 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจบุัน ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐)   . 

๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่  ๑๐  ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี ๑๐  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๔.๐๐ ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๔.๕๐ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี ๑๐  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจเหมาะสมตามวัย 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม     . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย   ๔.๕๐    . 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย  - 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๐ 
 - 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 
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มาตรฐานท่ี ๑๑  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๑๑.๑ เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามข้อตกลง ๘๙.๐๐      
๑๑.๒ เด็กมีความกตัญญูกตเวที มีมารยาท ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม 
        ไทยและหลักศาสนาที่ตนนับถือ 

๘๘.๑๗      

๑๑.๓ เด็กมีความซ่ือสัตย์สุจริต เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ มีความรู้สึกที่ดี 
        ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

๙๐.๐๐      

๑๑.๔ เด็กรู้จักประหยัด ใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม ๘๖.๐๐      
๑๑.๕ เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน ๘๗.๕๐      
๑๑.๖ เด็กเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตนตาม 
        ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๘๗.๔๐      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๘.๐๑      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามข้อตกลง 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีมาก (๘๙.๐๐)     . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการทักษะชีวิตหนูน้อย  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  โครงการทัศนศึกษาแหล่ง- 
        เรียนรู้  โครงการโปรเจ็คแอพ็โพรส  โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา  แบบสังเกตพฤตกิรรม 
        แบบสอบถามผูป้กครอง  ข้อตกลงของหอ้ง 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ เด็กมีความกตัญญูกตเวที มีมารยาท ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีมาก (๘๘.๑๗)     . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการทักษะชีวิตหนูน้อย  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  โครงการทัศนศึกษาแหล่ง- 
        เรียนรู้  โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการอนรุักษ์- 

      ศิลปวัฒนธรรมไทย  กิจกรรมวันไหว้ครู  กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  กิจกรรมเด็กดีศรเีทียนดัด   
      แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบสอบถามผู้ปกครอง  ข้อตกลงของห้อง 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓ เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีเยี่ยม (๙๐.๐๐)     . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการทักษะชีวิตหนูน้อย  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  โครงการทัศนศึกษาแหล่ง- 
        เรียนรู้  โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมวันไหว้ครู   

      กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  กิจกรรมเดก็ดีศรีเทียนดัด  แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบสอบถาม- 
      ผู้ปกครอง  ข้อตกลงของหอ้ง 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๔ เด็กรู้จักประหยัด ใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีมาก (๘๖.๐๐)     . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการทักษะชีวิตหนูน้อย  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  โครงการทัศนศึกษาแหล่ง- 
        เรียนรู้  โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการอนรุักษ์- 

      ศิลปวัฒนธรรมไทย  กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  กิจกรรมเด็กดีศรีเทียนดัด  กิจกรรม อย.นอ้ย 
      แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบสอบถามผู้ปกครอง  ข้อตกลงของห้อง 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๕ เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีมาก (๘๗.๕๐)     . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการทักษะชีวิตหนูน้อย  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  โครงการทัศนศึกษาแหล่ง- 
        เรียนรู้  โครงการโปรเจ็คแอ็พโพรส  กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  กิจกรรมเด็กดีศรเีทียนดัด   

      กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบสอบถามผู้ปกครอง  ข้อตกลงของห้อง 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๖ เด็กเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีมาก (๘๗.๔๐)     . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการทักษะชีวิตหนูน้อย  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 

      กิจกรรมเด็กดีศรเีทียนดัด  แบบสงัเกตพฤติกรรม  แบบสอบถามผูป้กครอง  ข้อตกลงของห้อง 
      บันทึกการเข้าร่วมกจิกรรม  กิจกรรมเลอืกตั้งกรรมการนักเรียน 
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  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐) 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจบุัน ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๔.๐๐) 
๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่  ๑๑  ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี ๑๑  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๔.๐๐ ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๔.๕๐ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี ๑๑  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม    . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย   ๔.๕๐     . 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย  - 
 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๑  
 - 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 
 - 
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มาตรฐานท่ี ๑๒  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๑๒.๑ เด็กมีทักษะความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นตามหลักสูตร ๘๒.๐๐      
๑๒.๒ เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
        และมีจินตนาการ 

๘๔.๒๕      

๑๒.๓ เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย ๘๔.๖๗      
๑๒.๔ เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๘๑.๐๐      
๑๒.๕ เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  
        และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

๘๘.๐๐  
 

   

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๓.๙๘      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ เด็กมีทักษะความรู้พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีมาก (๘๒.๐๐)     . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา  โครงการประกันคุณภาพภายใน  โครงการทักษะชีวิตหนูน้อย 
          โครงการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  โครงการโปรเจ็คแอพ็โพรส 

      กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  กิจกรรมเดก็ดีศรีเทียนดัด  กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  แบบสังเกต- 
      พฤติกรรม  เกียรติบัตร 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีมาก (๘๔.๒๕)     . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   บันทึกหลังการจัดประสบการณ์  แบบสงัเกตพฤติกรรม  แบบสอบถามผู้ปกครอง  โครงการ- 

      ยกระดับคุณภาพการศึกษา  เกียรติบัตร 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๓ เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีมาก (๘๔.๖๗)     . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   บันทึกหลังการจัดประสบการณ์  แบบสงัเกตพฤติกรรม  แบบสอบถามผู้ปกครอง   

      โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  ผลงานเด็ก  เกียรติบัตร 
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  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๔ เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีมาก (๘๑.๐๐)     . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   บันทึกหลังการจัดประสบการณ์  แบบสงัเกตพฤติกรรม  แบบสอบถามผู้ปกครอง  โครงการ- 

      ยกระดับคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมเสรมิประสบการณ์  ผลงานเด็ก  แบบฝึกประสบการณ์ 
      เกียรติบัตร 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๕ เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีมาก (๘๘.๐๐)     . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   บันทึกหลังการจัดประสบการณ์  แบบสงัเกตพฤติกรรม  แบบสอบถามผู้ปกครอง  กิจกรรมรัก- 

      การอ่าน  กจิกรรมเสริมประสบการณ์  กจิกรรมหนูน้อยอาเซยีน  บันทึกพฒันาการ  ผลงานเดก็ 
      แบบฝึกประสบการณ์  เกียรติบัตร 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐) 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจบุัน ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐)  . 
๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่  ๑๒  ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี ๑๒  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
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ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๔.๐๐ ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๔.๕๐ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี ๑๒  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม    . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย   ๔.๕๐    . 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย  - 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๒ 
 - 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 
 - 
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๑๓.๑ สถานศึกษาพัฒนาเด็กบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์  
        และวัตถุประสงค์ ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของเด็ก 

๘๖.๖๗ 
  

 
 

 

๑๓.๒ สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ 
        ของสถานศึกษา 

๘๖.๖๗      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๖.๖๗      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ สถานศึกษาพัฒนาเด็กบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ปรากฏ 

เป็นอัตลักษณ์ของเด็ก 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีมาก (๘๖.๖๗)     . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการประกนัคุณภาพภายใน  แผนปฏิบัตงิานประจ าป ี
        ปฏิทินปฏิบัติงาน  บันทึกหลงัการจัดประสบการณ์  แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบสอบถาม- 
        ผู้ปกครอง  กจิกรรมรักการอ่าน  กิจกรรมเสรมิประสบการณ์  กิจกรรมหนูน้อยอาเซยีน  บันทึก- 
        พัฒนาการ  ผลงานเด็ก  แบบฝึกประสบการณ์  เกียรตบิัตร 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๒ สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีมาก (๘๖.๖๗)     . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการประกนัคุณภาพภายใน  แผนปฏิบัตงิานประจ าป ี
        ปฏิทินปฏิบัตงิาน  บันทึกการประชุม  รายงานประจ าปี  รายงานกิจกรรม/โครงการ  เกยีรติบัตร 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐) 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจบุัน ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ   ดีมาก (๔.๐๐๐)  . 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่  ๑๓  ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี ๑๓  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๔.๐๐ ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๔.๕๐ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม    . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย   ๔.๕๐   . 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย  - 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๓ 
 - 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 
 - 
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มาตรฐานท่ี ๑๔  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๑๔.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของเด็ก ๘๙.๒๐      
๑๔.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู ๙๐.๐๐      

๑๔.๓ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา ๙๐.๐๐      

๑๔.๔ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา ๙๑.๗๕      
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๐.๒๔      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของเด็ก 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีมาก (๘๙.๒๐)     . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการประกนัคุณภาพภายใน  แผนปฏิบัตงิานประจ าป ี
        ปฏิทินปฏิบัตงิาน  บันทึกการประชุม  รายงานประจ าปี  รายงานกิจกรรม/โครงการ  เกยีรติบัตร 
        แบบสอบถามผูป้กครอง 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีเยี่ยม (๙๐.๐๐)     . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการประกนัคุณภาพภายใน  แผนปฏิบัตงิานประจ าป ี
        ปฏิทินปฏิบัตงิาน  บันทึกการประชุม  รายงานประจ าปี  รายงานกิจกรรม/โครงการ  เกยีรติบัตร 
        แบบสอบถามผูป้กครอง 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๓ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีเยี่ยม (๙๐.๐๐)     . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการประกนัคุณภาพภายใน  แผนปฏิบัตงิานประจ าป ี
        ปฏิทินปฏิบัตงิาน  บันทึกการประชุม  รายงานประจ าปี  รายงานกิจกรรม/โครงการ  เกยีรติบัตร 
        แบบสอบถามผูป้กครอง 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
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  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๔ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีเยี่ยม (๙๑.๗๕)     . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการประกนัคุณภาพภายใน  แผนปฏิบัตงิานประจ าป ี
        ปฏิทินปฏิบัตงิาน  บันทึกการประชุม  รายงานประจ าปี  รายงานกิจกรรม/โครงการ  เกยีรติบัตร 
        แบบสอบถามผูป้กครอง 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจบุัน ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๕.๐๐) . 

๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่  ๑๔  ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี ๑๔  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๔.๐๐ ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๔.๕๐ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี ๑๔  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและ  
   ชุมชน 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม    . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐   . 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย  - 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑๔ 
 - 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 
 - 
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มาตรฐานท่ี ๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๑.๑  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ 
       จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๙๓.๒๔      

๑.๒  ครูมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัด 
       การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๙๒.๕๓      

๑.๓  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ๙๔.๑๗      

๑.๔  ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
       สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและน าไปจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
       ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๘๘.๘๘      

๑.๕  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ๙๑.๙๔      

๑.๖  ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ 
       พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

๙๐.๕๑      

๑.๗  ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลไปใช้ 
       ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

๙๓.๖๗      

๑.๘  ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ๙๔.๙๘      

๑.๙  ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ๙๕.๐๖      

๑.๑๐ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน ๙๑.๐๐      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๒.๖๐      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๓.๒๔)  . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการวิจัยในช้ันเรยีน โครงการนเิทศภายใน  บันทึกการ- 

      ประชุม  รายงานการปฏิบัตหิน้าที่  บันทึกการนิเทศ  แฟ้มสะสมผลงาน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  ครูมีความรู้  ความเข้าใจปรัชญา  หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๒.๕๓)  . 

๒.๒  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา ( ๓ มาตรฐาน ๑๗ ตัวบ่งชี้) 
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  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการวิจัยในช้ันเรยีน โครงการนเิทศภายใน  โครงการ 

      ปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดการเรียนรู้  บันทึกการประชุม  รายงานการปฏิบัติ- 
      หน้าที่  บันทึกการนิเทศ  แฟ้มสะสมผลงาน 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๔.๑๗)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการวิจัยในช้ันเรยีน โครงการนเิทศภายใน 

      โครงการเดก็ดีศรเีทยีนดัด  ข้อมลูนกัเรียนรายบุคคล  ข้อมูลในระบบ SIS  แผนการจัดการเรียนรู ้
      แบบบันทกึพฤติกรรม  บันทึกการประชุม  รายงานการปฏิบัติหน้าที่  บันทกึการนเิทศ   
      แฟ้มสะสมผลงาน 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔  ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและ

น าไปจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีมาก (๘๘.๘๘)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการวิจัยในช้ันเรยีน โครงการนเิทศภายใน 

      โครงการปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดการเรียนรู้  ข้อมูลนกัเรียนรายบุคคล 
      แบบบันทกึพฤติกรรม  รายงานการปฏิบัติหน้าที่  บันทกึการนิเทศ  แฟ้มสะสมผลงาน 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีเยี่ยม (๙๑.๙๔)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการวิจัยในช้ันเรียน  โครงการนเิทศภายใน  โครงการเด็กดีศรเีทียนดัด  ค าสั่งจัดช้ันเรียน 

      ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  ข้อตกลงของหอ้ง  สมุดบันทกึความดี  แผนการจัดการเรียนรู้ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖  มีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๐.๕๑)  . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการวิจัยในช้ันเรียน โครงการนิเทศภายใน สมุดบันทึกการผลิตสื่อ ตารางการใช้หอ้งเรียนรู้ 

      รายงานการใช้สื่อ  สมุดบันทกึการอ่าน  แผนการจัดการเรียนรู้ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗  ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม 
  ศักยภาพ 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๓.๖๗)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการวิจัยในช้ันเรียน  โครงการนเิทศภายใน  รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  รายงาน- 
       ประจ าปี  แบบ ปพ.๕  แบบ ปพ.๖  แผนการจัดการเรียนรู้  รายงานการปฏิบัติหน้าที่ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘  ครูมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๔.๙๘)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการวิจัยในช้ันเรียน  โครงการนเิทศภายใน  รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  รายงาน- 
       ประจ าปี  แบบ ปพ.๕  แบบ ปพ.๖  แผนการจัดการเรียนรู้  รายงานการปฏิบัติหน้าที่  ข้อมูล 

     นักเรียนรายบุคคล  แบบสังเกตพฤติกรรม 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙  ครูจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม  (๙๕.๐๖)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการวิจัยในช้ันเรียน  โครงการนเิทศภายใน  รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ป้ายนเิทศ 
       แผนการจัดการเรียนรู้  มุมนักอ่าน  ข้อตกลงของห้อง  รายช่ือสมาชิกของห้อง  ตารางท าเวร 

     ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  แบบสังเกตพฤติกรรม  โครงการปรับปรงุสภาพแวดล้อม 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑๐ ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๑.๐๐)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการนิเทศภายใน  โครงการสัมพันธ์ชุมชน  แบบสอบถามผูป้กครอง  ข้อมูลผู้ปกครอง 
       กิจกรรมประชุมผูป้กครอง  กิจกรรมไหว้ครูและท าบญุโรงเรียน  บันทึกการประชุม 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.   ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจบุัน ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๕.๐๐) 
๒.   สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรปุว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี ๑  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มคีวามสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน 
       เป็นส าคัญ 

 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๕.๐๐) 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐ 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย  - 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๑ 
 - 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 
 - 
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มาตรฐานท่ี ๒ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม   
      มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ 

๙๕.๘๓ 
    

 

๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา  
      ความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น า ทางวิชาการ 

๙๖.๑๗      

๒.๓ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่าง 
      มีคุณภาพ 

๙๕.๘๑      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๕.๙๔      
 

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๕.๘๓)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  โครงการของฝ่ายต่างๆ  ค าสั่งต่างๆ  บันทกึการประชุม 

      กิจกรรม/โครงการต่างๆ  ค าสั่งจากต้นสังกัด 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ 

          และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๖.๑๗)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการประกัน- 
       คุณภาพภายใน  โครงการอาเซียนศึกษา  โครงการวิจัยในช้ันเรียน  โครงการนิเทศภายใน 

     โครงการปรบัปรงุหลกัสูตรสถานศึกษา  โครงการของฝ่ายตา่งๆ  ค าสั่งตา่งๆ  ค าสัง่จากตน้สงักัด 
     บันทึกการประชุม  กิจกรรม/โครงการต่างๆ  รายงานประจ าปี(SAR) 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๕.๘๑)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการประกัน- 
       คุณภาพภายใน  โครงการอาเซียนศึกษา  โครงการวิจัยในช้ันเรียน  โครงการนิเทศภายใน 
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     โครงการปรบัปรงุหลกัสูตรสถานศึกษา  โครงการของฝ่ายตา่งๆ  ค าสั่งตา่งๆ  ค าสัง่จากตน้สงักัด 
     บันทึกการประชุม  กิจกรรม/โครงการต่างๆ  รายงานผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  รายงานประจ าป ี

  ปัหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
 ๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๕.๐๐) 

 ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๕.๐๐)   . 
 ๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๒ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรปุว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี ๒  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี ๒  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม  (๕.๐๐)  . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐   . 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย  - 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๒ 
 - 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 

- 
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มาตรฐานท่ี ๓ สถานศึกษามีจ านวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคม 
        แห่งการเรียนรู้ 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๓.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้อง    
      สนับสนุนการจัดประสบการณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ อยู่ใน   
      สภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม 

 
๙๐.๖๗     

 
 

๓.๒ สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกัน 
      การบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย 

๘๗.๙๓      

๓.๓ สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากร 
     เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 

๙๒.๒๗      

๓.๔ สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม 
      ที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 

๗๗.๙๓      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๗.๒๐      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดประสบการณ์  วัสดุ 

ครุภัณฑ์เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๐.๖๗)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   ห้องคอมพิวเตอร์ ๓ ห้อง  ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๒ ห้อง  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องเรียนรู ้

      ที่มีสื่อเทคโนโลยี ๓ ห้อง  ห้องอาเซียนศึกษา  ห้องสมดุ  อาคารอเนกประสงค์  อาคารเรียน 
      ๔  หลัง  ห้องวัสดสุื่อ  โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่  โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
      โครงการปรบัปรุงภูมทิัศน์  โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์  โครงการสร้าง 
      หลังคาเช่ือมต่ออาคาร ๓ และอาคาร ๔  โครงการโรงเรียนน่าอยู ่

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสรา้งเสริมความปลอดภัย 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีมาก (๘๗.๙๓)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่  โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า  โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า- 
        อาคารอเนกประสงค์  โครงการสร้างหลังคาเช่ือมตอ่อาคาร ๓ และอาคาร ๔  โครงการโรงเรยีน- 
        น่าอยู่  โครงการซ่อมแซมรั้วริมคลองสาธารณะ  โครงการประกันอบุัติเหตุ  บันทึกการประชุม 

      บันทึกการอบรมหลงัสวดมนต์ประจ าสปัดาห์  บันทกึครูเวรประจ าวัน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓  สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๒.๒๗)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โรงงานฟุตบอลสร้างและติดตั้งเครื่องกรองน้ าดื่ม มลูนิธิอาทรพทิยคุณมอบทุนการศึกษาปีละ 

      ๒๐,๐๐๐ บาท  โรงงานไทเฟิงมอบทนุการศึกษาปลีะ ๑๐,๐๐๐ บาท  นางเพญ็แข เนตรพุกณะ 
      มอบทุนการศึกษาปลีะ  ๑๐,๐๐๐ บาท  วัดบางช้างเหนือมอบทุนการศึกษาปีละ ๕,๐๐๐ บาท    
      วัดไร่ขิงมอบทุนการศึกษาปลีะ  ๕,๐๐๐ บาท  เทศบาลต าบลอ้อมใหญส่ร้างอาคารเรยีนขนาด ๔ 
      ช้ัน  ๒๔  ห้อง  สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด ๒ ช้ัน  สร้างห้องสุขา ขนาด ๑๒ ห้อง  และ 
      จัดซื้อจัดจ้างและติดตั้งคอมพิวเตอร์ ๒ ห้อง จ านวน ๙๒ ชุด  เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่จัด 
      โครงการพฒันาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาปลีะ ๑ ครัง้ และส่งครเูข้ารบัการอบรมที ่
      หน่วยงานต้นสังกัดจัดข้ึน  บันทึกการประชุม 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 

           ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีมาก (๗๗.๙๓)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   ห้องคอมพิวเตอร์ ๓ ห้อง  ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๒ ห้อง  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องเรียนรู ้

      ที่มีสื่อเทคโนโลยี ๓ ห้อง  ห้องอาเซียนศึกษา  ห้องสมดุ  ห้องวัสดุสื่อ  สื่อที่ครผูลิต  สื่อที่ 
      ฝ่ายพัสดุจัดซื้อ   

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.  ผลการประเมินระดบัคุณภาพอิงเกณฑ ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐) 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจบุัน ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก  (๔.๐๐)   . 
๒.   สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรปุว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี ๓  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
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ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๔.๐๐ ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๔.๕๐ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี ๓  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม    . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย   ๔.๕๐   . 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย  - 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ ๓ 
 - 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 
 - 
 
  
 

มาตรฐานท่ี ๔ สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
         

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๔.๑ สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา ๙๑.๐๐      

๔.๒ สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ๙๒.๘๐      

๔.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมพัฒนาสถานศึกษา ๗๔.๕๓      
๔.๔ สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ ๙๗.๘๐      
๔.๕ สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน ๘๐.๑๓      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๗.๒๕      
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑   สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจดัการศึกษา  
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๑.๐๐)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายทั้ง ๖ ฝ่าย  ค าสั่งแต่งตั้งหัวหนา้สายช้ัน  โครงการฝ่ายวิชาการ 

      โครงการฝ่ายกจิการนกัเรียน  โครงการฝ่ายบุคลากร  โครงการฝ่ายอาคารสถานที่ 
      โครงการฝ่ายธุรการและการเงิน  โครงการฝ่ายสมัพันธ์ชุมชน  รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ 
      บันทึกการประชุม  รายงานประจ าปี (SAR) 

   

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา ( ๕ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบ่งชี้) 
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ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒   สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมสี่วนร่วม 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๒.๘๐)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายทั้ง ๖ ฝ่าย  ค าสั่งแต่งตั้งหัวหนา้สายช้ัน  โครงการฝ่ายวิชาการ 

      โครงการฝ่ายกจิการนกัเรียน  โครงการฝ่ายบุคลากร  โครงการฝ่ายอาคารสถานที่ 
      โครงการฝ่ายธุรการและการเงิน  โครงการฝ่ายสมัพันธ์ชุมชน  รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ 
      แบบบันทกึการนเิทศ  บันทึกการประชุม  รายงานประจ าปี (SAR) เว็บไซต์ www.td.ac.th 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓   คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดี (๗๔.๕๓)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ค าสั่งต่างๆ  โครงการพัฒนาศักยภาพ- 

      คณะกรรมการสถานศึกษา 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔   สถานศึกษาบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

           ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๗.๘๐)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายทั้ง ๖ ฝ่าย  ค าสั่งแต่งตั้งหัวหนา้สายช้ัน  โครงการฝ่ายวิชาการ 

      โครงการฝ่ายกจิการนกัเรียน  โครงการฝ่ายบุคลากร  โครงการฝ่ายอาคารสถานที่ 
      โครงการฝ่ายธุรการและการเงิน  โครงการฝ่ายสมัพันธ์ชุมชน  รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ 
      แบบบันทกึการนเิทศ  บันทึกการประชุม  รายงานประจ าปี (SAR) เว็บไซต์ www.td.ac.th 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕   สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน 

           ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีมาก (๘๐.๑๓)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายทั้ง ๖ ฝ่าย  ค าสั่งแต่งตั้งหัวหนา้สายช้ัน  โครงการฝ่ายวิชาการ 

      โครงการฝ่ายกจิการนกัเรียน  โครงการฝ่ายบุคลากร  โครงการฝ่ายอาคารสถานที่ 
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      โครงการฝ่ายธุรการและการเงิน  โครงการฝ่ายสมัพันธ์ชุมชน  รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ 
      แบบบันทกึการนเิทศ  บันทึกการประชุม  รายงานประจ าปี (SAR) เว็บไซต์ www.td.ac.th 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐) 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจบุัน ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐)   . 
๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๔ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรปุว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี ๔  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๔.๐๐ ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๔.๕๐ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี ๔ สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม    . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย    ๔.๕๐   . 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย  - 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่  ๔ 
 - 
 - 
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มาตรฐานท่ี ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๕.๑ สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม 
      กับผู้เรียน และบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

๙๙.๓๓ 
    

 

๕.๒ สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
      ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี 
      ประสิทธิภาพ 

๙๖.๖๗ 
 

    

๕.๓ สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  
      และพัฒนานวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๙๐.๓๓      

๕.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ๙๑.๑๓      

๕.๕ สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
      อย่างเป็นระบบ 

๙๘.๓๓ 
 

    

๕.๖ สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง 
      เป็นระบบ 

๙๕.๘๐ 
 

      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๕.๒๗      

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑   สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของท้องถิ่น 

         สู่ประชาคมอาเซียน 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๙.๓๓)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการปรบัปรงุหลกัสูตรสถานศึกษา  โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา  โครงการประกัน- 

      คุณภาพภายใน  โครงการอาเซียนศึกษา  โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ  โครงการ- 
      นิเทศภายใน  โครงการสง่เสริมทักษะชีวิตนักเรียน  บันทกึการประชุม  ภาพถ่าย  รายงานสรปุ- 
      การจัดกิจกรรม/โครงการ  ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร  ค าสั่งแต่งตั้งฝ่ายต่างๆ 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒   สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๖.๖๗)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการปรบัปรงุหลกัสูตรสถานศึกษา  โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา  โครงการประกัน- 

      คุณภาพภายใน  โครงการอาเซียนศึกษา  โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ  โครงการ- 
      นิเทศภายใน  โครงการสง่เสริมทักษะชีวิตนักเรียน  บันทกึการประชุม  ภาพถ่าย  รายงานสรปุ- 
      การจัดกิจกรรม/โครงการ  ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร  ค าสั่งแต่งตั้งฝ่ายต่างๆ 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 



78 
 

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓   สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนานวัตกรรม 
    ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๐.๓๓)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการอาเซียนศึกษา  โครงการสง่เสริมความเปน็เลิศทาง 
       วิชาการ  บัญชีสื่อ  รายงานการผลิตสื่อ  บันทกึการจัดซือ้/จัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์สือ่  บันทึกการ 
       ประชุม  ภาพถ่าย  รายงานสรปุการจัดกจิกรรม/โครงการ  แผนการจัดการเรียนรู้  บันทึกการ 

     นิเทศภายใน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔   สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

           ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๑.๑๓)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการปรบัปรงุหลกัสูตรสถานศึกษา  โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา  โครงการประกัน- 

      คุณภาพภายใน  โครงการอาเซียนศึกษา  โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ  โครงการ- 
      นิเทศภายใน  โครงการสง่เสรมิทักษะชีวิตนักเรียน  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  กิจกรรม 
      หนูน้อยอาเซียน การใช้ห้องเรียนรู้เทคโนโลยี การใช้หอ้งวิทยาศาสตร์ การใช้ห้องคอมพิวเตอร์   
      การใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา บันทึกการประชุม ภาพถ่าย  ตลาดนัดอาชีพ  รายงานสรุปการ 
      จัดกิจกรรม/โครงการ  ค าสั่งต่างๆ 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕   สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบ 

           ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๘.๓๓)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการนิเทศภายใน  แบบบันทกึการนิเทศ  ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผล 

     ปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ  รายงานผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  รายงานประจ าปี 
     แผนการจัดการเรียนรู้  แบบ ปพ.๕  แบบ ปพ.๖ 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖   สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
           ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๕.๘๐)   . 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการนิเทศภายใน  แบบบันทกึการนิเทศ  ปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ 

      รายงานการนิเทศ  รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  รายงานประจ าปี  แผนการจัดการเรียนรู้ 
      แบบ ปพ.๕  แบบ ปพ.๖ 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐) 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจบุัน ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๕.๐๐)   . 
๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๕ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรปุว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี ๕  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี ๕ สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม    . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐   . 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย  - 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่  ๕ 

- 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 

- 
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มาตรฐานท่ี ๖ สถานศึกษาสนุบสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๖.๑ สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม 

๘๕.๐๐ 
   

  

๖.๒ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
      ท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

๘๖.๐๐ 
 

    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๕.๕๐      
 

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑   สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม 

      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีมาก (๘๕.๐๐)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้  บัญชีแหล่งเรยีนและภูมปิัญญาทอ้งถ่ิน  รายงานสรปุกจิกรรม/ 

     หลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดการเรียนรู้  บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้  บันทึกการประชุม 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามสี่วนร่วม 

         ในการจัดกิจกรรม 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีมาก (๘๖.๐๐)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้  บัญชีแหล่งเรยีนและภูมปิัญญาทอ้งถ่ิน  รายงานสรปุกจิกรรม/ 

     หลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดการเรียนรู้  บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้  บันทึกการประชุม 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจบุัน ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐)   . 

๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๖ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรปุว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี ๖  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
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ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๔.๐๐ ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๔.๕๐ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี ๖ สถานศึกษาสนุบสนุนการใช้แหล่งเรยีนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม   . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย  ๔.๕๐    . 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย  - 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่  ๖ 

- 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 

- 
มาตรฐานท่ี ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๗.๑ สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๙๘.๓๓      
๗.๒ สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่ 
      เน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

๙๕.๐๐ 
 

    

๗.๓ สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๙๑.๖๗      

๗.๔ สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของ 
      สถานศึกษา 

๙๖.๖๗ 
 

    

๗.๕ สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๙๖.๖๗      

๗.๖ สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
      การศึกษา 

๙๘.๓๓ 
 

    

๗.๗ สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน 
      คุณภาพภายใน 

๙๘.๓๓ 
 

    

๗.๘ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ๙๘.๓๓      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๖.๖๗      

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑   สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๘.๓๓)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ  
   ประกาศการใช้มาตรฐานของสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗  เครื่องมือประเมินมาตรฐาน 
        การศึกษา ช่วงช้ันที่ ๑-๒-๓ และปฐมวัย  แบบสรุปผลประเมินมาตรฐานการศึกษา  โครงการ- 
        ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษา 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
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  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒   สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๕.๐๐)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   ประกาศการใช้มาตรฐานของสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗  เครื่องมือประเมินมาตรฐาน 
        การศึกษา ช่วงช้ันที่ ๑-๒-๓ และปฐมวัย  แบบสรุปผลประเมินมาตรฐานการศึกษา  โครงการ- 
        ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษา 
        แผนปฏิบัติงานประจ าปี  บัญชีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  โครงการทัศนศึกษาแหล่ง- 

      เรียนรู้ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓   สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๑.๖๗)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านนักเรียนและด้านบุคลากร  ค าสั่งแตง่ตั้ง 
       คณะกรรมการจัดท าข้อมลูสารสนเทศด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔   สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๖.๖๗)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการต่างๆ แผนปฏิบัติการประจ าปี  แบบบันทึกการนิเทศ  รายงานสรปุกจิกรรม/โครงการ 
       รายงานประจ าปี(SAR) 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕   สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๖.๖๗)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   บันทึกการนิเทศ  รายงานสรปุกจิกรรม/โครงการ  ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผล 

      รายงานผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประจ าภาคเรียน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
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  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖   สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๘.๓๓)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   ประกาศการใช้มาตรฐานของสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗  เครื่องมือประเมินมาตรฐาน 
        การศึกษา ช่วงช้ันที่ ๑-๒-๓ และปฐมวัย  แบบสรุปผลประเมินมาตรฐานการศึกษา  โครงการ- 
        ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษา 
        ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน แผนปฏิบัติงานประจ าปี  รายงานประจ าปี- 
        (SAR) 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๗   สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๘.๓๓)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   ประกาศการใช้มาตรฐานของสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗  เครื่องมือประเมินมาตรฐาน 
        การศึกษา ช่วงช้ันที่ ๑-๒-๓ และปฐมวัย  แบบสรุปผลประเมินมาตรฐานการศึกษา  โครงการ- 
        ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
        แผนปฏิบัติงานประจ าปี  รายงานประจ าป(ีSAR) 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๘   สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีมาก (๙๘.๓๓)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   ประกาศการใช้มาตรฐานของสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗  เครื่องมือประเมินมาตรฐาน 
        การศึกษา แบบสรปุผลประเมนิมาตรฐานการศึกษา  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

      ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน แผนปฏิบัติงานประจ าปี รายงานประจ าปี(SAR) 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจบุัน ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๕.๐๐)    . 

๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 
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 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๗ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรปุว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี ๗  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ    ดีเยี่ยม    . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย      ๕.๐๐    .  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  - 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย  - 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่  ๗ 

- 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 

- 
มาตรฐานท่ี ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป็นมาตรการเสรมิ 

        เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๘.๑ สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย 
      เก่ียวกับการจัดการศึกษา 

๙๘.๓๓ 
   

  

๘.๒ สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับ 
      คุณภาพ รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
      ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๙๘.๖๗ 
 

    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๘.๕๐      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑   สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๘.๓๓)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   แผนปฏิบัติงานประจ าปี  บันทกึการประชุม  บันทึกการนิเทศ  ปฏิทินปฏิบัตงิาน  รายงานสรุป 

     กิจกรรม/โครงการ 
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  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒   สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐาน  

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๘.๖๗)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   ประกาศการใช้มาตรฐานของสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗  เครื่องมือประเมินมาตรฐาน 
        การศึกษา แบบสรุปผลประเมินมาตรฐานการศึกษา  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

      ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน แผนปฏิบัติงานประจ าปี รายงานประจ าปี(SAR) 
      บันทึกการนเิทศ  บันทกึการประชุม 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจบุัน ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม (๕.๐๐)    . 

๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๘ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรปุว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี ๘  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป็นมาตรการ 
          เสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม    . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย      ๕.๐๐    . 
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 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่  ๘ 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 
 ๑)............................................................................................................................. ......................................... 
 ๒)............................................................................................................................. ......................................... 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๙.๑ มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้น 
     ของศาสนาที่ตนนับถือ 

๙๒.๙๗ 
   

  

๙.๒ มีความซ่ือสัตย์สุจริต ๘๕.๒๘      
๙.๓ มีความกตัญญูกตเวที ๙๗.๙๔      
๙.๔ มีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละเพื่อส่วนรวมและ 
      มีจิตสาธารณะ 

๙๕.๙๒ 
 

    

๙.๕ ประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวม 
      อย่างคุ้มค่า 

๙๔.๕๗ 
 

    

๙.๖ นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาในภูมิปัญญาท้องถิ่น  
      ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรม และความเป็นไทย 

๙๘.๒๔ 
     

    

๙.๗ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๙๖.๒๘      
๙.๘ เป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
     อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๙๗.๑๐ 
 

    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๔.๗๙      
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑   มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบ้ืองต้นของศาสนาท่ีตนนับถือ 

      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๒.๙๗)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   บัญชีเรียกช่ือ  แบบ ปพ.๕  เวรเขตรับผิดชอบ เวรท าความสะอาดหอ้ง ประกาศคุณลักษณะอัน 
       พึงประสงค์  แบบสงัเกตพติกรรม  โครงการเข้าค่ายคุณธรรม  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา   

     กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  กิจกรรมคนดีศรเีทียนดัด  วันไหว้ครูประจ าปี  ภาพถ่าย   
     รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ 
 

มาตรฐานด้านผลผลติทางการศกึษา ( ๘ มาตรฐาน ๓๐ ตัวบ่งชี้) 
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  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒   มีความซื่อสัตย์สุจริต 

      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีมาก (๘๕.๒๘)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   เวรเขตรบัผิดชอบ  เวรท าความสะอาดห้อง  ประกาศคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

     แบบสังเกตพฤติกรรม  โครงการเข้าค่ายคุณธรรม  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
     กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  กิจกรรมคนดีศรเีทียนดัด  วันไหว้ครูประจ าปี   
     กิจกรรมของหายได้คืน  ภาพถ่าย  รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๓   มีความกตัญญูกตเวที 

      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๗.๙๔)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   เวรเขตรบัผิดชอบ  เวรท าความสะอาดห้อง  ประกาศคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

     แบบสังเกตพฤติกรรม  โครงการเข้าค่ายคุณธรรม  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
     กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  กิจกรรมคนดีศรเีทียนดัด  วันไหว้ครูประจ าปี   
     กิจกรรมวันพ่อและกิจกรรมวันแม่  ภาพถ่าย  รายงานสรุปกจิกรรม/โครงการ 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๔   มีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่เสียสละเพ่ือส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ 

      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๕.๙๒)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   เวรเขตรบัผิดชอบ  เวรท าความสะอาดห้อง  เวรจราจร  ประกาศคุณลักษณะอันพงึประสงค์   

     แบบสังเกตพฤติกรรม  โครงการเข้าค่ายคุณธรรม  กิจกรรมบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ 
     กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด  รายงานสรปุกจิกรรม/โครงการ  ภาพถ่าย 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๕   ประหยัด และรู้จักใช้ทรัพยส์ิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๔.๕๗)   . 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   เวรเขตรบัผิดชอบ  เวรท าความสะอาดห้อง  เวรจราจร  ประกาศคุณลักษณะอันพงึประสงค์   

     แบบสังเกตพฤติกรรม  กิจกรรมขยะทองค า  กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด  ภาพถ่าย   
     รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๖   นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรม และ 

          ความเป็นไทย 
      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๘.๒๔)   . 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   เวรเขตรบัผิดชอบ  เวรท าความสะอาดห้อง  เวรจราจร  ประกาศคุณลักษณะอันพงึประสงค์   

     แบบสังเกตพฤติกรรม  โครงการเข้าค่ายคุณธรรม  กิจกรรมบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ 
     กิจกรรมวันลอยกระทง  กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ  กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด  ภาพถ่าย 
     รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๗   มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๖.๒๘)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   เวรเขตรบัผิดชอบ  เวรท าความสะอาดห้อง  เวรจราจร  ประกาศคุณลักษณะอันพงึประสงค์   

     แบบสังเกตพฤติกรรม  โครงการเข้าค่ายคุณธรรม  กิจกรรมบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ 
     กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด  กิจกรรมอนรุักษ์ธรรมชาติ  รายงานสรปุกจิกรรม/โครงการ ภาพถ่าย 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๘   เป็นพลเมืองท่ีดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๗.๑๐)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   เวรเขตรบัผิดชอบ  เวรท าความสะอาดห้อง  เวรจราจร  ประกาศคุณลักษณะอันพงึประสงค์   

     แบบสังเกตพฤติกรรม  โครงการเข้าค่ายคุณธรรม  กิจกรรมบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ 
     กิจกรรมคนดีศรีเทียนดัด  กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  รายงานสรุปกิจกรรม/ 
     โครงการ  ภาพถ่าย 
 



89 
 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๕.๐๐) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจบุัน ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๕.๐๐)    . 

๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๙ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรปุว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี ๙  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ    ดีเยี่ยม     . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย      ๕.๐๐     . 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่  ๙ 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 
 ๑)............................................................................................................................. ......................................... 
 ๒)............................................................................ .......................................................................................... 
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มาตรฐานท่ี ๑๐  ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน 
         

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๑๐.๑ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร 
        เป็นไปตามเกณฑ์ 

๘๗.๐๒ 
  

   

๑๐.๒ ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วม 
        ในฐานะพลเมืองอาเซียน 

๙๑.๖๖ 
 

    

๑๐.๓ ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน ๙๔.๓๐      

๑๐.๔ ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ  
        ภาษาเพื่อนบ้าน และทักษะอาชีพ 

๙๑.๒๒ 
 

    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๑.๐๕      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีมาก (๘๗.๐๒)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   แบบ ปพ.๕  แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ  ผลประกาศการสอบสมรรถนะส าคัญของ อปท. 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน 

      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๑.๖๖)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการอาเซียนศึกษา กิจกรรมภาษาอาเซียนหลังเคารพธงชาติ  แผนการจัดการเรียนรู้ 

     หลักสูตรสถานศึกษา 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓ ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน 

      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๔.๓๐)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการอาเซียนศึกษา กิจกรรมภาษาอาเซียนหลังเคารพธงชาติ  แผนการจัดการเรียนรู้ 

     หลักสูตรสถานศึกษา 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๔ ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ้าน และทักษะอาชีพ 
      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๑.๒๒)   . 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการอาเซียนศึกษา กิจกรรมภาษาอาเซียนหลังเคารพธงชาติ  แผนการจัดการเรียนรู้ 

     หลักสูตรสถานศึกษา 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจบุัน ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๕.๐๐)   . 

๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๐ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรปุว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี ๑๐  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี ๑๐  ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ    ดีเยี่ยม     . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย      ๕.๐๐    . 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่  ๑๐ 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 
 ๑)............................................................................................................................. ......................................... 
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มาตรฐานท่ี ๑๑  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดี 
          ต่ออาชีพสุจริต 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๑๑.๑ มีทักษะในการจัดการ และท างานด้วยความพากเพียร  
        ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบจนกระทั่งงานส าเร็จ 

๘๗.๓๙ 
   

  

๑๑.๒ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๙๑.๐๑      
๑๑.๓ มีความรู้สึกที่ดีต่อาชีพสุจริต  และหาความรู้เก่ียวกับอาชีพ 
        ที่ตนสนใจ 

๙๔.๙๑ 
 

    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๑.๑๐      
 

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ มีทักษะในการจัดการ และท างานด้วยความพากเพียร ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ 

          จนกระท่ังงานส าเร็จ 
      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีมาก (๘๗.๓๙)   . 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษา แบบสงัเกตพฤติกรรม เครื่องมือวัดผลประเมินผล 
       แบบบันทึกคะแนน  แฟ้มสะสมผลงาน  ช้ินงาน  สมุดบนัทึกประจ าตัว 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีเยี่ยม  (๙๑.๐๑)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษา แบบสงัเกตพฤติกรรม เครื่องมือวัดผลประเมินผล 
       แบบบันทึกคะแนน  แฟ้มสะสมผลงาน  ช้ินงาน  สมุดบนัทึกประจ าตัว 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓ มีความรู้สึกท่ีดีต่อาชีพสุจริต  และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 

      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๔.๙๑)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษา แบบสงัเกตพฤติกรรม เครื่องมือวัดผลประเมินผล 
       แบบบันทึกคะแนน  แฟ้มสะสมผลงาน  ช้ินงาน  สมุดบนัทึกประจ าตัว  กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐) 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจบุัน ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๕.๐๐)    . 
๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน-ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๑ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรปุว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี ๑๑  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี ๑๑  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม     . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย     ๕.๐๐   . 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่  ๑๑ 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 ................................................................................................................................................ ............................ 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 
 ๑)...................................................................................................................................... ................................ 
 ๒)............................................................................................................................. ......................................... 

มาตรฐานท่ี ๑๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยูร่่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๑๒.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด ๘๒.๙๑      
๑๒.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้ 
        อย่างมีความสุข 

๙๐.๒๕      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๖.๕๘      
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ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 

      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีมาก (๘๒.๙๑)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษา แบบสงัเกตพฤติกรรม เครื่องมือวัดผลประเมินผล 
       แบบบันทึกคะแนน  แฟ้มสะสมผลงาน  ช้ินงาน  แบบ ปพ.๕ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๐.๒๕)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษา แบบสงัเกตพฤติกรรม เครื่องมือวัดผลประเมินผล 
       โครงการเข้าค่ายพักแรมลกูเสอื-เนตรนารี โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจรยิธรรม โครงการเข้าค่าย- 

     วิชาการ  แบบบันทึกคะแนน  แฟ้มสะสมผลงาน  ช้ินงาน  แบบ ปพ.๕ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจบุัน ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก(๔.๐๐)    . 

๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๒ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรปุว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี ๑๒ ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๔.๐๐ ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๔.๕๐ ดีเยี่ยม 
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สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี ๑๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ      ดีเยี่ยม     . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย      ๔.๕๐    . 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่  ๑๒ 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 
 ๑)............................................................................................................................. ......................................... 
 ๒)............................................................................ .......................................................................................... 
 
มาตรฐานท่ี ๑๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

          ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๑๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ๘๗.๕๑      
๑๓.๒ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ 
        พอเพียง 

๙๔.๑๘ 
 

    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๐.๘๕      
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีมาก (๘๗.๕๑)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   แผนการจัดการเรียนรู้  หลักสูตรสถานศึกษา  แบบสังเกตพฤติกรรม  เครือ่งมือวัดผลประเมินผล 
       โครงการเข้าค่ายวิชาการ  แบบบันทึกการใช้ห้องสมุด  แบบบันทึกการอ่าน  แฟ้มสะสมผลงาน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๒ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๔.๑๘)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   แผนการจัดการเรียนรู้  หลักสูตรสถานศึกษา  แบบสังเกตพฤติกรรม  เครือ่งมือวัดผลประเมินผล 
       กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ  กิจกรรมขยะทองค า  แฟ้มสะสมผลงาน 
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  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจบุัน ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๕.๐๐)     . 

๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๓ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรปุว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี ๑๓  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี ๑๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา    

         ตนเองอย่างต่อเน่ืองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม    . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย     ๕.๐๐   . 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่  ๑๓ 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 
 ๑)............................................................................................................................. ......................................... 
 ๒)............................................................................ .......................................................................................... 
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มาตรฐานท่ี ๑๔  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สขุภาพจิตท่ีดี และมสีุนทรียภาพ 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๑๔.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ 
        ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๙๕.๕๖      

๑๔.๒ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่ 
        เสี่ยงต่อโรคภยั อุบัติเหต ุและปัญหางเพศ 

๙๕.๓๘ 
 

    

๑๔.๓ ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกและ 
        มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

๙๕.๐๑ 
 

    

๑๔.๔ ผู้เรียนมีความรู้สึกซาบซ้ึงในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์  
        และวรรณศิลป์ 

๙๗.๕๓ 
 

    

๑๔.๕ ผู้เรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ๙๗.๒๔      
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๖.๑๔      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๕.๕๖)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   บันทึกน้ าหนกั-ส่วนสงู  ข้อมูลน้ าหนกั-ส่วนสูงในระบบ SIS  บัตรสุขภาพ  แบบ ปพ.๘ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงต่อโรคภัย อุบัติเหตุ  

และปัญหาทางเพศ  
      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๕.๓๘)   . 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการเยาวชนต่อต้านยาเสพติด  โครงการประกันอุบตัิเหตุ  แบบสอบถาม  บัตรสุขภาพ 
       บันทึกพฤติกรรมของฝ่ายปกครอง  กิจกรรมห้องอุ่นใจของฝ่ายแนะแนว 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๓ ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
       ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๕.๐๑)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการเยาวชนต่อต้านยาเสพติด  โครงการแข่งขันกีฬาสี  โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- 

      เนตรนารี  โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม  โครงการเข้าค่ายวิชาการ  แบบสอบถาม 
        กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนกัเรียน 
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  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๔ ผู้เรียนมีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และวรรณศิลป์ 
       ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๗.๕๓)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมชุมนมุดนตรลีูกทุง่  กิจกรรมชุมนมุดนตรีไทย 

      กิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ไทย  กิจกรรมชุมนุมภาษาไทย  แบบสอบถาม 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๕ ผู้เรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
       ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๙๗.๒๔)   . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการแข่งขันกีฬาสี  กิจกรรมชุมนุมดนตรลีูกทุ่ง  กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย 

      กิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ไทย  แบบสอบถาม 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๕.๐๐) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจบุัน ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม  (๕.๐๐)       

๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๔ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรปุว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี ๑๔  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
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สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี ๑๔  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม     . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย      ๕.๐๐     . 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่  ๑๔ 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 
 ๑)............................................................................................................................. ......................................... 
 ๒)............................................................................................................................. ......................................... 
 
มาตรฐานท่ี ๑๕  สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๑๕.๑ สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา  
        วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน 

๘๙.๕๓ 
   

  

๑๕.๒ สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ 
        ของสถานศึกษา 

๙๒.๘๗ 
 

    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๑.๒๐      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ ปรากฏเป็น 

อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีมาก (๘๙.๕๓)    . 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการประกันคุณภาพภายใน  โครงการปรับปรงุ- 

     หลักสูตรสถานศึกษา รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายงานผลการทดสอบระดับชาติ(โอเน็ต) 
     แผนปฏิบัติงานประจ าปี  รายงานสรุปกจิกรรม/โครงการ  บันทึกการประชุม  แบบ ปพ.๖ 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๒ สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีเยี่ยม (๙๒.๘๗)    . 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการประกันคุณภาพภายใน  โครงการปรับปรงุ- 

     หลักสูตรสถานศึกษา รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายงานผลการทดสอบระดับชาติ(โอเน็ต) 
     แผนปฏิบัติงานประจ าปี  รายงานสรุปกจิกรรม/โครงการ  บันทึกการประชุม  แบบ ปพ.๖ 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก (๔.๐๐) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจบุัน ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๕.๐๐)     . 

๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๕ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรปุว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี  ๑๕  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี ๑๕  สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม    . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย     ๕.๐๐      . 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่  ๑๕ 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 .................................................................................. .......................................................................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 
 ๑)...................................................................................................................................................................... 
 ๒)............................................................................................................................. ......................................... 
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มาตรฐานท่ี ๑๖  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเย่ียม 

๑๖.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน ๙๓.๗๘      
๑๖.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู ๙๔.๑๗      
๑๖.๓ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา ๙๕.๑๑      
๑๖.๔ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา ๙๕.๑๑      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๔.๕๔      
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 

      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีเยี่ยม (๙๓.๗๘)    . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการสัมพันธ์ชุมชน  แบบสอบถาม  ภาพถ่าย  แบบสรปุกิจกรรม/โครงการ  สถิตินักเรียน 
       วิทยุชมชน  เสียงตามสาย  ป้ายไฟว่ิงประชาสมัพันธ์  เว็บไซต์ www.td.ac.th 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู 

      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีเยี่ยม (๙๔.๑๗)    . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการสัมพันธ์ชุมชน  แบบสอบถาม  ภาพถ่าย  แบบสรปุกิจกรรม/โครงการ  สถิตินักเรียน 
       วิทยุชมชน  เสียงตามสาย  ป้ายไฟว่ิงประชาสมัพันธ์  เว็บไซต์ www.td.ac.th 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๓ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีเยี่ยม (๙๕.๑๑)    . 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการสัมพันธ์ชุมชน  แบบสอบถาม  ภาพถ่าย  แบบสรปุกิจกรรม/โครงการ  สถิตินักเรียน 
       วิทยุชมชน  เสียงตามสาย  ป้ายไฟว่ิงประชาสมัพันธ์  เว็บไซต์ www.td.ac.th 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๔ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
      ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ   ดีเยี่ยม (๙๕.๑๑)    . 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
   โครงการสัมพันธ์ชุมชน  แบบสอบถาม  ภาพถ่าย  แบบสรปุกิจกรรม/โครงการ  สถิตินักเรียน 
        วิทยุชมชน  เสียงตามสาย  ป้ายไฟว่ิงประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์ www.td.ac.th 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๕.๐๐) 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปจัจบุัน ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม (๕.๐๐)   . 

๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๖ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สรปุว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี  ๑๖  ของสถานศึกษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานท่ี  ๑๖  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง 

และชุมชน 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม    . 
 เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย   ๕.๐๐    . 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปจัจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่  ๑๖ 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรปุ(ไมเ่กิน ๓ ข้อ) และก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท าให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐาน 
 ๑)............................................................................................................................. ......................................... 
 ๒)............................................................................................................................. ......................................... 
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มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๑ ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็ก 
เป็นส าคัญ 

 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม   
. จุดเด่น  :  ครูติดตามเอาใส่เดก็อย่างสม่ าเสมอ 
 จุดที่ควรพฒันา  :  ครูมีภาระงานมากเกินไป 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัด   
การศึกษา 

 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม   
. จุดเด่น  :  มีความวิสัยทัศน์ก้าวไกล  มีมนุษยสัมพันธ์ดี  วางแผนงานไว้ล่วง   
 จุดที่ควรพฒันา  :  การบริหารงานแบบมสี่วนร่วม 

มาตรฐานท่ี ๓ สถานศึกษามีจ านวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคม 
         แห่งการเรียนรู้ 

 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย  ๔.๕๐  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม   
. จุดเด่น  :  มีทรัพยากรเพียงพอต่อการทีจ่ะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดที่ควรพฒันา  :  ไม่มีเครือ่งเล่นสนามใหเ้ด็กได้เล่น 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๔ สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม   
. จุดเด่น : การจัดกิจกรรมใดๆ จะมีค าสัง่ที่ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 
 จุดที่ควรพฒันา : ไม่ม ี

มาตรฐานท่ี ๕ สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม   
. จุดเด่น : มีการปรบัปรุงและทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกสิ้นปีการศึกษา 
 จุดที่ควรพฒันา : ขาดผู้เช่ียวชาญด้านการจัดท าหลักสูตร 

มาตรฐานท่ี ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม .    
 จุดเด่น : โรงเรียนจัดกจิกรรมศกึษาแหลง่รูท้ี่หลากหลาย 
 จุดที่ควรพฒันา : ไม่ม ี

๓.  สรุปผลการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

๓.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
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มาตรฐานท่ี ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม   
. จุดเด่น : มีโครงการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 จุดที่ควรพฒันา : ไม่ม ี

มาตรฐานท่ี ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป็นมาตรการเสริม 
          เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม   
. จุดเด่น : มีการจัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกป ี
 จุดที่ควรพฒันา : ไม่ม ี

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๙ เด็กมีการพัฒนาด้านร่างกายเหมาะสมกับวัย 
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม    
 จุดเด่น : เด็กมพีัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
 จุดที่ควรพฒันา : เด็กต่างด้าวบางคนพ้นวัยเด็กปฐมวัยแล้วแต่ต้องเข้าเรียนร่วม 

มาตรฐานท่ี ๑๐ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจเหมาะสมตามวัย 
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม   
. จุดเด่น : ครูจัดกจิกรรมทีส่่งเสริมพฒันาการด้านอารมณ ์
 จุดที่ควรพฒันา : ไม่ม ี

มาตรฐานท่ี ๑๑ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย  
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม   
. จุดเด่น : ครูจัดกจิกรรมที่เน้นการพฒันาการด้านสังคมให้กบัเด็กๆ 
 จุดที่ควรพฒันา : ไม่ม ี

มาตรฐานท่ี ๑๒ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม   
. จุดเด่น : เด็กจะได้รับการพฒันาด้านสตปิัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับพื้นฐาน 
 จุดที่ควรพฒันา : ไม่ม ี

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น  
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม    
 จุดเด่น : เด็กปฐมวัยสามารถเลื่อนช้ันข้ึนไปเรียนในระดบัพื้นฐานได้อย่างราบรื่น 
 จุดที่ควรพฒันา : ไม่ม ี

มาตรฐานท่ี ๑๔ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม   
. จุดเด่น : ผู้ปกครองและชุมชนใหก้ารยอมรบัคุณภาพการจัดการศึกษา 
 จุดที่ควรพฒันา : ไม่ม ี
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มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๑ ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม   
. จุดเด่น  :  ครูจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตร เช่น ตลาดนัดอาชีพ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 จุดที่ควรพฒันา  :  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนใหม้ากขึ้น 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา 

 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม   
. จุดเด่น  :  มีวิสัยทัศน์ มีการวางแผนท างานล่วงหน้า กระจายงานผ่านหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าช่วงช้ัน 
 จุดที่ควรพฒันา :  การใช้จ่ายงบประมาณบางครั้งไม่คุ้มกับผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

มาตรฐานท่ี ๓ สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคม 
         แห่งการเรียนรู ้

 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม    
 จุดเด่น  :  สถานศึกษามีความพร้อมท้ังบุคลากร ผู้เรียน อาคารสถานท่ี สื่อเทคโนโลยีต่างๆ 
 จุดที่ควรพฒันา :  ครูต้องได้รับการพฒันาให้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๔ สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม   
. จุดเด่น  :  การด าเนินกิจกรรมต่างๆ มีค าสั่งที่ชัดเจน  จัดบคุลากรรับผิดชอบฝ่ายต่างๆ 
      มีหัวหน้าช่วงช้ัน  มีแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการสรุปกจิกรรม/โครงการเมื่อเสร็จสิ้น 
      กิจกรรมหรือโครงการ 
 จุดที่ควรพฒันา :  ไม่มี 

มาตรฐานท่ี ๕ สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม   
. จุดเด่น  :  โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รบัการปรบัปรุงและทบทวนทุกปี 
 จุดที่ควรพฒันา :  ไม่มี 

มาตรฐานท่ี ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม    
 จุดเด่น  :  มีการใช้แหลง่เรียนรู้ทัง้ในและนอกสถานที่ 
 จุดที่ควรพฒันา :  ไม่มี 

 

๓.๒ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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มาตรฐานท่ี ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม   
. จุดเด่น  :  มีการจัดท าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 จุดที่ควรพฒันา :  ไม่มี 
 
มาตรฐานท่ี ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป็นมาตรการเสริม 

          เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม   
. จุดเด่น  :  สถานศึกษาจัดท าและปรบัปรุงหลักสูตรตามแนวทางการปฏิรปูการศึกษา 
 จุดที่ควรพฒันา  :  ขาดผู้เช่ียวชาญด้านการจัดท าหลักสูตร 
 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม    
 จุดเด่น  :  ผู้เรียนได้รบัการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างตอ่เนื่องทุกระดับช้ัน 
 จุดที่ควรพฒันา  :  ไม่ม ี

มาตรฐานท่ี ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน 
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม    
 จุดเด่น   :  โรงเรียนจัดกจิกรรมภาษาอาเซียนหลังเคารพธงชาติทุกเช้า 
 จุดที่ควรพฒันา  :  ไม่ม ี

มาตรฐานท่ี ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดี 
          ต่ออาชีพสุจริต 

 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม    
 จุดเด่น  :  โรงเรียนจัดกจิกรรมตลาดนัดอาชีพ ให้นักเรียนของที่ไม่ได้ใช้และมสีภาพดีมาจ าหน่าย 
 จุดที่ควรพฒันา  :  ไม่ม ี

มาตรฐานท่ี ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม    
 จุดเด่น  :  นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้เป็นอย่างดี 
 จุดที่ควรพฒันา  :  ไม่ม ี

มาตรฐานท่ี ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
          ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม   
. จุดเด่น  :  โรงเรียนจัดกจิกรรมรักการอ่านโดยจัดท าสมุดบันทึกการอ่านแจกให้นักเรียนทุกคน 
 จุดที่ควรพฒันา  :  ไม่ม ี
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มาตรฐานท่ี ๑๔ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม   
. จุดเด่น  :  ผู้เรียนได้รบัการตรวจสุขภาพจาก รพ.สต.บ้านใหม่ และ รพ.สามพราน เป็นประจ า 
 จุดที่ควรพฒันา  :  ไม่ม ี

มาตรฐานท่ี ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม   
. จุดเด่น  :  สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา 
 จุดที่ควรพฒันา  :  ไม่ม ี

มาตรฐานท่ี ๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน  
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานคุณภาพของ อปท.  โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม   
. จุดเด่น  :  ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 จุดที่ควรพฒันา  :  ไม่ม ี
  
๔.   ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔.๑   ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย 
  ผลการประเมินพฒันาการของผูเ้รียนช้ันอนุบาลปีที่ ๑ - ๒  โรงเรียนได้ท าการประเมินพฒันาการด้าน
ร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา  แสดงผลการประเมินดงัตารางตอ่ไปนี้ 
 

ชั้นอนุบาล 
ปีที ่

จ านวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการด้าน 
รวม 

เฉลี่ย 
รวม 

ระดับ 
คุณภาพ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 

๑ ๓๙ ๒.๘๐ ๒.๗๓ ๒.๕๓ ๒.๗๑ ๑๐.๗๖ ๒.๖๙ ดี 
๒ ๖๔ ๒.๖๖ ๒.๕๕ ๒.๗๔ ๒.๖๗ ๑๐.๖๑ ๒.๖๕ ดี 

เฉลี่ยรวม  ๒.๗๓ ๒.๖๔ ๒.๖๓ ๒.๖๙  ๒.๖๗  
ระดับคุณภาพ  ด ี ด ี ด ี ด ี   ดี 

 

  สรุปผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ 

 พัฒนาการด้านร่างกาย    มีค่าเฉลี่ย  ๒.๘๐  ระดับคุณภาพ  ดี 
 พัฒนาการด้านอารมณ์    มีค่าเฉลี่ย  ๒.๗๓  ระดับคุณภาพ  ดี 
 พัฒนาการด้านสังคม  มีค่าเฉลี่ย  ๒.๕๓  ระดับคุณภาพ  ดี 
 พัฒนาการด้านสติปัญญา  มีค่าเฉลี่ย  ๒.๗๑  ระดับคุณภาพ  ดี 
 เฉลี่ยรวมทั้ง ๔  ด้าน  มีค่าเฉลี่ย  ๒.๖๙  ระดับคุณภาพ  ดี 

  

  ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
 พัฒนาการด้านร่างกาย    มีค่าเฉลี่ย  ๒.๖๖  ระดับคุณภาพ  ดี 
 พัฒนาการด้านอารมณ์    มีค่าเฉลี่ย  ๒.๕๕  ระดับคุณภาพ  ดี 
 พัฒนาการด้านสังคม  มีค่าเฉลี่ย  ๒.๗๔  ระดับคุณภาพ  ดี  
 พัฒนาการด้านสติปัญญา  มีค่าเฉลี่ย  ๒.๖๗  ระดับคุณภาพ  ดี 
 เฉลี่ยรวมทั้ง ๔  ด้าน  มีค่าเฉลี่ย  ๒.๖๕  ระดับคุณภาพ  ดี 
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 ๔.๒  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
โดยใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้แต่งตั้งคณะท างานประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูปฏิบัติการสอน จัดท าข้ึนเพื่อประเมินผล
การจัดการเรียนรู้นักเรียน ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 การประเมินในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก าหนดตัวช้ีวัดช้ันปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละ
ช้ันปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓) จึงออกแบบเครื่องมือวัดสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน ดังนี้ 

 ๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒.  ความสามารถในการคิด 
 ๓.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๔.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 ๕.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) สังกัดเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ ได้ด าเนินการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๖๕ คน ประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๕๙ คน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๖๘ คน  รวมจ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน จ านวน ๑๙๒ คน  โดยจัดการประเมิน
ในวันที่  ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้ 
 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  

ระดับชั้น 

จ า
นว

นผ
ู้เข

้าส
อบ

(ค
น)

 ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้เรียนในด้านความสามารถในการ 
รวม สื่อสาร คดิ แก้ปญัหา ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

ประถมศึกษาปีที่ ๓/๑   ๓1 6.45 ๖๔.๕๒ 4.77 ๔๗.๗๔ 6.19   ๖๑.๙๔   5.77   ๕๗.๗๔ 5.58   ๕๕.๘๑ ๕.๗๖ ๕๗.๕๕ 

ประถมศึกษาปีที่ ๓/2   3๔ ๖.๘๘ ๖๘.๘๒ ๔.๒๙ ๔๒.๙๔ ๕.๔๑   ๕๔.๑๒   ๖.๐๓ ๖๐.๒๙ ๕.๓๘ ๕๓.๘๒ ๕.๖๐ ๕๖.๐๐ 

รวม   ๖๕   ๖.๖๘   ๖๖.๗๗ ๔.๕๒   ๔๕.๒๓ ๕.๗๘   ๕๗.๘๕ ๕.๙๑   ๕๙.๐๘ ๕.๔๘ ๕๔.๗๗ ๕.๖๗ ๕๖.๗๔ 
คะแนนเฉลี่ย  ๖.๖๘ ๔.๕๒ ๕.๗๘ ๕.๙๑ ๕.๔๘ ๕.๖๗ 
ร้อยละเฉลี่ย  ๖๖.๗๗ ๔๕.๒๓ ๕๗.๘๕ ๕๙.๐๘ ๕๔.๗๗ ๕๖.๗๔ 

 
สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  ๖.๖๘  คิดเป็นร้อยละ  ๖๖.๗๗ 
๒. ความสามารถในการคิด     นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  ๔.๕๒  คิดเป็นร้อยละ  ๔๕.๒๓ 
๓. ความสามารถในการแก้ปญัหา  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  ๕.๗๘  คิดเป็นร้อยละ  ๕๗.๘๕ 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  ๕.๙๑  คิดเป็นร้อยละ  ๕๙.๐๘ 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  ๕.๔๘  คิดเป็นร้อยละ  ๕๔.๗๗ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๖๗  คิดเป็นร้อยละ  ๕๖.๗๔ 
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

ระดับชั้น 
จ า

นว
นผ

ู้เข
้าส

อบ
(ค

น)
 ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้เรียนในด้านความสามารถในการ 

รวม สื่อสาร คดิ แก้ปญัหา ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑   ๒๘ ๕.๓๒ ๕๓.๒๑ ๖.๐๔ ๖๐.๓๖ ๕.๘๒   ๕๘.๒๑ ๔.๖๘   ๔๖.๗๙  ๒.๗๑   ๒๗.๑๔ ๔.๙๑   ๔๙.๑๔ 

ประถมศึกษาปีที่ ๖/2   ๓๑ ๕.๕๕ ๕๕.๔๘ ๕.๓๒ ๕๓.๒๓ ๖.๑๖   ๖๑.๖๑   ๖.๗๗ ๖๗.๗๔ ๓.๖๑ ๓๖.๑๓ ๕.๔๘ ๕๔.๘๔ 

รวม   ๕๙   ๕.๔๔   ๕๔.๔๑ ๕.๖๖   ๕.๖๖๑ ๖.๐๐   ๖๐.๐๐ ๕.๗๘   ๕๗.๘๐ ๓.๑๙ ๓๑.๘๖ ๕.๒๑   ๕๒.๑๔ 
คะแนนเฉลี่ย  ๕.๔๔ ๕.๖๖ ๖.๐๐ ๕.๗๘ ๓.๑๙ ๕.๒๑ 
ร้อยละเฉลี่ย  ๕๔.๔๑ ๕.๖๖๑ ๖๐.๐๐ ๕๗.๘๐ ๓๑.๘๖ ๕๒.๑๔ 

 
สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  ๕.๔๔  คิดเป็นร้อยละ  ๕๔.๔๑ 
๒. ความสามารถในการคิด     นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  ๕.๖๖  คิดเป็นร้อยละ  ๕๖.๖๑ 
๓. ความสามารถในการแก้ปญัหา  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  ๖.๐๐  คิดเป็นร้อยละ  ๖๐.๐๐ 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  ๕.๗๘  คิดเป็นร้อยละ  ๕๗.๘๐ 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  ๓.๑๙  คิดเป็นร้อยละ  ๓๑.๘๖ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๒๑  คิดเป็นร้อยละ  ๕๒.๑๔ 
 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ระดับชั้น 

จ า
นว

นผ
ู้เข

้าส
อบ

(ค
น)

 ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้เรียนในด้านความสามารถในการ 
รวม สื่อสาร คดิ แก้ปญัหา ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑   ๓๒ ๕.๔๔ ๕๔.๓๘ ๖.๖๙ ๖๖.๘๘ ๖.๘๔   ๖๘.๔๔ ๘.๐๓   ๘๐.๓๑  ๕.๐๖   ๕๐.๖๓ ๖.๔๑   ๖๔.๑๓ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒   ๓๖ ๕.๑๑ ๕๑.๑๑ ๖.๗๘ ๖๗.๗๘ ๖.๗๒   ๖๗.๒๒   ๘.๐๖ ๘๐.๕๖ ๕.๑๑ ๕๑.๑๑ ๖.๓๖ ๖๓.๕๖ 

รวม   ๖๘   ๕.๒๗   ๕๒.๖๕ ๖.๗๔   ๖๗.๓๕ ๖.๗๘   ๖๗.๗๙ ๘.๐๔   ๘๐.๔๔ ๕.๐๙ ๕๐.๘๘ ๖.๓๘   ๖๓.๘๒ 
คะแนนเฉลี่ย  ๕.๒๗ ๖.๗๔ ๖.๗๘ ๘.๐๔ ๕.๐๙ ๖.๓๘ 
ร้อยละเฉลี่ย  ๕๒.๖๕ ๖๗.๓๕ ๖๗.๗๙ ๘๐.๔๔ ๕๐.๘๘ ๖๓.๘๒ 

 
สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  ๕.๒๗  คิดเป็นร้อยละ  ๕๒.๖๕ 
๒. ความสามารถในการคิด     นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  ๖.๗๔  คิดเป็นร้อยละ  ๖๗.๓๕ 
๓. ความสามารถในการแก้ปญัหา  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  ๖.๗๘  คิดเป็นร้อยละ  ๖๗.๗๙ 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  ๘.๐๔  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐.๔๔ 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  ๕.๐๙  คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๘๘ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๖.๓๘  คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๒ 
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 ๔.๓   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้น 
 ๔.๓.๑ ผลพัฒนาการเดก็ระดบัการศึกษาปฐมวัย 
 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็กที่ได้ผลการประเมินระดับคุณภาพ(คน) 

อนุบาล ๑ อนุบาล ๒ อนุบาล ๓ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง ด ี พอใช้ ปรับปรุง ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
๑. ด้านร่างกาย ๓๖ ๓ - ๕๙ ๕ -    
๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ ๓๕ ๔ - ๕๔ ๑๐ -    
๓. ด้านสังคม ๓๓ ๖ - ๕๘ ๖ -    
๔. ด้านสติปัญญา ๓๕ ๔ - ๕๗ ๗ -    

รวม ๓๙ ๖๔  
หมายเหตุ : ให้น าเสนอผลการประเมินพฒันาการของเด็ก ตามหลกัการประเมินพัฒนาการเดก็ระดบัปฐมวัย 
 
 ๔.๓.๒ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัดีข้ึนไปทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ทกุระดบัช้ัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี(๓)ขึ้นไป ร้อยละ 
เฉลี่ยของ 
กลุ่มสาระ 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

1. ภาษาไทย ๖๒๙ ๔๕.๕๗ ๔๘.๖๕ ๖๒.๑๒ ๕๔.๙๓ ๔๐.๐๓ ๒๐.๓๑ ๔๕.๒๗ 
2. คณิตศาสตร์ ๖๒๙ ๕๓.๑๖ ๖๘.๙๒ ๘๓.๓๓ ๗๑.๘๓ ๔๓.๔๘ ๕๖.๒๕ ๖๒.๘๓ 
3. วิทยาศาสตร์ ๖๒๙ ๔๘.๑๐ ๓๙.๑๙ ๕๔.๕๕ ๓๓.๘๐ ๓๖.๒๓ ๔๖.๘๘ ๔๓.๑๓ 
4. สังคมศึกษาฯ ๖๒๙ ๔๑.๗๗ ๕๑.๓๕ ๔๕.๔๕ ๕๗.๗๕ ๕๐.๗๒ ๕๐.๐๐ ๔๙.๕๑ 

ประวัติศาสตร์ ๖๒๙ ๕๐.๖๓ ๔๘.๖๕ ๔๖.๙๗ ๕๐.๗๐ ๘๑.๑๖ ๓๗.๕๐ ๕๒.๖๐ 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๒๙ ๒๑.๕๒ ๒๔.๓๒ ๖๖.๖๗ ๘๗.๓๒ ๙๕.๖๕ ๖๘.๗๕ ๖๐.๗๑ 
6. ศิลปะ ๖๒๙ ๘๗.๓๔ ๙๓.๒๔ ๙๒.๔๒ ๘๔.๕๑ ๗๙.๗๑ ๗๖.๕๖ ๘๕.๖๓ 
7. การงานอาชีพฯ ๖๒๙ ๖๐.๐๓ ๔๗.๓๐ ๕๑.๕๒ ๗๓.๒๔ ๗๓.๙๑ ๗๑.๘๘ ๖๒.๙๘ 
8. ภาษาต่างประเทศ ๖๒๙ ๓๔.๑๘ ๓๙.๑๙ ๖.๐๖ ๔๒.๒๕ ๒๘.๙๙ ๖๗.๑๙ ๓๖.๓๑ 
ร้อยละเฉลี่ยของระดับชั้น ๑๐๐ ๔๙.๓๗ ๕๑.๒๐ ๕๖.๕๗ ๖๑.๘๒ ๕๙.๑๐ ๕๕.๐๓  

 
ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี(๓)ขึ้นไป ร้อยละ 
เฉลี่ยของ 
กลุ่มสาระ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

๑. ภาษาไทย ๒๐๖ ๕๔.๙๘ ๕๐.๐๐ ๕๕.๗๔ ๕๓.๕๗ 
๒. คณิตศาสตร์ ๒๐๖ ๒๘.๙๒ ๒๙.๘๒ ๓๒.๖๕ ๓๐.๔๖ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๒๐๖ ๓๖.๒๗ ๔๐.๙๓ ๕๔.๒๓ ๔๓.๘๑ 
๔. สังคมศึกษาฯ ๒๐๖ ๗๘.๖๑ ๖๕.๐๘ ๕๒.๓๑ ๖๕.๓๓ 
๕. ประวัติศาสตร์ ๒๐๖ ๔๑.๙๔ ๗๐.๓๐ ๗๕.๗๐ ๖๒.๖๕ 
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐๖ ๗๕.๖๙ ๗๖.๓๑ ๗๕.๓๒ ๗๕.๗๗ 
๗. ศิลปะ ๒๐๖ ๔๙.๘๑ ๖๗.๖๙ ๖๖.๗๓ ๖๑.๔๑ 
๘. การงานอาชีพฯ ๒๐๖ ๔๙.๙๖ ๗๒.๔๕ ๘๑.๐๗ ๖๗.๘๓ 
๙. ภาษาต่างประเทศ ๒๐๖ ๒๒.๔๑ ๖๗.๐๑ ๔๑.๕๔ ๔๓.๖๕ 
ร้อยละเฉลี่ยของระดับชั้น ๑๐๐ ๔๘.๗๓ ๕๙.๙๕ ๕๙.๔๘  
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 ๔.๔   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ระดับชัน้ 
คะแนนเฉล่ียรายกลุ่มสาระการเรียนรู ้ คะแนนเฉลี่ยรวม 

(ปีปัจจบุัน) 
ปี ๕๘ 

คะแนน 
เฉลี่ยรวม

ย้อนหลัง ๑ ป ี
ปี ๕๗ 

ผลต่างคะแนน  
๒ ปีการศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๕๕.๐๐ ๕๕.๖๑ ๓๒.๔๕ ๓๘.๕๓ ๔๑.๖๔ ๔๔.๖๕ ๔๖.๑๘ -๑.๕๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๓.๔๙ ๔๖.๐๖ ๒๗.๐๐ ๒๙.๓๓ ๓๕.๐๓ ๓๖.๑๘ ๓๗.๙๒ -๑.๗๔ 
 

หมายเหตุ : ผลต่างคะแนนถ้าปีปัจจบุันคะแนนเฉลี่ยมีผลต่างลดลงต่ ากว่าปีที่ผ่านมาให้ใส่ค่าเป็นลบ 
 
 ๔.๕   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ระดับชัน้ 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๗๙ ๗๙ ๑๐๐.๐๐ - - - - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๗๔ ๖๐ ๘๑.๐๘ ๑๔ ๑๘.๙๒ - - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๖๖ ๓๗ ๕๖.๐๖ ๒๙ ๔๓.๙๔ - - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๗๑ ๑๑ ๑๕.๔๙ ๕๘ ๘๑.๖๙ ๒ ๒.๘๒ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๖๙ ๑๕ ๒๑.๗๔ ๕๔ ๗๘.๒๖ - - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๖๔ ๒๙ ๔๕.๓๑ ๓๕ ๕๔.๖๙ - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี   ๑ ๘๙ ๔๒ ๔๗.๑๙ ๓๖ ๔๐.๔๕ ๑๑ ๑๒.๓๖ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี   ๒ ๔๙ ๓๒ ๖๕.๓๑ ๑๗ ๓๔.๖๙ - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี   ๓ ๖๘ ๔๒ ๖๑.๗๖ ๒๖ ๓๘.๒๔ - - - - 

รวม ๖๒๙ ๓๔๗ ๒๖๙ ๑๓ - 
ร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐ ๕๕.๑๗ ๔๒.๗๗ ๒.๐๗ - 

  
 ๔.๖   ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน 
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๗๙ ๑๕ ๑๘.๙๙ ๓๕ ๔๔.๓๐ ๒๕ ๓๑.๖๕ ๔ ๕.๐๖ 

ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๗๔ ๔๔ ๕๙.๔๖ ๑๕ ๒๐.๒๗ ๑๓ ๑๗.๕๗ ๒ ๒.๗๐ 

ประถมศึกษาปีที่ ๓  ๖๖ ๑๓ ๑๙.๗๐ ๓๙ ๕๙.๐๙ ๑๔ ๒๑.๒๑ - - 

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๗๑ ๑๑ ๑๕.๔๙ ๕๘ ๘๑.๖๙ ๒ ๒.๘๒ - - 

ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๖๙ ๑๐ ๑๔.๔๙ ๕๙ ๘๕.๕๑ - - - - 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๖๔ ๑๔ ๒๑.๘๘ ๕๐ ๗๘.๑๓ - - - - 

มัธยมศึกษาปีที่   ๑ ๘๙ ๘ ๘.๙๙ ๗๐ ๗๘.๖๕ ๑๑ ๑๒.๓๖ - - 

มัธยมศึกษาปีที่   ๒ ๔๙ ๒๘ ๕๗.๑๔ ๒๐ ๔๐.๘๒ ๑ ๒.๐๔ - - 

มัธยมศึกษาปีที่   ๓ ๖๘ ๓๕ ๕๑.๔๗ ๓๓ ๔๘.๕๓ - - - - 

รวม ๖๒๙ ๑๗๘ ๓๗๙ ๖๖ ๖ 
ร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐ ๒๘.๓๐ ๖๐.๒๕ ๑๐.๔๙ ๐.๙๕ 
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 ๔.๗   ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนที่ผ่านหรือไมผ่่าน 
การประเมินกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๗๙ ๗๙ ๑๐๐.๐๐ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๗๔ ๗๔ ๑๐๐.๐๐ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๖๖ ๖๖ ๑๐๐.๐๐ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๗๑ ๗๑ ๑๐๐.๐๐ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๖๙ ๖๙ ๑๐๐.๐๐ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๖๔ ๖๔ ๑๐๐.๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี   ๑ ๘๙ ๘๙ ๑๐๐.๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี   ๒ ๔๙ ๔๙ ๑๐๐.๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี   ๓ ๖๘ ๖๘ ๑๐๐.๐๐ - - 

รวม ๖๒๙ ๖๒๙ - 
ร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐ ๑๐๐ - 

 

 
 



ตอนท่ี ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

 
 จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานทั้ งระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ผลการประเมินพัฒนาการ และผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนทั้ง ๕ ด้าน ทั้งในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 
๓ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สถานศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการพัฒนา
และวางแนวทางการน าไปใช้พัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ดังนี้ 
 
๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 
    ๑.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

   
 

  
มาตรฐานท่ี ๑ ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็น

ส าคัญ 
  คณะครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีจริยธรรม  คุณธรรมเป็นที่ยอมรับของชุมชน  เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  
เสียสละอุทิศตน  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนและการเรียนการสอน  ใช้วิธีการประเมินผลอย่างหลากหลายและน าผลที่
ได้มาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาคุณภาพการสอน  ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  ทั้งยังเอาใจใส่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนความประพฤติ  ท าให้คณะครู  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนให้ความร่วมมือช่วยเหลือกับ
ทางโรงเรียนเป็นอย่างดี 
 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา 
 ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม   มีการกระจายอ านาจและมีหลักการในการมอบ หมาย
งาน ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีความคิดริเริ่ม  และเป็นผู้น าทางวิชาการ  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  มอบหมายงานให้ตามวิชาเอก/โท  และตามความถนัด  ท าให้ผู้เกี่ยวข้องพอใจมุง่มั่นปฏิบัติ งานให้ส าเรจ็
และเกิดผลดี  แต่งกายสุภาพ  มีสุขอนามัยดี  วางตนได้เหมาะสมกับเกียรติยศและศักดิ์ศรี   

มาตรฐานท่ี ๓ สถานศึกษามีจ านวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคม 
แห่งการเรียนรู ้
 สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์  และยังได้รับความนิยมจากผู้ปกครอง  โดยผู้ปกครองส่งบุตร
หลานเข้ามาเรียนจ านวนมาก  ทั้งนี้เพราะความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการพัฒนาการเรียนการสอนทั้งของคณะครูและ
ผู้บริหาร  ท าให้สถานศึกษาได้รับความเช่ือมั่นและพึงพอใจจากชุมชน  และนอกจากนั้นสถานศึกษายังมีอาคารเรียน  
ห้องเรียน  ห้องพิเศษ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องนาฏศิลป์  ห้องพยาบาล  ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน
ภาษาอังกฤษ ห้องสมุด ห้องเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ  นวัตกรรมและสื่อต่าง ๆ ที่เอื้อต่อ
การจัดการศึกษาพอสมควร  จัดทรัพยากรและงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คณะครู  และผู้เรียนในการจัด
การศึกษาและมีเพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
 
 
 

ด้านปัจจัยทางการศึกษา 
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มาตรฐานท่ี ๔ สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 สถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจ   มีการจัดท าแผนการปฏิบัติการประจ าปี  
แผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาของชาติ  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหาร  ครู  ชุมชน  ผู้เรียน  
ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน  มีการประเมินผลและน าผลมาปรับปรุง
พัฒนางานและจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

มาตรฐานท่ี ๕ สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ครูปฐมวัยมีการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน   มีการพัฒนาบุคลากรให้
การอบรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง    มีการท าแผนการจัดการเรียนรู้ ประสบการณ์เรียนรู้  รวมทั้ง
การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  
และสังคม 

มาตรฐานท่ี ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 สถานศึกษามีการแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นสื่อการเรียนการ
สอน  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  ท าให้ผู้เรียนภาคภูมิใจและรักท้องถ่ินของตนเองมากขึ้น 

มาตรฐานท่ี ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สถานศึกษาจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ  มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษา   ด าเนินงานประเมิน

คุณภาพตามาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีการจัดท าโครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  และจัดท ารายงานคุณภาพประจ าปีเพื่อรายงานต้นสังกัดและสาธารณชน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
วางแผนการประเมินและน าผลมาด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน 

มาตรฐานท่ี ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป็นมาตรการเสริม 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงความถนัดและความสามารถพิเศษของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ  จัดกิจกรรมที่สง่เสรมิสนับสนุนด้านวิชาการ เช่น กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมสัปดาห์หอ้งสมุด  กิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรมที่สนับสนุนด้านการพัฒนาทางด้านร่างกาย เช่น กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีประจ าปี  
กิจกรรมที่สนับสนุนปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งกรรมการนักเรียนประจ าปี  กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เช่น กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมที่ปลูกฝังความกตัญญู
กตเวที เช่น กิจกรรมวันวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยสืบสานและสร้างสรรค์
วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาไทยและค่านิยมที่ดีงาม  ปลูกฝังและส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
 

 

  
 
 
 

ด้านกระบวนการทางการศึกษา 
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 มาตรฐานท่ี ๙  เด็กมีการพัฒนาด้านร่างกายเหมาะสมกับวัย 
 ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพ และป้องกันตนเองจากเกิดอุบัติเหตุ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ครูผู้ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักดู แลสุขภาพร่างกาย เช่น แปรงฟันหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน 

มาตรฐานท่ี ๑๐  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจเหมาะสมตามวัย 
 ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดี มีความมั่นใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
เข้ากับเพื่อน ครูได้ดี 

มาตรฐานท่ี ๑๑  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย 
 ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบัเพื่อนร่วมห้อง มีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  ตั้งใจและมีความพยายาม
ที่จะท างานให้ดี  สามารถท างานร่วมกับเพื่อนอย่างมีความสขุและมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน 

มาตรฐานท่ี ๑๒  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
 ผู้เรียนมีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กได้อย่างคล่องแคล่ว  มีการสังเกต  ส ารวจ  และการกะ
ประมาณ   มีทักษะในการสื่อสารและสามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  ๕  ได้พอสมควร  สามารถบอกสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
และตัวเอง  นักเรียนมีความสนใจหนังสือต่างๆ ที่ได้พบเห็นและรู้จักการตั้งค าถามเพื่อหาค าตอบที่ต้อง การรู้ได้ด้วย
ตนเองทั้งจากการดูและการเล่าเรื่องของครู 

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 
 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้บริการด้านสถานที่ 
วัสดุ อุปกรณ์  วิชาการ และอื่น ๆ ของสถานศึกษา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการศึกษา ให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมที่สนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษา  และให้การสนับสนุนทรัพยากรปัจจัยต่างๆ ในการจัดและพัฒนา
การศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี ๑๔  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
 ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจ ยอมรับความรู้ ความสามารถ ทักษะ การกีฬา ความมีวินัย จริยธรรม และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตลอดจนมีความพึงพอใจในความประพฤติ การปฏิบัติตนตามมาตรฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและครู พึงพอใจในการให้ค าปรึกษา แนะน าตลอดจนการช่วยเหลือด้าน
อื่น ๆ แก่ชุมชนและส่วนร่วม 
 ๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

มาตรฐานท่ี ๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 คณะครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีจริยธรรม  คุณธรรมเป็นทีย่อมรบัของชุมชน  เป็นตัวอย่างที่ดีแกผู่้เรียน  
เสียสละอุทิศตน  มุ่งมั่นทีจ่ะพฒันาผูเ้รียนและการเรียนการสอน  ใช้วิธีการประเมินผลอย่างหลากหลายและน าผลที่
ได้มาปรบัปรงุแก้ไข พฒันาคุณภาพการสอน  ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถตรงกับงานทีร่ับผิดชอบ  ทั้งยังเอาใจใส่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนความประพฤติ  ท าให้คณะครู  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนให้ความร่วมมือช่วยเหลือกับ
ทางโรงเรียนเป็นอย่างด ี

ด้านผลผลิตทางการศึกษา 

ด้านปัจจัยทางการศึกษา 
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 มาตรฐานท่ี ๒  ผู้บรหิารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม   มีการกระจายอ านาจและมีหลักการในการมอบ หมาย
งาน ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีความคิดริเริ่ม และเป็นผู้น าทางวิชาการ  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  มอบหมายงานให้ตามวิชาเอก/โท  และตามความถนัด  ท าให้ผู้เกี่ยวข้องพอใจมุง่มั่นปฏิบัติ งานให้ส าเรจ็
และเกิดผลดี  แต่งกายสุภาพ  มีสุขอนามัยดี  วางตนได้เหมาะสมกับเกียรติยศและศักดิ์ศรี   

มาตรฐานท่ี ๓  สถานศึกษามีจ านวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการพัฒนาของผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
สามารถศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเองได้ในทุกที่  ทั้งตามธรรมชาติและเทคโนโลยีที่สถานศึกษาจัดให้  มีกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา   มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  ตลอดจนความ
ปลอดภัยในด้านต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา  ประเมินและน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงงาน
ทุกครั้ง 
 

 

 

มาตรฐานท่ี ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
สถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจ   มีการจัดท าแผนการปฏิบัติการประจ าปี  

แผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาของชาติ  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหาร  ครู  ชุมชน  ผู้เรียน  
ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน  มีการประเมินผลและน าผลมาปรับปรุง
พัฒนางานและจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

มาตรฐานท่ี ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน  ครูจัดท าแผนการ

เรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน  มีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอน เช่น 
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันภาษาไทยเป็นต้น มีการนิเทศและน าผลมาพัฒนาปรับปรุง  มีสื่อทั้งเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่างๆ รวมทั้งแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

มาตรฐานท่ี ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สถานศึกษามีการแหลง่เรียนรูท้ั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นสื่อการเรียนการ

สอน  ให้ผูเ้รียนได้ศึกษาค้นคว้า  ท าให้ผู้เรียนภาคภูมิใจและรักท้องถ่ินของตนเองมากขึ้น 

มาตรฐานท่ี ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สถานศึกษาจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ  มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษา   ด าเนินงาน ประเมิน

คุณภาพและจัดท ารายงานคุณภาพประจ าปีเพื่อรายงานต้นสังกัดและสาธารณชน   หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาร่วมกันด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ  แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการประเมินและน าผลมา
ด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน 

 

ด้านกระบวนการทางการศึกษา 
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มาตรฐานท่ี ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป็นมาตรการเสรมิ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงความถนัดและความสามารถพิเศษของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ  จัดกิจกรรมที่สง่เสรมิสนับสนุนด้านวิชาการ เช่น กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมสัปดาห์หอ้งสมุด  กิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรมที่สนับสนุนด้านการพัฒนาทางด้านร่างกาย เช่น กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีประจ าปี  
กิจกรรมที่สนับสนุนปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งกรรมการนักเรียนประจ าปี  กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เช่น กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมที่ปลูกฝังความกตัญญู
กตเวที เช่น กิจกรรมวันวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยสืบสานและสร้างสรรค์
วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาไทยและค่านิยมที่ดีงาม  ปลูกฝังและส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 

 
 

 
  

มาตรฐานท่ี ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของ

ศาสนาที่ตนนับถือ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะต่อพ่อ แม่ ครูและผู้ใหญ่  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
กตัญญูกตเวที มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ประหยัดรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  ภูมิใจใน
วัฒนธรรมและความเป็นไทย  ตระหนัก  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานท่ี ๑๐  ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน 
ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานตัวช้ีวัด  สามารถใช้ภาษาพูดและน าเสนอข้อมูลด้วยความ

ถูกต้อง และสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับกาลเทศะและวิธีการ 

มาตรฐานท่ี ๑๑  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการและท างานให้ส าเร็จ   มีความพากเพียรพยายาม  ขยัน   อดทน   ละเอียด
รอบคอบในการท างาน ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง ท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

มาตรฐานท่ี ๑๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยูร่่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบ จัดล าดับข้อมลู ตรวจสอบ เช่ือมโยงและสรุปเหตผุลจนสามารถ คาดการณ์ 

ก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ 

มาตรฐานท่ี ๑๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ืองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้เรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รูจ้ักการสรุปประเด็น และจดบันทึกข้อมูลความรู้ที่ได้จาก
แหล่งเรียนรู้  มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง สามารถเรียนรู้ร่วมกับผูอ้ื่น และสนกุกับการเรียนรู้ 

 

 

ด้านผลผลิตทางการศึกษา 
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มาตรฐานท่ี ๑๔  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สขุภาพจิตท่ีดี และมสีุนทรียภาพ 
ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพ และป้องกันตนเองจากเกิดอุบัติเหตุ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรคภัยและอุบัติเหตุ มีความมั่นใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ากับ
เพื่อน ครูได้ดี   ร่วมกิจกรรมนันทนาการหรือกิจกรรมทางวิชาการที่ทางโรงเรียนจัดข้ึน 

มาตรฐานท่ี ๑๕  สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 
ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้บริการด้านสถานที่ 

วัสดุ อุปกรณ์ วิชาการ และอื่น ๆ ของสถานศึกษาแก่ชุมชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการศึกษา ให้ความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรมที่สนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษา  และให้การสนับสนุนทรัพยากรปัจจัยต่างๆ ในการจัดและพัฒนา
การศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๑๖  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
 ผู้ปกครองชุมชนมีความพึงพอใจ ยอมรับความรู้ ความสามารถ ทักษะ การกีฬา ความมีวินัย จริยธรรม และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตลอดจนมีความพึงพอใจในความประพฤติ การปฏิบัติตนตามมาตรฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและครู พึงพอใจในการให้ค าปรึกษา แนะน าตลอดจนการช่วยเหลือด้าน
อื่น ๆ แก่ชุมชนและส่วนร่วม 

 
โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

๑. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา บุคลากรทุกฝ่ายให้การสนับสนุน 

๒. โครงการประกันคุณภาพภายใน ความพร้อมเพรียงของบุคลากรในฝ่าย 

๓. โครงการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา ฝ่ายบริหารให้ความสนใจ 

๔. โครงการวิจัยในช้ันเรียน การแก้ไขปัญหาของนักเรียน 

๕. โครงการนิเทศภายใน การแก้ไขผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

๖. โครงการเข้าค่ายวิชาการ การเสรมิความรู้นอกห้องเรียน 
๗. โครงการสง่เสรมิความเป็นทางวิชาการ การสง่นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิชาการ 

๘. โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้รบัการพัฒนาดีข้ึน 

๙. โครงการเข้าค่ายลูกเสอืเนตรนารี ผู้เรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น 

๑๐. โครงการแข่งขันกีฬาส ี ผู้เรียนมีการแสดงออกในด้านความสามัคคี 

๑๑. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรง 

๑๒. โครงการสง่เสรมิทักษะชีวิต ผู้เรียนมีทกัษะชีวิต รู้จักการแก้ปญัหา 
๑๓. โครงการสง่เสรมิสุนทรียทางด้นดนตร ี ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
๑๔. โครงการสง่เสรมิและอนรุักษ์ศ ิลปวัฒนธรรมไทย ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

๑๕. โครงการซ่อมแซมประตเูหล็กอาคาร ๓ และ ๔ ป้องกันทรัพยส์ินของทางราชการ 
๑๖. โครงการซ่อมฝ้าเพดานอาคาร ๓ ป้องกันนกพิราบเข้าไปท ารัง 
๑๗. โครงการพัฒนาอาคารอเนกประสงค์ ติดตั้งพัดลมและไฟฟ้า 
๑๘. โครงการสร้างหลงัคาเช่ือมต่อระหว่างอาคาร ๓ ป้องกันแดดฝน 
       และอาคาร ๔  
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โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบผลส าเร็จ (ต่อ) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

๑๙. โครงการสมัพันธ์ชุมชน ช้ีแจงนโยบายการจัดการเรียนการสอน 

๒๐. โครงการสง่เสรมิประสทิธิภาพการบรหิารการศึกษา จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 
๒๑. โครงการพัฒนาภูมทิัศน์หน้าอาคาร ๔ ปูตัวหนอน 

 
โครงการ/กิจกรรมท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหต ุ

๑. โครงการอาเซียนศึกษา ผู้เสนอราคารายการวัสดุครุภัณฑ์ไม่ตรงวัตถุประสงค์ 

๒. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร ์ เงื่อนไขทางด้านเวลา  

๓. โครงการสง่เสรมิทักษะด้านกีฬาของนกัเรียน เงื่อนไขทางด้านเวลา 

 
๒.  จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา 
      ๒.๑ วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดเด่น จุดอ่อน 

๑. ผู้บรหิารมีภาวะผู้น า  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความคิด 
    ริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝ่รู้และกล้าเปลี่ยนแปลง 
๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีเทคนิคในการบริหาร 
๓. ผู้บรหิารสง่เสริมพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา   
    จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพภายใน 
๔. สง่เสรมิการใช้แหลง่เรยีนรูน้อกสถานศึกษาอย่างหลากหลาย 
๕. ครูมีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี  มีความรู้ความสามารถในการ 
    จัดการเรียนการสอน 
๖. ครูมีคุณธรรมจริยธรรม พูดจาไพเราะ แต่งกายสุภาพ 
    เรียบรอ้ย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่
๗. ครูเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี   
    อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มและประหยัดทรัพยากร 
๘. จัดระดมทรัพยากรต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ 
    นักเรียน  
๙. จัดกิจกรรมและสง่เสริมให้นักเรียนได้แสดงออกอย่าง 
    หลากหลาย 
๑๐. มุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ 
      ความต้องการของหลักสูตร 
๑๑. สถานศึกษาให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกจิกรรม 
      ต่างๆ ซึ่งกันและกัน 
๑๒. หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนบัสนุนการจัดการศึกษา 
      ด้วยการจัดหาครูในกลุ่มสาระที่ขาดแคลนมาเพิ่ม 

๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อ  เพื่อพฒันาศักยภาพ 
    การเรียนของนักเรียน  เช่น  ห้องสมุดให้ทันสมัย  
    และมีหนังสือส าหรับค้นคว้าที่หลากหลาย 
๒. พฒันาสนามเด็กเล่น และจัดหาอปุกรณ์ให้เพียงพอ 
๓. พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน 
๔. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการจัด 
    การเรียนการสอนอย่างมีประสทิธิภาพและเน้น 
    ผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมให้ครูใช้กระบวน 
    วิจัยในช้ันเรียนมาพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ฝึกฝน 
    ให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
    รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน (ต่อ) 

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
จุดเด่น จุดอ่อน 

๑. บริเวณโดยรอบสถานศึกษามีโรงงานอุตสาหกรรม 
    ขนาดเล็กและขนาดกลางตั้งอยู่รายรอบท าให้เกิด 
    การสนับสนุนการจัดการศึกษาได้หลากหลายรปูแบบ 
๒. โรงเรียนตั้งอยู่ในแหลง่ชุมชน  การคมนาคมสะดวก 
๓. มีการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาโดยการจัดอบรม 
    และศึกษาดูงาน 
๔. โรงเรียนได้รบัการยอมรับจากชุมชน 
๕. มีแหลง่เรียนรู้และสถานที่ส าคัญใกลส้ถานศึกษา 

๑. สถานศึกษามีบรเิวณคับแคบไม่เหมาะสมกับจ านวน 
    นักเรียน  การขยายพื้นที่ด าเนินการไม่ได้เพราะติดวัด  
    ล าคลองและถนน   
๒. การสง่เสรมิกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งให้นักเรียน 
    จึงกระท าไม่ได้ครบทุกกจิกรรม 
๓. การใช้เทคโนโลยีผูเ้รียนมุ่งเน้นการเล่นเกมมากกว่า 
    การค้นหาความรู ้
๔. สถานศึกษาอยู่ในแหลง่ชุมชนที่มีภาวะเสี่ยง  

 
๓. ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 ๑.  ส่งเสริมให้ครจูัดการเรียนการสอนทีพ่ัฒนาผู้เรียนด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  แก้ปัญหาและ
ใช้ชุมชนเป็นแหลง่การเรียนรู้  ตลอดจนผู้เรียนสามารถปฏิบตัิงานได้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และใช้ข้อมูล
มาเปรียบเทียบเพื่อช่วยในการตัดสินใจ 
           ๒.  ส่งเสริมให้ครูสอดแทรกจริยธรรม  คุณธรรม  การรกัษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และ
หลักเศรษฐกจิพอเพียง  อนุรกัษ์สิง่แวดล้อมเพื่อใหรู้้จกัด ารงชีวิตอย่างพอเพียงและร่วมมือนรุักษ์พลังงานเพื่อลดภาวะ
โลกร้อน 
 ๓.  จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์มากข้ึนและหลากหลาย  ผู้เรียนมีโอกาสไดเ้ลือกตาม
ความสนใจและความถนัดตามศักยภาพของตนเอง   และรู้จกัการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ  ศึกษาค้นคว้า
ให้มากขึ้น 
 ๔.  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี – นาฏศิลป์  และกีฬามากข้ึน  โดย
การจัดหาอุปกรณ์ต่างๆให้มากขึ้นและหลากหลาย   อาจผลติข้ึนเองโดยสถานศึกษาจัดบริการวัสดุอุปกรณ์ให้  จัดซือ้
โดยใช้งบประมาณของเทศบาล 
 ๕.  มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยการจัดใหม้ีการทัศนศึกษา  อบรม  ดูงาน  จัดหา
เอกสารและเทคโนโลยีต่างๆให้ครูได้ศึกษา  ค้นคว้า  พัฒนาการเรียนการสอนและใช้เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง 
 ๖.  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  รักษาวัฒนธรรมประเพณีและเป็นตัวอย่างที่ดี  ชุมชนให้การยอมรับครูและ
โรงเรียนเป็นอย่างดี  ครูจึงต้องรักษาไว้ปฏิบัติให้ดีย่ิงข้ึนและปฏิบัติได้ครบทกุคน 
 ๗.  ส่งเสริมให้ชุมชนเข้าร่วมมือกบัโรงเรียนให้มากขึ้น  โดยคณะครูต้องเป็นผูเ้สียสละ  จริงใจในการ
แก้ปัญหาต่างๆของเด็กและชุมชน  ช่วยเหลืองานต่างๆของชุมชน    
 ๘.  จัดภูมิทัศน์ให้ดูร่มรื่น  ปลอดภัย  และเอื้อต่อการเรียนรูใ้ห้มากขึ้น  โดยใช้พื้นที่ทุกส่วนให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด 
 ๙.  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  หลกัสูตรท้องถ่ิน  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  สอดคลอ้ง  
และเหมาะสมกบัผูเ้รียนเพื่อให้ได้ประสทิธิภาพตรงตามเป้าหมาย 
         ๑๐.  จัดกิจกรรมต่างๆทีส่่งเสริมใหผู้้เรียนรกัการอ่าน   และติดตามการอ่านของนักเรียนอย่างต่อเนือ่ง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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 รายละเอียดผลการจดัการเรียนรู้ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงรายละเอียดทกุระดบั) 
ตามหลักสตูรสถานศกึษา 

  
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
        ผลพัฒนาการเด็กระดับช้ันอนุบาลปีที่ ๑ 

ระดับชัน้ 
จ านวน 

เด็ก 
ที่ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 

สรุป 
ระดับ

คุณภาพ 
พัฒนาการ 

ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์

จิตใจ 
ด้าน 
สังคม 

ด้าน 
สตปิัญญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
ชั้นอนบุาลปีที ่๑/๑ ๒๐ ๒.๖๘ ๒.๖๙ ๒.๕๒ ๒.๖๘ ๑๐.๕๗ ๒.๖๔ ด ี
ชั้นอนบุาลปีที ่๑/๒ ๑๙ ๒.๙๑ ๒.๗๖ ๒.๕๓ ๒.๗๔ ๑๐.๙๔ ๒.๗๔ ด ี

รวม ๓๙ ๕.๕๙ ๕.๔๕ ๕.๐๕ ๕.๔๒ ๒๑.๕๑ ๕.๓๙   
ค่าเฉลี่ย   ๒.๘ ๒.๗๓ ๒.๕๓ ๒.๗๑ ๑๐.๗๖ ๒.๖๙ ด ี

สรุประดับคุณภาพ  ด ี ด ี ด ี ด ี    
สรุปพัฒนาการ  ๓ ๓ ๓ ๓    

 
        ผลพัฒนาการเด็กระดับช้ันอนุบาลปีที่ ๒ 

ระดับชัน้ 
จ านวน 

เด็ก 
ที่ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 

สรุป 
ระดับ

คุณภาพ 
พัฒนาการ 

ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์

จิตใจ 
ด้าน 
สังคม 

ด้าน 
สตปิัญญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
ชั้นอนบุาลปีที่ ๒/๑ ๓๒ ๒.๖๕ ๒.๖๐ ๒.๗๕ ๒.๖๘ ๑๐.๖๘ ๒.๖๗ ด ี
ชั้นอนบุาลปีที่ ๒/๒ ๓๒ ๒.๖๖ ๒.๔๙ ๒.๗๓ ๒.๖๕ ๑๐.๕๓ ๒.๖๓ ด ี

รวม ๖๔ ๕.๓๑ ๕.๐๙ ๕.๔๘ ๕.๓๓ ๒๑.๒๑ ๕.๓๐   
ค่าเฉลี่ย   ๒.๖๖ ๒.๕๕ ๒.๗๔ ๒.๖๗ ๑๐.๖๑ ๒.๖๕ ด ี

สรุประดับคุณภาพ  ด ี ด ี ด ี ด ี    
สรุปพัฒนาการ  ๓ ๓ ๓ ๓    
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
        ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุม่สาระการเรียนรู้ ช้ัน ป.๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดบัดี 
(๓)ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดบัดี 
(๓)ขึ้นไป 

นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๗๙ ๖ ๘ ๖ ๘ ๑๕ ๑๔ ๘ ๑๔ ๓๖ ๔๕.๕๗ 
๒. คณิตศาสตร์ ๗๙ ๔ ๑๑ ๔ ๔ ๑๔ ๑๘ ๕ ๑๙ ๔๒ ๕๓.๑๖ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๗๙ ๒ ๘ ๑๒ ๘ ๑๑ ๑๐ ๑๑ ๑๗ ๓๘ ๔๘.๑๐ 
๔. สังคมศึกษา ฯ ๗๙ ๔ ๖ ๑๑ ๑๓ ๑๒ ๑๔ ๔ ๑๕ ๓๓ ๔๑.๗๗ 
๕. ประวัติศาสตร์ ๗๙ ๑ ๗ ๕ ๑๒ ๑๔ ๑๘ ๘ ๑๔ ๔๐ ๕๐.๖๓ 
๖. สุขศึกษาและพลฯ ๗๙ ๐ ๗ ๘ ๒๔ ๒๓ ๑๔ ๑ ๒ ๑๗ ๒๑.๕๒ 
๗. ศิลปะ ๗๙ ๐ ๑ ๐ ๕ ๔ ๑๕ ๒๙ ๒๕ ๖๙ ๘๗.๓๔ 
๘. การงานอาชีพฯ ๗๙ ๑ ๑ ๓ ๑๕ ๑๐ ๑๐ ๑๘ ๒๑ ๔๙ ๖๐.๐๓ 
๙. ภาษาต่างประเทศ ๗๙ ๐ ๓ ๗ ๑๗ ๒๕ ๑๖ ๖ ๕ ๒๗ ๓๔.๑๘ 

รวม ๗๙ ๑๘ ๕๒ ๕๖ ๑๐๖ ๑๒๘ ๑๒๙ ๙๐ ๑๓๒ ๓๕๑ ๔๔๒.๓๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๕๓ ๗.๓๑ ๗.๘๘ ๑๔.๙๑ ๑๘.๐๐ ๑๘.๑๔ ๑๒.๖๖ ๑๘.๕๗ ๔๙.๓๗ ๔๙.๓๗ 

 
 
 
 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ช้ัน ป.๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดบัดี 
(๓)ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดบัดี 
(๓)ขึ้นไป 

นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๗๔ ๓ ๔ ๗ ๙ ๑๕ ๑๗ ๙ ๑๐ ๓๖ ๔๘.๖๕ 
๒. คณิตศาสตร์ ๗๔ ๓ ๕ ๓ ๔ ๘ ๑๒ ๑๑ ๒๘ ๕๑ ๖๘.๙๒ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๗๔ ๐ ๖ ๗ ๑๔ ๑๘ ๑๙ ๘ ๒ ๒๙ ๓๙.๑๙ 
๔. สังคมศึกษา ฯ ๗๔ ๐ ๔ ๓ ๑๓ ๑๖ ๑๗ ๑๐ ๑๑ ๓๘ ๕๑.๓๕ 
๕. ประวัติศาสตร์ ๗๔ ๐ ๔ ๘ ๑๔ ๑๒ ๑๒ ๑๓ ๑๑ ๓๖ ๔๘.๖๕ 
๖. สุขศึกษาและพลฯ ๗๔ ๐ ๒ ๑๐ ๒๗ ๑๗ ๑๒ ๕ ๑ ๑๘ ๒๔.๓๒ 
๗. ศิลปะ ๗๔ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔ ๒๑ ๓๒ ๑๖ ๖๙ ๙๓.๒๔ 
๘. การงานอาชีพฯ ๗๔ ๐ ๓ ๖ ๑๓ ๑๗ ๑๙ ๗ ๙ ๓๕ ๔๗.๓๐ 
๙. ภาษาต่างประเทศ ๗๔ ๐ ๑ ๔ ๒๐ ๒๐ ๒๑ ๔ ๔ ๒๙ ๓๙.๑๙ 

รวม ๗๔ ๖ ๒๙ ๔๘ ๑๑๕ ๑๒๗ ๑๕๐ ๙๙ ๙๒ ๓๔๑ ๔๖๐.๘๑ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๙๐ ๔.๓๕ ๗.๒๑ ๑๗.๒๗ ๑๙.๐๗ ๒๒.๕๒ ๑๔.๘๖ ๑๓.๘๑ ๕๑.๒๐ ๕๑.๒๐ 
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 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ช้ัน ป.๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดบัดี 
(๓)ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดบัดี 
(๓)ขึ้นไป 

นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๖๖ ๐ ๒ ๗ ๖ ๑๐ ๑๐ ๑๖ ๑๕ ๔๑ ๖๒.๑๒ 
๒. คณิตศาสตร์ ๖๖ ๐ ๐ ๒ ๓ ๖ ๑๑ ๑๔ ๓๐ ๕๕ ๘๓.๓๘ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๖๖ ๐ ๑ ๔ ๖ ๑๙ ๒๑ ๑๑ ๔ ๓๖ ๕๔.๕๕ 
๔. สังคมศึกษา ฯ ๖๖ ๐ ๕ ๕ ๙ ๑๗ ๑๓ ๗ ๑๐ ๓๐ ๔๕.๔๕ 
๕. ประวัติศาสตร์ ๖๖ ๐ ๓ ๕ ๑๔ ๑๓ ๑๗ ๙ ๕ ๓๑ ๔๖.๙๗ 
๖. สุขศึกษาและพลฯ ๖๖ ๐ ๐ ๔ ๖ ๑๒ ๒๐ ๑๖ ๘ ๔๔ ๖๖.๖๗ 
๗. ศิลปะ ๖๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๑๔ ๒๒ ๒๕ ๖๑ ๙๒.๔๒ 
๘. การงานอาชีพฯ ๖๖ ๐ ๔ ๖ ๗ ๑๕ ๑๕ ๑๑ ๘ ๓๔ ๕๑.๕๒ 
๙. ภาษาต่างประเทศ ๖๖ ๐ ๑๔ ๓๒ ๑๑ ๕ ๒ ๑ ๑ ๔ ๖.๐๖ 

รวม ๖๖ ๐ ๒๙ ๖๕ ๖๒ ๑๐๒ ๑๒๓ ๑๐๗ ๑๐๖ ๓๓๖ ๕๐๙.๐๙ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๐ ๔.๘๘ ๑๐.๙๔ ๑๐.๔๔ ๑๗.๑๗ ๒๐.๗๑ ๑๘.๐๑ ๑๗.๘๕ ๕๖.๕๗ ๕๖.๕๗ 

 
 

 
 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ช้ัน ป.๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดบัดี 
(๓)ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดบัดี 
(๓)ขึ้นไป 

นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๗๑ ๐ ๑ ๑ ๑๑ ๑๙ ๑๕ ๑๓ ๑๑ ๓๙ ๕๔.๙๓ 
๒. คณิตศาสตร์ ๗๑ ๐ ๒ ๒ ๑ ๑๕ ๑๔ ๑๔ ๒๓ ๕๑ ๗๑.๘๓ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๗๑ ๐ ๑ ๙ ๒๑ ๑๖ ๑๑ ๖ ๗ ๒๔ ๓๓.๘๐ 
๔. สังคมศึกษา ฯ ๗๑ ๐ ๒ ๓ ๙ ๑๖ ๑๔ ๑๓ ๑๔ ๔๑ ๕๗.๗๕ 
๕. ประวัติศาสตร์ ๗๑ ๐ ๑ ๓ ๙ ๒๒ ๑๗ ๗ ๑๒ ๓๖ ๕๐.๗๐ 
๖. สุขศึกษาและพลฯ ๗๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๘ ๑๕ ๓๐ ๑๗ ๖๒ ๘๗.๓๒ 
๗. ศิลปะ ๗๑ ๐ ๑ ๐ ๒ ๘ ๒๒ ๑๘ ๒๐ ๖๐ ๘๔.๕๑ 
๘. การงานอาชีพฯ ๗๑ ๐ ๑ ๐ ๕ ๑๓ ๑๒ ๒๓ ๑๗ ๕๒ ๗๓.๒๔ 
๙. ภาษาต่างประเทศ ๗๑ ๐ ๐ ๐ ๑๙ ๒๒ ๑๔ ๑๑ ๕ ๓๐ ๔๒.๒๕ 

รวม ๗๑ ๐ ๙ ๑๙ ๗๗ ๑๓๙ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๒๖ ๓๙๕ ๕๕๖.๓๓ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๐ ๑.๔๑ ๒.๙๗ ๑๒.๐๕ ๒๑.๗๕ ๒๐.๙๗ ๒๑.๑๓ ๑๙.๗๒ ๖๑.๘๒ ๖๑.๘๒ 
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 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ช้ัน ป.๕  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดบัดี 
(๓)ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดบัดี 
(๓)ขึ้นไป 

นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๖๙ ๐ ๐ ๐ ๘ ๓๒ ๑๔ ๑๒ ๓ ๒๙ ๔๐.๐๓ 
๒. คณิตศาสตร์ ๖๙ ๐ ๓ ๗ ๑๗ ๑๒ ๙ ๙ ๑๒ ๓๐ ๔๓.๔๘ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๖๙ ๐ ๐ ๘ ๒๓ ๑๓ ๑๓ ๑ ๑๑ ๒๕ ๓๖.๒๓ 
๔. สังคมศึกษา ฯ ๖๙ ๐ ๒ ๘ ๑๓ ๑๑ ๑๓ ๑๐ ๑๒ ๓๕ ๕๐.๗๒ 
๕. ประวัติศาสตร์ ๖๙ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๒ ๑๕ ๑๙ ๒๒ ๕๖ ๘๑.๑๖ 
๖. สุขศึกษาและพลฯ ๖๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๑๘ ๓๑ ๑๗ ๖๖ ๙๕.๖๕ 
๗. ศิลปะ ๖๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๔ ๒๖ ๒๒ ๗ ๕๕ ๗๙.๗๑ 
๘. การงานอาชีพฯ ๖๙ ๐ ๐ ๐ ๑๒ ๖ ๑๖ ๑๐ ๒๕ ๕๑ ๗๓.๙๑ 
๙. ภาษาต่างประเทศ ๖๙ ๐ ๐ ๐ ๑๘ ๓๑ ๑๐ ๔ ๖ ๒๐ ๒๘.๙๙ 

รวม ๖๙ ๐ ๕ ๒๓ ๙๒ ๑๓๔ ๑๓๔ ๑๑๘ ๑๑๕ ๓๖๗ ๕๒๙.๘๘ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๐ ๐.๘๐ ๓.๗๐ ๑๔.๘๑ ๒๑.๕๘ ๒๑.๕๘ ๑๙.๐๐ ๑๘.๕๒ ๕๙.๑๐ ๕๙.๑๐ 

 
… 
 
 
 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ช้ัน ป.๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดบัดี 
(๓)ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดบัดี 
(๓)ขึ้นไป 

นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๖๔ ๐ ๗ ๑๒ ๒๑ ๑๑ ๗ ๕ ๑ ๑๓ ๒๐.๓๑ 
๒. คณิตศาสตร์ ๖๔ ๐ ๐ ๐ ๑๒ ๑๖ ๑๓ ๙ ๑๔ ๓๖ ๕๖.๒๕ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๖๔ ๐ ๐ ๕ ๒๐ ๙ ๑๖ ๙ ๕ ๓๐ ๔๖.๘๘ 
๔. สังคมศึกษา ฯ ๖๔ ๐ ๐ ๒ ๑๖ ๑๔ ๒๕ ๖ ๑ ๓๒ ๕๐.๐๐ 
๕. ประวัติศาสตร์ ๖๔ ๐ ๐ ๐ ๒๕ ๑๕ ๑๗ ๖ ๑ ๒๔ ๓๗.๕๐ 
๖. สุขศึกษาและพลฯ ๖๔ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๙ ๒๕ ๑๗ ๒ ๔๔ ๖๘.๗๕ 
๗. ศิลปะ ๖๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๕ ๑๖ ๑๘ ๑๕ ๔๙ ๗๖.๕๖ 
๘. การงานอาชีพฯ ๖๔ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๘ ๑๗ ๑๓ ๑๖ ๔๖ ๗๑.๘๘ 
๙. ภาษาต่างประเทศ ๖๔ ๐ ๐ ๐ ๑๔ ๗ ๒๕ ๗ ๑๑ ๔๓ ๖๗.๑๙ 

รวม ๖๔ ๐ ๗ ๑๙ ๑๑๙ ๑๑๔ ๑๖๑ ๙๐ ๖๖ ๓๑๗ ๔๙๕.๓๒ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๐ ๑.๒๒ ๓.๓๐ ๒๐.๖๖ ๑๙.๗๙ ๒๗.๙๕ ๑๕.๖๓ ๑๑.๔๖ ๕๕.๐๓ ๕๕.๐๓ 

 
 
 
 
 



126 
 

 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ช้ัน ม.๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดบัดี 
(๓)ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดบัดี 
(๓)ขึ้นไป 

นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๙๙ ๐ ๒๔ ๓ ๑๒ ๙ ๒๑ ๑๒ ๑๘ ๕๑ ๕๑.๕๒ 
๒. คณิตศาสตร์ ๙๙ ๐ ๓๔ ๑๒ ๑๖ ๑๒ ๑๐ ๖ ๙ ๒๕ ๒๕.๒๕ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๙๙ ๐ ๒๔ ๑๐ ๘ ๑๓ ๙ ๑๗ ๑๘ ๔๔ ๔๔.๔๔ 
๔. สังคมศึกษา ฯ ๙๙ ๐ ๕ ๑ ๕ ๘ ๒๑ ๓๑ ๒๘ ๘๐ ๘๐.๘๑ 
๕. ประวัติศาสตร์ ๙๙ ๐ ๒๑ ๑๐ ๑๒ ๑๓ ๑๓ ๑๔ ๑๖ ๔๓ ๔๓.๔๓ 
๖. สุขศึกษาและพลฯ ๙๙ ๐ ๖ ๔ ๘ ๙ ๑๑ ๑๐ ๕๑ ๗๒ ๗๒.๗๓ 
๗. ศิลปะ ๙๙ ๐ ๑๐ ๑๐ ๑๘ ๑๘ ๑๙ ๑๑ ๑๓ ๔๓ ๔๓.๔๓ 
๘. การงานอาชีพฯ ๙๙ ๐ ๑๒ ๑๓ ๖ ๑๘ ๑๖ ๒๖ ๘ ๕๐ ๕๐.๕๑ 
๙. ภาษาต่างประเทศ ๙๙ ๐ ๓๓ ๒๒ ๑๔ ๙ ๑๓ ๒ ๖ ๒๑ ๒๑.๒๑ 

รวม ๙๙ ๐ ๑๖๙ ๘๕ ๙๙ ๑๐๙ ๑๓๓ ๑๒๙ ๑๖๗ ๔๒๙ ๔๓๓.๓๓ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๐ ๑๘.๙๗ ๙.๕๔ ๑๑.๑๑ ๑๒.๒๓ ๑๔.๙๓ ๑๔.๔๘ ๑๘.๗๔ ๔๘.๑๕ ๔๘.๑๕ 

 
 
 

 
 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ช้ัน ม.๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดบัดี 
(๓)ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดบัดี 
(๓)ขึ้นไป 

นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๘๙ ๒ ๒ ๓ ๑๔ ๑๖ ๒๑ ๑๒ ๑๙ ๕๒ ๕๘.๔๓ 
๒. คณิตศาสตร์ ๘๙ ๐ ๒๘ ๘ ๑๑ ๑๓ ๑๑ ๘ ๑๐ ๒๙ ๓๒.๕๘ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๘๙ ๐ ๒๗ ๑๒ ๑๑ ๑๔ ๘ ๕ ๑๒ ๒๕ ๒๘.๐๙ 
๔. สังคมศึกษา ฯ ๘๙ ๐ ๓ ๑ ๕ ๑๒ ๒๐ ๒๔ ๒๔ ๖๘ ๗๖.๔๐ 
๕. ประวัติศาสตร์ ๘๙ ๐ ๑๘ ๑๓ ๑๕ ๗ ๑๕ ๑๒ ๙ ๓๖ ๔๐.๔๕ 
๖. สุขศึกษาและพลฯ ๘๙ ๐ ๒ ๕ ๕ ๗ ๑๗ ๑๐ ๔๓ ๗๐ ๗๘.๖๕ 
๗. ศิลปะ ๘๙ ๐ ๑ ๘ ๘ ๒๒ ๑๘ ๑๕ ๑๗ ๕๐ ๕๖.๑๘ 
๘. การงานอาชีพฯ ๘๙ ๑ ๑๘ ๕ ๙ ๑๒ ๑๑ ๑๑ ๒๒ ๔๔ ๔๙.๔๔ 
๙. ภาษาต่างประเทศ ๘๙ ๐ ๒๗ ๘ ๒๔ ๙ ๘ ๗ ๖ ๒๑ ๒๓.๖๐ 

รวม ๘๙ ๓ ๑๒๖ ๖๓ ๑๐๒ ๑๑๒ ๑๒๙ ๑๐๔ ๑๖๒ ๓๙๕ ๔๔๓.๘๒ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๓๗ ๑๕.๗๓ ๗.๘๗ ๑๒.๗๓ ๑๓.๙๘ ๑๖.๑๐ ๑๒.๙๘ ๒๐.๒๒ ๔๙.๓๑ ๔๙.๓๑ 

หมายเหตุ  มีนักเรียนย้ายออก 
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 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ช้ัน ม.๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดบัดี 
(๓)ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดบัดี 
(๓)ขึ้นไป 

นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๖๓ ๐ ๔ ๗ ๑๕ ๑๐ ๒๒ ๓ ๒ ๒๗ ๔๒.๘๖ 
๒. คณิตศาสตร์ ๖๓ ๐ ๑๔ ๑๘ ๗ ๗ ๑๐ ๓ ๔ ๑๗ ๒๖.๙๘ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๖๓ ๐ ๒๙ ๔ ๓ ๕ ๔ ๑๒ ๖ ๒๒ ๓๔.๙๒ 
๔. สังคมศึกษา ฯ ๖๓ ๐ ๘ ๕ ๗ ๖ ๑๐ ๒๐ ๗ ๓๗ ๕๘.๗๓ 
๕. ประวัติศาสตร์ ๖๓ ๐ ๔ ๑ ๓ ๕ ๔ ๗ ๓๙ ๕๐ ๗๙.๓๗ 
๖. สุขศึกษาและพลฯ ๖๓ ๐ ๓ ๕ ๔ ๕ ๓ ๕ ๓๘ ๔๖ ๗๓.๐๒ 
๗. ศิลปะ ๖๓ ๐ ๓ ๒ ๓ ๑๖ ๑๒ ๑๕ ๑๒ ๓๙ ๖๑.๙๐ 
๘. การงานอาชีพฯ ๖๓ ๐ ๗ ๒ ๕ ๔ ๑๓ ๑๖ ๑๖ ๔๕ ๗๑.๔๓ 
๙. ภาษาต่างประเทศ ๖๓ ๐ ๙ ๓ ๔ ๕ ๙ ๑๐ ๒๓ ๔๒ ๖๖.๖๗ 

รวม ๖๓ ๐ ๘๑ ๔๗ ๕๑ ๖๓ ๘๗ ๙๑ ๑๔๗ ๓๒๕ ๕๑๕.๘๘ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๐ ๑๔.๒๙ ๘.๒๙ ๘.๙๙ ๑๑.๑๑ ๑๕.๓๔ ๑๖.๐๕ ๒๕.๙๓ ๕๗.๓๒ ๕๗.๓๒ 

 
 
 
 
 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ช้ัน ม.๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดบัดี 
(๓)ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดบัดี 
(๓)ขึ้นไป 

นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๔๙ ๐ ๑ ๕ ๙ ๖ ๗ ๑๒ ๙ ๒๘ ๕๗.๑๔ 
๒. คณิตศาสตร์ ๔๙ ๐ ๙ ๘ ๖ ๑๐ ๕ ๘ ๓ ๑๖ ๓๒.๖๕ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๔๙ ๐ ๑๓ ๔ ๖ ๓ ๗ ๘ ๘ ๒๓ ๔๖.๙๔ 
๔. สังคมศึกษา ฯ ๔๙ ๐ ๖ ๒ ๓ ๓ ๘ ๑๔ ๑๓ ๓๕ ๗๑.๔๓ 
๕. ประวัติศาสตร์ ๔๙ ๐ ๓ ๕ ๕ ๖ ๕ ๘ ๑๗ ๓๐ ๖๑.๒๒ 
๖. สุขศึกษาและพลฯ ๔๙ ๐ ๒ ๓ ๑ ๔ ๔ ๘ ๒๗ ๓๙ ๗๙.๖๐ 
๗. ศิลปะ ๔๙ ๐ ๒ ๕ ๒ ๔ ๑๔ ๙ ๑๓ ๓๖ ๗๓.๔๗ 
๘. การงานอาชีพฯ ๔๙ ๐ ๒ ๓ ๕ ๓ ๕ ๔ ๒๗ ๓๖ ๗๓.๔๗ 
๙. ภาษาต่างประเทศ ๔๙ ๐ ๕ ๒ ๔ ๕ ๕ ๒ ๒๖ ๓๓ ๖๗.๓๕ 

รวม ๔๙ ๐ ๔๓ ๓๗ ๔๑ ๔๔ ๖๐ ๗๓ ๑๔๓ ๒๗๖ ๕๖๓.๒๗ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๐ ๙.๗๕ ๘.๓๙ ๙.๓๐ ๙.๙๘ ๑๓.๖๑ ๑๖.๕๕ ๓๒.๔๓ ๖๒.๕๙ ๕๙.๕๑ 
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 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ช้ัน ม.๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดบัดี 
(๓)ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดบัดี 
(๓)ขึ้นไป 

นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๗๐ ๐ ๓ ๔ ๙ ๑๒ ๑๕ ๑๐ ๑๗ ๔๒ ๖๐.๐๐ 
๒. คณิตศาสตร์ ๗๐ ๐ ๑๕ ๑๘ ๘ ๘ ๖ ๑๒ ๓ ๒๑ ๓๐.๐๐ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๗๐ ๕ ๖ ๕ ๕ ๕ ๑๔ ๗ ๒๓ ๔๔ ๖๒.๘๖ 
๔. สังคมศึกษา ฯ ๗๐ ๐ ๑๘ ๙ ๖ ๗ ๑๒ ๑๑ ๗ ๓๐ ๔๒.๘๖ 
๕. ประวัติศาสตร์ ๗๐ ๐ ๒ ๕ ๑๐ ๑๖ ๑๒ ๑๕ ๑๐ ๓๗ ๕๒.๘๖ 
๖. สุขศึกษาและพลฯ ๗๐ ๒ ๑ ๕ ๑ ๗ ๑๐ ๗ ๓๗ ๕๔ ๗๗.๑๔ 
๗. ศิลปะ ๗๐ ๒ ๐ ๑ ๑๐ ๑๓ ๑๓ ๘ ๒๓ ๔๔ ๖๒.๘๖ 
๘. การงานอาชีพฯ ๗๐ ๒ ๑ ๒ ๑ ๓ ๑๓ ๒๔ ๒๔ ๖๑ ๘๗.๑๔ 
๙. ภาษาต่างประเทศ ๗๐ ๒ ๒๘ ๘ ๕ ๑๐ ๕ ๒ ๑๐ ๑๗ ๒๔.๒๙ 

รวม ๗๐ ๑๓ ๗๔ ๕๗ ๕๕ ๘๑ ๑๐๐ ๙๖ ๑๕๔ ๓๕๐ ๕๐๐.๐๑ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๐๖ ๑๑.๗๕ ๙.๐๕ ๘.๗๓ ๑๒.๘๖ ๑๕.๘๗ ๑๕.๒๔ ๒๔.๔๔ ๕๕.๕๖ ๕๕.๕๖ 

 
 

 
 
 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ช้ัน ม.๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดบัดี 
(๓)ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดบัดี 
(๓)ขึ้นไป 

นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑. ภาษาไทย ๖๘ ๐ ๑ ๔ ๑๐ ๑๘ ๑๒ ๑๐ ๑๓ ๓๕ ๕๑.๔๗ 
๒. คณิตศาสตร์ ๖๘ ๑ ๑๗ ๓ ๑๑ ๑๒ ๙ ๑๐ ๕ ๒๔ ๓๕.๒๙ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๖๘ ๐ ๒๐ ๔ ๕ ๘ ๘ ๖ ๑๗ ๓๑ ๔๕.๕๙ 
๔. สังคมศึกษา ฯ ๖๘ ๐ ๗ ๒ ๙ ๘ ๕ ๗ ๓๐ ๔๒ ๖๑.๗๖ 
๕. ประวัติศาสตร์ ๖๘ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑๐ ๒๑ ๓๖ ๖๗ ๙๘.๕๓ 
๖. สุขศึกษาและพลฯ ๖๘ ๐ ๑ ๔ ๔ ๙ ๗ ๑๓ ๓๐ ๕๐ ๗๓.๕๓ 
๗. ศิลปะ ๖๘ ๐ ๐ ๒ ๘ ๑๐ ๑๔ ๘ ๒๖ ๔๘ ๗๐.๕๙ 
๘. การงานอาชีพฯ ๖๘ ๐ ๐ ๑ ๙ ๗ ๙ ๑๑ ๓๑ ๕๑ ๗๕.๐๐ 
๙. ภาษาต่างประเทศ ๖๘ ๐ ๐ ๗ ๖ ๘ ๑๐ ๑๓ ๑๗ ๔๐ ๕๘.๘๒ 

รวม ๖๘ ๑ ๕๓ ๒๗ ๖๓ ๘๐ ๘๔ ๙๙ ๒๐๕ ๓๘๘ ๕๗๐.๕๘ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๑๖ ๘.๖๖ ๔.๔๑ ๑๐.๒๙ ๑๓.๐๗ ๑๓.๗๓ ๑๖.๑๘ ๓๓.๕๐ ๖๓.๔๐ ๖๓.๔๐ 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพทิยาคาร) 
ที่  ๖๗ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
..................................................... 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษาจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับ         
การประเมินคุณภาพภายนอก 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ตามที่ได้กล่าวข้างต้นโรงเรียนจึงแต่งตั้งบุคคล
ที่มีรายช่ือต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ประกอบด้วย 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
๑.  นางเสาวลักษณ์  อินแสน  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒.  นายทวี  ทรัพย์รักษา   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
3.  นางสาวสุรัชญา  อ่วมแย้ม  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
  ๑.   นางสาวสุรัชญา  อ่วมแย้ม  ประธานคณะกรรมการ 

๒.   นายกุลวิณ  ถานะกอง  รองประธาน 
๓.   นางวิราภรณ์  รัตนอารี  กรรมการ 
๔.   นางการเวก  ลิขิตผลิน  กรรมการ 
๕.   นายพิเชษฐ์  หงษ์ทอง  กรรมการ 
๖.   นางสาวกัญญาณัท  คชเสน ี  กรรมการ 
๗.   นางสมใจ  ค าโท   กรรมการ 
๘.   นางสาวพวงแก้ว  โคจรานนท์  กรรมการ 
๙.   นางสาวนิตยา  ภิรมย์ฤทธ์ิ  กรรมการ 
๑๐. นายสมเดจ็  มันทราช  กรรมการ 
1๑. นางสาวสุดใจ  ค าหวาย  กรรมการ 
1๒. นางสาววรรดี  บัวทอง  กรรมการ 
1๓. นางชลดา  รักแจ้ง   กรรมการ 
1๔. นางฉัฐรัชต์  เต่าบ ารุง  กรรมการ 
1๕. นางสาวพิมลมาศ  สุทธิสอาด  กรรมการ 
1๖. นางสาวกรรณิการ์  ธีสระ  กรรมการ 
1๗. นางวทันยา  ทองรอด  กรรมการ 
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๑๘. นางนันทิกาญจน์  ขาวอินทร ์  กรรมการ 
1๙. นางศรัณยา  เจรญิจิตร ์  กรรมการ/เลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับชั้นปฐมวัย 
1.  นางสาววรรดี  บัวทอง  ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวนิภาพร  สร้อยพวง  กรรมการ 
3.  นางสาวศศิกมล  ห้วยเรไร  กรรมการ 
4.  นางสาวจตุพร  วิริยานุภาพ  กรรมการ 
5.  นายถนัด  ราชเสนา   กรรมการ 
6.  นางชลดา  รักแจ้ง   กรรมการ/เลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับช่วงชั้นท่ี 1 
1. นางสาวสรุัชญา  อ่วมแย้ม  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิรินาถ  อาภาชร  กรรมการ 
3. นายกุลวิณ  ถานะกอง   กรรมการ 
4. นางมาลวิกา  จินดาสงิห ์  กรรมการ 
5. นางสาวกรรณิการ์  ธีสระ  กรรมการ 
6. นางฉัฐรัชต์  เต่าบ ารุง   กรรมการ 
7. นางอัญญาณี  กิจฉลอง  กรรมการ 
8. นายทวี  ทรัพย์รักษา   กรรมการ 
9. นางสาวพิมลมาศ  สุทธิสอาด  กรรมการ/เลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับช่วงชั้นท่ี ๒ 
1.   นายพิเชษฐ์  หงษ์ทอง  ประธานกรรมการ 
2.   นายจักริน  รณรื่น   กรรมการ 
3.   นางนพรัตน์  ตันเสถียร  กรรมการ 
4.   นางพรพิมล  ธีระวิสทุธ์ิ  กรรมการ 
5.   นางสาวไพรินทร์  นาทวรทัต  กรรมการ 
6.   นางสาวสุดใจ  ค าหวาย  กรรมการ 
7.   นางสาวกัญญาณัท คชเสน ี  กรรมการ 
8.   นางนันทิกาญจน์  ขาวอินทร ์  กรรมการ 
9.   นางสาวสุมารีย์  สวนเวียง  กรรมการ 
๑๐. นางวทันยา  ทองรอด  กรรมการ 
11. นางสาวนิตยา  ภิรมย์ฤทธ์ิ  กรรมการ/เลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับช่วงชั้นท่ี 3 
1.   นางทองค า  ปรินแคน  ประธานกรรมการ 
2.   นางสาวลัคนรา  โตทรัพย ์  กรรมการ 
3.   นางสมใจ  ค าโท   กรรมการ 
4.   นายสมชาย  มีเคน   กรรมการ 
5.   นางการเวก  ลิขิตผลิน  กรรมการ 
6.   นายสมเด็จ  มันทราช  กรรมการ 
7.   นางวิราภรณ์  รัตนอารี  กรรมการ 
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8.   นายสุริยน  สุทัศน์ ณ อยุธยา  กรรมการ 
9.   นางสาวพวงแก้ว  โคจรานนท์  กรรมการ 

  คณะกรรมการมีหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พุทธศักราช ๒๕๕๗  ทั้งด้านปัจจัยทางการศึกษา  ด้านกระบวนการทางการศึกษา  
และด้านผลผลิต  ให้สรุปลงในเอกสารเครื่องมือการประเมินที่ได้มอบหมายให้แต่ละบุคคลไปแล้ว  โดยสรุปเป็น
ภาพรวมของแต่ละช่วงช้ัน และให้กรรมการ/เลขานุการแต่ละคณะน าผลสรุปส่งให้กับหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  ให้หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการน าผลสรุปทุกช่วงช้ันมาสรุปเป็นภาพรวมของโรงเรียนเพื่อน าไปประกอบการจัดท ารายงานประจ าปีของ
โรงเรียน  และเพื่อรองรับระบบประกันคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  ต่อไป 

  ขอให้คณะกรรมการทุกคณะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ให้
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที 

    สั่ง  ณ  วันที่   ๒๘   ธันวาคม   พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
 

             ( นางเสาวลักษณ์  อินแสน ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพทิยาคาร) 

10. นางศรัณยา  เจรญิจิตร ์  กรรมการ/เลขานุการ 

 


