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คำนำ 

 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ฉบับนี้  
จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีเพื่อ
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จ
จากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพ
ของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อนำเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้น
สังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับ
การประเมินภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 ฉบับ
นี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ต้ังอยู่ เลขท่ี 1/1ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200 โทรศัพท์ 02-282-2091 โทรสาร 02-282-2091 
http://www.parinayok.ac.th E-mail:Parinayok1895@gmail.com สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตพื้นท่ีบริการพระนครและเขตอื่นๆ 

เปิดสอนระดับปฐมวัย ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีเนื้อที ่1 ไร่ 2 งาน 92.25 ตารางวา 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก เดิมช่ือ “โรงเรียนกรมหลวงวรเสฐ” ตามพระนามของพระอัยยิกาเธอกรม-
หลวงวรเสฐสุดา พระธิดาองค์สุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า เป็นโรงเรียน
ท่ีเปิดทำการสอนระดับใดและเมื่อใด มีข้อมูลจากการบอกเล่าว่า “โรงเรียนวัดปรินายก” สร้างขึ้นหลังจากท่ี  
พระอัยยิกาเธอกรมหลวงวรเสฐสุดา ส้ินพระชนม์ (ปีพุทธศักราช 2450) โดยก่อนส้ินพระชนม์ พระองค์ท่านมี 
พระประสงค์จะพระราชทานตำหนักท่ีประทับ พร้อมท้ังอุปกรณ์ส่ิงของเครื่องใช้ อาทิ โต๊ะ ตู้ นาฬิกา ฯลฯ ให้ใช้
เป็นสถานท่ีศึกษาเล่าเรียนของศิษย์วัด กุลบุตรและกุลธิดาท่ัวไป ดังนั้นเมื่อพระอัยยิกาเธอกรมหลวงวรเสฐสุดา 
ส้ินพระชนม์ พระประยูรญาติ จึงนำตำหนักมาปรับปรุงเป็นโรงเรียนตามพระประสงค์ แต่ชาวบ้านท่ัวไปนิยม
เรียกว่า “โรงเรียนวัดปรินายก” 
 พระอมรเมธาจารย์ (สุคนธ์ ปภากโร) เจ้าอาวาสวัดปรินายกวรวิหารให้ข้อมูลว่า โรงเรียนกรมหลวงวรเสฐ 
เป็นโรงเรียนท่ีเปิดทำการสอนระดับมัธยม ต่อมาเปิดทำการสอนเพียงระดับประถม ผู้คนนิยมเรียกช่ือโรงเรียนว่า 
“โรงเรียนวัดปรินายก”มากกว่าเรียกช่ือ“โรงเรียนกรมหลวงวรเสฐ”คงเป็นเพราะโรงเรียนต้ังอยู่ในวัด 
 นายนาม พูนวัตถุ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดปรินายก ได้ให้ข้อมูล
ว่า “เมื่อปีพุทธศักราช 2461 ท่านอายุประมาณ 8 ขวบ ขณะท่ีผมเป็นศิษย์วัดเทพธิดาราม ได้เข้าเรียน ช้ัน ป.1  
ณ โรงเรียนวัดปรินายก ตัวอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ เท่าท่ีจำได้เปิดทำการสอน ช้ัน ป.1-ป.3 ผมเรียนได้เพียงช้ัน 
ป.1 แล้วย้ายไปเรียนต่อ ป.2 ท่ีโรงเรียนวัดสระเกศ เหตุท่ีอายุน้อยเกินไปจึงจำไม่ได้ว่าครูประจำช้ัน และครูใหญ่
ขณะนั้นช่ืออะไร เดิมโรงเรียนวัดปรินายก จะใช้ช่ือโรงเรียนว่าอะไรนั้นก็จำไม่ได้เช่นเดียวกัน” 
 โรงเรียนวัดปรินายก เปิดทำการสอนต่อเนื่องมาจนกระท่ังกระทรวงธรรมการ ส่ังยุบโรงเรียนให้ไปรวมกับ
โรงเรียนวัดโสมนัส โดยขนย้ายทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องใช้ ตลอดจนส่ิงของท่ีได้รับพระราชทานไปด้วย คงเหลือ
ไว้แต่อาคารเรียนท่ีมีช่ือว่า “โรงเรียนกรมหลวงวรเสฐ” ทางวัดปรินายกวรวิหาร เห็นว่าอาคารเรียนถูกท้ิงร้างไว้
อาจจะทรุดโทรมเสียหาย จึงได้จัดให้เป็นท่ีอยู่ของพระภิกษุสามเณรและใช้เป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม แก่
พระภิกษุสามเณรได้ประมาณ 1 ปี เกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมจึงต้องปิดพระภิกษุต่างก็แยก
ย้ายกันไป คงเหลือพระภิกษุเฝ้าดูแลวัดเพียง 3 รูป อาคารเรียนจึงถูกปล่อยว่างไว้อีกระยะหนึ่ง 
 พ.ศ.2486 ภัยจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 ทวีความรุนแรงขึ้น “โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ” สังกัดกรมการ
ฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการต้องปิดทำการสอน ทางราชการได้เจรจาขอความกรุณาจาก พระวิสุทธินายก (เล็ก 
ศรีวิพันธ์) ขอขนย้ายทรัพย์สิน เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงเรียนส่วนหนึ่งมาฝากไว้ท่ีอาคารเรียน 
“โรงเรียนกรมหลวงวรเสฐ” 

http://www.parinayok.ac.th/
mailto:watsangworn@hotmail.com
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 พ.ศ.2488 เมื่อสงครามโลกครั้งท่ี 2 สงบลงโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ ก็ยังไม่สามารถเปิดทำการสอนได้
ตามปกติ ท้ังนี้เนื่องมาจากสถานท่ีของโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ ได้ถูกดัดแปลงเป็นกองบัญชาการ และเป็นท่ีพัก
ของทหารหน่วยสัมพันธมิตร กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ให้โรงเรียนอนุบาลลอออุทิศ ย้ายมาเปิดทำการสอนท่ี 
วัดปรินายก โดยใช้อาคารเรียนกรมหลวงวรเสฐ เป็นการช่ัวคราวจนกว่าจะกลับคืนสู่สถานท่ีเดิมได้ 
 พ.ศ.2489 โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ (เดิม) สามารถเปิดทำการสอนได้ตามปกติ กระทรวงศึกษาธิการ ก็
ยังคงอนุญาตให้โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ ท่ีเปิดทำการสอน ณ อาคารกรมหลวงวรเสฐ วัดปรินายก เปิดทำการ
สอนสอนต่อไปตามเดิม โดยใช้ช่ือโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ สาขาวัดปรินายก” 
 17 พฤษภาคม 2495 โรงเรียนละอออุทิศ สาขาวัดปรินายก ได้โอนไปสังกัด กองการศึกษาพิเศษ        
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและใช้ช่ือใหม่ว่า “ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก” 
 1 เมษายน 2522 ได้โอนจากกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดกองการ
ประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 1 ตุลาคม 2523  ได้โอนไปสังกัด สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
 7 กรกฏาคม 2546 ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ จากสำนักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ มาเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 พ.ศ.2546 โอนจากสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 พ.ศ.2553 โอนจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1 มาสังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ี
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจนถึงปัจจุบัน 

สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ 
พ.ศ.2496 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารไม้ 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนช้ันประถมศึกษา 

 พ.ศ.2498 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนไม้ 2 ช้ัน 
 พ.ศ.2499 ได้รับงบประมาณ 300,00.00 บาท ก่อสร้างอาคารไม้ 2 ช้ัน เป็นท่ีเรียนช้ันประถมศึกษา 
 พ.ศ.2500 ได้รับงบประมาณ 500,000.00 บาทรื้ออาคารเรียนหลังเก่าสำหรับนักเรียนอนุบาล แล้ว
สร้างใหม่เป็นอาคารเรียนไม้ 2 ช้ัน 
 พ.ศ.2515 ได้รับงบประมาณ 2,800,000.00 บาท  สร้างอาคารเรียนเป็นตึก 3 ช้ัน ซึ่งใช้เป็นสถานท่ีเรียน
ของนักเรียนในปัจจุบัน โดยชใช้ช่ือว่า “ อาคารเรียนกรมหลวงวรเสฐ” 
 พ.ศ.2519 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารช่ัวคราว แบบ 004  ขนาด 3 ห้องเรียน 
 พ.ศ.2528 ได้รับงบประมาณ 5,240,000.00 บาทสร้างอาคารเรียนถาวรเป็นตึก 4 ช้ันแบบพิเศษ แทน
อาคารเรียนช่ัวคราว โดยได้รับความกรุณาจาก พระครูนายกจริยานุวัตร เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดปรินายกมอบ
ท่ีดินให้ก่อสร้าง และใช้ช่ืออาคารเรียนหลังนี้ว่า “อาคารเรียนนายกจริยานุวัตร”สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดป้าย อาคารเรียน เมื่อวัพฤหัสบดีท่ี 2 มิถุนายน 
พ.ศ.2531 
 พ.ศ.2538 ได้รับงบประมาณ 1,650,000.00 บาทต่อเติมอาคารเรียนกรมหลวงวรเสฐ 2 ห้องเรียน 1 
ห้องน้ำ 
 -  ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 890,000.00 บาทสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ลักษณะเป็นอาคารช้ันเดียว อยู่ด้านหลังอาคารกรมหลวงวรเสฐ 
 พ.ศ.2539-พ.ศ.2540 ได้รับเงินบริจาค จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 880,000.00 บาท เพื่อ
ปรับปรุงห้องประชุมและห้องสมุดโรงเรียน 
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 พ.ศ.2543 ได้รับเงินบริจาค จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 1,081,000.00 บาทเพื่อปรับปรุง
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์และซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 พ.ศ.2547 จัดทำห้องเรียนตามโครงการโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (MEP) ช้ัน ป.1 จำนวน 1 ห้อง 
 พ.ศ.2548 ปรับปรุงห้องสมุด และห้องโสตทัศนศึกษา ติดต้ังระบบสัญญาณโทรทัศน์ทุกห้องเรียน เป็นเงิน  
648,525.00 บาท  
 -  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก 1 ห้อง ห้องปฎิบัติการคณิตศาสตร์ 1 ห้องและจัดทำ
ห้องเรียนตามโครงการโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) 
จำนวน 2 ห้อง 
 -  จัดทำศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning Center) จำนวน 1 ห้อง 
 พ.ศ.2549 จัดทำศูนย์พัฒนาทักษะการคิด (Thinking Center) จำนวน 1 ห้อง 
 - จัดทำห้องเรียนตามโครงการ โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (MEP) จำนวน 1 ห้อง 
 พ.ศ.2550จัดทำห้องเรียนตามโครงการ โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (MEP) ช้ัน ป.5 จำนวน 1 ห้อง 
 พ.ศ.2551 ปรับปรุงปูกระเบ้ืองบันไดอาคารกรมหลวงวรเสฐสุดา เป็นเงิน149,029.00 บาท 
 -  จัดทำห้องเรียนตามโครงการโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (MEP) ช้ัน ป.6 จำนวน 1 ห้อง 
 พ.ศ.2552 ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน ช้ัน 1 อาคารการมหลวงวรเสฐ จำนวน 10 ห้อง 
 -  ปูพื้นกระเบ้ืองระเบียงช้ัน1-4/ทาสีห้องเรียนช้ันอนุบาล 1-2 อาคารนายกจริยานุวัตร 
 -  จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ห้องสมุด เป็นเงิน  169,00.00  บาท 
 พ.ศ.2553 ปรับปรุงศูนย์อัจฉริยภาพการเรียนรู้ (Resource Center) เป็นเงิน 488,00.00 บาท 
 -  จัดทำศูนย์ส่ือปฐมวัย จำนวน 1 ห้อง 
 พ.ศ.2554 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดต้ัง จำนวน 82 เครื่อง เป็นเงิน 1,485,000.00 บาท 

 พ.ศ.2556 จัดทำห้องสมุดอาเซียน ช้ัน 3 อาคารกรมหลวงวรเสฐ ตามโครงการโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) ป.6 จำนวน 1 ห้อง 

 พ.ศ.2557 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงพื้นคอนกรีต
อาคารนายกจริยานุวัตร และห้องประชุมกรมหลวงวรเสรฐสุดา 
 พ.ศ.2561 ติดต้ังมิตเตอร์น้ำประปาสำหรับตึกนายกจริยานุวัตร งบประมาณจำนวน 25,000 บาทจาก 
พระมหาปณิธาน โชติปัญโญ พระเลขานุการวัดปรินายกวรวิหาร   
 พ.ศ.2561 ติดต้ังกล้องวงจรปิด 8 ตัว งบประมาณจำนวน งบประมาณ  65,000 บาทจากเครือข่าย
ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2556-2560  
 พ.ศ.2561 ได้รับเครื่องขยายเสียงเคล่ือนท่ี งบประมาณจำนวน 108,000 บาท จากเครือข่ายผู้ปกครอง ปี
การศึกษา 2556-2560   
 พ.ศ.2562 จัดทำสนามเด็กเล่นในร่ม งบประมาณจำนวน 400,000 บาท จากพระเดชพระคุณท่านพระ
พิพัฒจริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดปรินายกวรวิหาร องค์อุปถัมภ์ เปิดใช้เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562 พ.ศ.2562  
 พ.ศ.2562 ติดต้ังหลังคาโรงอาหารเพิ่มเติม ซ้อมบำรุงศาลาพักคอยทาสีใหม่ ติดนวมเสา 10 ต้น ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า ซ่อมบำรุงบอร์ดนิทรรศการเคล่ือนท่ี ด้วยงบประมาณจำนวน 158,000 บาท จากการระดมทุนของ
เครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562  
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รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน 
1. นางบุญเรือน ไชยเดช  ครูใหญ่ (พ.ศ.2495-2499) 
2. นางสาล่ี เบ้าสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียน (พ.ศ.2499-2528) 
3. นางสาวประยูร มากหมู่  ผู้อำนวยการโรงเรียน (พ.ศ.2528-2532) 
4. นางอารี ชุ่มเมืองปัก  ผู้อำนวยการโรงเรียน (พ.ศ.2532-2535) 
5. นางเพ็ญพรรณ ยูวะเวส  ผู้อำนวยการโรงเรียน (พ.ศ.2535-2538) 
6. นายสำเร็จ จันทร์โอกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียน (พ.ศ.2538- 2546) 
7. นายเมธี อนุดิตย์   ผู้อำนวยการโรงเรียน (พ.ศ.2546-2551) 
8. นายนิพนธ์ ช่ืนตา   ผู้อำนวยการโรงเรียน (พ.ศ.2551-2553) 
9. นายประดิษฐ์ ไทยอุดม  ผู้อำนวยการโรงเรียน (พ.ศ.2553-2555) 
10.นายรักไทย ธนวุฒิกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียน (9 ตค.พ.ศ.2555-2559) 
11.นายสมัย สวนสอน   ผู้อำนวยการโรงเรียน (16พย.พ.ศ.2559-2561) 
12.นายกฏทบวง รัตนพลที  ผู้อำนวยการโรงเรียน (6 พย.พ.ศ.2561-30 ก.ย. 2562) 
13.นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์  รษก.ผู้อำนวยการโรงเรียน (3 ต.ค. พ.ศ.2562-ปัจจุบัน) 

 

นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  : พ.ต.วิโรจน์  ศิวิลัย 

ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรวมใจปรินายก   : นายสว่าง บุญสิทธิ์  

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก : นายมนูญ  พุฒทอง 

ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง    : นายสมชาย วนาสินชัย 
ปรัชญาของโรงเรียน :  คุณธรรม นำความรู้ ผู้นำประชาธิปไตย 
จุดหมายการนำปรัชญาสู่การปฏิบัติ 
คุณธรรม เน้นความเอื้อเฟื้อ ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่นอดทน ประหยัดและออม ความสามัคคี ความพอดี และรู้
กาลเทศะ 
นำความรู้ เน้นประสบการณ์ตรงท่ีหลากหลาย เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียน คุณภาพการเรียนรู้ 
ผู้นำประชาธิปไตย เน้นการมีส่วนร่วม 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  :  ประชาธิปไตยเด่น  เน้นคุณธรรม  นำความรู้ 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  :  ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน  :  ดอกหางนกยูง 
ตันไม้ประจำโรเรียน   :  ต้นหูกวาง 
สีประจำโรงเรียน   :  ฟ้า–ขาว 
ตราสัญลักษณ์   :       
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ผลงานดีเด่นของโรงเรียน 

พ.ศ.2522  โรงเรียนดีเด่น งานปีเด็กสากลของกรมสามัญศึกษา 
พ.ศ.2529  โรงเรียนดีเด่น กลุ่มทวาราวดี 
พ.ศ.2530  โรงเรียนรกัษาความสะอาดดีเด่น กลุ่มทวาราวดี 
พ.ศ.2531  สถานศึกษาจัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2533  โรงเรียนพฒันาการรักษาความสะอาดดีเด่น กลุ่มทวาราวดี 
พ.ศ.2534 โรงเรียนชนะเลิศจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พ.ศ.2534 โรงเรียนชนะเลิศจัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น ของกรมการศาสนา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2538 โรงเรียนโครงการเพื่อการรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจรให้แก่เด็กและเยาวชน

ดีเด่น 
พ.ศ.2538  โรงเรียนดีเด่นวันประถมศึกษาแห่งชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการ 

ประถมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2538  โรงเรียนจัดกิจกรรมอาหารกลางวันดีเด่น กลุ่มทวาราวดี 
พ.ศ.2540  โรงเรียนส่ิงแวดล้อมดีเด่น ลำดับท่ี 3 ของสำนักงานการประถมศึกษา  

กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2542  รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมส่ิงแวดล้อม โครงการแยกแก้วกับตาวิเศษ 
พ.ศ.2542  ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
พ.ศ.2543  ได้รับการคัดเลือกจากกรมวิชาการ เป็นศูนย์พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2544  เป็นสถานศึกษาจัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2545  ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการจัดกิจกรรมโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ (ตาวิเศษ) 
พ.ศ.2545  เป็นโรงเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณภาพ 5 ดาว จากสำนักงานคณะกรรมการ 

การประถมศึกษาแห่งชาติ (การดำเนินงานตามนโยบาย  คุณภาพผู้บริหาร คุณภาพ
คร ูคุณภาพผู้เรียน ระบบการประกันคุณภาพภายใน) 

พ.ศ.2545   เป็นโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดีเด่น 
พ.ศ.2546  ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจัดบริการทางจิตวิทยาแนะแนวดีเด่น    

จากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2546  ได้รับประกาศเกียรติคุณการส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาท่ี 

จัดบริการทางจิตวิทยาแนะแนวดีเด่น จากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2548  เป็นศูนย์ปฐมวัยต้นแบบของ สพป. กทม. เขต 1 
พ.ศ.2549  ได้รับเกียรติบัตรการประกวดนวัตกรรมการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 

ระดับดีเย่ียม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
พ.ศ.2549  ได้รับรางวัลห้องสมุดสถานศึกษาดีเด่นระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1 
พ.ศ.2549  ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

รอบสอง ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(2554-2558) (องค์การมหาชน) 
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พ.ศ.2551 ได้รับรางวัลชมเชยโครงการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2551 โครงการค่ายสร้างครู
พัฒนาเยาวชน คนอนุรักษ์พลังงาน หอการค้าไทย ประธานพลังงานหอการค้า 
(นายสนั่น อังอุบลกุล) 

พ.ศ.2552  ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2552  
ผ่านการติดตามประเมินการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล
พระราชทานจากกระทรวงศึกษาธิการ 

 
พ.ศ.2553  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลจากสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2554  ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

รอบสาม ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(2554-2558) (องค์การมหาชน) 

พ.ศ.2555  ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ชมเชย) ของ
มูลนิธิธารน้ำใจ 

พ.ศ.2556  โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2556 จากสำนักนายกรัฐมนตรี  
พ.ศ.2557  โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2557 จากสำนักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ.2557 โรงเรียนโล่สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน

ประจำปี 2557 
พ.ศ.2558 โรงเรียนบริหารจัดการระบบคุณภาพระดับโรงเรียน (School Quality Award : 

SCQA) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พ.ศ.2559 โรงเรียนอนุรักษณ์วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยจากกระทรวงวัฒนธรรมและ

พัฒนาสังคม  
 

 
 
แผนที่โรงเรียน 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 

 

 1) ผู้อำนวยการโรงเรียน  
 -  โทรศัพท์ 02-28161012 Mo. ………. e-mail : - วุฒิการศึกษาสูงสุด -   
ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ - เป็นเวลา - ปี - เดือน - วัน 

 2) รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
 นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์  Mo. 081-499-5198 e-mail : natwatanapong09@gmail.com  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน (ศษ.ม.),  
    ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา (ค.ม.)  
    ศึกษาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา (ปร.ด.)  
ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 7 ปี 8 เดือน  

 

3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

 1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน  446  คน 
 2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 446 คน  จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 
 จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 รวม 446 คน 
 

ระดับช้ันเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉล่ียต่อห้อง ชาย หญิง 
อ.1 2 19 17 36 18 
อ.2 2 25 17 42 21 
อ.3  2 27 22 49 25 
รวม 6 71 56 127  
ป.1 3 30 19 49 25 
ป.2 3 30 22 52 26 
ป.3 3 29 26 55 28 
ป.4 3 28 24 52 26 
ป.5 3 25 27 52 26 
ป.6 3 27 28 59 30 
รวม 18 170 149 319  

ม.1-ม.3 - - - - - 

รวมทั้งหมด 24 241 205 446  

 
 
 

mailto:natwatanapong09@gmail.com
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1.2  ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
 
 1) จำนวนครูและบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าท่ี

อื่นๆ 
รวมทั้งหมด 

จำนวน 1 22 - 15 17 55 

  

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ำกว่า 

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จำนวน 17 32 5 1 55 

  

1.3 จำนวนครูจำแนกตามความรู้ความสามารถ (วิชาเอก/วิชาโท) 

ท่ี รายวิชา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

หมายเหตุ 
วิชาเอก วิชาโท วิชาเอก วิชาโท 

1.  บริหารการศึกษา - - 3 -  
 
 
 
 

2.  หลักสูตรและการสอน - - 2 - 
3.  อนุบาลศึกษา / ปฐมวัยศึกษา 6 - - - 
4.  ประถมศึกษา 4 - - - 
5.  ภาษาไทย 2 - - - 
6.  ภาษาอังกฤษ 6 - - - 
7.  ภาษาจีน 1 - - - 
8.  คณิตศาสตร ์ 2 - - - 
9.  วิทยาศาสตร์ 2 - - - 
10.  ภาษาจีน 1 - - - 
11.  สังคมศึกษา 2 - - - 
12.  ศิลปศึกษา 2 - - - 
13.  พลศึกษา 2 - - - 
14.  นาฏศิลป ์ 1 1 - - 
15.  คนตรีไทย - - - - 
16.  คหกรรมศาสตร ์ - - - - 
17.  เทคโนโลยีทางการศึกษา/คอมพิวเตอร์ 2 - - - 
18.  บรรณารักษ์ - - - -  
19.  การบริหารทรัพยากร/ธุรกิจ/ การจัดการทัว่ไป 4 - - -  
20.  การฝึกและการจัดกีฬา 1 - - -  
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3) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. ภาษาไทย 2 19 
3. คณิตศาสตร์ 2 19 
4. วิทยาศาสตร ์ 2 19 
5. ภาษาอังกฤษ 6 19 
6. สังคมศึกษา 2 19 
7. การศึกษาปฐมวัย 6 19 
8. การประถมศึกษา 4 19 
9. พละศึกษา 2 19 
10. นาฏศลิป ์ 1 19 
11. คอมพิวเตอร์ศึกษา 2 19 
12. ภาษาจีน 1 19 
13.ศิลปศึกษา 2 19 
14. การบริหารธุรกิจทั่วไป 1 19 
15. การฝึกและการจัดการกฬีา 1 19 
16.การบริหารทรัพยากร/การตลาด 2 - 
17. ธุรกิจศึกษา 1 19 

รวม 38  

 

ข้อมูลลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามเพศ จำแนกตามวุฒิและจำแนกตามความรู้ความสามารถ  

ตำแหน่ง 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง รวม ปริญญาตรี อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ต่ำกว่าอนุปริญญา 
ลูกประจำ 4 3 7 1 2 4 
หน.อาคารสถานที่ 1 - 1 - - 1 

พนักงานขับรถยนต ์ 2 - 2 - - - 

พนักงานเก็บเอกสาร - - - - - - 

พนักงานเข้าเล่มและเย็บเล่ม - - - - - - 

พนักงานบริการ - 2 2 - - - 

ช่างครุภัณฑ์  - - - - - 1 

ช่างทั่วไป 2 - 2 - 1 1 

พนักงานพิมพ์ดีด - - - - - - 

พนักงานธุรการ - 1 - - - - 

รวมลูกจ้างประจำ 4 3 7 1 2 4 

ลูกจ้างชั่วคราว 1 10 11 - 2 9 
พี่เลี้ยงอนุบาล - 6 6 - - 6 

เจ้าหน้าธุรการ 1 1 2 1 1 2 
พนักงานอัดสำเนา - 1 1 - - 1 
คนครัว - 2 2 - - 2 

รวมลูกจ้างชั่วคราว 1 10 11 1 2 9 
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
     ระดับปฐมวัย 

      ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ข้ึนไป 

ระดับช้ัน 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

ครบท้ัง 4 ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.1 36 36 36 36 √ 
อ.2 42 42 42 42 √ 
อ.3 49 49 49 49 √ 
รวม 127 127 127 127 √ 

ร้อยละ 100 100 100 100 √ 
 
 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับช้ัน (ป.1-ป.6, ม.1-ม.6) 
 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1   จำนวน 
นร.ทีไ่ด้
ระดับ 3
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 

3 ข้ึนไป 

จำนวนที่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 49 - 0 1 2 5 11 7 23 41 83.67 
คณิตศาสตร์ 49 - 0 0 2 2 16 8 21 45 91.84 
วิทยาศาสตร์ 49 - 2 0 2 11 11 6 17 34 69.39 
สังคมศึกษา ฯ 49 - 0 0 2 6 11 8 22 41 83.67 
ประวัติศาสตร์ 49 - 1 0 5 6 6 9 22 37 75.51 
สุขศึกษาและพลศึกษา 49 - 0 0 0 2 6 8 33 47 95.92 
ศิลปะ 49 - 0 0 1 1 7 15 25 47 95.92 
การงานอาชีพ ฯ 49 - 1 3 0 1 7 9 28 44 89.80 
ภาษาต่างประเทศ 49 - 5 5 6 8 8 6 11 25 51.02 
รายวิชาเพิ่มเติม……….                       
ภาษาจีน 49 - 0 0 2 4 7 9 27 43 87.76 
หน้าท่ีพลเมือง 49 - 0 0 1 1 13 12 22 47 95.92 
อาเซียนศึกษา 49 - 0 2 4 7 7 11 18 36 73.47 
การค้นคว้าอิสระ 49 - 0 0 0 0 0 1 48 49 100.00 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 43 - 6 5 4 8 12 2 6 20 46.51 
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 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2   จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 

3 ขึ้นไป 

จำนวนที่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 53 - 1 1 1 6 6 12 26 44 83.02 
คณิตศาสตร ์ 53 - 1 0 2 1 5 5 39 49 92.45 
วิทยาศาสตร์ 53 - 1 2 6 3 10 9 22 41 77.36 
สังคมศึกษา ฯ 53 - 1 0 0 3 3 2 44 49 92.45 
ประวัติศาสตร ์ 53 - 2 0 1 3 4 6 37 47 88.68 
สุขศึกษาและพลศึกษา 53 - 0 0 0 1 7 7 38 52 98.11 
ศิลปะ 53 - 0 0 0 3 11 8 31 50 94.34 
การงานอาชีพ ฯ 53 - 11 2 3 1 4 6 26 36 67.92 
ภาษาต่างประเทศ 53 - 5 11 5 7 5 2 18 25 47.17 
รายวิชาเพ่ิมเติม……….                       
ภาษาจีน 53 - 2 3 13 9 9 5 12 26 49.06 
หน้าที่พลเมือง 53 - 0 0 2 1 7 11 32 50 94.34 
อาเซียนศึกษา 53 - 0 0 2 4 11 15 21 47 88.68 
การค้นควา้อิสระ 53 - 0 0 1 2 9 7 34 50 94.34 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 41 - 0 0 1 7 8 14 18 40 83.33 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 

3 ขึ้นไป 

จำนวนที่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 55 1 3 6 4 7 14 4 16 34 62.96 
คณิตศาสตร ์ 55 1 1 2 4 9 9 6 23 38 70.37 
วิทยาศาสตร์ 55 1 0 1 1 6 6 14 26 46 85.19 
สังคมศึกษา ฯ 55 1 1 5 7 6 9 7 19 35 64.81 
ประวัติศาสตร ์ 55 1 0 0 3 4 14 6 27 47 87.04 
สุขศึกษาและพลศึกษา 55 1 0 0 0 2 3 7 42 52 96.30 
ศิลปะ 55 1 0 0 3 2 6 11 32 49 90.74 
การงานอาชีพ ฯ 55 1 1 3 1 1 8 10 30 48 88.89 
ภาษาต่างประเทศ 55 1 3 10 5 5 6 8 17 31 57.41 
รายวิชาเพ่ิมเติม……….                      
ภาษาจีน 55 1 0 4 5 11 8 6 20 34 62.96 
หน้าที่พลเมือง 55 1 0 0 3 2 3 7 39 49 90.74 
อาเซียนศึกษา 55 1 9 4 12 4 4 6 14 24 45.28 
การค้นควา้อิสระ 55 1 0 0 0 0 0 7 47 54 100.00 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 0 0 3 9 5 6 1 16 23 57.50 
  
 

 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 
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ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 

3 ขึ้นไป 

จำนวนที่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 52 - 0 9 8 9 8 8 10 26 50.00 
คณิตศาสตร ์ 52 - 2 1 11 5 6 11 16 33 63.46 
วิทยาศาสตร์ 52 - 0 5 6 6 4 12 19 35 67.31 
สังคมศึกษา ฯ 52 - 0 0 1 1 4 6 40 50 96.15 
ประวัติศาสตร ์ 52 - 0 0 3 9 15 14 11 40 76.92 
สุขศึกษาและพลศึกษา 52 - 0 0 0 4 3 6 39 48 92.31 
ศิลปะ 52 - 0 0 0 1 4 6 41 51 98.08 
การงานอาชีพ ฯ 52 - 4 3 4 7 11 10 13 34 65.38 
ภาษาต่างประเทศ 52 - 1 1 6 9 8 10 17 35 67.31 
รายวิชาเพ่ิมเติม……….                       
ภาษาจีน 52 - 2 2 3 6 8 8 23 39 75.00 
หน้าที่พลเมือง 52 - 0 0 0 1 0 9 42 51 98.08 
อาเซียนศึกษา 52 - 0 0 0 2 9 13 28 50 96.15 
การค้นควา้อิสระ 52 - 0 0 0 0 0 0 52 52 100.00 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 37 - 0 0 0 2 5 6 24 35 94.59 

 

 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 

3 ขึ้นไป 

จำนวนที่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 51 - 1 5 9 5 15 6 10 31 60.78 
คณิตศาสตร ์ 51 - 0 2 10 7 4 7 21 32 62.75 
วิทยาศาสตร์ 51 - 5 7 2 4 5 7 21 33 64.71 
สังคมศึกษา ฯ 51 - 0 1 8 6 4 8 40 36 70.59 
ประวัติศาสตร ์ 51 - 0 3 8 3 9 4 24 37 72.55 
สุขศึกษาและพลศึกษา 51 - 0 0 0 2 8 1 40 49 96.08 
ศิลปะ 51 - 0 0 0 0 3 11 37 51 100.00 
การงานอาชีพ ฯ 51 - 2 6 5 5 9 7 17 33 64.71 
ภาษาต่างประเทศ 51 - 13 4 5 6 4 6 13 23 45.10 
รายวิชาเพ่ิมเติม……….                       
ภาษาจีน 51 - 2 5 9 3 10 2 20 32 62.75 
หน้าที่พลเมือง 51 - 0 0 2 5 7 5 32 44 86.27 
อาเซียนศึกษา 51 - 0 0 5 5 9 6 26 41 80.39 
การค้นควา้อิสระ 51 - 0 0 0 0 0 7 44 51 100.00 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 34 - 0 0 8 5 5 5 11 21 61.76 
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ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 

3 ขึ้นไป 

จำนวนที่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 59 - 0 0 10 12 11 11 15 37 62.71 
คณิตศาสตร ์ 59 - 1 4 9 7 7 8 23 38 64.41 
วิทยาศาสตร์ 59 - 0 2 6 9 5 11 26 42 71.19 
สังคมศึกษา ฯ 59 - 0 5 10 13 8 7 16 31 52.54 
ประวัติศาสตร ์ 59 - 3 5 16 14 3 11 7 21 35.59 
สุขศึกษาและพลศึกษา 59 - 0 0 1 0 3 0 55 58 98.31 
ศิลปะ 59 - 1 0 0 0 4 7 47 58 98.31 
การงานอาชีพ ฯ 59 - 1 5 7 7 10 16 13 39 66.10 
ภาษาต่างประเทศ 59 - 13 3 9 4 10 6 14 30 50.85 
รายวิชาเพ่ิมเติม……….                       
ภาษาจีน 59 - 0 2 1 8 14 15 19 48 81.36 
หน้าที่พลเมือง 59 - 0 1 0 7 13 13 25 51 86.44 
อาเซียนศึกษา 59 - 1 4 7 10 13 13 11 37 62.71 
การค้นควา้อิสระ 59 - 0 0 6 5 0 5 43 48 81.36 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 48 - 0 1 9 0 6 11 15 32 66.67 
 

 

2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับช้ัน จำนวนคนท้ังหมด 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 49 42.86 44.90 12.24 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 53 58.49 37.74 3.77 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 55 76.36 21.82 0.00 1.82 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 52 82.69 17.31 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 51 66.67 33.33 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 59 93.22 5.09 1.69 0.00 

รวม 319 420.29 160.19 17.7 1.82 

เฉล่ียร้อยละ 319 70.05 26.70 2.95 0.30 
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับช้ัน จำนวนคนท้ังหมด 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 49 100 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 53 100 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 55 98.18 1.82 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 52 100 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 51 100 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 59 100 0.00 

รวม 319 318 1 

เฉล่ียร้อยละ 319 98.18 1.82 
 

 
3) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2562 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับช้ัน 
จำนวนคน
ท้ังหมด 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 49 71.43 22.45 6.12 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 53 71.70 22.64 5.66 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 55 98.18 0.00 0.00 1.82 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 52 96.15 3.85 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 51 92.16 7.84 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 59 55.17 34.48 10.35 0.00 

รวม 319 484.79 91.26 22.13 1.82 

เฉล่ียร้อยละ 319 80.80 15.21 3.69 0.30 
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4) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

ด้าน 
จำนวนคน
ท้ังหมด 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียน 

ตามระดับคุณภาพสมรรถนะสำคัญ 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ด้านความสามารถในการส่ือสาร 319 70.22 27.27 2.19 0.31 

2. ด้านความสามารถในการคิด 319 68.03 29.47 2.19 0.31 

3. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 319 71.79 25.71 2.19 0.31 

4. ด้านสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 319 79.00 19.44 1.25 0.31 

5. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 319 88.71 10.97 0.00 0.31 

รวม 319 377.74 112.85 7.84 1.57 

เฉล่ียร้อยละ 319 75.55 22.57 1.57 0.31 
 

1.5 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา2562 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ความสามารถ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ เฉลี่ยร้อยละ 
จำนวนและร้อยละนักเรียน

คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
ด้านคำนวณ 100 55.13 55.13 30/ 54.54 
ด้านภาษา 100 61.91 61.91 40/ 72.72 
รวมคะแนน 200 117.04 58.52  
ค่าเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน 58.52    
ค่าเฉลี่ยร้อยละของเขตพ้ืนที่ 58.29    
ค่าเฉลี่ยร้อยละของประเทศ 45.70    
 

จำนวนนักเรียน ช้ัน ป.3 ปีการศึกษา 2562   จำนวน   55  คน 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน 
ระดับสพป. กทม.62 ระดับ สพฐ.62 

ระดับประเทศ 
62 

ด้านคำนวณ 55.13 58.58 45.64 44.94 
ด้านภาษา 61.91 57.98 46.00 46.46 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 58.52 58.29 45.82 45.70 
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จำนวนนักเรียน ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562   จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ 55 คน  

2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ปีการศึกษา 2561-2562 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านคำนวณ 54.83 55.13 + 0.30 
ด้านภาษา 62.91 61.91 - 1 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 
58.86 

58.52 
- 0.34 

 
1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

วิชา จำนวนคน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
เฉลี่ยร้อยละ 

จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 

คณิตศาสตร์ 52 38.27 13.55 38.27 41  /  69.49 
ภาษาไทย 52 57.06 11.65 57.06 35  /  59.32 
วิทยาศาสตร์ 52 42.16 12.88 42.16 32  /  54.24 
ภาษาต่างประเทศ 52 50.29 22.51 50.29 40  /  67.80 

รวมค่าเฉล่ีย 52 46.95 15.15 46.95 37  /  62.71 
 

 
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
คณิตศาสตร์ 38.27 33.13 32.90 
ภาษาไทย 57.06 49.18 49.07 
วิทยาศาสตร์ 42.16 35.68 35.55 
ภาษาอังกฤษ 50.29 34.64 34.42 

 
 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา2561 – 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ 
คณิตศาสตร์ 48.10 38.27 32.90 
ภาษาไทย 65.83 57.06 49.07 
วิทยาศาสตร์ 44.34 42.16 35.55 
ภาษาอังกฤษ 56.90 50.29 34.42 

 

 ข้อมูลจำเป็นเพื่อรายงานระบบ 
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 1)  จำนวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 319 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 2)  จำนวนนักเรียนท่ีมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  319 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 3)  จำนวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.19 
 4)  จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - คน คิดเป็นร้อยละ - 
 5)  จำนวนนักเรียนปญัญาเลิศ  - คน คิดเป็นร้อยละ -  
 6)  จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - คน คิดเป็นร้อยละ - 
 7)  จำนวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ……-.….คน   คิดเป็นร้อยละ……-….. 
 8) สถิติการขาดเรียน/ปี  .…1……คน คิดเป็นร้อยละ … 0.22 ….. 
 9) จำนวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ำช้ัน .....-....คน คิดเป็นร้อยละ…-… 
 10) จำนวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร  

อ.3  จำนวน  49   คน   คิดเป็นร้อยละ  100  
ป.6  จำนวน  59   คน   คิดเป็นร้อยละ 100 

 11) อัตราส่วนครู : นักเรียน =   1 : 25  (แยกตามระดับ) 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 1 : 27 
ระดับประถมศึกษา 1 : 30 

 12) จำนวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 319 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 13) จำนวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  319  คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 14) จำนวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  319 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 15) จำนวนนักเรียนท่ีทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา 319 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 (เฉพาะประถมศึกษา) 
 16) จำนวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 
319 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (เฉพาะประถมศึกษา) 
 17) จำนวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีกำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 319 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 18) จำนวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีกำหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา  446 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ข้อมูลอาคารสถานที่  
อาคารเรียนจำนวน  2  หลัง  อาคารประกอบจำนวน -   หลัง 
ส้วม    31 หลัง  สนามเด็กเล่น  1  สนาม 
สนามฟุตซอล  1   สนาม  สนาม อื่นๆ (ระบุ) ลานหน้าโบสถ์ 

 

 
 
 
 
ข้อมูลอาคารเรียน  อาคารประกอบและห้องพิเศษ 
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ประเภทอาคารและหอ้งเรียน จำนวนหลัง จำนวนห้อง หมายเหตุ 
อาคารเรียนถาวร 2 52  
อาคารเรียนชั่วคราว - -  
ห้องประกอบอาหาร - 1  
ห้องน้ำ  ห้องส้วม - 31  
ห้องสมุด - 1  
ห้องปฏิบัติการภาษา - 1  
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์  1  
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ - 2  
ห้องเรียนอัฉริยะ  ICT  - 1  
ห้องทัศนศิลป ์ - 1  
ห้องนาฏศิลป ์ - 1  
ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (อาคาร 1) - 1  
ห้องพยาบาล - 1  
ร้านค้าสวัสดิการ - 1  
ห้องศูนย์ ICT - 1  
ห้องศูนย์คณิตศาสตร ์ - 1  
ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (อาคาร 2) - 1  
ห้องศูนย์ฝึกทักษะการคิด - 1  
ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย - 1  
ห้องสมุดอาเซียน - 1  
สนามเด็กเล่นในอาคาร (ตึกนายกจริยานุวัตร) - 1  

 

 

ข้อมูลงบประมาณ 
 ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 
เงินงบประมาณ (รายหัว) 823,900.- งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 14,233,528.50.- 
เงินนอกงบประมาณ 2,543,100.- งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ 5,561,300.- 
เงินอื่นๆ(บริจาค) 10,000.- งบอื่นๆ 2,675,129.- 
รวมรายรับ 3,377,000.- รวมรายจ่าย 22,469,957.50.- 

 

 

 

งบประมาณการรายรับและการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 
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สรุปประมาณการรับ-จ่ายประจำปีการศึกษา 2562 
ประเภทรายรับ จำนวนเงิน 

บาท ส.ต. 
1. เงินเดือน 7619040.-  - 

2. ค่าจ้างประจำ 11,069,235.-  - 

3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - - 

4. ค่าครภุัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 

5. เงินอุดหนุน  2,338,455.- - 

6. ค่าสาธารณูปโภค   1,066,964.52.- - 

รวมประมาณการรายรับ ปงีบประมาณ  2562 22,093,694.50.- - 

หมายเหตุ การบริหารงบประมาณจะบริหารเฉพาะเงินอุดหนุนที่รัฐให้มาและเงินระดมทรัพยากรได้หัก
ค่าสาธารณูปโภคก่อน จึงนำมาแปรสัดส่วนดังน้ี  งบวิชาการ : งบกลาง = 60 : 30 : 10 

 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ 52,522 คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่สำนักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
คมนาคม กระทรวงการกีฬาและการท่องเท่ียว วัดปรินายกวรวิหาร สถานีตำรวจนครบาลนางเล้ิง 
กระทรวงศึกษาธิการ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โรงเรียนสตรีวิทยา สถาบันพระปกเกล้า วัดราชนัดดารามวรวิหาร 
วัดเทพธิดาราม พระบรมบรรพตภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พิพิธภัณฑ์ รัชกาลท่ี 7 พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร อาชีพหลักของชุมชนคือ ร้อยละ 95 รับราชการ ร้อยละ 5 ค้าขาย และรับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 อิสลามและคริสต์ ร้อยละ 5 ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ 
เครื่องเงินบ้านพานถม ชุมชนบ้านบาตร งานประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์  
 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีร้อยละ 65 อาชีพหลัก คือ รับราชการร้อยละ 95 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 40,000 บาทจำนวนคนเฉล่ีย
ต่อครอบครัว 4.45 คน 
 3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน ต้ังอยู่ในแหล่งเรียนรู้ ท่ีสามารถบริหารจัดการ ท้ังการสนับสนุนจาก
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกได้อย่างดียิ่ง ในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก
ชุมชน ผู้นำชุมชน เช่น สวนสัตว์ดุสิต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร(วัด
โพธิ์) วัดราชนัดดารามวรวิหาร วัดเทพธิดาราม พระบรมบรรพตภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พิพิธภัณฑ์ 
รัชกาลท่ี 7 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณพ์เด็กกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณ์เเละ
เงินตราโบราณ หอนิทรรศรัตนโกสินทร์ หอศิลป์ เกาะรัตนโกสินทร์ ครูมีความรู้ความสามารถ ชุมชนให้การ
สนับสนุน  
 ข้อจำกัดของโรงเรียน ท่ีต้ังของโรงเรียนอยู่ในพื้นท่ีคับแคบ มีข้อจำกัดในการขยายพื้นท่ีเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของผู้เรียน และต้ังอยู่ในพื้นท่ีชุมนุมทางการเมืองเป็นสาเหตุให้ได้รับผลกระทบจากการเคล่ือนไหวทาง
การเมืองอย่างต่อเนื่องและบ่อยครั้ง  
 

 

https://www.facebook.com/พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณ์เเละเงินตราโบราณ-221914088222964/?hc_ref=ARS3n2dyH39e1n1hQRv0JMB3qXD08jgZDTRyR-pnl0Lw20cMBRsNnFVzi_rIKWB77cA&fref=nf
https://www.facebook.com/พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณ์เเละเงินตราโบราณ-221914088222964/?hc_ref=ARS3n2dyH39e1n1hQRv0JMB3qXD08jgZDTRyR-pnl0Lw20cMBRsNnFVzi_rIKWB77cA&fref=nf
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก จัดหลักสูตรภาคบังคับ สำหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก พุทธศักราช  2551 ต้ังแต่ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ระดับ
ปฐมวัยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ฉบับปรับปรุงปี 2562 จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลา
เรียน ดังแสดงโครงสร้าง ต่อไปนี้   

 
โครงสร้างหลักสูตรปฐมวัย แสดงสัดส่วนประสบการณ์การเรียนรู้ และเวลาเรียนต่อสัปดาห์ 

 
กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ เวลาเรียน(นาที (ชั่วโมง) : สัปดาห์) 

ระดับชั้น 
1. กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม อ.1 อ.2 อ.3  
 1) กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 100 นาที 100 นาที 100 นาที  
 2) กิจกรรมสร้างสรรค ์ 150 นาที 180 นาที 180 นาที  
 3) กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ ์ 100 นาที 180 นาที 180 นาที  
 4) กิจกรรมกลางแจ้ง 150 นาที 150 นาที 150 นาที  
 5) กิจกรรมเล่นตามมุม 100 นาที 150 นาที 160 นาที  
 6) กิจกรรมเกมการศึกษา 100 นาที 150 นาที 150 นาที  
2.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร อ.1 อ.2 อ.3  
 1) กิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองและ

กล้าแสดงออก 
 

30 นาที 
 

30 นาที 
 

30 นาที 
 
 

 2) กิจกรรมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม 20 นาที 20 นาที 20 นาที  
 3) กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน 30 นาที 30 นาที 30 นาที  
3.  กิจกรรมเสริมพัฒนาการเรียนรู้     
 1) กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ (ทัศนศึกษา) 1 ครั้ง / ภาค 1 ครั้ง /ภาค 1 ครั้ง /ภาค  
รวมจำนวนชั่วโมง 
ยืดหยุ่นบูรณาการตามความเหมาะสม 
รวมชั่วโมงไม่เกิน 7-8 ชม. : สด. 

ไม่เกิน 7-8 ชม./ 
สด. 

25ไม่เกิน 7-8 
ชม./ สด. 

ไม่เกิน 7-8 
ชม./ สด. 

 

   การจัดหลักสูตรปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา 2 ภาคเรียน 
สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ การจัดช้ันยึดอายุเป็นหลักคือ อนุบาล 1 กลุ่มเด็กท่ีมีอายุ 3 ปีอนุบาล 2 กลุ่มเด็กท่ีมีอายุ 
4 ปีอนุบาล 2 กลุ่มเด็กท่ีมีอายุ 5 ปีเพื่อพัฒนาการ 5 ด้านตามศักยภาพของผู้เรียน ตามเป้าหมายของหลักสูตร ให้
เด็กนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ตามลำดับวัยของผู้เรียน หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
มุ่งให้เด็กพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และเมื่อมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป จึง
กำหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเมื่อเด็กจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 

1. มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยท่ีดี 
2. มีสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจท่ีดีงาม 
3. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

มีความสุข 
4. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาส่ือสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา 

 
โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ระดับประถมศึกษา ( ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 ) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับประถมศึกษา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน (คาบ) 

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 880 880 880 
รายวิชาเพิ่มเติม * รายวิชาเพิ่มเติมที่สถานศึกษาจัด
ตามความพร้อมและจุดเน้น* 

      

อาเซียนศึกษา บูรณาการ 
หน้าท่ีพลเมือง บูรณาการ 
การค้นคว้าเพ่ือเรียนรู้อิสระ (Independent Study : IS) 40 40 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 40 40 40 40 40 
ภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 
คอมพิวเตอร์ 40 40 40 - - - 

รวมเวลาเรียน รายวิชาเพิ่มเติม 160 160 160 120 120 120 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 1.  กิจกรรมแนะแนว 30 30 30 30 30 30 
 2.  กิจกรรมนักเรียน 

     - ลูกเสือ-เนตรนารี, ยุวกาชาด 
         - ชุมนุม *** 

80 80 80 80 80 80 

 3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
 4. กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 240 240 240 240 240 240 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1240 1240 1240 1240 1240 1240 
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โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ระดับประถมศึกษา ( ฉบับปรับปรุง  ปีการศึกษา  2562 ) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชม.) 

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
ภาษาไทย 5 5 5 4 4 4 

คณิตศาสตร์ 5 5 5 4 4 4 

วิทยาศาสตร์ 2 2 2 2 2 2 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 2 2 2 2 2 
ประวัติศาสตร์ 1 1 1 1 1 1 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 2 2 2 2 
ศิลปะ 2 2 2 2 2 2 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 1 1 1 2 2 2 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 1 1 1 2 2 2 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 21 21 21 22 22 22 
รายวิชาเพิ่มเติม * รายวิชาเพิ่มเติมที่สถานศึกษาจัด
ตามความพร้อมและจุดเน้น* 

      

อาเซียนศึกษา บูรณาการ 
หน้าท่ีพลเมือง บูรณาการ 
การค้นคว้าเพ่ือเรียนรู้อิสระ (Independent Study : IS) 1 1 1 1 1 1 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 1 1 1 1 1 

ภาษาจีน 1 1 1 1 1 1 

คอมพิวเตอร์ 1 1 1 - - - 
รวมเวลาเรียน รายวิชาเพิ่มเติม 4 4 4 3 3 3 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 1.  กิจกรรมแนะแนว 

2.  กิจกรรมนักเรียน 
     - ลูกเสือ-เนตรนารี, ยุวกาชาด 

         - ชุมนุม *** 
3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 4. กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 3 3 3 3 3 3 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 6 6 6 6 6 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 31 31 31 31 31 31 
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โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ระดับประถมศึกษา ห้องเรียน MEP  
 ( ฉบับปรับปรุง  ปีการศึกษา  2562 )ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 

ประดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน (คาบ) 

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
Mathematics 160 160 160 160 160 160 
Science 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
Health  and  Physical  Education 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
ภาษาต่างประเทศ (English) 160 160 160 160 160 160 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 920 920 920 920 920 920 
* รายวิชาเพิ่มเติมที่สถานศึกษาจัดตามความพร้อม
และจุดเน้น* 

      

อาเซียนศึกษา บูรณาการ 
หน้าท่ีพลเมือง บูรณาการ 
การค้นคว้าเพ่ือเรียนรู้อิสระ (Independent Study : IS) บูรณาการ 
ภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 
คอมพิวเตอร์ 40 40 40 - - - 
วิทยาศาสตร์ - - - 40 40 40 

รวมเวลาเรียน รายวิชาเพิ่มเติม 80 80 80 80 80 80 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      1.  กิจกรรมแนะแนว 
      2.  กิจกรรมนักเรียน 

     - ลูกเสือ-เนตรนารี, ยุวกาชาด 
          - ชุมนุม *** 
      3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 
 

120 

 
 
120 

 
 
120 

 
 
120 

 
 
120 

 
 
120 

      4. กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 240 240 240 240 240 240 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1240 1240 1240 1240 1240 1240 
หมายเหตุ   กลุ่มสาระการเรียนรู้  Mathematics และ English ลดเวลาเรียนสาระละ 1 ชั่วโมง นำมาบูรณาการกับเพิ่มเวลา
รู้ 
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โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ระดับประถมศึกษา ห้องเรียน MEP  
 ( ฉบับปรับปรุง  ปีการศึกษา  2562 )ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 

ประดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน (คาบ) 

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
ภาษาไทย 5 5 5 4 4 4 
Mathematics 4 4 4 4 4 4 
Science 2 2 2 2 2 2 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 2 2 2 2 2 
ประวัติศาสตร์ 1 1 1 1 1 1 
Health  and  Physical  Education 2 2 2 2 2 2 
ศิลปะ 2 2 2 2 2 2 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 1 1 2 2 2 
ภาษาต่างประเทศ (English) 4 4 4 4 4 4 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 23 23 23 23 23 23 
* รายวิชาเพิ่มเติมที่สถานศึกษาจัดตามความพร้อม
และจุดเน้น* 

      

อาเซียนศึกษา บูรณาการ 
หน้าท่ีพลเมือง บูรณาการ 
การค้นคว้าเพ่ือเรียนรู้อิสระ (Independent Study : IS) บูรณาการ 
ภาษาจีน 1 1 1 1 1 1 
คอมพิวเตอร์ 1 1 1 - - - 
วิทยาศาสตร์ - - - 1 1 1 

รวมเวลาเรียน รายวิชาเพิ่มเติม 2 2 2 2 2 2 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      1.  กิจกรรมแนะแนว 
      2.  กิจกรรมนักเรียน 

     - ลูกเสือ-เนตรนารี, ยุวกาชาด 
          - ชุมนุม *** 
      3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 
 
3 

 
 
3 

 
 
3 

 
 
3 

 
 
3 

 
 
3 

      4. กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 3 3 3 3 3 3 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 6 6 6 6 6 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 31 31 31 31 31 31 
หมายเหตุ   กลุ่มสาระการเรียนรู้  Mathematics และEnglish ลดเวลาเรียนสาระละ 1 ชั่วโมง นำมาบูรณาการกับเพิ่มเวลารู้ 

 

 

 

 



รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 หน้า  25 

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

 1) ห้องสมุด  มีขนาด 300 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 20,000 เล่ม 

การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
จำนวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน 319 คน เฉล่ียต่อวันคิดเป็นร้อยละ 71.52 ของ

นักเรียนท้ังหมด 
2) ห้องปฏิบัติการ 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จำนวน   1   ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จำนวน   2   ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา  จำนวน   1   ห้อง 
ห้องอัจฉริยภาพ   จำนวน   1   ห้อง 
ห้องอัจฉริยภาพ ICT  จำนวน   1   ห้อง 
ห้องศูนย์ส่ือปฐมวัย   จำนวน   1   ห้อง 
ห้องดนตรีไทย   จำนวน   1   ห้อง 
ห้องนาฏศิลป์   จำนวน   1   ห้อง 
ห้องจริยศึกษา   จำนวน   1   ห้อง 
ห้องสมุดอาเซียนศึกษา  จำนวน   1   ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  จำนวน   1   ห้อง 

  
 3) คอมพิวเตอร์   จำนวน   411   เครื่อง 

ใช้เพื่อการเรียนการสอน   193   เครื่อง 
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 411 เครื่อง 
จำนวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย  368 คน ต่อวัน คิด

เป็นร้อยละ 82.51 ของนักเรียนท้ังหมด 
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 28 เครื่อง 

 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายใน  สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 
1. สวนหย่อมในโรงเรียน 180 
2. สวนสมุนไพร 180 
3. พระอุโบสถวัดปรินายกวรวิหาร 180 
4. ศาลาท้องพระโรงเดิม (ศาลาการเปรียญวัดปรินายกวรวิหาร) 180 
5. ห้องปฏิบัติการท้ัง 11 ห้อง 190 
6.ห้องสมุดอาเซียนศึกษา 180 
7.ห้องสมุดเคล่ือนท่ี ทุกวัน 
8.มุมหนังสือ ทุกวัน 
9. สวนเกษตรพอเพียง (โรงเพาะเล้ียงเห็ดนางฟ้าภูฏาน) ทุกวัน 
10.ป้ายนิเทศ ทุกวัน 
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 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ช่ือแหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 

1.พระบรมมหาราชวัง  1 
2.ศูนย์วิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง 1 
3.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) 2 
4.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์) 2 
5.วัดราชนัดดารามวรวิหาร 2 
6.วัดเทพธิดาราม 2 
7.พระบรมบรรพตภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 3 
8.พิพิธภัณฑ์ รัชกาลท่ี 7 3 
9.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 4 
10.พิพิธภัณพ์เด็กกรุงเทพมหานคร  สวนเกียกกาย 1 
11.หอนิทรรศรัตนโกสินทร์ 5 
12.เกาะรัตนโกสินทร์ 5 
13.หอประชุมกองทัพบก 1 
14.พุทธมณฑล 2 
15.สวนสามพราน  จ.นครปฐม 1 
16.ศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คลอง 6 ปทุมธานี 2 
17.พิพิธภัณฑ์เหรียญและเงินตราโบราณ 5 
18.ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 1 
19.ชุมชนบางลำภู 5 
20.ชุมชนบ้านบาตร 2 
21.ซาฟารีเวิร์ด 1 
22.หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมสัญจร 6 
23 สวนสยามพรานริเวอร์ 1 
24. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 
25. สถานีตำรวจนครบาลนางเล้ิง 3 

 
6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี

การศึกษาที่รายงาน 
   6.1 ร.ต.ท.ภคพล แจ่มจำรัส ให้ความรู้เรื่อง กฏจราจร ยาเสพติด สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน 
จำนวน 18 ครั้ง/ป ี
   6.2 ด.ต.สิริเวช เจริญชนม์ ให้ความรู้เรื่อง กฏจราจร ยาเสพติด สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน
จำนวน 18 ครั้ง/ป ี
   6.3 คณะพระวิทยากรวัดปรินายกวรวิหาร ให้ความรู้เรื่อง ธรรมศึกษา สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 
   6.4 คณะวิทยากรจากกรมแผนท่ีทหาร ให้ความรู้เรื่อง เข็มทิศ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน 
จำนวน  8 ครั้ง/ปี 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ของโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 

องค์ประกอบที่ 1  กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
โรงเรียน

ประเมินตนเอง 
กรรมการ
ประเมิน

คะแนนที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ 

5 5 5 

1.2 พิจารณาสาระสำคัญที่จะกำหนดในมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์
และมาตรการส่งเสริม 

5 5 5 

1.3 กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้  5 5 5 

1.4 การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาในกลุ่มผู้เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก
รับทราบ 

5 5 5 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 

โรงเรียน
ประเมินตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน

คะแนนที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

2.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง 

5 5 5 

2.2 กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายด้านต่างๆโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพ
ผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

5 5 5 

2.3 กำหนดวิธีการดำเนินงานกิจกรรมโครงการที่สอดคลอ้งกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือ
ข้อมูลที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การ
วัดผลประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุ 

5 5 5 

2.4 กำหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินจากภายนอกท่ีให้การสนับสนุน
ทางวิชาการ 

5 5 5 

2.5 กำหนดบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจนให้บุคคลของสถานศึกษาและผู้เรียน
ร่วมรับผิดชอบและดำเนินงานตามท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 5 5 

2.6 กำหนดบทบาทหน้าท่ีและแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา 
ผู้ปกครอง องค์กรหน่วยงานชุมชนและท้องถ่ิน  

5 5 5 

2.7 กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้อง
กับกิจกรรม โครงการ 

5 5 5 

2.8 เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน 5 5 5 
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พ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
2.9 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา 
5 5 5 

2.10 กำหนดปฏิทินรายงานการนำแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติที่
ชัดเจน 

5 5 5 

2.11 เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ 

5 5 5 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
โรงเรียน

ประเมินตนเอง 
กรรมการ
ประเมิน

คะแนนที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

3.1 จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

5 5 5 

3.2 กำหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม
เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการและการพัฒนาการเรียน
การสอน 

5 5 5 

3.3 นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบรหิารจัดการศึกษาและการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

5 5 5 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 5 ยอดเยี่ยม 
องค์ประกอบที่ 4 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
โรงเรียน

ประเมินตนเอง 
กรรมการ
ประเมิน

คะแนนที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

4.1 นำแผนปฏิบัติการประจำปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและ
กิจกรรมโครงการที่กำหนดไว้ 

5 5 5 

4.2 ผู้รับผิดชอบและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบตามท่ีได้กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสงูสุด 

5 5 5 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
โรงเรียน

ประเมินตนเอง 
กรรมการ
ประเมิน

คะแนนที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

5.1 กำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา 

5 5 5 

5.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

5 5 5 

5.3 เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
จากหน่วยงานต้นสังกัด 

5 5 5 

5.4 รายงานและนำผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

5 5 5 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 5 ยอดเยี่ยม 
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องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 

โรงเรียน
ประเมินตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน

คะแนนที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

6.1 ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างย้อย 3 คนที่ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีหน่วยงานต้นสังกัดข้ึนทะเบียนไว้อย่างน้อย 1 คน เข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

5 5 5 

6.2 ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

5 5 5 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 7 การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 

โรงเรียน
ประเมินตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน

คะแนนที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

7.1 สรุปและจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา
ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 

5 5 5 

7.2 นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 5 5 5 
7.3 เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 5 5 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5  ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
โรงเรียน

ประเมินตนเอง 
โรงเรียน
ประเมิน
ตนเอง 

ระดับ
คุณภาพ 

8.1 ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ืองให้เกิดข้ึนกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมในการทำงานปกติของสถานศึกษา 

5 5 5 

8.2 นำผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอน
อย่างต่อเน่ือง 

5 5 5 

8.3 เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้เกิด
การพัฒนา 

5 5 5 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5  ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 หน้า  30 

แบบ 8 องค์ประกอบ 
สรุปภาพรวมของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 5 

องค์ประกอบที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5 5 

องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 5 5 

องค์ประกอบที่ 4 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5 5 

องค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5 5 

องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5 5 

องค์ประกอบที่ 7 การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 5 5 

องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 5 5 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 5 ดีเยี่ยม 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จุดเด่น 
1.สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น จัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ ภูมิใจในความเป็นไทย มีทักษะในการทำงาน 

2.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีการจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ส่งเสริมกระบวนการคิด
และแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ มีครูเพียงพอกับช้ันเรียน 

3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ มีการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 6 จัดระบบบริหาร
คุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง  ให้บริการส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

4. สถานศึกษา มีการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ี เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน กำหนดผู้รับผิดชอบ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทุกกระบวนการ มีข้ันตอนกระบวนการทำงานอย่างชัดเจน มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและ
ตัวบ่งช้ี กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จทุกมาตรฐาน ทุกตัวบ่งช้ี ท่ีสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสม กับ
บริบทของสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดจุดเน้น จุดเด่น สะท้อนอัต
ลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา จากหน่วยงานต้น
สังกัด และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องภายในและภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบ ด้วยวิธีการหลากหลาย 
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5. สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา มีการทำงาน
อย่างเป็นระบบ ใช้เทคนิควิธีท่ีหลากหลาย มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องครบถ้วนทันสมัย ท้ังจากแหล่งข้อมูล 
เอกสาร มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องครบถ้วนทันสมัย จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย กำหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าหมายด้านต่างๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาท่ีถูกต้อง มีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วนและทันสมัย 
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มี
การกำหนดวิธีการดำเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการ สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใช้
กระบวนการวิจัยหรือ ผลการวิจัยหรือข้อมูลท่ีอ้างอิงได้ ครอบคลุม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรและการบริหารจัดการ บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานท่ีกำหนดไว้  มีการสำรวจแหล่งเรียนรู้ภายใน 
ภายนอกสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดทำข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ วางแผนเพื่อเตรียมการ
และใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน กำหนดบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายหมายและแนวปฏิบัติของ
สถานศึกษา ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินท่ีกำหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ มีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีในการมีส่วนร่วมของบิดามารดาและผู้ปกครองของ
องค์กร หน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่น มีการกำหนด แนวทางในการมีส่วนร่วมของบิดามารดาและผู้ปกครองของ 
องค์กร หน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่น บริหารจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล 
และด้านบริหารท่ัวไปอย่างชัดเจน มีการกำหนดการใช้งบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมืออย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาท่ีกำหนด บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุกโครงการและ
กิจกรรม มีสรุปการใช้งบประมาณท่ีชัดเจน มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อให้ความเห็นชอบ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ร่วมกัน อย่างกว้างขวาง มีระบบการทำงานและขั้นตอนท่ี
ชัดเจนและแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ทุกแผนงานโครงการ กิจกรรม ครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบายท่ีสำคัญ สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด มีการ
กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน มีการกำหนดปฏิทินการทำงาน มีแผนกำกับติดตามการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ
ประจำปี มีการกำกับติดตามการดำเนินงานครบถ้วนในทุกโครงการ/กิจกรรม ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

6. สถานศึกษา มีผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีกระบวนการสร้างความเข้าใจ
ในการติดตามตรวจสอบ มีการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผนกำหนดภารกิจและปฏิทิน
การติดตามตรวจสอบ มีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ท้ังระดับ
บุคคลและระดับสถานศึกษา แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมโครงการ มีวิธีการและเครื่องมือท่ี
หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย นำผลการติดตามตรวจสอบ
ไปใช้วางแผนดำเนินงานปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ นำผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนดำเนินงาน
ปรับปรุงและการจัดการเรียนการสอน นำผลการติดตามตรวจสอบไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีการเตรียมการอย่างเป็นระบบ มีข้อมูลเอกสารหลักฐานร่องรอยการดำเนินงานต่างๆ แสดงข้อมูลได้ครบถ้วน 
ชัดเจน สมบูรณ์ ทุกมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนให้ความร่วมมือในการติดตาม ได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 

7. สถานศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน อย่างน้อย 3 คน มีผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการ
ขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย 1 คน มีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการอย่างชัดเจน 
ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และผู้เกี่ยวข้อง มีการกำหนดกรอบแนวทางการประเมิน
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คุณภาพภายในสถานศึกษา มีการวางแผนการประเมินคุณภาพภายในท่ีชัดเจน มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายใน
ท่ีครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาและ
ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย และเหมาะสม 

8. สรุปและจัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสะท้อน
คุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ชัดเจน  ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามรูปแบบท่ีหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกงาน มีการตรวจสอบคุณภาพของรายงาน รายงานมีความชัดเจนและสมบูรณ์ เสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบเป็นระบบ ตามช่วงเวลาท่ีกำหนด มีการเผยแพร่
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด รวบรวมข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่เพื่อนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการ
จัดการศึกษา นำข้อคิดเห็น ข้อแสนอแนะไปพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา : -  
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป : -  
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยรวมตามองค์ประกอบที่ 1–8 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม ดังนี้ 
- ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 องค์ประกอบได้คะแนนเฉล่ีย 5 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
- การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ได้คะแนน 99.00 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
- การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ระดับ 5 คุณภาพดีเย่ียม 
- การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้คะแนน 99.00 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
 รายชื่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์  ประธานกรรมการ 
 นางสุรินทราภรณ์ อนันตมหพงศ์  กรรมการ 
 นางปฐมพร พิมพ์สอ   กรรมการและเลขานุการ 

     
    ประเมิน ณ วันท่ี 15 มกราคม 2563  
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ระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา : ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 
ประเมินตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก(คะแนน) 

คะแน
นเต็ม 

โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 20 19 19 ยอดเย่ียม 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได้ 
5 5 5 ยอดเย่ียม 

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

5 5 5 ยอดเย่ียม 

1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมได้ 

5 5 5 ยอดเย่ียม 

1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคดิพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

5 4 4 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 60 60 60 ยอดเย่ียม 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบท
ของท้องถ่ิน  

10 10 10 ยอดเย่ียม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 10 10 10 ยอดเย่ียม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 10 10 10 ยอดเย่ียม 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

10 10 10 ยอดเย่ียม 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเ้พ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ ์

10 10 10 ยอดเย่ียม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม  

10 10 10 
ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 20 20 20 ยอดเย่ียม 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

5 5 5 ยอดเย่ียม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

5 5 5 ยอดเย่ียม 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย 

5 5 5 ยอดเย่ียม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน 5 5 5 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก(คะแนน) 

คะแน
นเต็ม 

โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

คะแนนรวมที่ได้ 100 99.00 99.00 ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน ได้คะแนน ......... 99.00............... คะแนน  ระดับคุณภาพ.......ยอดเยี่ยม 

 

จุดเด่น 
1.สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น จัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ ภูมิใจในความเป็นไทย มีทักษะในการทำงาน 

2.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีการจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ส่งเสริมกระบวนการคิด
และแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ มีครูเพียงพอกับช้ันเรียน 

3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ มีการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 6 จัดระบบบริหาร
คุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง ให้บริการส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  ส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยรวมตามองค์ประกอบที่ 1 - 8 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม ดังนี้ 
- ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 องค์ประกอบได้คะแนนเฉล่ีย 5 ระดับคุณภาพ  

ดีเย่ียม 
- การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ได้คะแนน 99.00 ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
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ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ประเมินตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพที่ได้ 

 
โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรมกา
รประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก (20) 19 19 ยอดเยี่ยม 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแล

ความปลอดภัยของตนเองได้ 
5 5 ยอดเยี่ยม 

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

5 5 ยอดเยี่ยม 

1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
ท่ีดีของสังคมได้ 

5 5 ยอดเยี่ยม 

1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

4 4 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ (60) 60 60 ยอดเยี่ยม 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านสอดคล้องกับ

บริบทของท้องถิ่น  
5 5 ยอดเยี่ยม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 5 5 ยอดเยี่ยม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 5 5 ยอดเยี่ยม 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย

และเพียงพอ 
5 5 ยอดเยี่ยม 

2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

5 5 ยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม  

5 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็สำคัญ 20 20 ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

5 5 ยอดเยี่ยม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

5 5 ยอดเยี่ยม 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

5 5 ยอดเยี่ยม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

5 5 ยอดเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 99.00 99.00 ยอดเยี่ยม 
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ประเมินตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามระดับคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ

ที่ได้ แปลความหมาย 

5 4 3 2 1  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   5  

1.2 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

5     5 ยอดเย่ียม 

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

5     5 ยอดเย่ียม 

1.3   มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
ท่ีดีของสังคมได้ 

5     5 ยอดเย่ียม 

1.4   มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

 

4    4 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน   5 ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 5 4 3 2 1   

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น  

5     5 
ยอดเย่ียม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 5     5 ยอดเย่ียม 
2.3   ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญ ด้านการจัดประสบการณ์ 5 

  
  5 ยอดเย่ียม 

2.4  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม  

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 5 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็สำคัญ 5 4 3 2 1   

3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

5 
  

  5 ยอดเยี่ยม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

5 
  

  5 ยอดเยี่ยม 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

5 
  

  5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ

ที่ได้ แปลความหมาย 

5 4 3 2 1  

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

5 
  

  5 ยอดเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 
 

5 ยอดเยี่ยม 

• สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
• ระดับคุณภาพ ระดับ 1     ระดับ 2     ระดับ 3    ระดับ 4   ระดับ 5 

    (กำลังพัฒนา)      (ปานกลาง)        (ดี)  (ดีเลิศ)        (ยอดเย่ียม)   
 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 
ประเมินตามมาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก(คะแนน) 

คะแนน
เต็ม 

โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรมกา
รประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 50 49 49 ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 30 29 29  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการ
คิดคำนวณ 

5 5 5 ยอดเยี่ยม 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา   

5 5 5 ยอดเยี่ยม 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   5 4 4 ดีเลิศ 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร   
5 5 5 ยอดเยี่ยม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    5 5 5 ยอดเยี่ยม 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 5 5 5 ยอดเยี่ยม 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 20 20 20 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก(คะแนน) 

คะแนน
เต็ม 

โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรมกา
รประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา มีค่านิยมและจิตสำานึก ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม    

5 5 5 ยอดเยี่ยม 

2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย 

5 5 5 ยอดเยี่ยม 

3) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี    

5 5 5 ยอดเยี่ยม 

4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนมีการรักษา
สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น 

5 5 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 30 30 30 ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด

ชัดเจน 
5 5 5 ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 5 5 ยอดเยี่ยม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
5 5 5 ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5 5 5 ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5 5 5 ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและ การจัดการเรียนรู้ 5 5 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็สำคัญ 

20 20 20 ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 4 4 4 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้ 4 4 4 ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 4 4 4 ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล

มาพัฒนาผู้เรียน 4 4 4 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

 
4 4 4 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก(คะแนน) 

คะแนน
เต็ม 

โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรมกา
รประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐาน การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล  (World-Class  Standard School)  15 15 15 ยอดเยี่ยม 

1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 5 5 5 ยอดเยี่ยม 
2. พัฒนาผู้เรียนภายใต้บริบทโรงเรียนมาตรฐานสากลให้

ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก 

5 5 5 ยอดเยี่ยม 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะการเป็นพลโลก (World 
Citizen) 10  ประการ 5 5 5 ยอดเยี่ยม 

    ยอดเยี่ยม 
คะแนนรวมที่ได้ 100 99.00 99.00 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน ได้คะแนน ......... 99.00 ........ คะแนน  ระดับคุณภาพ.......ยอดเยี่ยม 

 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ระดับคุณภาพที่ได้ 

มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ 
โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรมกา
รประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก   ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 5 5 ยอดเยี่ยม 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ 

5 5 ยอดเยี่ยม 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา   

5 5 ยอดเยี่ยม 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   4 4 ดีเลิศ 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร   
5 5 ยอดเยี่ยม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    5 5 ยอดเยี่ยม 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 5 5 ยอดเยี่ยม 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน    
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ผู้เรียน
มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
ค่านิยมและจิตสำานึก ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม    

5 5 ยอดเยี่ยม 

2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ

5 5 ยอดเยี่ยม 
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 ระดับคุณภาพที่ได้ 

มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ 
โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรมกา
รประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

อนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
3) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี    

5 5 ยอดเยี่ยม 

4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนมีการรักษา
สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น 

5 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ   ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด

ชัดเจน 
5 5 ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 5 ยอดเยี่ยม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
5 5 ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5 5 ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5 5 ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและ การจัดการเรียนรู้ 

5 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

  ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 5 5 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้ 5 5 ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 5 5 ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล

มาพัฒนาผู้เรียน 5 5 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้ 5 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล  (World-Class  Standard School)     

4. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 5 5 ยอดเยี่ยม 
5. พัฒนาผู้เรียนภายใต้บริบทโรงเรียนมาตรฐานสากลให้

ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก 

5 5 ยอดเยี่ยม 
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 ระดับคุณภาพที่ได้ 

มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ 
โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรมกา
รประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

6. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะการเป็นพลโลก (World 
Citizen) 10  ประการ 5 5 ยอดเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 5 5 ยอดเยี่ยม 
 
ประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามระดับคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ

ที่ได้ 
แปลความ 

หมาย 
5 4 3 2 1  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   5 ยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน         
 

ยอดเยี่ยม 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ 

5     5 ยอดเยี่ยม 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา   

5     5 ยอดเยี่ยม 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
 

4    4 ดีเลิศ 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร   

5     5 ยอดเยี่ยม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    5     5 ยอดเยี่ยม 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 5     5 ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน         

 
ยอดเยี่ยม 

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ผู้เรียน
มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
ค่านิยมและจิตสำานึก ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม    

5 
  

  5 ยอดเยี่ยม 

2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปัญญาไทย 

5 
  

  5 ยอดเยี่ยม 

3) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี    

5 
  

  5 ยอดเยี่ยม 

4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนมีการรักษา
สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น 

5 

  

  5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ

ที่ได้ 
แปลความ 

หมาย 
5 4 3 2 1  

สรุปมาตรฐาน 
 

5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 5 4 3 2 1   

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

5     5 
ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5     5 ยอดเยี่ยม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
5 

  
  5 ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5 
  

  5 ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5 

  
  5 ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและ การจัดการเรียนรู้ 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 
 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

      ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

5 
  

  5 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

5 
  

  5 ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 5 
  

  5 ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล

มาพัฒนาผู้เรียน 
5 

  
  5 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

5 
  

  5 ยอดเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 5 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐาน การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล  (World-Class  Standard School)  

     
  

1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 5     5 ยอดเยี่ยม 

2. พัฒนาผู้เรียนภายใต้บริบทโรงเรียนมาตรฐานสากลให้
ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  
ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก 

5  
 

  5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ

ที่ได้ 
แปลความ 

หมาย 
5 4 3 2 1  

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะการเป็นพลโลก (World   
Citizen) 10  ประการ 

5     5 ยอดเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 5 ยอดเยี่ยม 
 

 
 
 
 
 

 
 
จุดเด่น 
1.สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีครอบคลุม ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตาม

หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้อย่าง
หลากหลาย ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ภูมิใจในความ
เป็นไทย มีทักษะในการทำงาน 

3.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีการจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ส่งเสริมกระบวนการคิด
และแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ มีครูเพียงพอกับช้ันเรียน 

4. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ มีการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 6 จัดระบบบริหาร
คุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่ อง ให้บริการส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยรวมตามองค์ประกอบที่ 1 - 8 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม ดังนี้ 
- ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 องค์ประกอบได้คะแนนเฉล่ีย 5 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
- การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ได้ระดับ 5 คุณภาพ ดีเย่ียม 
- การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ได้คะแนนเฉล่ีย 99.00 ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
- การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ระดับ 5 คุณภาพ ดีเย่ียม 
- การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้คะแนนเฉล่ีย 99.00 ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 

 

 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม  
ระดับคุณภาพ    ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4   ระดับ 

5 
 (กำลังพัฒนา) (ปานกลาง) (ดี) (ดีเลิศ) (ยอดเยี่ยม) 
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ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 20.00 19.62 5 ยอดเยี่ยม 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

   5.00 4.76 5 ยอดเยี่ยม 

       1.1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 

105 127 82.68 1.00 0.83 5 ยอดเย่ียม 

       1.1.2 เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ใช้
มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ 

127 127 100 1.50 1.50 5 ยอดเย่ียม 

       1.1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของ
ตน 

124 127 97.64 1.50 1.46 5 ยอดเย่ียม 

       1.1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 

123 127 96.85 1.00 0.97 5 ยอดเย่ียม 

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

   5.00 4.97 5 ยอดเยี่ยม 

       1.2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง 

127 127 100 1.00 1.00 5 ยอดเย่ียม 

       1.2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 127 127 100 1.00 1.00 5 ยอดเย่ียม 

       1.2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสม
กับวัย 

123 127 96.85 1.00 0.97 5 ยอดเย่ียม 

       1.2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือ
แบ่งปัน มีคุณธรรม จริยธรรม 

127 127 100 1.00 1.00 5 ยอดเย่ียม 

       1.2.5 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว   

127 127 100 1.00 1.00 5 ยอดเย่ียม 

1.3   มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้ 

   5.00 5.00 5 ยอดเยี่ยม 

       1.3.1 ช่วยเหลือตนเอง มีวินัย   127 127 100 2.00 2.00 5 ยอดเย่ียม 

       1.3.2 ประหยัดและพอเพียง                    
ดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

127 127 100 1.00 1.00 5 ยอดเย่ียม 

       1.3.3 ยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

127 127 100 1.00 1.00 5 ยอดเย่ียม 

       1.3.4 ประพฤติตนตามมารยาท 
วัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 

127 127 100 1.00 1.00 5 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

1.4   มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สือ่สารได้ 
มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

   5.00 4.89 5 ยอดเยี่ยม 

      1.4.1 การสนทนาโต้ตอบ ต้ังคำถาม และ
ค้นหาคำตอบด้วยวิธีการต่างๆ 

127 127 100 1.00 1.00 5 ยอดเย่ียม 

      1.4.2 มีความสามารถในการคิดรอบยอด 
การคิดเชิงเหตุผล การคิดแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 

123 127 96.85 1.00 0.97 5 ยอดเย่ียม 

      1.4.3 มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 125 127 98.43 1.00 0.98 5 ยอดเย่ียม 

      1.4.4 มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ มีทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยี 

120 127 94.49 1.00 0.94 5 ยอดเย่ียม 

      1.4.5 มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

127 127 100 1.00 1.00 5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 
 

20 19.62 5 ยอดเยี่ยม 

 

1. กระบวนการพัฒนา ดำเนินการพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหวด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ 
สติปัญญา โดยการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย นำนักเรียนไปทัศนศึกษาท่ีหลากหลาย สร้างสัมพันธ์กับ
ชุมชนมากขึ้นเสริมสร้างความรู้การเล้ียงดูเด็กปฐมวัยให้กับผู้ปกครอง ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  จัดกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา บันทึกการเล่นตามมุมกิจกรรมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและกิจกรรมเงินออมของหนูตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมต่อยอดจาก โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย โดยจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา และจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
หน่วยเรียนรู้ 

พัฒนาการด้านร่างกาย ใหแ้ข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ เด็กมี 
น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ และตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลง เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเล่ียง
สภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม และ สถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย  

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ให้สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดง
อารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงาน
ของตนเองและผู้อื่น มีจิตสำนึกและค่านิยมท่ีดี มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ 
รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกล้ัน ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษากำหนดช่ืนชมและมี
ความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 

พัฒนาการด้านสังคม ใหส้ามารถช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  เด็กช่วยเหลือตนเองใน 
การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง  มีส่วนร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ท้ังในและ
นอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น 
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ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อ ขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 

พัฒนาการด้านสติปัญญา ให้สามารถส่ือสารได้ มีทักษะการรคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ เด็ก 
สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ต้ังคำถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาคำตอบ อ่าน
นิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิด รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ สร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคล่ือนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ และใช้ส่ือเทคโนโลยี แว่นขยาย 
แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ แสวงหาความรู้ได้ 

2. ผลการดำเนินงาน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
 เด็กได้รับการพัฒนา ตามมาตรฐานคุณภาพเด็ก ทุกตัวช้ีวัด พัฒนาการด้านร่างกายมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย คิดเป็นร้อยละ 82.68 สามารถเคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว 
ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ คิดเป็นร้อยละ 100 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน คิดเป็นร้อยละ 97.64 
หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด คิดเป็นร้อยละ 96.85 อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา มีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริม ในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง มีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
 
3. จุดเด่น 

เด็กมีพัฒนาการด้านทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย สร้างสุขนิสัยดูแลสุขภาพหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค  
อุบัติเหตุ ภัยและส่ิงเสพติด ให้ร่างกายแข็งแรง มีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เคล่ือนไหวร่างกายได้
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี  มีสุขนิสัยท่ีดี รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติ
จนเป็นนิสัย ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ หลีกเล่ียงสภาวะท่ี
เส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย โดยการจัดทำบันทึก
ผลการจัดประสบการณ์ประเมินพฤติกรรมเด็กบันทึกการตรวจสุขภาพเด็กบันทึกน้ำหนักส่วนสูงของเด็ก 

เด็กแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสมและรักธรรมชาติ  ครูบันทึกพฤติกรรมเด็ก ช้ินงาน  
ผลงานเด็ก  แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกหลังการสอน ภาพถ่าย  บันทึกพัฒนาการเด็ก จัดกิจกรรมนำ
นักเรียนทัศนศึกษา จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

เด็กช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้ ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “สมุด 
บันทึกความดี จัดโครงการพัฒนาพ่อแม่ และผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ จัดกิจกรรมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม จัดกิจกรรม “ออมไปใจยิ้ม” ตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก ผลงาน
นักเรียนท่ีทำงานเป็นกลุ่ม จัดกิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ต้ังคำถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจ สงสัย และพยายามค้นหา 
คำตอบ มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังคำส่ังสอนของพ่อแม่ ครู มีความสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ และรัก
การเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้านอย่างมีคุณภาพ 
ตรงตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 12 ข้อจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย 
เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  
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 เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังคำส่ังสอนของพ่อแม่ ครู มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่น และ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เด็กประพฤติตนเป็นคนดี มีน้ำใจ รู้จักแบ่งปัน เล่นและทำงานกันด้วยความสามัคคี พูดจา
ไพเราะมีหางเสียงและได้ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ กิจกรรมอย่าง
หลากหลายเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เด็กร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี  การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์ จิตใจ ท่ีดีได้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ เพิ่มมากขึ้นมีมิติสัมพันธ์ท่ีดีจาก การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และเด็กมีความสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ และรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้านอย่างมีคุณภาพ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม    
3. แนวทางการพัฒนา  
 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย ให้
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนและหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติดมี สมุด
รายงานประจำตัวเด็กสมุดพัฒนาการเด็กให้ผู้ปกครองรับทราบทุกเทอมและจัดหา จัดทำส่ือการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จัดโครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจ  

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ควบคุม
อารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี  การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติและสอดแทรกกิจกรรม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์  และกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนลงในกิจกรรม
กลางแจ้ง อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังคำส่ังสอนของพ่อแม่ ครูให้มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้สอดแทรกไปใน
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมชมเชยและมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กท่ีทำความดี อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังคำส่ังสอนของพ่อแม่ ครูให้มีความสนใจเรียนรู้ส่ิง
รอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ และรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยจัดทำ
แผนประสบการณ์เรียนรู้สอดแทรกกิจกรรมโครงการทุกหน่วยการเรียนรู้และจัดหาส่ือนวัตกรรมท่ีหลากหลายให้
เพียงพอกับความต้องการเด็ก อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

5. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 1  
  โครงการพัฒนาศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ 
  โครงการปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 2  
  โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  โครงการพัฒนาบุคลากร 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 3  
  โครงการ ท่องเท่ียวเรียนรู้แบบบูรณาการ 
  โครงการเครือข่ายผู้ปกครองสนองการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ  60.00 60 5 ยอดเยี่ยม 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4
ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน  

   10.00 10 5 ยอดเยี่ยม 

     2.1.1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 

   5.00 5.00 5 ยอดเย่ียม 

    2.1.2 สถานศึกษาออกแบบการจัด
ประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมไม่เร่งรัด
วิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลง
มือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและ
ความ 

   5.00 5.00 5 ยอดเย่ียม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน    10.00 10 5 ยอดเยี่ยม 

     2.2.1 สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับ
ภารกิจการเรียนการสอน หรือจัดครูที่จบ
การศึกษาปฐมวัย หรือผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัย 

   5.00 5.00 5 ยอดเย่ียม 

     2.2.2 สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอกับชั้น
เรียน 

   5.00 5.00 5 ยอดเย่ียม 

2.3   ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ ด้าน
การจัดประสบการณ์ 

   10.00 10 5 ยอดเยี่ยม 

2.3.1 สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   2.00 2.00 5 ยอดเย่ียม 

2.3.2 สถานศึกษาส่งเสริมครูให้มีทักษะในการ
จัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก   

   3.00 3.00 5 ยอดเย่ียม 

2.3.3 สถานศึกษาส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์
สำคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม ใช้
การการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็ก
เป็นรายบุคคล 

   1.50 1.50 5 ยอดเย่ียม 

2.3.4 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีกับเด็ก และครอบครัว 

   2.00 2.00 5 ยอดเย่ียม 

2.3.5 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โดย

   1.50 1.50 5 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Professional Learning Community : 
PLC)  เป็นวิธีการในการพัฒนา   

2.4   จัดสภาพแวดล้อมและสือ่เพื่อการ
เรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

   10.00 10.00 5 ยอดเย่ียม 

     2.4.1 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม 
     ภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึง  
     ความปลอดภัยของเด็ก 

   2.50 2.50 5 ยอดเย่ียม 

     2.4.2 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที ่      
     ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็น   
     รายบุคคล และเป็นกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือ 
     ร่วมใจ 

   2.50 2.50 5 ยอดเย่ียม 

     2.4.3 สถานศึกษาจัดมุมประสบการณ์ที ่
     หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น  
     หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อ 
     สำหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อ 
     เทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู ้

   5.00 5.00 5 ยอดเย่ียม 

2.5   ให้บริการสื่อเทคโนโลยีและสือ่การ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
สำหรับครู 

   10.00 10.00 5 ยอดเย่ียม 

    2.5.1 สถานศึกษาอำนวยความสะดวก 
และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณส์ำหรับครูอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

   10.00 10.00 5 ยอดเย่ียม 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม 

   10.00 10.00 5 ยอดเยี่ยม 

      2.6.1 สถานศึกษากำหนดมาตรฐาน 
      การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ 
      มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัต 
      ลักษณ์ของสถานศึกษากำหนด 

   2.50 2.50 5 ยอดเย่ียม 

      2.6.2 สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนา 
      การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับ 
      มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและ 
      ดำเนินการตามแผน 

   2.50 2.50 5 ยอดเย่ียม 

      2.6.3 สถานศึกษาประเมินผลและ 
      ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
      ติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำ 
      รายงานประจำปี 

   1.00 1.00 5 ยอดเย่ียม 
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     2.6.4 สถานศึกษานำผลการประเมินไป 
     ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา    
     โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมี  
     ส่วนร่วม และจัดส่งรายงานการประเมิน 
     ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

   2.00 2.00 5 ยอดเย่ียม 

     2.6.5 สถานศึกษาจัดส่งรายงานการ 
     ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดทุกปี 
     การศึกษา 

   2.00 2.00 5 ยอดเย่ียม 

 60 60 5 ยอดเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา บริหารและจัดการให้ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากร ด้าน 
ข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านและ
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญ ด้านการจัด
ประสบการณ์ การจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ให้บริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ จัดระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อม ในด้านวิชาการให้เต็มศักยภาพและเต็มเวลามีการ
ประเมินผล ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ  
 พัฒนาหลักสูตรครอบคลุม พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 โดยได้ออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ี
เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการ
และความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครั ว ชุมชนและ
ท้องถิ่น ซึ่งได้ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดำเนินการปฏิบัติโดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพัฒนาเด็กยึด
หลักความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน มีความเหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูท่ีจบการศึกษา
ปฐมวัยหรือผ่าน การอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับช้ันเรียน 
 มีการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญ ด้านการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชำญด้านการจัด
ประสบการณ์ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 
มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบ การจัด
กิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 
 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  โดยจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อ
การเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ท้ังสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีคำนึงถึงความปลอดภัย 
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีส่ือการ
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เรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสำหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย ส่ือเทคโนโลยี ส่ือเพื่อการสืบ
เสาะหา ความรู้ 
 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ มีการให้บริการส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ สำหรับครู อำนวยความสะดวก และ
ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู  
  และมีการจัดระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีระบบบริหารคุณภาพท่ี
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ท่ี กำหนดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับ
มาตรฐานท่ีกำหนดและดำเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผล
การดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง  

 
2. ผลการดำเนินงาน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 
โรงเรียน ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน การปฏิบัติ  มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของโรงเรียนท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดำเนินงานพัฒนาวิชาการ ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 และทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิต
จริง พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และ สถานศึกษา  จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
 
3. จุดเด่น  
 โรงเรียนจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กมี ส่วนร่วม ใช้ส่ือและ 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม นำผลการประเมินท่ีได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ พัฒนาเด็ก มีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาท่ีนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนัก
และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น  จัดส่ิงอำนวย
ความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน โดยครูจัดกิจกรรมถูกต้องตามหลักการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เด็ก
ปฐมวัยมีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาและเกิดทักษะท่ีจะเป็น ต่อการดำรง
ชีวิตประจำวันจากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ทำให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมตระหนักและ
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มท่ีเน้น
การพัฒนาเด็กปฐมวัย ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้าน
วิชาการและการจัดการ สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย  
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เป็นผู้นำในการเปล่ียนแปลงเป็นแบบอย่างแก่ครู บุคลากร บริหารจัดการศึกษา บรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนด การ
จัดการศึกษาจากการจัดโครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 มีการประเมินและพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัและ บริบทของ
ท้องถิ่น จัดครูเพียงพอและเหมาะสมกับช้ันเรียน มีการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย ให้บริการส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา มี
ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ีเหมาะสมและต่อเนื่อง มีการช้ีแนะระหว่าง การปฏิบัติงานส่งผลต่อ
คุณภาพตามาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจน
เป็นแบบอย่างท่ีดีและได้รับการยอมรับจาก ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 
4. แนวทางการพัฒนา  

ผู้บริหารควรใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมในด้าน 
วิชาการเต็มศักยภาพและเต็มเวลามีการประเมินผล ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
ส่งเสริมให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยจัดอบรมให้ความรู้ เรื่องการจัดกิจกรรมการสอน
ของเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
5. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

แผนปฏิบัติงานท่ี 1  
  โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  โครงการพัฒนาบุคลากร 
  โครงการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  โครงการขยายผลโรงเรียนใช้ ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 2  
  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม 
  โครงการเครือข่ายผู้ปกครองสนองการเรียนรู้ 
  แผนปฏิบัติงานท่ี 3  
        โครงการพัฒนาส่งเสริมตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World- class  Standard  School)  

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็สำคัญ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 20.00 20.00 5 ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอยา่งสมดุลเต็มศักยภาพ 

   5.00 5 5 ยอดเยี่ยม 

       3.1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัด

   5.00 5 5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

ประสบการณ์/กจิกรรม และช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสมกับเด็ก 
       3.1.2 จัดทำแผนและใช้แผนการจัด
ประสบการณจ์ากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา 

   5.00 5 5 ยอดเยี่ยม 

       3.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญาอย่างสมดุล 

   5.00 5 5 ยอดเยี่ยม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

   5.00 5 5 ยอดเยี่ยม 

      3.2.1 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
เรียนรู้ ลงมือทำและสร้างองคค์วามรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีความสุข 

   5.00 5 5 ยอดเย่ียม 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

   5.00 5.00 5 ยอดเยี่ยม 

       3.3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ในห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย อากาศถ่ายเท
สะดวก โดยเด็กมีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียน 

   2.50 2.50 5 ยอดเย่ียม 

       3.3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
ของเด็ก 

   2.50 2.50 5 ยอดเย่ียม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และนำผลการประเมินพฒันาการเด็กไป
ปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 

   5.00 5.00 5 ยอดเยี่ยม 

       3.4.1 ใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพจริง 
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้อย่าง
เหมาะสม 

   2.00 2.00 5 ยอดเย่ียม 

      3.4.2 มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องมี
ส่วนร่วม 

   1.50 1.50 5 ยอดเย่ียม 

      3.4.3 มีการนำผลการประเมินที่ได้ไป
พัฒนาคุณภาพเด็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

   1.50 1.50 5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 20.00 20 5 ยอดเยี่ยม 

สรุปมาตรฐานรวม 100 99.62 5 ยอดเยี่ยม 
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  1.กระบวนการพัฒนา จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา สร้างโอกาส ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง บริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และนำผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา
และ ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

  ครูจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็น
รายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระทำผ่านประสาทสัมผัส จัด
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผล พัฒนาการเด็ก
อย่างเป็นระบบ 
 ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
เด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา จัดให้มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียง ด้านเดียว 
 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข ครูจัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยง
กับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่าง อิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ 
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เด็กได้เลือก
เล่น เรียนรู้ ลงมือ กระทำ และสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง  
 ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด 
อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีสำหรับมุม ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วม 
ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ 
ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การใช้กล้องดิจิตอล ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย 
ส่ือของเล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหาคำตอบอย่างต่อเนื่อง  

   ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง นำผลการประเมินไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ี หลากหลาย ไม่ใช้
แบบทดสอบ วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และนำผลการ
ประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมี ประสิทธิภาพ  

2. ผลการดำเนินการ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
ได้ดำเนินการจัดประสบการณ์ ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  

และสติปัญญา อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ ยวข้อง และ 
เป็นแบบอย่างท่ีดี สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทำและสร้าง 
องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กมี
ส่วนร่วม ใช้ส่ือและ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม นำผลการประเมินท่ีได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ พัฒนาเด็ก  

3. จุดเด่น  

ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ี หลากหลาย ไม่ 
ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และนำผลการ
ประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมี ประสิทธิภาพ ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 



รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 หน้า  55 

มีกระบวนการการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ 
สติปัญญาอย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และเป็น
แบบอย่างท่ีดี  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทำและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วน
ร่วมใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม นำผลการประเมินท่ีได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 4. แนวทางการพัฒนา  

 จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ สร้างแรงจูงใจขวัญกำลังใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีมีผลงานดีเด่น และได้มาตรฐานวิชาชีพ จัดโครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี  ส่ิงแวดล้อม และภูมิทัศน์ จัด
โครงการการรับนักเรียน ติดตามนักเรียน จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมวัย
อย่างต่อเนื่อง จัดทำแผนปฏิบัติการ จัดทำรายงานประจำปี จัดโครงการนิเทศภายใน สรุปความพึงพอใจของ
โครงการ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

5. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 1  
  โครงการพัฒนาศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ 
  โครงการปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 
  โครงการเครือข่ายผู้ปกครองสนองการเรียนรู้ 
  โครงการพัฒนาบุคลากร 
  โครงการขยายผลโรงเรียนใช้ ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

1.1 มาตรฐานที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

30.00 29.38 5 ยอดเยี่ยม 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ 

319 319 100 5.00 5 5 ยอดเย่ียม 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา   

318 319 99.69 4.69 5 5 ยอดเย่ียม 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   318 319 99.69 4.69 4 5 ยอดเย่ียม 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร   

319 319 100 5.00 5 5 ยอดเย่ียม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา    

319 319 100 5.00 5 5 ยอดเย่ียม 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

319 319 100 5.00 5 5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 30.00 29.38 5 ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 
1) สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดทำโครงการ กิจกรรม ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาตรฐานท่ี 1 ดำเนินการพัฒนาทุกตัวชี้วัดผ่านกิจกรรม โครงการต่างๆ ตาม
กรอบ ระยะเวลาท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติการด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตาม
ระบบวงจรคุณภาพ P D C A แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ มีผู้รับผิดชอบชัดเจน จัดทำเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง ประเมินผลโครงการโดยการสอบถามความพึงพอใจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปรผล สรุป
และประเมินโครงการ รายงานโครงการพร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อใช้วางแผนการพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป 
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2)  จัดกระบวนการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานท่ี 1 ทุกตัวช้ีวัดโดย
เครื่องมือท่ีสถานศึกษาจัดทำขึ้น พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีท่ี
หลากหลาย ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ และเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด เข้าห้องสมุด
เพื่อแสวงหาความรู้และใช้บริการส่ือ เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

3)  พัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังคำถาม โดยผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้
ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาเรียนและกิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตรอื่นๆ  ส่งเสริมให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มให้ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน มอบหมายงานกลุ่มและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ส่งเสริมให้มีทักษะการทำงานเป็นทีม โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้และผ่านกิจกรรม โครงการต่างๆของโรงเรียน 

4) พัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ท่ีกำหนดในแต่ละระดับช้ัน  

5) พัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ 
คิดเห็น และแก้ปัญหา ให้สามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  

6) พัฒนาและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้สามารถสร้างนวัตกรรม รวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเองและ
การทำงานเป็นทีม เช่ือมโยง องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ท่ีเป็นท้ังแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 

7) จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ทุกวัน ทุกระดับช้ัน ครูมอบหมายงานให้ผู้เรียนจัดทำรายงาน  
โครงงาน ช้ินงานต่างๆโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อการพัฒนาตนเองและ สังคมการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

8) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมใน ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมท้ังมี
ความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผล การทดสอบอื่นๆ 

9) พัฒนาความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ 
เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ี สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ  
2. ผลการพัฒนา ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1) ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
2) ร้อยละ 99.69 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา   
3) ร้อยละ 99.69 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
4) ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
5) ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    
6) ร้อยละ 100 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
ผู้เรียน สามารถอ่าน เขียน ส่ือสารและคิดคำนวณ สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายท่ีกำหนด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ ผู้เรียนสามารถ
สร้างนวัตกรรม นำไปใช้และเผยแพร่ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคม
ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม มีความรู้ทักษะพื้นฐาน มีเจตคติท่ีดีพร้อมท่ี
จะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น และการทำงานหรืองานอาชีพ   
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3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
จัดสรรและสนับสนุนงบประมาณ โครงการท่ีพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร 

และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน  /โครงการท่ีพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิด
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา /ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร / โครงการท่ีพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาผลการสอบวัดระดับชาติ /และพัฒนาความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงาน หรือการทำงาน
แบบต่อเนื่องและยั่งยืน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 * 
  โครงการปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
  โครงการยกระดับคุณภาพผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 2*  
  โครงการ ท่องเท่ียวเรียนรู้แบบบูรณาการ 
  โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม 
  โครงการ ส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี 
  โครงการกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมกีฬาไทย 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 3*  
  โครงการพัฒนาบุคลากร 
  โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  โครงการพิเศษการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
  โครงการเครือข่ายผู้ปกครองสนองการเรียนรู้ 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 4*  
  โครงการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  โครงการขยายผลโรงเรียนใช้ ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
  โครงการ MINI ENGLISH PROGRAM 
  โครงการพัฒนาส่งเสริมตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - class  Standard  School)  
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

1.2 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  20.00 20 5 ยอดเยี่ยม 

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่
มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
ค่านิยมและจิตสำานึก ตามท่ีสถานศึกษา

319 319 100 5.00 5 5 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

กำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม    

2) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย  

319 319 100 5.00 5 5 ยอดเย่ียม 

 3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ 
วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี    

319 319 100 5.00 5 5 ยอดเย่ียม 

4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียน
มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ 
และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ใน
แต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  

319 319 100 5.00 5 5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 20.00 20 5 ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 
1) สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดทำโครงการ กิจกรรม ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ี 1 ของสถานศึกษา ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
2)  ดำเนินการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ทุกตัวช้ีวัด ผ่าน

กิจกรรม โครงการต่างๆ ตามกรอบ ระยะเวลาท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติการด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน ตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ มี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน จัดทำเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง มีการประเมินผลโครงการโดยการสอบถามความพึงพอใจ แล้วเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปรผล สรุปผล ตามเกณฑ์ท่ีประเมินแล้วสรุปประเมินโครงการ รายงานโครงการ
พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อใช้วางแผนการพัฒนา 

3) ร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาการเรียนและปัญหาพฤติกรรมผู้เรียนโดยมีการจัดประชุม
ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยพบผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางและร่วมมือกันแก้ปัญหา ส่งเสริมให้ครูท่ีปรึกษา
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างใกล้ชิด มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน การป้องกันปัญหาพฤติกรรม
นักเรียน เช่น เชิญเจ้าหน้าท่ีตำรวจเพื่ออบรมพฤติกรรมและให้ความรู้ในข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินใน
ชีวิตประจำวัน 
 4)  ประสานกับเครือข่าย องค์กรภายนอก หน่วยงานต่างๆ ให้ความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนเข้าร่วม
กิจกรรมสำคัญท่ีแสดงถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ความภูมิใจในท้องถิ่น ท่ีเห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  



รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 หน้า  60 

 5) ส่งเสริมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็น
ผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำานึก ท่ีไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม โดยนำผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญท้ังทางชาติ ศาสนาร่วมกับวัดปรินายกวรมหาวิหาร และสนับสนุนให้
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญในชุมชนของตนเอง จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมและมีการปลูกฝังคุณธรรมผู้เรียน
ผ่านกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างต่อเนื่อง และประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานด้านผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือท่ี
สถานศึกษาจัดทำขึ้นในตัวช้ีวัด    

6) จัดกระบวนการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่นโดยกระบวนการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถ
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  

2. ผลการพัฒนา  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีพฤติกรรม

เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำานึก ตามท่ีสถานศึกษากำหนด
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

2) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

3) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนยอมรับและ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณี 

4) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคน
อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด เป็นแบบอย่างได้ มีความภูมิใจ
ในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย สามารถ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

3. แนวทางการพัฒนา   
ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ได้เอง จนเป็นนิสัย พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน  

ด้านการมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และ
พัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคมอย่างต่อเนื่องอย่างจริงจังและยั่งยืน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 1*,2*,3*,4*  
  โครงการปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
  โครงการยกระดับคุณภาพผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
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แผนปฏิบัติงานท่ี 2*  
  โครงการ ท่องเท่ียวเรียนรู้แบบบูรณาการ 
  โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม 
  โครงการ ส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี 
  โครงการกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมกีฬาไทย 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 3*  
  โครงการพัฒนาบุคลากร 
  โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  โครงการพิเศษการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
  โครงการเครือข่ายผู้ปกครองสนองการเรียนรู้ 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 4*  
  โครงการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  โครงการขยายผลโรงเรียนใช้ ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
  โครงการ MINI ENGLISH PROGRAM 
  โครงการพัฒนาส่งเสริมตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - class  Standard  School)  
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 30.00 30 5 ยอดเยี่ยม 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

   5.00 5 5 ยอดเย่ียม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

   5.00 5 5 ยอดเย่ียม 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณ ภ าพ ผู้ เรี ยน รอบ ด้ านต าม ห ลั กสู ต ร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

   5.00 5 5 ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

23 23 100 5.00 5 5 ยอดเย่ียม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

   5.00 5 5 ยอดเย่ียม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การ
จัดการเรียนรู้ 

   5.00 5 5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 
30.00 30 5 ยอดเยี่ยม 



รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 หน้า  62 

1. กระบวนการพัฒนา สถานศึกษาจัดกระบวนการ จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยมี 
การกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ พันธกิจอย่างชัดเจน ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มี ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  

1) จัดกระบวนการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพโดยกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้ 
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติ  มี
กระบวนการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง บริหารอัตรากำลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษา และระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากร
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

2) ดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ ทุก 
กลุ่มเป้าหมาย บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัด การเรียนการ
สอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 

3) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนแห่งการ 
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  ทางกายภาพท้ังภายในและ 
ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย  

5) จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  โดยจัดหา  
พัฒนาและบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 
2. ผลการดำเนินงาน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1) สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2) สถานศึกษามีการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน 
3) สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
4) ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
5) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
6) สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ โรงเรียน ความ

ต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปล่ียนแปลง มีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน  จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ี เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
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จุดเด่น  
1) โรงเรียนดำเนินการจัดทำโครงการ กิจกรรม ท่ีสอดคล้องกับกระบวนการบริหารและการจัดการ ตาม

มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ทุกตัวช้ีวัด ท่ีผ่านกิจกรรม โครงการต่างๆ ตามกรอบ ระยะเวลาท่ีกำหนดใน
แผนปฏิบัติการด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตามระบบวงจรคุณภาพ P D C A  มี
การแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ มีผู้รับผิดชอบชัดเจน มีการจัดทำเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง มีการ
ประเมินผลโครงการโดยการสอบถามความพึงพอใจ แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  แปรผล  สรุปผล  
ตามเกณฑ์ท่ีประเมินแล้วสรุปประเมินโครงการหรือรายงานโครงการพร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อ
ใช้วางแผนการพัฒนา 

2)  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ในรายวิชาพื้นฐาน 3 รายวิชา 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีฯ) ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และรายวิชา
เพิ่มเติมตามหลักสูตรการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class  Standard School) ท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกับท้องถิ่นและบริบท กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ
สนใจ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง มีการนำหลักสูตรไปใช้และมีการประเมิน เพื่อนำมา
ปรับปรุงพัฒนา ระบบการนิเทศภายใน มีการกำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ประเมินคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน โดยใช้เครื่องมือท่ีสถานศึกษาจัดทำขึ้น 
  3) ดำเนินโครงการ กิจกรรม ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา มีคณะกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปตาม พรบ. กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 38 และ 
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนดแนวทางการสรรหาและ
การเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวง ข้อ 1-9 ได้มีการประกาศรับสมัคร การคัดเลือก 
และการเลือกตั้งตำแหน่งประธานและคณะกรรมการครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 
 4)  คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี ขับเคล่ือนการพัฒนาของสถานศึกษาได้อย่าง มีประสิทธิภาพ   
ผู้ปกครอง  ชุมชน ให้ความร่วมมือและมีสวนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการปีการศึกษาอย่างน้อย 2 
ครั้ง ตามเกณฑ์ มีบันทึกการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาตามกำหนด มีการช้ีแจงสร้าง
ความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนในฐานะท่ีมาทำหน้าท่ี  
 
3. แนวทางการพัฒนา   
 1) ควรพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะกระบวนการเรียนรู้ของครู ท่ีบรรจุใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ครูเข้ารับการศึกษาอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มี SAR ของครู พัฒนาครูท่ีไปในทิศทางเดียวกันเป็นระบบ สร้างความตระหนักในการ
สร้างขวัญและกำลังใจท่ีดีให้กับครูทุกคน 
 2) คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี  ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน ขับเคล่ือนการพัฒนาของสถานศึกษาได้อย่าง มีประสิทธิภาพ   ผู้ปกครอง  ชุมชน ให้ความร่วมมือและมีสวนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษา แบบยั่งยืน 

3)  เพิ่มการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ได้รับศรัทธาและการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน  

 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 1*,2*,3*,4*  
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 20.00 20 5 ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

   4.00 4 5 ยอดเย่ียม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

   4.00 4 5 ยอดเย่ียม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

   4.00 4 5 ยอดเย่ียม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

   4.00 4 5 ยอดเย่ียม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

   4.00 4 5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 20.00 20 5 ยอดเยี่ยม 

สรุปมาตรฐานรวม 100 99.00 5 ยอดเยี่ยม 

 
1.กระบวนการพัฒนา สถานศึกษาจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น 

สำคัญ เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน รวมท้ังร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และนำผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

- จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับ การฝึกทักษะ แสดงออก
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   

- ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 
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- มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

- มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ครูและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์รวมท้ังให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
2. ผลการดำเนินงาน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1) สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

2) สถานศึกษามีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3) สถานศึกษามีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
4) สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5) สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ผลการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของ หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัด
กิจกรรมได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่  ใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ จัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
จุดเด่น 

1) สถานศึกษาดำเนินการโครงการ กิจกรรม ท่ีสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี 
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาตรฐานท่ี 3 

2) ดำเนินการพัฒนามาตรฐานท่ี 3 ทุกตัวบ่งช้ีผ่านกิจกรรม โครงการ ตามกรอบ ระยะเวลาท่ี 
กำหนดในแผนปฏิบัติการด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยการมีส่วนร่วม ตามระบบวงจรคุณภาพ P D C A แต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินงาน มีผู้รับผิดชอบชัดเจน มีการจัดทำเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง มีการประเมินผลโครงการโดยการ
สอบถามความพึงพอใจ แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปรผล  สรุปผล  ตามเกณฑ์ท่ีประเมินแล้วสรุป
ประเมินโครงการหรือรายงานโครงการพร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อใช้วางแผนการพัฒนา 
 3) พัฒนาส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดและส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้า
ห้องสมุดเพื่อแสวงหาความรู้และใช้บริการส่ือ เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
 4) ส่งเสริมครูจัดทำแผนการสอนท่ีพัฒนาการคิดของผู้เรียน พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 
โดยผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิด
และมีผลงานท่ีสะท้อนความสามารถด้านการคิดท่ีหลากหลาย 
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3. แนวทางการพัฒนา  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กระบวนการเรียนการ
สอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  และการจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  

 แผนปฏิบัติงานท่ี 1*,2*,3*,4*  
 
มาตรฐาน การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  (World-Class  Standard School)  
  

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียนที่
อยู่ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 
ค่า

น้ำหนัก 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

 
มาตรฐาน การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล  (World-Class  
Standard School)  

  
 

   

1 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานสากล    5 5 ยอดเย่ียม 

2 พัฒนาผู้เรียนภายใต้บริบทโรงเรียน
มาตรฐานสากลให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ 
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  ล้ำหน้าทาง
ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก 

  

 5 5 ยอดเย่ียม 

.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะการเป็นพลโลก 
(World   Citizen) 10  ประการ    5 5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 5 ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 
1) ดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  (World-Class  Standard School) 

ตามกิจกรรมในโครงการ การจ้างครูอัตราจ้าง  ครูต่างชาติ กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ
พร้อมเป็นประชากรสังคมอาเซียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก   

2) ดำเนินการตามกรอบ ระยะเวลาท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติการ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตาม
ระบบวงจรคุณภาพ P D C A   และ มีการประเมินผลโครงการโดยการสอบถามความพึงพอใจ แล้วเก็บรวบรวม
ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  แปรผล  สรุปผล  ตามเกณฑ์ท่ีประเมินแล้วสรุปประเมินโครงการหรือรายงานโครงการ
พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อใช้วางแผนการพัฒนา 

3) สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรของโรงเรียนมาตรฐานสากล ดำเนินการสอนวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ ทุกช้ันเรียน / จ้างครูต่างชาติ ภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน / กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ ทุกวัน 

2. ผลการดำเนินงาน สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีรายวิชาเพิ่มเติมตามหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล’(World-Class  Standard School)  ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามบริบทโรงเรียนมาตรฐานสากล  
เป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ เต็มตาม
ศักยภาพของบุคคล ผู้เรียนมีคุณลักษณะการเป็นพลโลก พัฒนาผู้เรียนภายใต้บริบทโรงเรียนมาตรฐานสากลให้
ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก  
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3. แนวทางการพัฒนา จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนภายใต้บริบท
โรงเรียนมาตรฐานสากลให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะการเป็นพลโลก (World   Citizen) 
10  ประการแบบยั่งยืน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 1  
  โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  โครงการพัฒนาส่งเสริมตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - class  Standard  School)  
  โครงการปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
  โครงการยกระดับคุณภาพผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 2  
  โครงการ ท่องเท่ียวเรียนรู้แบบบูรณาการ 
  โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม 
  โครงการ ส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี 
  โครงการกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมกีฬาไทย 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 3  
  โครงการพัฒนาบุคลากร 
  โครงการพิเศษการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
  โครงการเครือข่ายผู้ปกครองสนองการเรียนรู้ 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 4  
  โครงการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  โครงการขยายผลโรงเรียนใช้ ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
  โครงการ MINI ENGLISH PROGRAM 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
• ระดับการศึกษาปฐมวัย 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
• มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

(ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ปี 2561 6 สิงหาคม 2561) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 20 20 5 ยอดเยี่ยม 

1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

5.00 5.00 5 ยอดเย่ียม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

5.00 5.00 5 ยอดเย่ียม 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น 
สมาชิกที่ดีของสังคมได้ 

5.00 5.00 5 ยอดเย่ียม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

5.00 4.00 5 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ  60 60 5 ยอดเยี่ยม 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4ด้าน สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถ่ิน 

10 
10 5 ยอดเย่ียม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 10 10 5 ยอดเย่ียม 

2.3   ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญ ด้านการจัดประสบการณ์ 10 10 5 ยอดเย่ียม 

2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

10 10 5 ยอดเย่ียม 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ ์

10 10 5 ยอดเย่ียม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

10 10 5 
ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 20 20 5 ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล

เต็มศักยภาพ 
5 5 5 ยอดเย่ียม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

5 5 5 ยอดเย่ียม 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

5 5 5 ยอดเย่ียม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

5 5 5 ยอดเย่ียม 

รวมทุกมาตรฐาน 100 99.00 5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 20.00 19.62 5 ยอดเยี่ยม 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

   5.00 4.76 5 ยอดเยี่ยม 

       1.1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 

105 127 82.68 1.00 0.83 5 ยอดเย่ียม 

       1.1.2 เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ใช้
มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ 

127 127 100 1.50 1.50 5 ยอดเย่ียม 

       1.1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของ
ตน 

124 127 97.64 1.50 1.46 5 ยอดเย่ียม 

       1.1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 

123 127 96.85 1.00 0.97 5 ยอดเย่ียม 

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

   5.00 4.97 5 ยอดเยี่ยม 

       1.2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง 

127 127 100 1.00 1.00 5 ยอดเย่ียม 

       1.2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 127 127 100 1.00 1.00 5 ยอดเย่ียม 

       1.2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสม
กับวัย 

123 127 96.85 1.00 0.97 5 ยอดเย่ียม 

       1.2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือ
แบ่งปัน มีคุณธรรม จริยธรรม 

127 127 100 1.00 1.00 5 ยอดเย่ียม 

       1.2.5 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว   

127 127 100 1.00 1.00 5 ยอดเย่ียม 

1.3   มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้ 

   5.00 5.00 5 ยอดเยี่ยม 

       1.3.1 ช่วยเหลือตนเอง มีวินัย   127 127 100 2.00 2.00 5 ยอดเย่ียม 

       1.3.2 ประหยัดและพอเพียง                    
ดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

127 127 100 1.00 1.00 5 ยอดเย่ียม 

       1.3.3 ยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

127 127 100 1.00 1.00 5 ยอดเย่ียม 

       1.3.4 ประพฤติตนตามมารยาท 
วัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 

127 127 100 1.00 1.00 5 ยอดเย่ียม 



รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 หน้า  70 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

1.4   มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สือ่สารได้ 
มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

   5.00 4.89 5 ยอดเยี่ยม 

      1.4.1 การสนทนาโต้ตอบ ต้ังคำถาม และ
ค้นหาคำตอบด้วยวิธีการต่างๆ 

127 127 100 1.00 1.00 5 ยอดเย่ียม 

      1.4.2 มีความสามารถในการคิดรอบยอด 
การคิดเชิงเหตุผล การคิดแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 

123 127 96.85 1.00 0.97 5 ยอดเย่ียม 

      1.4.3 มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 125 127 98.43 1.00 0.98 5 ยอดเย่ียม 

      1.4.4 มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ มีทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยี 

120 127 94.49 1.00 0.94 5 ยอดเย่ียม 

      1.4.5 มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

127 127 100 1.00 1.00 5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 
 

20 19.62 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ  60.00 60 5 ยอดเยี่ยม 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4
ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน  

   10.00 10 5 ยอดเยี่ยม 

     2.1.1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 

   5.00 5.00 5 ยอดเย่ียม 

    2.1.2 สถานศึกษาออกแบบการจัด
ประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมไม่เร่งรัด
วิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลง
มือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและ
ความ 

   5.00 5.00 5 ยอดเย่ียม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน    10.00 10 5 ยอดเยี่ยม 

     2.2.1 สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับ
ภารกิจการเรียนการสอน หรือจัดครูที่จบ
การศึกษาปฐมวัย หรือผ่านการอบรม

   5.00 5.00 5 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

การศึกษาปฐมวัย 

     2.2.2 สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอกับชั้น
เรียน 

   5.00 5.00 5 ยอดเย่ียม 

2.3   ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ ด้าน
การจัดประสบการณ์ 

   10.00 10 5 ยอดเยี่ยม 

2.3.1 สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   2.00 2.00 5 ยอดเย่ียม 

2.3.2 สถานศึกษาส่งเสริมครูให้มีทักษะในการ
จัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก   

   3.00 3.00 5 ยอดเย่ียม 

2.3.3 สถานศึกษาส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์
สำคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม ใช้
การการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็ก
เป็นรายบุคคล 

   1.50 1.50 5 ยอดเย่ียม 

2.3.4 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีกับเด็ก และครอบครัว 

   2.00 2.00 5 ยอดเย่ียม 

2.3.5 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โดย
การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Professional Learning Community : 
PLC)  เป็นวิธีการในการพัฒนา   

   1.50 1.50 5 ยอดเย่ียม 

2.4   จัดสภาพแวดล้อมและสือ่เพื่อการ
เรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

   10.00 10.00 5 ยอดเย่ียม 

     2.4.1 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม 
     ภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึง  
     ความปลอดภัยของเด็ก 

   2.50 2.50 5 ยอดเย่ียม 

     2.4.2 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่       
     ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็น   
     รายบุคคล และเป็นกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือ 
     ร่วมใจ 

   2.50 2.50 5 ยอดเย่ียม 

     2.4.3 สถานศึกษาจัดมุมประสบการณ์ที ่
     หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น  
     หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อ 
     สำหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อ 
     เทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู ้

   5.00 5.00 5 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

2.5   ให้บริการสื่อเทคโนโลยีและสือ่การ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
สำหรับครู 

   10.00 10.00 5 ยอดเย่ียม 

    2.5.1 สถานศึกษาอำนวยความสะดวก 
และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณส์ำหรับครูอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

   10.00 10.00 5 ยอดเย่ียม 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม 

   10.00 10.00 5 ยอดเยี่ยม 

      2.6.1 สถานศึกษากำหนดมาตรฐาน 
      การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ 
      มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัต 
      ลักษณ์ของสถานศึกษากำหนด 

   2.50 2.50 5 ยอดเย่ียม 

      2.6.2 สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนา 
      การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับ 
      มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและ 
      ดำเนินการตามแผน 

   2.50 2.50 5 ยอดเย่ียม 

      2.6.3 สถานศึกษาประเมินผลและ 
      ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
      ติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำ 
      รายงานประจำปี 

   1.00 1.00 5 ยอดเย่ียม 

     2.6.4 สถานศึกษานำผลการประเมินไป 
     ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา    
     โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมี  
     ส่วนร่วม และจัดส่งรายงานการประเมิน 
     ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

   2.00 2.00 5 ยอดเย่ียม 

     2.6.5 สถานศึกษาจัดส่งรายงานการ 
     ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดทุกปี 
     การศึกษา 

   2.00 2.00 5 ยอดเย่ียม 

 60 60 5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็สำคัญ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 20.00 20.00 5 ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอยา่งสมดุลเต็มศักยภาพ 

   5.00 5 5 ยอดเยี่ยม 

       3.1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัด
ประสบการณ์/กจิกรรม และช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสมกับเด็ก 

   5.00 5 5 ยอดเยี่ยม 

       3.1.2 จัดทำแผนและใช้แผนการจัด
ประสบการณจ์ากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา 

   5.00 5 5 ยอดเยี่ยม 

       3.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญาอย่างสมดุล 

   5.00 5 5 ยอดเยี่ยม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

   5.00 5 5 ยอดเยี่ยม 

      3.2.1 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
เรียนรู้ ลงมือทำและสร้างองคค์วามรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีความสุข 

   5.00 5 5 ยอดเย่ียม 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

   5.00 5.00 5 ยอดเยี่ยม 

       3.3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ในห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย อากาศถ่ายเท
สะดวก โดยเด็กมีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียน 

   2.50 2.50 5 ยอดเย่ียม 

       3.3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
ของเด็ก 

   2.50 2.50 5 ยอดเย่ียม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และนำผลการประเมินพฒันาการเด็กไป
ปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 

   5.00 5.00 5 ยอดเยี่ยม 

       3.4.1 ใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพจริง 
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้อย่าง
เหมาะสม 

   2.00 2.00 5 ยอดเย่ียม 

      3.4.2 มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องมี

   1.50 1.50 5 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

ส่วนร่วม 
      3.4.3 มีการนำผลการประเมินที่ได้ไป
พัฒนาคุณภาพเด็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

   1.50 1.50 5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 20.00 20 5 ยอดเยี่ยม 

สรุปมาตรฐานรวม 100 99.62 5 ยอดเย่ียม 

 
สรุปมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 20.00 19.62 5 ยอดเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 
 

20 19.62 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ  60.00 60 5 ยอดเยี่ยม 

 60 60 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็สำคัญ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 20.00 20.00 5 ยอดเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 20.00 20 5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

สรุปมาตรฐานรวม 100 99.62 5 ยอดเยี่ยม 

 

• สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  ระดับคุณภาพ 5 ยอดเย่ียม 
• ระดับคุณภาพ ระดับ 1     ระดับ 2     ระดับ 3    ระดับ 4   ระดับ 5 
•     (กำลังพัฒนา)      (ปานกลาง)        (ดี)  (ดีเลิศ)        (ยอดเย่ียม)   

 
 
สรุปมาตรฐานปฐมวัย 2562  

มาตรฐานการศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพที่

ได้ 
ความ 
หมาย 

5 4 3 2 1  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก   5 ยอดเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

5     5 ยอดเย่ียม 

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

5     5 ยอดเย่ียม 

1.3   มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคมได้ 

5     5 ยอดเย่ียม 

1.4   มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

 

4    5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน   5 ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ        

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถ่ิน  

5     5 
ยอดเย่ียม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 5     5 
ยอดเย่ียม 

2.3   ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญ ด้านการจัดประสบการณ์ 5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ ์

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม  

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานการศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพที่

ได้ 
ความ 
หมาย 

5 4 3 2 1  

สรุปมาตรฐาน   5 ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ       ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน   5 ยอดเย่ียม 
 

• สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  ระดับคุณภาพ 5 ยอดเย่ียม 
• ระดับคุณภาพ ระดับ 1     ระดับ 2     ระดับ 3    ระดับ 4   ระดับ 5 

    (กำลังพัฒนา)      (ปานกลาง)        (ดี)  (ดีเลิศ)        (ยอดเย่ียม)   
 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

1.3  มาตรฐานที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

30.00 29.38 5 ยอดเยี่ยม 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ 

319 319 100 5.00 5 5 ยอดเย่ียม 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา   

318 319 99.69 5.00 4.69 5 ยอดเย่ียม 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   318 319 99.69 5.00 4.69 5 ยอดเย่ียม 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร   

319 319 100 5.00 5 5 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา    

319 319 100 5.00 5 5 ยอดเย่ียม 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

319 319 100 5.00 5 5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 30.00 29.38 5 ยอดเยี่ยม 

1.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

1.2 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  20.00 20 5 ยอดเยี่ยม 

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่
มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
ค่านิยมและจิตสำานึก ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม    

319 319 100 5.00 5 5 ยอดเย่ียม 

2) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย  

319 319 100 5.00 5 5 ยอดเย่ียม 

 3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ 
วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี    

319 319 100 5.00 5 5 ยอดเย่ียม 

4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียน
มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ 
และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ใน
แต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  

319 319 100 5.00 5 5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 20.00 20 5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 30.00 30 5 ยอดเยี่ยม 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

   5.00 5 5 ยอดเย่ียม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

   5.00 5 5 ยอดเย่ียม 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณ ภ าพ ผู้ เรี ยน รอบ ด้ านต าม ห ลั กสู ต ร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

   5.00 5 5 ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

23 23 100 5.00 5 5 ยอดเย่ียม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

   5.00 5 5 ยอดเย่ียม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การ
จัดการเรียนรู้ 

   5.00 5 5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 30.00 30 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 20.00 20 5 ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

   4.00 4 5 ยอดเย่ียม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

   4.00 4 5 ยอดเย่ียม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก    4.00 4 5 ยอดเย่ียม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

   4.00 4 5 ยอดเย่ียม 



รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 หน้า  79 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

   4.00 4 5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 20.00 20 5 ยอดเยี่ยม 

สรุปมาตรฐานรวม 100 99.38 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  (World-Class  Standard School)  

 ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียนที่
อยู่ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 
ค่า

น้ำหนัก 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

 
มาตรฐาน การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความ
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  (World-
Class  Standard School)  

  
 

   

1 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานสากล    5 5 ยอด

เย่ียม 
2 พัฒนาผู้เรียนภายใต้บริบทโรงเรียน

มาตรฐานสากลให้ผู้เรียนเป็นเลิศทาง
วิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  ล้ำ
หน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

  

 5 5 ยอด
เย่ียม 

.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะการเป็นพล
โลก (World   Citizen) 10  ประการ    5 5 ยอด

เย่ียม 
สรุปมาตรฐาน 

5 ยอด
เยี่ยม 

 
• สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  ระดับคุณภาพ 5 ยอดเย่ียม 
• ระดับคุณภาพ ระดับ 1     ระดับ 2     ระดับ 3    ระดับ 4   ระดับ 5 
•     (กำลังพัฒนา)      (ปานกลาง)        (ดี)  (ดีเลิศ)        (ยอดเย่ียม)   
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สรุปมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน/
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปลความ 
หมาย 

1.4  มาตรฐานที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

30.00 29.38 5 ยอดเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 30.00 29.38 5 ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1.2 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  20.00 20 5 ยอดเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 20.00 20 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 30.00 30 5 ยอดเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 30.00 30 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 20.00 20 5 ยอดเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 20.00 20 5 ยอดเยี่ยม 

สรุปมาตรฐานรวม 100 99.38 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  (World-Class  Standard School)  

 ที ่ ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียนที่
อยู่ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 
ค่า

น้ำหนัก 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

 
มาตรฐาน การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล  (World-Class  
Standard School)  

  
 

   

สรุปมาตรฐาน 5 ยอดเยี่ยม 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาประถมศึกษา   มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ

ที่ได้ 
ความ 
หมาย 

5 4 3 2 1  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   5 ยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน         5 ยอดเย่ียม 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ 

5     5 ยอดเย่ียม 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา   

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
 

4    5 ยอดเย่ียม 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร   

5     5 ยอดเย่ียม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    5     5 ยอดเย่ียม 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชพี 5     5 ยอดเย่ียม 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน         5 ยอดเย่ียม 

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ผู้เรียน
มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
ค่านิยมและจิตสำานึก ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม    

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

2) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี    

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนมีการรักษา
สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น 

5 

  

  5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 5 ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ        

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

     5 
ยอดเย่ียม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา      5 
ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานการศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ

ที่ได้ 
ความ 
หมาย 

5 4 3 2 1  

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและ การจัดการเรียนรู ้

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

     
5 ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 5 ยอดเย่ียม 
มาตรฐาน การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล  (World-Class  Standard School)   

     5 ยอดเย่ียม 

1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 5     5 ยอดเย่ียม 

2. พัฒนาผู้เรียนภายใต้บริบทโรงเรียนมาตรฐานสากลให้
ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  
ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก 

5  
 

  5 ยอดเย่ียม 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะการเป็นพลโลก (World   
Citizen) 10  ประการ 

5     5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 5 ยอดเย่ียม 
 

 
 
 

 
 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม  
ระดับคุณภาพ    ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4   ระดับ 5 

 (กำลังพัฒนา) (ปานกลาง) (ดี) (ดีเลิศ) (ยอดเยี่ยม) 
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สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยรวมตามองค์ประกอบที่ 1-8  
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

 จุดเด่นระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
1.สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝัง

ให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ภูมิใจในความเป็นไทย มีทักษะในการทำงาน 
2.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความ

แตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมกระบวนการคิดและแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ 
3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วน

ร่วม พัฒนาระบบประกันคุณภาพ ระบบข้อมูลสาระสนเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

4.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมให้คำปรึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทุนเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5.ผู้ปกครอง ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษา 
  
 จุดที่ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มี
ระเบียบวินัยจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

- พัฒนากระบวนการดำเนินการของโรงเรียนและกิจกรรมใช้กระบวนการ PDCA ท่ีชัดเจนและ
ต่อเนื่องยิ่งขึ้น 

 ข้อเสนอแนะในระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความเข็มแข็ง  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน

ระบบ สามารถดำเนินการได้อย่างคุณภาพ และทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เร่งรัดพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เป็นแบบอย่างท่ีดีของโรงเรียนต่างๆต่อไป 

 เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งช้ี ให้พิจารณาจากคำอธิบายและระดับคุณภาพตัวบ่งช้ี 

ของมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน 1-3 เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
 2.  เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ แบ่งเป็น 5 ระดับ  
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา คุณภาพ 
1 ค่าเฉล่ียระดับคุณภาพ  0.00-1.50 กำลังพัฒนา 
2 ค่าเฉล่ียระดับคุณภาพ  1.51-2.50 ปานกลาง 
3 ค่าเฉล่ียระดับคุณภาพ  2.51-3.50 ดี 
4 ค่าเฉล่ียระดับคุณภาพ  3.51-4.50 ดีเลิศ 
5 ค่าเฉล่ียระดับคุณภาพ  4.51-5.00 ยอดเยี่ยม 

  
 3.  การสรุปภาพรวมของสถานศึกษา ให้พิจารณาจากค่าเฉล่ียรวมทุกมาตรฐาน หารด้วยจำนวน

มาตรฐานท้ังหมด 
 4.  เกณฑ์การตัดสินให้ผ่านมาตรฐานการศึกษาพื้นฐาน ดังนี้  

  1) สถานศึกษาได้ค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพ ไม่ต่ำกว่า ระดับดี (เท่ากับหรือสูงกว่า 2.51 ใน
ระบบ 5 คะแนน) 
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  2) สถานศึกษาได้ค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพ ในระดับดีขึ้นไป  ไม่ต่ำกว่า 4 ใน 5 ของ
มาตรฐานท่ีประเมิน  (ได้มาตรฐานระดับข้ึนไป ไม่ต่ำกว่า 12 มาตรฐาน ใน 15) 

  3) สถานศึกษาไม่มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับ
ปรับปรุง 

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  5  ด้าน 
1.ด้านความสามารถในการส่ือสาร 

นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความสามารถด้านการส่ือสาร เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
กำหนด จำนวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ด้านความสามารถในการคิด 
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความสามารถด้านการคิด เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 
กำหนด จำนวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความสามารถด้านการแก้ปัญหา เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี 
สถานศึกษากำหนด จำนวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

4. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด จำนวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
นกัเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี 
สถานศึกษากำหนด จำนวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา (2554) 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม เมื่อวันท่ี 25-27 เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 4  ด้าน คือ ด้านการจัดการศึกษา   
ด้านบริหารจัดการศึกษา  ด้านการจัดการเรียนสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และด้านการประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งสรุปผล
การประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไป 

1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5) ประเภทโรงเรียน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็น

สำคัญ 
35.00 27.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

15.00 12.50 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.95 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
               พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 
 

2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 
 

2.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีท่ี 11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 84.95 ดี 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย  (2-5ปี)ประเภทโรงเรียน 

• ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 84.95 คะแนน 
• มีคุณภาพระดับ  ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

• ผลรวมคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป     ใช่   ไม่ใช่ 
• มีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี    ใช่   ไม่ใช่ 
• ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน    ใช่   ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  : ระดับการศึกษาข้ันปฐมวัย (2-5ปี) 

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นรายมาตรฐานตามกลุ่มตัวบ่งช้ี ตามกฎกระทรวงฯ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5) ประเภทโรงเรียน 

 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
2.50 

 
2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 
 

2.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
2.50 2.00 ดี 

มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 12.50 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 12   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  

รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ    
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ชื่อตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 35.00 27.00 ดี 
มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.95 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 84.95 ดี 
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 

ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
(ประถมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.51 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.10 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.97 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น  10.00 8.97 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 10.21 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

10.00 8.00 
ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 4.80 
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา                 
และต้นสังกัด 

5.00 4.95 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธ
กิจ และ วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 4.00 
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 
ดี 

คะแนนรวม 100.00 81.54 ดี 
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ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
(ประถมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 

• สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                   ใช ่ ❑ ไม่ใช่ 
• สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้       ใช ่ ❑ 

ไม่ใช่ 
• สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช ่ ❑ 

ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ❑ ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ประถมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.51 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.10 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.97 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น  10.00 8.97 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 10.21 พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 
ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 
4.00 ดี 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา 5.00 4.00 ดี 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ประถมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐาน ละพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 10.00 8.00 ดี 
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

5.00 4.95 
ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 81.54 ดี 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
จุดเด่น  ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง

เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตระหนักเห็นความสำคัญและให้
ความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกมาตรฐาน มีการกำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีความสอดคล้องกับกิจกรรมและโครงการ 

จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการนำรายงานและนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ใน 
การพัฒนาอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะ  ในการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ควรดำเนินการพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน และรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
จุดที่ควรพัฒนา   ผลการดำเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ผลการดำเนินงานยังไม่

ชัดเจน สถานท่ีคับแคบ ภายในห้องเรียนอนุบาล 2 มีบริเวณท่ีไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเคล่ือนไหว จำนวนนักเรียนต่อ
ห้องมากเกินไป กิจกรรมกลางแจ้งจัดให้เด็กเพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายขาดการส่งเสริม ให้
เด็กเลือกเล่นกิจกรรมและทำกิจกรรมตามความสนใจและความถนัด  

สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
1 สรุปการประเมินคุณภาพภายนอก 

สภาพปัญหาการจราจรในโรงเรียน และอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ทางการเมืองเป็นจุดชุมนุม ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการเดินทางของนักเรียนเป็นอย่างยิง่  

จุดเด่น ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาท้ัง สองระดับ โรงเรียนต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีแหล่งเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม และได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครอง มูลนิธิปรินายกรวมใจ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนมีความเข้มแข็ง  
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จุดที่ควรพัฒนา 
1.การจัดการศึกษา ควรจัดหาบุคลากรในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนเพิ่ม ครูคณิตศาสตร์ ครูเทคโนโลยี ครูปฐมวัย  

การจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
เน้นกระบวนการคิดให้ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 

2.จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์ เพื่อพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีให้ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของโรงเรียนเพิ่มเติม และส่งเสริมผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของโรงเรียน   
ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแน ว
ทางการปฏิรูปการศึกษา การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 
 1. ด้านการจัดการศึกษา 
 1) สถานศึกษาควรประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมให้เด็กทุกคนมีพัฒนาการ
ด้านร่างกายสมวัย มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย โดยจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างนิสัยในการบริโภค ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ควบคู่กับการส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กทุกคนมีนิสัยรักการ
ออกกำลังกาย และครูจัดกิจกรรมให้เด็กเล่นและออกกำลังกายอย่างอิสระ ตามความต้องการ และความสนใจ อีก
ท้ังสถานศึกษาควรจัด หาพื้นท่ีสำหรับจัดกิจกรรม ให้เด็กอย่างเหมาะสม หรืออาจปรับรูปแบบจัดกิจกรรมให้
เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดด้านพื้นท่ีในการจัดกิจกรรม  
 2) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมอนามัยท่ีดี โดยการฝึกเน้นทักษะการล้างมือ 7 ขั้นตอน 
จัดหาอุปกรณ์การทำความสะอาด เช่น สบู่ ไว้บริการเด็กภายในห้องสุขา และอ่างล้างมือ และฝึกให้เด็กล้างมือ
ก่อนและหลังรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องสุขา จนเด็กปฏิบัติเป็นนิสัย 

3) สถานศึกษาโดยผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองควรร่วมมือกัน
จัดทำโครงการพิเศษให้เด่นชัด และเกิดประโยชน์แก่การพัฒนาเด็กท้ังด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม
สติปัญญา ท่ีเช่ือมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมท้ังนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
โดยบูรณาการเข้าไปในหลักสูตรของสถานศึกษา ให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดประโยชน์ อย่างแพร่หลายจนเป็นท่ียอมรับ
จนเกิดแบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 2.ด้านการบริหารการศึกษา 
 1) ผู้บริหารควรติดตามผลการประเมินพัฒนาการตามสาระท่ีควรรู้ 4 สาระจากหน่วยการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการประสบการณ์ สรุปเป็นภาพรวม ทักษะพื้นฐานท่ีเด็กควรรู้  
 2) สถานศึกษาควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนละ2 ครั้งเพื่อให้สามารถติดตาม
ผลการพัฒนาการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง ควรจัดโครงการ กิจกรรมท่ีสามรถส่งเสริมความเป็นเลิศ ท่ีส่งผลกระทบท่ี
ชัดเจนต่อคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  
 3) สถานศึกษาควรมีการวางแผนอัตรากำลังรองรับการขยายตัวของจำนวนผู้เรียนระดับปฐมวัย และควรมี
การส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีคุรุสภากำหนด 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 1) ครูควรจัดกิจกรรมให้มีความยึดหยุ่น จัดช่วงเวลาให้เด็กพักดื่มน้ำ หลังทำกิจกรรมท่ีต้องใช้พลังงานเพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กได้รับปริมาณน้ำเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 
 2) ครูควรส่งเสริมการออกกำลังกายโดยส่งเสริมการละเล่นแบบไทย บริเวณระเบียงหน้าห้องให้เด็กได้
เลือกเล่น และทำกิจกรรมเคล่ือนไหวให้หลากหลายและจัดบริเวณห้องให้มีพื้นท่ีสำหรับกิจกรรมได้ เต็มท่ีและควร
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ส่งเสริมการเล่าข่าว เล่าเรื่องโดยให้เด็กหาข้อมูลจากผู้ปกครองแล้วมาเล่าให้เพื่อนฟัง ให้เล่าเรื่องภายหลังทัศน
ศึกษา เล่าเรื่องจากกิจกรรมสำรวจ รวมท้ังการทบทวนการใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 5 ในหน่วยอื่นๆ มีการบันทึก
พัฒนาการผู้เรียนทุกวัน สม่ำเสมอ 
 3) ครูควรส่งเสริมให้เด็กมีทักษะด้านการส่ือสารสมวัย โดยส่งเสริมให้เด็กถ่ายทอดความคิด จินตนาการ 
ประสบการณ์ ผ่านการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในวงกลม ให้เด็กผลัดเปล่ียนกันออกมาแสดงความคิดเห็น นำเสนอ
ประสบการณ์ ผลงานหน้าช้ันเรียนเป็นประจำสม่ำเสมอ มีการประเมินตามสภาพจริงและบันทึกพัฒนาการของเด็ก
อย่างสม่ำเสมอ 
 4.ด้านประกันคุณภาพภายใน 
 การจัดทำโครงการต่างๆ ควรดำเนินเป็นระบบ มีการจัดทำแผน โครงการควรดูความสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรกำหนดเป้าหมายท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท่ีชัดเจน ควรมี
ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม และได้รับการลงนามอนุมัติให้ดำเนินการได้ตามระบบ มีการเก็บรวบรวม 
สารสนเทศให้เป็นระบบและสรุปผลให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดต่อไป 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
สถานศึกษาเป็นแหล่งศึกษาดูงาน และฝึกงานปฐมวัยของโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์  เพื่อสรุปนำไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (3-5 ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน 
พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น ดังนี้ 

ระดับปฐมวัย 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
เด็กมีพัฒนาการด้านทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย  

สร้างสุขนิสัย ดูแลสุขภาพ หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุ 
ภัยและส่ิงเสพติด ให้ร่างกายแข็งแรง มีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน เคล่ือนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้
มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี  มีสุขนิสัยท่ีดี รักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตามข้อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัยและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
สามารถหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัย
จากบุคคล ส่ิงแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย โดยการ
จัดทำบันทึกผลการจัดประสบการณ์ประเมินพฤติกรรมเด็กบันทึก
การตรวจสุขภาพเด็กบันทึกน้ำหนักส่วนสูงของเด็ก 

เด็กแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสมและรัก 
ธรรมชาติ ครูบันทึกพฤติกรรมเด็ก ช้ินงาน ผลงานเด็ก แผนการจัด
ประสบการณ์และบันทึกหลังการสอน ภาพถ่าย บันทึกพัฒนาการ
เด็ก จัดกิจกรรมนำนักเรียนทัศนศึกษา จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
จัดกิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้  
ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม“สมุดบันทึกความดี จัด
โครงการพัฒนาพ่อแม่ และผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมวัน
สำคัญต่างๆ กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กิจกรรม“ออมไปใจยิ้ม” 
ตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก 
ผลงานนักเรียนท่ีทำงานเป็นกลุ่ม จัดกิจกรรมอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 
จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้  

คุณภาพของเด็ก 
 ควรส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มี
น้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ให้มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย ให้มีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพของตนและหลีกเล่ียงต่อ
สภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และส่ิง
เสพติด มีสมุดรายงานประจำตัวเด็กสมุด
พัฒนาการเด็กให้ผู้ปกครองรับทราบทุกเทอม
และจัดหา จัดทำส่ือการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื จัด
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย เพื่อให้
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ร่าเริง
แจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง มีความ
มั่นใจและกล้าแสดงออก ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี 
การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติและ
สอดแทรกกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกิจกรรม
กีฬาสีภายในโรงเรียนลงในกิจกรรมกลางแจ้ง 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีวินัย 
รับผิดชอบ เช่ือฟังคำส่ังสอนของพ่อแม่ ครูให้
มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่น
และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้สอดแทรกไปใน
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ต้ังคำถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจสงสัย และพยายามค้นหาคำตอบ มี
วินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังคำส่ังสอนของพ่อแม่ ครู มีความสนใจ
เรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ และรักการเรียนรู้ มีความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน
อย่างมีคุณภาพ ตรงตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ จากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อให้
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  

 มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังคำส่ังสอนของพ่อแม่ ครู มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่น และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
เด็กประพฤติตนเป็นคนดี มีน้ำใจ รู้จักแบ่งปัน เล่นและทำงานกัน
ด้วยความสามัคคี พูดจาไพเราะมีหางเสียงและได้ประสบการณ์
จากแหล่งเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ 
กิจกรรมอย่างหลากหลายเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เด็กร่าเริง
แจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การ
เคล่ือนไหวและรักธรรมชาติ เด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ 
จิตใจท่ีดีได้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ เพิ่มมากขึ้นมีมิติ
สัมพันธ์ที่ดีจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเด็กมีความสนใจ
เรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจและรักการเรียนรู้ มีความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน
อย่างมีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม    

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมชมเชยและมอบ
วุฒิบัตรให้กับเด็กท่ีทำความดี อย่างต่อเนื่อง 
 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีวินัย 
รับผิดชอบ เช่ือฟังคำส่ังสอนของพ่อแม่ ครูให้
มีความสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่าง
ต้ังใจ และรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ โดยจัดทำแผนประสบการณ์
เรียนรู้สอดแทรกกิจกรรมโครงการทุกหน่วย
การเรียนรู้และจัดหาส่ือนวัตกรรมท่ี
หลากหลายให้เพียงพอกับความต้องการเด็ก 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        สถานศึกษาบริหารและจัดการให้ครอบคลุมท้ังด้านวิชาการ 
ด้านครูและบุคลากร ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อม
และส่ือเพื่อการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดย
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มี
การกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตรให้ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านและสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ส่งเสริมให้ครูมี
ความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ การจัดสภาพแวดล้อม
และส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ให้บริการส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ จัดระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้บริหารควรใช้หลักการบริหารแบบ 

มีส่วนร่วมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมในด้านวิชาการเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลามีการประเมินผล 
ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งเสริมให้ความรู้
ผู้ปกครองเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
โดยจัดอบรมให้ความรู้ เรื่องการจัดกิจกรรม
การสอนของเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 
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ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อม ใน
ด้านวิชาการให้เต็มศักยภาพและเต็มเวลามีการประเมินผล 
ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ  
 มีการพัฒนาหลักสูตรครอบคลุม พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น 
และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
โดยได้ออกแบบการจัดประสบการณ์ ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่
เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ 
ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว 
ชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งได้ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ดำเนินการปฏิบัติโดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพัฒนาเด็กยึด
หลักความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน มีความเหมาะสมกับภารกิจ
การเรียนการสอนหรือจัดครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่าน การ
อบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับช้ันเรียน 
 ส่งเสริมครูใหม้ีความเช่ียวชาญ ด้านการจัดประสบการณ์ 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์
สำคัญในการออกแบบ การจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และ
ครอบครัว 
 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ ท้ังสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ี
คำนึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
และกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มี
ส่ือการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือ
สำหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย ส่ือเทคโนโลยี ส่ือเพื่อการสืบเสาะหา 
ความรู้ 
 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ มีการให้บริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
สำหรับครู อำนวยความสะดวก ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู  
  จัดระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ท่ี กำหนด
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐาน
ท่ีกำหนดและดำเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบ
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คุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี นำผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง  

 สถานศกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีกำหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ โรงเรียน ความต้องการชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  มี
ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดำเนินงานพัฒนาวชิาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
วัดปรินายก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561 และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และ
สถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม ใช้ส่ือและ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
วัย ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม นำผลการ
ประเมินท่ีได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ พัฒนาเด็ก มี
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาท่ีนำสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน 
และท้องถิ่น จัดส่ิงอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบ
ด้าน โดยครูจัดกิจกรรมถูกต้องตามหลักการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญาและเกิดทักษะท่ีจะเป็น ต่อการดำรงชีวิตประจำวัน
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ทำให้ทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 
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สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา เด็ก ผู้ปกครอง 
และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้นำใน
การเปล่ียนแปลงเป็นแบบอย่างแก่ครู บุคลากร บริหารจัด
การศึกษา บรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนด การจัดการศึกษาจากการ
จัดโครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้บริหารปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม 
 มีการประเมินและพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา ท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัและ บริบทของท้องถิ่น 
จัดครูเพียงพอและเหมาะสมกับช้ันเรียน มีการส่งเสริมให้ครูมี
ความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพเด็ก
เป็นรายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัด
ให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย 
และมีส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย ให้บริการ
ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ีเหมาะสมและต่อเนื่อง มีการ
ช้ีแนะระหว่าง การปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพตามาตรฐานของ
สถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างท่ีดีและได้รับการยอมรับจาก 
ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
      สถานศึกษาจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียน
เป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปล่ียน
เรียนรู้และนำผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  ครูจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้าง
โอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระทำ
ผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผล 
พัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 ควรจัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ สร้างแรงจูงใจขวัญกำลังใจ ยกย่อง 
เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น และได้
มาตรฐานวิชาชีพ จัดโครงการปรับปรุง
อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ จัด
โครงการการรับนักเรียน ติดตามนักเรียน จัด
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาระดับประถมวัยอย่างต่อเนื่อง 
จัดทำแผนปฏิบัติการ จัดทำรายงานประจำปี 
จัดโครงการนิเทศภายใน สรุปความพึงพอใจ
ของโครงการ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
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 ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ 
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา จัดให้มี
กิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพฒันา
ด้านใดด้านหนึ่งเพียง ด้านเดียว 
 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข ครูจัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่าง อิสระ 
ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการ
เรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระทำ และสร้างองค์
ความรู้ ด้วยตนเอง  
 ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ และเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมกับวัย ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท 
ปลอดภัย มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีสำหรับมุม ประสบการณ์
และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วม ในการจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก 
เช่น การใช้กล้องดิจิตอล ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนรู้กลุ่ม
ย่อย ส่ือของเล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหาคำตอบอย่างต่อเนื่อง  
   ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง นำผลการประเมินไป
ปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ประเมินพัฒนาการ
เด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ี 
หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ผล การประเมิน
พัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และนำ
ผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปล่ียนเรียนรู้
การจัดประสบการณ์ท่ีมี ประสิทธิภาพ  
        ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ี หลากหลาย ไม่ใช้
แบบทดสอบ วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และนำผลการประเมินท่ีได้
ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ี
มี ประสิทธิภาพ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

มีกระบวนการการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริม 
ให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาอย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่
และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และเป็นแบบอย่างท่ีดี  สร้าง
โอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม 

เพื่อนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์สร้างองค์
ความรู้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

 



รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 หน้า  98 

เรียนรู้ลงมือทำและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข จัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้โดย
เด็กมีส่วนร่วมใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  ครูประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม นำผลการประเมินท่ีได้ไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 1  
  โครงการพัฒนาศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ 
  โครงการปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 2  
  โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  โครงการพัฒนาบุคลากร 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 3  
  โครงการ ท่องเท่ียวเรียนรู้แบบบูรณาการ 
  โครงการเครือข่ายผู้ปกครองสนองการเรียนรู้ 
 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
          สถานศึกษาดำเนินการจัดทำโครงการ  
กิจกรรม ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการศึกษาท่ี 1 ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน   

ดำเนินการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทุกตัวช้ีวัด ผ่าน
กิจกรรม โครงการต่างๆ ตามกรอบระยะเวลาท่ี
กำหนดในแผนปฏิบัติการด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตามระบบวงจร
คุณภาพ PDCA แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการมีผู้รับผิดชอบชัดเจน จัดทำเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง ประเมินผลโครงการโดยการสอบถามความ
พึงพอใจ แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปร
ผล สรุปผล ตามเกณฑ์ท่ีประเมินแล้วสรุปประเมิน
โครงการ รายงานโครงการพร้อมเสนอแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงเพื่อใช้วางแผนการพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
           ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งการแสดง
ความเคารพผู้ใหญ่ได้เอง จนเป็นนิสัย พัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านการมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และ
พัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
อย่างต่อเนื่องอย่างจริงจังและยัง่ยืน 
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ร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาการ
เรียนและปัญหาพฤติกรรมผู้เรียนโดยมีการจัดประชุม
ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อหาแนวทางและ
ร่วมมือกันแก้ปัญหา ส่งเสริมให้ครูท่ีปรึกษาร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างใกล้ชิด เย่ียม
บ้านนักเรียน ป้องกันปญัหาพฤติกรรมนักเรียน เช่น 
เชิญเจ้าหน้าท่ีตำรวจเพื่ออบรมพฤติกรรมและให้
ความรู้ในข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินใน
ชีวิตประจำวัน 
 ประสานเครือข่ายองค์กรภายนอก หน่วยงาน
ต่างๆ ให้ความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนเข้าร่วม
กิจกรรมสำคัญท่ีแสดงถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย ความภูมิใจในท้องถิ่น ท่ีเห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม
และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  
 ส่งเสริมปลูกฝังผู้เรียนใหม้ีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด มีพฤติกรรมเป็น
ผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม
และจิตสำนึก ท่ีไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดี
ของสังคม โดยนำผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญท้ัง
ทางชาติ ศาสนาร่วมกับวัดปรินายกวรมหาวิหาร 
สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญในชุมชน
ของตนเอง จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมและมีการ
ปลูกฝังคุณธรรมผู้เรียนผ่านกิจกรรมหน้าเสาธงอย่าง
ต่อเนื่อง และประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
ด้านผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือท่ีสถานศึกษาจัดทำขึ้นใน
ตัวชีว้ัด    

จัดกระบวนการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมและแสดงออกอย่าง
เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่น
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
โดยกระบวนการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
ผู้เรียนสามารถยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ 
วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  
         ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำานึก 
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ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ 
เป็นไทย มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วฒันธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ 
แตกต่างและหลากหลาย ยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
          ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ 
และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละ
ช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข 
เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด เป็นแบบอย่างได้ มี
ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วฒันธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาไทย สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูง
กว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
สถานศึกษา โดยกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ พันธ
กิจท่ีชัดเจน ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
          เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจกำหนดไว้
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
          บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่าง
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เป็นระบบท้ังในส่วนการวางแผน พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง บริหารอัตรากำลัง 
ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้
ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา ร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา 
          พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้หมาย บริหาร
จัดการงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถี
ชีวิตจริง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง
การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวม
หรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 
           พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้
มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชน การ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี 
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย  

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ จัดระบบการ
จัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อ
การเปล่ียนแปลง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็น



รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 หน้า  102 

แบบอย่างได้ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริงและเป็น
แบบอย่างได้ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา จัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนางาน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมี 
ความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ี 
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
        ดำเนินการจัดทำโครงการ กิจกรรม ท่ี
สอดคล้องกับกระบวนการบริหารและการจัดการ ตาม
มาตรฐานการศึกษาและพัฒนามาตรฐานท่ี 2 ทุกตัว
บ่งช้ีผ่านกิจกรรม โครงการต่างๆ ตามกรอบ 
ระยะเวลาท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติการด้วยรูปแบบท่ี
หลากหลายโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตาม
ระบบวงจรคุณภาพ P D C A แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามโครงการ มีผู้รับผิดชอบชัดเจน มีการ
จัดทำเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง มีการประเมินผลโครงการ
โดยการสอบถามความพึงพอใจ เก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล แปรผล สรุปผล ตามเกณฑ์ท่ีประเมิน
แล้วสรุปประเมินโครงการหรือรายงานโครงการพร้อม
เสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อใช้วาง
แผนการพัฒนา 

จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2562 ท่ีประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาเพิ่มเติม ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และรายวิชาเพิ่มเติมตามหลักสูตร
การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class  
Standard School) ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและบริบทของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน นำหลักสูตรไปใช้และประเมิน วิจัย 
หลักสูตร เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย พัฒนานิเทศภายใน 
กำกบั ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอน พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มี
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การประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน โดยใช้
เครื่องมือท่ีสถานศึกษาจัดทำขึ้น 

ดำเนินโครงการ กิจกรรม ท่ีสอดคล้องกับ
การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มีคณะกรรมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตาม พรบ. กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 มาตรา 38 และ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 
ซึ่งกำหนดแนวทางการสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตาม
กฎกระทรวง ข้อ 1-9 ได้มีการประกาศรับสมัคร การ
คัดเลือก และการเลือกต้ังตำแหน่งประธานและ
คณะกรรมการครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ี
กำหนดไว้ 
 ประชุมคณะกรรมการปีการศึกษาอย่างน้อย 
2 ครั้ง ตามเกณฑ์ร่วมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย มี
การเข้าร่วมการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานผลการดำเนินงานและเอกสารต่างๆตาม
บทบาทหน้าท่ี อย่างครบถ้วนไม่บกพร่อง 

มีบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาตามกำหนดเวลาทุกครั้ง
หลังมีการประชุม มีการประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจ
กับผู้ปกครองนักเรียนในฐานะท่ีมาทำหน้าท่ีเป็น
ตัวแทนของผู้ปกครองนักเรียนในการกำกับติดตาม
การดำเนินงานของโรงเรียนและประสานขอการ
สนับสนุนกำลังกายกำลังทรัพย์เพื่อนำมาพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เจริญรุดหน้าซึ่งจะเกิดผลดีต่อ
ลูกหลานทุกคนตลอดไป 

 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 สถานศึกษาดำเนินการโครงการ กิจกรรม ท่ี
สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา พัฒนามาตรฐานทุกตัวบ่งช้ีผ่านกิจกรรม 
โครงการ ตามกรอบระยะเวลาท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติ
การ ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยการมีส่วนร่วม 
ตามระบบวงจรคุณภาพ P D C A แต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินงาน มีผู้รับผิดชอบชัดเจน มีการ

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
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จัดทำเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง มีการประเมินผลโครงการ 
โดยการสอบถามความพึงพอใจ แล้วเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปรผล สรุปผล ตามเกณฑ์ท่ี
ประเมินแล้วสรุปประเมินโครงการหรือรายงาน
โครงการพร้อมเสนอแนวทางในการพฒันาปรับปรงุ
เพื่อใช้วางแผนการพัฒนา 
        พัฒนาส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนการสอนท่ี
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดและส่งเสริมให้ผู้เรียน
เข้าห้องสมุดเพื่อแสวงหาความรู้และใช้บริการส่ือ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
        ส่งเสริมครูจัดทำแผนการสอนท่ีพัฒนาการคิด
ของผู้เรียน พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 
โดยผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้พัฒนา
กระบวนการคิดและมีผลงานท่ีสะท้อนความสามารถ
ด้านการคิดท่ีหลากหลาย 
        พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม และการจัดการเรียนการ
สอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น อย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  
        พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้าง
โอกาส ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง บริหารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และนำผลท่ีได้มาให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
        จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ 
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มี
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได้
จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมี
ความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียน
ได้รับ การฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น 
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สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ใน ชีวิตได้   

ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ี
หลากหลาย 

บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ครูผู้สอนมี
การบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก
รักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ วิธีการวัดและประเมินผล
ท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อ นำไปใช้พัฒนาการ
เรียนรู ้

แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ครูและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์
รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ นำไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 

แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  แผนปฏิบัติงานท่ี 1  
  โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  โครงการพัฒนาส่งเสริมตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - class  Standard  School)  
  โครงการปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
  โครงการยกระดับคุณภาพผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 2  
  โครงการ ท่องเท่ียวเรียนรู้แบบบูรณาการ 
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  โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม 
  โครงการ ส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี 
  โครงการกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมกีฬาไทย 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 3  
  โครงการพัฒนาบุคลากร 
  โครงการพิเศษการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
  โครงการเครือข่ายผู้ปกครองสนองการเรียนรู้ 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 4  
  โครงการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
  โครงการขยายผลโรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
  โครงการ MINI ENGLISH PROGRAM 
 
 
 

 



ภาคผนวก 
 

หลักฐาน ข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมสำคัญ  
ที่แสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

 
1. ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและ

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2. ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
3. คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
4. คำส่ังแต่งต้ังคณะทำงาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
5. ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำแนกตามระดับผลการเรียน/ระดับช้ัน/กลุ่มสาระ  
6. เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
7. รายงานผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 

-  การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
-  การประเมินคุณภาพระดับชาติ (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

8. บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
9. รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 

 

 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 

เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

................................................................. 
โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๑ ได้กำหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา อันส่งผลให้การดำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ท้ังหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานภาพนอกท่ีสะท้อนภาพการ
ดำเนินงานท่ีแท้จริง และเกิดประสิทธิภาพ และกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา และมีกลไกการปฏิบัติท่ีเอื้อต่อการดำเนินงาน ตามมาตรฐาน
การศึกษา แต่ละระดับให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ได้กำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน ให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวปฏิบัติในการ
ดำเนินการพัฒนา ส่งเสริม กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้ 

๑. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนา และเพื่อเป็น
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๒. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
๒.๑ กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับ

การศึกษาปฐมวัยและหรือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีกระทรวงประกาศใช้และให้สถานศึกษา
กำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษา ตามบริบท ท้ังนี้สามารถเพิ่มเติม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นอกเหนือจากท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้ โดยให้
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการและรับผิดชอบร่วมกัน 

๒.๒ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๒.๓ ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๒.๔ ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยกำหนดผู้รับผิดชอบ 

และวิธีการท่ีเหมาะสม 
๒.๕ ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของ

สถานศึกษาและนำผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
๒.๖ จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา นำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานให้ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นประจำทุกปี 

๒.๗ พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-
AssessmentReport : SAR) และตามคำแนะนำของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   



หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๓. สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมือกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

(สมศ.)ในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา  พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) มาตรา ๙ (๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และ
กระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักท่ีสำคัญข้อท่ีหนึ่ง คือ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาโดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอำนาจกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท กำหนดนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษา ท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึง
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงสำหรับ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ตามเอกสารแนบท้ายนั้น  

ตามประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์
อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก จึง ได้ปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท้ังระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาการประเมิน
คุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
 

                     นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์          
      (นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์) 
                  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 

                          รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาแนบท้ายประกาศ   
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย   

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561) 

มาตรฐานการศึกษา  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

1.3   มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้ 

1.4   มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน  

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

2.3   ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญ ด้านการจัดประสบการณ์ 

2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

 
 



 
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาแนบท้ายประกาศ   

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561) 

มาตรฐานการศึกษา  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา   

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา มีค่านิยมและจิตสำานึก ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม    

2) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี    
4) มสีุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออก

อย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 



มาตรฐานการศึกษา  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐาน การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  (World-Class  Standard School)  

1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาผู้เรียนภายใต้บริบทโรงเรียนมาตรฐานสากลให้ผู้เรยีนเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  
ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะการเป็นพลโลก (World   Citizen) 10  ประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 

เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

................................ 
โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๐ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้กำหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา อันส่งผลให้การ
ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ท่ีสะท้อนภาพการดำเนินงาน และ
เกิดประสิทธิภาพ และกำหนดแนวทางในการขับเคล่ือนการประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักการประกันคุณภาพการศึกษา และมีกลไกการปฏิบัติท่ีเอื้อต่อการดำเนินงาน ตามมาตรฐานการศึกษา แต่
ละระดับให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกจึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัยและ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้กำหนดค่าเป้าหมายของ
การพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก เพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ท้ังมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมิน
คุณภาพภายใน 

ประกาศ ณ วันท่ี  3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

                                      นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์      
     (นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์) 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 

    รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนบุาลวัดปรินายก 
 
 
 

 
 



มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2561) 

มาตรฐานการศึกษา  
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ของมาตรฐาน 
ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก      

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

5     

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

5     

1.3   มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคมได้ 

5     

1.4   มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการ
คิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

 4    

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ      

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน  

5     

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 5     

2.3   ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญ ด้านการจัด
ประสบการณ ์

5     

2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 

5     

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

5     

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม  

5     

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ 

     

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

5     

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

5     

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

5     

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผล
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด

5     



มาตรฐานการศึกษา  
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ของมาตรฐาน 
ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก      

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

สรุปมาตรฐาน 5     

หมายเหตุ 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 

ระดับ   5 ยอดเย่ียม 
ระดับ  4 ดีเลิศ 
ระดับ  3 ดี 
ระดับ  2 ปานกลาง 
ระดับ  1 กำลังพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561) 



มาตรฐานการศึกษา  
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ของมาตรฐาน 
ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน      

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ 

5     

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา   

5     

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม    4    

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร   

5     

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    5     
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  4    

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน      

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา มีค่านิยมและจิตสำานึก ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม    

5     

2) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย 

5     

3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณี    

5     

4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนมีการรักษา
สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น 

  

5     
 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ      
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด

ชัดเจน 
5     

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5     

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5     

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5     
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5     



มาตรฐานการศึกษา  
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ของมาตรฐาน 
ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน      

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและ การจัดการเรียนรู ้

5     

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

5     

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

5     

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 5     

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

5     

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

5     

มาตรฐาน การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล  (World-Class  Standard School)  

     

1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

5
5 

    

2. พัฒนาผู้เรียนภายใต้บริบทโรงเรียน
มาตรฐานสากลให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ 
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  ล้ำหน้าทาง
ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก 

     

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะการเป็นพลโลก 
(World   Citizen) 10  ประการ 

     

หมายเหตุ 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 

ระดับ   5 ยอดเย่ียม 
ระดับ  4 ดีเลิศ 
ระดับ  3 ดี 
ระดับ  2 ปานกลาง 
ระดับ  1 กำลังพัฒนา 

ระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา : ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 



มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 
ประเมินตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก(คะแนน) 

คะแน
นเต็ม 

โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 20 19 19 ยอดเย่ียม 
1.2 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได้ 
5 5 5 ยอดเย่ียม 

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

5 5 5 ยอดเย่ียม 

1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมได้ 

5 5 5 ยอดเย่ียม 

1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคดิพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

5 4 4 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 60 60 60 ยอดเย่ียม 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบท
ของท้องถ่ิน  

10 10 10 ยอดเย่ียม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 10 10 10 ยอดเย่ียม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 10 10 10 ยอดเย่ียม 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

10 10 10 ยอดเย่ียม 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเ้พ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ ์

10 10 10 ยอดเย่ียม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม  

10 10 10 
ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 20 20 20 ยอดเย่ียม 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

5 5 5 ยอดเย่ียม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

5 5 5 ยอดเย่ียม 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย 

5 5 5 ยอดเย่ียม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

5 5 5 ยอดเย่ียม 

คะแนนรวมที่ได้ 100 99.00 99.00 ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน ได้คะแนน ......... 99.00............... คะแนน  ระดับคุณภาพ.......ยอดเยี่ยม 

 

จุดเด่น 



1.สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น จัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ ภูมิใจในความเป็นไทย มีทักษะในการทำงาน 

2.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มีการจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ส่งเสริม
กระบวนการคิดและแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ มีครูเพียงพอกับช้ันเรียน 

3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ มีการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 6 จัดระบบบริหาร
คุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง ให้บริการส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยรวมตามองค์ประกอบที่ 1 – 8 
 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม ดังนี้ 
- ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 องค์ประกอบได้คะแนนเฉล่ีย 5 ระดับคุณภาพ  

ดีเย่ียม 
- การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ได้คะแนน 99.00 ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ประเมินตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพที่ได้ 

 
โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก (20) 19 19 ยอดเย่ียม 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได้ 
5 5 ยอดเย่ียม 

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง 5 5 ยอดเย่ียม 



มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพที่ได้ 

 
โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

อารมณ์ได้ 

1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมได้ 

5 5 ยอดเย่ียม 

1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคดิพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

4 4 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ (60) 60 60 ยอดเย่ียม 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบท
ของท้องถ่ิน  

5 5 ยอดเย่ียม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 5 5 ยอดเย่ียม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 5 5 ยอดเย่ียม 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

5 5 ยอดเย่ียม 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเ้พ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ ์

5 5 ยอดเย่ียม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม  

5 5 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 20 20 ยอดเย่ียม 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

5 5 ยอดเย่ียม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

5 5 ยอดเย่ียม 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย 

5 5 ยอดเย่ียม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

5 5 ยอดเย่ียม 

 
สรุปมาตรฐาน 
 

99.00 99.00 ยอดเยี่ยม 

 
 
ประเมินตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามระดับคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพที่

ได้ แปลความหมาย 

5 4 3 2 1  



มาตรฐานการศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพที่

ได้ แปลความหมาย 

5 4 3 2 1  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   5  

1.2 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

5     5 ยอดเย่ียม 

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 

5     5 ยอดเย่ียม 

1.3   มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมได้ 

5     5 ยอดเย่ียม 

1.4   มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

 

4    4 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน   5 ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 5 4 3 2 1   

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถ่ิน  

5     5 
ยอดเย่ียม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 5     5 ยอดเย่ียม 

2.3   ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญ ด้านการจัดประสบการณ์ 5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ ์

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 5 ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 5 4 3 2 1   

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 
 

5 ยอดเย่ียม 



• สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
• ระดับคุณภาพ ระดับ 1     ระดับ 2     ระดับ 3    ระดับ 4   ระดับ 5 

    (กำลังพัฒนา)      (ปานกลาง)        (ดี)  (ดีเลิศ)        (ยอดเย่ียม)   
 

 
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยรวมตามองค์ประกอบที่ 1-8  

อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

 จุดเด่นระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

1.สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ภูมิใจในความเป็นไทย มีทักษะในการทำงาน 

2.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมกระบวนการคิดและแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ 

3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมี
ส่วนร่วม พัฒนาระบบประกันคุณภาพ ระบบข้อมูลสาระสนเทศอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

4.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมให้คำปรึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทุนเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5.ผู้ปกครอง ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษา 

 จุดที่ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี คน

เก่ง มีระเบียบวินัยจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
- พัฒนากระบวนการดำเนินการของโรงเรียนและกิจกรรมใช้กระบวนการ PDCA ท่ีชัดเจนและ

ต่อเนื่องยิ่งขึ้น 

 ข้อเสนอแนะในระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความเข็มแข็ง  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน

ระบบ สามารถดำเนินการได้อย่างคุณภาพ และทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เร่งรัด
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นแบบอย่างท่ีดีของโรงเรียนต่างๆต่อไป 

  

 

 เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งช้ี ให้พิจารณาจากคำอธิบายและระดับคุณภาพตัว

บ่งช้ี ของมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน 1-3 เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
 2.  เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ แบ่งเป็น 5 ระดับ  
 



 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา คุณภาพ 

1 ค่าเฉล่ียระดับคุณภาพ  0.00-1.50 กำลังพัฒนา 
2 ค่าเฉล่ียระดับคุณภาพ  1.51-2.50 ปานกลาง 
3 ค่าเฉล่ียระดับคุณภาพ  2.51-3.50 ดี 
4 ค่าเฉล่ียระดับคุณภาพ  3.51-4.50 ดีเลิศ 
5 ค่าเฉล่ียระดับคุณภาพ  4.51-5.00 ยอดเยี่ยม 

  
 3.  การสรุปภาพรวมของสถานศึกษา ให้พิจารณาจากค่าเฉล่ียรวมทุกมาตรฐาน หารด้วยจำนวน

มาตรฐานท้ังหมด 
 4.  เกณฑ์การตัดสินให้ผ่านมาตรฐานการศึกษาพื้นฐาน ดังนี้  

  1) สถานศึกษาได้ค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพ ไม่ต่ำกว่า ระดับดี (เท่ากับหรือสูงกว่า 2.51 
ในระบบ 5 คะแนน) 
  2) สถานศึกษาได้ค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพ ในระดับดีขึ้นไป  ไม่ต่ำกว่า 4 ใน 5 ของ
มาตรฐานท่ีประเมิน  (ได้มาตรฐานระดับข้ึนไป ไม่ต่ำกว่า 12 มาตรฐาน ใน 15) 
  3) สถานศึกษาไม่มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพที่ได้ 

 
โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรมกา
รประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 



มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพที่ได้ 

 
โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรมกา
รประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก (50) 50 49 ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 29 29 ยอดเยี่ยม 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 

5 4  

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา   

5 5 ยอดเยี่ยม 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   4 5 ยอดเยี่ยม 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   5 5 ยอดเยี่ยม 

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    5 5 ยอดเยี่ยม 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 5 5 ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 20 20  
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ผู้เรียน
มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
ค่านิยมและจิตสำานึก ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม    

5 5 ยอดเยี่ยม 

2) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ผู้เรียนมีความภูมิใจ
ในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

5 5 ยอดเยี่ยม 

3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี    

5 5 ยอดเยี่ยม 

4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

5 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 30 30  
      1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 5 5 ยอดเยี่ยม 

      2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 5 ยอดเยี่ยม 

      3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5 5 ยอดเยี่ยม 

      4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5 5 ยอดเยี่ยม 

      5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

5 5 ยอดเยี่ยม 

       6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและ การจัดการเรียนรู ้

5 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 20 20  



มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพที่ได้ 

 
โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรมกา
รประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

เป็นสำคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

4 4 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4 4 ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 4 4 ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

4 4 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

4 4 ยอดเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 99.00 99.00 ยอดเยี่ยม 
    
มาตรฐาน การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล  (World-Class  Standard School)     

1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 5 5 ยอดเยี่ยม 

2. พัฒนาผู้เรียนภายใต้บริบทโรงเรียนมาตรฐานสากลให้ผู้เรยีนเป็น
เลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  ล้ำหน้าทาง
ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก 

5 5 
ยอดเยี่ยม 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะการเป็นพลโลก (World   Citizen) 
10  ประการ 5 5 ยอดเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 99.00 99.00 ยอดเยี่ยม 
 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ

ที่ได้ 
ความ 
หมาย 

5 4 3 2 1  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   5 ยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน         5 ยอดเย่ียม 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ 

5     5 ยอดเย่ียม 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา   

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 



มาตรฐานการศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ

ที่ได้ 
ความ 
หมาย 

5 4 3 2 1  

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
 

4    5 ยอดเย่ียม 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร   

5     5 ยอดเย่ียม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    5     5 ยอดเย่ียม 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชพี 5     5 ยอดเย่ียม 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน         5 ยอดเย่ียม 

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำานึก ตามท่ีสถานศึกษากำหนด
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม    

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

2) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ผู้เรียนมี
ความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิ
ปัญญาไทย 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี    

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนมีการรักษา
สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถ
อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อื่น 

5 

  

  5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 5 ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ        

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก 
าหนดชัดเจน 

     5 
ยอดเย่ียม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา      5 
ยอดเย่ียม 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ้

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 



มาตรฐานการศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ

ที่ได้ 
ความ 
หมาย 

5 4 3 2 1  

สรุปมาตรฐาน ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     
5 ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 5 ยอดเย่ียม 
มาตรฐาน การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล  (World-Class  Standard School)   

     5 ยอดเย่ียม 

4. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 5     5 ยอดเย่ียม 

5. พัฒนาผู้เรียนภายใต้บริบทโรงเรียนมาตรฐานสากล
ให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 
ภาษา  ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

5  
 

  5 ยอดเย่ียม 

6. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะการเป็นพลโลก 
(World   Citizen) 10  ประการ 

5     5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 5 ยอดเย่ียม 
 

 
 
 

 
 

 

คำส่ัง โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
ท่ี 79 /2562  

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม  
ระดับคุณภาพ    ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4   ระดับ 5 

 (กำลังพัฒนา) (ปานกลาง) (ดี) (ดีเลิศ) (ยอดเยี่ยม) 



เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการประกนัคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 
…………………………………………….. 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรา 47 กำหนดให้สถาบันการศึกษา มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาพ.ศ. 2546 ได้กำหนดกรอบการดำเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในการประกัน
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐาน โรงเรียนอนุบาล
วัดปรินายก จึงได้ดำเนินการให้มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องได้มาตรฐานตามท่ีกำหนดทุกระดับของการศึกษา เพื่อรองรับ การประเมินคุณภาพการศึกษา 
จากต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก ตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวัดปริ
นายก จึงแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้  
1.  คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ 

1.1 นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์  รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการฯ ประธานกรรมการ 
1.2 นางปฐมพร พิมพ์สอ  ครู    รองประธานกรรมการ 
1.3 นางสาวอภิรดี แจ้งจิตต์ธรรม ครู    กรรมการ  
1.4 นางสาวดวงพร ปัญจมากร ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้าที่  
1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาดำเนินงาน

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกัน

คุณภาพภายใน 
3. กำกับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 
4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินตนเอง โดยถือว่า 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5.  อำนวยการบริหารจัดการ ช่วยบริหารจัดการ และนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงาน ให้งานดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย 

2. คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
 

1. นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการฯ  ประธาน 
2. นางปฐมพร พิมพ์สอ  ครู  รองประธาน 
3. นางสาวอภิรดี แจ้งจิตต์ธรรม ครู  กรรมการ 
4. นางสาวฐิมารัตน์ กวยทอง ครู  กรรมการ 
5. นางสาวนงลักษณ์ สอนธรรม ครู  กรรมการ 
6. นางสาวมุทิตา แคไธสง  ครู  กรรมการ 
7. นางสาววัลย์ระวี ชวลิต  ครู  กรรมการ 
8. นางสาวดวงพร ปัญจมากร ครู  กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวสุธนา สิริธนดีพันธ์ ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาวรัชนี สิงชาร ี   ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



11. นางสาวบุญยดา มาดสินไชย ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวศุภดา ศิลารัตน์ ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวชุติมา บุญฤดี   ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  
1. จัดทำแนวทางและวิธีการประกันคุณภาพภายใน ในด้านการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตาม

คุณภาพและการประเมินตนเอง 
2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้กำกับ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบนโยบายและหลักการของหน่วยงานต้นสังกัด 
3. ดำเนินการใหม้ีการจัดทำตัวบ่งช้ีคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพ ตามพันธกิจ ของโรงเรียนให้

ครบถ้วนตามมาตรฐาน   การประกันคุณภาพภายใน ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และการ
ประกันคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 

4. ดำเนินการให้มีการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับโรงเรียนและทุกระดับ พิจารณา 
ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเอง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และ
รายงานผลกลับไปยังหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการรับรองและปรับปรุง
แก้ไข 

5. ดำเนินการให้มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
เป็นประจำทุกปี (ภายใน 120 วัน นับจากวันส้ินปีการศึกษา) 

6. พัฒนาแนวทางและวิธีการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง และรายงานการประเมินตนเอง ให้มี 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อย่างต่อเนื่อง 

7. ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับหน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอก  

8. กำหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินผลคุณภาพของโรงเรียน 
ระดับกลุ่มบริหาร ระดับสายช้ัน ระดับช้ัน บุคคล เพื่อไปสู่การปฏิบัติ 

ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี  3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
สั่ง  ณ  วันท่ี  3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
                                        นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์ 

      (นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์) 
                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
                                      รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 

 
 
 

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
 คำสั่งท่ี 80 / 2562 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
---------------------------------------------------------------- 



 เนื่องด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด
ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวัด
ปรินายก เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง จึงแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบและพัฒนา
งานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

1.คณะกรรมการที่ปรึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 

2.คณะกรรมการอำนวยการ 

หน้าที ่ ให้คำปรึกษา แนะนำและติดตามผลการดำเนินการพฒันาระบบประกันคุณภาพภายใน ให้ความสะดวกการ
และแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

3. คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 

 

 

หน้าที ่  เป็น

คณะกรรมการกลางขับเคลื่อน ประสานงาน วางแผนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

4. คณะกรรมการรับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

1) นางณัฐิกานต์  บุญวัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการฯ ประธานกรรมการ 
2) นางปฐมพร พิมพส์อ ครู รองประธาน 
3) นางสาวดวงพร ปัญจมากร ครู กรรมการ 
4) นางนงลักษณ์ สอนธรรม ครู กรรมการ 
5) นางสาวบุญยดา มาดสินไชย ครู กรรมการและเลขานุการ 

1) นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ 
2) นางนงลักษณ์ สอนธรรม กรรมการ 
3) นางณัฐชนันท์ อู่ตุ้ม กรรมการ 
4) นางสาวอภิรดี แจ้งจิตต์ธรรม กรรมการ 
5) นางสาวสุธนา สิริธนพันธ์ดี กรรมการ 
6) นางสาวมุทิตา แคไธสง กรรมการ 
7) นางสาวดุษฎี แก้วภักดี กรรมการ 
8) นางสาวปรางทอง พรสถาพนัธ ์ กรรมการ 
9) นางสาวดวงพร ปัญจมากร กรรมการ 
10) นางสาวรัชนี สิงชาร ี กรรมการ 
11) นางสาวฐิมารัตน์ กวยทอง กรรมการ 
12) นางปฐมพร พิมพส์อ กรรมการและเลขานุการ 
13) นางสาวสุธนา สิรธนดีพนัธ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14) นางสาวดวงพร ปัญจมาพร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ประธานกรรมการ 

2) นางสาวฐิมารัตน์ กวยทอง กรรมการ 

3) นางสาวดุษฎี แก้วภักดี กรรมการ 

4) นางณัฐชนันท์ อู่ตุ้ม กรรมการ 

5) นางสาววัลย์ระวี ชวลิต  กรรมการ 

6) นางสาวบุญยดา มาดสินไชย กรรมการ 

7) นางสาวชุติม บุญฤดี  กรรมการ 

8) นางสาวพชีญดา นรสีห ์ กรรมการ 

9) นางนงลักษณ์ สอนธรรม กรรมการ 

10) นางสาวมุทิตา แคไธสง กรรมการ 

11) นายอภิสิทธิ์ บุญอนันต์ กรรมการ 

12) นางสาววันวิสา แก้วไธคต กรรมการ 

13) นางสาวนนัทิยา ศรุตเรืองชัย กรรมการ 

14) นางสาวสุธนา สิริธนดีพนัธ ์ กรรมการและเลขานุการ 

15) นางสาวศุภดา ศิลารัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

16) ครูประจำชั้นทุกระดับ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่   1.วางแผน (P) จัดทำเอกสารประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานท่ี 1 ดำเนินการ

เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนและร่องรอยหลักฐานการพัฒนากับครูผูส้อนหรือครูท่ีปรึกษา (D)   
2. ประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล แปรผล สรุปผลการพฒันา ตามเกณฑ์ท่ีประเมิน พร้อมแนบ

เอกสารอ้างอิง (C) 
3. รายงานผล  พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง  ตามรูปแบบท่ีกำหนด (A)  ส่งงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา   
 
 

5. คณะกรรมการรับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
       1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

1) นายกิตติพงศ์  กิตติวีรกุล ประธานกรรมการ 

2) นางอภิณห์พร  วีระจิตต์ กรรมการ 

3) นางพรชนก สุนยานัย กรรมการ 

4) นางสาววันวิสา แก้วไธคต กรรมการ 



5) นางสาวนนัทิยา ศรุตเรืองชัย กรรมการ 

6) นางนงลักษณ์ สอนธรรม กรรมการ 

7) นางสาวพชีญดา นรสีห ์ กรรมการ 

8) นางสาววัลย์ระวี เชาวลิต กรรมการ 

9) นางสาวมุทิตา แคไธสง กรรมการ 

10) นางสาวนชุลดา รักษ์ปราชญ ์ กรรมการ 

11) นางสาวบุญยดา มาดสินไชย กรรมการและเลขานุการ 

12) นายอภิสิทธิ์ บุญอนันต์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่   1. วางแผน (P) จัดทำเอกสารประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานท่ี 1  
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน และร่องรอยหลักฐานการพัฒนากับครูผู้สอนหรือครูท่ีปรึกษา (D)   

2. ประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล แปรผล สรุปผลการพฒันา ตามเกณฑ์ท่ีประเมิน พร้อมแนบ
เอกสารอ้างอิง (C) 

3. รายงานผล  พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง  ตามรูปแบบท่ีกำหนด (A) ส่งงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา   

 
6. คณะกรรมการรับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ การมี
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 

1) นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ 

2) นางปฐมพร  พิมพส์อ รองประธานกรรมการ 

3) นางสาวดวงพร ปัญจมากร กรรมการ 

4) นางสาวอภิรดี แจ้งจิตต์ธรรม กรรมการ 

5) นางสาวบุญยดา มาดสินไชย กรรมการ 

6) นางสาวดุษฎี แก้วภักดี กรรมการ 

7) นางสาวมุทิตา แคไธสง กรรมการ 

8) นางสาววัลย์ระวี เชาวลิต กรรมการและเลขานุการ 

9) นางสาวสุธนา สิริธนดีพนัธุ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

10) นางสาวศุภดา ศิลารัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

11) นางสาวฐิมารัตน์ กวยทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่    1. วางแผน (P) จัดทำเอกสารประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานท่ี 2  
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนกับครูผู้สอนหรอืครูท่ีปรึกษา  พร้อมเก็บหลักฐานร่องรอยหลักฐานการ
พัฒนาตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีรับผิดชอบ (D) 
 2. ประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล แปรผลสรุปผลการพฒันา ตามเกณฑ์ท่ีประเมิน พร้อมแนบ
เอกสารอ้างอิง (C) 



3. รายงานผล  พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง  ตามรูปแบบท่ีกำหนด (A)  

7. คณะกรรมการรับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
สำคัญ 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

1) นางปฐมพร  พิมพส์อ ประธานกรรมการ 

2) ประธานสายชัน้ทุกระดับ กรรมการ 

3) นางสาวนนัทิยา สรุตเรืองชัย กรรมการ 

4) นางสาวพชีญดา นรสีห ์ กรรมการ 

5) นางนงลักษณ์ สอนธรรม กรรมการ 

6) นางสาวชุติมา บุญฤดี กรรมการ 

7) นางสาวมุทิตา แคไธสง กรรมการ 

8) นางสาวจิราภรณ์ บุญเอิบ กรรมการ 

9) นางสาวฐิมารัตน์ กวยทอง กรรมการ 

10) นางสาวนชุลดา รักษ์ปราชญ ์ กรรมการ 

11) นางสาวดุษฎี แก้วภักดี กรรมการ 

หน้าที่  1. วางแผน (P) จัดทำเอกสารเอกสารประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานท่ี 3  
ข้อ 1-3 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน ผลงานนักเรียนและร่องรอยหลักฐานการพัฒนากับครูผู้สอน
หรือครูท่ีปรึกษาหรือครูท่ีรับผิดชอบโครงการ (D)  

2. ประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล แปรผล สรุปผลการพฒันา ตามเกณฑ์ท่ีประเมิน พร้อมแนบ
เอกสารอ้างอิง (C) 

3. รายงานผล  พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง  ตามรูปแบบท่ีกำหนด (A)  

8. คณะกรรมการรับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐาน การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)   

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนภายใต้บริบทของโรงเรียนมาตรฐานสากลให้ผู้เรียน เป็นเลิศทางวิชาการสื่อสารได้ 

อย่างน้อยสองภาษา  ล้ำหนา้ทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของการเป็นพลโลก (World Citizen) 10 ประการ 

  1)  นางปฐมพร พิมพส์อ    ประธานกรรมการ 
2)  นางนงลักษณ์ สอนธรรม  กรรมการ 
3)  นางสาวชุติมา บุญฤดี     กรรมการ 
4)  นางสาวสุธนา สิริธนดีพนัธุ ์  กรรมการ 
5) นางสาวมุทิตา แคไธสง   กรรมการและเลขานุการ 



หน้าที่    1. วางแผน (P) จัดทำเอกประเมินผลการพฒันาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความ
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ให้เก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการบริหารจัดการ 
ร่องรอยหลักฐานการพัฒนา (D)   

2. ประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล แปรผล สรุปผล ตามเกณฑ์ท่ีประเมิน พร้อมแนบ 
 เอกสารอ้างอิง (C) 

3. รายงานผล  พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง  ตามรูปแบบท่ีกำหนด (A)  

9. คณะกรรมการสรุป/ประเมินผล/ และจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าที่  รวบรวม สรุปข้อมูล  จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาประจำปีการศึกษาและเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน 

  ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่ เพื่อให้เกิดผลดีต่อทางโรงเรียนและราชการต่อไป 

ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี  3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
สั่ง  ณ  วันท่ี  3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

       
              นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์ 
                                                                   (นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์) 
                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 

                      รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 

 
การให้ความเห็นชอบ 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 1/1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

1) นางณัฐิกานต์  บุญวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ 
2) นางสาวมุทิตา แคไธสง กรรมการ 
3) นางปฐมพร  พิมพส์อ กรรมการ 
4) นางสาววัลย์ระวี ชวลิต กรรมการ 
5) นางสาวชุติมา บุญฤดี กรรมการ 
6) นางสาวอภิรดี แจ้งจิตต์ธรรม กรรมการ 
7) นางสาวรัชนี สิงชารี กรรมการ 
8) นางสาวบุญยดา มาดสินไชย กรรมการ 
9) นางสาวสุธนา สิริธนดีพนัธ ์ กรรมการและเลขานุการ 
10) นางสาวดวงพร ปัญจมากร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11) นางสาวดุษฎี แก้วภักดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



=================== 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรงุเทพมหานคร  ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้พิจารณารายงานประจำปีของ
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ปีการศึกษา 2562 แล้วมีมติ เห็นชอบ ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา  
 

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ยอดเยี่ยม 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

ยอดเย่ียม 

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเย่ียม 

1.3   มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้ ยอดเย่ียม 

1.4   มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน  ยอดเย่ียม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเย่ียม 

2.3   ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญ ด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเย่ียม 

2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเย่ียม 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์

ยอดเย่ียม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ยอดเย่ียม 
 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเย่ียม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเย่ียม 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเย่ียม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเย่ียม 

จุดเด่น 
1.สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนมี

ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ภูมิใจในความเป็นไทย มีทักษะในการทำงาน 



2.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ จัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ส่งเสริมกระบวนการคิดและแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ 

3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ ระบบข้อมูลสาระสนเทศอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมใหค้รูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยรวมตามองค์ประกอบที่ 1 - 8 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม ดังน้ี 
- ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 องค์ประกอบได้คะแนนเฉลี่ย 5 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
- การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ได้คะแนน 99.62 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
- การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 3 มาตรฐาน คุณภาพระดับ ยอดเย่ียม  

 ให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 

 
 
 

( นายมนูญ  พุฒทอง ) 
    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การให้ความเห็นชอบ 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 1/1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

=================== 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรงุเทพมหานคร  ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้พิจารณารายงานประจำปีของ
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ปีการศึกษา 2562 แล้วมีมติ เห็นชอบ ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 



 

มาตรฐานการศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเย่ียม 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ยอดเย่ียม 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา   

ยอดเย่ียม 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   ยอดเย่ียม 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ยอดเย่ียม 
5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    ยอดเย่ียม 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเย่ียม 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำานึก ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม    

ยอดเย่ียม 

2) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

ยอดเย่ียม 

3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี    

ยอดเย่ียม 

4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ 
และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่น
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  

ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเย่ียม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเย่ียม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้  ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเย่ียม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเย่ียม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเย่ียม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  

ยอดเย่ียม 



มาตรฐานการศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  (World-Class  
Standard School)  

ยอดเยี่ยม 

1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ยอดเย่ียม 

2. พัฒนาผู้เรียนภายใต้บริบทโรงเรียนมาตรฐานสากลให้ผู้เรยีนเป็นเลิศทางวิชาการ 
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

ยอดเย่ียม 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะการเป็นพลโลก (World   Citizen) 10  ประการ ยอดเย่ียม 

จุดเด่น 
1.สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนมี

ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ภูมิใจในความเป็นไทย มีทักษะในการทำงาน 
2.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ จัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง

บุคคล ส่งเสริมกระบวนการคิดและแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ 
3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม พัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพ ระบบข้อมูลสาระสนเทศอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมใหค้รูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยรวมตามองค์ประกอบที่ 1 - 8 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม ดังน้ี 

- ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 องค์ประกอบได้คะแนนเฉลี่ย 5 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
- การดำเนินการตามมาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้คะแนน 99.38 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
- การดำเนินการตามมาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน คุณภาพระดับ ยอดเย่ียม  

 ให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 

 
 

( นายมนูญ  พุฒทอง ) 
    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การให้ความเห็นชอบ 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 1/1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

====================================================================== 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรงุเทพมหานคร ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้พิจารณารายงานประจำปีของ
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ปีการศึกษา 2562 แล้วมีมติ เห็นชอบ ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2562 (ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ปี 2561  6 สิงหาคม 2561) 

 

มาตรฐานการศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ

ที่ได้ 
แปลความ 

หมาย 
5 4 3 2 1  



มาตรฐานการศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ

ที่ได้ 
แปลความ 

หมาย 
5 4 3 2 1  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก   5 ยอดเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

5     5 ยอดเย่ียม 

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

5     5 ยอดเย่ียม 

1.3   มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคมได้ 

5     5 ยอดเย่ียม 

1.4   มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

5     5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน   5 ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ        

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถ่ิน  

5     5 
ยอดเย่ียม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 5     5 
ยอดเย่ียม 

2.3   ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญ ด้านการจัดประสบการณ์ 5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ ์

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม  

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน   5 ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ       ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และ

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 



มาตรฐานการศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ

ที่ได้ 
แปลความ 

หมาย 
5 4 3 2 1  

พัฒนาเด็ก 

สรุปมาตรฐาน   5 ยอดเย่ียม 

หมายเหตุ  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี  5 ระดับ 
• สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  ระดับคุณภาพ 5 ยอดเย่ียม 
• ระดับคุณภาพ ระดับ 1     ระดับ 2     ระดับ 3    ระดับ 4   ระดับ 5 

    (กำลังพัฒนา)      (ปานกลาง)        (ดี)  (ดีเลิศ)        (ยอดเย่ียม)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา ระดับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ

ที่ได้ 
แปลความ 

หมาย 
5 4 3 2 1  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   5 ยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน         5 ยอดเย่ียม 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ 

5     5 ยอดเย่ียม 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา   

5     5 ยอดเย่ียม 



มาตรฐานการศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ

ที่ได้ 
แปลความ 

หมาย 
5 4 3 2 1  

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   4     4 ดีเลิศ 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร   

5     5 ยอดเย่ียม 

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    5     5 ยอดเย่ียม 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  4     4 ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน         5 ยอดเย่ียม 

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา มีค่านิยมและจิตสำานึก ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม    

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

2) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี    

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนมีการรักษา
สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น  

5 

  

  5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 5 ยอดเย่ียม 
 
 
 
 
 

  

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ        

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

5     5 
ยอดเย่ียม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5     5 
ยอดเย่ียม 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5 
  

  5 ยอดเย่ียม 



มาตรฐานการศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ

ที่ได้ 
แปลความ 

หมาย 
5 4 3 2 1  

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและ การจัดการเรียนรู ้ 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 
ยอดเย่ียม 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     
5 ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

5 
  

  5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 5 ยอดเย่ียม 
มาตรฐาน การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล  (World-Class  Standard School)  

     5 ยอดเย่ียม 

7. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 5     5 ยอดเย่ียม 

8. พัฒนาผู้เรียนภายใต้บริบทโรงเรียนมาตรฐานสากลให้
ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  
ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก 

5  
 

  5 ยอดเย่ียม 

9. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะการเป็นพลโลก (World   
Citizen) 10  ประการ 

5     5 ยอดเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 
5 ยอดเย่ียม 

 

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน ได้ ระดับ 5 คุณภาพยอดเยี่ยม 

จุดเด่น 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม  
ระดับคุณภาพ    ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4   ระดับ 5 

 (กำลังพัฒนา) (ปานกลาง) (ดี) (ดีเลิศ) (ยอดเยี่ยม) 



1.สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ภูมิใจในความเป็นไทย มีทักษะในการทำงาน 

2.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ จัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ส่งเสริมกระบวนการคิดและแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ 

3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ ระบบข้อมูลสาระสนเทศอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมใหค้รูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะในการพฒันาต่อไป - 
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยรวมตามองค์ประกอบที่ 1 - 8 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม ดังน้ี 
- ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 องค์ประกอบได้คะแนนเฉลี่ย 5 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
- การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ระดับคุณภาพ 5 คุณภาพยอดเย่ียม 

 
 
 
 

 
 ( นายมนูญ  พุฒทอง ) 

 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
 

 
 
 
 
***เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 1.  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวชี้วัด ให้พิจารณาจากคำอธิบายและระดับคุณภาพตัวชี้วัด ของ
มาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
 2.  เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ แบ่งเป็น 5 ระดับ 
 
 

เกณฑ์การพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ  0.00-1.50 กำลังพัฒนา 
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ  1.51-2.50 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ  2.51-3.50 ดี 
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ  3.51-4.50 ดีเลิศ 
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ  4.51-5.00 ยอดเย่ียม 

  
  
 3. การสรุปภาพรวมของสถานศึกษา ให้พิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมทุกมาตรฐาน หารด้วยจำนวนมาตรฐาน
ทั้งหมด 
 4. เกณฑ์การตัดสินให้ผ่านมาตรฐานการศึกษาพ้ืนฐาน ดังน้ี  



  1) สถานศึกษาได้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ ไม่ต่ำกว่า ระดับดี (เท่ากับหรือสูงกว่า 2.51 ในระดับ 5 
คะแนน) 
  2) สถานศึกษาได้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ ในระดับดีข้ึนไป ไม่ต่ำกว่า 4 ใน 5 ของมาตรฐานที่
ประเมิน (ได้มาตรฐานระดับข้ึนไป ไม่ต่ำกว่า 2 มาตรฐาน ใน 3) 
  3) สถานศึกษาไม่มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับกำลัง
พัฒนา 
 ให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 

 

1.  นายมนูญ พุฒทอง ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.  พันตรีสมเกียรติ ภูหัดสวน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  นางกรรณิกา สุวรรณธาดา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.  นางอรศรี ศิลป ี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.  นายสิทธิชัย ผลหิตตานันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.  นางสาวนวนัท แจ่มนิยม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.  นายชัยยุทธ ฉันทกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.  นางฐิติชญา วีระชาลี กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
9.  นางเพ็ญพร ดิษยบุตร์ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
10. นางสาวอัญชลี ศรีสวสด์ิ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
11. นางพิมพ์ศิริ สุวรรณาคร กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
12. พระครูสังฆรักษ์กิตติมา กิตติมานันโท กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
13. พระมหาปณิธาน โชติปญญโญ กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์
14. นายวิรัตน์ พุ่มศรี กรรมการผู้แทนคร ู



15. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  กรรมการและเลขานุการ 
 

 

  
 
 
 
 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ทุกระดับช้ัน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1   จำนวน 
นร.ท่ี
ได้

ระดับ 
3ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

จำนวนท่ี
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 49 - 0 1 2 5 11 7 23 41 83.67 
คณิตศาสตร์ 49 - 0 0 2 2 16 8 21 45 91.84 
วิทยาศาสตร์ 49 - 2 0 2 11 11 6 17 34 69.39 
สังคมศึกษา ฯ 49 - 0 0 2 6 11 8 22 41 83.67 
ประวัติศาสตร์ 49 - 1 0 5 6 6 9 22 37 75.51 
สุขศึกษาและพลศึกษา 49 - 0 0 0 2 6 8 33 47 95.92 
ศิลปะ 49 - 0 0 1 1 7 15 25 47 95.92 



การงานอาชีพ ฯ 49 - 1 3 0 1 7 9 28 44 89.80 
ภาษาต่างประเทศ 49 - 5 5 6 8 8 6 11 25 51.02 
รายวิชาเพิ่มเติม……….                       
ภาษาจีน 49 - 0 0 2 4 7 9 27 43 87.76 
หน้าท่ีพลเมือง 49 - 0 0 1 1 13 12 22 47 95.92 
อาเซียนศึกษา 49 - 0 2 4 7 7 11 18 36 73.47 
การค้นคว้าอิสระ 49 - 0 0 0 0 0 1 48 49 100.00 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 

43 - 6 5 4 8 12 2 6 20 46.51 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2   จำนวน 
นร.ท่ี
ได้

ระดับ 
3ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ี
ได้

ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

จำนวนท่ี
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 53 - 1 1 1 6 6 12 26 44 83.02 
คณิตศาสตร์ 53 - 1 0 2 1 5 5 39 49 92.45 
วิทยาศาสตร์ 53 - 1 2 6 3 10 9 22 41 77.36 
สังคมศึกษา ฯ 53 - 1 0 0 3 3 2 44 49 92.45 
ประวัติศาสตร์ 53 - 2 0 1 3 4 6 37 47 88.68 
สุขศึกษาและพลศึกษา 53 - 0 0 0 1 7 7 38 52 98.11 
ศิลปะ 53 - 0 0 0 3 11 8 31 50 94.34 
การงานอาชีพ ฯ 53 - 11 2 3 1 4 6 26 36 67.92 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2   จำนวน 
นร.ท่ี
ได้

ระดับ 
3ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ี
ได้

ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

จำนวนท่ี
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาต่างประเทศ 53 - 5 11 5 7 5 2 18 25 47.17 
รายวิชาเพิ่มเติม……….                       
ภาษาจีน 53 - 2 3 13 9 9 5 12 26 49.06 
หน้าท่ีพลเมือง 53 - 0 0 2 1 7 11 32 50 94.34 
อาเซียนศึกษา 53 - 0 0 2 4 11 15 21 47 88.68 
การค้นคว้าอิสระ 53 - 0 0 1 2 9 7 34 50 94.34 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 

41 - 0 0 1 7 8 14 18 40 83.33 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 

3 ข้ึนไป 

จำนวนที่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 55 1 3 6 4 7 14 4 16 34 62.96 
คณิตศาสตร์ 55 1 1 2 4 9 9 6 23 38 70.37 
วิทยาศาสตร์ 55 1 0 1 1 6 6 14 26 46 85.19 
สังคมศึกษา ฯ 55 1 1 5 7 6 9 7 19 35 64.81 
ประวัติศาสตร์ 55 1 0 0 3 4 14 6 27 47 87.04 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 

3 ข้ึนไป 

จำนวนที่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

สุขศึกษาและพลศึกษา 55 1 0 0 0 2 3 7 42 52 96.30 
ศิลปะ 55 1 0 0 3 2 6 11 32 49 90.74 
การงานอาชีพ ฯ 55 1 1 3 1 1 8 10 30 48 88.89 
ภาษาต่างประเทศ 55 1 3 10 5 5 6 8 17 31 57.41 
รายวิชาเพิ่มเติม……….                      
ภาษาจีน 55 1 0 4 5 11 8 6 20 34 62.96 
หน้าท่ีพลเมือง 55 1 0 0 3 2 3 7 39 49 90.74 
อาเซียนศึกษา 55 1 9 4 12 4 4 6 14 24 45.28 
การค้นคว้าอิสระ 55 1 0 0 0 0 0 7 47 54 100.00 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 0 0 3 9 5 6 1 16 23 57.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 

3 ข้ึนไป 

จำนวนที่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 52 - 0 9 8 9 8 8 10 26 50.00 
คณิตศาสตร์ 52 - 2 1 11 5 6 11 16 33 63.46 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 

3 ข้ึนไป 

จำนวนที่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

วิทยาศาสตร์ 52 - 0 5 6 6 4 12 19 35 67.31 
สังคมศึกษา ฯ 52 - 0 0 1 1 4 6 40 50 96.15 
ประวัติศาสตร์ 52 - 0 0 3 9 15 14 11 40 76.92 
สุขศึกษาและพลศึกษา 52 - 0 0 0 4 3 6 39 48 92.31 
ศิลปะ 52 - 0 0 0 1 4 6 41 51 98.08 
การงานอาชีพ ฯ 52 - 4 3 4 7 11 10 13 34 65.38 
ภาษาต่างประเทศ 52 - 1 1 6 9 8 10 17 35 67.31 
รายวิชาเพิ่มเติม……….                       
ภาษาจีน 52 - 2 2 3 6 8 8 23 39 75.00 
หน้าท่ีพลเมือง 52 - 0 0 0 1 0 9 42 51 98.08 
อาเซียนศึกษา 52 - 0 0 0 2 9 13 28 50 96.15 
การค้นคว้าอิสระ 52 - 0 0 0 0 0 0 52 52 100.00 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 37 - 0 0 0 2 5 6 24 35 94.59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   จำนวน ร้อยละ 



จำนวนที่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ นร.ที่ได้
ระดับ 3
ข้ึนไป 

นร.ที่ได้
ระดับ 

3 ข้ึนไป 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 51 - 1 5 9 5 15 6 10 31 60.78 
คณิตศาสตร์ 51 - 0 2 10 7 4 7 21 32 62.75 
วิทยาศาสตร์ 51 - 5 7 2 4 5 7 21 33 64.71 
สังคมศึกษา ฯ 51 - 0 1 8 6 4 8 40 36 70.59 
ประวัติศาสตร์ 51 - 0 3 8 3 9 4 24 37 72.55 
สุขศึกษาและพลศึกษา 51 - 0 0 0 2 8 1 40 49 96.08 
ศิลปะ 51 - 0 0 0 0 3 11 37 51 100.00 
การงานอาชีพ ฯ 51 - 2 6 5 5 9 7 17 33 64.71 
ภาษาต่างประเทศ 51 - 13 4 5 6 4 6 13 23 45.10 
รายวิชาเพิ่มเติม……….                       
ภาษาจีน 51 - 2 5 9 3 10 2 20 32 62.75 
หน้าท่ีพลเมือง 51 - 0 0 2 5 7 5 32 44 86.27 
อาเซียนศึกษา 51 - 0 0 5 5 9 6 26 41 80.39 
การค้นคว้าอิสระ 51 - 0 0 0 0 0 7 44 51 100.00 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 34 - 0 0 8 5 5 5 11 21 61.76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6   จำนวน ร้อยละ 



จำนวนท่ี
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้ นร.ท่ี
ได้

ระดับ 
3ขึ้นไป 

นร.ท่ี
ได้

ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 59 - 0 0 10 12 11 11 15 37 62.71 
คณิตศาสตร์ 59 - 1 4 9 7 7 8 23 38 64.41 
วิทยาศาสตร์ 59 - 0 2 6 9 5 11 26 42 71.19 
สังคมศึกษา ฯ 59 - 0 5 10 13 8 7 16 31 52.54 
ประวัติศาสตร์ 59 - 3 5 16 14 3 11 7 21 35.59 
สุขศึกษาและพลศึกษา 59 - 0 0 1 0 3 0 55 58 98.31 
ศิลปะ 59 - 1 0 0 0 4 7 47 58 98.31 
การงานอาชีพ ฯ 59 - 1 5 7 7 10 16 13 39 66.10 
ภาษาต่างประเทศ 59 - 13 3 9 4 10 6 14 30 50.85 
รายวิชาเพิ่มเติม……….                       
ภาษาจีน 59 - 0 2 1 8 14 15 19 48 81.36 
หน้าท่ีพลเมือง 59 - 0 1 0 7 13 13 25 51 86.44 
อาเซียนศึกษา 59 - 1 4 7 10 13 13 11 37 62.71 
การค้นคว้าอิสระ 59 - 0 0 6 5 0 5 43 48 81.36 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 

48 - 0 1 9 0 6 11 15 32 66.67 

 
 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ความสามารถ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ เฉลี่ยร้อยละ 
จำนวนและร้อยละนักเรียน

คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
ด้านภาษา 35    
ด้านคำนวณ 35    
รวมคะแนน 105    
ค่าเฉล่ียร้อยละของโรงเรียน     
ค่าเฉล่ียร้อยละของเขตพื้นท่ี     
ค่าเฉล่ียร้อยละของประเทศ     
จำนวนนักเรียน ช้ัน ป.3 ปีการศึกษา 2562   จำนวน   55  คน 



 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

วิชา จำนวนคน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
เฉลี่ยร้อยละ 

จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 

คณิตศาสตร์ 59 38.27 13.55 38.27 41  /  69.49 
ภาษาไทย 59 57.06 11.65 57.06 35  /  59.32 
วิทยาศาสตร์ 59 42.16 12.88 42.16 32  /  54.24 
ภาษาต่างประเทศ 59 50.29 22.51 50.29 40  /  67.80 

รวมค่าเฉล่ีย 59 46.95 15.15 46.95 37  /  62.71 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรับตามตารางที่โรงเรียนรายงาน) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น 
 

  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

สาระวิชา 
จำนวน 

คน 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

เฉล่ีย 
ร้อยละ 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนท่ีได้ระดับ 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

การอ่านออก
เขียนได้ 

49 70.08 16.46 70.08 46.15 38.47 15.38 - 

 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  
 

สาระวิชา 
จำนวน 

คน 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

เฉล่ีย 
ร้อยละ 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนท่ีได้ระดับ 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

คณิตศาสตร์ 53 21.68 9.62 43.36 3.77 11.32 26.42 5.66 
ภาษาไทย 53 31.04 8.02 62.08 11.32 26.42 9.43 0.00 
วิทยาศาสตร์ 53 27.36 10.57 54.72 9.43 15.09 18.87 3.77 
ภาษาต่างประเทศ 53 24.00 7.62 48.00 3.77 18.87 20.75 3.77 



รวมค่าเฉล่ีย 53 26.02 8.96 52.04 7.07 17.93 18.87 3.30 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
 

สาระวิชา 
จำนวน 

คน 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

เฉล่ีย 
ร้อยละ 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนท่ีได้ระดับ 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

คณิตศาสตร์ 52 35.80 10.35 35.80 0.00 5.77 36.54 5.77 
ภาษาไทย 52 60.49 15.51 60.49 7.69 26.92 13.46 0.00 
วิทยาศาสตร์ 52 34.18 11.69 34.18 0.00 5.77 32.69 9.62 
ภาษาต่างประเทศ 52 31.72 16.00 31.72 1.92 0.00 34.62 11.54 

รวมค่าเฉล่ีย 52 40.55 13.39 40.55 2.40 9.62 29.33 6.73 
 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
 

สาระวิชา 
จำนวน 

คน 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

เฉล่ีย 
ร้อยละ 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนท่ีได้ระดับ 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

คณิตศาสตร์ 51 33.46 9.98 33.46 0.00 5.88 35.29 5.88 
ภาษาไทย 51 48.69 12.76 48.69 1.96 21.57 23.53 0.00 
วิทยาศาสตร์ 51 50.90 13.88 50.90 3.92 19.61 21.57 1.96 
ภาษาต่างประเทศ 51 42.13 21.21 42.13 7.84 7.84 21.57 9.80 

รวมค่าเฉล่ีย 51 43.80 14.46 43.80 3.43 13.73 25.49 4.41 
 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับช้ัน 
จำนวนคน
ท้ังหมด 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 49 71.43 22.45 6.12 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 53 71.70 22.64 5.66 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 55 98.18 0.00 0.00 1.82 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 52 96.15 3.85 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 51 92.16 7.84 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 59 55.17 34.48 10.35 0.00 

รวม 319 484.79 91.26 22.13 1.82 

เฉล่ียร้อยละ 319 80.80 15.21 3.69 0.30 
 
 



 
 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับช้ัน จำนวนคนท้ังหมด 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 49 42.86 44.90 12.24 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 53 58.49 37.74 3.77 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 55 76.36 21.82 0.00 1.82 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 52 82.69 17.31 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 51 66.67 33.33 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 59 93.22 5.09 1.69 0.00 

รวม 319 420.29 160.19 17.7 1.82 

เฉล่ียร้อยละ 319 70.05 26.70 2.95 0.30 
 
 

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

ด้าน 
จำนวนคน
ท้ังหมด 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียน 

ตามระดับคุณภาพสมรรถนะสำคัญ 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ด้านความสามารถในการส่ือสาร 319 70.22 27.27 2.19 0.31 

2. ด้านความสามารถในการคิด 319 68.03 29.47 2.19 0.31 

3. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 319 71.79 25.71 2.19 0.31 

4. ด้านสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 319 79.00 19.44 1.25 0.31 

5. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 319 88.71 10.97 0.00 0.31 

รวม 319 377.74 112.85 7.84 1.57 

เฉล่ียร้อยละ 319 75.55 22.57 1.57 0.31 
 
 
 
 



 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับช้ัน จำนวนคนท้ังหมด 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 49 100 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 53 100 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 55 98.18 1.82 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 52 100 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 51 100 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 59 100 0.00 

รวม 319 318 1 

เฉล่ียร้อยละ 319 98.18 1.82 
 
 
 

 

 



แผนภูมิที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3  
ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

แผนภูมิที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 

ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
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แผนภูมิที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
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แผนภูมิที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71
.43

71
.7

98
.18

96
.15

92
.16

55
.17

80
.8

22
.45

22
.64

0

3.8
5 7.8

4

34
.48

15
.21

6.1
2

5.6
6

0 0 0

10
.35

3.6
9

0 0 1.8
2

0 0 0 0.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ดีเย่ียม

ดี

ผ่าน

ไม่ผ่าน



แผนภูมิที่ 5  ผลการประเมินอ่าน คิด  วิเคราะห์ เขียน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
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แผนภูมิที่ 6 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
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ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ผลงานดีเด่น 

ประเภทสถานศึกษา 

 
ผลงาน/กิจกรรม/
โครงการที่ได้รับ

รางวัล 
ประเภทของรางวัล หน่วยงานที่มอบให ้

บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียน 
ตามจุดเน้น สพฐ. 

นักเรียนชั้น ป.3 ได้รับเกียรติบัตรผลคะแนนรวมมีพัฒนาการเกินกว่า ร้อยละ 
3 
- นักเรียนชั้น ป.3 ได้รับเกียรติบัตรคะแนนสอบ NT พัฒนาการเกินกว่าร้อย
ละ 3  
- นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับเกียรติบัตรคะแนนสอบ O-NET กลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ผลคะแนนรวมมีพัฒนาการเกินกว่า ร้อยละ 3 

สพป.กทม. 

บริหารจัดการขับเคลื่อนและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

-ได้ดำเนินการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา สง่ผลใหโ้รงเรียนรับโล่/เกียรติบัตร ดังน้ี 

สพป.กทม. 

  รับโล่เกียรติยศ ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) เป็นลำดับที่ 
1 ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 

 

  รับโล่เกียรติยศ ผลคะแนนรวมมีพัฒนาการเกินกว่าร้อยละ 3 จากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ป.6 ปีการศึกษา 2561 

 

  รับโล่เกียรติยศ ผลคะแนนรวมมีพัฒนาการเกินกว่าร้อยละ 3 จากการผลสอบ
วัดความสามารถพ้ืนฐานของ (NT) ป.3 ปีการศึกษา 2561 

 

บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ทักษะวิชาการในงาน

ศิลปหัตกรรมครัง้ที่ 69 

- ดำเนินการขับเคลื่อน ระดับปฐมวัย จนโรงเรียนได้รับรางวัล ดังน้ี  
     -    โรงเรียนผ่านการประเมินรอบที่สาม “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ปี
การศึกษา 2561-2565 

- ผลงานระดับเหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69  
ผลงานระดับเหรียญเงิน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ 
ศิลปหัตถกรรมครั้ง ท่ี 69 

สพป.กทม./สพฐ. 

  ผลงานภาษาอังกฤษ  
-  รางวัลเหรียญเงิน ป.1-3,ป.4-6  Impromptu Speech   

 

  รางวัลเหรียญเงิน ป.1-6  crossword  
  รางวัลเหรียญเงิน ป.4-6  ผลงานการพูดภาษาจีน  
  รางวัลเหรียญทองแดง ป.1-6  ผลงานระบำมาตรฐาน  
  เหรียญทองแดง ป.1-6  ผลงานนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  

  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศระดับเขตพ้ืนที่  ผลงานโครงการวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง (ตัวแทนเขตพ้ืนที่ระดับภาค) 

 

  รางวัลเหรียญทอง ป.4-6 ผลงานนักบินน้อย สพฐ. เครื่องร่อนนาน ประเภท
ร่อนนานปล่อยด้วยมือ 

 

  รางวัลเหรียญเงิน ป.4-6  ผลงานนักบินน้อย สพฐ. เครื่องร่อนนาน ประเภท
ร่อนนานยิงยาง 

 

  รางวัลเหรียญทองแดง ป.1-3 ผลงานนักบินน้อย สพฐ. เครื่องร่อนเดินตาม  
  รางวัลเหรียญทอง ป.4-6 (ชนะเลิศ)  ผลงานการงานอาชีพ การแปรรูปอาหาร  
  รางวัลเหรียญทอง ป.4-6  ผลงานการทำอาหารคาว หวานเพ่ือสุขภาพ  
  รางวัลเหรียญทอง ป.4-6  ผลงานการจัดสวนถาดแบบแห้ง  



  รางวัลเหรียญเงิน ป.1-3 ผลงานคอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

 

  รางวัลเหรียญทองแดง ป.4- 6 ผลงานการสร้างการ์ตูนเรือ่งสั้น (Comic Strip)  

  รางวัลเหรียญทองแดง ป.4-6  ผลงานการใช้โปรแกรมนำเสนอ 
(Presentation) 

 

 ผลงานระดับชาติ  
รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ  ผลงานโครงการวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง 

 

ได้ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม 

- นักเรียนได้รับเกียรติบัตร เด็กหญิงเบญจพร สุเทพ เด็กหญิงณิชาภัทร พูล
สวัสด์ิ เด็กหญิงอัลยา บุญฤดี  
การแข่งขันตอบปัญหาภูมิภาคแอฟริกา ในงาน “The coolers of Africa 
2019”ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

 

  - นักเรียนได้รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญวันครู ครั้งที่ 
63 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” 

 

บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนโครงการโรงเรียนสอง
ภาษา (MEP) เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน ด้านทักษะวิชาการ
ภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาค
กลาง ภาคตะวันออก ระดับ
โซน A /ระดับภาค /
ระดับประเทศ  

ดำเนินการขับเคลื่อน จนโรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรผลการ
พัฒนาทักษะวิชาการภาษาอังกฤษกลุ่มโรงเรียนโซน A, B, C, D / EP/MEP 
ภาคกลาง  ภาคตะวันออก ผลงานระดับโซน A 

ศูนย์ภาษาอังกฤษ 
EP/MEP ภาคกลาง 

ภาคตะวันออก ระดับ
โซน A /ระดับภาค /

ระดับประเทศ 

EP/MEP ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก ระดับโซน A 

เหรียญทอง  Skit  Competition    

  เหรียญทอง  Science  Project  Work  
  เหรียญทอง  Math Project  Work  
  เหรียญทอง Story  Telling  
  เหรียญทอง Speech  Contest  (P1 -3)  
  เหรียญเงิน  Singing  Contest  
  เหรียญเงิน Speech  Contest  (P4 -6)  
  เหรียญทองแดง  Multi  Skills    
  Competition  
 ผลงานระดับภาค   เหรียญทอง   ลำดับที่ 1  Science  Project  Work  
  เหรียญทอง   ลำดับที่ 3  Speech  Contest  
 ผลงานระดับประเทศ เหรียญทอง   91.4    ลำดับที่ 5  Science  Project  Work  
  เหรียญทอง  82.25  ลำดับที่ 8  Speech  Contest  

บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ทักษะวิชาการในงาน

ศิลปหัตกรรมครัง้ที่ 69 

- ดำเนินการขับเคลื่อน ระดับปฐมวัย จนโรงเรียนได้รับรางวัล ดังน้ี  
     -    โรงเรียนผ่านการประเมินรอบที่สาม “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ปี
การศึกษา 2561-2565 

- ผลงานระดับเหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69  
ผลงานระดับเหรียญเงิน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ 
ศิลปหัตถกรรมครั้ง ท่ี 69 

 

ดำเนินการขับเคลื่อน ระดับ
ประถมศึกษา จนโรงเรียน

1. ผลงานภาษาอังกฤษ  
-  รางวัลเหรียญเงิน ป.1-3,ป.4-6  Impromptu Speech   

 



ได้รับรางวัล ดังน้ี 
  -  รางวัลเหรียญเงิน ป.1-6  crossword   
  2.  รางวัลเหรียญเงิน ป.4-6  ผลงานการพูดภาษาจีน  
  3.  รางวัลเหรียญทองแดง ป.1-6  ผลงานระบำมาตรฐาน  
  4.  เหรียญทองแดง ป.1-6  ผลงานนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  

  5.  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศระดับเขตพ้ืนที่  ผลงานโครงการวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง (ตัวแทนเขตพ้ืนที่ระดับภาค) 

 

  6. รางวัลเหรียญทอง ป.4-6 ผลงานนักบินน้อย สพฐ. เครื่องร่อนนาน 
ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ  

 

  7.  รางวัลเหรียญเงิน ป.4-6  ผลงานนักบินน้อย สพฐ. เครื่องร่อนนาน 
ประเภทร่อนนานยิงยาง 

 

  8.  รางวัลเหรียญทองแดง ป.1-3 ผลงานนักบินน้อย สพฐ. เครื่องร่อนเดินตาม  

  9.   รางวัลเหรียญทอง ป.4-6 (ชนะเลิศ)  ผลงานการงานอาชีพ การแปรรูป
อาหาร  

 

  10.  รางวัลเหรียญทอง ป.4-6  ผลงานการทำอาหารคาว หวานเพ่ือสุขภาพ   
  11.  รางวัลเหรียญทอง ป.4-6  ผลงานการจัดสวนถาดแบบแห้ง   

 

  12.  รางวัลเหรียญเงิน ป.1-3 ผลงานคอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  

 

  13.  รางวัลเหรียญทองแดง ป.4- 6 ผลงานการสร้างการตู์นเรื่องสั้น (Comic 
Strip)  

 

  14.  รางวัลเหรียญทองแดง ป.4-6  ผลงานการใช้โปรแกรมนำเสนอ 
(Presentation) 

 

 ผลงานระดับชาติ  
  1.  รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ  ผลงานโครงการวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง 

 

ได้ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม 

- นักเรียนได้รับเกียรติบัตร  
เด็กหญิงเบญจพร สุเทพ  
การแข่งขันตอบปัญหาภูมิภาคแอฟริกา ในงาน “The coolers of Africa 
2019”ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

 

  
- นักเรียนได้รับเกียรติบัตร  
เด็กหญิงณิชาภัทร พูลสวัสด์ิ  
การแข่งขันตอบปัญหาภูมิภาคแอฟริกา ในงาน “The coolers of Africa 
2019”ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

 

  
- นักเรียนได้รับเกียรติบัตร  
เด็กหญิงอัลยา บุญฤดี  
การแข่งขันตอบปัญหาภูมิภาคแอฟริกา ในงาน “The coolers of Africa 
2019”ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

 

  นักเรียนได้รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญวันครู ครั้งที่ 63 
“คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” 

 

ส่งเสริมสนับสนุนคณะครูและ
นักเรียนให้ได้รับการพัฒนา

อย่างต่อเน่ือง 

สนับสนุนครูเข้ารับรางวัล/อบรม และรับรางวัล / เกียรติบัตร 
- ครูดีศรีประถมกรุงเทพ  
- นางสาวดุษฎี แก้วภักดี 
- นางสาวคำใบ   ศรีวะรมย์ 
- นางสาวบุญยดา มาดสินไชย 
- นายฤธิชัย เจียมประสูตร์  

สพป.กทม. 



  - ผู้ประสานโครงการ EP/MEP  
- นางนงลักษณ์   สอนธรรม 

 

อบรมพัฒนาวิทยาการคำนวณ 
(Coding) 

นายอภิสิทธ์ิ บุญอนันต์   
สมาคมผู้บริหารและ
ครู รร.อนุบาลประจำ
จังหวัด ประเทศไทย 

  นางสาวบุญยดา มาดสินไชย   
  นางสาวดุษฎี แก้วภักดี  

 
อบรมพัฒนาครูปฐมวัย

ตามแนวคิด (Hi 
scope) และ Active 

learning 

นางสาวดวงพร ปัญจมากร  สพป.กทม. 

 อบรมเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
ณ สพป.กทม.  

นางสาวอภิรดี แจ้งจิตต์ธรรม  สพป.กทม. 

  นางสาวรัชนี สิงชารี   

 
อบรมการพัฒนานวตก
รรมเพ่ือแก้ปัญหาการ
อ่าน 

นางสาววัลย์ระวี ชวลิต สพป.กทม. 

  นางสาวศุภดา ศิลารัตน์   
  นางสาวสุธนา สิริธนดีพันธ์  

สถาบันให้การสนับสนุนโครงการ
กรมแผนที่ทหารบก 
ประจำปี256 

เกียรติบัตร/ เข็มประดับ 
กรมแผนที่ทหารบก 
กองบัญชาการกองทัพ
ไทย 

โรงเรียนบริหารจัดการระบบ
คุณภาพระดับโรงเรียน(School 
Quality Award : SCQA) 

เกียรติบัตร 
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนอนุรักษณ์วัฒนธรรม
การแต่งกายด้วยผ้าไทย  

เกียรติบัตร 
กระทรวงวัฒนธรรม
และพัฒนาสังคม 

การเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด สพป.
กทม. 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

Participated in Kids Read 
Programmer 

Certificate British  Council 

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตราพระราชทาน สพฐ.  
โล่สนับสนุนการสอบธรรม
ศึกษาสนามหลวง “แผนก
ธรรมศึกษา” 

โล่เกียรติคุณ วัดประยุรวงศาวาส 

โล่สนับสนุนกิจกรรมคณะ
ทันตแพทยศาสตร์   

โล่เกียรติคุณ คณะทันต
แพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถาบันให้การสนับสนุน
โครงการครู D.A.R.E  

เกียรติบัตร กองกำกับการสวัสดิ
ภาพเด็กและสตรี 



ประเทศไทย 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการ
ใช้ภาษาไทยของเยาวชน  
ประจำปี 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานราชบัณฑิต 
การใช้เข็มทิศและการ
คาดคะเน 

สถาบันให้การสนับสนุน
โครงการกรมแผนที่ทหารบก 
ประจำปี 2562 

เกียรติบัตร กรมแผนที่ทหารบก 
กองบัญชาการกองทัพ
ไทย 

ผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

ที่ 
รางวัล คำสั่ง/รางวัล หน่วยงาน 

 โรงเรียนการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด สพป.กทม. 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรงุเทพมหานคร 

 โรงเรียนสนับสนุนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้
พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล 

เกียรติบัตร สำนักงาพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

 ผู้บริหารและครูรับมอบเครื่องหมายต้นหนถ่ายรูปทาง
อากาศกิตติมศักด์ิ 

เข็มเครื่องหมาย กรมแผนที่ทหารบก 

 โครงการหลักสูตรเชงิปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างศลีธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมฯ 

เกียรติบัตร สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 ครูดีไม่มีอบายมุข เกียรติบัตร สพฐ.  

ผลงานของคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
ประเภทครู 
ที ่ ช่ือ- ชื่อสกุล ประเภทของรางวัล หน่วยงานที่มอบให ้

 นางสาวดวงพร ปัญจมากร  
สนับสนุนครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ครูปฐมวัย
รางวัลระดับเหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน 
ศิลปหัตถกรรมครั้ง ท่ี 69  

 

 นางสาวชุตินันท์ โชติรุ่งเรือง 
สนับสนุนครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ครูปฐมวัย
รางวัลระดับเหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน 
ศิลปหัตถกรรมครั้ง ท่ี 69  

 

 นางสาวอภิรดี แจ้งจิตต์ธรรม  
ระดับเหรียญเงิน การสร้างภาพด้วยการ
ฉีก ตัด ปะกระดาษ ศิลปหัตถกรรมครั้ง 
ที่ 69  

 

 นางสาวรัชนี สิงชาร ี
ระดับเหรียญเงิน การสร้างภาพด้วยการ
ฉีก ตัด ปะกระดาษ ศิลปหัตถกรรมครั้ง 
ที่ 69  

 

 นางสาวสุธนา สิริธนดีพันธ์ 

ฝึกฝนสนับสนุนนักเรียนโครงการ
ประกวดการเขียนร้อยเรียงความ
ประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ใน
สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี / สนับสนุนนักเรียนร่วมเป็น
โรงเรียนในโครงการ เดอะ พิซ่า คอม
ปะนี ชวนน้องอ่าน 

 



 

 นางสาวดุษฎี แก้วภักดี 

- ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง 
ระดับชาติ โครงการวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง  
 

 

 นางสาวมุทิตา แคไธสง 
- ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง 

Science Project  Work  
 

 

 นางนงลักษณ์ สอนธรรม ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง 
Science Project  Work 

 

 นางสาวชุติมา บุญฤดี ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง 
Speech Contest 

 

 นางสาวจิราพร เอิบบุญ ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง 
Speech Contest 

 

 นางสาวชุตินันท์ โชติชนะรุ่งเรือง  เป็นครูผ่านการส่งเสริมประสบการณค์ณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใศตวรรษที่21 และการประเมินตาม
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการ
ประกันคุณภาพ 

สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว.) 

 นางสาวดวงพร  ปัญจมากร  คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรม
การประกวดการปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัย 

สพป.กทม. 

 นางสาวอภิรดี  แจ้งจิตต์ธรรม  เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการประกวดการสร้างภาพด้วยการ 
ฉีก ตัดปะภาพ ระดับปฐมวัย 

สพป.กทม. 

 นางสาวชุตินันท์ โชติชนะรุ่งเรือง 
นางสาวจิดรานุช  นิราราช 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองกิจกรรมการประกวดการปั้นดินน้ำมัน ระดับ
ปฐมวัยกิจกรรมการเล่านิทานประกอบท่าทาง 
ระดับชั้นปฐมวัย 

สพป.กทม. 

 นางสาวบุญยดา มาดสินไชย ครูผูส้อนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
การใช้โปรแกรมนำเสนอชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

สพป.กทม. 

 นายกิตติพงศ์  กิตติวีรกุล ครูผูส้อนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง การใช้เข็มทิศฯ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4-6 

สพป.กทม. 

 นายฤทธิชัย เจียมประสูตร์ ครูผูส้อนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง การใช้เข็มทิศฯ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4-6 

สพป.กทม. 

 นางสาวปรางทอง พรสถาพันธ์ ครูผูส้อนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

สพป.กทม. 

 นางสาววัลย์ระวี ชวลิต ครูผูส้อนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
มารยาทไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

สพป.กทม. 

 นางสาววัลย์ระวี ชวลิต ครูผูส้อนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
มารยาทไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

สพป.กทม. 

 นางสาวดุษฎี  แก้วภักดี ครูผูส้อนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง เครื่องร่อนกระดาษชั้นประถมศึกษาปีที่ 

สพป.กทม. 



1-3 
 นางสาวดุษฎี  แก้วภักดี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  

เครื่องร่อนกระดาษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
สพป.กทม. 

 นางสาวดุษฎี  แก้วภักดี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
เครื่องร่อนกระดาษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

สพป.กทม. 

 
ผลงานครูได้รับมอบหมายและเชิดชูเกียรติ 

ประเภทครู  
ชื่อ - ชื่อสกุล คณะกรรมการ/รางวัล หน่วยงาน 

 นางสาวบุญยดา มาดสินไชย รางวัลครูดี ศรีประถมศึกษากรงุเทพมหานคร พ.ศ.
2561 

สพป.กทม. 

 นายฤทธิชัย  เจียมประสูตร์ รางวัลครูดี ศรีประถมศึกษากรงุเทพมหานคร พ.ศ.
2561 

สพป.กทม. 

 นางสาวอภิรดี  แจ้งจิตต์ธรรม ครูผูส้อนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การ
ฉีก ตัด ปะ กระดาษชั้นปฐมวัย 

สพป.กทม. 

 นางสาวอภิรดี  แจ้งจิตต์ธรรม ประกาศเกียรติคุณครูผูส้อนดีเด่น  สพป.กทม. 
 นางสาวดวงพร  ปัญจมากร ประกาศเกียรติคุณครูผูส้อนดีเด่น   สำนักงานคุรุสภา 
 ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่ปี 62 ภาษาไทย 

 

 นางสาววัลย์ระวี ชวลิต ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ป.1-ป.3 (เหรียญทองแดง) 

สพป.กทม. 

 นางสาวฐิมารัตน์ กวยทอง ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ป.4-ป.6  (เข้าร่วม) 

สพป.กทม. 

 นางสาวชุติมา  บุญฤดี  ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ 
ป.4-6 (เหรียญทองแดง) 

สพป.กทม. 

 นางสาวสุธนา สิริธนดีพันธ์ ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-3 (เหรียญทอง) 

สพป.กทม. 

 นางสาวฐิมารัตน์  กวยทอง  ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
ป.4-ป.6 (เหรียญเงิน) 

สพป.กทม. 

 นางสาวศุภดา ศิลารัตน์ 
นางสาวสุธนา สิริธนดีพันธ์  

ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันท่องอาขยานทำนอง
เสนาะ ป.1-ป.3 (เหรียญทอง) 

สพป.กทม. 

 นางสาวศุภดา ศิลารัตน์ 
นางสาวชุติมา  บุญฤดี 

ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย 
(คำคมเดิม) ป.4-ป.6 (เหรียญเงิน) 

สพป.กทม. 

 ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่ปี 62 วิทยาศาสตร์ 
 

 นางสาวดุษฎี  แก้วภักดี ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 (เข้าร่วม) 

สพป.กทม. 

 
 

ควบคุมนักเรียนในการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6  (เหรียญ
เงิน) 

สพป.กทม. 

 
 

ควบคุมนักเรียนในการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 (เหรียญ

สพป.กทม. 



เงิน) 
 

 
ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดิน
ตาม ป.1-ป.3 (เหรียญทองแดง) 

สพป.กทม. 

 
 

ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันเครื่องร่อนไกล 
ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 (เหรียญ
ทองแดง) 

สพป.กทม. 

 
 

ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภท
ร่อนนาน ป.4-ป.6  (เหรียญเงิน) 

สพป.กทม. 

 ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่ปี 62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 นางสาววันวิสา  แก้วไทรคต ควบคุมนักเรียนในการประกวดมารยาทไทย ป.1-3 

(เหรียญทอง) 
สพป.กทม. 

   นางสาววันวิสา  แก้วไทรคต ควบคุมนักเรียนในการประกวดมารยาทไทย ป.4-6  
(เหรียญทองแดง) 

สพป.กทม. 

 ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่ปี 62 สุขศึกษา และพลศึกษา 
 

 นางพรชนก  สุนยานัย 
นายกิตติพงศ์  กิตติวีรกุล 
นางสาวปรางทอง พรสถาพันธ์ 

ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันคีตะมวยไทยป.1-6 
(เหรียญเงิน) 

สพป.กทม. 

 นายกิตติพงศ์  กิตติวีรกุล 
นางพรชนก  สุนยานัย 

ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ป.1-ป.6  (เข้าร่วม) 

สพป.กทม. 

 ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่ปี 62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 
 

 นางสาวพีชญดา  นรสีห์ ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-
ป.3 (เหรียญทองแดง) 
ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-
ป.6 (เหรียญทองแดง) 
ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
ป.1-ป.3 (เหรียญทองแดง) 
ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
ป.4-ป.6 (เหรียญทองแดง) 
ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพ
ด้วยการปะติด ป.4-ป.6 (เหรียญทอง) 
ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.
6 (เหรียญเงิน) 

สพป.กทม. 

 นายนัทธพงศ์ บุญทาเมือง ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 (-) 
ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 (เข้าร่วม) 
ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 (เหรียญทอง) 

สพป.กทม. 

 นางสาวปรางทอง พรสถาพันธ์ ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ป.1-ป.6 (เหรียญทองแดง) 

สพป.กทม. 

 ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่ปี 62 ภาษาต่างประเทศ 
 

 นางนงลักษณ์ สอนธรรม ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ สพป.กทม. 



(Impromptu Speech) ป.1-ป.3  (เหรียญ
ทองแดง) 

 นางสาวมุทิตา แคไธสง ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ป.4-ป.6  (เหรียญทองแดง) 

สพป.กทม. 

 นางสาวชุติมา บุญฤดี ควบคุมนักเรียนในการแข่งขัน Multi Skills 
Competition ป.4-ป.6  (เข้าร่วม) 

สพป.กทม. 

 นางสาวจิราภรณ์ เอิบบุญ 
นางนงลักษณ์ สอนธรรม 

ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6  (เหรียญทองแดง) 

สพป.กทม. 

 ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่ปี 62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 นายกิตติพงศ์  กิตติวีรกุล 
นายฤทธิชัย  เจียมประสูตร์ 

ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรง
ตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 (เหรียญเงิน) 

สพป.กทม. 

 นางสาวสุภาภรณ์  สีสา ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันการทำหนังสือเล่ม
เล็ก ป.4-ป.6 (เหรียญทองแดง) 

สพป.กทม. 

 ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่ปี 62  คอมพิวเตอร์ สพป.กทม. 
 นางสาวบุญยดา  มาดสินไชย 

นายอภิสิทธ์ิ บุญอนันต์ 
ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 (เหรียญ
ทองแดง) 
ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันการใช้โปรแกรม
นำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 (เหรียญเงิน) 

สพป.กทม. 

 นางสาวบุญยดา  มาดสินไชย 
นางแสงจันทร์ วงษ์ภูดร 

ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง 
ป.4-ป.6 (เหรียญทอง) 

สพป.กทม. 

 นางสาวบุญยดา  มาดสินไชย 
นางสาววันวิสา แก้วไทรคต 

ควบคุมนักเรียนในการประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-
ป.6 (เหรียญเงิน) 
ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันทำอาหารคาวหวาน
เพ่ือสุขภาพ ป.4-ป.6 (เหรียญทอง) 

สพป.กทม. 

 ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่ปี 62 ปฐมวัย 
 

 นางสาวดวงพร ปัญจมากร  
นางสาวกัญญาภัค  กาญจนครุฑ 

ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 
(เหรียญเงิน) 

สพป.กทม. 

 นางสาวรัชนี  สิงชาล ี
นางสาวอภิรดี แจ้งจิตต์ธรรม 

ควบคุมนักเรียนในการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก 
ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย (เหรียญทอง) ชนะเลิศ 

สพป.กทม. 
ระดับภาค สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ประเภทนักเรียน 

 ชื่อ – ชื่อสกุล ระดับรางวัล ประเภท/การแข่งขัน หน่วยงานที่มอบให ้
 ด.ญ.  ณัฐริกา  พิมดา   

 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
การประกวดคำขวัญวันครู 
ประจำสถานศึกษา  
(One Slogan  One  School : 
OSOS) ระดับประถมศึกษา   

กศจ.กรุงเทพ 

 ด.ญ.  ศรัณย์พร  ศรีรักษา  
 

ชนะเลิศ การประกวดเรียงความ  
เรื่อง คนไทยในศตวรรษที่ 21   

มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต 

 
ด.ญ. ประดับขวัญ  ตันสูงเนิน  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

การประกวดเรียงความ  
เรื่อง คนไทยในศตวรรษที่ 21   

มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต 

 เด็กหญิงปรียาภัทร ทองคง   การแข่งขันเล่านิทาน วัดพระเชตุพนฯ 



ประกอบการแสดง  
 

เด็กหญิงสุจิตตรา ใจมล  
 การแข่งขันเล่านิทาน

ประกอบการแสดง  
วัดพระเชตุพนฯ 

 
เด็กหญิงกานต์ธิดา ประดิษฐ์ธีระ  

 การแข่งขันเล่านิทาน
ประกอบการแสดง  

วัดพระเชตุพนฯ 

 
เด็กหญิงณัฐธิชา เบญจกุล  

 การแข่งขันเล่านิทาน
ประกอบการแสดง  

วัดพระเชตุพนฯ 

 
เด็กชายภานุภัส พลนวลศรี  

 การแข่งขันเล่านิทาน
ประกอบการแสดง  

วัดพระเชตุพนฯ 

 
เด็กชายชนาสิน กล่อมฤทธ์ิ  

 การแข่งขันเล่านิทาน
ประกอบการแสดง  

วัดพระเชตุพนฯ 

 
เด็กหญิงกฤตินี แซ่จอง  

 การแข่งขันเล่านิทาน
ประกอบการแสดง  

วัดพระเชตุพนฯ 

 
เด็กหญิงปาณณิศา ทัศนา  

 การแข่งขันเล่านิทาน
ประกอบการแสดง  

วัดพระเชตุพนฯ 

 
เด็กหญิงศุภิสรา หอมพามา  

 การแข่งขันเล่านิทาน
ประกอบการแสดง  

วัดพระเชตุพนฯ 

 
เด็กหญิงกวินธิดา ปานเปีย  

 การแข่งขันเล่านิทาน
ประกอบการแสดง  

วัดพระเชตุพนฯ 

 
เด็กหญิงณภัชกมล ประกอบผลดี 

 การแข่งขันเล่านิทาน
ประกอบการแสดง  

วัดพระเชตุพนฯ 

 
เด็กหญิงพีรสินี กมลรัตน์ 

 การแข่งขันเล่านิทาน
ประกอบการแสดง  

วัดพระเชตุพนฯ 

 
ด.ญ.  วีรยา  พิชัยศิริ  

 กิจกรรมการประกวดคัดไทย  
 

ณ วัดเสมียนนารี 

 
ด.ญ.  เรณุกา  แดงประพันธ์  

 กิจกรรมการประกวดคัดไทย  
 

ณ วัดเสมียนนารี 

 
ด.ญ.  ธัญญธร  ทองสาย 

 กิจกรรมการประกวดคัดไทย  
 

ณ วัดเสมียนนารี 

 Phuwarin  Haritakul Gold Medal Math Project Work English Program 
Coordinating  
Center 

 Theppitak  Nildam Gold Medal Story Telling English Program 
Coordinating  
Center 

 Pongcapak  Duangmanee Gold Medal Story Telling English Program 
Coordinating  
Center 

 Sarut  Rodkate Gold Medal Spelling Bee English Program 
Coordinating  
Center 

 Natchapol  Wisarasi Silver Medal Spelling Bee English Program 
Coordinating  
Center 

 Pachaon Autom Bronz Singing  Contest English Program 



Medal Coordinating  
Center 

 Pooritud  Dumthongsuk Gold Medal Math Project Work English Language 
Institute 

 Phuwarin  Haritakul Gold Medal Math Project Work English Language 
Institute 

 Puntaree  Saenudomchaok Gold Medal Math Project Work English Language 
Institute 

 ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่ปี 62 ภาษาไทย สพป.กทม. 
 เด็กชายนพพล ทัมประดิษฐ์ เหรียญทองแดง แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 

ป.1-ป.3 
สพป.กทม. 

 เด็กหญิงเรณุกา แดงประพันธ์ เหรียญทองแดง แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 

 เด็กหญิงอัลยา  บุญฤดี เหรียญทองแดง แข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  
ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 

 เด็กหญิงกฤตินี แซ่จอง เหรียญทอง แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การ
เขียนเรื่องจากภาพ) 

ป.1-ป.3 

สพป.กทม. 

 เด็กหญิงมณภญณ วิวัฒนพน เหรียญเงิน แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การ
เขียนเรื่องจากภาพ) 

ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 

 เด็กหญิงสุจิตตรา ใจมล เหรียญทอง แข่งขันท่องอาขยานทำนอง
เสนาะ 
ป.1-ป.3 

สพป.กทม. 

 เด็กหญิงธนพร สนธิพร 
เด็กชายวิชชา จูวงส์ 

เหรียญเงิน แข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำ
คมเดิม) 
ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 

 ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่ปี 62 วิทยาศาสตร์ 
 

 เด็กหญิงพาขวัญ ดำทองสุก 
เด็กหญิงวีรยา พิชัยศิริ 
เด็กหญิงเรณุกา แดงประพันธ์ 

เหรียญเงิน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 

 เด็กหญิงญานิกา ศรีวิไลวงศ์
พระจันทร์ 
เด็กหญิงธารารัตน์ แซ่จอง 
เด็กหญิงอัลยา บุญฤดี 

เหรียญเงิน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 

 เด็กชายคุณธรรม พิทักษ์อุดมชัย
เด็กชายรัชกฤช ชูอารมณ ์

เหรียญทองแดง แข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม 
ป.1-ป.3 

สพป.กทม. 

 เด็กชายจิรันธนิน เภาศรี 
เด็กชายภูวเรศ ทองแสน 

เหรียญทองแดง แข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภท
ระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 

 เด็กชายก้องภพ โพธิบุตร 
เด็กชายวรวิชญ์ ตามกาล 

เหรียญเงิน แข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อน
นาน ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 

 ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่ปี 62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 เด็กชายพีรวิชญ์ เขวาลำธาร 
เด็กหญิงภาดาวาวิน ชาดนภานวาระ
ภัทธ์ 

เหรียญทอง ประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 สพป.กทม. 



 เด็กชายกันต์ จักรชัย 
เด็กหญิงเบญจพร สุเทพ 

เหรียญทองแดง การประกวดมารยาทไทย ป.4-6 สพป.กทม. 

 ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่ปี 62 สุขศึกษา และพลศึกษา 
 

 เด็กหญิงกันตภา  อินทุประภา 
เด็กหญิงจิดาภา  ยุวพุกกะ 
เด็กหญิงญาณิศา  พงษ์พีระ 
เด็กหญิงธัญรัตน์  คงแก้ว 
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เหมรัตน์ 
เด็กหญิงพิชญางกูร  ยุวพุกกะ 
เด็กหญิงมณภญน  วิวัฒนพน 
เด็กหญิงเรณุกา แดงประพันธ์ 
เด็กหญิงอัลยา  บุญฤดี 
เด็กชายจิดาภา  ลิมป์ปิยโกศล 

เหรียญเงิน แข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 สพป.กทม. 

 ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่ปี 62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 
 

 เด็กหญิงทิพย์ธีรา พงศ์พันธ์ เหรียญทองแดง แข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 สพป.กทม. 
 เด็กชายเศฏฐพงศ์  สัญจร เหรียญทองแดง แข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 สพป.กทม. 
 เด็กหญิงกรณัฐ เพ็ชรงาม เหรียญทองแดง แข่งขันการวาดภาพ 

ระบายสี ป.1-ป.3 
สพป.กทม. 

 เด็กชายพีระพงษ์ ตระกูลแพทย์ เหรียญทองแดง แข่งขันการวาดภาพ 
ระบายสี ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 

 เด็กหญิงพิชญานิน ภาคจรูญ 
เด็กหญิงเบญจพร สุเทพ 

เหรียญทอง แข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วย
การปะติด ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 

 เด็กชายชลกร อินทรสุข 
เด็กชายวรวิชญ์ ตามกาล 
เด็กชายศุภณัฏ อยู่ยืน 

เหรียญเงิน แข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 สพป.กทม. 

 เด็กหญิงจิดาภา ลิมป์ปิยโกศล - แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

- 

 เด็กหญิงวราลี เทียนดำ เหรียญทอง แข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

สพป.กทม. 

 เด็กหญิงกัญญาณัฐ อิงควะระ
เด็กหญิงกันตภา อินทุประภา 
เด็กหญิงกานต์ธิดา ประดิษฐ์ธีระ 
เด็กหญิงนิษฐา แจ่มศรีแก้ว 
เด็กหญิงพีรสินี กมลรัตน์ 
เด็กหญิงสุปรียา ปังเอ้ียน 

เหรียญทองแดง แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  
ป.1-ป.6 

สพป.กทม. 

 ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่ปี 62 ภาษาต่างประเทศ 
 

 เด็กหญิงสุจิตตรา ใจมล เหรียญทองแดง แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech)ป.1-ป.3 

สพป.กทม. 

 เด็กหญิงพิชญ์สินี พิทักษ์อุดมชัย เข้าร่วม แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech)ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 

 เด็กชายฐิติพันธ์ ศรีบาง เหรียญทองแดง แข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 

 เด็กชายนพรต บ่อสิน เข้าร่วม แข่งขัน Multi Skills 
Competition ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 

 เด็กชายดารชาต์ คงภิวัฒนา เหรียญทองแดง แข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ สพป.กทม. 



เด็กหญิงลลิตา นนธิสอน (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 
 เด็กชายฐิติพันธ์ ศรีบาง เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน 

(Story Telling) ระดับชั้นป.4-6 
สพป.กทม. 

 เด็กหญิงสุจิตตรา ใจมล เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ระดับชั้น ป.1-3 

สพป.กทม. 

 เด็กหญิงพิชญ์สินี พิทักษ์อุดมชัย เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมการแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ระดับชั้น ป. 4-6 

สพป.กทม. 

 เด็กหญิงลลิตา นนธิสอน เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) 

ระดับชั้น ป.1-6 

สพป.กทม. 

 เด็กชายดารชาต์ คงภิวัฒนา เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) 

ระดับชั้น ป.1-6 

สพป.กทม. 

 ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่ปี 62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 เด็กธนวัฒน์ อุ่นเจริญดี 
เด็กชายพิษณุ หมื่นแยง 
เด็กชายพีระพงษ์ ตระกูลแพทย์ 

เหรียญทองแดง แข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.
4-6 

สพป.กทม. 

 ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่ปี 62 เทคโนโลยีของนักเรียน  
 

 เด็กหญิงกรณัฐ เพ็ชรงาม 
เด็กหญิงกฤตินี แซ่จอง 

เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

ป.1-3 

 

 เด็กหญิงนิษฐา  แจ่มศรีแก้ว 
เด็กหญิงพัชรักษ์ ราชสงิโห 

เหรียญเงิน การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ
(Presentation) ป.4-6 

 

 เด็กชายณัฐพล เพชรขาว 
เด็กหญิงณัฐริกา พิมดา 
เด็กหญิงประดับขวัญ ต้นสูงเนิน 

เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง 
ป.4-6 

 

 เด็กหญิงกัยรัตน์ เต็มเจริญทรัพย์ 
เด็กหญิงธารารัตน์ แซ่จอง 
เด็กหญิงปิ่นหทัย สิริสวัสดิวัฒน์ 

เหรียญเงิน การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-6  

 เด็กหญิงขวัญชนก ตรีวิเศษ 
เด็กชายจิรพัฒน์ วรรณสิม 
เด็กหญิงอิศริวิภา รักษาธรรม 

เหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวาน
เพ่ือสุขภาพ ป.4-6 

 

 ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่ปี 62 ปฐมวัย 
 

 เด็กหญิงณิชมน คนซื่อ 
เด็กหญิงธัญชนก จีบมัจฉา 
เด็กหญิงพาขวัญ เขวาลำธาร 

เหรียญเงิน การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย สพป.กทม. 

 เด็กหญิงปริยากร เจริญศักด์ิ 
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา แหยมวิเชียร 
เด็กชายพิสิษฐ์ ติมาธรรม 
 

เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด 
ปะ กระดาษ ปฐมวัย 

สพป.กทม. 

 
ครูประจำการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ ตำแหน่ง/ วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น/ จำนวนคร้ัง/



ราชการ วิทยฐานะ ตำแหน่ง ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี 

1 นางณัฐิกานต์  บุญวัฒนพงศ์ 56 34 ชำนาญการ ศษ.ม/ค.ม./
ปร.ด 

หลักสูตรและการสอน/ 
บริหารการศึกษา 

ผู้บริหาร 20 

2 นางปฐมพร พิมพ์สอ 53 28 ชำนาญการ ค.บ. สังคมศึกษา สังคม 20 
3 นางสาววัลย์ระวี ชวลิต 47 8 ครู คศ.1 ค.บ ธุรกิจศึกษา สังคม 20 
4 นางสาวฐิมารัตน์ กวยทอง 34 8 ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 20 
5 นางณัฐชนันท์ อู่ตุ้ม 42 6 ครู คศ.1 ค.บ. ประถมศึกษา คณิตศาสตร ์ 20 
6 นางสาวดวงพร ปัจมากร 36 8 ครู คศ.1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 2 20 
7 นางสาวอภิรดี แจ้งจิตธรรม 37 8 ครู คศ.1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 3ขวบ 20 
8 นางสาวชนิดา สรสัมฤทธ์ิ 30  5 3 ครู คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 20 
9 นางสาวดุษฎี แก้วภักดี 31 5 ครู คศ.1 กศ.บ วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ 20 
10 นางสาวบุญยดา มาดสินไชย 29 4 ครู คศ.1 ศษบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ 20 
11 นางวราพร ศูนย์รัมย ์ 42 4 ครู คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 20 
12 นางพรชนก สุนยานัย 49 3 ครู คศ.1 วท.บ. การฝึกและการจัด

กีฬา 
พลศึกษา 20 

13 นางสาวพีชญดา นรสีห์ 30 3 ครู คศ.1 ศศ.บ. ศิลปศึกษา ทัศนศิลป ์ 20 
14 นางสาวมุทิตา แคไธสง 29 3 ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 20 
15 นางนงลักษณ์ สอนธรรม 49 3 ครู คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 20 
16 นางสาวชุติมา บุญฤด ี 36 3 ครู คศ.1 ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ 20 
17 นางสาวรัชนี สิงชารี 30 2 ครู คศ.1 ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 20 
18 นายอภิสิทธ์ิ บุญอนันท์ 25 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา 20 
19 นางสาวศุภดา ศิลารัตน์ 25 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 20 
20 นางสาวปรางทอง พรสถา

พันธ์ 
25 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ 20 

21 นางสาวสุธนา สิริธนดีพันธ์ 25 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ประถมศึกษา ประถมศึกษา 20 
22 นางสาวนุชลดา รักษ์ปราชญ ์ 25 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 20 
23 นางสาวนันทิยา ศรุตเรืองชัย 25 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน 20 

ครูผูส้อน 22 คน ผู้บริหาร 1 คน 
จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด - คน คิดเป็นร้อยละ - 

 ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ตำแหน่ง จ้างด้วยเงิน 

1 นายกิตติพงศ์  กิตติวีรกุล 44 23 ค.บ. พลศึกษา ครูพิเศษพลฯ สพฐ.ขาดแคลนขั้นวิกฤต 
2 นางสาวเสาวภางค์  ผลรัตน์ 48 13 บธ.บ. บริหารธุรกิจทั่วไป ครูธุรการ สพฐ.คืนครูสู่ห้องเรียน 
3 นางอภิณห์พร  วีระจิตต ์ 67 6 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ป.1 สถานศึกษา 
4 นางสาวสุภาภรณ์  สีสา 47 7 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป บรรณารักษ ์ สถานศึกษา 
5 นายฤทธิชัย  เจียมประสูตร ์ 33 9 ศศ.บ. พลศึกษา ครูพิเศษ พลศึกษา สถานศึกษา 
6 นางสาวสุรางค์  ยอดอ่อน 49 13 บธ.บ. การตลาด เจ้าหน้าที่ห้อง

วิชาการ 
สถานศึกษา 

7 นางสาวชุตินันท์ โชติชนะรุ่งเรือง 29 6 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย สถานศึกษา 
8 นางสาวจิดรานุช  นิราราช 29 6 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย สถานศึกษา 
9 นายนัทธพงศ์ บุญทาเมือง 29 5 ค.บ. ศิลปะ ศิลปะ สถานศึกษา 
10 นางสาวจิราภรณ์ เอิบบุญ 29 5 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ สถานศึกษา 
11 นางสาววันวิสา แก้วไทรคต 27 5 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม สถานศึกษา 
12 น.ส.กัญญาภัค กาญจนครุฑ 27 5 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย สถานศึกษา 
13 Mr.Mark B Jebucion 33 11  วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ/

ปฐมวัย 
สถานศึกษา 

14 นายธนวัฒน์ ศุภอัศวกุล 28 2 ค.บ. ประถมศึกษา ประถม สถานศึกษา 
15 นายวุฒิไกร คำผุย 25 6 เดือน ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ประถม สพฐ.ขาดแคลนขั้นวิกฤต 

ลูกจ้างประจำ 
ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ประสบการณ์ วุฒ ิ วิชาเอก งานที่รับผิดชอบ/ จ้างด้วยเงิน 



ทำงาน(ปี) ตำแหน่ง 
1 นายสุนทร  สีอุ่น 54 25 ม.6 วิทย์-คณิต ช่างไม ้ช.3 ลูกจ้างประจำ 
2 นางแสงจันทร์  วงษ์ภูดร 53 26 ศศ.บ การจัดการทั่วไป

(ทรัพยากรมนุษย์) 
พนักงานธุรการ ส.4 ลูกจ้างประจำ 

3 นายโกมุท  แสนโบราณ 57 24 ป.กศ.สูง พลศึกษา ช่างปูน ช.3 ลูกจ้างประจำ 
4 นางสาวคำใบ  ศรีวะรมย ์ 52 24 ม.3 - ช่างส ีช.3/คนครัว ลูกจ้างประจำ 

5 นายศักดิ์ ปุระหล่า 57 23 ป.กศ.สูง พลศึกษา ช่างไม ้ช.3 ลูกจ้างประจำ 

6 นางเบญญาภา  ทองประสพ 56 23 ม.3 - ช่างส ีช.3 ลูกจ้างประจำ 
7 นายมานะ  บุญเลิศ 53 23 ป.6 - ช่างส ีช.3 ลูกจ้างประจำ 

  
ลูกจ้างชั่วคราว 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
ทำงาน(ปี) 

วุฒ ิ วิชาเอก งานที่รับผิดชอบ/
ตำแหน่ง จ้างด้วยเงิน 

1 นายชัชวาล  นามวงศ์ 64 40 ปวช.  ธุรการห้อง
อำนวยการ 

สถานศึกษา 

2 นางอังคณา  กลมเกลี้ยง 57 32 ป.2  คนครัว สถานศึกษา 
3 นางบุญโฮม  แสนโบราณ 53 20 ม.3  คนครัว สถานศึกษา 
4 นางประเชิญ  รปูย่อม 58 13 ป.7  ลูกจ้างตึกกรมหลวง สถานศึกษา 
5 นางวันดี  หอยแก้ว 75 12 ป.4  คนครัว สถานศึกษา 
6 นางศรีนา  จันทาพูล 58 9 ป.7  พี่เลี้ยง สถานศึกษา 
7 น.ส.สุพัตรา วัฒนสุกาญจน ์ 55 9 ป.6  พี่เลี้ยง สถานศึกษา 
8 นางคำตา  บุญอำนวย 58 5 ป.4  พี่เลี้ยง สถานศึกษา 
9 นางทวี  ทิพย์นนท ์ 42 3 ป.6  พี่เลี้ยง สถานศึกษา 
10 นางสาวนันทนา แสงสุกใส 26 3 ปวช.  พี่เลี้ยง สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนนี้ฝากถามว่า 
 สพป.กทม.เราได้ปรับองค์ประกอบในการประเมนิภายใน จาก 8 องค์ประกอบ  



เป็น 5 องค์ประกอบแล้วหรือยัง/ เพื่อเป็นแนวทางให้ รร  
 

 
เคร่ืองมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

องค์ประกอบที่ 1  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการติดตาม

ตรวจสอบ 
สภาพการดำเนินงานที่คาดหวัง เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
แหล่งข้อมูล 

1.1  ศึกษาวิเคราะห์
มาตรฐานและตัวบ่งชี้
ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามท่ี
กระทรวงศึกษา
ประกาศใช ้

□ 1. มีการศึกษา  มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน   
□ 2. วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน   
□ 3.  กำหนดผู้รับผิดชอบ 
□ 4.  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายมี 
ส่วนร่วมทุกกระบวนการ 
□ 5. มีข้ันตอนกระบวนการทำงานอย่างชัดเจน 

□ระดับ 5  ดำเนินการครบ 5 
ข้อ 
□ระดับ 4  ดำเนินการ 4 ข้อ 
□ระดับ 3  ดำเนินการ 3  ข้อ 
□ระดับ 2   ดำเนินการ 2 ข้อ 
ระดับ 1  ดำเนินการ 1 ข้อ 

□คำสั่งโรงเรียน 
□หนังสือเชิญ
ประชุม 
□บันทึกการ
ประชุม 
□สัมภาษณ์
ผู้บริหาร ครู 
ผู้เก่ียวข้อง 
อื่น ๆ ระบุ 

1.2  พิจารณา
สาระสำคัญที่จะกำหนด
ในมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่
สะท้อน   
อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา   

□ 1.  มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศใช้   
□ 2.  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการกำหนดจุดเน้น จุดเด่น  
□ 3.  สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของ
สถานศึกษา   
□ 4.  ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
□ 5.  ได้รับการเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด 

□ ระดับ 5 ดำเนินการครบ 5 
ข้อ 
□ ระดับ 4  ดำเนินการ 4 ข้อ 
□ ระดับ 3 ดำเนินการ 3  ข้อ 
□ ระดับ 2  ดำเนินการ 2 ข้อ 
□ ระดับ 1  ดำเนินการ 1 ข้อ 
 
 

□ประกาศ
โรงเรียน 
□ มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
□ อื่น ๆ ระบุ 



ง 
สรุปผลการประเมิน  องค์ประกอบที่ 1  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
คะแนนเฉลี่ย (1.1+ 1.2 +1.3+ 1.4) ÷ 4 =……………………………… 
 
   □ ระดับ 5  ดีเยี่ยม (4.50 - 5.00) □ ระดับ 4  ดีมาก  (3.75 - 4.49)   □ ระดับ 3  ดี  (3.00 - 3.74)  

 □ ระดับ 2  พอใช้ (2.50 - 2.99)      □ ระดับ 1 ปรับปรุง (0.00 - 2.49) 
ข้อเสนอแนะ องค์ประกอบที่ 1  ……………………………… 
องค์ประกอบที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ 
                      สถานศึกษา 

ประเด็นการติดตาม
ตรวจสอบ 

สภาพการดำเนินงานที่มุ่งหวัง เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

แหล่งข้อมูล 

2.1  ศึกษาวิเคราะห์
สภาพปัญหาและความ
ต้องการจำเป็นของ
สถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบโดย ใช้ข้อมูลตาม
สภาพจริง   

□ 1.  มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และ
ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา 
□ 2. มีการทำงานอย่างเป็นระบบ 
□ 3. ใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย  
□ 4. มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง
ครบถ้วนทันสมัย ท้ังจากแหล่งข้อมูล เอกสาร 
5. มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วน
ทันสมัย จากผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย 

□ระดับ 5 ดำเนินการครบ 
5 ข้อ 
□ระดับ 4 ดำเนินการ 4 ข้อ 
ระดับ 3 ดำเนินการ 3  ข้อ 
□ระดับ 2 ดำเนินการ 2 ข้อ 
□ระดับ 1 ดำเนินการ 1 ข้อ 
 

□คำสั่งมอบหมาย
งานของโรงเรียน 
□บันทึกการประชุม
ของโรงเรียน 
□เอกสารหลักฐาน
การSWOT หรือ
เทคนิคอื่นๆ ระบุ 

2.2  กำหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจและเป้าหมายด้าน
ต่างๆโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพ
ผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพ
ความสำเร็จอย่างชัดเจน
และเป็นรูปธรรมโดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

□ 1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายด้าน
ต่างๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาท่ี
ถูกต้อง  
□ 2. มีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วนและทันสมัย  
□ 3. มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
□ 4. สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจน
และเป็นรูปธรรม  
□ 5. ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

□ระดับ 5 ดำเนินการครบ 
5 ข้อ 
□ระดับ 4 ดำเนินการ 4 ข้อ 
□ระดับ 3 ดำเนินการ 3  
ข้อ 
□ระดับ 2  ดำเนินการ 2 
ข้อ 
□ระดับ 1 ดำเนินการ 1 ข้อ 
 

□ วิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา 
□ อื่น ๆ ระบุ 

2.3  กำหนดวิธีการ
ดำเนินงานกิจกรรม
โครงการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการ 

□ 1. มีการกำหนดวิธีการดำเนินงาน ทุก
กิจกรรม โครงการ  
□ 2. สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
□ 3. ใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือ
ข้อมูลที่อ้างอิงได้  ครอบคลุม    

□ระดับ 5  ดำเนินการครบ 
5 ข้อ 
□ระดับ 4  ดำเนินการ 4 
ข้อ 
□ระดับ 3 ดำเนินการ 3  
ข้อ 

□แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 
□เอกสารงานวิจัย
ของสถานศึกษา 
□ อื่น ๆ ระบุ 

ประเด็นการติดตาม
ตรวจสอบ 

สภาพการดำเนินงานที่คาดหวัง เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

แหล่งข้อมูล 

1.4  การประกาศค่า
เป้าหมายแต่ละ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้
ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้กลุ่ม
ผู้เก่ียวข้องทั้งภายใน
และภายนอกรับทราบ 

□ 1.  จัดทำประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  
□ 2. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
□ 3.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เก่ียวข้องภายในได้
รับทราบ 
□ 4. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เก่ียวข้องภายนอก
สถานศึกษาได้รับทราบ 
□ 5. ด้วยวิธีการหลากหลาย 

□ ระดับ 5  ดำเนินการครบ 
5 ข้อ 
□ ระดับ 4  ดำเนินการ 4 
ข้อ 
□ ระดับ 3 ดำเนินการ 3  
ข้อ 
□ ระดับ 2  ดำเนินการ 2 
ข้อ 
 ระดับ 1  ดำเนินการ 1 ข้อ 

□ประกาศค่า
เป้าหมาย
ความสำเร็จของ
มาตรฐานและตัว
บ่งชี ้
□หลักฐานการ
ประชาสัมพันธ์ 
□ อื่น ๆ ระบุ 



วิจัยหรือผลการวิจัยหรือ
ข้อมูลที่อ้างอิงได้ให้ครบ
คลุมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้การ
ส่งเสริมการเรียนรู้และ
การวัดและประเมินผล
การพัฒนาบุคลากรและ
การบริหารจัดการเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตาม
มาตรฐานที่กำหนดไว้ 
 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้และ
การส่งเสริมการเรียนรู ้
□ 4. มีการวัดและประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรและการบริหารจัดการ 
□ 5. บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 
 

□ระดับ 2  ดำเนินการ 2 
ข้อ 
□ระดับ 1  ดำเนินการ 1 
ข้อ 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการติดตาม
ตรวจสอบ 

สภาพการดำเนินงานที่มุ่งหวัง เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

แหล่งข้อมูล 

2.4  กำหนดแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถ่ินจาก
ภายนอกท่ีให้การ
สนับสนุนทางวิชาการ 

□ 1. มีการสำรวจแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 
□ 2. มีการสำรวจแหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา 
□ 3. มีการสำรวจแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
□ 4. จัดทำข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ 
□ 5. วางแผนเพ่ือเตรียมการและใช้ประโยชน์ใน
การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน 

□ระดับ 5  ดำเนินการครบ 
5 ข้อ 
□ระดับ 4  ดำเนินการ 4 
ข้อ 
□ระดับ 3 ดำเนินการ 3  
ข้อ 
□ระดับ 2  ดำเนินการ 2 
ข้อ 
□ระดับ 1  ดำเนินการ 1 
ข้อ 

 

□ข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 
อื่น ๆ ระบุ 

2.5  กำหนดบทบาท
หน้าท่ีอย่างชัดเจนให้
บุคลากรของสถานศึกษา
และผู้เรียนร่วมรับผิดชอบ
และดำเนินงานตามท่ี
กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

□ 1. กำหนดบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจน 
ครอบคลุม โครงสร้างการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา 
□ 2. ผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายหมายและแนวปฏิบัติของสถานศึกษา  
□ 3. มีการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด  
□ 4. ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
□ 5. ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ 

□ระดับ 5  ดำเนินการครบ 
5 ข้อ 
□ระดับ 4  ดำเนินการ 4 
ข้อ 
□ระดับ 3 ดำเนินการ 3  
ข้อ 
□ระดับ 2  ดำเนินการ 2 
ข้อ 
□ระดับ 1  ดำเนินการ 1 
ข้อ 
 

□คำสั่งมอบหมาย
งานของโรงเรียน 
□คู่มือการ
ปฏิบัติงานของ
โรงเรียน 
อื่น ๆ ระบุ 

2.6  กำหนดบทบาท
หน้าท่ีและแนวทางการมี
ส่วนร่วมของบิดามารดา
ผู้ปกครององค์กร  
หน่วยงาน ชุมชนและ
ท้องถ่ิน 

□ 1. มีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีในการมีส่วน
ร่วมของบิดามารดาและผู้ปกครอง 
□ 2. มีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีในการมีส่วน
ร่วมขององค์กร หน่วยงาน ชุมชนและท้องถ่ิน 
□ 3. มีการกำหนดแนวทางในการมีส่วนร่วม
ของบิดามารดาและผู้ปกครอง  
□ 4. มีการกำหนดแนวทางในการมีส่วนร่วม
ของ องค์กร หน่วยงาน ชุมชนและท้องถ่ิน  

□ระดับ 5  ดำเนินการครบ 
5 ข้อ 
□ระดับ 4  ดำเนินการ 4 
ข้อ 
□ระดับ 3 ดำเนินการ 3  
ข้อ 
□ระดับ 2  ดำเนินการ 2 
ข้อ 

□คำสั่งมอบหมาย
งานของโรงเรียน 
□บันทึกการประชุม
ของโรงเรียน 
□คู่มือการ
ปฏิบัติงานของ
โรงเรียน 
อื่น ๆ ระบุ 



5. บริหารจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารบุคคล และด้านบริหาร
ทั่วไปอย่างชัดเจน 

□ระดับ 1  ดำเนินการ 1 
ข้อ 
 

2.7  กำหนดการใช้
งบประมาณและ
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพให้
สอดคล้องกับกิจกรรม
โครงการ 

□ 1. มีการกำหนดการใช้งบประมาณ ด้าน
บุคลากร อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
□ 2. มีการกำหนดการใช้งบประมาณ ด้านวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมืออย่างประหยัดและคุ้มค่า 
3. มีการกำหนดการใช้งบประมาณ เป็นไปตาม
เงื่อนไขเวลาท่ีกำหนด 
□ 4. บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
ทุกโครงการและกิจกรรม 
□ 5. มีสรุปการใช้งบประมาณท่ีชัดเจน 

□ระดับ 5  ดำเนินการครบ 
5 ข้อ 
□ระดับ 4  ดำเนินการ 4 
ข้อ 
□ระดับ 3 ดำเนินการ 3  
ข้อ 
□ระดับ 2  ดำเนินการ 2 
ข้อ 
ระดับ 1  ดำเนินการ 1 ข้อ 

□บันทึกการประชุม
ของโรงเรียน 
□แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
อื่น ๆ ระบุ 

2.8  เสนอแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ 

□ 1. มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
□ 2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ 
□ 3. ผู้มีส่วนเก่ียวข้องรับรู้ร่วมกันอย่าง
กว้างขวาง 
□ 4. มีระบบการทำงานและข้ันตอนที่ชัดเจน 
□ 5. แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 

□ระดับ 5  ดำเนินการครบ 
5 ข้อ 
□ระดับ 4  ดำเนินการ 4 
ข้อ 
□ระดับ 3 ดำเนินการ 3  
ข้อ 
□ระดับ 2  ดำเนินการ 2 
ข้อ 
□ระดับ 1  ดำเนินการ 1 
ข้อ 

□บันทึกการประชุม
ของโรงเรียน 
□เอกสารการให้
ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
อื่น ๆ ระบุ 

2.9 จัดทำแผนทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

□ 1. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  
□ 2. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
□ 3. ทุกแผนงานโครงการ กิจกรรมครอบคลุม
ตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
□ 4. โครงการ/กิจกรรมสอดคล้องกับนโยบายที่
สำคัญ 
□ 5. โครงการ/กิจกรรมสอดคล้องกับความ
ต้องการจำเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

□ระดับ 5  ดำเนินการครบ 
5 ข้อ 
□ระดับ 4  ดำเนินการ 4 
ข้อ 
□ระดับ 3 ดำเนินการ 3  
ข้อ 
□ระดับ 2  ดำเนินการ 2 
ข้อ 
□ระดับ 1  ดำเนินการ 1 
ข้อ 
 
 

□แผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
□ อื่น ๆ ระบุ 

2.10  กำหนดปฏิทินการ
นำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีสู่การปฏิบัติที่
ชัดเจน 

□ 1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 
□ 2. มีการกำหนดปฏิทินการทำงาน 
□ 3. มีแผนกำกับติดตามการดำเนินงานของ
แผนปฏิบัติการประจำป ี
□ 4. มีการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ครบถ้วนในทุกโครงการ/กจิกรรม  
□ 5. ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

□ระดับ 5  ดำเนินการครบ 
5 ข้อ 
□ระดับ 4  ดำเนินการ 4 
ข้อ 
□ระดับ 3 ดำเนินการ 3  
ข้อ 
□ระดับ 2  ดำเนินการ 2 
ข้อ 
□ระดับ 1  ดำเนินการ 1 
ข้อ 
 

□ปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของ
โรงเรียน 
□ อื่น ๆ ระบุ 



2.11  เสนอแผนปฏิบัติ
การประจำปีต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ 

□ 1. มีการเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
□ 2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ 
□ 3. ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายรับรู้ร่วมกันอย่าง
กว้างขวาง 
□ 4. มีระบบและข้ันตอนการทำงานที่ชัดเจน 
□ 5. แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 

□ระดับ 5  ดำเนินการครบ 
5 ข้อ 
□ระดับ 4  ดำเนินการ 4 
ข้อ 
□ระดับ 3 ดำเนินการ 3  
ข้อ 
□ระดับ 2  ดำเนินการ 2 
ข้อ 
□ระดับ 1  ดำเนินการ 1 
ข้อ 
 

□เอกสารการให้
ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
อื่น ๆ ระบุ 

 
สรุปผลการประเมิน  องค์ประกอบที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตาม                                            
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย (2.1+ 2.2 +2.3+ 2.4+2.5+2.6 +2.7+2.8+2.9+ 2.10 +2.11+) ÷ 11 =……………………………. 

  □ ระดับ 5  ดีเยี่ยม (4.50-5.00) □ ระดับ 4  ดีมาก  (3.75-4.49)   □ ระดับ 3  ดี  (3.00-3.74)  
  □ ระดับ 2  พอใช้ (2.50-2.99)     □ ระดับ 1 ปรับปรุง (0.00-2.49) 

ข้อเสนอแนะ องค์ประกอบที่ 2 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการติดตาม
ตรวจสอบ 

สภาพการดำเนินงานที่มุ่งหวัง เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

แหล่งข้อมูล 

3.1 กำหนดผู้รับผิดชอบ
ในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา 

□ 1. มีผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
□ 2. มีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการ
ติดตามตรวจสอบ 
□ 3. มีการมอบหมายงานตามความรู้
ความสามารถ 
□ 4. ร่วมกันวางแผนกำหนดภารกิจและปฏิทิน
การติดตามตรวจสอบ 
□ 5. มีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ 

□ระดับ 5  ดำเนินการครบ 
5 ข้อ 
□ระดับ 4  ดำเนินการ 4 
ข้อ 
□ระดับ 3 ดำเนินการ 3  
ข้อ 
□ระดับ 2  ดำเนินการ 2 
ข้อ 
□ระดับ 1  ดำเนินการ 1 
ข้อ 
 

□คำสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
□บันทึกการประชุม 
□แผนการติดตาม
ตรวจสอบ 
อื่น ๆ ระบุ 

3.2 ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาท้ัง
ระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาอย่างน้อย
ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

□1. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา 
□2. แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมโครงการ 
□3. มีวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 
□4. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 
5. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

□ระดับ 5 ดำเนินการครบ 
5 ข้อ 
□ระดับ 4  ดำเนินการ 4 
ข้อ 
□ระดับ 3 ดำเนินการ 3  
ข้อ 
□ระดับ 2  ดำเนินการ 2 
ข้อ 
□ระดับ 1  ดำเนินการ 1 

□เครื่องมือติดตาม 
ตรวจสอบ 
□บันทึกภาพถ่าย  
วีดิทัศน์ 
อื่น ๆระบุ 



ข้อ 
 

3.3 รายงานและนำผล
การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงพัฒนา 

□1. สถานศึกษามีการจัดทำรายงานเสนอต่อ
ผู้เก่ียวข้อง 
□2. ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
□3. นำผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผน
ดำเนินงานปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ 
□4. นำผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผน
ดำเนินงานปรับปรุงและการจัดการเรียนการ
สอน 
5. นำผลการติดตามตรวจสอบไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

□ระดับ 5 ดำเนินการครบ 
5 ข้อ 
□ระดับ 4  ดำเนินการ 4 
ข้อ 
□ระดับ 3 ดำเนินการ 3  
ข้อ 
□ระดับ 2  ดำเนินการ 2 
ข้อ 
ระดับ 1  ดำเนินการ 1 ข้อ 

□สรุปผลการ
ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพฯ 
อื่น ๆ ระบุ 

3.4 เตรียมการและให้
ความร่วมมือในการ
ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

1.สถานศึกษามีการเตรียมการอย่างเป็นระบบ 
2.มีข้อมูลเอกสารหลักฐานร่องรอยการ
ดำเนินงานต่างๆ 
3. แสดงข้อมูลได้ครบถ้วน ชัดเจน สมบูรณ์ ทุก
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
4. ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกคนให้ความร่วมมือในการ
ติดตาม 
5. ได้รับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

□ระดับ 5 ดำเนินการครบ 
5 ข้อ 
□ระดับ 4  ดำเนินการ 4 
ข้อ 
□ระดับ 3 ดำเนินการ 3  
ข้อ 
□ระดับ 2  ดำเนินการ 2 
ข้อ 
ระดับ 1  ดำเนินการ 1 ข้อ 

□บันทึกการประชุม 
อื่น ๆ ระบุ 

สรุปผลการประเมิน  องค์ประกอบที่ 3  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา      
คะแนนเฉลี่ย (3.1+ 3.2 +3.3+ 3.4) ÷ 4 =……………………………  

  □ ระดับ 5  ดีเยี่ยม (4.50-5.00) □ ระดับ 4  ดีมาก  (3.75-4.49)   □ ระดับ 3  ดี  (3.00-3.74)  
  □ ระดับ 2  พอใช้ (2.50-2.99)     □ ระดับ 1 ปรับปรุง (0.00-2.49) 

ข้อเสนอแนะ องค์ประกอบที่ 3 ………………………………………………………………… 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 4 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ประเด็นการติดตาม
ตรวจสอบ 

สภาพการดำเนินงานที่มุ่งหวัง เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

แหล่งข้อมูล 

4.1 ให้มีคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน
อย่างน้อย  3  คน ท่ี
ประกอบด้วย  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดข้ึน
ทะเบียนไว้อย่างน้อย 1 
คน เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมิน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอย่างน้อยปี
ละ  1 ครั้ง 

□ 1. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน  อย่างน้อย  3  คน 
□ 2.มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการข้ึนทะเบียนจาก
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย 1 คน 
□ 3. มีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการอย่างชัดเจน 
□ 4. ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอย่างน้อย ปีละ  1  ครั้ง 
□ 5. ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ครู และผู้เก่ียวข้อง 

ระดับ 5  ดำเนินการครบ 5 
ข้อ 
□ระดับ 4  ดำเนินการ 4 
ข้อ 
□ระดับ 3 ดำเนินการ 3  
ข้อ 
□ระดับ 2  ดำเนินการ 2 
ข้อ 
ระดับ 1  ดำเนินการ 1 ข้อ 

□คำสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
□บันทึกการประชุม 
□แผนการประเมิน
คุณภาพ 
อื่น ๆ ระบุ 

4.2 ดำเนินการประเมิน 1. มีการกำหนดกรอบแนวทางการประเมิน □ระดับ 5  ดำเนินการครบ □บันทึกการประชุม 



คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยใช้
วิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลายและ
เหมาะสม 

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. มีการวางแผนการประเมินคุณภาพภายในที่
ชัดเจน 
3. มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา 
5. ใช้วิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสม 

5 ข้อ 
□ระดับ 4  ดำเนินการ 4 
ข้อ 
□ระดับ 3 ดำเนินการ 3  
ข้อ 
□ระดับ 2  ดำเนินการ 2 
ข้อ 
ระดับ 1  ดำเนินการ 1 ข้อ 

□เครื่องมือการ
ประเมินคุณภาพ 
อื่น ๆ ระบุ 

สรุปผลการประเมิน  องค์ประกอบที่ 4 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา       
คะแนนเฉลี่ย (4.1+ 4.2 ) ÷ 2 =………………. 
   □ ระดับ 5  ดีเยี่ยม (4.50-5.00) □ ระดับ 4  ดีมาก  (3.75-4.49)   □ ระดับ 3  ดี  (3.00-3.74)  

 □ ระดับ 2  พอใช้ (2.50-2.99)     □ ระดับ 1 ปรับปรุง (0.00-2.49) 
ข้อเสนอแนะ องค์ประกอบที่ 4  …………………………………………………………… 
 
องค์ประกอบที่ 5 การจัดทำรายงานประจำปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ประเด็นการติดตาม
ตรวจสอบ 

สภาพการดำเนินงานที่มุ่งหวัง เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

แหล่งข้อมูล 

5.1 สรุปและจัดทำ
รายงานประจำปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาท่ี
สะท้อนคุณภาพผู้เรียน
และผลสำเร็จของการ
บริหารจัดการศึกษาตาม
รูปแบบที่หน่วยงานต้น
สังกัดกำหนด 

□ 1. สรุปและจัดทำรายงานประจำปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
□ 2. สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของ
การบริหารจัดการศึกษา 
□ 3. ชัดเจน ครอบคลุมตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
□ 4. ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 
□ 5. ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุก
งาน 

□ระดับ 5  ดำเนินการครบ 
5 ข้อ 
□ระดับ 4  ดำเนินการ 4 
ข้อ 
□ระดับ 3 ดำเนินการ 3  
ข้อ 
□ระดับ 2  ดำเนินการ 2 
ข้อ 
ระดับ 1  ดำเนินการ 1 ข้อ 

□รายงานการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
อื่น ๆ ระบุ 

5.2 นำเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ให้ความเห็นชอบ 

□ 1. มีการตรวจสอบคุณภาพของรายงาน 
□ 2.รายงานมีความชัดเจนและสมบูรณ์ 
□ 3. เสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
□ 4. เป็นระบบ 
□ 5. ตามช่วงเวลาท่ีกำหนด (ภายในเดือน
เมษายน) 

□ระดับ 5  ดำเนินการครบ 
5 ข้อ 
□ระดับ 4  ดำเนินการ 4 
ข้อ 
□ระดับ 3 ดำเนินการ 3  
ข้อ 
□ระดับ 2  ดำเนินการ 2 
ข้อ 
ระดับ 1  ดำเนินการ 1 ข้อ 

เอกสารหลักฐานการ
ให้ความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
อื่น ๆ ระบุ 



5.3 เผยแพร่รายงานต่อ
สาธารณชน  หน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

□ 1. มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 
□ 2. ใช้วิธีการที่หลากหลาย 
□ 3. เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด   
□ 4. รวบรวมข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะจากผู้
ได้รับการเผยแพร่เพ่ือนำไปใช้สำหรับการ
พัฒนาการจัดการศึกษา 
□ 5.นำข้อคิดเห็น ข้อแสนอแนะไปพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

□ระดับ 5  ดำเนินการครบ 
5 ข้อ 
□ระดับ 4  ดำเนินการ 4 
ข้อ 
□ระดับ 3 ดำเนินการ 3  
ข้อ 
□ระดับ 2  ดำเนินการ 2 
ข้อ 
ระดับ 1  ดำเนินการ 1 ข้อ 

□เอกสาร เว็บไซต์ 
เอกสารหรือสื่อต่าง 
ๆ ที่สรุปเพ่ือเผยแพร่
การประเมินคุณภาพ
ภายใน 
□บันทึกความ
คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้
ได้รับการเผยแพร่ 
อื่น ๆ ระบุ 

 
สรุปผลการประเมิน  องค์ประกอบที่ 5 การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน     
คะแนนเฉลี่ย (5.1+ 5.2+5.3) ÷ 3 =………………. 
    □ ระดับ 5  ดีเยี่ยม (4.50-5.00) □ ระดับ 4  ดีมาก  (3.75-4.49)   □ ระดับ 3  ดี  (3.00-3.74)  
                         □ ระดับ 2  พอใช้ (2.50-2.99)      □ ระดับ 1 ปรับปรุง (0.00-2.49) 
 

สรุปผลการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
โรงเรียน............................................................. กลุ่มโรงเรียน....................................  

 
องค์ประกอบประเด็นการติดตามตรวจสอบ คะแนน

เฉลี่ย 
ระดับคุณภาพ แปล

ความห
มาย 

องค์ประกอบที่ 1  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
องค์ประกอบที่ 2  การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้น
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

   

องค์ประกอบที่ 3  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา    
องค์ประกอบที่ 4 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา          
องค์ประกอบที่ 5 การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน         

ผลการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยรวม (1+2+3+4+5÷ 5) 

   

 
สรุปผลการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
โรงเรียน.................................................มีคะแนนเฉลี่ยรวม...........ระดับคุณภาพ...............  
   □ ระดับ 5  ดีเย่ียม (4.50-5.00) □ ระดับ 4  ดีมาก  (3.75-4.49)   □ ระดับ 3  ดี  (3.00-3.74)  

  □ ระดับ 2  พอใช้ (2.50-2.99)     □ ระดับ 1 ปรับปรุง (0.00-2.49) 



สสสนนกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขนขนพพขนฐสน กระทรวงศศกษสธธกสร

รสยงสนผลกสรประเมธนควสมสสมสรถดดสนกสรออสนของผผดเรรยน (Reading Test: RT)

ชนขนประถมศศกษสปปทรท 1 ปปกสรศศกษส 2562

ฉบนบทรท 1 แบบสรรปรสยงสนผลกสรประเมธนของโรงเรรยน (R-School01)

ผลกสรประเมธนควสมสสมสรถดดสนกสรออสนของผผดเรรยน (Reading Test : RT)

1. ขดอมผลโรงเรรยน

ภสค :

จนงหวนด :

จสสนวนนนกเรรยนทรทเขดสสอบ 

ศศกษสธธกสรภสค 

อสสเภอ :

ศศกษสธธกสรจนงหวนด :

ทรทตนขงโรงเรรยน :

ชพทอโรงเรรยน :รหนสโรงเรรยน :

ขนสดโรงเรรยน :

สสสนนกงสนเขตพพขนทรทกสรศศกษส 

สนงกนด :

1010720007 อนนบาลววดปรรนายก

ขนาดใหญญ ในเมมอง เขตพระนคร กรนงเทพมหานคร

สพป.กรนงเทพมหานคร กรนงเทพมหานคร สสานวกงานศศกษาธรการภาค 2 กรนงเทพมหานคร

สสานวกงานคณะกรรมการการศศกษาขวขนพมขนฐาน 49 คน(ปกตร : 39 คน, พรเศษ : 10 คน, Walk-in : 0 คน)

2. คะแนนผลกสรประเมธนกสรออสน

ดดสน
คะแนนเฉลรทยรดอยละจสสแนกตสมสนงกนด

เขตพพขนทรท จนงหวนด ประเทศสนงกนดศศกษสธธกสรภสคโรงเรรยน

คะแนนเฉลรทยรดอยละ

S.D.  8.74

 75.29

 13.10

 77.15

 13.64

 77.01

 13.98

 74.93

 14.23  14.61

 68.50 67.49
กสรออสนออกเสรยง

คะแนนเฉลรทยรดอยละ

S.D.  8.38

 64.87

 9.85

 77.82

 10.16

 77.75

 10.26

 76.64

 10.33  10.60

 72.81 72.51
กสรออสนรผดเรพทอง

คะแนนเฉลรทยรดอยละ

S.D.  16.46

 70.08

 21.57

 77.49

 22.28

 77.38

 22.60

 75.79

 22.76  23.46

 70.66 70.00
รวม 2 ดดสน

3. กรสฟเปรรยบเทรยบคะแนนผลกสรประเมธนกสรออสนของโรงเรรยน กนบเขตพพขนทรท จนงหวนด ศศกษสธธกสรภสค สนงกนด และประเทศ

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

การอญานออกเสสยง การอญานรรร เรมร อง รวม 2 ดราน

สวงกวด ประเทศ เขตพมขนทสร จวงหววด ศศกษาธรการภาค โรงเรสยน

4. ตสรสงแสดงจสสนวนและรดอยละนนกเรรยน จสสแนกตสมระดนบครณภสพ

ดดสน

จสสนวน รดอยละ จสสนวน รดอยละ จสสนวน รดอยละ จสสนวน รดอยละ

ดรมสก

จสสนวนและรดอยละนนกเรรยน จสสแนกตสมระดนบครณภสพ (ยกเวดนเดดกพธเศษ และ  Walk-in)

ดร พอใชด ปรนบปรรง

กสรออสนออกเสรยง 21  53.84 14  35.89 4  10.25 0  0.00

กสรออสนรผดเรพทอง 13  33.33 16  41.02 10  25.64 0  0.00

รวม 2 ดดสน 18  46.15 15  38.46 6  15.38 0  0.00

1/2School01



สสสนนกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขนขนพพขนฐสน กระทรวงศศกษสธธกสร

รสยงสนผลกสรประเมธนควสมสสมสรถดดสนกสรออสนของผผดเรรยน (Reading Test: RT)

ชนขนประถมศศกษสปปทรท 1 ปปกสรศศกษส 2562

ฉบนบทรท 1 แบบสรรปรสยงสนผลกสรประเมธนของโรงเรรยน (R-School01)
5. คะแนนผลกสรประเมธนกสรออสน รสยดดสนและประเภทของคสส

ดรมสกดรพอใชด

ระดนบครณภสพ

ปรนบปรรง

คะแนน

รดอยละ
ดดสน

รดอยละของ

นร. ทรทออสนออก

กสรออสนออกเสรยง  75.29 n

n1. กสรออสนคสส  71.15

ประเภทของคสส คสาอญาน

 41.021.1 สระเดสรยว/ไมญมสตววสะกด n  41.02เยอะแยะ

 76.921.2 สระเดสรยว/ตววสะกดไมญตรงมาตรา n  76.92โอกาส

 35.891.3 สระเดสรยว/ตววสะกดไมญตรงมาตรา n  35.89เทศบาล

 76.921.4 สระเดสรยวเปลสรยนรรป/ตววสะกดตรงมาตรา n  76.92ตญอเตรม

 94.871.5 สระเดสรยวเปลสรยนรรป/ตววสะกดไมญตรงมาตรา n  94.87สววสดส

 58.971.6 สระเดสรยวเปลสรยนรรป/ตววสะกดไมญตรงมาตรา n  58.97รางววล

 87.171.7 สระเกรน/ไมญมสตววสะกด n  87.17เชราคสรา

 94.871.8 สระเกรน/มสรรปวรรณยนกตต n  94.87ไขญเจสยว

 82.051.9 สระเกรน/ตววสะกดไมญตรงมาตรา n  82.05นสขาซนป

 84.611.10 สระประสม/อวกษรนสา n  84.61สสเหลมอง

 82.051.11 สระประสม/อวกษรนสา n  82.05เหรสยญทอง

 56.411.12 สระประสมลดรรป/ตววสะกดตรงมาตรา n  56.41งญวงเหงา

 76.921.13 สระลดรรป/อวกษรนสา n  76.92ชญวยเหลมอ

 87.171.14 อวกษรควบแทร/ไมญมสรรปวรรณยนกตต n  87.17ความครด

 94.871.15 อวกษรควบแทร/ตววสะกดตรงมาตรา n  94.87กลวบบราน

 53.841.16 อวกษรควบแทร/ตววสะกดตรงมาตรา n  53.84เครมรองหมาย

 33.331.17 อวกษรควบไมญแทร/ตววสะกดตรงมาตรา n  33.33รวบทราบ

 92.301.18 ตววสะกดตรงมาตรา/มสรรปวรรณยนกตต n  92.30กกวยเตสตยว

 74.351.19 ตววสะกดไมญตรงมาตรา/ไมญมสรรปวรรณยนกตต n  74.35วาดภาพ

 38.461.20 ตววสะกดไมญตรงมาตรา/ไมญมสรรปวรรณยนกตต n  38.46บรรษวท

n2. กสรออสนประโยค  74.35

n3. กสรออสนขดอควสม  78.30

กสรออสนรผดเรพทอง  64.87 n

n1. กสรออสนคสส  85.51

n2. กสรออสนประโยค  54.35

n3. กสรออสนขดอควสม  44.61

รวม 2 ดดสน  70.08 n

6. เกณฑฑกสรตนดสธนระดนบครณภสพในแตอละดดสน

ชอวงคะแนนและคะแนนรดอยละในแตอละระดนบครณภสพ

คะแนน

ระดนบครณภสพ

รดอยละ คะแนน รดอยละ คะแนน รดอยละ

รวม 2 ดดสนกสรออสนออกเสรยง กสรออสนรผดเรพทอง

75 - 10075 - 10075 - 10037.5 - 5037.5 - 50 75 - 100ดสมาก

50 - 74.9950 - 74.9950 - 74.9925 - 37.4925 - 37.49 50 - 74.99ดส

25 - 49.9925 - 49.9925 - 49.9912.5 - 24.9912.5 - 24.99 25 - 49.99พอใชร

0 - 24.990 - 24.990 - 24.990 - 12.490 - 12.49 0 - 24.99ปรวบปรนง

2/2School01



รายงานผลการประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT)
ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3 ปปการศศกษา 2562

ฉบชบทรท 1 แบบสรคปรายงานผลการทดสอบของของโรงเรรยน (School01)

สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ

1. ขผอมผลโรงเรรยน

ภาค :

จชงหวชด :

จสานวนนชกเรรยนทรทเขผาสอบทชชงหมด :ศศกษาธมการภาค :

อสาเภอ :
ศศกษาธมการจชงหวชด :

ทรทตชชงโรงเรรยน :
ชพทอโรงเรรยน :รหชสโรงเรรยน : ขนาดโรงเรรยน :

สสานชกงานเขตพพชนทรทการศศกษา :
สชงกชด :

1010720007 อนนบาลววดปรรนายก ขนาดใหญญ
ในเมมอง เขตพระนคร กรนงเทพมหานคร

สพป.กรนงเทพมหานคร กรนงเทพมหานคร

สสานวกงานศศกษาธรการภาค 2
กรนงเทพมหานครสสานวกงานคณะกรรมการการศศกษาขวขนพมขนฐาน

54 คน(ปกตร : 51 คน, พรเศษ : 3 คน, Walk-in : 0 คน)

2. คะแนนสอบ NT

ดผาน

คะแนนเฉลรทยรผอยละจสาแนกตามสชงกชด

เขตพพชนทรท จชงหวชด ประเทศสชงกชดศศกษาธมการภาค
โรงเรรยน

(N=40) (N=710) (N=1,615) (N=30,639)(N=26,788)

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

ลสาดชบทรท

 20.54

 55.13

 21.49

 58.58

 20.18

 46.15

 97

 19.86

 46.03

 19.97  19.99

 44.94

 242  5,754

 45.64

 6,190

ดผานคณมตศาสตรร (Mathematics)

 14

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

ลสาดชบทรท

 19.23

 61.91

 18.25

 57.98

 18.62

 50.71

 58

 18.42

 49.88

 17.71  18.19

 46.46

 113  1,775

 46.00

 1,991

ดผานภาษาไทย (Thai Language)

 4

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

ลสาดชบทรท

 37.18

 58.52

 36.50

 58.29

 35.52

 48.43

 67

 34.95

 47.96

 34.48  34.97

 45.70

 148  3,275

 45.82

 3,568

รวมความสามารถทชชง 2 ดผาน

 6

3. กราฟเปรรยบเทรยบผลคะแนน NT ของโรงเรรยน เขตพพชนทรท  ตชนสชงกชด ศศกษาธมการจชงหวชด ศศกษาธมการภาค และประเทศ  
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ความสามารถดดานคณรตศาสตรร ความสามารถดดานภาษาไทย รวม 2 ดดาน

โรงเรรยน เขตพมขนทรท จวงหววด ศศกษาธรการภาค สวงกวด ประเทศ

4. ตารางแสดงจสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ

ดผาน

จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ

ดรมาก

จสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ (ยกเวผนเดดกพมเศษ และ  Walk-in)

ดร พอใชผ ปรชบปรคง

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร 14  27.45 16  31.37 18  35.29 3  5.88

ความสามารถดผานภาษาไทย 20  39.21 20  39.21 5  9.80 6  11.76

รวม 2 ดผาน 13  25.49 25  49.01 8  15.68 5  9.80

หมายเหตน : จสานวนนวกเรรยนทรทเขดาสอบในแตญละดดานอาจมรจสานวนไมญเทญากวบนวกเรรยนทรทเขดาสอบทวขงหมดและอาจไมญเทญากวนทวขง 2 ดดาน เนมทองจากมรผผดเขดาสอบบางคนเขดาสอบเพรยงวรชาใดวรชาหนศทง

1/2School01



สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ
สสานชกทดสอบทางการศศกษา

การประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT) ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3

5. คะแนนการประเมมนรายดผานและรายมาตรฐาน

ดรมากดรพอใชผ
ระดชบคคณภาพ

ปรชบปรคง
คะแนน

รผอยละ
ดผาน

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร  55.13 n

 71.89 ค 1.1 เขดาใจถศงความหลากหลายของการแสดงจสานวนและการใชดจสานวนในชรวรตจรรง nมาตรฐาน
 68.621. ป.3/1 เขรยนและอญานตววเลขฮรนดผอารบรก ตววเลขไทย และตววหนวงสมอแสดงปรรมาณของสรทงของหรมอจสานวนนวบทรทไมญเกรนหนศทงแสนและศผนยร n

 73.522. ป.3/2 เปรรยบเทรยบและเรรยงลสาดวบ จสานวนนวบไมญเกรนหนศทงแสนและศผนยร n

 47.13 ค 1.2 เขดาใจถศงผลทรทเกรดขศขนจากการดสาเนรนการของจสานวนและความสวมพวนธรระหวญาง การดสาเนรนการตญาง ๆ และใชดการดสาเนรนการในการแกดปปญหา nมาตรฐาน
 37.251. ป.3/1 บวก ลบ คผณ หาร และบวก ลบ คผณ หารระคนของจสานวนนวบไมญเกรนหนศทงแสนและศผนยร พรดอมทวขงตระหนวกถศงความสมเหตนสมผลของคสาตอบ n

 52.692. ป.3/2 วรเคราะหรและแสดงวรธรหาคสาตอบของโจทยรปปญหาและโจทยรปปญหาระคนของจสานวนนวบไมญเกรนหนศทง แสนและศผนยรพรดอมทวขงตระหนวกถศงความ สมเหตนสมผลของคสาตอบและสรดางโจทยรไดด n

 49.91 ค 2.2 แกดปปญหาเกรทยวกวบการววด nมาตรฐาน
 48.681. ป.3/1 แกดปปญหาเกรทยวกวบการววดความยาวการชวทง การตวง เงรน และเวลา n

 70.582. ป.3/2 อญานและเขรยนบวนทศกรายรวบรายจญาย n

 41.173. ป.3/3 อญานและเขรยนบวนทศกกรจกรรมหรมอเหตนการณรทรทระบนเวลา n

 62.74 ค 3.1 อธรบายและวรเคราะหรรผปเรขาคณรตสองมรตรและสามมรตร nมาตรฐาน
 72.541. ป.3/1 บอกชนรดของรผปเรขาคณรตสองมรตรทรทเปปนสญวนประกอบของสรทงของทรทมรลวกษณะเปปนรผปเรขาคณรตสามมรตร n

 52.942. ป.3/2 ระบนรผปเรขาคณรตสองมรตรทรทมรแกนสมมาตรจากรผปทรทกสาหนดใหด n

 56.86 ค 3.2 ใชดการนศกภาพ (visualization)  ใชดเหตนผลเกรทยวกวบปรรภผมร (spatial reasoning) และใชดแบบจสาลองทางเรขาคณรต (geometric model) ในการแกดปปญหา nมาตรฐาน
 49.011. ป.3/1 เขรยนรผปเรขาคณรตสองมรตรทรทกสาหนดใหดในแบบตญาง ๆ n

 64.702. ป.3/2 บอกรผปเรขาคณรตตญาง ๆ ทรทอยผญใน สรทงแวดลดอมรอบตวว n

 63.80 ค 4.1 เขดาใจและวรเคราะหรแบบรผป (pattern) ความสวมพวนธร และฟปงกรชวน nมาตรฐาน
 49.571. ป.3/1 บอกจสานวนและความสวมพวนธรในแบบรผปของจสานวนทรทเพรทมขศขนทรละ 3 ทรละ 4 ทรละ 25 ทรละ 50 และลดลงทรละ 3 ทรละ 4 ทรละ 5 ทรละ 25 ทรละ 50 และแบบรผปซสขา n

 80.392. ป.3/2 บอกรผปและความสวมพวนธรในแบบรผปของรผปทรทมรรผปรญาง ขนาด หรมอสรทรทสวมพวนธรกวนสองลวกษณะ n

 65.68 ค 5.1 เขดาใจและใชดวรธรการทางสถรตรในการวรเคราะหรขดอมผล nมาตรฐาน
 65.681. ป.3/2 อญานขดอมผลจากแผนภผมรรผปภาพและแผนภผมรแทญงอยญางงญาย n

ความสามารถดผานภาษาไทย  61.91 n

 68.13 ท 1.1 ใชดกระบวนการอญานสรดางความรผดและความครดเพมทอนสาไปใชดตวดสรนใจ แกดปปญหาในการดสาเนรนชรวรต และมรนรสวยรวกการอญาน nมาตรฐาน
 66.661. ป.3/2 อธรบายความหมายของคสาและขดอความทรทอญาน n

 74.502. ป.3/3 ตวขงคสาถามและตอบคสาถามเชรงเหตนผลเกรทยวกวบเรมทอง n

 67.643. ป.3/4 ลสาดวบเหตนการณรและคาดคะเนเหตนการณรจากเรมทองทรทอญาน โดยระบนเหตนผลประกอบ n

 68.624. ป.3/5 สรนปความรผดและขดอครดจากเรมทองทรทอญานเพมทอนสาไปใชดในชรวรตประจสาววน n

 71.565. ป.3/7 อญานขดอเขรยนเชรงอธรบายและปฏรบวตรตามคสาสวทงหรมอขดอแนะนสา n

 59.806. ป.3/8 อธรบายความหมายของขดอมผลจากแผนภาพ แผนทรท และแผนภผมร n

 70.12 ท 2.1 ใชดกระบวนการเขรยนเขรยนสมทอสาร เขรยนเรรยงความ ยญอความ และเขรยนเรมทองราวในรผปแบบตญาง ๆ เขรยนรายงานขดอมผลสารสนเทศและรายงานการศศกษาคดนควดาอยญางมรประสรทธรภาพ nมาตรฐาน
 82.351. ป.3/2 เขรยนบรรยายเกรทยวกวบสรทงใดสรทงหนศทงไดดอยญางชวดเจน n

 55.882. ป.3/4 เขรยนจดหมายลาครผ n

 71.563. ป.3/5 เขรยนเรมทองตามจรนตนาการ n

 78.43 ท 3.1 สามารถเลมอกฟปงและดผอยญางมรวรจารณญาณ และพผดแสดงความรผด ความครด และความรผดสศกในโอกาสตญาง ๆ อยญางมรวรจารณญาณและสรดางสรรคร nมาตรฐาน
 76.471. ป.3/2 บอกสาระสสาควญจากการฟปงและการดผ n

 80.392. ป.3/3 ตวขงคสาถามและตอบคสาถามเกรทยวกวบเรมทองทรทฟปงและดผ n

 53.92 ท 4.1 เขดาใจธรรมชาตรของภาษาและหลวกภาษาไทย การเปลรทยนแปลงของภาษาและพลวงของภาษา ภผมรปปญญา ทางภาษา และรวกษาภาษาไทยไวดเปปนสมบวตรของชาตร nมาตรฐาน
 56.861. ป.3/1 เขรยนสะกดคสาและบอกความหมายของคสา n

 43.132. ป.3/2 ระบนชนรดและหนดาทรทของคสาในประโยค n

 67.643. ป.3/4 แตญงประโยคงญาย ๆ n

 42.154. ป.3/5 แตญงคสาคลดองจองและคสาขววญ n

 57.845. ป.3/6 เลมอกใชดภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถรทนไดดเหมาะสมกวบกาลเทศะ n

 42.64 ท 5.1 เขดาใจและแสดงความครดเหหน วรจารณรวรรณคดรและวรรณกรรมไทยอยญางเหหนคนณคญา และนสามาประยนกตรใชดในชรวรตจรรง nมาตรฐาน
 41.171. ป.3/1 ระบนขดอครดทรทไดดจากการอญานวรรณกรรมเพมทอนสาไปใชดในชรวรตประจสาววน n

 44.112. ป.3/3 แสดงความครดเหหนเกรทยวกวบวรรณคดรทรทอญาน n

รวม 2 ดผาน  58.52 n

6. เกณฑรการตชดสมนระดชบคคณภาพในแตตละความสามารถ
ชตวงคะแนนและคะแนนรผอยละในแตตละระดชบคคณภาพ

คะแนน

ระดชบคคณภาพ

รผอยละ คะแนน รผอยละ คะแนน รผอยละ

รวมทชชง 2 ดผานดผานคณมตศาสตรร(รผอยละ) ดผานภาษาไทย(รผอยละ)

71 - 100142 - 20071 - 10071 - 10071 - 100 71 - 100ดรมาก

50 - 70.99100 - 141.9950 - 70.9950 - 70.9950 - 70.99 50 - 70.99ดร

29 - 49.9958 - 99.9931 - 49.9931 - 49.9927 - 49.99 27 - 49.99พอใชด

0 - 28.990 - 57.990 - 30.990 - 30.990 - 26.99 0 - 26.99ปรวบปรนง
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สสสนนกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขนขนพพขนฐสน กระทรวงศศกษสธธกสร

รสยงสนผลกสรประเมธนคคณภสพผผผเรรยน (NT)

ชนขนประถมศศกษสปปทรท 3 ปปกสรศศกษส 2562

ฉบนบทรท 2 แบบรสยงสนคคสสถธตธพพขนฐสนผลกสรทดสอบของโรงเรรยน (School02)

รหนสโรงเรรยน :

ขนสดโรงเรรยน :

สสสนนกงสนเขตพพขนทรทกสรศศกษส :

สนงกนด :

ชพทอโรงเรรยน :

ทรทตนขงโรงเรรยน : อสสเภอ : จนงหวนด :

ศศกษสธธกสรจนงหวนด : ศศกษสธธกสรภสค : ภสค :

จสสนวนนนกเรรยนทรทเขผสสอบทนขงหมด :

1010720007 อนนบาลววดปรรนายก

ขนาดใหญญ ในเมมอง เขตพระนคร กรนงเทพมหานคร

สสานวกงานศศกษาธรการภาค 2 กรนงเทพมหานคร

54 คน(ปกตร : 51 คน, พรเศษ : 3 คน, Walk-in : 0 คน)

กรนงเทพมหานครสพป.กรนงเทพมหานคร

สสานวกงานคณะกรรมการการศศกษาขวขนพมขนฐาน

1. ควสมสสมสรถดผสนคณธตศสสตรร

ระดนบ คะแนนเฉลรทย
รผอยละ(Mean%)

นนกเรรยนทรทมรคะแนน
รผอยละ 50 ขศขนไป

สควนเบรทยงเบน
มสตรฐสน (S.D.)

คะแนนสผงสคด
(Max.)

คะแนนตสทสสคด
(Min.)

มนธยฐสน
(Median)

ฐสนนธยม
(Mode)

จสสนวนผผผเขผสสอบ 
(ไมครวม นร.Walk-in และพธเศษ)

55.13 94.00 53.0011.00 78.0020.54  30  51 โรงเรรยน

58.58 100 59.006.00 81.0021.49  2,498  4,049 ศศนยยสอบ

46.15 100 43.000 30.0020.18  17,745  46,981 จวงหววด

46.03 100 43.000 30.0019.86  33,219  88,469 ศศกษาธรการภาค

45.64 100 42.000 27.0019.97  153,563  416,617 สวงกวด

44.94 100 42.000 27.0019.99  229,719  644,794 ประเทศ

2. ควสมสสมสรถดผสนภสษสไทย

ระดนบ คะแนนเฉลรทย
รผอยละ(Mean%)

นนกเรรยนทรทมรคะแนน
รผอยละ 50 ขศขนไป

สควนเบรทยงเบน
มสตรฐสน (S.D.)

คะแนนสผงสคด
(Max.)

คะแนนตสทสสคด
(Min.)

มนธยฐสน
(Median)

ฐสนนธยม
(Mode)

จสสนวนผผผเขผสสอบ 
(ไมครวม นร.Walk-in และพธเศษ)

61.91 94.00 64.5018.50 65.0019.23  39  51 โรงเรรยน

57.98 97.50 60.006.00 77.0018.25  2,752  4,049 ศศนยยสอบ

50.71 100 51.000 24.0018.62  24,537  46,978 จวงหววด

49.88 100 50.500 27.0018.42  44,432  88,465 ศศกษาธรการภาค

46.00 100 45.000 24.0017.71  168,854  416,610 สวงกวด
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สสสนนกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขนขนพพขนฐสน กระทรวงศศกษสธธกสร

รสยงสนผลกสรประเมธนคคณภสพผผผเรรยน (NT)

ชนขนประถมศศกษสปปทรท 3 ปปกสรศศกษส 2562

ฉบนบทรท 2 แบบรสยงสนคคสสถธตธพพขนฐสนผลกสรทดสอบของโรงเรรยน (School02)

รหนสโรงเรรยน :

ขนสดโรงเรรยน :

สสสนนกงสนเขตพพขนทรทกสรศศกษส :

สนงกนด :

ชพทอโรงเรรยน :

ทรทตนขงโรงเรรยน : อสสเภอ : จนงหวนด :

ศศกษสธธกสรจนงหวนด : ศศกษสธธกสรภสค : ภสค :

จสสนวนนนกเรรยนทรทเขผสสอบทนขงหมด :

1010720007 อนนบาลววดปรรนายก

ขนาดใหญญ ในเมมอง เขตพระนคร กรนงเทพมหานคร

สสานวกงานศศกษาธรการภาค 2 กรนงเทพมหานคร

54 คน(ปกตร : 51 คน, พรเศษ : 3 คน, Walk-in : 0 คน)

กรนงเทพมหานครสพป.กรนงเทพมหานคร

สสานวกงานคณะกรรมการการศศกษาขวขนพมขนฐาน

2. ควสมสสมสรถดผสนภสษสไทย

ระดนบ คะแนนเฉลรทย
รผอยละ(Mean%)

นนกเรรยนทรทมรคะแนน
รผอยละ 50 ขศขนไป

สควนเบรทยงเบน
มสตรฐสน (S.D.)

คะแนนสผงสคด
(Max.)

คะแนนตสทสสคด
(Min.)

มนธยฐสน
(Median)

ฐสนนธยม
(Mode)

จสสนวนผผผเขผสสอบ 
(ไมครวม นร.Walk-in และพธเศษ)

46.46 100 45.500 24.0018.19  272,046  644,784 ประเทศ

รวม 2 ดผสน

ระดนบ คะแนนเฉลรทย
รผอยละ(Mean%)

นนกเรรยนทรทมรคะแนน
รผอยละ 50 ขศขนไป

สควนเบรทยงเบน
มสตรฐสน (S.D.)

คะแนนสผงสคด
(Max.)

คะแนนตสทสสคด
(Min.)

มนธยฐสน
(Median)

ฐสนนธยม
(Mode)

จสสนวนผผผเขผสสอบ 
(ไมครวม นร.Walk-in และพธเศษ)

58.52 89.50 58.5016.25 85.5037.18  38  51 โรงเรรยน

58.29 98.50 59.259.25 58.5036.50  2,675  4,048 ศศนยยสอบ

48.43 98.50 47.250 36.0035.52  20,945  46,975 จวงหววด

47.96 98.50 46.750 24.0034.95  38,482  88,460 ศศกษาธรการภาค

45.82 100 44.000 24.0034.48  159,342  416,600 สวงกวด

45.70 100 44.000 24.0034.97  247,622  644,758 ประเทศ
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หนนา 1/2

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

จหงหวหด กรรงเทพมหานคร

ทรชตหตงโรงเรรยน       ในเมชองขนาดโรงเรรยน          กลาง

1010010002 อนรบาลวหดปรรนายก

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐานภาค กรรงเทพมหานคร

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตรขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 6 - คคาสถรตรแยกตามรายวรชาสสาหรหบโรงเรรยน

สหงกหด

วรชา : 
คะแนนเฉลรชย ฐานนรยมมหธยฐาน

(S.D.)
คะแนนตสชาสรดคะแนนสสงสรดจสานวน สควนเบรชยงเบนมาตรฐานการจสาแนกระดหบ

คคาสถรตร

ภาษาไทย (61)

(Mean) (Max.) (Min.) (Median) (Mode)
ผสผเขผาสอบ รวมอหตนหยปรนหย รวมอหตนหยปรนหย ปรนหย อหตนหย รวม ปรนหย อหตนหย รวม รวม รวม

57.00โรงเรรยน 83.25 32.7557.06 11.65 43.7552 45.96 11.10 10.65 2.30 70.00 15.75 25.00 6.25

47.25ขนาดโรงเรรยน 96.75 0.0047.60 14.13 51.75228,898 37.43 10.16 12.35 3.11 80.00 19.25 0.00 0.00

54.50ทรชตหตงโรงเรรยน: ในเมชอง 97.50 7.5054.33 14.43 57.0063,938 43.22 11.11 12.86 2.98 80.00 18.75 2.50 0.00

54.50จหงหวหด 97.50 7.5054.33 14.43 57.0063,938 43.22 11.11 12.86 2.98 80.00 18.75 2.50 0.00

57.25เขตพชตนทรช 96.75 15.2557.01 13.89 62.002,965 45.76 11.25 12.46 2.83 80.00 18.25 10.00 0.00

47.50สหงกหด 96.75 0.0047.95 13.84 49.25433,365 37.61 10.34 12.20 2.94 80.00 20.00 0.00 0.00

53.25ศธ.ภาค 97.50 5.0053.17 14.37 57.00112,979 42.24 10.93 12.76 2.98 80.00 19.50 2.50 0.00

54.50ภาค(ภสมรศาสตรร) 97.50 7.5054.33 14.43 57.0063,938 43.22 11.11 12.86 2.98 80.00 18.75 2.50 0.00

49.00กระทรวง: ศธ 97.50 0.0049.18 14.38 49.25609,265 38.75 10.43 12.64 3.06 80.00 20.00 0.00 0.00

49.00ประเทศ 97.50 0.0049.07 14.36 49.25692,721 38.67 10.41 12.62 3.07 80.00 20.00 0.00 0.00

วรชา : 
คะแนนเฉลรชย ฐานนรยมมหธยฐาน

มาตรฐาน (S.D.)

คะแนนตสชาสรดคะแนนสสงสรดจสานวนผสผเขผาสอบ สควนเบรชยงเบนการจสาแนกระดหบ

คคาสถรตร

ภาษาอหงกฤษ (63)

(Mean) (Max.) (Min.) (Median) (Mode)

โรงเรรยน 95.00 15.0050.29 22.51 46.25 25.0052

ขนาดโรงเรรยน 100.00 0.0032.07 15.51 27.50 25.00228,891

ทรชตหตงโรงเรรยน: ในเมชอง 100.00 2.5045.95 24.46 37.50 27.5063,936

จหงหวหด 100.00 2.5045.95 24.46 37.50 27.5063,936

เขตพชตนทรช *100.00 5.0047.31 23.80 40.00 27.502,965

สหงกหด 100.00 0.0030.86 13.93 27.50 25.00433,350

ศธ.ภาค 100.00 2.5043.21 23.39 35.00 27.50112,977

ภาค(ภสมรศาสตรร) 100.00 2.5045.95 24.46 37.50 27.5063,936

กระทรวง: ศธ 100.00 0.0034.64 18.28 30.00 25.00609,252

ประเทศ 100.00 0.0034.42 18.03 30.00 25.00692,708

* : มมคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา
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รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

จหงหวหด กรรงเทพมหานคร

ทรชตหตงโรงเรรยน       ในเมชองขนาดโรงเรรยน          กลาง

1010010002 อนรบาลวหดปรรนายก

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐานภาค กรรงเทพมหานคร

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตรขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 6 - คคาสถรตรแยกตามรายวรชาสสาหรหบโรงเรรยน

สหงกหด

วรชา : 
คะแนนเฉลรชย ฐานนรยมมหธยฐาน

มาตรฐาน (S.D.)

คะแนนตสชาสรดคะแนนสสงสรดจสานวนผสผเขผาสอบ สควนเบรชยงเบนการจสาแนกระดหบ

คคาสถรตร

คณรตศาสตรร  (64)

(Mean) (Max.) (Min.) (Median) (Mode)

โรงเรรยน 90.00 20.0038.27 13.55 35.00 35.0052

ขนาดโรงเรรยน 100.00 0.0030.96 14.61 30.00 25.00228,882

ทรชตหตงโรงเรรยน: ในเมชอง 100.00 0.0038.42 18.26 35.00 30.0063,935

จหงหวหด 100.00 0.0038.42 18.26 35.00 30.0063,935

เขตพชตนทรช 100.00 0.0041.16 18.28 40.00 35.002,965

สหงกหด 100.00 0.0031.60 14.74 30.00 25.00433,351

ศธ.ภาค 100.00 0.0036.93 17.57 35.00 30.00112,970

ภาค(ภสมรศาสตรร) 100.00 0.0038.42 18.26 35.00 30.0063,935

กระทรวง: ศธ 100.00 0.0033.13 15.98 30.00 25.00609,224

ประเทศ 100.00 0.0032.90 15.82 30.00 25.00692,673

วรชา : 
คะแนนเฉลรชย ฐานนรยมมหธยฐาน

มาตรฐาน (S.D.)

คะแนนตสชาสรดคะแนนสสงสรดจสานวนผสผเขผาสอบ สควนเบรชยงเบนการจสาแนกระดหบ

คคาสถรตร

วรทยาศาสตรร  (65)

(Mean) (Max.) (Min.) (Median) (Mode)

โรงเรรยน 72.25 17.5042.16 12.88 41.25 58.0052

ขนาดโรงเรรยน 100.00 0.0034.17 13.03 32.50 32.50228,889

ทรชตหตงโรงเรรยน: ในเมชอง 100.00 0.0040.26 15.91 37.25 32.5063,934

จหงหวหด 100.00 0.0040.26 15.91 37.25 32.5063,934

เขตพชตนทรช 96.50 3.5042.86 16.16 40.75 39.502,965

สหงกหด 100.00 0.0034.30 12.96 32.50 32.50433,351

ศธ.ภาค 100.00 0.0039.07 15.43 36.00 32.50112,975

ภาค(ภสมรศาสตรร) 100.00 0.0040.26 15.91 37.25 32.5063,934

กระทรวง: ศธ 100.00 0.0035.68 14.03 33.75 32.50609,248

ประเทศ 100.00 0.0035.55 13.94 33.75 32.50692,705
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) โรงเรยีนอนุบาลวัดปรินายก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับเขต คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ปี 60 ปี 61 ปี62 ปี 60 ปี 61 ปี62 ปี 60 ปี 61 ปี62 

คณิตศาสตร ์ 42.18 48.10 38.27 47.18 50.98 41.16 37.12 37.50 32.90 

ภาษาไทย 50.12 65.83 57.06 55.90 65.13 57.01 46.58 55.90 49.07 

วิทยาศาสตร ์ 41.63 44.34 42.16 45.28 46.32 42.86 39.12 39.93 35.55 

ภาษาต่างประเทศ 44.03 56.90 50.29 49.37 53.16 47.31 36.34 39.24 34.42 

รวมค่าเฉลี่ย 44.49 53.79 46.95 49.43 53.90 47.09 39.79 43.14 37.99 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                งานวัดและประเมินผล 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาตา่งประเทศ รวมคา่เฉล่ีย 

ปีการศกึษา 2560 42.18 50.12 41.63 44.03 44.49

ปีการศกึษา 2561 48.1 65.83 44.34 56.9 53.79

ปีการศกึษา 2562 38.27 57.06 42.16 50.29 46.95
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คะแนนเฉล่ียโรงเรียน 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาตา่งประเทศ รวมคา่เฉล่ีย 

ปีการศกึษา 2560 47.18 55.9 45.28 49.37 49.43

ปีการศกึษา 2561 50.98 65.13 46.32 53.16 53.9

ปีการศกึษา 2562 41.16 57.01 42.86 47.31 47.09
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คะแนนเฉล่ียระดับเขต 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาตา่งประเทศ รวมคา่เฉล่ีย 

ปีการศกึษา 2560 37.12 46.58 39.12 36.34 39.79

ปีการศกึษา 2561 37.5 55.9 39.93 39.24 43.14

ปีการศกึษา 2562 32.9 49.07 35.55 34.42 37.99
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