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ค าน า 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะทอ้น

ผลการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา  ซ่ึงเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

ระดบัขั้นพื้นฐาน  เพื่อเป็นการประกนัคุณภาพภายในระดบัขั้นพื้นฐาน  4 มาตรฐาน  ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุด

ท่ีควรพฒันา  และระบุแนวทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอรายงานผลการ

จดัการศึกษาในรอบปีท่ีผา่นมา  และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา 
1.1 ข้อมูลทัว่ไป 

  ช่ือโรงเรียนบา้นมาบกรูด ตั้งอยูเ่ลขท่ี 100 หมู่ท่ี 5 ถนนบา้นบึง-บา้นค่าย ต าบลบา้นบึง  อ าเภอบา้นบึง  

จงัหวดัชลบุรี  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  โทรศพัท ์038-443322  โทรสาร  

038-443322  เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล 1 ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  เน้ือท่ีประมาณ 10 ไร่  มีเขตพื้นท่ี

บริการ 2 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 4 และหมู่ 5 ต าบลบา้นบึง อ าเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี รหสัไปรษณีย ์20170  

ผูบ้ริหารสถานศึกษาช่ือ นางเจตปรียา  ข  าเสถียร โทร. 086-8385056   e-mail : chetpreeya_2011@yahoo.com 

วฒิุการศึกษาสูงสุด คือ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต(ปรด.) สาขาการบริหารการศึกษา เร่ิมด ารงต าแหน่ง ณ โรงเรียนบา้น

มาบกรูด  ตั้งแต่ วนัท่ี  9  พฤศจิกายน  2557  จนถึงปัจจุบนั เป็นเวลา 3 ปี 5 เดือน 

ประวตัิโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนบา้นมาบกรูด  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 100 หมู่  5 ต าบลบา้นบึง  อ าเภอบา้นบึง  จงัหวดัชลบุรี 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 1 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ  จดัตั้งเม่ือวนัท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2486  โดยนางเพง่ฮวย  แซ่โก๊ว  เป็นผูบ้ริจาคท่ีดิน

เน้ือท่ีจ  านวน 10  ไร่   

 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1.  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะเป็นท่ีราบ  มีประชากรประมาณ  3,000  คน  บริเวณ

ใกลเ้คียงโรงเรียนโดยรอบไดแ้ก่  โรงงาน  ส านกัปฏิบติัธรรม  ไร่ออ้ย  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรและ

รับจา้งทัว่ไป   ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ  95.00  ประเพณี/ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ี

เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป คือ  ประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต ์ ประเพณีวิ่งควาย

และประเพณีกินเจ 

2.   ผูป้กครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา   ประกอบอาชีพหลกัคือ รับจา้ง ส่วนใหญ่นบั

ถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปีประมาณ 48,000 บาท  

              3.  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียนบ้านมาบบกรูด  ตั้ งอยู่นอกเขตเทศบาลต าบลบ้านบึง  จึงมี

ประชากรอาศยัอยูแ่บบกระจดักระจาย  ไม่แออดัหนาแน่น  รอบๆ  บริเวณโรงเรียน  เป็นโรงงาน  ส านกัปฏิบติั

ธรรม  ท าใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสใชแ้หล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลาย  ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส าคญัเก่ียวกบัศาสนา  และ

ประเพณีต่างๆ  อีกทั้งโรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นบึง  ท าให้การ

พฒันาโรงเรียนในดา้นต่างๆ  เจริญกา้วหนา้และเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
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1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 1)  จ านวนบุคลากร  ปีการศึกษา 2560 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอตัราจ้าง ลูกจ้างประจ า 
เจ้าหน้าที่
อืน่ๆ 

ปีการศึกษา 2560 1 12 1 4 0 2 
 

 
 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  ปีการศึกษา 2560 

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จ ำนวน 0 0 14 0 3 1 
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3) วทิยฐานะ 

ครูผู้ช่วย ครู คศ 1 ครู  คศ. 2 ครู คศ. 3 ครู  คศ. 4 ครู  คศ.5 

3 2 1 6 - - 

 

4) สาขาทีจ่บการศึกษาและภาระงานสอน 

ที่ สาขาวชิา จ านวน(คน) 
ภาระการสอนเฉลีย่ของครู 1 คน 

(ชม./สัปดาห์) 

1 บริหารการศึกษา 1  - 

2 ปฐมวยั 3  - 

3 ประถมศึกษา 2 20 

4 ภาษาไทย 1 19 

5 คณิตศาสตร์ 1 20 

6 วทิยาศาสตร์ 2 20 

7 สังคมศึกษา 3 20 

8 สุขศึกษาและพลศึกษา 0  - 

9 ศิลปศึกษา 0  - 

10 การงานอาชีพฯ 0  - 

11 ภาษาองักฤษ 2 20 

  รวม 15   
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1.3  ข้อมูลนักเรียน 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2560  รวม  223  คน 

ช้ัน ชาย หญงิ รวม 

อ.1 5 5 10 

อ.2 11 9 20 

อ.3 12 15 27 

รวมอนุบาล 28 29 57 

ป.1 7 6 13 

ป.2 10 8 18 

ป.3 9 8 17 

ป.4 5 7 12 

ป.5 9 8 17 

ป.6 9 10 19 

รวมประถมศึกษา 49 47 96 

ม.1 18 15 33 

ม.2 9 9 18 

ม.3 10 9 19 

รวมมัธยมศึกษา 37 33 70 

รวมทั้งหมด 114 109 223 
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แผนภูมแิสดงจ านวนนักเรียน  แยกชาย-หญงิ 
ระดับปฐมวยั 
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แผนภูมแิสดงจ านวนนักเรียน  แยกชาย-หญิง 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
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1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวชิาในระดบั 3 ข้ึนไป 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   ปีการศึกษา  2560 

วชิา จ านวนนกัเรียนท่ีไดร้ะดบั 3 ข้ึนไป คิดเป็น
ร้อยละ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

ภาษาไทย 4 7 12 5 6 9 20 14 8 64.39 
คณิตศาสตร์ 5 9 12 6 3 4 17 5 6 50.76 
วทิยาศาสตร์ 5 8 12 5 9 10 4 6 5 48.49 
สังคมศึกษา 5 10 12 7 11 11 21 13 14 78.79 
ประวติัศาสตร์ 4 6 12 7 8 12 19 13 10 68.94 
สุขศึกษาฯ 8 13 12 11 12 13 22 18 11 90.91 
ศิลปะ ดนตรี 7 10 12 9 8 9 19 7 14 71.97 
การงานฯ 8 12 12 11 11 12 16 17 14 85.61 
ภาษาองักฤษ 4 5 12 7 9 12 7 5 2 47.73 
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1.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
      1) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Teat : NT ) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ประจ าปีการศึกษา  2560 

ด้าน 
คะแนนเฉลีย่ร้อยละ

ของโรงเรียน 
คะแนนเฉลีย่ร้อยละ
ของระดับเขตพืน้ที่ 

คะแนนเฉลีย่ร้อยละ
ของระดับประเทศ 

ดา้นภาษา 61.66 56.88 52.67 

ดา้นค านวณ 48.33 40.74 37.75 

ดา้นเหตุผล 44.52 46.51 45.31 

เฉลีย่ทั้ง 3 ด้าน 51.50 48.04 45.24 
 

 
 

จากกราฟ  แสดงผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (National Teat 

: NT )  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2560  ความสามารถดา้นภาษามีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  61.66  สูงกวา่

ระดบัเขตพื้นท่ี  และระดบัประเทศ   ความสามารถดา้นค านวณมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  48.33  สูงกวา่ระดบัเขต

พื้นท่ี  และระดับประเทศ    และความสามารถด้านเหตุผลมีคะแนน  44.52  ต  ่ากว่าระดับเขตพื้นท่ี  และ

ระดบัประเทศ    เม่ือรวมกนัทั้ง  3  ดา้น  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  51.50  สูงกวา่ระดบัเขตพื้นท่ี  และระดบัประเทศ 
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      2) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Teat : NT)  

ช้ันประถมศึกษาปีที ่3  ประจ าปีการศึกษา 2559-2560 

          2.1) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ 

(NT) และร้อยละของผลต่างระหวา่งปีการศึกษา  2559-2560 

ความสามารถ 2559 2560 ร้อยละผลต่าง 

ดา้นภาษา 53.50 61.66 8.16 

ดา้นค านวณ 41.55 48.33 6.78 

ดา้นเหตุผล 45.45 44.52 -0.93 

รวมทั้ง 3 ดา้น 46.83 51.50 4.67 
 

 
 

จากกราฟ  เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ 

(NT)  และร้อยละของผลต่างระหวา่งปีการศึกษา  2559-2560  ปรากฏวา่  ความสามารถดา้นภาษามีคะแนนเฉล่ีย

ร้อยละของปีการศึกษา  2560  สูงกวา่ปีการศึกษา  2559  สูงข้ึน +8.16  ความสามารถดา้นค านวณมีคะแนนเฉล่ีย

ร้อยละของปีการศึกษา  2560  สูงกวา่ปีการศึกษา  2559  สูงข้ึน +6.78  และความสามารถดา้นเหตุผลมีคะแนน

เฉล่ียร้อยละของปีการศึกษา  2560  ต ่ากวา่ปีการศึกษา  2559  ต ่าลง  -0.93 
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          2.2) ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผูเ้รียน

ระดบัชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2560  ระดบัคุณภาพ 
 

ร้อยละจ าแนก
ระดับตามคุณภาพ 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล 

ดีมาก 1 1 0 

ดี 7 4 4 

พอใช้ 4 6 6 

ปรับปรุง 0 1 2 

 

 
 

จากกราฟ  ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผูเ้รียน

ระดบัชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560  ระดบัคุณภาพ  ปรากฏวา่  ความสามารถดา้นภาษา  

ส่วนใหญ่อยูร่ะดบัคุณภาพ  ดี = 7,  พอใช=้4,  ดีมาก=1  ความสามารถดา้นค านวณส่วนใหญ่อยูร่ะดบัคุณภาพ 

พอใช=้6,  ดี=4,  ดีมาก = 7  ความสามารถดา้นเหตุผลส่วนใหญ่อยูร่ะดบัคุณภาพ  พอใช=้6,  ดี=4,  ปรับปรุง=2, ดี

มาก = 0 
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          2.3) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (NT)  

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2559-2560  จ าแนกตามร้อยละของระดบัคุณภาพ 

ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 

ร้อยละจ าแนกระดับตามคุณภาพ ปี การศึกษา 2559 ปี การศึกษา 2560 

ดีมาก 2 1 

ดี 2 7 

พอใช้ 6 4 

ปรับปรุง 2 0 
 

 
 

จากกราฟ  เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (NT)  

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2559-2560  จ าแนกตามร้อยละของระดบัคุณภาพ  ความสามารถดา้น

ภาษา  ในปีการศึกษา 2560  นกัเรียนส่วนใหญ่มีระดบัคุณภาพอยูใ่นเกณฑ ์ ดี=7  และไม่มีระดบัคุณภาพอยูใ่น

เกณฑ ์ ปรับปรุง=0  ซ่ึงในปีการศึกษา  2559  นกัเรียนส่วนใหญ่มีระดบัคุณภาพอยูใ่นเกณฑ ์ พอใช=้6  และมี

ระดบัคุณภาพอยูใ่นเกณฑ ์ ปรับปรุง=2   
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ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) 

ร้อยละจ าแนกระดับตามคุณภาพ ปีการศึกษา  2559 ปีการศึกษา  2560 

ดีมาก 1 1 

ดี 3 4 

พอใช้ 7 6 

ปรับปรุง 1 1 

 

 
 

จากกราฟ  เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (NT)  

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2559-2560  จ าแนกตามร้อยละของระดบัคุณภาพ  ความสามารถดา้น

ค านวณ  ปีการศึกษา 2560  นกัเรียนมีระดบัคุณภาพอยูใ่นเกณฑ์  พอใช=้6   ดี=4  ดีมาก=1  ปรับปรุง=0  ปี

การศึกษา  2559  นกัเรียนมีระดบัคุณภาพอยูใ่นเกณฑ ์ พอใช=้7  ดี=3  ดีมาก=1  ปรับปรุง=1   
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ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning ability) 

ร้อยละจ าแนกระดับตามคุณภาพ ปีการศึกษา  2559 ปีการศึกษา  2560 

ดีมาก 1 0 

ดี 2 4 

พอใช้ 4 6 

ปรับปรุง 5 2 

 

 
 

จากกราฟ  เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (NT)  

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2559-2560  จ าแนกตามร้อยละของระดบัคุณภาพ  ความสามารถดา้น

เหตุผล  ปีการศึกษา 2560  นกัเรียนมีระดบัคุณภาพอยูใ่นเกณฑ์  พอใช=้6   ดี=4  ดีมาก=0  ปรับปรุง=2  ปี

การศึกษา  2559  นกัเรียนมีระดบัคุณภาพอยูใ่นเกณฑ ์ ปรับปรุง=5  พอใช=้4  ดี=2  ดีมาก=0     
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3)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O – NET) 

     3.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)     ประจ าปีการศึกษา  2560 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับ/รายวชิา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 51.12 48.08 38.88 34.23 

คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั 48.75 39.27 40.52 41.72 

คะแนนเฉล่ีย สังกดั สพฐ.ทั้งหมด 45.29 35.55 38.13 32.73 

คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.34 
 

 
 

จากกราฟจะเห็นไดว้า่  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 

2560  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระภาษาไทยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 51.12  สูงกวา่ระดบัจงัหวดั  ระดบัสังกดั 

สพฐ.  และระดบัประเทศ  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 48.08  สูงกวา่ระดบัจงัหวดั  ระดบัสังกดั 

สพฐ.  และระดบัประเทศ   กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 38.88  สูงกวา่ระดบัสังกดั สพฐ.  แต่ต ่า

กว่าระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ   และกลุ่มสาระภาษาองักฤษมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 34.23  สูงกวา่ระดบั

สังกดั สพฐ.  แต่ต ่ากวา่ระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ    
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพืน้ฐาน ( O – NET )     ปีการศึกษา 2560   

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

ระดับ/รายวชิา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 48.21 21.71 28.57 28.86 

คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั 50.74 28.49 33.38 32.52 

คะแนนเฉล่ีย สังกดั สพฐ.ทั้งหมด 48.77 26.55 32.47 30.14 

คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 48.29 26.30 32.28 30.45 
 

 
 

จากกราฟจะเห็นไดว้า่  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 

2560  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  กลุ่มสาระภาษาไทยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  48.21  ต ่ากวา่ระดบัจงัหวดั  ระดบัสังกดั 

สพฐ.และระดบัประเทศ  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  21.71  ต ่ากวา่ระดบัจงัหวดั  ระดบัสังกดั 

สพฐ.และระดบัประเทศ   กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  28.57  ต  ่ากวา่ระดบัจงัหวดั  ระดบัสังกดั 

สพฐ.และระดบัประเทศ   และกลุ่มสาระภาษาองักฤษมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  28.86  ต ่ากวา่ระดบัจงัหวดั  ระดบั

สังกดั สพฐ.และระดบัประเทศ    
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     3.2  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน ( O-NET ) 

ปีการศึกษา 2559-2560 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

รายวชิา 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2559 
ผลต่าง  

2558-2559 
ปีการศึกษา  

2560 
ผลต่าง  

2559-2560 

ภาษาไทย 63.50 54.95 -8.55 51.12 -3.83 

คณติศาสตร์ 57.33 45.71 -11.62 48.08 2.37 

วทิยาศาสตร์ 53.30 38.57 -14.73 38.88 0.31 

ภาษาองักฤษ 57.47 31.07 -26.4 34.23 3.16 

รวมเฉลีย่ 57.90 42.58 -15.33 43.08 0.50 
 

 
 

จากกราฟจะเห็นได้ว่า  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ระหวา่งปีการศึกษา  2558-2560  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   ทุกกลุ่มสาระในปีการศึกษา  2558  มีคะแนนเฉล่ียร้อย

ละสูงกวา่ปีการศึกษา  2559  และปีการศึกษา  2560   ดงัน้ี  กลุ่มสาระภาษาไทยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 63.50,  

54.95, 51.12  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 57.33,  45.71,  48.08  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์มี

คะแนนเฉล่ียร้อยละ 53.30,  38.57,  38.88  และกลุ่มสาระภาษาองักฤษมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 57.47,  31.07,  

34.23  ล าดบัตามปีการศึกษา 
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เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน ( O-NET ) 

ปีการศึกษา 2559-2560 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

รายวชิา 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2559 
ผลต่าง 

2558-2559 
ปีการศึกษา  

2560 
ผลต่าง 

2559-2560 

ภาษาไทย 46.33 44.07 -2.26 48.21 4.14 

คณติศาสตร์ 29.55 21.87 -7.68 21.71 -0.16 

วทิยาศาสตร์ 30.27 32.53 2.26 28.57 -3.96 

ภาษาองักฤษ 26.93 27.87 22 28.86 -20.07 

รวมเฉลีย่ 33.27 36.85 3.58 31.84 -5.01 
 

 
 

จากกราฟจะเห็นได้ว่า  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ระหวา่งปีการศึกษา  2558-2560  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  กลุ่มสาระภาษาไทยและภาษาองักฤษในปีการศึกษา 2560  

มีคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงกวา่ปีการศึกษา  2558  และปีการศึกษา  2559   ส่วนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ในปีการศึกษา  2560  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละต ่ากวา่ปีการศึกษา  2558 และมีการศึกษา  2559 
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1.6  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2560 

จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2560 
 

แหล่ง/ช้ัน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

หอ้งสมุด 9 16 15 12 15 19 32 18 18 

หอ้งวทิยาศาสตร์ 9 16 15 12 15 19 32 18 18 

แปลงเกษตร 9 16 15 12 15 19 32 18 18 

หอ้งสหกรณ์ 9 16 15 12 15 19 32 18 18 

หอ้งคอมพิวเตอร์ 9 16 15 12 15 19 32 18 18 

 

 
 

ในปีการศึกษา 2560  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่1  ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100  ซ่ึงมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนดังนี ้ หอ้งสมุด  หอ้งวทิยาศาสตร์  แปลงเกษตร  
หอ้งสหกรณ์  และหอ้งคอมพิวเตอร์ 
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จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2560 
 

แหล่ง/ช้ัน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

สถานปฏิบติัธรรมหนองโคก 9 16 15 12 14 19 32 18 17 

สถานปฏิบติัธรรมหว้ยมะไฟ 9 16 15 12 14 19 32 18 17 

วดับุญญาฤทธยาราม 
(วดับึงบน) 

9 16 15       

เมืองโบราณ/วดัเขาชีจนัทร์ 9 16 15             

พระเมรุมาศ/สวนสัตวดุ์สิต       12 14 19       

มหกรรมวทิยาศาสตร์ฯ           19 32 18 17 

ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงมาบเอ้ือง 

  16 15 12 14         

 

 
 

ในปีการศึกษา 2560  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ถึง  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100  ซ่ึงมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนดงัน้ี  สถานปฏิบติัธรรมหนองโคก   
และสถานปฏิบติัธรรมหว้ยมะไฟ(ลานโพธ์ิ)  คิดเป็นร้อยละ  100  วดับุญญาฤทธยาราม(วดับึงบน)  และเมือง
โบราณ/วดัเขาชีจนัทร์  คิดเป็นร้อยละ  26.49  พระเมรุมาศ/สวนสัตวดุ์สิต  คิดเป็นร้อยละ  29.80  มหกรรม
วทิยาศาสตร์ฯ  คิดเป็นร้อยละ  56.95  และศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมาบเอ้ือง  คิดเป็นร้อยละ  37.75 
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1.7. ข้อมูลงบประมาณ 

 งบประมาณเพื่อการบริหารจดัการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

แหล่งทีไ่ด้รับ จ านวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ(รายหวั) 650,968.73 
- เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 472,485 
- เงินบริจาค 26,400 
รวมงบประมาณทั้งหมดของโรงเรียน      1,149,853.73 

 

1.8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

       ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพืน้ฐาน 
เพือ่การประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง 

เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ด ี ดี
มาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน      
ตวับ่งช้ีท่ี 1  ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี     

 

ตวับ่งช้ีท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์      

ตวับ่งช้ีท่ี 3  ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง      
ตวับ่งช้ีท่ี 4  ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น      
ตวับ่งช้ีท่ี 5  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน      
ตวับ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั      
ตวับ่งช้ีท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา      

ตวับ่งช้ีท่ี 8  พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สงักดั      

กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์      
ตวับ่งช้ีท่ี 9  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ   และวตัถุประสงคข์อง 
การจดัตั้งสถานศึกษา        

     

ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ 
สถานศึกษา 

     

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม       
ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา      

ตวับ่งช้ีท่ี 12  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพฒันาเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

     

โรงเรียนมีผลการประเมินระดบัคุณภาพ .......ด.ี........โดยมีค่าเฉล่ีย  ....80.84...คะแนน 

ผลการรับรองมาตรฐานการศึกษา             รับรอง           ไม่รับรอง 

กรณีท่ีไม่ไดรั้บการรับรอง  เน่ืองจาก ............................-........................................... 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมนิคุณภาพภายนอก 

จุดเด่น  จุดทีค่วรพฒันา  และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม            

 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
 จุดเด่น : 
 ด้านผลการจัดการศึกษา  :ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีน ้ าหนกั-ส่วนสูง  สมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ของกรมอนามยั  สามารถดูแลตนเองให้ปลอดจากปัญหาทางเพศ  ยาเสพติดและส่ิงมอมเมา  
ร่าเริงแจ่มใส  มีความมัน่ใน  กลา้แสดงออก  มีความสุข  สนุกสนานในการร่วมกิจกรรมดา้นสุนทรียภาพ  ทั้งใน
และนอกหลกัสูตร  เป็นลูกท่ีดีของพอ่แม่  ผูป้กครอง  ช่วยแบ่งเบาภาระงานตามศกัยภาพ  ไม่สร้างความหนกัใน
ให้กบัพ่อแม่  เป็นนกัเรียนท่ีดีของโรงเรียน  ไม่ขาดเรียน  ไม่มาโรงเรียนสาย  ไม่ออกจากการศึกษากลางคนั
เน่ืองจาก  ความประพฤติ  มีความสุภาพนอบน้อม  โอบออ้มอารี  ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น  ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของคนอ่ืน  ซ่ือสัตยสุ์จริต  รู้จกัประหยดั  อดออม  มีสัมมาคารวะ  ไม่สร้างปัญหาให้สถานศึกษา  ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด  มีจิตสาธารณะ  รู้จักการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  ร่วมงาน
วฒันธรรมและประเพณีของทอ้งถ่ินอยา่งสม ่าเสมอ 
 บรรลุผลการพฒันาตามวิสัยทศัน์ของสถานศึกษา  ระบุอตัลกัษณ์ของเด็กว่า  “ยิ้มใส  ไหวส้วย”  
ส่งผลใหเ้ด็กยิม้แยม้  แจ่มใส  ร่าเริง  รู้จกัไหวพ้อ่แม่  ครู  ผูใ้หญ่  บรรลุผลการพฒันาตามเอกลกัษณ์ท่ีระบุวา่  สืบ
สานการร าไทย  ส่งผลให้สถานศึกษามีการส่งเสริมการร าไทย  บรรลุผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทท่ีสถานศึกษาก าหนดเพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันา  คือ  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
แกไ้ขปัญหาภายในสถานศึกษา  ส่งผลให้สถานศึกษามีความประพฤติดี  มีสุขภาพสมบูรณ์  เอาใจใส่ดูแลเด็ก
ทัว่ถึง  มีการเยีย่มบา้นทุกคน 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา  :บรรลุผลการส่งเสริมพฒันาเพื่อรักษามาตรฐานท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางปฏิรูปการศึกษา  สถานศึกษามีอาคารมัน่คง  สถานท่ีกวา้งขวาง  สะอาด  ถูกสุขลกัษณะและสวยงาม  มี
ประสิทธิภาพในการจดัสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารให้เป็นแหล่งเรียนรู้  ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี  ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ  บริหารงานทัว่ไป  
บริหารงานบุคคลและดา้นการบริหารงบประมาณ  มีความสัมพนัธ์กบัชุมชนท่ีดี  ท าให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมใน
การพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ:ครูมีความรู้ความสามารถและเขา้ใจหลกัการ
จดัการศึกษาระดบัปฐมวยั  ตอบสนองพฤติกรรมของเด็กไดอ้ยา่งเหมาะสมทนัท่วงที  และส่งเสริมให้เด็กไดรั้บ
การพฒันาทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคมและสติปัญญาไดอ้ยา่งเหมาะสม  มีการจดักิจกรรมหลกั  6  
กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน  จดักิจกรรมท่ีตอ้งเคล่ือนไหวและอยู่กบัท่ีไดอ้ย่างเหมาะสม  ส่งเสริมให้เด็ก
เรียนรู้ดว้ยตนเองผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์  จดัให้เด็กไดท้  ากิจกรรมท่ีมีทั้งกิจกรรมเด่ียวและกิจกรรมกลุ่ม  
บูรณาการ  การจดัการประสบการณ์การเรียนรู้  ร่วมกบัการปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาท่ีนบัถือ  และวฒันธรรม
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ประเพณีของทอ้งถ่ิน  กระตุน้ให้เด็กไดแ้สดงออกอยา่งเหมาะสม  ครูสามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีทั้งดา้นการแต่ง
กาย  กิริยา  มารยาทและการพดูจามีมนุษยสัมพนัธ์ทีดีเป็นท่ีเคารพรักของเด็ก  ผูป้กครองและชุมชน 
 ด้านการประกันคุณภาพภายใน:สถานศึกษาด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไป
ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2553 
 จุดทีค่วรพฒันา :  
 ด้านผลการจัดการศึกษา  :  พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ควรคน้ควา้ความรู้จากห้องสมุด  ส่ง
บนัทึกการอ่านตรงตามเวลาและจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน  พฒันาทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา  :  การวางแผนระดมทุนหรือหาหน่วยงานให้การสนบัสนุนเพื่อจดัหา
ผูส้อน  ดนตรีสากลและองักะลุง 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  :  การน าผลการประเมินไปพฒันาครูเป็น
รายบุคคลและควรจดัท างานวิจยัประเภทพฒันาส่ือการสอนและครูควรวางเง่ือนไขให้ผูเ้รียนทุกคนประเมิน
ความกา้วหนา้ของตนเอง 
 ด้านการประกันคุณภาพภายใน:พฒันาความต่อเน่ืองให้ครูมีความรู้ความเขา้ใจและมีส่วนร่วมใน
การพฒันาระบบการประเมินคุณภาพภายใน 
 ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลกัเกณฑ์  และวธีิการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ.2553 
 1.  ด้านผลการจัดการศึกษา  :  สถานศึกษาควรวางแผนพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ท่ีตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน  ตอ้งปรับปรุงและพอใช ้ ควรปลูกฝังให้ผูเ้รียนรับผิดชอบ  ตั้งใจเตรียม
ตวัสอบและสอนซ่อมเสริมโดยบูรณาการทกัษะกระบวนการคิดเขา้กบัทุกรายวิชาและครูควรใชส่ื้อเทคโนโลยี
ในการจดัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้มากข้ึน  และผูเ้รียนควรไดค้น้ควา้ความรู้จากห้องสมุดมากข้ึน  ครูควร
จดักิจกรรมห้องสมุด/กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีต้องค้นควา้ความรู้จากการอ่านและจดักิจกรรมอ่ืนๆ ท่ี
น่าสนใจ  เพื่อจูงใจใหผู้เ้รียนเขา้ใชห้อ้งสมุดมากยิ่งข้ึน  ควรมีการติดตามให้ผูเ้รียนไดส่้งบนัทึกการอ่านตรงตาม
เวลาท่ีก าหนดทุกคร้ังและผูเ้รียนควรไดเ้รียนรู้/คน้ควา้หาความรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มข้ึน  โดย
จดัให้มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  และจัดครูท่ีมีความสนใจ  ความถนัดทางด้าน
คอมพิวเตอร์มาช่วยสอนและผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลและสร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตนเองให้
มากข้ึน  ควรไดรั้บการพฒันาทกัษะการคิด  โดยการบูรณาการเขา้กิจกรรมต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองและควรให้เด็ก
ไดป้ระเมินตนเอง  เพื่อน าผลไปวางแผนและด าเนินการเพื่อพฒันาตนเองซ่ึงเป็นการฝึกทกัษะกระบวนการคิดอีก
ทางหน่ึงและผูเ้รียนควรได้รับการฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึน  ด้วยการจดักิจกรรมการ
ทดลองตามหลกัสูตรใหค้รบตามเน้ือหาสาระในหลกัสูตร 
 2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา  :สถานศึกษามีเคร่ืองดนตรีไทยองักะลุงและเคร่ืองดนตรีสากล
หลากหลายไม่มีครูสอน  จึงเก็บไว้โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์  สามารถศึกษาควรร่วมกับผู ้ปกครองและ
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คณะกรรมการสถานศึกษา  พิจารณาแนวทางด าเนินการเพื่อใชป้ระโยชน์ใหเ้หมาะสมโดยวางแผนระดมทุนหรือ
หาหน่วยงานให้การสนบัสนุนเพื่อจดัหาผูส้อน  ดนตรีสากลและองักะลุง และสถานศึกษาควรประสานงานกบั
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพิจารณาแผนประสานงานกบัหน่วยงานหรือองคก์รในทอ้งถ่ินเพื่อขอสนบัสนุน
ความร่วมมือในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาและควรจดัท าบนัทึกขอ้ตกลง
ร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
 3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  :สถานศึกษาควรน าผลการประเมินไป
พฒันาครูเป็นรายบุคคล  โดยวางระบบให้ชดัเจนและต่อเน่ืองและครูควรวางเง่ือนไขให้ผูเ้รียนทุกคนประเมิน
ความกา้วหนา้ของตนเองและน ามาใชป้รับปรุงและพฒันาตนเองและครูควรจดัท างานวิจยัประเภทพฒันาส่ือการ
สอนใหม้ากข้ึน 
 4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน  :สถานศึกษาควรพฒันาความต่อเน่ืองให้ครูมีความรู้  ความ
เขา้ใจและมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในทุกคนและควรจดัหาเอกสารหรือส่ือท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นแหล่งเรียนรู้  ส าหรับครูไดศึ้กษาคน้ควา้เพิ่มเติมดว้ยตนเอง 
 ก าหนดระยะเวลาในการพฒันาทุกด้าน  2  ปี 
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ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 

ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุ
ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั โดยด าเนินการตามโครงการและ
กิจกรรมด าเนินงานเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียน ใหเ้ป็นไปตามแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  ดงัต่อไปน้ี  
 

มาตรฐานที ่1  เด็กมีพฒันาการด้านร่างกาย 
          โรงเรียนจดัการศึกษาให้กบัเด็กปฐมวยั โดยค านึงถึงคุณภาพของผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนมีพฒันาการดา้น
ร่างกายไดต้ามวยั จึงไดจ้ดัท าโครงการไวใ้นแผนการปฏิบติัการปีการศึกษา 2560    ดงัน้ี คือ โครงการส่งเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวยัโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โครงการบา้นนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการอาหารกลางวนั 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
โครงการพฒันาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างส านึกความเป็นไทยในสถานศึกษา และไดจ้ดักิจกรรม
การตรวจสุขภาพอนามยันกัเรียนจากเจ้าหนา้ท่ีสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมการด่ืมนมทุก
วนัและรับประทานอาหารกลางวนัท่ีสะอาดถูกสุขลกัษณะครบ  5 หมู่   กิจกรรมการเยี่ยมบา้นนกัเรียน กิจกรรม
ส่งเสริมการเล่นกีฬา จากการจดัท าโครงการและกิจกรรมให้กบัเด็กปฐมวยัท่ีหลากหลายดงักล่าว  ท าให้เด็กมี
น ้าหนกั ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน มีทกัษะการเคล่ือนไหวไดต้ามวยั มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของ
ตน มีความปลอดภยัต่อภาวะเส่ียงต่อโรค หรืออุบติัเหตุและส่ิงเสพติดทั้งหลาย มีพฒันาการดา้นร่างกาย ได้
เหมาะสมตามวยั 

ผลการด าเนินงาน 
1. ผูเ้รียนร้อยละ  100      มีน ้าหนกัส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
2. ผูเ้รียนร้อยละ  100      มีทกัษะการเคล่ือนไหวตามวยั 
3. ผูเ้รียนร้อยละ  100      มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
4. ผูเ้รียนร้อยละ  98.51    หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบติัเหตุ ภยั และส่ิงเสพติด 

 
มาตรฐานที ่2  เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
 โรงเรียนได้จดัการศึกษาให้กบัเด็กปฐมวยั โดยค านึงถึงคุณภาพของผูเ้รียนเพื่อให้ผูเ้รียนมีพฒันาการ
ดา้นอารมณ์และจิตใจ จึงไดจ้ดัท าโครงการไวใ้นแผนการปฏิบติัการปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียน มีดงัน้ีคือ 
โครงการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โครงการบา้นนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย โครงการ
อาหารกลางวนั โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โครงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา และสร้างส านึกความเป็นไทยในสถานศึกษา และไดจ้ดักิจกรรมการตรวจสุขภาพอนามยันกัเรียน
จากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมการด่ืมนมทุกวนัและรับประทานอาหารกลาง



วนัท่ีสะอาดถูกสุขลกัษณะครบ 5 หมู่   กิจกรรมการเยี่ยมบา้นนกัเรียน กิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬา กิจกรรม
แต่งกายผา้ไทยลายดอกทุกวนัศุกร์ กิจกรรมการแสดงต่างๆ บนเวทีจากการจดัท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ให้กบัเด็ก ท าให้เด็กมี อารมณ์ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก รู้จกัการ
ควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั รู้จกัช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหวดว้ยท่าทางลีลาง่าย ๆ  และมี
ความรักความผกูพนักบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ผลการด าเนินงาน 
1. ผูเ้รียนร้อยละ  100   ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
2. ผูเ้รียนร้อยละ  91.04   มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก 
3. ผูเ้รียนร้อยละ  97.01   ควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 
4. ผูเ้รียนร้อยละ  100   ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ 

 
มาตรฐานที ่3  เด็กมีพฒันาการด้านสังคมด้านอารมณ์และจิตใจ 
 โรงเรียนไดจ้ดัการศึกษาใหก้บัเด็กปฐมวยัโดยค านึงถึงคุณภาพของผูเ้รียนเพื่อให้ผูเ้รียนมีพฒันาการดา้น
สังคม จึงไดจ้ดัท าโครงการไวใ้นแผนปฏิบติัการของโรงเรียนปีการศึกษา  2560 เพื่อพฒันาผูเ้รียนดงัน้ี โครงการ
ส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โครงการบา้นนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการอาหาร
กลางวนั โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา และไดจ้ดักิจกรรมการตรวจสุขภาพอนามยันกัเรียนจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ กิจกรรมการด่ืมนมทุกวนัและรับประทานอาหารกลางวนัท่ีสะอาดถูกสุขลกัษณะครบ 5 หมู่   กิจกรรม
การเยีย่มบา้นนกัเรียน กิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬา กิจกรรมแต่งกายผา้ไทยลายดอกทุกวนัศุกร์ กิจกรรมวนัเด็ก
แห่งชาติ   จากการจกัท าโครงการและกิจกรรมให้กบัเด็ก ท าให้เด็กมีวินยั รู้จกัการรับผิดชอบ เช่ือฟังค าสั่งสอน
ของพอ่แม่ ครูอาจารย ์มีความซ่ือสัตย ์สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปันกนั  รู้จกัการเล่นร่วมกบัหมู่คณะ การท างานและ
การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

ผลการด าเนินงาน 
1. ผูเ้รียนร้อยละ   91.04     มีวนิยั รับผดิชอบ เช่ือฟังค าสั่งสอนของพอ่แม่ ครูอาจารย ์
2. ผูเ้รียนร้อยละ   100       มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 
3. ผูเ้รียนร้อยละ   95.52    เล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
4. ผูเ้รียนร้อยละ   100      ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนบัถือ 

 

มาตรฐานที ่4 เด็กมีพฒันาการด้านสติปัญญาด้านสังคมด้านอารมณ์และจิตใจ 
 โรงเรียนไดจ้ดัการศึกษาใหก้บัเด็กปฐมวยัโดยค านึงถึงคุณภาพของผูเ้รียนเพื่อให้ผูเ้รียนมีพฒันาการดา้น
สติปัญญา   จึงไดจ้ดัท าโครงการไวใ้นแผนปฏิบติัราชการของโรงเรียนปีการศึกษา 2560  เพื่อพฒันาผูเ้รียนดงัน้ี 
โครงการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โครงการบา้นนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย โครงการ
อาหารกลางวนั โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โครงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
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สถานศึกษา โครงการพฒันาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างส านึกความเป็นไทยในสถานศึกษา และไดจ้ดั
กิจกรรมการตรวจสุขภาพอนามยันกัเรียนจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมการด่ืม
นมทุกวนัและรับประทานอาหารกลางวนัท่ีสะอาดถูกสุขลกัษณะครบ  5 หมู่   กิจกรรมการเยี่ยมบา้นนกัเรียน   
กิจกรรมบนัทึกความดี กิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬา กิจกรรมฝึกมารยาทไทย  กิจกรรมแต่งกายผา้ไทยลายดอก
ทุกวนัศุกร์ และจดักิจกรรมการอ่านหนงัสือนิทานจากภาพ กิจกรรมวนัเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬา จาก
การจกัท าโครงการและกิจกรรมให้กบัเด็ก ท าให้เด็กมีโอกาสไดเ้รียนรู้ส่ิงรอบตวั รู้จกัการซกัถามอยา่งตั้งใจ  มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  และมีนิสัยรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวยั มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรคท่ี์เหมาะสมกบัวยั  

ผลการด าเนินงาน 
1. ผูเ้รียนร้อยละ  98.51   สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั ซกัถามอยา่งตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
2. ผูเ้รียนร้อยละ  94.03   มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้   
3. ผูเ้รียนร้อยละ  95.52   มีทกัษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกบัวยั 
4. ผูเ้รียนร้อยละ  94.03   มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
5. ผูเ้รียนร้อยละ  98.51   มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์

 
มาตรฐานที ่5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

เพื่อใหค้รูบรรลุตามตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 5   โดยสถานศึกษาไดด้ าเนินกิจกรรมต่อไปน้ี 
1. โครงการพฒันาบุคลากร  ในปีการศึกษา  2560  ไดมี้การส่งครูและบุคลากรเขา้ร่วมอบรมเพื่อ 

พฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ  มีการน าความรู้ใหม่ๆ  และเทคโนโลยีมาปรับปรุงในดา้นการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน และการประเมินผลการเรียนของนกัเรียนในแต่ละคร้ังอยา่งมีเป้าหมาย  

2. การจดับุคลากรใหเ้พียงพอต่อการจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ เพราะนกัเรียนชั้นอนุบาล ตอ้ง 
ไดรั้บการดูแลจากทุกดา้น ๆ อยูต่ลอดเวลา 

3. โครงการนิเทศภายใน  เพื่อพฒันาและตรวจสอบกระบวนการเรียนการสอนของครูใหมี้ 
ประสิทธิภาพ เป็นการพฒันาศกัยภาพการจดัการเรียนการสอนของครู ในการจดัการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพ   

ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละ  100   ครูเขา้ใจปรัชญา หลกัการ และธรรมชาติของการจดัการศึกษาปฐมวยั และสามารถ

น ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัประสบการณ์ 
2. ร้อยละ 100  ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

และสามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
3. ร้อยละ  100   ครูบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีสร้างวินยัเชิงบวก 
4. ร้อยละ  100  ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยเีหมาะสม สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก 
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5. ร้อยละ  100  ครูใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินพฒันาการของเด็กอยา่งหลากหลาย และสรุปรายงาน
ผลพฒันาการของเด็กแก่ผูป้กครอง 

6. ร้อยละ  100  ครูท าวิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบ และใชผ้ลในการปรับการจดั
ประสบการณ์ 

7. ร้อยละ  100  ครูจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา 
8. ร้อยละ  100  ครูมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเด็ก และผูป้กครอง 
9. ร้อยละ  100  ครูมีวฒิุและความรู้ความสามารถในดา้นการศึกษาปฐมวยั 
10. ร้อยละ  100  ครูจดัท าสารนิเทศและน ามาไตร่ตรองเพื่อใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเด็ก 

 
มาตรฐานที ่6   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

เพื่อใหบ้รรลุตามตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 6   สถานศึกษาไดด้ าเนินกิจกรรมต่อไปน้ี 
1. โครงการพฒันาบุคลากร  ในปีการศึกษา 2560  ไดมี้การส่งบุคคลเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาตนเอง 

อย่างสม ่าเสมอ มีการน าความรู้ใหม่ ๆ  และเทคโนโลยีมาปรับปรุงในดา้นการสอน และการประเมินผลแต่ละ
คร้ังใหมี้ความเท่ียงตรง  และมีเป้าหมายสู่ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2. โครงการจดัซ้ือส่ือการเรียนการสอน ค่าวสัดุการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัในงานพสัดุ 
การศึกษาซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นในการเรียนการสอนมาก  และส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพท่ี
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งถูกตอ้ง มีความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบนั 

3. โครงการนิเทศภายใน  เพื่อพฒันาและตรวจสอบกระบวนการเรียนการสอนของครูใหมี้ 
ประสิทธิภาพ 

4. มีกิจกรรมการประชุมประจ าเดือนของคณะครูและผูบ้ริหาร ในการบริหารจดัการงานต่างๆ  
ภายในโรงเรียน 

5. มีการจดักิจกรรมประชุมผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษา เพื่อหาแนวทางร่วมกนัในการบริหาร 
จดัการการศึกษาท่ีดีใหก้บันกัเรียน 

6. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูท าวจิยัในชั้นเรียน เพื่อหาแนวทางในการพฒันาเด็กต่อไป 
ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละ  100  ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญา และหลกัการของการจดัการศึกษาปฐมวยั 
2. ร้อยละ  100  ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาเด็กปฐมวยั 
3. ร้อยละ  100  ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลการประเมินผลหรือการ 

วจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ 
4. ร้อยละ  100  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาคุณภาพ  

 สถานศึกษา 
5. ร้อยละ  100  ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ 
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6. ร้อยละ 100   ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษา 
                     ปฐมวยัเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

7. ร้อยละ  100  เด็ก ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั 
 

มาตรฐานที ่7  แนวการจัดการศึกษา 
เพื่อใหค้รูบรรลุตามตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 7   สถานศึกษาไดด้ าเนินกิจกรรมต่อไปน้ี 
1. โครงการวชิาการปฐมวยั เป็นการจดัปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาจดั 

กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเขา้ใจหลกัการจดัการศึกษา ปฐมวยั สร้างการมีส่วนร่วมและ
แสวงหาความร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชนและทอ้งถ่ิน และจดัส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพฒันาเด็กอยา่งชดัเจน 

2. โครงการส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าและศึกษา 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยส่งเสริมและน าวทิยากรทอ้งถ่ินมาใหค้วามรู้ 

3. โครงการพฒันาบุคลากรในปีการศึกษา  2560  ไดมี้การส่งบุคคลเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาตนเอง 
อย่างสม ่าเสมอ น าความรู้ใหม่ๆ  และเทคโนโลยีมาปรับปรุงในดา้นการสอน และการประเมินผลแต่ละคร้ังมี
ความเท่ียงตรง และมีเป้าหมายเพื่อผูเ้รียนเป็นส าคญั 

4. โครงการใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา/โครงการพฒันาหอ้งสมุด สนบัสนุนใหน้กัเรียนใชส่ื้อ 
เทคโนโลยจีากหอ้งสมุด ในการศึกษาคน้ควา้ การสืบคน้ขอ้มูล และการเรียนรู้ในทุกโอกาส 

ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละ  100  มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 85  มีระบบและกลไกใหผู้มี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยั 
3. ร้อยละ  100  จดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้และความเขา้ใจหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 
4. ร้อยละ  100  สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
5. ร้อยละ  100  จดัส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพฒันาเด็กอยา่งชดัเจน 

 
มาตรฐานที ่8  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
เพื่อใหค้รูบรรลุตามตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 8   โดยสถานศึกษาไดด้ าเนินกิจกรรมต่อไปน้ี 
1. โครงการนิเทศภายใน  เพื่อพฒันาและตรวจสอบกระบวนการเรียนการสอนของครูใหมี้ 

ประสิทธิภาพ  
2. โครงการพฒันาบุคลากร  ในปีการศึกษา 2560  ไดมี้การส่งบุคลากรเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาตนเอง 

อย่างสม ่าเสมอ น าความรู้ใหม่ๆ  และเทคโนโลยีมาปรับปรุงในดา้นการสอน และการประเมินผลแต่ละคร้ังมี
ความเท่ียงตรง  และมีเป้าหมายสู่ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
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ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละ  100  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
2. ร้อยละ  100  จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

                     ท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. ร้อยละ  85    จดัระบบสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการ 
4. ร้อยละ  100  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายใน 

                     ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5. ร้อยละ  100  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันา 

                     คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
6. ร้อยละ  100  จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 
มาตรฐานที ่9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เพื่อใหค้รูบรรลุตามตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 9   โดยสถานศึกษาไดด้ าเนินกิจกรรมต่อไปน้ี 
1. โครงการวนัวชิาการ  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง พฒันาผูเ้รียนดา้นการคิด 

วเิคราะห์ คิดสังเคราะห์  เปิดโอกาสใหห้น่วยงานต่างๆ เขา้มาร่วมจดันิทรรศการเพื่อแลกเปล่ียนการเรียนรู้ 
2. โครงการส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ซ่ึงสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้พืชสวน 

ครัว  การปลูกพืชไร้ดิน ห้องสมุด เพื่อสนบัสนุนให้นกัเรียนใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 
ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละ 100   เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
2. ร้อยละ  100  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัภายในสถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากบั ครอบครัว

ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
มาตรฐานที ่10  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วสัิยทศัน์ จุดเน้นของการศึกษาปฐมวยั 

เพื่อใหค้รูบรรลุตามตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 10   สถานศึกษาไดด้ าเนินกิจกรรมต่อไปน้ี 
โรงเรียนจดัการศึกษาใหก้บัเด็กปฐมวยั โดยค านึงถึงคุณภาพของผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนมีพฒันาการ 

ดา้นร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญาตามวยั จึงไดจ้ดัท าโครงการไวใ้นแผนการปฏิบติัการปี
การศึกษา 2560    มีดงัน้ี โครงการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โครงการบา้น
นกัวทิยาศาสตร์นอ้ย โครงการอาหารกลางวนั โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โครงการทศันศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และไดจ้ดักิจกรรมการตรวจสุขภาพอนามยันกัเรียนจากเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมการด่ืมนมทุกวนัและรับประทานอาหารกลางวนัท่ีสะอาดถูก
สุขลกัษณะครบ 5 หมู่   กิจกรรมการเยีย่มบา้นนกัเรียน กิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬา กิจกรรมฝึกมารยาทไทย  
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กิจกรรมแต่งกายผา้ไทยลายดอกทุกวนัศุกร์ จากโครงการและกิจกรรมต่างๆ ท าใหส้ามารถพฒันาเด็กใหบ้รรลุ
ตามเป้าหมาย ปรัชญา วสิัยทศัน์และจุดเนน้การจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
1.  ร้อยละ   100  จดัโครงการ กิจกรรมพฒันาเด็กใหบ้รรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วสิัยทศัน์และจุดเนน้ 
     การจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
2.  ร้อยละ   100  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

 
มาตรฐานที ่11  การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพือ่ยกระดับคุณภาพให้สูงขึน้ 

เพื่อใหค้รูบรรลุตามตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 11   โดยสถานศึกษาไดด้ าเนินกิจกรรมต่อไปน้ี 
1.  โครงการพฒันาบุคลากร  ในปีการศึกษา 2560  ไดมี้การส่งบุคคลเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาตนเอง 

อย่างสม ่าเสมอ น าความรู้ใหม่ๆ  และเทคโนโลยีมาปรับปรุงในดา้นการสอน และการประเมินผลแต่ละคร้ังมี
ความเท่ียงตรง  มีเป้าหมายสู่ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
      2.  โครงการวชิาการปฐมวยั เป็นการจดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้และความเขา้ใจหลกัการจดั
การศึกษา ปฐมวยั สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชนและทอ้งถ่ิน และจดัส่ิง
อ านวยความสะดวกเพื่อพฒันาเด็กอยา่งชดัเจน 
       3.  โครงการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นการเพิ่มศกัยภาพการจดัการ
เรียนการสอน ในการจดัการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
  4.  โครงการบา้นนกัวิยาศาสตร์นอ้ย ไดมี้การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั เป็น
การวางรากฐานทกัษะทางวทิยาศาสตร์ เพื่ออนาคตการเรียนรู้ท่ีดีของเด็ก   

3. โครงการนิเทศภายใน  เพื่อพฒันาและตรวจสอบกระบวนการเรียนการสอนของครูให้มี 
ประสิทธิภาพ 

4. โครงการจดัซ้ือส่ือการเรียนการสอน ค่าวสัดุการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัในงานพสัดุ 
การศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็นในการเรียนการสอนมาก  ซ่ึงส่งผลใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้งเรียบร้อย
และเป็นปัจจุบนั 

ผลการด าเนินงาน 
1.  ร้อยละ  100   จดัโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนตามนโยบายเก่ียวกบัการจดั  

การศึกษาปฐมวยั 
2.  ร้อยละ  100  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีทีผ่่านมา ระดับการศึกษาปฐมวยั (ปีการศึกษา 2560) 
 

  จ านวน              
  นร./ครู จ านวน  ร้อยละ/     เทียบ   

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี ท่ีอยู่ใน นร./ครู ระดบั ค่า คะแนน ระดบั ความหมาย 

  ระดบั 3 ขึน้ไป ทั้งหมด ที่ได้ น ้าหนัก ที่ได้ คุณภาพ   

ด้านที ่1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน       20.00 19.64   ดเียีย่ม 

มาตรฐานที ่1  เดก็มพีฒันาการด้าน
ร่างกาย        5.00 4.99 5 ดเียีย่ม 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 มีน ้ าหนกัส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐาน 

61 61 100.00 1.00 1.00 5  ดีเยีย่ม 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 มีทกัษะการเคล่ือนไหว
ตามวยั 

61 61 100.00 1.50 1.50 5 ดีเยีย่ม 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.3 มีสุขนิสยัในการดูแล
สุขภาพของตน 

61 61 100.00 1.50 1.50 5 ดีเยีย่ม 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.4 หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียง
ต่อโรค อุบติัเหตุ ภยั และส่ิงเสพติด 

60 61 98.51 1.00 0.99 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่2 เดก็มพีฒันาการด้าน
อารมณ์ และจติใจ  

      5.00 4.88 5 ดเียีย่ม 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ี
ดีต่อตนเอง 61 61 100.00 1.00 1.00 5  ดีเยีย่ม  
ตวัช้ีวดัท่ี 2.2 มีความมัน่ใจและกลา้
แสดงออก 61 61 100.00 1.00 0.91 5   ดีเยีย่ม 
ตวัช้ีวดัท่ี 2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได ้
เหมาะสมกบัวยั 59 61 100.00 1.00 0.97 5   ดีเยีย่ม 
ตวัช้ีวดัท่ี 2.4 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การ
เคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ 61 61 100.00 2.00 2.00 5   ดีเยีย่ม 
มาตรฐานที ่3 เดก็มพีฒันาการด้าน
สังคม       5.00 4.78 5 ดเียีย่ม 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 มีวนิยั รับผิดชอบ เช่ือฟัง
ค าสัง่สอนของพอ่แม่ ครูอาจารย ์ 55   61 94.82 2.00   1.82 5   ดีเยีย่ม  
ตวับ่งช้ีท่ี 3.2 มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 
ช่วยเหลือแบ่งปัน 61 61 98.27 1.00 1.00 5  ดีเยีย่ม  
ตวับ่งช้ีท่ี 3.3 เล่นและท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้ 59 61 98.27 1.00 0.96 5   ดีเยีย่ม 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.4 ประพฤติตนตาม
วฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนบัถือ 61 61 100.00 1.00 1.00 5  ดีเยีย่ม  
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  จ านวน              
  นร./ครู จ านวน  ร้อยละ/     เทียบ   

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี ท่ีอยู่ใน นร./ครู ระดบั ค่า คะแนน ระดบั ความหมาย 

  ระดบั 3 ขึน้ไป ทั้งหมด ที่ได้ น ้าหนัก ที่ได้ คุณภาพ   

มาตรฐานที ่4 เดก็มพีฒันาการด้าน
สตปัิญญา      5.00 4.81 5 

 
ดเียีย่ม 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั 
ซกัถามอยา่งตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 60 61 100.00 1.00 0.99 5  ดีเยีย่ม  
ตวับ่งช้ีท่ี 4.2 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบั
ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ 57 61 96.55 1.00 0.94 5  ดีเยีย่ม  
ตวับ่งช้ีท่ี 4.3 มีทกัษะทางภาษาท่ี
เหมาะสมกบัวยั 55 61 98.27 1.00 0.91 5  ดีเยีย่ม  
ตวับ่งช้ีท่ี 4.4  มีทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 57 61 98.27 1.00 0.94 5   ดีเยีย่ม 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.5 มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์ 50 61 91.38 1.00 0.84 5  ดีเยีย่ม  
ด้านที ่2 มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา       65.00 65.00     

มาตรฐานที ่5 ครูปฏิบัตงิานตามบทบาท
หน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธิผล       20.00 20.00 5 

 
ดเียีย่ม 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 ครูเขา้ใจปรัชญา หลกัการ 
และธรรมชาติของการจดัการศึกษา
ปฐมวยัและสามารถน ามา 3 3 100.00 2.00 2.00 5  ดีเยีย่ม  
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัประสบการณ์               
ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 ครูจดัท าแผนการจดั
ประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยัและสามารถจดั 3 3 100.00 2.00 2.00 5  ดีเยีย่ม  
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่ง               
 บุคคล               
ตวับ่งช้ีท่ี 5.3 ครูบริหารจดัการชั้นเรียนท่ี
สร้างวนิยัเชิงบวก 3 3 100.00 2.00 2.00 5  ดีเยีย่ม  
ตวับ่งช้ีท่ี 5.4 ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีี
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัพฒันาการของ 
เด็ก 3 3 100.00 2.00 2.00 5  ดีเยีย่ม  
ตวับ่งช้ีท่ี 5.5 ครูใชเ้คร่ืองมือการวดัและ 3 3 100.00 2.00 2.00 5  ดีเยีย่ม  
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  จ านวน              
  นร./ครู จ านวน  ร้อยละ/     เทียบ   

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี ท่ีอยู่ใน นร./ครู ระดบั ค่า คะแนน ระดบั ความหมาย 

  ระดบั 3 ขึน้ไป ทั้งหมด ที่ได้ น ้าหนัก ที่ได้ คุณภาพ   

ประเมินพฒันาการของเด็กอยา่ง
หลากหลายและสรุปรายงานผล
พฒันาการของเด็กแก่ผูป้กครอง 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.6 ครูวจิยัและพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ท่ีตนรับผดิชอบ และใชผ้ล
ในการปรับการจดัประสบการณ์ 3 3 100.00 2.00 2.00 5  ดีเยีย่ม  
ตวับ่งช้ีท่ี 5.7 ครูจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิด
การเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา 3 3 100.00 2.00 2.00 5  ดีเยีย่ม  
ตวับ่งช้ีท่ี 5.8 ครูมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเด็ก 
และผูป้กครอง 3 3 100.00 2.00 2.00 5   ดีเยีย่ม 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.9 ครูมีวฒิุและความรู้
ความสามารถในดา้นการศึกษาปฐมวยั 3 3 100.00 2.00 2.00 5   ดีเยีย่ม 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.10 ครูจดัท าสารนิทศัน์และ
น ามาไตร่ตรองเพ่ือใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาเด็ก 3 3 100.00 2.00 2.00 5   ดีเยีย่ม 
มาตรฐานที ่6 ผู้บริหารปฏิบตังิานตาม
บทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและ
เกดิประสิทธิผล       20.00 20.00 5 

 
ดเียีย่ม 

ตวับ่งช้ีท่ี 6.1  ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญาและ
หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั     100.00 3.00 3.00 5   ดีเยีย่ม 
ตวับ่งช้ีท่ี 6.2 ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน ์ภาวะ
ผูน้ า และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันา
เด็กปฐมวยั     100.00 3.00 3.00 5  ดีเยีย่ม  
ตวับ่งช้ีท่ี 6.3 ผูบ้ริหารใชห้ลกัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลการ
ประเมินผลหรือการวจิยัเป็นฐานคิดทั้ง
ดา้นวชิาการและ การจดัการ     100.00 3.00 3.00 5  ดีเยีย่ม  
ตวับ่งช้ีท่ี 6.4 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดั
การศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตาม
แผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา     100.00 3.00 3.00 5  ดีเยีย่ม  
ตวับ่งช้ีท่ี 6.5 ผูบ้ริหารส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหมี้
ประสิทธิภาพ     100.00 3.00 3.00 5   ดีเยีย่ม 
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  จ านวน              
  นร./ครู จ านวน  ร้อยละ/     เทียบ   

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี ท่ีอยู่ใน นร./ครู ระดบั ค่า คะแนน ระดบั ความหมาย 

  ระดบั 3 ขึน้ไป ทั้งหมด ที่ได้ น ้าหนัก ที่ได้ คุณภาพ   

ตวับ่งช้ีท่ี 6.6 ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า 
ค  าปรึกษาทางวชิาการ และเอาใจใส่การ
จดัการศึกษาปฐมวยัเตม็ศกัยภาพและเตม็
เวลา     100.00 3.00 3.00 5 

 ดีเยีย่ม  

ตวับ่งช้ีท่ี 6.7 เด็ก ผูป้กครองและชุมชน
พึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษา
ปฐมวยั     100.00 2.00 2.00 5   ดีเยีย่ม 
มาตรฐานที ่7 แนวการจดัการศึกษา       20.00 19.20 5 ดเียีย่ม 
ตวับ่งช้ีท่ี 7.1 มีหลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยัของสถานศึกษา และน าสู่การ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ     100.00 4.00 4.00 5   ดีเยีย่ม 
ตวับ่งช้ีท่ี 7.2 มีระบบและกลไกใหผู้มี้
ส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจการ
จดัการศึกษาปฐมวยั     100.00 4.00 3.20 4 ดีมาก  
ตวับ่งช้ีท่ี 7.3 จดักิจกรรมเสริมสร้าง
ความตระหนกัรู้และเขา้ใจหลกัการจดั
การศึกษาปฐมวยั     100.00 4.00 4.00 5   ดีเยีย่ม 
ตวับ่งช้ีท่ี 7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและ
แสวงหาความร่วมมือกบัผูป้กครอง 
ชุมชนและทอ้งถ่ิน       100.00 4.00 4.00 5  ดีเยีย่ม  
ตวับ่งช้ีท่ี 7.5 จดัส่ิงอ านวยความสะดวก
เพ่ือพฒันาเด็กอยา่งรอบดา้น     100.00 4.00 4.00 5  ดีเยีย่ม  
มาตรฐานที ่8  สถานศึกษามกีารประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง         5.00 4.80 5.00 

 
ดเียีย่ม 

ตวับ่งช้ีท่ี 8.1 ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา     100.00 1.00 1.00 5   ดีเยีย่ม 
ตวับ่งช้ีท่ี 8.2 จดัท าและด าเนินการตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน     100.00 1.00 1.00 5  ดีเยีย่ม  
การศึกษาของสถานศึกษา               
ตวับ่งช้ีท่ี 8.3 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ
และใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการ     100.00 1.00 0.80 4 ดีมาก  
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  จ านวน              
  นร./ครู จ านวน  ร้อยละ/     เทียบ   

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี ท่ีอยู่ใน นร./ครู ระดบั ค่า คะแนน ระดบั ความหมาย 

  ระดบั 3 ขึน้ไป ทั้งหมด ที่ได้ น ้าหนัก ที่ได้ คุณภาพ   

ตวับ่งช้ีท่ี 8.4  ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ สถานศึกษา       100.00 0.50 0.50 5 

  ดีเยีย่ม 

ตวับ่งช้ีท่ี  8.5 น าผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผน
พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง     100.00 0.50 0.50 5  ดีเยีย่ม  
ตวับ่งช้ีท่ี 8.6  จดัท ารายงานประจ าปีท่ี
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน     100.00 1.00 1.00 5  ดีเยีย่ม  
ด้านที ่3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้       5.00 5.00   

 
  

มาตรฐานที ่9 สถานศึกษามกีารสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น       5.00 5.00 5 ดเียีย่ม 
                  สังคมแห่งการเรียนรู้               
ตวับ่งช้ี 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
พฒันาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร
ในสถานศึกษา     100.00 2.50 2.50 5  ดีเยีย่ม  
ตวับ่งช้ี 9.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว 
ชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

  
  

  
  

100.00 
  

2.50 
  

2.50 
  

5 
  

  ดีเยีย่ม 
  

ด้านที ่4 มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษา       5.00 5.00   

 
  

มาตรฐานที ่10  การพฒันาสถานศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วสัิยทศัน์ 
และจุดเน้นของ       5.00 5.00 5 ดีเยีย่ม 
การศึกษาปฐมวยั                
ตวับ่งช้ี 10.1  จดัโครงการ กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมใหเ้ด็กบรรลุตามเป้าหมาย
ปรัชญาวสิยัทศัน์ และจุดเนน้การจดั     100.00 3.00 3.00 5  ดีเยีย่ม  
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา               
ตวับ่งช้ี 10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย     100.00 2.00 2.00 5   ดีเยีย่ม 
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  จ านวน              
  นร./ครู จ านวน  ร้อยละ/     เทียบ   

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี ท่ีอยู่ใน นร./ครู ระดบั ค่า คะแนน ระดบั ความหมาย 

  ระดบั 3 ขึน้ไป ทั้งหมด ที่ได้ น ้าหนัก ที่ได้ คุณภาพ   

ด้านที ่5 มาตรฐานด้านการส่งเสริม       5.00 5.00   
 
  

มาตรฐานที ่11 การจดักจิกรรมตาม
นโยบาย  แนวทางการปฏรูิปการศึกษา
เพือ่ยกระดบัคุณภาพให้สูงขึน้       5.00 5.00 5 ดีเยีย่ม 
ตวับ่งช้ีท่ี 11.1  จดัโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนบัสนุนตามนโยบายเก่ียวกบั
การจดัการศึกษาปฐมวยั     100.00 3.00 3.00 5   ดีเยีย่ม 
ตวับ่งช้ีท่ี 11.2  ผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย     100.00 2.00 2.00 5   ดีเยีย่ม 

ค่าเฉลีย่รวม       100.00 98.75    ดเียีย่ม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

37 



ระดับศึกษาขั้นพืน้ฐาน 4  มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ  :......ดีมาก...... 
 

1.  กระบวนการพฒันา 

 สถานศึกษามีกระบวนการพฒันาผูเ้รียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  ครูจดัการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม

ศกัยภาพของผูเ้รียน  และเป็นไปตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตรมีการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมกบัผูเ้รียน  โดยมีการจดัการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง  แบบลงมือปฏิบติัจริง  แบบร่วมมือกนั

เรียนรู้  แบบใชก้ระบวนการคิด  กระบวนการใชปั้ญหาเป็นหลกั  และเนน้เร่ืองการอ่านออกของผูเ้รียนเป็นเร่ือง

ส าคญัท่ีสุด  โดยมุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนทุกคนอ่านออกและเขียนไดต้ั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  พฒันาครูทุก

คนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศกัยภาพผูเ้รียน  ใชส่ื้อเทคโนโลยีในการจดัการเรียน

การสอน  มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบคน้ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์ทั้งระดบัประถมศึกษาและ

มธัยมศึกษาตอนตน้  เป็นตน้  ครูในสายชั้นเดียวกนัร่วมกนัก าหนดแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  การวดัและ

ประเมินผลแบบบูรณาการ  ครูเนน้การใชค้  าถามเพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการคิดของผูเ้รียน 

 นอกจากน้ี  สถานศึกษาไดมี้การด าเนินการเพื่อพฒันาทกัษะชีวติของผูเ้รียน  เพื่อให้อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง

มีความสุข  เนน้การพฒันาดา้นคุณธรรมจริยธรรม  ท่ีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน  และตามนโยบายของผูบ้ริหาร

เร่ือง  “อ่ิมทอ้ง  สมองดี  มีวนิยั  ปลอดภยั  โตไปไม่โกง  สร้างภูมิคุม้กนั  และรู้เท่าทนัส่ือและส่ิงไม่พึงประสงค”์  

โดยการจดัค่ายคุณธรรมกบันกัเรียนทุกระดบัชั้น  จดักิจกรรมการพฒันาให้เหมาะสมกบัวยั  พฒันาคุณธรรม

ผูเ้รียนตามหลกัสูตรโตไปไม่โกง  เนน้ให้ผูเ้รียนมีวินยั  ซ่ือสัตย ์ รับผิดชอบ  และมีจิตสาธารณะ  มีระบบการ

แนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต  น าภูมิปัญหาทอ้งถ่ินมาร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการสอนและมีการ

เรียนรู้ในโลกกว้าง  การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ  สถานศึกษาจัดกิจกรรมสถานศึกษา  

“อ่อนหวาน”  ใหค้วามรู้เร่ืองพิษภยัจากขนมกรุบกรอบ  น ้าหวาน  น ้าอดัลม  ส่งเสริมการออกก าลงักาย  และเพิ่ม

เวลารู้เพื่อการมีงานท าในอาชีพ  เช่น  การแปรรูปผลิตภณัฑ์จากเห็ดนางฟ้า  ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร  และระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้ไดเ้รียนรู้ทกัษะอาชีพท่ีสนใจ  เป็นตน้ 

2.  ผลการด าเนินงาน 

 ในดา้นผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการ  ผูเ้รียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการ

อ่านในแต่ละระดบัชั้น  สามารถเขียนส่ือสารไดดี้  รู้จกัการวางแผนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้ดีตามหลกั

ประชาธิปไตย  กล้าแสดงออก  และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูลหรือ

แสวงหาความรู้จากส่ือ  เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  รวมทั้งสามารถวิเคราะห์  จ  าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี  
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ส าคญั  จ  าเป็น  รวมทั้งรู้เท่าทนัส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  ผูเ้รียนรู้และตระหนกัถึงโทษและพิษ

ภยัของส่ิงเสพติดต่างๆ  เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด  และมีประโยชน์  รักการออกก าลงักาย  นกัเรียนทุก

คนสามารถเล่นกีฬาไดอ้ย่างน้อยคนละประเภท  ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม  ของสถานศึกษา  ของสังคม  มี

ทศันคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  รวมถึงมีความเขา้ใจเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและระหวา่งวยั  ทั้งน้ี  มีผลการ

ด าเนินงานเชิงประจกัษจ์ากการประเมินในดา้นต่างๆ  ดงัน้ี 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถใน 

การอ่าน(ป.1 – ป.4)   

ระดบัคุณภาพ  ดีเยีย่ม 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-4 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถในการ

ส่ือสารคิดค านวณ

และคิดวเิคราะห์   

ระดบัคุณภาพ  ดีเยีย่ม 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการส่ือสาร  

คิดค านวณและคิดวิเคราะห์  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 3   จ  าแนกตามระดบัคุณภาพ 
 

 
 

ความสามารถในการ

ใชเ้ทคโนโลย ี  

ระดบัคุณภาพ  ดีเยีย่ม 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- มธัยมศึกษาปีท่ี 3   จ  าแนกตามระดบัคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ผลการทดสอบ

ระดบัชาติ 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียน

ระดบัชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3    ปีการศึกษา 2560    จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 
 

 
 

ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดบั

ประถมศึกษาปีท่ี 6     ปีการศึกษา  2560     จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 
          คะแนนเฉล่ียกลุ่มสาระภาษาไทยและคณิตศาสตร์สูงกวา่ระดบัจงัหวดั  ระดบัสังกดั 
สพฐ.  และระดบัประเทศ   
          คะแนนเฉล่ียกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์และภาษาองักฤษสูงกวา่ระดบัสังกดั สพฐ. แต่ต ่า
กวา่ระดบัจงัหวดั  และระดบัประเทศ 

41 



ประเด็น ผลการประเมิน 

ผลการทดสอบ

ระดบัชาติ 

(ต่อ) 

ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดบั

มธัยมศึกษาปีท่ี  3     ปีการศึกษา  2560     จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 
          คะแนนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระต ่ากวา่ระดบัจงัหวดั  ระดบัสังกดั สพฐ.  และระดบัประเทศ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องผูเ้รียน 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินดา้นคุณธรรม   จริยธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 3      จ  าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 
 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษธ์รรมชาติ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 3      จ  าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 
ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินดา้นความภูมิใจ ในความเป็นไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ  าแนกตามระดบัคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

คุณลกัษณะท่ี

พึงประสงค์

ของผูเ้รียน 

(ต่อ) 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนดา้นการยอมรับความคิดของผูอ่ื้น สุขภาวะทางจิต  

มีภูมิคุม้กนัตวัเอง และความเป็นธรรมต่อสังคม  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 3      จ  าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 
 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 3      จ  าแนกตามระดบัคุณภาพ 
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3.  จุดเด่น 

 ผูเ้รียนอ่านหนงัสือออกและอ่านคล่อง  และผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง  มีสมรรถภาพทางกายและ

น ้าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ ์ มีระเบียบวนิยั  เป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเร่ืองวนิยั  และมารยาททางสังคม  

ไดแ้ก่  การเขา้แถวรับอาหาร  และการเดินทางกลบับา้นอยา่งเป็นระเบียบ 

4.  จุดควรพฒันา 

 ผูเ้รียนในทุกระดบัชั้นยงัตอ้งเร่งพฒันาดา้นการเขียนเพื่อการส่ือสารได ้ ใชเ้ทคโนโลยใีนการแสวงหา

ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  การน าเสนอ  การอภิปราย  และแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งสมเหตุสมผล  และตอ้งพฒันา

ทกัษะการแกปั้ญหาตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  และยงัตอ้งส่งเสริมในดา้นทศันคติท่ีดีต่อความเป็นไทย  

ไม่หลงใหลกบัค่านิยมต่างชาติ  จนเกิดการลอกเลียนแบบ  ท าใหลื้มวฒันธรรมอนัดีงามของไทย 
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มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับคุณภาพ  :....ดีเยีย่ม..... 

 

1.  กระบวนการพฒันา 

 โรงเรียนไดด้ าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจดัการศึกษาท่ีผา่นมา  โดยการศึกษาขอ้มูล  
สารสนเทศจากผลการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินการจดัการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  และจดัประชุม
ระดมความคิดเห็น  จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกนัก าหนดเป้าหมาย  ปรับวสิัยทศัน์  ก าหนด
พนัธกิจ  กลยทุธ์  ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  มีการปรับแผนพฒันาคุณภาพ
จดัการศึกษา  แผนปฏิบติัการประจ าปี  ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา  ความตอ้งการพฒันา  และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจดัหาทรัพยากร  จดัสรรงบประมาณ  มอบหมายงานใหผู้รั้บผดิชอบ  ด าเนินการพฒันา
ตามแผนงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากบั  ติดตาม  ประเมินผลการ
ด าเนินงาน  และสรุปผลการด าเนินงาน 
 
2.  ผลการด าเนินงาน 

 2.1  สถานศึกษามีการด าเนินเป้าหมาย  วสิัยทศัน์และพนัธกิจสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความตอ้งการ
พฒันาของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ความตอ้งการของชุมชน  ทอ้งถ่ิน  และสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 2.2  แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา  แผนปฏิบติัการประจ าปี  สอดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย  มีการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความรู้  ความเช่ียวชาญ  ตามมาตรฐานต าแหน่ง  
ขอ้มูลสารสนเทศมีความถูกตอ้ง  ครบถว้น  ทนัสมยั  น าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ ด าเนินการอยา่งเป็นระบบ  และมี
กิจกรรมจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุน้ผูเ้รียนใหใ้ฝ่เรียนรู้ 
 2.3  สถานศึกษามีการปรับแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา  แผนปฏิบติัการประจ าปี  ใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพปัญหา  ความตอ้งการพฒันา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมใน
การพฒันาและร่วมรับผิดชอบ 
 2.4  ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  และเครือข่ายการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พฒันาคุณภาพการศึกษา  และรับทราบ  รับผดิชอบต่อผลการจดัการศึกษา 
 2.5  สถานศึกษามีการนิเทศ  ก ากบั  ติดตาม  และประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษาท่ี
เหมาะสม  เป็นระบบและต่อเน่ือง  เปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมสนการจดัการศึกษา 
 2.6  สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจดัการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลกัธรรมา- 
ภิบาล  และแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพฒันาผูเ้รียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 2.7  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถมัภ ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีส่ือ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
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วธีิการพฒันา ผลการพฒันา 

การพฒันาครูบุคลากร

ทางการศึกษา 

จ านวนคร้ังท่ีครูเขา้รับการอบรมพฒันาทางวชิาชีพ 

 
 

การมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายในการวาง

แผนการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 

จ านวนเครือข่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 
 

 

การจดัหาทรัพยากร ผูบ้ริหารไดร้ะดมทุนทรัพยากรส าหรับการพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

ทั้งในรูปของงบประมาณ  และบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาจากทอ้งถ่ินมาช่วยในการ

สนบัสนุนการเรียนการสอน 
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วธีิการพฒันา ผลการพฒันา 

การนิเทศ  ก ากบั  

ติดตาม  และ

ประเมินผล 

ร้อยละของครูท่ีไดรั้บการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผล 

 
 

 

3.  จุดเด่น 

 โรงเรียนมีการบริหารและการจดัการอยา่งเป็นระบบ  โดยใชเ้ทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวธีิ  เช่น  
การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุ่ม  เพื่อใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมาย  ท่ีชดัเจน  มีการปรับแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา  แผนปฏิบติัการประจ าปี  
ท่ีสอดคลอ้งกบัผลการจดัการศึกษา  สภาพปัญหา  ความตอ้งการพฒันา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ี
มุ่งเนน้การพฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา  ครูผูส้อนสามารถ
จดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากบั  ติดตาม  ประเมินผล  การด าเนินงาน  และจดัท า
รายงานผลการจดัการศึกษา  และโรงเรียนไดใ้ชก้ระบวนวิจยัในการรวบรวมขอ้มูล  เพื่อใชเ้ป็นฐานในการ
วางแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
4.  จุดควรพฒันา 

 4.1  เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา
ผูเ้รียน 
 4.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียนใหมี้ความ
เขม้แขง็  มีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อผลการจดัการศึกษา  และการขบัเคล่ือนคุณภาพการจดัการศึกษา 
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มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ  :....ดีมาก..... 
 

1.  กระบวนการพฒันา 

 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอยา่งหลากหลาย  ไดแ้ก่  งานหลกัสูตรมีการประชุมปฏิบติัการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา  พฒันาสู่
ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล  มีการบูรณาการภาระงาน  ช้ินงาน  โดยทุกระดบัชั้นจดัท าหน่วยบูรณา
การอาเซียน  เศรษฐกิจพอเพียง  ปรับโครงสร้างรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้  ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  สัดส่วน
คะแนนแต่ละหน่วยก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้  สนบัสนุนให้ครูจดัการ
เรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ได้ลงมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะการคิด  เช่น  จดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน  ครูมีการมอบหมายหนา้ท่ีให้นกัเรียน
จดัป้ายนิเทศ  และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆ  ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ครูใชส่ื้อการเรียนการ
สอน  นวตักรรมและเทคโนโลย ี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช ้ 
ครูทุกคนท างานวิจยัในชั้นเรียนมีการศึกษาละ 1 เร่ือง  และไดรั้บการตรวจให้ค  าแนะน าโดยคณะกรรมการวิจยั
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2.  ผลการด าเนินงาน 

 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพื่อพฒันาให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ส่งผลใหผ้ลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยูใ่นระดบั  ดีมาก 
3.  จุดเด่น 

 ครูมีความตั้งใจ  มุ่งมัน่ในการพฒันาการสอน  โดยจดักิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด  ได้
ปฏิบติัจริง  มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ให้นกัเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีดว้ย
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  และผลงานวิจยั
ในชั้นเรียนของครูทุกคน  ไดรั้บการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้ค  าแนะน าจากคณะกรรมการวิจยัของเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
4.  จุดควรพฒันา 

 ควรน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัแก่นกัเรียนทนัทีเพื่อนกัเรียนน าไปพฒันาตนเอง 
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มาตรฐานที ่4  ระบบการประกนัคุณภาพภายในทีม่ีประสิทธิภาพ ระดับคุณภาพ  :.....ดีมาก...... 
 

1.  กระบวนการพฒันา 

 โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  8  ประการ  ไดแ้ก่ 
     1)  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     2)  จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษามุ่งเนน้คุณภาพตามมาตรฐาน 
     3)  จดัการและบริหารขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบโดยใชเ้ทคโนโลยช่ีวยในการเก็บขอ้มูล 
     4)  จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
     5)  ด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
     6)  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
     7)  จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน 
     8)  โรงเรียนด าเนินการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

โดยจดัประชุมคณะครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา น าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของ
สถานศึกษาท่ีผ่านมา  วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
วิเคราะห์จุดเด่น/จุดท่ีควรพฒันาและจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีตามจุดท่ีควรพฒันา ประกอบดว้ยโครงการ/
กิจกรรมท่ีจะพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาโดยเน้นท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จดัท าโครงการ
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความเขา้ใจแนวทางการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมีความเขา้ใจการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนให้ปฏิบติัหนา้ท่ีติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 คร้ัง  จดัท าเคร่ืองมือให้
นกัเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้ ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพฒันาตนเองท่ีวางไว ้ คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพื่อพฒันา
ปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน  ปรับปรุงการ
ท างานอยา่งมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจดัท าแบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนจากนกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
2.  ผลการด าเนินงาน 

 โรงเรียนมีการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาอยา่งเป็นระบบ  
มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดบัคุณภาพ  ดีมาก  และคณะกรรมการสถานศึกษา  ผูป้กครอง  ชุมชนมี
ความพึงพอใจในการยกระดบัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
3.  จุดเด่น 

 โรงเรียนใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเนน้การสร้างความเขา้ใจ
และใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคุณภาพทางการศึกษากบัคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีชดัเจนเป็น
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ประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  การเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนเนน้การมีส่วนร่วม  
ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวฒันธรรมการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหก้บับุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งทุกระดบั 
4.  จุดควรพฒันา 

 โรงเรียนจดัระบบใหค้รูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพฒันาตนเอง  แต่ยงัขาดการใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัแก่ครูในการพฒันาตนเองในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดบัคุณภาพของนกัเรียน  นกัเรียนมี
การประเมินตนเองในการเรียนรู้  แต่ก็ยงัขาดการติดตาม  ช่วยเหลือดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นรายคน 
 

 

สรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ.......ดีมาก........ 
 จากการด าเนินงาน  โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจดัการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามท่ีตั้ งเป้าหมายไวใ้นแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีมาก ทั้งน้ี  
มาตรฐานท่ี 1  ผลการจดัการศึกษาอยูใ่นระดบัดีมาก  มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจดัการศึกษา  
อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  อยู่ในระดบัดีมาก  
และมาตรฐานท่ี 4  ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  อยูใ่นระดบัดีมาก 
 ทั้งน้ี  สถานศึกษามีการจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและความ
ตอ้งการพฒันาตามสภาพของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัจุดเนน้องสถานศึกษาและสภาพของชุมชน ทอ้งถ่ิน  จนมีผล
การพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัดีมาก ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียน การส่ือสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดดี้  
และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมและคุณลกัษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่าง
ชดัเจนในการประเมินมาตรฐานท่ี 1  ในดา้นกระบวนการบริหารจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษามีผลประเมินใน
รายมาตรฐานอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจาก
การมีส่วนร่วม ใชผ้ลการประเมินและการด าเนินงานท่ีผา่นมาเป็นฐานในการพฒันาและสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
การพฒันา ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุงแกไ้ขงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง  ครูจดักระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก ครูวเิคราะห์  ออกแบบและจดัการเรียนรู้
ท่ีเป็นไปตามความตอ้งการของหลกัสูตรและบริบทสถานศึกษา พฒันากิจกรรมการเรียนรู้  ใช้ส่ือการเรียนรู้  
ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อพฒันาและแกปั้ญหารายบุคคล  และการประเมินผลจากสภาพจริง
ในทุกขั้นตอน  สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพภายในอยา่งเป็นขั้นตอน  จนเกิดคุณภาพ  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก  โดยสถานศึกษาให้ความส าคญักบัผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี  
และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความมัน่ใจต่อระบบการบริหารและการจดัการของสถานศึกษาต่อไป 
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ส่วนที่ 3  สรุปผล  แนวทางการพฒันา  และความต้องการการช่วยเหลอื 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคญัท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไป
วเิคราะห์  สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะทอ้นภาพความส าเร็จกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา  และน าไปใช้ในการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดงันั้น  จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพฒันาของแต่ละ
มาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพฒันาในอนาคตและความตอ้งการการช่วยเหลือไดด้งัน้ี 
 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพฒันา 

1.  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
     1.1  นกัเรียนกลา้แสดงออก  ร่าเริงแจ่มใส  สุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง  และเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
     1.2  ผูเ้รียนอ่านหนงัสือออกและอ่านคล่อง  รวมทั้ง
สามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได ้
     1.3  ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายแขง็แรงมีสมรรถภาพ
ทางกายน ้าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ ์ มีระเบียบวนิยัจน
เป็นท่ียอมรับของชุมชน 

1.  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
     ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าลง  มีผลการ
ประเมินระดบัชาติต ่าลงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
     โรงเรียนมีการบริหารและการจดัการอยา่งเป็น
ระบบ  โดยใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลาย  เช่น  การประชุม
แบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  การประชุม
กลุ่ม เพื่อใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวสิัยทศัน์  
พนัธกิจ  เป้าหมาย  มีการปรับแผนพฒันาคุณภาพการ
จดัการศึกษา แผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบั
ผลการจดัการศึกษา สภาพปัญหา ความตอ้งการพฒันา
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ท่ีมุ่งเนน้การพฒันา
ใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลกัสูตรของ
สถานศึกษา  ครูผูส้อนสามารถจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากบัติดตาม   

2.  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
     ควรเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา
ผูเ้รียนมากข้ึน  และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียนใหมี้
ความเขม้แขง็มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดั
การศึกษา  และการขบัเคล่ือนคุณภาพการจดัการศึกษา 

 

 



จุดเด่น จุดควรพฒันา 

ประเมินผลการด าเนินงาน  และจดัท ารายงานผลการ
จดัการศึกษาและโรงเรียนไดใ้ชก้ระบวนการวจิยัใน
การรวบรวมขอ้มูลมาใชเ้ป็นฐานในการวางแผน
พฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

 

3.  ด้านกระบวนการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
     3.1  ครูพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  มีความตั้งใจ  มุ่งมัน่
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็เวลาและความสามารถ 
     3.2  ครูจดักิจกรรมใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้จาก
ส่ือเทคโนโลยดีว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
     3.3  ครูใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการจดับรรยากาศ  
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     3.4  ครูจดักิจกรรมใหน้กัเรียนเรียนรู้จากการคิด  
ไดป้ฏิบติัจริงดว้ยวธีิการและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 

3.  ด้านกระบวนการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
     3.1  ครูควรจดักิจกรรมเนน้ใหผู้เ้รียนไดมี้
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์อยา่ง
หลากหลาย  และใชแ้หล่งเรียนรู้ในการพฒันาตนเอง 
     3.2  ครูควรจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถ
น าเสนอ  อภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่ง
สมเหตุสมผล  และมีทกัษะในการแกปั้ญหาตาม
สถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
     3.3  ครูควรจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหมี้พฤติกรรม
ทศันคติท่ีดีต่อความเป็นไทย 
     3.4  ครูควรจดัการเรียนการสอนดว้ยวธีิการท่ี
หลากหลาย  สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั
ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และฝึกใหน้กัเรียน
ไดคิ้ดวเิคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้  ส่ือเทคโนโลยี
ใหม้ากข้ึน  และพฒันาส่ือ  แหล่งเรียนรู้  จดัเตรียม
หอ้งปฏิบติัการให้อยูใ่นสภาพดีและพร้อมใชง้านเสมอ 
     3.5  ครูควรวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ดว้ยวธีิท่ีหลากหลายตามสภาพจริง  สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระ 
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จุดเด่น จุดควรพฒันา 

4.  ด้านการประกนัคุณภาพภายในทีม่ีประสิทธิผล 
     โรงเรียนใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเนน้การสร้างความ
เขา้ใจและใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา
กบัคณะครู  บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจน  
เป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  การ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนเนน้
การมีส่วนร่วม  โดยด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการสร้างวฒันธรรมการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาใหก้บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทุก
ระดบั 

4.  ด้านการประกนัคุณภาพภายในทีม่ีประสิทธิผล 
     4.1  สถานศึกษาจดัระบบใหค้รูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพฒันาตนเอง  แต่ยงัขาดการใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัแก่ครูในการพฒันาตนเองในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อยกระดบัคุณภาพของนกัเรียน 
     4.2  นกัเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้  แต่ยงั
ขาดการติดตาม  ช่วยเหลือดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียน
เป็นรายคน 

 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

1.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลใหช้ดัเจนข้ึน 
2.  การส่งเสริมใหค้รูเห็นความส าคญัของการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  การจดัท าการ 

วจิยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถเรียนรู้ไดเ้ตม็ศกัยภาพ 
3.  การพฒันาบุคลากรโดยส่งเขา้รับการอบรม  แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ติดตาม 

ผลการน าไปใชแ้ละผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
4.  การพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 

ความต้องการและความช่วยเหลอื 

1.  การพฒันาครูผูส้อนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รียนในศตวรรษท่ี  21 
2.  การสร้างขอ้สอบท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน O-NET และ PISA 
3.  การจดัสรรครูผูส้อนให้ตรงตามวชิาเอกท่ีโรงเรียนมีความตอ้งการและความจ าเป็น 
4.  การสนบัสนุนดา้นส่ือและเทคโนโลยใีหค้รอบคลุมในทุกหอ้งเรียน 
5.  การสนนัสนุนทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนท่ียากจนในโรงเรียน 
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ส่วนที่ 4     ภาคผนวก 

 
หลกัฐานข้อมูลส าคัญ  เอกสารอ้างองิต่างๆ 

 1.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกนัคุณภาพ 

     ภายในของสถานศึกษา 

2.  ค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

3.  ความเห็นชอบของกรรมการสถานศึกษา 

4.  ประกาศโรงเรียน เร่ืองการใชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัขั้นพื้นฐาน 

5.  ประกาศโรงเรียน  เร่ืองก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6.  ภาพความส าเร็จตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบติัการ 
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ค าสั่งโรงเรียนบา้นมาบกรูด 

ท่ี 13 / 2561 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นมาบกรูด 

ปีการศึกษา 2560    ระดบัปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
………………………………………….. 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าดว้ยมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ
การศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดบัประกอบดว้ยระบบประกนัภายใน และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก ระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานตน้สังกดัและ
สถานศึกษา จดัให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือวา่การประกนัคุณภาพภายใน เป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ท่ีก าหนดใหมี้คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือน การพฒันา
คุณภาพสถานศึกษาให้ไดม้าตรฐานอยา่งเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อนัส่งผลต่อการยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอกโรงเรียนบา้น
มาบกรูด จึงแต่งตั้งบุคคลในทา้ยค าสั่งน้ีเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อท าการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแ้ลว้เสร็จ ดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบดว้ย 
     1.1 นางเจตปรียา  ข  าเสถียร  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา               ประธานกรรมการ 
     1.2 นายเฉลียว  โนรี   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ       กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
     1.3 นางชนิภรณ์  ชลวานิช  ครูโรงเรียนบา้นมาบกรูด              กรรมการและเลขานุการ 

มีหนา้ท่ี ใหค้  าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แกไ้ขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

2.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดบัปฐมวยั ประกอบดว้ย 
     2.1 นางเจตปรียา  ข  าเสถียร  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา              ประธานกรรมการ 
     2.2 นางชนิภรณ์  ชลวานิช ครูโรงเรียนบา้นมาบกรูด              กรรมการ 
     2.3 นางสาวนิภา  พนมมรรค ครูโรงเรียนบา้นมาบกรูด              กรรมการ 
     2.4 นางพิศเรณู  รัตนวจิารณ์ ครูโรงเรียนบา้นมาบกรูด              กรรมการ 
     2.5 นางจีรนนัท ์ ดีด่านคอ้ ครูโรงเรียนบา้นมาบกรูด             กรรมการและเลขานุการ 
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3.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย 
       3.1 นางเจตปรียา  ข  าเสถียร ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นมาบกรูด ประธานกรรมการ 
       3.2 นางสาวอญัชลี  จนัทเปรมจิตต์  ครูโรงเรียนบา้นมาบกรูด  กรรมการ 
       3.3 นางสาววรรณา  เกตุวตัถา  ครูโรงเรียนบา้นมาบกรูด  กรรมการ 
       3.4 นางนภสันนัท ์ ลาภทวพีรทรัพย ์ ครูโรงเรียนบา้นมาบกรูด  กรรมการ 
       3.5 นางปริณดา  ลิขิตตระกลู   ครูโรงเรียนบา้นมาบกรูด  กรรมการ 
       3.6 นางจนัทร์เพญ็  ชลวานิช  ครูโรงเรียนบา้นมาบกรูด  กรรมการ 
       3.7 นายเกริกไกร  โกรัตนะ  ครูโรงเรียนบา้นมาบกรูด  กรรมการ 
       3.8 นายกฤษฏ์ิ  นิรุตติศาสตร์  ครูโรงเรียนบา้นมาบกรูด  กรรมการ 
       3.9 นางสาวมนฤทยั  สุจริต  ครูโรงเรียนบา้นมาบกรูด  กรรมการ 
     3.10 นางสาวจิตพิสุทธ์ิ  โพธ์ิชยั ครูโรงเรียนบา้นมาบกรูด  กรรมการ 
     3.11 นางสาวศิริภรณ์  สุขวารี   ครูโรงเรียนบา้นมาบกรูด  กรรมการ 
     3.12 นางสาวนิธิกานต ์ แสงอรุณ ครูโรงเรียนบา้นมาบกรูด  กรรมการ 
     3.13 นายฉตัรมงคล  วรรณธงชยั ครูโรงเรียนบา้นมาบกรูด  กรรมการ 
     3.14 นางชนิภรณ์  ชลวานิช   ครูโรงเรียนบา้นมาบกรูด           กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
1) วางแผนก าหนดแนวทางและวธีิการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 
2) ก ากบั ติดตาม และใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภาย 

ในสถานศึกษา 
3) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตวัแทนในคณะกรรมการประกนั 

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และท าหนา้ท่ีตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4) ใหโ้รงเรียนจดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของการ 

บริหารการศึกษาท่ีประกอบดว้ย 8 ประการคือ 
     4.1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     4.2 จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
     4.3 จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
     4.4 การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
     4.5 จดัใหก้ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
     4.6 จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     4.7 จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
     4.8 จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
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5) ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพ 
การศึกษาภายในของสถานศึกษา 

4. คณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา 2560 
ประกอบดว้ย 

4.1 นางชนิภรณ์  ชลวานิช ครูโรงเรียนบา้นมาบกรูด             ประธานกรรมการ 
4.2 นางสาวจีรนนัท ์ ดีด่านคอ้ ครูโรงเรียนบา้นมาบกรูด             กรรมการ 
4.3 นางณฐัธิดา  ประจวบโชค  เจา้หนา้ท่ีธุรการ              กรรมการและเลขานุการ 

มีหนา้ท่ี ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลจดัท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา 2560  
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้
คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้น 
ถูกตอ้งตามสภาพความเป็นจริงท่ีสุด จดัส่งหน่วยงานตน้สังกดั จ านวน 1 เล่ม ภายในวนัท่ี 15 เมษายน  2561 
ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย อนัจะยงัส่งผลใหเ้ป็นไปตามทิศทางและวตัถุประสงคก์ารพฒันาการศึกษาสู่
มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
สั่ง ณ วนัท่ี  27   มีนาคม   พ.ศ. 2561 

 
 

(ลงช่ือ)........................................................ 
(นางเจตปรียา   ข  าเสถียร) 

       ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นมาบกรูด 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ของโรงเรียนบ้านมาบกรูด 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

.......................................... 

ตามท่ีโรงเรียนบา้นมาบกรูดไดจ้ดัท ารายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา 2560  
ระดบัปฐมวยัและการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นั้น  ขา้พเจา้และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดศึ้กษารายละเอียดของรายงานผลการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา(SAR)  ประจ าปีการศึกษา 2560  แลว้ปรากฏวา่มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

ขา้พเจา้และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบา้นมาบกรูด   เม่ือ วนัท่ี  13  มีนาคม  พ.ศ. 2561 ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบรายงานผลการพฒันา
คุณภาพการศึกษา(SAR)  ประจ าปีการศึกษา 2560  ดว้ยมติเป็นเอกฉนัทใ์ชร้ายงานต่อหน่วยงานตน้สังกดัและ
สาธารณชนได ้
 
 
 

ลงช่ือ................................................... 
(นายเฉลียว     โนรี) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบา้นมาบกรูด 

 
 
 

ลงช่ือ................................................... 
 (นางเจตปรียา     ข  าเสถียร) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นมาบกรูด 

 

 

 

 

59 



ประกาศโรงเรียนบา้นมาบกรูด 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ 

เร่ือง  ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
  โดยท่ีมีประกาศกฎใชก้ระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพฒันา

คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกบัมีนโยบายใหป้ฏิรูประบบการประเมินและการประกนั

คุณภาพทั้งภายในและภายนอกทุกระดบัก่อนจะมีการประเมินคุณภาพภายในรอบต่อไป จ าเป็นตอ้งปรับปรุง

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคลอ้งกนัจึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใชม้าตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวนัท่ี  ๑๖  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๔ 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

มาตรา ๙ (๓) ไดก้ าหนดการจดัระบบ  โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษา ให้ยึดหลกัส าคญัขอ้หน่ึง คือ มี

การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษาโดย

มาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากบัดูแลการศึกษาทุกระดบัทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและ

มาตรฐานการศึกษา และให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ีต้อง

ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองโดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ

เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพ

ภายนอก 

 กระทรวงศึกษาธิการไดอ้าศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา 

๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 

ประกอบกบัมีมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๙ เม่ือวนัท่ี ๒๖ สิงหาคม 

๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกนั

คุณภาพของภายในของสถานศึกษา เพื่อเป็นหลกัในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  หน่วยงานตน้สังกดั และ

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาทั้งประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ในการพฒันา ส่งเสริม  สนบัสนุน ก ากบัดูแลและ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
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 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ จึงประกาศใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ท่ีได้ปรับปรุง เพิ่ม เ ติม จากประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีประกาศ เม่ือวนัท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี 

 ทั้งน้ี  ใหใ้ชก้บัสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกโรงเรียน 

    ประกาศ  ณ  วนัท่ี  30  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 

 (นางเจตปรียา  ข  าเสถียร) 
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นมาบกรูด 
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ประกาศโรงเรียนบา้นมาบกรูด 

เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------------------------- 
โดยท่ีมีประกาศใชก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2553  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกนัคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกนัคุณภาพภายใน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั
เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง 
เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบบัลงวนัท่ี 11 
ตุลาคม 2559 โรงเรียนบา้นมาบกรูด จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผูป้กครองและประชาชนในชุมชน ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกนั เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อให้
การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบา้นมาบกรูด มีคุณภาพและมาตรฐานโรงเรียนบา้นมาบ
กรูดจึงไดก้ าหนดค่าเป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี เพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  30  มกราคม พ.ศ. 2560 
 
 
 
 

               (นางเจตปรียา  ข  าเสถียร) 
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นมาบกรูด 
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ภาพความส าเร็จตามโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏิบัตกิาร 
 
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  คร้ังที ่67  ระดับเขตพืน้ที่และระดับภาคกลางฯ 
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แข่งขันทกัษะวชิาการ  ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ สถาวร 
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ร่วมกจิกรรมเปิดบ้าน ย.ว.  ณ โรงเรียนคลองกิว่ยิง่วิทยา 
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เลอืกตั้งประธานนักเรียน 
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กจิกรรมวนัส าคัญต่าง ๆ 
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ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
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กจิกรรมแอโรบิคเพือ่สุขภาพ 
 

 

 

 
 
 

กจิกรรมกฬีาภายใน 
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กจิกรรมกฬีาภายนอก 
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กจิกรรมอยู่ค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
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กจิกรรมวนัผู้สูงอายุ 
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