
ส่วนที ่1  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  ที่ตั้งเลขที่ 76  หมู่ที่ 1  ต าบลศรีวิไล  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  โทรศัพท์ 0-4249-7096  โทรสาร 0-4249-7096          
e-mail rut5158718@gmail.com  website www.anubansrivilai.com  ก่อตั้งเมื่อวันที่  1  เดือน  
พฤษภาคม  พ.ศ. 2516  เปิดสอนตั้งแตร่ะดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีเนื้อท่ี      
จ านวน  34 ไร่  2 งาน  17  ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการจ านวน  6  หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 7, 11 
 

แผนที่โรงเรียน 

               
       

           
       

N

        
                        -        

 
 

1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
  1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 42 - 6 5 54 

   
  2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 2 35 16 1 54 

        
 

mailto:rut5158718@gmail.com
http://www.anubansrivilai.com/
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   3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

บริหารการศึกษา 1 5 
คณิตศาสตร์ 5 25 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 20 
ภาษาไทย 6 20 
ภาษาอังกฤษ 6 20 
สังคมศึกษา 1 25 
การงานอาชีพ 1 25 
การประถมศึกษา 6 25 
การศึกษาปฐมวัย 8 25 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3 20 
ศิลปะ 1 27 
ดนตรี นาฏศิลป์ 3 20 
บรรณารักษ์ 1 27 

รวม 48 17 
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1.3  ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  ธันวาคม 2561) 
 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น   1,040  คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

อบ.1 1 3 2 5 5 

อบ.2 5 47 40 91 19 

อบ.3 5 70 68 120 24 

รวม 11 120 114 234 22 

ป.1 4 52 69 121 31 

ป.2 4 57 67 124 31 

ป.3 4 71 65 136 34 

ป.4 5 73 71 144 29 

ป.5 5 71 70 141 29 

ป.6 5 69 71 140 29 

รวม 27 393 413 806 30 

รวมทั้งหมด 38 513 527 1,040 28 
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1.4  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นครอบครัวเกษตรกรรม รายได้ส่วนใหญ่มาจาก 

การท าสวน ท านา  มีประชากรประมาณ  22,000  คน  สถานที่ราชการบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก ่ 
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอศรีวิไล  โรงพยาบาลศรีวิไล   โรงเรยีนศรีวิไลวิทยา  ส านักงานเทศบาลต าบลศรีวิไล  อาชีพ
หลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณ/ีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ บุญมหาชาติ  บุญประทายข้าวเปลือก  บุญบั้งไฟ  สงกรานต์  แข่งเรือยาว  ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ 
  2)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่ 
นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี   20,000 บาท  จ านวนคนเฉลี่ย 
ต่อครอบครัว  4  คน 

 3)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
     โอกาสของโรงเรียนคือ อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้  เช่น  สวนยางพารา  โรงพยาบาล  วัด  สถานีต ารวจ  

ตลาด เทศบาล และชุมชน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีการมอบ
ทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เป็นต้น   

     ข้อจ ากัดของโรงเรียน คือ มีโรงงานรับซือ้ยางพาราอยู่ใกล้และเป็นทางผ่านของเส้นทางการขนส่งยางพารา  
ซ่ึงจะส่งกลิ่นเหม็นเวลามีรถรับส่งยางพาราวิ่งผ่านโรงเรียนโดยเฉพาะอาคารเรียนที่อยู่ติดกับถนน  และมีร้านเกมอยู่ใกล้กับ
สถานศึกษา 

 

1.5  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2561 
 ระดับปฐมวัย 
 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป 
 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน  (ด้าน) 

ครบทั้ง 4 ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.1 6 5 5 5 21 
อ.2 89 82 85 87 343 
อ.3 137 137 137 137 548 
รวม 232 224 227 229 912 

ร้อยละ 100 96.55 97.84 98.70 98.72 
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 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.1 96.72 95.90 98.36 99.18 98.36 80.33 99.18 100 97.54 
ป.2 83.33 72.22 83.33 85.71 88.89 86.51 92.86 99.21 93.65 
ป.3 75.00 70.59 88.97 73.53 57.35 45.59 73.53 100 93.38 

ป.4 72.22 69.44 73.61 58.33 98.61 50.00 100 100 83.33 

ป.5 56.74 66.67 46.10 93.62 82.98 62.41 89.36 84.40 80.85 

ป.6 67.14 50.00 52.86 90.71 94.29 42.14 92.86 95.00 84.29 

รวม 415.15 424.82 443.23 501.08 520.48 366.98 547.79 578.61 533.04 

ร้อยละ 75.19 70.80 73.87 83.51 86.75 61.16 91.30 96.44 88.84 
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2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 122 0 1 3 118 121 99.18 
ป.2 126 0 17 30 79 109 86.50 
ป.3 136 0 8 32 96 128 94.11 
ป.4 144 0 23 57 64 121 84.02 
ป.5 141 0 5 28 108 136 96.45 
ป.6 140 0 1 21 118 139 99.28 

รวม 809 0 55 171 583 754 93.20 
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3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 122 0 0 0 110 110 90.16 
ป.2 126 0 7 20 99 119 94.44 
ป.3 136 0 0 22 114 136 100 
ป.4 144 0 2 29 113 142 98.61 
ป.5 141 0 0 23 118 141 100 
ป.6 140 0 1 21 118 139 99.28 

รวม 809 0 10 127 672 799 98.76 
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4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับดีขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

0 109 472 228 700 86.00 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

0 38 486 285 771 95.30 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

0 30 499 280 779 96.29 

4. ความสามารถ 
ในการใช้ทักษะชีวิต 

0 30 423 356 779 96.29 

5. ความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี 

0 11 465 333 798 98.64 

รวม 0 218 2,345 1,482 3,827 94.61 
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1.6  ผลการประเมินทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
 1)  ผลการประเมินทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT)  ปีการศึกษา  2561 

 ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดบัประเทศ 
อ่านออกเสียง 73.59 65.70 66.13 
อ่านรู้เรื่อง 77.63 71.17 71.24 
รวม  2  สมรรถนะ 75.94 68.44 68.69 
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 2)  การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT)  ปีการศึกษา  
2560 - 2561 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

อ่านออกเสียง 90.06 73.59 - 16.47 
อ่านรู้เรื่อง 68.73 77.63 + 8.9 
รวม  2  สมรรถนะ 79.40 75.94 - 3.46 

 

 
 

 
1.7  ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

1)  ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2561 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านภาษา 41.49 52.73 53.18 
ด้านค านวณ 33.91 47.89 47.19 
ด้านเหตุผล 37.81 47.57 48.07 

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 37.74 49.39 49.48 
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2)  การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ปีการศึกษา 2560 - 2561 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 47.42 41.49 - 5.93 
ด้านค านวณ 31.38 33.91 + 2.53 
ด้านเหตุผล 38.05 37.81 - 0.24 

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 38.95 37.74 - 1.21 
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1.8  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
     1)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดบัโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 51.55 54.61 55.90 
คณิตศาสตร์ 29.30 35.65 37.50 
วิทยาศาสตร์ 37.30 38.83 39.93 
ภาษาอังกฤษ 33.66 35.47 39.24 

 

      
 

     2)  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2560 - 2561 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 45.26 51.55 + 6.29 
คณิตศาสตร์ 35.47 29.30 - 6.17 
วิทยาศาสตร์ 36.60 37.30 + 0.70 
ภาษาอังกฤษ 35.15 33.66 - 1.49 
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1.9  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1)  ห้องสมุดมีอาคารเป็นเอกเทศ  จ านวนหนังสือในห้องสมุด  9,917  เล่ม 
  มีบริการการสืบค้นหนังสือและการยืม - คืน  มคีรูบรรณารักษ์คอยให้บริการ 
  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา 2561  เฉลี่ย 472 คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 45.38  
ของนักเรียนทั้งหมด 
 2)  ห้องปฏิบัติการ 

 - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน   1  ห้อง 
  - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จ านวน   1  ห้อง 
  - ห้องปฏิบัติการทางภาษา       จ านวน   1  ห้อง 
  -  ห้อง STEM   จ านวน   1  ห้อง 
  - ห้องพยาบาล ห้องเสมารักษ์    จ านวน   1  ห้อง 
  - ห้องดนตรี - นาฏศิลป์     จ านวน   1  ห้อง 
 3)  คอมพิวเตอร์  จ านวน  60  เครื่อง 
  - ใช้เพื่อการเรียนการสอน  20  เครื่อง 
  - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  25  เครื่อง 
  - จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษา 2561 
                  เฉลี่ย  493  คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 47.40 ของนักเรียนทั้งหมด 
  - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  15  เครื่อง
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 4)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้  (ครั้ง/ปี) 

1.  ห้องสมุด 200 
2.  ห้องศิลปะ 200 

3.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 200 

4.  โรงอาหาร 240 

5.  สนามเด็กเล่น 240 

6.  ห้องจริยธรรม 200 

7.  อาคารอเนกประสงค์ 240 

8.  ห้องดนตร-ีนาฏศิลป์ 240 

9.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 200 

10. ห้องปฏิบัติการภาษา 200 

11. ห้อง STEM 200 
11. แปลงผักสวนครัว /เรือนผักไฮโดรโปรนิกส์ 200 

12.  สนามกีฬา 240 
 

  
 5)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้  (ครั้ง/ปี) 
1.  โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 5 
2.  โรงพยาบาลศรีวิไล 5 
3.  สถานีต ารวจภูธรศรีวิไล 5 
4.  วัดสามัคคีธรรม 7 
5.  วัดอรัญญวิเวก 7 
6.  สวนรัชมังคลาภิเษก 7 
7.  วัดป่าโพธิ์ศรีวิไล 7 
8.  ตลาดเทศบาลศรีวิไล 5 
9.  ส านักงานเทศบาลต าบลศรีวิไล 7 
10.  วัดศรีวิไลชุมพรญาณสังวราราม 7 
11.  วัดเจติยาคีรีวิหาร 5 
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 6)  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ในปีการศึกษา 2558 มีดังนี้ 
   6.1  พระครูสุตตโพธิคุณ  ให้ความรู้เรื่องพุทธศาสนา  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน จ านวน   
40  ครั้ง/ปี 
   6.2  ด.ต.วินัย  ไชยลือชา  ให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน จ านวน   
20  ครั้ง/ปี 
 

1.10   ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

 ผลงานดีเด่น 

1)  รางวัลระดับชาติ 
- ได้รับโล่รางวัลระดับประเทศ  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  ( 1  ตุลาคม  2561  

– 1       ม  2564 ) ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 
- ได้รับโล่รางวัลระดับประเทศ  สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น  ปีที่  1  จากกระทรวงแรงงาน 
- ได้รับตราพระราชทานโรงเรียนผ่านการประเมินรอบ 2 “บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศ 

ไทย” ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิสมเด็จพระเทพ ฯ รัตนราชสุดา 
-   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ  ณ   

มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  จากกรมการศาสนา 
  -    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประถมศึกษา  การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ  ณ  มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  จากกรมการ
ศาสนา 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง  ประเภทนักเรียนที่มี 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้  ระดับชั้น ป.1-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา  
2561  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  ประเภทนักเรียนที่มี 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้  ระดับชั้น ป.1-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา  
2561  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ประเภทนักเรียนที่มี 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้  ระดับชั้น ป.1-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา  
2561  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการท าอาหาร  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้  ระดับชั้น ป.1-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา  2561           
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการเล่านิทาน  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้  ระดับชั้น ป.1-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา  2561           
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันระบ ามาตรฐาน ระดับชั้น ป.1-6         
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.4-6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ป.1-6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  
ระดับชั้น ป.1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ     
ปีการศึกษา 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ป.1-6 งานมหกรรม 
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ป.1-6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ป.1-6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ป.1-6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

- ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ป.1-6 งานมหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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- ได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยสดใส ร่วมใจออกก าลังกาย  จากกระทรวงสาธารณสุข 
 
 2)  รางวัลระดับภูมิภาค 

-    ไดเ้ข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาและการวาดภาพจากสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนไทย   
ระดับภาค  ในโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน  โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ประจ าปี  2561 

- ได้รางวัล THE BEST COACH เทควันโด อิสานลีค แชมป์เปี้ยนชิพ 2018 จากชมรม        
เทควันโดจังหวัดเลย 

- ไดเ้ข้าร่วมการประกวดโครงงานนักเรียน  ระดับภาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ครั้งที่  
16 ประจ าปี 2561 จากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา 
  -     ไดเ้ข้าร่วมการแข่งขันการประกวดบรรยายธรรม  ระดับภาคสงฆ์  (ภาค  8)  ณ  วัดพระธาตุ 
เชิงชุมวรวิหาร  จังหวัดสกลนคร  กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม   

-    ไดเ้ข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย  ระดับภาคสงฆ์      
(ภาค 8)  ณ  วัดพระธาตุ เชิงชุมวรวิหาร  จังหวัดสกลนคร  กรมศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม     
 

 3)  รางวัลระดับจังหวัด 
-   ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น  รางวัล  IQA AWARD  ปีการศึกษา  2561  ระดับเขต 

พ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
-   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 

ไทย  ระดับจังหวัด  ในโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน  โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  ประจ าปี  2561 
  -   ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันโครงงานภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา  การประกวด
โครงงานนักเรียนระดับจังหวัด ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2561 จากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์  
  -    ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  การประกวด
โครงงานนักเรียนระดับจังหวัด ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2561 จากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์  
  -    ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดบรรยายธรรม  ประถมศึกษาตอนต้น  ประจ าปี  พ.ศ. 
2562  ระดับจังหวัด  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ 
  -    ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ  
ประถมศึกษาตอนปลาย (ทีมหญิง)  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  ระดับจังหวัด  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ 
   -   ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ  
ประถมศึกษาตอนปลาย (ทีมชาย)  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  ระดับจังหวัด  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ 
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1.11  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ 
ทางวิชาการและส่งเสริม
กิจกรรมทางวิชาการ 
 

เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข 

ส่งเสริมกิจกรรม
นักเรียนให้ได้มีโอกาส
แสดงความสามารถ
และเข้าแข่งขันในทุก
ระดับ 

- จ านวนนักเรียนที่ร่วม
โครงการ  
- จ านวนนักเรียนที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขัน
วิชาการ 

2 โครงการวัดผลประเมินผล - เพ่ือน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง 
พัฒนาผู้เรียน 
- เพ่ือน าผลการ
ประเมินไปพิจารณา
ตัดสินผลการเรียน
นักเรียน 

วัดผลการเรียน
ระหว่างเรียนและ
วัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนปลายภาค 

- จ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 100 

3 โครงการนิเทศภายใน เพ่ือให้การจัด 
การเรียนการสอน
บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา 

คณะกรรมการนิเทศ
ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนื่อง 

- ครูทุกคนได้รับการนิเทศ
จากคณะกรรมการตาม
แผนปฏิบัติงาน 

4 โครงการการจัดกิจกรรม
หอ้งสมุดโรงเรียน 

เพ่ือให้นักเรียนและ
ครมูีแหล่งการเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

จัดหาหนังสือ สื่อ วัสดุ
สารสนเทศเพ่ือบริการ
ให้เพียงพอกับนักเรียน
และครู 

- จ านวนนักเรียนที่ใช้
บริการห้องสมุดร้อยละ 87 
- จ านวนครูที่ใช้บริการ
ห้องสมุดร้อยละ 92 

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

เพ่ือให้นักเรียนมี
แหล่งเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่
เหมาะสม 

การจัดหาสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ที่จ าเป็นกับ
การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

- ความเหมาะสมของห้อง
วิทยาศาสตร์ 

6 โครงการแนะแนว - เพ่ือให้นักเรียนรับรู้
ความสามารถของ
ตนเอง สามารถ
ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาได้ 

ครูประจ าชั้น
ด าเนินการแนะแนว
นักเรียนทุกวันในเรื่อง
การรู้จักตนเอง 
สุขภาพ การศึกษาต่อ 
เป็นต้น 

- จ านวนนักเรียนที่ได้รับ
การแนะแนวร้อยละ 100 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

7 โครงการเรียนรู้โดย
วทิยากรภายนอก 

เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง
จากวิทยากร
ภายนอก 

จัดหาวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้
นักเรียนชั้น ป.4-6 
ตลอดปีการศึกษา 

- จ านวนนักเรียนเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 92 
- จ านวนครั้งที่วิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้ 

8 โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความสุขจาก
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 

น านักเรียนไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ ได้แก ่ 
สวนสัตว์นครราชสีมา 

- นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 91 

9 โครงการดีเจวัย 12 อายุ
สมองไม่เป็นรองใคร 

- เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะ 
การอ่าน 
- เพ่ือให้ครู นักเรียน
ได้รับความรู้ ความ
บันเทิงจากการรับฟัง
การจัดรายการ 

คัดเลือกนักเรียนที่มี
ความสามารถและ
ความสนใจในการอ่าน 
จัดรายการในช่วงเวลา 
08.00-08.30 น. และ
12.00-12.45 น 

- จ านวนนักเรียนทีส่นใจ
และได้รับความรู้จาก
รายการร้อยละ 84 

10 โครงการซื้อหนังสือพิมพ์ เพ่ือให้ครู นักเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ที่เป็น
ปัจจุบันและทันต่อ
เหตุการณ์ 

การจัดซื้อหนังสือพิมพ์
เข้าห้องสมุดจ านวน 
วันละ 3 ฉบับ 

- จ านวนหนังสือพิมพ์ที่
จัดซื้อเข้าห้องสมุด 
- จ านวนผู้ใช้บริการ
ห้องสมุด 

11 โครงการพัฒนาบุคลากร
ทางวิชาการ 

เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้และมี 
ประสิทธิภาพ 

การส่งเสริมให้ครู  
บุคลากรเข้ารับการ
ประชุมและอบรม 

- ครู บุคลากรทุกคนได้รับ
การพัฒนา 

12 โครงการสร้างขวัญก าลังใจ เพ่ือสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับครู  
บุคลากรในโรงเรียน 

การจัดเลี้ยงต้อนรับ 
เลี้ยงส่ง การช่วยเหลือ
ครอบครัวของครูและ
บุคลากร เช่น 
เจ็บป่วย แต่งงาน  
งานงานฌาปนกิจ  

- จ านวนครั้งที่จัดกิจกรรมที่
เป็นการสร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับครู บุคลากรใน
โรงเรียน 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

13 โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

เพ่ือให้ครู บุคลากรได้
รว่มกิจกรรมทาง
สังคมและศาสนา 

- การร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา 
- การร่วมกิจกรรม
ส าคัญในชุมชน 

- ครู บุคลากรทุกคนเข้าร่วม
โครงการ 

14 โครงการจัดท าบัญชี
หน่วยงานย่อย 

เพ่ือให้การจัดท า
บัญชีเงินประเภท 
ต่าง ๆ ถูกต้องตาม
ระเบียบราชการ 

การจัดท าบัญชีเงิน
ประเภทต่าง ๆ 
ถูกต้องตามระเบียบ
ราชการ 

- เจ้าหน้าที่การเงินจัดท า
บัญชีเงินประเภทต่าง ๆ 
ถูกต้องตามระเบียบราชการ 

15 โครงการเบิกจ่ายค่าใช้สอย
และค่าพาหนะส าหรับครู
และนักเรียน 

เพ่ือให้การจัดท า
เอกสารเบิกจ่ายค่าใช้
สอยและค่าพาหนะ
ส าหรับครูและ
นักเรียนถูกต้องตาม
ระเบียบราชการ 

การจัดท าเอกสาร
เบิกจ่ายค่าใช้สอยและ
ค่าพาหนะส าหรับครู
และนักเรียนถูกต้อง
ตามระเบียบราชการ 

- เจ้าหน้าที่การเงินจัดท า
เอกสารเบิกจ่ายค่าใช้สอย
และค่าพาหนะส าหรับครู
และนักเรียนถูกต้องตาม
ระเบียบราชการ 

16 โครงการจัดซื้อน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

เพ่ือให้ครู บุคลากรได้
ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงใน
การเดินทางไป
ราชการและเพ่ือการ
ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์
บริเวณโรงเรียน 

การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
เพ่ือการเดินทางไป
ราชการของครู 
บุคลากร และเพ่ือการ
ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์
บริเวณโรงเรียน 

- จ านวนครั้งที่มีการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือการ
เดินทางไปราชการของครู 
บุคลากร 
- จ านวนครั้งการตัดหญ้า 
ปรับภูมิทัศน์บริเวณ
โรงเรียน 

17 โครงการบริหารงาน
การเงินและพัสดุ 

เพ่ือให้การบริหาร
จัดการการเงินและ
พัสดุเป็นไปอย่างมี
ระบบ 

การจัดท าแผนการใช้
เงินแบบมุ่งเน้นผลงาน 
(PBB) 

- โรงเรียนมีแผนการใช้เงิน
แบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) 

18 โครงการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

เพ่ือเบิกจ่ายค่าเบี้ย
เลี้ยงในการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

การประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

- จ านวนคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่เข้าร่วม
ประชุมร้อยละ 95 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

19 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

เพ่ือให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญใน
หลักการ
ประชาธิปไตย 

- กิจกรรมการเลือก
ประธานนักเรียน 
- การจัดตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน 

- จ านวนนักเรียนร่วม
กิจกรรมการเลือกตั้ง
ประธานนักเรียนร้อยละ 96 

20 โครงการเยี่ยมบ้าน - เพ่ือสร้าง
สัมพันธภาพอันดี
ระหว่างครูกับ
ผู้ปกครอง 
- เพ่ือดูแลแก้ไข
ปัญหานักเรียนอย่าง
เป็นระบบ 

ครูประจ าชั้น ประจ า
วิชาออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

- จ านวนนักเรียนที่ได้รับการ
เยี่ยมบ้านโดยครูประจ าชั้น 
ประจ าวิชาร้อยละ 100 

21 โครงการส่งเสริม 
กิจกรรมภายในโรงเรียน 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเห็นคุณค่า
และรักษาวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม 

การน านักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
วันส าคัญของชาติและ
ประเพณีท้องถิ่น 

- นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญของชาติ
และประเพณีท้องถิ่น 

22 โครงการกีฬาสัมพันธ์ครู
กับผู้ปกครองและกีฬาสี
ภายในโรงเรียน 

- เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
และทักษะกีฬาให้กับ
นักเรียน 
- เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครูกับ
ผู้ปกครอง 

การจัดการแข่งขันกีฬา
สีให้กับนักเรียน 
และการแข่งขันกีฬา
ระหว่างครูกับ
ผู้ปกครองนักเรียน 

- นักเรียนทุกคนร่วม
โครงการ 
- จ านวนครู ผู้ปกครอง
นักเรยีนที่ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 85 

23 โครงการป้องกันอุบัติเหตุ-
อุบัติภัยและสารเสพติด 
ในสถานศึกษา 

เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
การดูแลเอาใจใส่เรื่อง
ความปลอดภัยและ
ยาเสพติด 

การจัดนิทรรศการและ
เชิญวิทยากรภายนอก
มาให้ความรู้เรื่องยา
เสพติด 

- นักเรียนทุกคนได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่เรื่องความ
ปลอดภัยและยาเสพติด 

24 โครงการวิถีพุทธ 
แบบพอเพียง 

เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับ
นักเรียน 

นักเรียนเข้ารับการ
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรมและ 
สวดมนต์ทุกวันศุกร์ 

- นักเรียนร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 95  
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

25 โครงการประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียน 

- เพ่ือให้ชุมชนได้รับ
ทราบถึงกิจกรรม
ภายในโรงเรียน 
- เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน 

- การออกวารสาร
โรงเรียน 
- การจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
- การออกหนังสือ
ราชการ 
- การประชุม
ผู้ปกครอง 

- จ านวนครั้งที่ด าเนินการ
หรือจัดกิจกรรม 

26 โครงการประกวดความ
สะอาดห้องเรียนและเขต
รับผิดชอบ 

เพ่ือให้ห้องเรียน 
และบริเวณโรงเรียน
มีความสะอาด
เรียบร้อย 

การจัดกิจกรรมการ
ประกวดให้รางวัล 
ห้องเรียนที่มีคะแนน
สูงสุดในการท าความ
สะอาดห้องเรียนและ
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย 

- ห้องเรียนทุกห้องมีความ
สะอาดเรียบร้อย 
- นักเรียนทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

27 โครงการเดินทางไกล/ 
อยู่ค่ายพักแรม 

- เพ่ือให้นักเรียนชั้น 
ป.1-4 ได้ท ากิจกรรม
การเดินทางไกล 
- เพ่ือเพ่ือให้นักเรียน
ชั้น ป.5-6 ได้ท า
กิจกรรมการอยู่ค่าย
พักแรม 

- การจัดกจิกรรมการ
เดินทางไกลส าหรับ
นักเรียนชั้น ป.1-4 
- การจัดกิจกรรมการ
อยู่ค่ายพักแรมส าหรับ
นักเรียนชั้น ป.5-6 

- นักเรียนชั้น ป.1-4 ร้อยละ 
96 เข้าร่วมกิจกรรมการเดิน
ทางไกล 
- นักเรียนชั้น ป.5-6 ร้อยละ 
98 เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่
ค่ายพักแรม 
 

28  โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สขุภาพ 

เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
การดูแลส่งเสริม
สุขภาพ 

การดูแลส่งเสริม
สุขภาพร่างกาย ฟัน 
การปฐมพยาบาล
ให้กับนักเรียน 

- นักเรียนทุกคนได้รับการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพ 

29 โครงการงานสาธารณะ 
(ประดับผ้า) 

- เพ่ือให้บริการชุมชน
ในด้านการตกแต่ง
ประดับผ้า 
- เพ่ือฝึกทักษะการ
ประดับผ้าให้กับนร. 

การฝึกทักษะการ
ประดับผ้าให้กับ
นักเรียนที่สนใจและ
การให้บริการชุมชน 

- จ านวนนักเรียนชั้น ป.5-6 
ร้อยละ 10 มีทักษะการ
ประดับผ้า 
- จ านวนครั้งของการ
ให้บริการชุมชน 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

30 โครงการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

เพ่ือให้งานสารบรรณ
มีความเป็นระเบียบ
และถูกต้อง 

การจัดเก็บเอกสาร  
การท าลายเอกสาร 
ที่ถูกต้องตามระเบียบ 
ราชการ  

- จ านวนครู บุคลากร 
ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ 
ต่องานสารบรรณโรงเรียน 

31 โครงการอาหารเสริม (นม) 
ในโรงเรียน 

เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
อาหารเสริม (นม)  
ที่มีประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง 

นักเรียนได้รับอาหาร
เสริม(นม) ที่มี
ประโยชน์ทุกคน 
และทุกวัน 

- นักเรียนทุกคนได้รับ
อาหารเสริม (นม)  
ที่มีประโยชน์ทุกวัน 

32 โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือให้นักเรียนทุกคน
ได้รับอาหาร 
กลางวันที่มีคุณภาพ 
ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ 

การจัดท าอาหาร 
กลางวันที่ถูกต้อง 
ตามหลักโภชนาการ
ให้กับนักเรียนทุกวัน 

- นักเรียนทุกคนได้รับ
อาหารกลางวันที่มีคุณภาพ 
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

33 โครงการงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือให้นักเรียนได้
แสดงออกทางด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา 

การจัดกิจกรรมวันเด็ก
ให้กับนักเรียนได้
แสดงออกทางด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา 

- นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

34 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียน 

เพ่ือให้โรงเรียนมีการ
จัดสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
และสวยงาม 

- การจัดท าถนนหน้า
อาคารเรียน 
- การจดัท าสวนหย่อม 
- การปรับปรุงร่องน้ า
บริเวณโรงเรียน 

- มีการท าถนนหน้าอาคาร
เรียน 
- มีการจัดท าสวนหย่อม 
- มีการด าเนินการปรับปรุง
ร่องน้ าบริเวณโรงเรียน 
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1.12 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 

       1)  ระดับการศึกษาปฐมวัย  11 มาตรฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
ของสถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 
มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  5  

มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ  5  

มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  5  

มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 5  

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  

5  

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5  

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา  5  

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง       

5  

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5  

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย 

5  

มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

5  

เฉลี่ย 5  
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2)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  4  มาตรฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 3  
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 3  
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 4  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

4  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

4  

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 4  

เฉลี่ย 4  

1.13  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

1)  ระดับการศึกษาปฐมวัย  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก 
               เป็นส าคัญ 

35.00 31.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
               สถานศึกษา 

15.00 14.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.76 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
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ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
               พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท    
                 ของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
                 รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้อง  
                 กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 88.26 ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

         ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป                               ใช่     ไม่ใช่ 

         มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย  10  ตัวบ่งช้ี จาก  12  ตัวบ่งชี้            ใช่     ไม่ใช่ 

         ไม่มีตัวบ่งช้ีใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน           ใช่     ไม่ใช่ 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
                 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   
 

2)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.83 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.87 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.90 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 7.92 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 7.17 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
               เป็นส าคัญ 

10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
               สถานศึกษา 

5.00 4.80 ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
               และต้นสังกัด 

5.00 4.77 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
               พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท    
                 ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
                 รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้อง  
                 กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 79.26 ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

         ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป                               ใช่     ไม่ใช่ 

         มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย  10  ตัวบ่งช้ี จาก  12  ตัวบ่งชี้            ใช่     ไม่ใช่ 

         ไม่มีตัวบ่งช้ีใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน           ใช่     ไม่ใช่ 
 
สรุปผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
                 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   
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1.14  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 1)  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
   1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
    1.1  เด็กควรได้รับการส่งเสริมด้านความมีระเบียบวินัยในตนเอง การปฏิบัติตามกฎและเงื่อนไขของ
ห้องเรียน การส่งเสริมให้มีทักษะในการรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน รู้จักแสดงความคิดเห็นขณะเล่น ขณะท างานกล้
แสดงออกด้วยการพูด บอกเหตุผลได้ตามวัย โดยครูจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กเล่นเกมเป็นกลุ่ม สร้างข้อตกลง
ร่วมกันในการเล่นและปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูด เช่น ให้เด็กเล่านิทาน เล่าประสบการณ์
ของตนเองให้เพ่ือนฟังแล้วให้เพ่ือนแสดงความคิดเห็น 
    1.2  เด็กควรได้รับการพัฒนาด้านทักษะการพูด กล้าแสดงออก ทักษะในการสื่อสาร ใช้ภาษาได้
ถูกต้อง โดยครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กฝึกทักษะการพูด กล้าแสดงออก พัฒนาทักษะทางภาษา เช่น กิจกรรมสนทนา
โต้ตอบระหว่างครูกับเด็ก กิจกรรมให้เด็กอ่านหนังสือนิทาน เล่านิทานตามจินตนาการ การเล่าเรือ่งจากประสบการณ์ของ
ตัวเอง เล่นบทบาทสมมุติ กิจกรรมเวทีคนเก่ง เป็นต้น 
    1.3  เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน เรียนรู้ด้วยตนเอง สนใจเรียนรูส้ิ่งต่างๆ รอบตัว 
โดยครูจัดบรรยากาศในห้องเรียนท้าทายการอ่านเพ่ือกระตุ้นให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน เช่น จัดมุมหนังสือ มีหนังสือที่
หลากหลายมีความเหมาะสมกับเด็ก กิจกรรมฝึกทักษะการเปิดหนังสือให้ถูกต้อง 
    1.4  เด็กควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ได้แก่ การคิด 
การใช้ภาษา การสังเกต การจ าแนกและการเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที/่ระยะ) เวลา 
    1.5  สถานศึกษาควรด าเนินโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้มีความโดดเด่นและเป็นที่
ยอมรับขององค์กรภายนอก และควรด าเนินโครงการลดและป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์ให้
สถานศกึษาใกล้เคียง เห็นถึงประสิทธิภาพของโครงการ และเชิญชวนให้เข้ามาศึกษาดูงาน เพ่ือเป็นแบบอย่างของการ
ด าเนินงานที่ดีต่อไป 
   2.  ด้านการบริหารจัดการจัดการศึกษา 
    2.1  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
    2.2  สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบเฝ้าระวังและวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น มีแผนเฝ้าระวังและ
วิเคราะห์ความเสียง มีการบันทึกการบาดเจ็บของเด็กรายบุคคล มีการเดินส ารวจเพ่ือค้นหาจุดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ  
มีการส ารวจและบันทึกข้อมูลเป็นประจ าสม่ าเสมอตลอดปี มีการประเมินผลที่น าไปสู่การด าเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงเพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังและวิเคราะห์ความเสี่ยงให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ควรจัดใหม้ีผู้รับผิดชอบในการเฝ้า
ระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กขณะที่อยู่ในโรงเรียน 
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   3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    3.1  ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี โดยจัดกิจกรรมให้รับฟังความ
คิดเห็นของเพ่ือนในการท างานร่วมกัน บอกเหตุผลในการตัดสินใจที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 
    3.2  ครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่าถึงสิ่งที่ท า ทบทวนประสบการณ์เดิม ทบทวนเรื่องที่เด็กควรรู้
หรือเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ 
   4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษามีผลประเมินคุณภาพภายในและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพแต่ควรพัฒนาระบบบริหารข้อมูลและสารสนเทศให้มีความสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) อย่าง
ต่อเนื่อง 
  ระดับประถมศึกษา 
   1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
    1.1  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ความสามารถด้านการคิดและการปรับตัวเข้ากับสังคม ตามที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ซึ่งจะมีแนวทางระดับการคิดและแนวทางการปรับตัวเข้ากับสังคมที่แตกต่างกันตามหลักสูตรของแต่ละ
ระดับชั้น เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
    1.2  ผู้เรียนควรได้รับความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางและมีความรู้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ระดับชาติที่สะท้อนให้เห็นจากแบบทดสอบระดับชาติ (O-NET)  โดยครูวิเคราะห์แบบทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
เปรียบเทียบกับแผนการจัดการเรียนการสอนและแบบทดสอบของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
แบบทดสอบให้มีความสอดคล้อง และตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ระดับชาติในปัจจุบัน 
   2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
    สถานศึกษาควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนของสถานศึกษา 
   3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    สถานศึกษาควรน าผลการประเมินการให้ความรู้ อบรมครู ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนการสอน แบบวัด แบบทดสอบของครูทุกคนไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ควรสนับสนนุ
ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้และศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้บุคลากร
ในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการ วางแผน ด าเนนิงาน ประเมินผลการปฏิบัติ และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
   4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษามีผลประเมินคุณภาพภายในและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพแต่ควรพัฒนาระบบบริหารข้อมูลและสารสนเทศให้มีความสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) อย่าง
ต่อเนื่อง 
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 2)  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินตรวจสอบคุณภาพภายใน 
 จากผลการประเมินตรวจสอบคุณภาพภายใน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลมีจุดเด่น คือ เป็นสถานศึกษาทีมี่
ความสามารถในการระดมทรัพยากรจากชุมชนและองค์กรต่างๆ เพื่อน ามาพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้
ให้กับนักเรียน โรงเรียนมีผลงานดีเด่นหลายด้าน เช่น ด้านทักษะวิชาการ นักเรียนได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ  
 
1.15  สรุปสภาพปญัหา จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 1)  สภาพปัญหา  
  ครโูรงเรียนอนุบาลศรีวิไลส่วนใหญ่มีประสบการณ์และความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการวิจัยได้   
แต่ครูบางส่วนก็ยังคงขาดประสบการณ์ในด้านนี้ ซึ่งควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น โดยการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน เป็นต้น  ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  การขาดสื่อและอุปกรณ์ 
เพ่ือการเรียนรู้ที่ทันสมัย เช่น สื่อไอที ไม่เพียงพอต่อความต้องการของครูและนักเรียน เนื่องจากมีข้อจ ากัด 
ด้านงบประมาณ  นักเรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์   

 2)  จุดเด่น  
 โรงเรียนด าเนินงานประสบผลส าเร็จเพราะการท างานแบบร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน
ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที ่สามารถพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลายประการ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบการให้บริการนักเรียน  การปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนและการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  โรงเรียนประสบผลส าเร็จในการพัฒนาร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์  และสังคม ตามเป้าหมายก าหนดของโรงเรียน  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และสุขภาพแข็งแรง 
ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความสนใจใฝ่คุณธรรม  สามารถเป็นผู้น าทางด้านพิธีการ 
ทางศาสนาได้  ความส าเร็จในการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ  ส่งผลให้ได้รับรางวัล
ต่างๆ ตั้งแต่ระดับกลุ่มโรงเรียนไปจนถึงระดับชาติอย่างต่อเนื่อง    

 3)  จุดที่ควรพัฒนา 
  1)  การพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ได้  

โดยการส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม ประชุม และศึกษาดูงาน เป็นต้น   
  2)  การจัดหาสื่อ แหล่งเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยให้เพียงพอกับความต้องการ 
  3)  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

1.  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     1) ระดับการศึกษาปฐมวัย 
        ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา: ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัย            

ของตนเองได้ 
ยอดเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ยอดเยี่ยม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหา 
     ความรู้ได้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 

2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ยอดเยี่ยม 

2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด   
      ประสบการณ ์

ดีเลิศ 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม 

3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 

3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
      การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ

ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณ

เหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาค

เรียนละ 2 ครั้ง มีกิจกรรมจิตศึกษาเพ่ือฝึกสมาธิ และการออกก าลังกายก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ 

ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา  ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา 

ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  

มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจาก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอ าเภอศรีวิไล ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้

เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด  มีการจัด

กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มี

วินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย กิจกรรมพ่ีไหว้น้ อง และการช่วยเหลือ

ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทาน

อาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จัก

ช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพ่ือน ๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ 

การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้เด็กรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วย

กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญทางชาติ กิจกรรมวัน

ส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝัง

ให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้า

แสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้เด็กได้วาดภาพ ระบายสี เพ่ือสร้าง

จินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและ

นอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน   
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2. ผลการด าเนินงาน 
 2.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

 2.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ สังเกตได้จากการกล้าพูด 

กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งใน

และนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

 2.3 เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ สังเกตได้จากการช่วยเหลือ

ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย  

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

2.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  

3. จุดเด่น 
 เด็กระดับปฐมวัย มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ และหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ  ภัย  และสิ่งเสพติด เด็กประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ เช่น 
ด้านดนตรี มีการแสดงในวันแม่ วันขึ้นปีใหม่ วันเด็ก ท าให้ผู้ปกครองชื่นชมผลงานของลูกหลาน 
ในการกล้าแสดงออก เด็กส่วนมากมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  มีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ มี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ และมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

4. จุดควรพัฒนา 
  4.1 โรงเรียนควรจัดท าโครงการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ค านึงถึงความสามารถและความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล เพื่อให้เด็กได้มีการพัฒนา ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 

  4.2  โรงเรียนควรด าเนินการส่งเสริมให้เด็กมีได้ฝึกฟัง พูด ให้คล่องแคล่วและฝึกกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ทั้งในและนอกห้องเรียน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์อย่างจริงจังต่อเนื่อง 

5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ ด้านร่างกาย  กิจกรรมอาหารกลางวัน

กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี /ฟันสวยยิ้มใส  กิจกรรมคาราวานสร้างเด็ก  กิจกรรมการเดินทางไกลแหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน 
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 แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ ด้านอารมณ์และจิตใจ   กิจกรรมโลกสวยด้วย
มือเรากิจกรรมสร้างเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ  กิจกรรมฉลาดคิดจิตสร้างสรรค์ สุขภาพจิตดีมีสุนทรีทางดนตรีและ
ศิลปะ   

แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสังคม  กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ กิจกรรมศิลป์

สร้างสรรค์  กิจกรรมฉลาดคิดจิตสร้างสรรค์ สุขภาพจิตดีมีสุนทรีทางดนตรีและ 

 แผนปฏิบัติงานที่ 4 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ ด้านสติปัญญา กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย  
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง กิจกรรมเด็กไทยยุคใหม่รู้ทันเทคโนโลยี กิจกรรมมอนเตส
เซอรี่  กิจกรรมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มี
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  
ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีศักยภาพ  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมี
ส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอ านวยความสะดวก

ต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เช่น  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอ านวยความ

สะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการ

ของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม เล่นทราย ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพ้ืนที่

ส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้ าห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก 

มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการ

เตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ

ครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบ

การศึกษาปฐมวัย  มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูด้าน

การศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มี

ทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการ
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จัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  

2. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีทุกๆปีการศึกษา  มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ขึ้นเพ่ือให้ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย และมีการ

รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  การรายงานสรุปโครงการ  การจัดท าแผนการจัด

ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  และการรายงานรายงานผลการประเมิน

ตนเองประจ าปี   

 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลได้มีการจัดครูที่ เหมาะสมกับการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ โดยโรงเรียนส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล  โดยให้ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร ส่งครูเข้ารับการอบรม  และเข้ารับการอบรมการผลิต

สื่อ  นวัตกรรมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จาก

โครงการพัฒนาบุคลากร ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลมีครูที่มีประสิทธิภาพครบชั้นเรียน 

3. จุดเด่น 
 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล             
รู้และเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  บริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก  ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

4. จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนควรด าเนินการส่งเสริมพัฒนาครูให้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาปฐมวัย  หรือที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการสอนคิด  วิเคราะห์
สังเคราะห์  และการเก็บเอกสารสารสนเทศอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 

5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการพัฒนาแนวทางการจัด การศึกษาปฐมวัย 

 1.1  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

 แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการ ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่

ก าหนดของกฎกระทรวง 
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 2.1 กิจกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการส่งเสริมให้คณะกรรมการ สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

 3.1 กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ได้จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุก  ๆ 

ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรม

ในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างเป็นสุข  จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และ

มีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการ

ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสม

กับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้

ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้าน

อารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความ

รับผิดชอบด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิด

พ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  

  ห้องเรียนมีบรรยากาศดี  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  

และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จาก

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การ

สังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้

น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาครู

อย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

ปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและ

จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   
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2. ผลการด าเนินงาน 
  -   มุมประสบการณ์ มีการจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม โดยให้เด็กมีโอกาสเลือกท า
กิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล
จดัประสบการณ์หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท าและสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 -   แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก  ใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย มีการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และการน าผล
การประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
   -  รายงานผลการประเมินตนเอง 

  -  บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   

  -  การจัดกิจวัตรประจ าวัน    

3. จุดเด่น 
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลง
มือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการ
รอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนส่งเสริมความสนใจให้แก่
ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  
มีห้องเรียนที่มีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางเหมาะสม   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่ง
ห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน 

4. จุดควรพัฒนา 
 จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 

ส่งเสริมกิจกรรมที่เด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน และการจัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้มีการใช้สื่อการ

สอนและเทคโนโลยีให้เหมาะสม 

5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1  

 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย 

 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสังคม 

 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

 โครงการส่งเสริมครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผล 
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 โครงการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัย 

2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณ ดี 
     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย   
          แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี 

     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดี 
     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
     6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
     3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

     4)  สุขภาวะทางร่างกาย  และลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
2.1  มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
      เรียนรู ้

ดีเลิศ 
 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้    ดีเลิศ 
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       ในชวีิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
      เรียนรู ้

ดีเลิศ 

1.2 ระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ  :  ดี 

1. กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม

ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนเป็น
ส าคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  และต่อเนื่อง
การสื่อสาร  และการคิดค านวณในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป ตลอดจนเน้นความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  การใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสารในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิค
วิธีการสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้น
ข้อมูล ได้แก่ห้องสมุด E – library  ครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและการ
ประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน 

นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาพ้ืนฐาน ทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้วยคุณธรรม จริยธรรม และคุณค่านิยมที่พึงประสงค ์ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
และตามนโยบายและหลักสูตรของสถานศึกษา เน้นให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ และมีจิต
สาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขวะจิต น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง  การเข้าไปศึกษาภูมิปัญญาในชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษา  จัดกิจกรรมโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  สถานศึกษาปลอดภัย  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  สถานศึกษา  “อ่อนหวาน”   
ให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากขนมกรุบกรอบ  น้ าหวาน  น้ าอัดลม  ส่งเสริมการออกก าลังกาย  และเพ่ิมเวลารู้เรื่อง  
เช่น  การจัดแจกันดอกไม้  การท าขนม  การท าน้ าพริก  การท ากระทง การท าพานบายศรี เป็นต้น  
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2. ผลการด าเนินงาน 
ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

สามารถอ่านออกอ่านคล่องและคิดค านวณตามมาตรฐานในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักวางแผน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น  คิดวิเคราะห์  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  และแก้ปัญหาได้  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้
จากสื่อ เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตนเอง มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยรู้  ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม  รวมถึงมี
ความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล และระหว่างวัย  ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ 
เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด  และมีประโยชน์  รักการออกก าลังกาย ท าให้สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
อยู่ในระดับดีเลิศ 

3. จุดเด่น 
      ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสาร คิดค านวณได้ทุกคน มีความรู้  
ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี   

ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางร่างกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ แต่งกายสะอาด
จนเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกติกา และมมีารยาท
ทางสังคม 

4. จุดที่ควรพัฒนา 
     นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การสร้างนวัตกรรม และต้องพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม   

                                         
 แผนปฏิบัติการที่  1 
  โครงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ 

โครงการวัดผลประเมินผล 

โครงการการจัดกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โครงการแนะแนว 

โครงการเรียนรู้โดยวิทยากรภายนอก 

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
โครงการดีเจวัย 12 อายุสมองไม่เป็นรองใคร 
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แผนปฏิบัติการที่  2 
  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 

โครงการเยี่ยมบ้าน 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมภายในโรงเรียน 

โครงการกีฬาสัมพันธ์ครูกับผู้ปกครองและกีฬาสีภายในโรงเรียน 

โครงการป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัยและสารเสพติดในสถานศึกษา 

โครงการวิถีพุทธแบบพอเพียง 

โครงการประกวดความสะอาดห้องเรียนและเขตรับผิดชอบ 

   โครงการเดินทางไกล/อยู่ค่ายพักแรม  
 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

โครงการอาหารเสริม(นม) ในโรงเรียน 

โครงการอาหารกลางวัน 

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 

มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์  ก าหนดพันธ
กิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และ
สรุปผลการด าเนินงาน 

2. ผลการพัฒนา 
 2.1 สถานศึกษามีการก าหนดเป้ าหมาย วิ สั ยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
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ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรม
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ การประจ าปี  
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
 2.4 ผู้ เ กี่ ยวข้ อ งทุ กฝ่ าย  และ เครื อข่ ายการ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  มี ส่ วนร่ วม ในการ 
ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิ งระบบโดยทุกฝ่ ายมีส่ วนร่ วม ยึ ดหลัก 
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่าย อุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

3. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม และPLC เพ่ือให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพรอบด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ประกอบกับมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้   

4. จุดควรพัฒนา 
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง         
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 3. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
                                         
 แผนปฏิบัติการที่  1 
  โครงการนิเทศภายใน 
  โครงการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 

โครงการจัดท าบัญชีหน่วยงานย่อย 

โครงการเบิกจ่ายค่าใช้สอยและค่าพาหนะส าหรับครูและนักเรียน 
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โครงการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 

โครงการการบริหารงานการเงินและพัสดุ 
โครงการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติการที่  2 
   โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
 

     โครงการงานสาธารณะ  
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปรับ
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  จัดการเรียน
การสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียน 
การสอนที่เน้นทักษะการคิด  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้  ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ครูตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   

2. ผลการพัฒนา 
จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดีเลิศ 

3. จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  มีการให้วิธีการใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่
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หลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

4. จุดควรพัฒนา 
 ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง   

                                         
 แผนปฏิบัติการที่  1 
  โครงการนิเทศภายใน 

โครงการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 

โครงการสร้างขวัญก าลังใจ 

โครงการพัฒนาคุณธรรม  จรยิธรรม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมภายในโรงเรียน 

โครงการประกวดความสะอาดห้องเรียนและเขตรับผิดชอบ 

โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
    ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับดเีลิศ 
        จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเลิศ  ทั้งนี้เพราะ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ  
 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุ มชนท้องถิ่น จนมีผล
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นบางกลุ่มสาระ  
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษความสามารถในการคิด
ค านวณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดั งที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการมีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ  สถานศึกษามีการวางแผน 
ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมา
เป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไข
งานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ  
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เนื่องจากมีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบท
สถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและ
แก้ปัญหารายบุคคล มีการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา   
 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากข้อมูลการ
ด าเนินของสถานศึกษาและผลจากการด าเนินงาน จึงสามารถสรุปเป็น  จุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน 
พร้อมทัง้ แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นได้ดังนี้ 

ระดับปฐมวัย 
สรุปผล 

มาตรฐานการศึกษา: ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 
1. จุดเด่น 

1)  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม   
  2)  โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  จัดครูให้
เพียงพอกับชั้นเรียน  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ  และมีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 3)  ครจูัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  แ ะประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผล
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง  
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2. จุดที่ควรพัฒนา 
 1)  เด็กควรได้รับการส่งเสริมฝึกฟัง พูด ให้คล่องแคล่วและฝึกกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
คิดสร้างสรรค์ทั้งในและนอกห้องเรียน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
อย่างจริงจังต่อเนื่อง 
 2)  โรงเรียนควรด าเนินการส่งเสริมพัฒนาครูให้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาปฐมวัย  หรือท่ี
เกี่ยวข้องกับการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการสอนคิด  วิเคราะห์
สังเคราะห์  และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ที่เพียงพอ   
 3)  ครูควรจัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 

ส่งเสริมกิจกรรมที่เด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน และการจัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ   

การสอนและเทคโนโลยีให้เหมาะสม 

                                         
 แผนปฏิบัติการที่ 1  

  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ ด้านร่างกาย  กิจกรรมอาหารกลางวันกิจกรรมหนูน้อย

สุขภาพดี/ฟันสวยยิ้มใส  กิจกรรมคาราวานสร้างเด็ก  กิจกรรมการเดินทางไกลแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ ด้านอารมณ์และจิตใจ   กิจกรรมโลกสวยด้วยมือเรา
กิจกรรมสร้างเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ  กิจกรรมฉลาดคิดจิตสร้างสรรค์ สุขภาพจิตดีมีสุนทรีทางดนตรีและศิลปะ   

 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสังคม  กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์  

กิจกรรมฉลาดคิดจิตสร้างสรรค์ สุขภาพจิตดีมีสุนทรีทางดนตรีและ 

  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ ด้านสติปัญญา กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย  กิจกรรม
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง กิจกรรมเด็กไทยยุคใหม่รู้ทันเทคโนโลยี กิจกรรมมอนเตสซอรี่  
กิจกรรมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 

 แผนปฏิบัติการที่ 2 
โครงการพัฒนาแนวทางการจัด การศึกษาปฐมวัย  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย การจัดท า 

หลักสูตรสถานศึกษา 
  โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการ ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่ก าหนดของ

กฎกระทรวง  กิจกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 โครงการส่งเสริมให้คณะกรรมการ สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
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 แผนปฏิบัติการที่ 3 
 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย 

 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสังคม 

 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

 โครงการส่งเสริมครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 โครงการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สรุปผล  

มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
1. จุดเด่น 

1)  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางร่างกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ แต่งกาย
สะอาดจนเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกติกา และ   
มีมารยาททางสังคม 

2)  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม และPLC เพ่ือให้ทุกฝ่าย  
มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพรอบด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ประกอบกับมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้   

3)  ครมูีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  มีการให้วิธีการใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  นักเรียนมีส่วนร่วม    
ในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
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2.  จุดที่ควรพัฒนา 
1)  นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปรายและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การสร้างนวัตกรรม และต้องพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม   
 2)  โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง     
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 3)  ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์  หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีให้มาก
ขึ้น และพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ   วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ธรรมชาติวิชา  และครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้   และ
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง  

3.                                       
 แผนปฏิบัติการที่ 1 
  โครงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ 

โครงการวัดผลประเมินผล 

โครงการการจัดกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โครงการแนะแนว 

โครงการเรียนรู้โดยวิทยากรภายนอก 

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
โครงการดีเจวัย 12 อายุสมองไม่เป็นรองใคร 

  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 

โครงการเยี่ยมบ้าน 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมภายในโรงเรียน 

โครงการกีฬาสัมพันธ์ครูกับผู้ปกครองและกีฬาสีภายในโรงเรียน 

โครงการป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัยและสารเสพติดในสถานศึกษา 

โครงการวิถีพุทธแบบพอเพียง 

โครงการประกวดความสะอาดห้องเรียนและเขตรับผิดชอบ 

   โครงการเดินทางไกล/อยู่ค่ายพักแรม โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
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โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

โครงการอาหารเสริม(นม) ในโรงเรียน 

โครงการอาหารกลางวัน 

และโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 
 

 แผนปฏิบัติการที่ 2 
  โครงการนิเทศภายใน 
  โครงการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 

โครงการจัดท าบัญชีหน่วยงานย่อย 

โครงการเบิกจ่ายค่าใช้สอยและค่าพาหนะส าหรับครูและนักเรียน 

โครงการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 

โครงการการบริหารงานการเงินและพัสดุ 
โครงการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

   โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
 

     โครงการงานสาธารณะ  
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 

 แผนปฏิบัติการที่ 3 
  โครงการนิเทศภายใน 

โครงการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 

โครงการสร้างขวัญก าลังใจ 

โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมภายในโรงเรียน 

โครงการประกวดความสะอาดห้องเรียนและเขตรับผิดชอบ 

โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 2)  การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัย 
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
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 3)  การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย  ติดตาม
ผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 4)  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1)  การพัฒนาครูผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวก ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 2)  การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน   LAS  NT  O-NET  
และ PISA 
 3)  การจัดสรรครูผู้สอนให้เพียงพอและตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

             รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา 2561  (Self – Assessment  Report : SAR)            52 |      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  4  ภาคผนวก 
 

  -   ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 -   ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 -  ภาพกิจกรรมในรอบปี  และเกียรติบัตร 
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ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 

เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ  มีภารกิจจัดการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  การเรียนการสอนและการส่งเสริมการ
เรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรก าหนด  และเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การ
จัดการศึกษาของชาติ  พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง  และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  และขับเคลื่อน
ด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติประจ าปี  เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามข้อ 14 (1) และข้อ 15 ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2553  ขึ้นเป็นมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และ
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน  ชุมชนและท้องถิ่น  ส าหรับใช้ด าเนินงานและ
ประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ตามกฎกระทรวงฯ  ดังนั้นโรงเรียน
อนุบาลศรีวิไล  จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล   ตามนโยบายปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559   จ านวน  3  มาตรฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
                        ประกาศ ณ วันที่  14  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
 

 
 
                                                            (นายบุญทวี  สาลี) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
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มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  เรื่องก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่      ส     ม   .ศ.  256  

………………………………………….. 
 มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  พ.ศ.  2561  มีจ านวน  3  มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานที่  2   ระ  น  ร ร   ร  ะ  ร  ัดการ 
 มาตรฐานที่       ร    ระส   ร      น น       นส      
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 

1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
 

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้  
 
มาตรฐานที่                            ัดการ 
 2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 

2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่                                         ญ 

3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
                 การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก� 
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มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  เรื่องก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่      ส     ม   .ศ.  256  

………………………………………….. 
 มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2561  มีจ านวน  3  มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1   ส ม    ิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่  2   ระ  น  ร ร   ร  ะ  ร  ัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน    น นผู้เรียน   นส      
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1          ิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณ 

2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย   
                     แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  
 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

2)  สุขภาวะทางร่างกาย  และลักษณะจิตสังคม 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

4)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

มาตรฐานที่                            ัดการ 
 2.1  มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
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                 และทุกกลุ่มเป้าหมาย� 
 
2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้� 
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน       ผู้เรียน         ญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้� 
 

3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้� 
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                                   ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 

ที ่ 81  / 2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

  ประจ าปีการศึกษา  2561 
............................................................................................ 

 เพ่ือเป็นการสรุปและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย  ระบบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ที่ให้สถานศึกษารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี  ให้หน่วยงานด้านสังกัดและสาธารณชนที่เกี่ยวข้องทราบ 
                อาศัยอ านาจตามมาตรา  27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  จึงออกค าสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ 
              1.  นายบุญทวี  สาลี               ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล          ประธานกรรมการ 
              2.  นางสมลักษณ์  สุวรรณวงศ ์            ครูช านาญการพิเศษ        รองประธานฯ 
              3.  นางอัมพวรรณ์  โคโตสี            ครูช านาญการพิเศษ                         กรรมการ 
              4.  นางส าราญ  โคตรชมภ ู   ครูช านาญการพิเศษ                         กรรมการ  

     5.  นางปัณณิศา  ไชยลือชา    ครูช านาญการพิเศษ                          กรรมการ  
              6.  นางณหฤทัย  สิทธิจักร ครูช านาญการพิเศษ                          กรรมการ 
              7.  นางลฎาภา  พรมพิมพ์ ครูช านาญการพิเศษ                          กรรมการ 
              8.  นางสาวกมลพร  ชิณแสน ครชู านาญการ     กรรมการ 
              9. นางสาวชลธชิา  เฉลาชัย ครู     กรรมการ 
              10. นางสาวนิตวดี  พลเดชา                ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
              11. นางสาวรัตติยา  ภวูนาถ ครูผู้ช่วย    กรรมการ                    
              12. นางสาวอารีรัตน์ ปุญญา               ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
              13. นางพิกุลกาญจน์  ราษี ครชู านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
              14. นางสาวดรุณี  นันทา ครูช านาญการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ให้บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ประจ าปี
การศึกษา  2561  ให้แล้วเสรจ็และน าเสนอผู้บังคับบัญชา  ภายในวันที่   13  พฤษภาคม   2562     
 
        ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   29   มีนาคม   2562   เป็นต้นไป 

                                   สั่ง    ณ  วันที่   29   มีนาคม  2562   

   
 
                                               ลงชื่อ  
                                                      ( นายบุญทวี  สาลี  ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
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ประมวลภาพกิจกรรมส าคัญในรอบปีการศึกษา  2561  
 
 

 

 
 
 

กิจกรรมฉลองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
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กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ( English camp )ระดับชั้น ป.4-6 
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กิจกรรมประกวดบรรยายธรรมและสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ 
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กิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดภัยจากพิษไฟป่า 
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กิจกรรม  Roza kid's ปี 4 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย  
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กิจกรรมการเเข่งขันเทควันโดไทย-เกาหลีใต้ 
7TH KUKKIWON CHOI YOUNG SEOK TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019 
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โรงเรียนเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน  ประจ าปีการศึกษา  2561 
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กิจกรรมเอแมท โชโดกุ ค าคมและครอสเวิร์ด 
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กิจกรรมวันดินโลก 
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โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร 
 

 
 
 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา 2561  (Self – Assessment  Report : SAR)            69 |      
 

 

 

 

 
 

 
สถานศึกษาปลอดภัย 

 

 
 

สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพ 
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กิจกรรมเทควันโด 
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รางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

             รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา 2561  (Self – Assessment  Report : SAR)            72 |      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWORD  
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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลฉบับนี้  จัดท าขึ้น
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของเด็ก  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3 มาตรฐาน
ได้แก่คุณภาพของผู้เรียน  กระบวนการบริหารและการจัดการ  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญเพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561  ฉบับนี้   
คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
 

                               
 
                        (นายบุญทวี  สาลี) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
                       9  พฤษภาคม  2562 
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สารบัญ 
 

 

เรื่อง หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 
 ข้อมูลทั่วไป 1 
 ข้อมูลครูและบุคลากร 1 
 ข้อมูลนักเรียน 3 
 ข้อมูลสภาพชุมชน 4 
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 4 
 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) 9 
 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน (NT) 10 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (0-NET) 12 
 แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 13 
 ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 15 
 งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 18 
 ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา  2560 24 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   25 
 ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 28 
 สรุปสภาพปัญหา  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 30 
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