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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเ รียน   มหาไถ่ ศึกษากุมภวาปี  ท่ีอยู่    466   หมู่  10   ถนนแชแล  ต าบลกุมภวาปี  
อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี   41110   สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2   โทรศัพท์  042-334437, 042-334439   
โทรสาร  042-334565 
 
เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1  ถึงระดับช้ัน  ประถมศึกษาปีท่ี 6 
ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ   นางสาวน้ าฝน  มงคลล้อม   
วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา  บริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งนี้ที่โรงเรียนต้ังแต่  1  พฤษภาคม  2556  ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  4  ปี   -  เดือน 
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนมหาไถ่ ศึกษากุมภวาปี   จัดต้ังขึ้นเมื่ อวัน ท่ี   16  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2541    
โดยพระสังฆราชยอด พิมพิสาร ประมุขแห่งสังฆมณฑลอุดรธานี  เป็นผู้รับมอบลงนาม บริหารโดยสมาชิก               
ของสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย กิจการโรงเรียนเริ่มต้นจากการเปิดสถานรับเล้ียงเด็ก  ซึ่งได้ขออนุญาตจาก             
กรมประชาสงเคราะห์ ปี พ.ศ. 2538 ตามใบอนุญาตเลขท่ี 1/2539 ได้เปิดรับเล้ียงเด็กครั้งแรกประมาณ
กลางเดือน พฤษภาคม 2539 มีเด็กจ านวน 13 คน และมีเด็กเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประมาณ 43 คน  จึงได้ขอขยาย 
ช้ันเรียนเพิ่มเป็นระดับช้ันอนุบาลเพื่อรองรับเด็กจากสถานรับเล้ียงเด็กอันนาเนอสเซอรี่ ในปี  พ.ศ. 2541  
และ ปี พ.ศ. 2544  ได้เปิดสอนในระดับประถมศึกษาโดยเริ่มต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  เล่ือนช้ันขึ้นจนถึง
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6  จนถึงปัจจุบัน ปีการศึกษา 2559  มีนักเรียน จ านวน  1,729  คน  

 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

ชุมชนในพื้นท่ี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีความเจริญทางเศรษฐกิจ มีกิจการร้านค้าในชุมชนเป็น
จ านวนมาก เป็นแหล่งธุรกิจท่ีมีประชาชนเดินทางมาติดต่อประสานงานเป็นประจ า อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมผลิต
น้ าตาลขนาดใหญ่ ธนาคารพาณิชย์ ซูเปอร์มาเกตขนาดใหญ่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท าให้ประชากรในชุมชน
มีหลากหลายอาชีพ ในส่วนของชุมชนรอบนอกจะประกอบอาชีพชาวไร่เป็นส่วนใหญ่ คือ ไร่อ้อย และไร่มัน
ส าปะหลัง เพื่อป้อนผลผลิตเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม 
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1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 
 1)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้อ านวยการ 
รอง

ผู้อ านวยการ 
ครูผู้สอน 

พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อื่นๆ 
ปีการศึกษา 

2559 
1 - 53 - - 27 

 
2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

5%
6%

63%

23% 3%

                                            

 
 
3) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาชาวิชา จ านวน ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์) 
1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. คณิตศาสตร์ 1 24 
3. วิทยาศาสตร์ 5 22 
4. ภาษาไทย 3 21 
5. ภาษาอังกฤษ 5 24 
6. พลศึกษา 3 20 
7. นาฏศิลป์ 2 24 
8. ปฐมวัย 17 24 
9. อื่นๆ 25 22 

รวม 62  
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1.3  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2559  รวม  1,729  คน 
 

ระดับช้ัน 
 

จ านวนห้อง เพศ รวม เฉล่ียต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.1 3 66 54 120 40.0 
อ.2 5 98 97 195 39.0 
อ.3 5 92 97 189 37.8 
รวม 13 256 248 504  
ป.1 5 113 106 219 43.8 
ป.2 5 97 113 210 42.0 
ป.3 5 112 103 215 43.0 
ป.4 5 111 95 206 41.2 
ป.5 5 99 98 197 39.4 
ป.6 4 86 92 178 44.5 
รวม 29 618 607 1,225  

รวมทั้งหมด 42 874 855 1,729  
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1 4  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 – ประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2559 
 

 
 

1.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test :  NT ) 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ประจ าปีการศึกษา  2559 
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จ าแนกผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน (O - NET) 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 
ปีการศึกษา 2558- 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
 

1 6  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2559 

  
 

จ านวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 
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1.7  ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 

แหล่งที่ได้รับ จ านวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ 15,181,001.81 
- เงินนอกงบประมาณ 12,742,187.50 
รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน      27,923,189.31 

 

1.8  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   

 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ .รอบสาม  
เมื่อวันท่ี ๑ - ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษามีการประเมิน ๓ 
กลุ่มตัวบ่งช้ี คือ กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมิน
โดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 
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  ๑๓.๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ปี) น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่ได้ ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป 10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 35.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 15.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.94 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

               และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบง่ชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 97.44 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (๓ – ๕ ปี) ประเภทโรงเรียน  

                 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 97.44  คะแนน  

                    มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
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การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 

                    ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป                                   ใช่         ไม่ใช่ 

                    มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ึนไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้                             ใช่         ไม่ใช่ 

                    ไม่มีตัวบง่ชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน             ใช่         ไม่ใช่         

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ปี) 

                    สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

   

 

 ๑๓.๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนนที่ได้ ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.70 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.49 ดีมาก 

ตัวบง่ชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 10.00 8.87 ดี 

ตัวบง่ชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.00 ดี 

ตัวบง่ชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 17..00 ดี 

ตัวบง่ชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 

ตัวบง่ชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
               และต้นสังกัด 

5.00 4.94 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

               และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 
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การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 90.80 ดี 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป                ใช่         ไม่ใช่ 

สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ึนไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้            ใช่        ไม่ใช่ 

ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน       ใช ่       ไม่ใช่         

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

                    สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
จุดเด่น 

๑. สถานศึกษามีแผนงาน ก าหนดโครงการเพื่อพัฒนาตามมาตรฐาน 18 มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน 
มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา 
รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย รู้จักระมัดระวังตนเอง ห่างไกลยาเสพติด และมีความซาบซึ้ง
ในคุณค่า อารมณ์ ความรู้ สึกในส่ิงท่ีดีงาม จนเป็นลักษณะนิสัยด้านศิลปะ กีฬา ดนตรี               
และนาฏศิลป์ เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ นักเรียนท่ีดีของสถานศึกษา และรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์              
ต่อสังคม มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถด้านการคิด สามารถปรับตัวเข้ากับ
ผู้อื่นและสังคมได้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 และสามารถพัฒนา
เอกลักษณ์ของผู้เรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปีจนเป็นท่ีรู้จักในเรื่อง “พัฒนาการคิดอ่าน
เขียน ผู้เรียน มีคุณธรรม” 

๒. สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ บริหารงาน            
แบบกระจายอ านาจ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
มีการตรวจสอบถ่วงดุล มีความโปร่งใส มีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลเป็นท่ีพึงพอใจของ            
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้บริหารงานทุกคน มีความมุ่งมั่น และอุทิศตนในการท างาน ปฏิบัติตนตาม
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จรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ี ดีแก่ชุมชน ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

๓. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ก าหนด 18 
มาตรฐาน การประกันคุณภาพภายในไว้ โดยหน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษารับรู้
ร่วมกัน มีระบบข้อมูลสารสนเทศทันต่อการใช้งาน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ท่ีใช้ผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) มีการพัฒนาการท่ีลดลงมาเป็นระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน  และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
และภาษาต่างประเทศ ท่ีใช้ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีพัฒนาการท่ีลดลงมาเป็นระดับ
คุณภาพต้องปรับปรุง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และศิลปะ            
ใช้ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีการพัฒนาการท่ีลดลงมาเป็นระดับคุณภาพพอใช้ 

2. ครูฝึกทักษะให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ ในรูปแบบต่างๆ ท่ีหลากหลายน้อย ไม่ได้สอนเสริมโดยการ
ประมวลความรู้เป็นช่วงช้ันให้กับผู้เรียน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ ศ  ๒๕๕๓ 

          ๑  ด้านผลการจัดการศึกษา 

 ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร โดยยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ท่ีมีพัฒนาการลดลงมาเป็นระดับ
คุณภาพพอใช้ให้มีพัฒนาการท่ีดีขึ้น 

 

          ๒  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

 - 
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          ๓  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ 

 ครูควรฝึกทักษะให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้คุ้นเคยกับค าส่ังท่ีหลากหลายในการ
ท าแบบทดสอบท้ังแบบปรนัยและอัตนัย สอนเสริมโดยการประมวลความรู้เป็นช่วงช้ันให้กับผู้เรียน เพื่อยกระดับ
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จัดท านวัตกรรมอุปกรณ์เพื่อช่วยลดน้ าหนักเด็กอ้วน โดยใช้ยางยืด 
บันไดลิง และรั้วกระโดด เป็นการเพิ่มการเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน ซึ่งนอกจาก
จะเป็นการออกก าลังกาย ท่ีท าให้สุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังช่วยให้เกิดการไหลเวียนของโลหิต และระบบหายใจ
กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงด้วย  ส่งผลให้ผู้เรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนลดลง และผู้เรียนท่ีสามารถควบคุมน้ าหนักจน
มีภาวะโภชนาการสมส่วน ท าให้สุขภาพแข็งแรง ช่วยให้ระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบการหายใจ และกล้ามเนื้อ
หัวใจแข็งแรง ซึ่งท าให้มีการเจริญเติบโตแข็งแรงตามวัย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชนในการ
ลดน้ าหนักโดยการออกก าลังกาย และสถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
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ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย  11 มาตรฐาน 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศกึษาปฐมวัย 

ด้านที่  ๑  มาตรฐานด้านคณุภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน 
๑.๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายหนนูอ้ยวัยใส 
  - กิจกรรมร้องเล่นเต้นสนุก 
  - กิจกรรมกีฬาสี 
  - กิจกรรมหนูน้อยรักความสะอาด 
  - ช่ังน้ าหนัก  วัดส่วนสูง  
  - แปรงฟัน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/

ครูที่อยู่ใน         
ระดับ 3  ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียน/
ครูทั้งหมด 

ร้อยละ/ระดับ 
ที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก คะแนนที่ได้ 

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย (5 คะแนน) 

   5.00 4.70 

1.1   มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน  (1 คะแนน) 

380 504 73.4 1.00 0.70 

1.2  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  
(1.5 คะแนน) 

492 504 97.6 1.50 1.50 

1.3  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  
(1.5 คะแนน) 

499 504 99.0 1.50 1.50 

1.4  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  
(1 คะแนน) 

488 504 96.8 1.00 1.00 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คะแนนที่ได้  4 70  ระดับคุณภาพ  5  แปลความหมาย ดีเยี่ยม 
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  - ตรวจสุขภาพนักเรียน 
  - กิจกรรมหนูน้อยระวงัภัย 
  - รณรงค์ป้องกันโรคระบาด 
  - รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
  - ลงช่ือรับเด็กกลับบ้าน 
 

๒. เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
ค าช้ีแจง  ให้กาเครื่องหมาย  √ ลงใน (   )  เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงานท่ีพบ 
            และเพิ่มเติมในช่องอื่น ๆ 

()  สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก      ()  บันทึกน้ าหนัก ส่วนสูงของเด็ก  
()  บันทึกผลการจัดประสบการณ์  ()  แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
(   )  ผลการสังเกตส่ิงแวดล้อมภายใน/ภายนอกโรงเรียน...................................................... 

 
     ๓. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนได้ส่งเสริมให้มีการการจัดท าโครงการต่างๆเพื่อช่วยในการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ
ท้ัง ๔ ด้านท่ีดีสมวัย ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา มีการจัดท าโครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกายหนูน้อยวัยใส ให้มีการสุขภาพดี โดยการช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง กิจกรรมกี ฬาสี
สัมพันธ์ Walk Rally กิจกรรมหนูน้อยระวังภัย รณรงค์ต่อต้านสารเสพติด ให้ความรู้และป้องกันโรค
ระบาด ซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

 
4   ผลการพัฒนา  

  ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านต่างๆท่ีดีเหมาะสมกับวัย สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีน้ าหนัก  
ส่วนสูง สมส่วนตามวัย ร่าเริงแจ่มใส  ดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรคระบาด 
อุ บั ติ เ ห ตุ  แ ล ะ ส่ิ ง เ ส พ ติ ด  รู้ จั ก ป้ อ ง กั น ต น เ อ ง จ า ก โ ร ค ภั ย ไ ด้ อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม กั บ วั ย  
 

 5. แนวทางการพัฒนา 

  ควรมีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา                 
ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ             
และการจัดกิจกรรม ควรมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น 
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มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/

ครูที่อยู่ใน         
ระดับ 3  ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียน/
ครูทั้งหมด 

ร้อยละ/ระดับ 
ที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก คะแนนที่ได้ 

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
และจิตใจ (4 คะแนน) 

   4 00 5 00 

2.1  ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง              
(2 คะแนน) 

501 504 99.40 2.00 2.00 

2.2  มีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออก         
(1 คะแนน) 

494 504 98.01 1.00 1.00 

2.3  ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับ
วัย (1 คะแนน) 

504 504 100.00 1.00 1.00 

2.4  ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และ
รักธรรมชาติ (1 คะแนน) 

501 504 99.40 1.00 1.00 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 คะแนนที่ได้  5 00  ระดับคุณภาพ  5  แปลความหมาย  ดีเยี่ยม 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน 
1.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจหนูน้อยวัยใส 

- กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
  - กิจกรรมเวทีคนเก่ง 
 - เล่าข่าว 
  - เล่านิทาน 
  - เพลงประกอบท่าทาง 
  - Brain  Gym 
  - ภาษาอังกฤษ English today 

 
2   เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
 ค าช้ีแจง  ให้กาเครื่องหมาย  √ ลงใน (   )  เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงานท่ีพบ               
                 และเพิ่มเติมในช่องอื่น ๆ 
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()  บันทึกพฤติกรรมเด็ก     ()  ช้ินงาน / ผลงานเด็ก 
()  แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผลหลังสอน 
()  ภาพถ่าย    ()  บันทึกพัฒนาการเด็ก 
 (   )  อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................................................. 

 
3. วิธีการพัฒนา 

   ทางโรงเรียนได้ด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจหนูน้อยวัยใส            
ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ เช่น กิจกรรมบัณฑิตน้อย, กิจกรรมเวทีคนเก่ง, เล่านิทาน, เล่าข่าว, เต้นประกอบ
เพลง, Brain Gym และ English today จนบรรลุตามจุดมุ่งหมายตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เด็กมี
ลักษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางอารมณ์ จิตใจ และความรู้สึกท่ีเหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริง 
แจ่มใส มีความรู้ สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจกล้าแสดงออกและควบคุมการแสดงออก                
ของอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัยเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนช่ืนชมศิลปะ ดนตรี           
การเคล่ือนไหว รักธรรมชาติ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์และ                
มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาต่อไป 

 
  4  ผลการพัฒนา 

   เด็กมีพฤติกรรม ร่าเริง สดช่ืน แจ่มใส แสดงออกถึงการยอมรับและช่ืนชมความสามารถและ
ผลงานของตนเอง ได้เหมาะสมในหลาย ๆ สถานการณ์อย่างสม่ าเสมอ มีพฤติกรรมมั่นใจในตนเอง กล้า
พูด กล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่ างเหมาะสมใน
หลายๆ สถานการณ์แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ อดทน อดกล้ันได้
เหมาะสมตามวัย เด็กแสดงความช่ืนชมและความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีความสุขขณะท างานศิลปะ 
มีความสุขกับเสียงเพลงและกิจกรรมด้านดนตรี การท าท่าทางประกอบ ร้องเพลงฟังเพลง การเค าะ
จั งหวะ  มี ค ว าม สุขกั บก าร เค ล่ื อน ไหวต าม จิตน าการ  สน ใจ ธ ร รม ชา ติและ ส่ิ ง แ วด ล้อ ม  
 

 5. แนวทางการพัฒนา 

 เด็กควรได้รับการพัฒนาในด้านอารมณ์-จิตใจเป็นอย่างมาก เพราะการท่ีเด็กจะเกิดการเรียนรู้ 
ได้ดี จะขึ้นอยู่กับอารมณ์และจิตใจของเด็กเป็นส่วนมาก ถ้าอารมณ์และจิตใจของเด็กดีก็จะส่งผลท าให้การ
เรียนรู้ได้ดีทุกด้าน ฉะนั้นครูผู้สอนควรค านึงถึงการจัดกิจกรรมแรกให้เด็กควรจะเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ทางด้านอารมณ์ – จิตใจของเด็ก คือ เสียงดนตรีหรือเพลงทุกวัน เพราะดนตรีหรือเพลงนั้นท าให้เด็ก          
มีอารมณ์ - จิตใจท่ีดีซึ่งจะส่งผล ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในวัยนั้นๆ ได้ดีท่ีสุด 
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มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน 

1.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมหนูน้อยวัยใส 
  - กิจกรรมวันส าคัญของไทย 
  - วันไหว้ครู 
  - วันแม่แห่งชาติ 
  - วันลอยกระทง 
  - วันพ่อแห่งชาติ 
  - วันเด็กแห่งชาติ 
  - กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
  - มิสซาเปิดภาคเรียน 
  - วันเข้าพรรษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/

ครูที่อยู่ใน         
ระดับ 3  ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียน/
ครูทั้งหมด 

ร้อยละ/ระดับ 
ที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก คะแนนที่ได้ 

มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม                 

                  (5 คะแนน) 
   5.00 5 00 

3.1  มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งของพ่อแม่ 
ครูอาจารย์ (2 คะแนน)     

493 504 97.8 2.00 2.00 

3.2  มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน                
(1 คะแนน) 

498 504 98.8 1.00 1.00 

3.3  เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้   
(1 คะแนน)   

492 504 97.6 1.00 1.00 

3.4  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนับถือ (0.5 คะแนน) 

500 504 99.2 0.50 0.50 

3.5  ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามคุณธรรม  
5 ประการของโรงเรียน (HRK)        
(0.5 คะแนน) 

504 504 100.0 0.50 0.50 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 คะแนนที่ได้  5 00  ระดับคุณภาพ  5  แปลความหมาย ดีเยี่ยม 
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  - ฉลองนักบุญอันนาและฉลองวัดนักบุญอันนา 
  - วันคริสต์มาส 
  - มิสซาปิดภาคเรียน 
  - กิจกรรม  walk  rally 
 

2   เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
 ค าช้ีแจง  ใหก้าเครื่องหมาย  √ ลงใน (   )  เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงานท่ีพบ                    
     และเพิ่มเติมในช่องอื่น ๆ 
()  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก     (   )  บันทึกค าพูดของเด็ก 
()  สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก   ()  ผลงานเด็ก 
()  โล่/เกียรติบัตร/รางวัล/ภาพถ่าย   ()  รายงานสรุปโครงการ กิจกรรม 
(    )  อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................................................. 

 
 3. วิธีการพัฒนา 

มีการจัดท าโครงการต่างๆเพื่อช่วยในการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้านท่ีดีสมวัย มีการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมตามวันส าคัญต่างๆท้ังทางศาสนาและวันส าคัญต่างๆของไทย 
ปลูกฝังคุณธรรม – จริยธรรม ความมีวินัยในตนเอง การท างานร่วมกับผู้อื่น ผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดขึ้น
ตลอดปีการศึกษา 

 
4   ผลการพัฒนา 

  ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัยปฏิบัติตนตามข้อตกลงได้ มีความช่ือสัตย์สุจริต ช่วยเหลือผู้อื่นรู้จักการ
รอคอยแบ่งปัน เล่นและท างานกับผู้อื่นได้ดี สามารถประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม              
ตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา สามารถไหว้ได้อย่างถูกต้อง พูดจาไพเราะและมีพัฒนาการด้านต่างๆ
เหมาะสมกับวัย 

 
 5. แนวทางการพัฒนา 

 ควรมีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและต่อเนื่องตลอด           
ท้ังปีการศึกษา เพื่อเป็นการปลูกฝังในด้านระเบียบวินัย มารยาทด้านต่างๆและเรียนรู้วัฒนธรรมไทย          
และศาสนาผ่านการท ากิจกรรมให้มากยิ่งขึ้น 
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มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/

ครูที่อยู่ใน         
ระดับ 3  ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียน/
ครูทั้งหมด 

ร้อยละ/ระดับ 
ที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก คะแนนที่ได้ 

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา  (5 คะแนน)             5.00 5 00 

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ 
และรักการเรียนรู ้(1 คะแนน) 

495 504 98.2 1.00 1.00 

4.2 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู ้      
(1 คะแนน) 

490 504 97.2 1.00 1.00 

4.3 มีทักษะภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย   
(1 คะแนน) 

493 504 97.8 1.00 1.00 

4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร ์(1 คะแนน) 

498 504 98.8 1.00 1.00 

4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์                     
(1 คะแนน) 

485 504 96.2 1.00 1.00 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 คะแนนที่ได้  5 00  ระดับคุณภาพ  5  แปลความหมาย ดีเยี่ยม 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน 
1.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาหนนู้อยวัยใส 
  - กิจกรรมโครงงานสร้างสรรค์ 
  - กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน 
  -  หนูน้อยนักอ่านประจ าเดือน 
  - แข่งขันการอ่าน 
  - แข่งขันคณิตคิดเร็ว 
  - English to day 
  - กิจกรรมท่องโลกด้วยเทคโนโลยี 
  - กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ (ocop) 
  - กิจกรรมหนูน้อยนักส ารวจ 
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2   เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
 ค าช้ีแจง  ให้กาเครื่องหมาย  √ ลงใน (   )  เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงานท่ีพบและเพิ่มเติม 
     ในช่องอื่นๆ 
  ()  แฟ้มสะสมผลงานเด็ก     ()  ผลจากการท ากิจกรรมโครงการท่ีส่งเสริมสนับสนุน 
  ()  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ  ()  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
  ()  โล่/เกียรติบัตร/รางวัล/ภาพถ่าย ()  รายงานสรุปโครงการ กิจกรรม  
  (    )  อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................................. 
 

 3. วิธีการพัฒนา 

จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง จัดท าแผนการเรียนการสอนโดยมีส่ือการเรียน           
การสอนที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  เรียนรู้เร่ืองราวเกี่ยวกับ 
Asian ปลูกฝังให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดรวบยอด คิดวิเคราะห์ ตลอดจนการใช้
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ  น าสื่อเทคโนโลยีด้านไอที มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนมากขึ้น  
 

4   ผลการพัฒนา  

  เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆท่ีดี สนใจใฝ่เรียนรู้ สามารถสนทนาซักถามในเรื่องต่างๆท่ีตนเองสนใจ 
มีทักษะในด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สามารถสนทนาส่ือสารภาษาอังกฤษกับ 
ครูต่างชาติได้อย่างเหมาะสมกับวัย มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ผ่านการปฏิบัติจริง จากกิจกรรม           
ท่ีตนเองท าได้ 

  

 5. แนวทางการพัฒนา 

  ควรมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน ส่งเสริมให้เด็ก             
ได้เรียนรู้และส่ือสารภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น มีการจัดท าส่ือการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและ
มีส่ือท่ีเป็นไอทีมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาทักษะต่างๆเพิ่มมากข้ึน 
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ด้านที่  ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศกึษา   

มาตรฐานที่  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/

ครูที่อยู่ใน 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียน/
ครูทั้งหมด 

ร้อยละ/ระดับ 
ที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก คะแนนที่ได้ 

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล (20 คะแนน) 

   20 00 20.00 

5.1  ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ ์(2 คะแนน)  

  5 2.00 2.00 

5.2  ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล           
(2 คะแนน) 

  5 2.00 2.00 

5.3  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัย   
เชิงบวก (2 คะแนน)   

 

5 

 

2.00 

 

2.00 

5.4  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก       
(2 คะแนน) 

  
 

5 

 

2.00 

 

2.00 

5.5  ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็ก
แก่ผู้ปกครอง (2 คะแนน) 

  
 

5 

 

2.00 

 

2.00 

5.6  ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรบัการ
จัดประสบการณ์ (2 คะแนน) 

 

  
 

5 

 

2.00 

 

2.00 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/

ครูที่อยู่ใน 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียน/
ครูทั้งหมด 

ร้อยละ/ระดับ 
ที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก คะแนนที่ได้ 

5.7  ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา (2 คะแนน)   

 

5 

 

2.00 

 

2.00 

5.8  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง  (2 คะแนน)     

 

5 

 

2.00 

 

2.00 

5.9  ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถใน
ด้านการศึกษาปฐมวัย (2 คะแนน) 

  5 2.00 2.00 

5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก   
(1.5 คะแนน) 

  5 1.50 1.50 

5.11 ครูร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความเป็น
น้ าหน่ึงใจเดียวกันในการท างานและ
การอยู่ร่วมกัน (HRK) (0.5 คะแนน) 

  5 0.50 0.50 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 คะแนนที่ได้  20 00  ระดับคุณภาพ  5  แปลความหมาย  ดีเยี่ยม 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน 
1.1  โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
- กิจกรรมนิเทศการสอน 
- กิจกรรมผลิตส่ือการเรียนการสอน 
- กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน 

 
2   เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงาน 

 ค าช้ีแจง  ให้กาเครื่องหมาย  √ ลงใน (   )  เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงานท่ีพบ 

                  และเพิ่มเติมในช่องอื่น ๆ 
  ()  หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย   ()  แผนการจัดประสบการณ์ 
  ()  แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ()  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
  ()  เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก  ()  ช้ินงาน/ผลงานเด็ก 
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  ()  บันทึกการสอนของครู   ()  รายงานผลการพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล 
  ()  ข้อตกลง/แนวปฏิบัติในห้องเรียน  ()  แบบส ารวจข้อมูล ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
   ()  แบบประเมินการใช้ส่ือ                  ส่ือ แบบประเมิน  แหล่งเรียนรู้ ทะเบียน 
 ()  ส่ือตามมุมประสบการณ์   ()  เอกสารแสดงการรายงานกับผู้ปกครอง 
  ()  รายงานการวิจัยในการพัฒนาเด็ก  ()  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
  ()  โครงการ กิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ()  สมุดเย่ียม สมุดนิเทศ 
  ()  แฟ้มพัฒนางานของคร ู   ()  บันทึก/การติดต่อสัมพันธ์กับผู้ปกครอง 
  ()  สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก   ()  ผลจากการท ากิจกรรมโครงการท่ีส่งเสริม 
                          สนับสนุน 
 (   )  อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................................................                  
         .................................................................................................................................... 

 

 3. วิธีการพัฒนา 

  มีการการจัดท าแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับผู้เรียน
ตลอดปีการศึกษา มีการจัดนิเทศการสอนปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ตลอดจนมีการประเมินก่อน            
และหลังการสอน  ท าการประเมินผู้เรียน อบรมและจัดท าส่ือการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียน
ตลอดปีผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก มีการประชุมผู้ปกครองและจัดท าสารสัมพันธ์บ้าน
โรงเรียนอีกท้ังได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อปรึกษาหารือในการร่วมกันพัฒนานักเรียน 
 
 4  ผลการพัฒนา  

  ครู ผู้สอนสามารถจัดท าแผนการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษารวมท้ังส้ิน 40 สัปดาห์           
เข้ารับการนิเทศการสอน สามารถประเมินผู้เรียนท้ังรายกลุ่มและรายบุคคลได้ รู้และเข้าใจในเรื่องของ
พัฒนาการของผู้เรียน เข้าอบรมและจัดท าส่ือการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา ตลอดจนเข้าร่วม
ประชุมผู้ปกครอง และออกเยี่ยมบ้านพร้อมจัดท าสารสัมพันธ์บ้านโรงเรียนตลอด ปีการศึกษา ผู้ปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ครูสามารถจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
และบริเวณโดยรอบให้เหมาะสมและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีแก่ผู้เรียนได้  

 

 5. แนวทางการพัฒนา 

  ควรมีการอบรมและพัฒนาปรับปรุงแก้ไขส่ือท่ีมีอยู่ให้สามารถใช้ได้ ตลอดจนมีส่ือท่ีหลากหลาย
และมีความเหมาะสมเพียงพอต่อผู้เรียน  ครูควรใช้ส่ือท่ีเป็นไอทีมากขึ้น 
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มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/

ครูที่อยู่ใน         
ระดับ 3  ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียน/
ครูทั้งหมด 

ร้อยละ/ระดับ 
ที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก คะแนนที่ได้ 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล (20 คะแนน) 

    
 20 00 20.00 

6.1  ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด         
       การศึกษา  ปฐมวัย (3 คะแนน) 

  
5 3.00 3.00 

6.2  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ 
       ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก 
       ปฐมวัย (3 คะแนน) 

  
5 3.00 3.00 

6.3   ผู้บริหารใช้หลักการบรหิารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลการประเมิน
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ (3 คะแนน) 

  

5 3.00 3.00 

6.4   ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษา 
        ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา         
        คุณภาพสถานศึกษา (3 คะแนน) 

  
5 3.00 3.00 

6.5   ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
        ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  
        (3 คะแนน) 

  
5 3.00 3.00 

6.6   ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง         
        วิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษา 
        ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา         
        (2 คะแนน) 

  

5 2.00 2.00 

6.7   เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล         
        การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย  
        (2 คะแนน) 

  
5 2.00 2.00 

6.8   ผู้บริหารมีการสร้างขวัญและก าลังใจ 
        ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน (HRK)           
        (0.5 คะแนน) 

  
5 0.50 0.50 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/

ครูที่อยู่ใน         
ระดับ 3  ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียน/
ครูทั้งหมด 

ร้อยละ/ระดับ 
ที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก คะแนนที่ได้ 

6.8   ผู้บริหารน าหลักธรรมของคริสต์ศาสนา          
        การบริหารจัดการ (HRK)  
        (0.5 คะแนน) 

  
5 0.50 0.50 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 คะแนนที่ได้  20 00  ระดับคุณภาพ  5  แปลความหมาย  ดีเยี่ยม 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน 
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา  

-  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 

 - ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
- Action Plan 
- ค าส่ังแต่งต้ังบุคลากรเข้าปฏิบัติหน้าท่ี 
- เย่ียมช้ันเรียน 

-  กิจกรรมขวัญและก าลังใจบุคลากร 

- ของขวัญวนัเกิด / รางวัลผลงาน 
- สวัสดิการเส้ือผ้า / อาหาร 
- เย่ียมบ้านครู 

-  กิจกรรมประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

2   เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
 ค าช้ีแจง  ให้กาเครื่องหมาย  √ ลงใน (   )  เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงานท่ีพบ 
                       และเพิ่มเติมในช่องอื่น ๆ 
  ()  แผนปฏิบัติการประจ าปี  ()  บันทึกการประชุม ค าส่ังการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
  ()  รายงานการประเมินภายนอก ()  รายงานประจ าปี  
  ()  สมุดนิเทศ/สมุดหมายเหตุรายวัน/สมุดเย่ียมของโรงเรียน 
  ()  แฟ้มสะสมงานของครู/ผู้บริหารสถานศึกษา  ()  แฟ้มประกาศนียบตัร/รางวัลต่างๆ 
  ()  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
  ()  รายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
  ()  หนังสือติดต่อประสานงาน สถิติการใช้ห้องสมุด สถิติการยืมหนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย 
  ()  หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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  ()  รายงานโครงการกิจกรรม 
  ()  ป้าย แผนภูมิการจัดโครงสร้างองค์กร ป้ายแสดงแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ป้ายนิเทศ          
         ติดตามก ากับงาน 
  (   )  ผลงานท่ีปรากฏตามสภาพจริงท่ีแสดงถึงความสามารถในการให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ  
            ความเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  (   )  อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................................. 
 

 3. วิธีการพัฒนา 

ผู้บริหารได้ด าเนินงานการนิเทศภายใน จัดส่งครูและบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ การท างานตามท่ีรับผิดชอบ ผู้บริหารให้ความส าคัญในการประชุม/อบรม/สัมมนา                 
ตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัด แต่งต้ังครูและบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ อย่างเหมาะสมตามความสามารถ
และประสบการณ์ ผู้บริหารเป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ใช้ผลการวิจัยในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารไปร่วมงานของชุมชน          
เช่น พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ                
พิธีถวายความร าลึกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีถวายพวงมาลาในวัน          
ปิยมหาราช ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ                  
เป็นผู้น าในการประชุมครูประจ าเดือน กรรมการบริหารภายในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และคณะครูในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ผู้บริหาร
มีการส ารวจความพึงพอใจ ของครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและรายงานผล           
การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนทุกส้ินปีการศึกษา 

 

 4  ผลการพัฒนา  

ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ในอนาคต กระตุ้นครูและบุคลากร           
ให้ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู 
ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้รับความรู้ แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ น าผลการประเมิน          
มาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารจัดการการศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน พึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาอย่างเต็มความสามารถ 
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  5. แนวทางการพัฒนา 

  ก าหนดแผนพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของโรงเรียนให้มีความหลากหลาย        
และท่ัวถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดประชุมนิเทศติดตามงาน ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
บริหารงานของโรงเรียน ให้มีการน าผลการวิจัยและผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา          
มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/

ครูที่อยู่ใน         
ระดับ 3  ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียน/
ครูทั้งหมด 

ร้อยละ/ระดับ 
ที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก คะแนนที่ได้ 

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา                       
          (20 คะแนน) 

   20 00 20 00 

7.1   มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา และน าสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (4 คะแนน) 

  5 4.00 4.00 

7.2   มีระบบกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย (4 คะแนน)           

  5 4.00 4.00 

7.3   จัดกิจกรมเสริมสร้างความตระหนักรู้        
และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย       
(4 คะแนน)      

  5 4.00 4.00 

7.4   สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถ่ิน 
(4 คะแนน) 

  5 4.00 4.00 

7.5   จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน (3.5 คะแนน) 

  5 3.50 3.50 

7.6   ครูร่วมสร้างบรรยากาศแหง่ความเป็น
น้ าหน่ึงใจเดียวกันในการท างานและการ
อยู่ร่วมกัน (HRK) (0.5 คะแนน) 

  5 0.50 0.50 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 คะแนนที่ได้  20 00  ระดับคุณภาพ  5  แปลความหมาย  ดีเยี่ยม 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน 
1.1 โครงการพัฒนาแนวการจัดการศึกษาปฐมวัย 

   - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
   - กิจกรรมพ่อแม่ช่วยสอนลูก 
 

1 เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
ค าช้ีแจง  ให้กาเครื่องหมาย  √ ลงใน (   )  เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงานท่ีพบ                   

     และเพิ่มเติมในช่องอื่น ๆ 

()  หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
()  สรุปผลและรายงานการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
()  ค าส่ัง บันทึกแต่งต้ังหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบหรือด าเนินงาน 
()  แผนผังหรือแผนภูมิท่ีแสดงระบบและกลไกเพื่อให้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความตระหนักและ 
       เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
()  บันทึกการประชุมครู บันทึกการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย บันทึกการประชุมคณะกรรมการ 
        สถานศึกษา 
()  เอกสาร คู่มือ แนวปฏิบัติของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย คู่มือ คณะกรรมการสถานศึกษา 
()  รายงานโครงการ รายงานการประชุม อบรมประชุมสัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
()  แผ่นพับ แผ่นปลิว การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน 
()  ภาพถ่าย เช่น การอบรมหรือประชุมผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา การศึกษาดูงานด้าน 
       การศึกษาปฐมวัย เป็นต้น 
()  แผนการจัดประสบการณ์   ()  แผนการจัดประสบการณ์ 
()  เอกสารรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ()  รายงานผลการประเมินกิจกรรม โครงการ 
()  สมุดบันทึกการประชุมผู้ปกครอง สมุดบันทึกการประชุม ภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง บันทึกรายงาน         
       การประชุม ค าส่ังต่างๆ 
()  หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้น าชุมชน และบุคคลในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
()  ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้ 
()  ป้ายกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ป้าย บอร์ด การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 
()  เอกสารหลักฐานการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เช่น หนังสือขอบคุณ เกียรติบัตร โล่รางวัล 
()  บัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์   ()  ทะเบียนส่ือการเรียนรู้ 
(   )  อื่น ๆ (ระบุ).......................................................................................................................................               
        ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3. วิธีการพัฒนา 

        การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ได้ท าการจัดการศึกษาภายในของโรงเรียน โดยก าหนด
โครงสร้างการบริหารงานตามสายงานและก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน พร้อมกับสนับสนุนการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามโครงการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัย               
แก่นักเรียน พัฒนาการท้ัง 4 ด้านของนักเรียน มีการจัดท าวารสารประจ าปี 2559 ประชาสัมพันธ์            
ผลการด าเนินงานต่อชุมชนและรายงานการจัดการเรียนการสอนต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 
4   ผลการพัฒนา 

 จากการที่ได้ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆท่ีวางแผนไว้ผู้บริหารได้วางแผนโครงสร้าง         
การบริหารงานในระดับปฐมวัยท่ีชัดเจนมีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบมีความเหมาะสมตามภาระงาน               
ท าให้การด าเนินงานมีความรวดเร็วคล่องตัว และมีการจัดสรรหาครูได้เพียงพอต่อการจัดการเรียน             
การสอนแก่ผู้เรียน มีการจัดหาเพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน               
มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มีการช้ีแจงและท าความเข้าใจ         
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้ปกครองได้รับทราบควบคู่กับทางโรงเรียน มีมาตรการดูแล           
ความเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักเรียนและมีรายงานการด าเนินงานแก่ ผู้บริหารและ
คณะกรรมการสถานศึกษาตามก าหนดเวลาได้ 

 
 5. แนวทางการพัฒนา 

ในอนาคตมีแนวทางในการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย  ควรมีการหมุนเวียนงานเพื่อให้บุคลากร
ครูมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ท่ีหลากหลายในภาระงานและต้องพัฒนาสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนานักเรียนท้ัง 4 ด้าน รวมท้ังจัดให้มี
การเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน พัฒนาการคิด อ่าน เขียนคล่องได้ เพื่อให้ผู้เรียน
มีความพร้อมท่ีจะเรียนในช้ันสูงต่อไป 
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มาตรฐานที่  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/

ครูที่อยู่ใน 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียน/
ครูทั้งหมด 

ร้อยละ/ระดับ 
ที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก คะแนนที่ได้ 

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง (5 คะแนน) 

   5.00 5 00 

8.1   ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา (1 คะแนน) 

  5 1.00 1.00 

8.2   จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง่
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (1 คะแนน)         

  5 1.00 1.00 

8.3   จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ      
(0.5 คะแนน) 

  5 0.50 0.50 

8.4   ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  (0.5 คะแนน) 

  5 0.50 0.50 

8.5   น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
(0.5 คะแนน) 

  5 0.50 0.50 

8.6   จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 
(0.5 คะแนน) 

  5 0.50 0.50 

8.7  ผู้บริหารมีการสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน (HRK)     
(0.5 คะแนน) 

  5 0.50 0.50 

8.8 ผู้บริหารมีการน าหลักธรรมของครสิต์
ศาสนามาใช้ในการบริหารจัดการ (HRK) 
(0.5 คะแนน) 

  5 0.50 0.50 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/

ครูที่อยู่ใน 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียน/
ครูทั้งหมด 

ร้อยละ/ระดับ 
ที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก คะแนนที่ได้ 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 8 คะแนนที่ได้  5 00  ระดับคุณภาพ  5  แปลความหมาย  ดีเยี่ยม 

 

     1  ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน 
  1.1  โครงการประกันคุณภาพภายใน 
   -  กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน 
  -  มาตรฐานสถานศึกษา 
   -  แผนพัฒนาสถานศึกษา 
   -  รายงานคุณภาพภายใน (SAR) 

 

2   เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
          ค าช้ีแจง  ให้กาเครื่องหมาย  √ ลงใน (   )  เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงานท่ีพบ 
                       และเพิ่มเติมในช่องอื่น ๆ 
  ()  ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  ()  หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย/เอกสารมาตรฐานของสถานศึกษา 
  ()  เอกสารแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและสถานศึกษาท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
  ()  ค าส่ังมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ 
  ()  รายงานประจ าปีของโรงเรียน  
  ()  การจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานของสถานศึกษาท่ีเอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกัน 
          คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
   ()  หลักฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินภายในของสถานศึกษา          
  ()  เอกสารสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและผลการประเมิน 
         คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  ()  ร่องรอยการด าเนินงานเผยแพร่ผลการพัฒนา/การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของสถานศึกษา 
  (   )  อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................................................................        
                  ........................................................................................................................................................... 
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 3. วิธีการพัฒนา 

 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการตามนโยบายท่ีก าหนดจุดเน้น เป้าหมาย กลยุทธ์            
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษามีระดับคุณภาพท่ีสูงขึ้น 
โดยการจัดกิจกรรมโครงการท่ีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ได้แก่ การวางแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปี การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา การอบรมสัมมนาบุคลากร โครงการนิเทศการสอน รวมท้ังโครงการสารสนเทศ              
ในสถานศึกษา  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน 

 
4   ผลการพัฒนา 

  จากการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ท่ีหลากหลายท าให้สถานศึกษามีแนวทางในการวางแผน         
การจัดการเรียนการสอนท่ีถูกต้องเหมาะสมท้ังของบุคลากรครูและผู้เรียน ส่งผลให้สถานศึกษา บุคลากร 
และผู้เรียนมีคุณภาพ สถานศึกษาสามารถประกันคุณภาพภายในได้ จากผลการส ารวจท่ีทุกปีมีนักเรียน
ใหม่จ านวนเพิ่มมากขึ้น  แสดงว่าสถานศึกษามีคุณภาพมากขึ้นและได้รับการยอมรับจากภายนอกมากข้ึน 

 

 5. แนวทางการพัฒนา 

สถานศึกษาควรส่งครูไปฝึกอบรม ศึกษาดูงานจากสถานศึกษาอื่นๆ ท่ีมีความหลากหลายใน     
ทุกกลุ่มสาระ และควรส่งครูกลุ่มสาระต่างๆ ไปฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้ครูสามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนท่ีทันสมัย จัดท าแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปี และรายงานผล การปฏิบัติงานประจ าปีให้ทราบอย่างชัดเจนเพื่อการแก้ไขเปล่ียนแปลง ในการ
วางแผนงานปีต่อไป นอกจากนี้ ควรจัดการฝึกอบรมการท าโครงงานให้ชัดเจน 

 

ด้านที่  ๓  มาตรฐานด้านคณุภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/

ครูที่อยู่ใน 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียน/
ครูทั้งหมด 

ร้อยละ/ระดับ 
ที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก คะแนนที่ได้ 

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้  (5 คะแนน) 

   5.00 5 00 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/

ครูที่อยู่ใน 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียน/
ครูทั้งหมด 

ร้อยละ/ระดับ 
ที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก คะแนนที่ได้ 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  
      ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
      (2.5 คะแนน) 

 
 

 
5 2.50 2.50 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร 
      ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา 
      กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที ่
      เก่ียวข้อง (2.5 คะแนน) 

  5 2.50 2.50 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 9 คะแนนที่ได้  5 00  ระดับคุณภาพ  5  แปลความหมาย  ดีเยี่ยม 

 

1   ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน 
 1.1  โครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  - กิจกรรมสารสัมพันธ์โรงเรียนถึงบ้าน 
  - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
  - กิจกรรมมหาไถ่อาสาพัฒนาชุมชน 

 

2   เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
  ค าช้ีแจง  ให้กาเครื่องหมาย  √ ลงใน (   )  เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงานท่ีพบ                   
                  และเพิ่มเติมในช่องอื่นๆ 

()  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ()  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ()  เอกสารรายงานการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
  ()  บันทึกการประชุม ค าส่ังการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
  ()  รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ กิจกรรมปฐมวัย ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ทะเบียนการใช้แหล่ง   
                  เรียนรู้ 
  ()  เอกสารเผยแพร่ความรู้ เช่น สารสัมพันธ์ สารนิทัศน์ ภาพถ่าย แผ่นพับ แถบวีดีทัศน์ เป็นต้น 
  ()  ป้ายนิเทศการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  ()  หนังสือเชิญบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  ()  รายงานการประชุมกับชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก 
  ()  ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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  (   )  อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................................................        
         ................................................................................................................................... 
 
3. วิธีการพัฒนา 

  โรงเรียนได้มีการด าเนินส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนและครอบครัว ชุมชนและองค์กร 
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆเช่น  โครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่ง         
การเรียนรู้ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน กิจกรรมสารสัมพันธ์โรงเรียนถึงบ้าน กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและ
กิจกรรมมหาไถ่อาสาพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ครู เด็ก และชุมชน มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก ผู้ปกครองได้รับข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการจัดการเรียนการสอน
ของทางโรงเรียน รวมถึงมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

4   ผลการพัฒนา 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เด็ก ครู ผู้ปกครองและชุมชน       
ได้มีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน  ทราบข่าวสารของทางโรงเรียนเด็กได้รับการพัฒนาและ         
มีทักษะในด้านต่างๆ โรงเรียนและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ของเด็กร่วมกัน 

 

5. แนวทางการพัฒนา 

      โรงเรียนควรส่ง เสริมให้ ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน               
ควรประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครองเล็งเห็นความส าคัญของสารสัมพันธ์ และตอบรับสารสัมพันธ์โร งเรียน           
ถึงบ้านให้สม่ าเสมอ 
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ด้านที่  ๔ มาตรฐานด้านอัตลกัษณ์ของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/

ครูที่อยู่ใน 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

จ านวนนักเรยีน/
ครูทั้งหมด 

ร้อยละ/ระดับ 
ที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก คะแนนที่ได้ 

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย          
(5 คะแนน) 

   5.00 5 00 

10.1    จัดโครงการ กิจกรรมที่สง่เสริมให้เด็ก
บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา  (3 คะแนน) 

  5 3.00 3.00 

10.2   ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย            
          (2 คะแนน)   5 2.00 2.00 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 10 คะแนนที่ได้  5 00  ระดับคุณภาพ  5  แปลความหมาย  ดีเยี่ยม 

 

  1   ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน 
     1.1  โครงการพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนด้านวชิาการ 
         -  กิจกรรมอ่านคล่อง เขียนสวย 
        -  กิจกรรมเด็กฉลาด Smart award 
     1.2  โครงการพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนด้านคุณธรรม 
     -  กิจกรรมเด็กดี ศรีมหาไถ่ 
 

2   เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
 ค าช้ีแจง  ให้กาเครื่องหมาย  √ ลงใน (   )  เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงานท่ีพบ 
                       และเพิ่มเติมในช่องอื่น ๆ 
  ()  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ()  แผนปฏิบัติการประจ าปีระดับปฐมวัย 
  ()  โครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  ()  สรุปผลการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
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  ()  รายงานการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผลการประเมินโครงการ 
  ()  รายงานการประเมินพัฒนาการเด็กท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  ()  รางวัล/ประกาศนียบัตร/โล่รางวัล 
  ()  ประมวลสรุปผลความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครู เด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และท่ีมีต่อผล 
                  การด าเนินงานโครงการกิจกรรมปฐมวัย 
  (   )  อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................................................................ 
         .......................................................................................................................................................... 

 
3. วิธีการพัฒนา 

  มีการด าเนินการเรียนการสอน  โดยการจัดท าโครงการพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนด้านวิชาการ
และโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมขึ้น ได้มีการจัดกิจกรรมการประกวด คัดลายมือ ทดสอบการ
อ่าน ในสัปดาห์ภาษาไทย กิจกรรมออมทรัพย์ แยกขยะ ฝึกการนั่งสมาธิ การไหว้อย่างถูกวิธีและสวยงาม         
เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมุ่งเน้นให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ นักเรียนรู้จัก               
การวิเคราะห์สามารถแก้ไขปัญหาเองได้เหมาะสมตามวัย 

 
4   ผลการพัฒนา  

  นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงได้คล่อง  มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย  รู้จักการคิด การอ่าน           
และนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการประหยัด การออม มีมารยาทท่ีดี 
ไหว้อย่างสวยงามและถูกวิธี และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

 

5. แนวทางการพัฒนา 

ควรส่งเสริมให้เด็กมีมารยาทการไหว้ท่ีสวยงามและถูกต้อง และควรมีการสอน อ่าน เขียน  ซ่อม
เสริมส าหรับนักเรียนท่ีอ่านไม่คล่องและเขียนไม่ได้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการสง่เสรมิ  

 
มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้ 
                   สูงขึ้น 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/

ครูที่อยู่ใน 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียน/
ครูทั้งหมด 

ร้อยละ/ระดับ 
ที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก คะแนนที่ได้ 

มาตรฐานที่ 11 การจัดกิจกรรมตามนโยบายแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น (5 คะแนน) 

   5 00 5 00 

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม          
         นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย          
        (3 คะแนน) 

  5 3.00 3.00 

11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย           
 (3 คะแนน) 

  5 2.00 2.00 

 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 11 คะแนนที่ได้  5 00  ระดับคุณภาพ  5  แปลความหมาย  ดีเยี่ยม 

 

1   ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน 
  1.1 โครงการยกระดับคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
  - กิจกรรม English to day 
  - กิจกรรม  Asian to day 

 
2   เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
 ค าช้ีแจง  ให้กาเครื่องหมาย  √ ลงใน (   )  เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงานท่ีพบ 
                  และเพิ่มเติมในช่องอื่น ๆ 
  ()  หลักฐานร่องรอยการวิเคราะห์นโยบายของต้นสังกัดตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อการจัดท า 
         แผนงานโครงการพิเศษ 
  ()  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ()  แผนปฏิบัติการประจ าปีระดับปฐมวัย 
  ()  โครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  ()  สรุปผลการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
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  ()  รายงานการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผลการประเมินโครงการ 
  ()  สรุปรายงานวิเคราะห์เด็กรายบุคคล 
  (   )  ข้อมูลการสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครู เด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และท่ีมีต่อผล 
            การด าเนินงานโครงการ กิจกรรมปฐมวัย 
   (   )  อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................................. 
  

3. วิธีการพัฒนา 

  มีการด าเนินการด าเนินการเตรียมความพร้อมเด็กเพื่อก้าวสู่อาเซียนโดยเน้นการพัฒนา                 
ด้านภาษาอังกฤษผ่านการจัดกิจกรรมประสบการณ์ของเด็กโดยจัดให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
ด้านภาษาอังกฤษกับต่างชาติ ซึ่งได้จัดให้มีโครงการยกระดับคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
โดยการจัดกิจกรรม English today และกิจกรรม Asian today และได้จัดท าโครงการพัฒนา          
แนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยขึ้น   เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ        
โดยได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐม จัดกิจกรรมออมทรัพย์ แยกขยะ กิจกรรมหน้าเสาธง นั่งสมาธิ สวัสดี 
ขอบคุณ ขอโทษ เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 

 

4   ผลการพัฒนา 

ผู้เรียนสามารถอ่านได้คล่องขึ้น มีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาในการ
ท างานได้อย่างมีระบบมากขึ้น บุคลากรครูได้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้ท่ีหลากหลาย เน้นเด็ก
เป็นศูนย์กลาง มีคุณธรรม จริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ ประหยัดมีวินัยท่ีเหมาะสมกับวัย  
 

5. แนวทางการพัฒนา 

ควรฝึกทักษะการคิดอย่างมีระบบตามศักยภาพของผู้เรียน และฝึกรักการอ่านให้เด็กได้อ่าน
หนังสือทุกวัน และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในส่ือการเรียนการสอนในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนส่งเสริ ม
ภาษาต่างประเทศควบคู่กับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม               
อย่างสม่ าเสมอ 
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ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๒๐ 19.7 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  ๕ 4 7 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ๕ 5.0 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๕ 5.0 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ๕ 5.0 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ๖๕ ๖๕.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ 
              เกิดประสิทธิพล 

๒๐ ๒๐.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ 
                   เกิดประสิทธิผล 

๒๐ ๒๐.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา ๒๐ ๒๐.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี 
                    ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕ ๕.00 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๕ ๕.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น 
                  สังคมแห่งการเรียนรู้ 

๕ ๕.00 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   ๕ ๕.00 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์  
                     และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 

๕ ๕.00 ดีเยี่ยม 
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ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   ๕ ๕.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป 
                      การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๕ ๕.00 ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม ๑๐๐ 99 7 ดีเยี่ยม 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา   

คะแนนท่ีได้ 99 7   ระดับคุณภาพ 5    แปลความหมาย ดีเยี่ยม 
 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  ช้ันอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

พัฒนาการด้าน จ านวนนักเรียน ระดับคุณภาพ 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ด้านร่างกาย 124 124 - - 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 124 123 1 - 
ด้านสังคม 124 124 - - 
ด้านสติปัญญา 124 123 1 - 
 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  ช้ันอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2559 

พัฒนาการด้าน จ านวนนักเรียน ระดับคุณภาพ 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ด้านร่างกาย 192 191 1 - 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 192 192 - - 
ด้านสังคม 192 192 - - 
ด้านสติปัญญา 192 192 - - 
 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  ช้ันอนุบาลปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559 

พัฒนาการด้าน จ านวนนักเรียน ระดับคุณภาพ 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ด้านร่างกาย 188 188 - - 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 188 186 2 - 
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ด้านสังคม 188 188 - - 
ด้านสติปัญญา 188 188 - - 
 
จุดเด่น 

เด็กมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขลักษณะท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กล้าพูดกล้าแสดงออกเหมาะสมกับวัย 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรพัฒนาให้เด็กรู้จักคิด แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม และรู้จักช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสม 
กับวัย 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 จัดกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมในเรื่อง การอ่าน การเขียน และต่อยอดในเรื่องคุณธรรม จริยะรรมให้ต่อเนื่อง 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ความต้องการช่วยเหลือ 
 ควรให้มีการติดต่อประสานงานการจัดอบรมระดับปฐมวัยให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
ครูปฐมวัย 
 

 
ระดบัศกึษาข้ันพืน้ฐาน จ านวน  4  มาตรฐาน 

 

มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรยีน ระดบัคณุภาพ  :   ดีเยี่ยม 
 
1.กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ

ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้               

ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบกระบวนการ

กลุ่ม แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการแก้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกเสียงของผู้เรียน                    

เป็นเรื่องส าคัญท่ีสุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ต้ังแต่ระดับช้ัน ป.1 พัฒนาครูทุกคน              

ให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียน              
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การสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ครูทุกกลุ่มสาระร่วมกันก าหนดแผนจัดการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 

นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้                

อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาและส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน             

ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “คิด อ่าน เขียนคล่อง น าร่องคุณธรรม” มีการจัดการเรียน การสอนท่ีบูรณาการ

คุณค่าพระวรสารและคุณธรรม จริยธรรมทุกกลุ่มสาระ ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถในการคิด อ่าน เขียน              

อย่างเป็นระบบ เน้นทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยการเสริม Programe IEP ให้ผู้เรียนได้ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  

ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษในรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นภาษาอังกฤษท้ังหมด   

น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเชิญวิทยากรของท้องถิ่นมาส่งเสริม            

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้ เป็นต้น 

 

2 ผลการด าเนินงาน 
 ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่าน

ในแต่ละระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสารได้ดี รู้ จักวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ตามประชาธิปไตย              

กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือ 

เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมท้ังรู้เท่าทัน 

ส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติด สามารถเล่นกีฬา

ได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ท้ังนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์             

จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถในการ
อ่าน (ป.1 – ป.4) 
(ระดับดีเย่ียม) 

 
 

 
 

 
ความสามารถในการ
ส่ือสาร คิดค านวณ 
และคิดวิเคราะห์ 

 
 
 

 
 
 
 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร คดิค านวณ และคิดเคราะห์  
ชั้นประถมศึกษาปีที ่1-6 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 
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ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี  
(ระดับดีเย่ียม) 

 
 
 

 
 

 
 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 
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คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
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ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  
สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคม  

ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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3 จุดเด่น 
  ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านหนังสือคล่อง รวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคน สามารถใช้

เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม             

มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  สูงกว่าระดับชาติ และมากกว่า              

ร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระท่ีมีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอด 

 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัย             

จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชนในเรื่องความมีมารยาท นักเรียนยิ้มง่าย ไหว้สวย              

รู้จักกล่าวขอบคุณ สวัสดี ขอโทษ รู้กาลเทศะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน  

 

4,  จุดควรพัฒนา 
  ผู้เรียนในระดับช้ัน ป.1- ป.3 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้           

อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการของ 
                ผู้บริหารสถานศกึษา 

ระดบัคณุภาพ  :   ดีเยี่ยม 

 
1.กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนได้มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนก าหนดเป้าหมาย
การศึกษาของโรงเรียน บุคลากรทุกคนร่วมกันวิเคราะห์ SWOT เพื่อพิจารณาสภาพปัญหา ผลการ             
จัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล ผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรใน โรงเรียน เพื่อวางแผน
ร่วมกัน ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 

2  ผลการพัฒนา 

    2.1 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น             
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

  2.2 โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ 
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียน              
ให้ใฝ่เรียนรู้ 

  2.3 โรงเรียนมีการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี                 
ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้             
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับผิดชอบ 

   2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมกัน
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

  2.5 โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา                
ท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

  2.6 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล                   
และแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

   2.7 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายใน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมีส่วนร่วมในการประเมินและวางแผน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ 
ผู้เรยีนเปน็ส าคญั 

ระดบัคณุภาพ  :     ดีเยี่ยม 

 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/กิจกรรม

อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคม

อาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระช้ินงาน โดย ทุกระดับช้ันจัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน 

เศรษฐกิจพอเพียง คุณค่าพระวรสาร ปรับโครงสร้างรายวิชา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยมีกิจกรรม โครงงาน           

ทุกกลุ่มสาระ เน้นการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา การสอนท่ีเน้นทักษะการคิด ครูใช้ส่ือการสอนท่ีทันสมัย 

เช่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน           

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อน ามาต่อยอดในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 

 

 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินจากผู้บริหาร 
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  2  ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครู การจัดการเรี ยนรู้การสอน              

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยู่ในระดับดีเย่ียม 

3  จุดเด่น 
 ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการคิด ปฏิบัติจริง มีการใช้

วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย นักเรียนมีพัฒนาการพื้นฐานภาษาอังกฤษท่ีดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูได้รับ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านด้านทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุก

คน  

4   จุดควรพัฒนา 
 ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 

มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกนัคณุภาพภายในทีม่ี 
                  ประสิทธภิาพ 

ระดบัคณุภาพ  :   ดีเยี่ยม 

 
1. กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

กระบวนการพัฒนา 
 
       โรงเรียนมีการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 8 ประการ 
ดังต่อไปนี้ 
 

1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 
3) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 
4) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
5) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
7) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นการประเมินคุณภาพภายใน 
8) ด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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ผลการพัฒนา 
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กระบวนการพัฒนา 
      โรงเรียนมีการส ารวจการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 

ผลการพัฒนา 
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2. จุดเด่น  
โรงเรียนได้ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อเน้นคุณภาพของการจัดการศึกษาให้แก่

นักเรียน โดยสร้างความเข้าใจและความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณะครู/บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง   
ให้มีความเข้าใจ สามารถด าเนินกิจกรรมการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ได้เน้นการมีส่วนร่วม             
โดยด าเนินการในรูปของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ร่วมกันด าเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน ให้มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

 
3. จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดการน าปัญหาและข้อเสนอแนะ
ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา กลับมาแก้ไขโดยก าหนดให้เป็นวัตถุประสงค์เพิ่มเติม ซึ่งหากสามารถแก้ไขได้ จะท าให้การ
ด าเนินงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการยกระดับคุณภาพของการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

 

 
สรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน สรุปว่า ได้ระดับ ดีเยี่ยม โดยสรุปได้
ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน      อยู่ในระดับ   ดีเย่ียม  
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา    อยู่ในระดับ   ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับ   ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี  4  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล   อยู่ในระดับ   ดีเย่ียม 

 
 ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น  จนมีผล
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน การส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังท่ีปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี ๑ ในด้านกระบวนการบริหาร
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม  สถานศึกษามีการวางแผน 
ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานท่ีผ่านมา
เป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง 
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แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดี
เย่ียม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล 
และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่าง
เป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม  โดยสถานศึกษาให้
ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาใน
ระดับสูง  
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ส่วนที่ 3  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ 
   

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา               
ของสถานศึกษา (๕ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป ดังนั้น จากผล
การด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 

สรุปผล 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

1.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
        ๑) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น           
มีผลการประเมินระดับชาติและระดับท้องถิ่นสูงขึ้น         
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และนักเรียนกล้าแสดงออก             
ร่าเริงแจ่มใสสุขภาพกายแข็งแรง  และเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
        ๒) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง
รวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคนสามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ใน
ระดับดีเย่ียม มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการ 
ศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ และมี
คะแนนเฉล่ียมากกว่าร้อยละ ๕๐ ทุกกลุ่มสาระฯ              
ท่ีมีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอด 
        ๓) ผู้ เรียนมี สุขภาพร่างกายแข็งแรงมี
สมรรถภาพทางกายและน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์  
มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา      
เป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย 
เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม 
 

 

2.ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหาร 
        ๑) ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่น            
มีหลักการบริหาร  และมีวิ สัยทัศน์ ท่ี ดีในการ
บริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน 
และคณะกรรมการสถานศึกษามีความต้ังใจ และมี
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท  

2.ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหาร 
        ๑) ควรเปิดโอกาสให้ ผู้ปกครอง          
ไ ด้มี ส่ วนร่ วม ในการเสนอความ คิดเห็น            
ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
        ๒)   ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ             
กับผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา             
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        ๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม              
ท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม             
การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้           
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ  
การจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้อง
กับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
ของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้             
ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท า
ร า ย ง านผลกา ร จัด ก าร ศึ กษ าและ โ ร ง เ รี ย น               
ไ ด้ ใ ช้กระบวนวิ จัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้              
เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

ของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

3.ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
ส าคัญ 
        ๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจ
มุ่ ง มั่ น ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี อ ย่ า ง เ ต็ ม เ ว ล า                  
และความสามารถ 
        ๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
        ๓ ) ครู ให้นั ก เรี ยนมี ส่วนร่ วมในการ                     
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
        ๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการ 
คิดไ ด้ปฏิบั ติ จริ ง ด้วยวิ ธี การและแหล่ง เรียนรู้                    
ท่ีหลากหลาย 
        ๕) ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคนได้รับ
การตรวจประเมินและค าแนะน าจากคณะกรรมการ
วิจัย 
 

3.ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        ๑) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียน          
ไ ด้มี ความสามารถในการ คิดวิ เคราะห์                
คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย และใช้แหล่ง
เรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
        ๒) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          
ในระดับช้ัน ป.๑ – ป.6 ให้สามารถน าเสนอ 
อ ภิ ป ร า ย แ ล ะ แ ล ก เ ป ล่ี ย น เ รี ย น รู้                   
อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
        ๓) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           
ในระดับช้ัน ป.๑ – ป.6 ให้มีพฤติกรรม
ทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหล              
กับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ 
ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
        ๔) ครูควรจัดการเรียนการสอน           
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝึกให้นักเรียน          
ได้คิดวิเคราะห์  หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
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ส่ือเทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาส่ือแหล่ง
เรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ 
        ๕) ครูควรวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีท่ีหลากหลายตาม
สภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
และธรรมชาติวิชา 
        ๖) ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ 
        ๗ ) ครู ควร ให้ข้ อมูลย้ อนก ลับ 
แก ่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนา 
ตนเอง 
 

4.ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
        โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม โดยด าเนินการในรูป
ของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกัน
คุณภาพภายในของสถาน ศึกษา ให้กั บบุคคล                 
ท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 
 

4.ด้ านการประ กันคุณภาพภาย ในที่ มี
ประสิทธิภาพ 
        ๑) สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมิน
ตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง             
แต่ยั ง ขาดการ ให้ ข้อมู ลย้ อนก ลับแก่ ครู          
ในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน 
        ๒) นักเรียนมีการประเมินตนเองในการ
เรียนรู้ แต่ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือ             
ด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรยีนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
๒.  การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท า

การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
๓.  การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ติดตามผลการน าไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
๔.  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

 
ความต้องการและความช่วยเหลือ 

๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ
ท่ี ๒๑ 
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๒. การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมนิ O-NET 
และ PISA  

๓. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
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ส่วนที่ 4  ภาคผนวก 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

1. บาทหลวงประเสริฐ  คุณโดน   ผู้ท าการแทนผู้รับใบอนุญาต 
2. ซิสเตอร์ ดร.สุปราณี  ระงับพิศม ์  ผู้จัดการ 
3. ซิสเตอร์น้ าฝน  มงคลล้อม  ผู้อ านวยการ 
4. นายมนูญ   ดวงหาคลัง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นางพิจิตร   พรหมจารีย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นางอารีรัตน ์  จูมพลหล้า  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางกรองแกว้  อัคเนตร   ผู้แทนผู้ปกครอง 
8. นายณัฏฐพงศ์  สุนทโรทก  ผู้แทนครู 
 
 

คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2559 

1. บาทหลวงประเสริฐ  คุณโดน   ท่ีปรึกษา 
2. ซิสเตอร์ ดร.สุปราณี  ระงับพิศม ์  ท่ีปรึกษา 
3. ซิสเตอร์น้ าฝน  มงคลล้อม  ประธานกรรมการ 
4. นางรัศมี   โสภาลุน   กรรมการ 
5. นางละมัย   วิบูลย์กุล  กรรมการ 
6. นางกัญญารัตน ์  สุริอาจ   กรรมการ 
7. นางเพียงพร   สุนทโรทก  กรรมการ 
8. นายณัฏฐพงศ์  สุนทโรทก  กรรมการ / เลขานุการ 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2559 
 

 

โรงเรียน มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 
 

 

เลขที่ 466  ต าบล กมุภวาปี  อ าเภอ กุมภวาปี  จังหวัด อุดรธานี 

ต้ังอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  2 

รหัสสถานศึกษา 41100020 

 

 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะท้อน 
ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานระดับ
ปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย 11  มาตรฐาน และระดับ              
ขั้นพื้นฐาน 4 มาตรฐาน ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา             
ในอนาคต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา และเตรียมความพร้อม 
ในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

  

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 
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