
๑ 

 

ค ำน ำ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามพระราชบัญญัติ  การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ ที่ให้สถานศึกษา จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน ประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหาร   จัดการศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ความเห็นชอบเผยแพร่ต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผล
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมวัย ใช้  ๑๑  มาตรฐาน  ๕๑  ตัวบ่งชี้  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้ ๔ 
มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอ
รายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ  และเตรียมความพร้อมใน
การรบัการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
              หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ฉบับนี้ คงจะเป็น ข้อมูลต่อการ
วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

          ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา ของสถานศึกษาไว้ ณ ที่นี้ 

 
 

                              โรงเรียนวัดชนะสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๒ 
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

(Self - Assessment Report : SAR) 
บทน ำ 
           การจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษาที่ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาจะเป็นฐานข้อมูลในการ
พัฒนาสถานศึกษา และรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
           รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น รายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี รายงานประจ าปี รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษารายงานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา แต่ทั้งนี้จะมีเนื้อหาสาระ องค์ประกอบของรายงาน และจุดมุ่งหมายไม่แตกต่างกัน คือ เพ่ือ
สะท้อนภาพความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาภายใต้บริบทของ
สถานศึกษา ทั้งนี ้ประโยชน์ในการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ดังนี้ 
           ๑. ท าให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในด้านจุดเด่น  จุดที่
ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ในปีถัดไป 
           ๒. ท าให้สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและ
ผู้เกี่ยวข้องให้ความส าคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 
           ๓. ท าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาทั้งในส่วนที่ดีและส่วนที่ควรพัฒนา โดยมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างและให้การช่วยเหลือ
สนับสนุนอย่างเหมาะสม 
           ๔. หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่ 
           ๕. สถานศึกษาใช้รายงานประเมินตนเองเพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด  
และรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐำน 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนวัดชนะสงคราม ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เลขที่ ๗๗/๑ ถนนจักรพงษ์ แขวง
ชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์  ๑๐๒๐๐โทรศัพท์  ๐ – ๒๐๔๓ – ๖๕๔๘            
โทรสาร  ๐ – ๒๒๘๒ – ๐๑๖๘  มีพ้ืนที่ประมาณ  ๒  ไร่  ๒๕  ตารางวา  เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง  
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษา และมีนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
 ๑.๒ ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
 นางภารดี  ผางสง่า  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งที่
โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน  
              ๑) จ ำนวนบุคลำกร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร 
 

ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

๑ ๑๐ ๓ ๑ ๗ 

              
  ๒) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 

 
 
             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓   

 .  

๑

            

         ๓                     ๑



๕ 

 

 
๓) สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 
 

สำขำวิชำ จ ำนวน 
(คน) 

ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสำขำวิชำ ( ชม./สัปดำห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๑ - 
๒. คณิตศาสตร์ - - 
๓. ภาษาไทย ๑ ๒๒ 
๔. วิทยาศาสตร์ ๑ ๒๒ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๑ ๒๒ 
๖. สังคมศึกษา - - 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - 
๘. สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๒๒ 
๙. ศิลปดนตรี ๑ ๒๒ 
๑๐. ประถมศึกษา ๓ ๒๒ 
๑๑. คอมพิวเตอร์ - - 
๑๒. ปฐมวัย ๓ ๒๒ 

อ่ืนๆ ๔ ๒๒ 
รวม ๑ - 

 
๑.๓ ข้อมูลนักเรียน  
       จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ รวม  ๒๐๙ คน 
 

ระดับ 
ชั้นเรียน 

อ.๑ อ.๒ อ.๓ รวม ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ พิเศษ รวม รวม
ทั้งหมด 

จ ำนวนห้อง ๑ ๑ ๑ ๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๗ ๑๐ 
 

เพศ 
 

ชำย ๑๗ ๑๐ ๑๗ ๔๔ ๑๑ ๑๓ ๑๕ ๑๐ ๖ ๑๑ ๖ ๗๒ ๑๑๖ 

หญิง ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๓๐ ๘ ๑๑ ๑๒ ๑๗ ๗ ๘ _ ๖๓ ๙๓ 

รวม  ๒๗ ๒๐ ๒๗ ๗๔ ๑๙ ๒๔ ๒๗ ๒๗ ๑๓ ๑๙ ๖ ๑๓๕ ๒๐๙ 

เฉลี่ย/ห้อง  - -  ๒๕ - - - - - - - ๑๙  

 
 
 
 
 



๖ 

 

 
 

เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับอนุบำล ๑  -  ๓ 
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เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖  
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๑.๔ ) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 
 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับประถมศึกษำปีที่  ๑ - ๖ ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 

 
 
๑.๕ ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test)  
      ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓ 
        ๑) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ระจ าปี ๒๕๖๐ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

43.34

24.11

33.65 33.70

42.69

31.14

44.45

39.43

51.00

36.99

53.38

47.13

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

                                     ๓     

                            

                                

                            

51

47

55

58

66

73

78

73

34

0 20 40 60 80 100

       

          

           

          

             

        

           

       

          

      

      



๘ 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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 ๒) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( NT )  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  -  ๒๕๖๐   
 ๒.๑ )  เปรียบเทียบภาพรวมผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( NT )  
                         และร้อยละ ของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

ควำมสำมำรถ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ร้อยละของผลต่ำงระหว่ำงปี
กำรศึกษำ 

ด้านภาษา ๔๓.๓๔ ๓๘.๐๒ -๕.๓๒ 
ด้านค านวณ ๒๔.๑๑ ๒๒.๙๖ -๑.๑๕ 
ด้านเหตผุล ๓๓.๖๕ ๒๙.๕๖ -๔..๐๙ 

รวมความสามารถทั้ง ๓ ด้าน ๓๓.๗๐ ๓๐.๑๘ -๓.๕๒ 
 ๒.๒) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 
 ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy) 

24.39
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๙ 

 

 
 ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ ( numeracy ) 
 

68.29
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2.44

0
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 ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล ( reasoning  ability ) 
 

43.90

56.10
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0.00
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๑  

 

๑.๖ )  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  ( O-NET ) 
    ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ( O-NET )ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ( O-NET )ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

43.03
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ระดับ/รำยวิชำ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยระดับของโรงเรียน ๔๓.๐๓ ๓๒.๓๗ ๔๒.๓๒ ๓๒.๑๑ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๒.๓๙ ๔๓.๕๙ ๔๓.๑๓ ๔๗.๙๙ 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๔๕.๒๙ ๓๕.๕๕ ๓๘.๑๓ ๓๒.๗๓ 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔๖.๕๘ ๓๗.๑๒ ๓๙.๑๒ ๓๖.๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

๘) เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  ( O-NET ) ประจ ำปีกำรศึกษำ 
 ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ 
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๑.๗. จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
 จ ำนวนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐  

แหล่งเรียนรู้ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

1.ห้องสมุด ๑๖ ๒๓ ๒๗ ๒๗ ๑๓ ๑๙ 

2.ห้องวิทยาศาสตร์ ๑๖ ๒๓ ๒๗ ๒๗ ๑๓ ๑๙ 

3.ห้องคณิตศาสตร์ ๑๖ ๒๓ ๒๗ ๒๗ ๑๓ ๑๙ 

4. ห้องคอมพิวเตอร์ ๑๖ ๒๓ ๒๗ ๒๗ ๑๓ ๑๙ 

5. ห้องดนตรีไทย ๑๖ ๒๓ ๒๗ ๒๗ ๑๓ ๑๙ 

6. ห้องดนตรีสากล ๑๖ ๒๓ ๒๗ ๒๗ ๑๓ ๑๙ 

7. ห้องนาฎศิลป์ ๑๖ ๒๓ ๒๗ ๒๗ ๑๓ ๑๙ 

จ ำนวนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 

แหล่งเรียนรู้ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

1.สวนสนุกดรีมเวิลด์ ๑๖ ๒๓ ๒๗ ๒๗ ๑๓ ๑๙ 

2.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ - - - ๒๗ ๑๓ ๑๙ 

3.ท้องสนามหลวง  นิทรรศการ เย็นศิระ เพราะพระบริบาล/พระเมรุมาศ - - - ๒๗ ๑๓ ๑๙ 

4.พระบรมมหาราชวัง(วัดพระแก้ว) - - - ๒๗ ๑๓ ๑๙ 



๑๒ 

 

 
ส่วนท่ี ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๐.๙๐ ๕ -ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-บันทึกกำรดื่มนม 
-บันทึกกำรแปรงฟัน 
-งำนอนำมัยโรงเรียน 
-กำรทดสอบสมรรถภำพ 
-แผนกำรสอนกิจกรรมกลำงแจ้ง 
-บันทึกกำรตรวจสุขภำพจำก
สำธำรณสุข 

๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๑.๕๐ ๕ 
๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๑.๕๐ ๕ 
๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด ๑.๐๐ ๕ 
 
สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน  (ระดับดีเยี่ยม) 

 
๔.๙๐ 

 
๕ 

 ๑. วิธีการ พัฒนา 
     สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา จัดไว้ในแผนปฏิบัติประจ าปี     
              สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์   
 ๒.  ผลการพัฒนา  
      ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีพัฒนาการด้านร่างกายตามเกณฑ์  
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
     สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ เพ่ิมเติม 
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ๑.๐๐ ๕ -เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรม
ไทย วันส าคัญทางศาสนา 
-กิจกรรมกำรสอนกำรละเล่นไทย 
-กิจกรรมกลำงแจ้ง 
-กิจกรรมเล่นน้ ำเล่นทรำย 
-ศึกษำแหล่งเรียนรู้ 
-แฟ้มสะสมผลงำนนักเรียน 

๒ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก ๑.๐๐ ๕ 
๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ๑.๐๐ ๕ 
๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ ๒.๐๐ ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  (ระดับดีเยี่ยม) ๕.๐๐ ๕ 

   



๑๓ 

 

 ๑. วิธีการ พัฒนา 
      สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา จัดไว้ในแผนปฏิบัติประจ าปี 
               สร้างการมีส่วนรว่มในการพัฒนาโครงการ กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์   
 ๒. ผลการพัฒนา  
      ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และมีสุนทรียภาพ  
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต . 
     สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ เพ่ิมเติม 
 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม   

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑ มีวินัย รับผดิชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  ๒.๐๐ ๕ -โครงการคุณธรรม 
-โครงการท่องไปในโลกกว้าง 
-กิจกรรมกีฬาสี 
-กิจกรรมเกมการศึกษา 
-กิจกรรมกลางแจ้ง 
-กิจกรรมเวรประจ าวัน 
-เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 

๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  ๑.๐๐ ๕ 
๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้  ๑.๐๐ ๕ 
๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  ๑.๐๐ ๕ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  (ระดับดีเยี่ยม) ๕.๐๐ ๕ 

  
 ๑. วิธีการ พัฒนา 
      สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา จัดไว้ในแผนปฏิบัติประจ าปี  
                สร้างการมีส่วนรว่มในการพัฒนาโครงการ กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์   
 ๒  ผลการพัฒนา  
      ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสังคม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
     สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ เพ่ิมเติม 
 

 

 
 



๑๔ 

 

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา   

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรัก
การเรียนรู้ 

๑.๐๐ ๕ -กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
-กิจกรรมเกมการศึกษา 
-กิจกรรมสร้างสรรค์ 
-กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
-กิจกรรมเสรี 
-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
-กิจกรรมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ที่ เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

๑.๐๐ ๕ 

๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๑.๐๐ ๕ 
๔ มีทั กษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และ

คณิตศาสตร์ 
๐.๘๐ ๔ 

๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๑.๐๐ ๕ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  (ระดับดีเยี่ยม) ๔.๘๐ ๕ 

  

 ๑. วิธีการ พัฒนา 
     สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา จัดไว้ในแผนปฏิบัติประจ าปี 
              สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์   
 ๒.  ผลการพัฒนา  
     ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา และมีความพร้อมในการศึกษาชั้นประถมศึกษา  
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
      สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ เพิ่มเติม 
 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑ ครเูข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการจัดประสบการณ์ 

๒.๐๐ ๕ -หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย      -
กิจกรรมกัลยาณมิตรนิเทศ                   
-โครงการพัฒนาบุคลากร                        
-โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม              
-วิจัยในชั้นเรียน                                    
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน                                  
-แผนการจัดประสบการณ์           
-แฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคล    -
สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก                            
-สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก                     
-บัญชีเรียกชื่อ                                 
-ชิ้นงานนักเรียน                                    
-การใช้เทคโนโลยีในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน                     
-การจัดท าป้ายนิเทศ                                

 

๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  และสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๒.๐๐ ๕ 

๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ๒.๐๐ ๕ 

๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก         

๒.๐๐ ๕ 

๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของ
เด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

๑.๕๐ ๔ 

๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  และใช้ผลใน
การปรับการจัดประสบการณ์ 

๑.๕๐ ๔ 

๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ๑.๕๐ ๔ 

๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีแก่เด็ก และผู้ปกครอง ๒.๐๐ ๕ 

๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัย 

๒.๐๐ ๕ 

๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้
ประโยชน์การพัฒนาเด็ก 

๑.๕๐ ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  ( ระดับดีเยี่ยม ) ๑๘.๐๐ ๕ 

  



๑๖ 

 

 ๑. วิธีการ พัฒนา 
     สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา จัดไว้ในแผนปฏิบัติประจ าปี       
สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์   
 ๒.  ผลการพัฒนา  
              ร้อยละ ๙๕ ของครูมีความเชี่ยวชาญในการสอน มีจรรยาบรรณ พัฒนาตนเอง  
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
     สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ เพ่ิมเติม 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ
คุณภา

พ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

๓.๐๐ ๕ -กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัด
ชนะสงคราม                                   
-กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ
ประจ าปี                                       
-ผู้บริหารจัดประชุมการจัดท า
หลักสูตรปฐมวัย                                   
-กิจกรรมการพัฒนาภาคีเครือข่าย
เพ่ือการพัฒนาโรงเรียน                      
-ส่งเสริมให้บุคลกรปฐมวัยเข้ารับ
การอบรมอย่าสม่ าเสมอ                          
-กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง                    
-กิจกรรมบัณฑิตน้อย                     

๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้น
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๓.๐๐ ๕ 

๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
การประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ 

๒.๔๐ ๔ 

๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๓.๐๐ ๕ 

๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ           

๒.๔๐ ๔ 

๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ
ใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๓.๐๐ ๕ 

๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

๑.๖๐ ๔ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  ( ระดับดีเยี่ยม ) ๑๘.๔๐ ๕ 

  



๑  

 

 ๑. วิธีการ พัฒนา 

  สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา จัดไว้ในแผนปฏิบัติประจ าปี  
      สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์   

๒. ผลการพัฒนา  
     ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้บริหารปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

     พัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรม 

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา    

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๐๐ ๕ -หลักสูตรสถำนศึกษำ ระดับ
ปฐมวัย                                
-กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง                  
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ                
-กำรเชิญผู้ปกครองหรือบุคคลใน
ชุมชน และหน่วยงำนต่ำงๆ มำ
เป็นวิทยำกร                             
-มีกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
พัฒนำเด็กอย่ำงรอบด้ำน 

 

๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๓.๒๐ ๔ 

๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความ
เข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๓.๒๐ ๔ 

๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 

๓.๒๐ ๔ 

๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบ
ด้าน 

๓.๒๐ ๔ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ( ระดับดีมาก  ) ๑๖.๘๐ ๔ 

 ๑. วิธีการ พัฒนา 

สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา จัดไว้ในแผนปฏิบัติประจ าปี สร้าง
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์   

๒. ผลการพัฒนา ร้อยละ ๙๐ ของกิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์แนวทางการจัด
การศึกษา  



๑๘ 

 

 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคตสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ เพิ่มเติม 

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง     

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ๑.๐๐ ๕ -หลักสูตรสถำนศึกษำ ระดับ
ปฐมวัย                                    
-รำยงำนกำรประชุมผู้ปกครอง             
-กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร
ของโรงเรียนผ่ำนทำงเว็บไซต์และ 
Face Book ของโรงเรียนอย่ำง
สม่ ำเสมอ                                       
- กำรจัดท ำ SAR ประจ ำปี
กำรศึกษำของโรงเรียนและของครู 

๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑.๐๐ ๕ 

๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ         

๑.๐๐ ๕ 

๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๐.๕๐ ๕ 

๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๐.๕๐ ๕ 

๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

๑.๐๐ ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  (ระดับดีเยีย่ม) ๕.๐๐ ๕ 
  

 ๑. วิธีการ พัฒนา                                                                                                                 
  สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา จัดไว้ในแผนปฏิบัติประจ าปี  
      สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์   

๒. ผลการพัฒนา  
     ร้อยละ ๙๐ ของการด าเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต                                                                                          

สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ เพ่ิมเติม 



๑๙ 

 

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา  

๒.๕๐ ๕ -โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย                                                 
-ห้องส่งเสริมพัฒนาการ                         
-รายงานการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน                                              
-โครงการคุณธรรม (ครอบครัว
คุณธรรม) 

๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง  

๒.๕๐ ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  (ระดับดีเยีย่ม) ๕.๐๐ ๕ 

  
 ๑. วิธีการ พัฒนา 
  สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา จัดไว้ในแผนปฏิบัติประจ าปี  
      สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์   

๒. ผลการพัฒนา  
     ร้อยละ ๙๐ ของกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคตสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ เพ่ิมเติม 

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของปฐมวัย  

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา           

๓.๐๐ ๕ -ปฏิทินการปฏิบัติงาน                       
-โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย                                         
-โครงการบัณฑิตน้อย                                 
-รายงานการประชุมผู้ปกครอง                  
-ปัจฉิมนิเทศ                                     
-สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก                                      
-แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ครูและบุคลากร 

๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๒.๐๐ ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  (ระดับดีเยยีม) ๕.๐๐ ๕ 

  



๒  

 

 ๑. วิธีการ พัฒนา 
      สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา จัดไว้ในแผนปฏิบัติประจ าปี  
      สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์   
 ๒.  ผลการพัฒนา  
     ร้อยละ ๙๐ ของการด าเนินงานการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
     สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ เพ่ิมเติม 
 
มาตรฐานที ่๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๓.๐๐ ๕ -กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 
-สรุปผลปฏิบัติการประจ าปี 

๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๒.๐๐ ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  (ระดับดีเยยีม) ๕.๐๐ ๕ 

  

 ๑. วิธีการ พัฒนา 

     สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา จัดไว้ในแผนปฏิบัติประจ าปี       
สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์   
 ๒.  ผลการพัฒนา  
      ร้อยละ ๙๐ ของกิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
      สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ เพิ่มเติม 
 

 

 

 

 



๒๑ 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
น ้ำหนกั (คะแนน) 

คะแนนเต็ม โรงเรียน 
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
 

 
๕.๐๐ 

 
๔.๙๐ 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีเยี่ยม 

ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด  ประสิทธิผล 

 
๒๐.๐๐ 

 
๑๘.๐๐ 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและและเกิดประสิทธิผล 

๒๐.๐๐ ๑๘.๔๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา 
 

๒๐.๐๐ ๑๖.๘๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุน ให้ 
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

 
ดีเยี่ยม 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามปรัชญาวิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

 
ดีเยี่ยม 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ 
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

 
ดีเยี่ยม 

 
สรุปผลการประเมินตนเองภาพรวม 

 

 
๑๐๐ 

 
๙๒.๙๐ 

 
ดีเยี่ยม 

 



๒๒ 

 

ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำนที ่๑ คุณภำพของผู้เรียน 
ระดับคุณภำพ : ดี 
๑. กระบวนกำรพัฒนำ 
               สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้
กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ ของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุด
โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น  ป. ๑ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการ
น าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนและแหล่งสืบค้นข้อมูลห้องสมุดและอินเทอร์เนท   ครูร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน   
 นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้าน คุณธรรม จริยธรรม โดยการจัดอบรมคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น ตามโครงการ
โรงเรียนรักษาศีล ๕  จัดให้มีครูพระสอนในห้องเรียน  พระน าสวดมนต์และอบรมนักเรียนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
โรงเรียนร่วมโครงการสอบธรรมศึกษา  กิจกรรมการประกวดต่างๆของส านักงานพระพุทธศาสนา  โรงเรียนจัด
กิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียน  เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิต
สาธารณะ มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเยี่ยมบ้านการจัดสรรทุนการศึกษา  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้างตามแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ  
 
๒. ผลกำรด ำเนินงำน 
 
               ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ระดับดี  ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตาม
มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ พอใช้ รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง
สามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ  เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมี
ประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกา
ของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี ้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 
 
 



๒๓ 

 

 
 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 
 

ควำมสำมำรถ 
ในกำรอ่ำน 

(ป.๑ – ป.๖) 
(ระดับดี) 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ 
ในการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ควำมสำมำรถ
ในกำรสื่อสำร 
คิดค ำนวณและ
คิดวิเครำะห์ 
(ระดับดี) 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสารคิดค านวณ    
 และคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ –  ๖ 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ ร้อยละ 
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ควำมสำมำรถ
ในกำรใช้ 
เทคโนโลย ี

(ระดับดีเยี่ยม) 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษา ๑ - ๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรทดสอบ 
ระดับชำติ 

(ระดับพอใช้) 
 

 
ร้อยละของจ ำนวนนกัเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรทดสอบควำม 

สำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ 
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๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 
ของผู้เรียน 
(ระดับดีเย่ียม) 

 

 
ร้อยละของจ ำนวนนกัเรียนที่มีผลกำรประเมินด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม 

ชั้นประถมศึกษำปีที ่๑ – ๖  จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
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ร้อยละของจ ำนวนนกัเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ   
ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑  -  ๖  จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
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๒๖ 

 
 
 

ผลกำรประเมินนักเรียนด้ำนควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑ – ๖  จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
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ร้อยละผลกำรประเมินนกัเรียนด้ำนกำรยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น 

สุขภำวะทำงจิต ภมูิคุ้มกนั และควำมเป็นธรรมต่อสังคม 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑ – ๖ ทีอ่ยู่ในระดับดีเย่ียม 
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๒  

 
 

 
 

ร้อยละจ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
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 ๓. จุดเด่น 

  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพตามเกณฑ์กรมอนามัย  ไม่มีปัญหาทางเพศ  
สิ่งมอมเมาหรือติดเกมส์ มีความสนใจในด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีความสุภาพ นอบน้อม มีมนุษยสัมพันธ์ โอบ
อ้อมอารี รู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีทักษะชีวิตด้านการประกอบอาชีพ  สถานศึกษาพัฒนา
และส่งเสริมผู้เรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน์ ส่งผลเป็นอัตลักษณ์ผู้เรียน คือ มารยาทดี มีมนุษยสัมพันธ์ โรงเรียนเข้า
ร่วมโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕  โครงการโรงเรียนคุณธรรม  เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดีมีศีลธรรม  ประกอบ
กับโรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมต่างๆเพ่ือป้องกันนักเรียนไม่ให้ข้องเกี่ยวจากอบายมุขสิ่งมอมเมาจาก
สิ่งแวดล้อม ชุมชน   
๔.  จุดที่ควรพัฒนำ  
                   จากการทดสอบ o-net  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ที่ยังมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ    และจากการทดสอบ nt  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  ภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้และปรับปรุง และมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับประเทศทุกสมรรถนะ โดยเฉพาะทักษะด้านการค านวณนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับควรปรับปรุงแก้ไข  ซึ่ง
สถานศึกษาจะต้องระดมความคิดบุคลากรเพ่ือปัญหาจัดท าโครงการหรือกระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้  การจัดทรัพยากรสนับสนุน  เพ่ือพัฒนาให้ผลคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนทุกกลุ่มสาระให้มีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศของการทดสอบโอเนตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  และคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนทุก
สมรรถนะให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศของการทดสอบระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ 
 



๒๘ 

 

มำตรฐำนที ่๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ระดับคุณภำพ : ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนกำรพัฒนำ 
                   โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  หน่วยงานของชุมชน  เพ่ือวางแผนร่วมกัน
ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาและระดมทรัพยากร จัดสรรงบประมาณจัดท า
โครงการพัฒนา มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินโครงการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินโครงการ และสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาการ
ท างานในปีต่อไป 
 
๒. ผลกำรพัฒนำ 
                   ๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
                   ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรม
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
                   ๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
                  ๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
                  ๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
                  ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรร
มาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
                  ๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ 
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพวิธีการพัฒนา ผลการพัฒนาการพัฒนาครูบุคลากรทาง
การศึกษา จ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  จ านวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน 



๒๙ 

 

วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 
การพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
ร้อยละของจ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

 
 

      

0

15

15

70

                                 

                   

๑               

๒               

        ๒               

 
 
 
 

การมีส่วนร่วมของ
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ร้อยละของจ านวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา 
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๓  

 

การจัดหาทรัพยากร     ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรจากภายนอกเช่นวัดชนะสงครามส าหรับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและในสถานศึกษาท้ังในรูปของงบประมาณ และบุคคลที่
เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นหน่วยงานการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยมาช่วยในการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้นักเรียนและอบรมบุคลากรครูเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการท างาน 
 

การนิเทศ ก ากับติดตาม
และประเมินผล 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามและ 
ประเมินผลจากผู้บริหาร 

คิดเป็นร้อยละ 

40

50

10

0

                      

                

                

             

 
 
๓. จุดเด่น 
               โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
๔. จุดควรพัฒนำ 
               ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
               ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 



๓๑ 

 

มำตรฐำนที ่๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ : ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนกำรพัฒนำ 
               โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน /
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  พัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดย ทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการ
อาเซียน เศรษฐกิจพอเพียงปรับโครงสร้างรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด 
เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง 
ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมี
การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง  
 
๒. ผลกำรด ำเนินงำน 
               จากการด าเนินงานการจัดให้ครูสอนตรงตามสาขาวิชาที่ถนัด/โครงการพัฒนาบุคลากร/การจัดส่งครู
เข้ารับการอบรมกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานเครือข่ายเพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้และน าความรู้และ
ประสบการณ์นั้นมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับดี 
 
๓. จุดเด่น 
               ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยเน้นกระบวนการ
คิด จากการได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
ครูน าผลงานการวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งต่อไป  
 
๔. จุดควรพัฒนำ 
               ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้   
และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

มำตรฐำนที ่๔ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 
ระดับคุณภำพ : ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนกำรพัฒนำ 
                 โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่ 
                 ๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
                 ๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 
                 ๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล    
    วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นปะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
     โรงเรียน 
                 ๔) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
                 ๕) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
                 ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
                 ๗) จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน  
                 ๘) โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
            โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงารายงานประจ าปี
ของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปี
การศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพ่ือให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน  ให้
ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
จัดท าเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้ ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน  ปรับปรุงการ
ท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครองคณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
๒. ผลกำรด ำเนินงำน 
                 โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อย่างเป็น
ระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชนมีความ
พึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 
 



๓๓ 

 

 
๓. จุดเด่น 
                 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม 
ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ 
๔. จุดควรพัฒนำ 
               โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง  แต่ยังขาดการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน  นักเรียนมีการ
ประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ก็ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ ๔ ดีเยี่ยม 
 
               จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ 
เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดเียี่ยม 
 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ
ตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑ ในด้านกระบวนการบริหาร
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม  สถานศึกษามีการวางแผน 
ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมา
เป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไข
งานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร  และบริบทสถานศึกษา พัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล 
และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่าง
เป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยสถานศึกษาให้
ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาใน
ระดับสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

 
สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
                ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (๓-๕ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน 
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
●  ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
     ๑) ผู้เรียนส่วนใหญ่มีน้ าหนักส่วนสูงและ
สมรรถภาพตามเกณฑ์กรมอนามัย  ไม่มีปัญหาทาง
เพศ สิ่งมอมเมาหรือติดเกมส์  
      ๒) ผู้เรียนมีความสนใจในด้านศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา มีความสุภาพ นอบน้อม มีมนุษยสัมพันธ์ โอบ
อ้อมอารี รู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ อยู่อย่าง
พอเพียง มีทักษะชีวิตด้านการประกอบอาชีพ   
      ๓)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ
ดีมากเป็นนักเรียนที่ดีอยู่ในศีลธรรมเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครอง 
●  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
       ๑) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมี
หลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน และคณะ 
กรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
        ๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการ 
อย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่นการประชุมแบบมีส่วนร่วม การ
ประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่
ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ 
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ

●  ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
       ๑)  ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อบรรลุ 
เป้าหมายคือคะแนนเฉลี่ยโอเนตสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระและคะแนนเฉลี่ย 
NT  สูงกว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศทุกสมรรถนะ 
และมีผลคะแนนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
ของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการ 
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้ 
กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
●  ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส ำคัญ 
       ๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ 
มุ่งม่ัน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและ
ความสามารถ 
      ๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      ๓) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      ๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด 
ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
      ๕) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการ
ตรวจประเมินและค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัย 
●  ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่มี 
ประสิทธิผล 
         โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน 
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
อย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมโดด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมกาประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



๓  

 

แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
 
             ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
             ๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดท าการวิจัย    
        ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
              ๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับ 
         มอบหมาย ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
              ๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
         ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 
              ๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
              ๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET  
              ๓. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็นเร่งด่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 


