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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง  ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ 1  ต าบล ป่าหวาย  อ าเภอ  สวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
กระทรวงศึกษำธิกำร  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีบุคลากรสายบริหาร 1 คน   
มีการจัดการศึกษา ๒ ระดับ คือ ระดับปฐมวัย  มีครูจ านวน 3  คน  นักเรียนจ านวน  52  คน  ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  มีครูจ านวน 15 คน  นักเรียนจ านวน 256 คน  รวมทั้งสถานศึกษา  มีบุคลากรจ านวน 21 คน  
นักเรียนจ านวน 308 คน   

จุดเด่น 
โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง มีระบบโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ งานบริหาร

ทั่วไปที่ชัดเจน มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปี การบริหารงาน เน้นการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนให้ความร่วมมือในด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ในด้านงบประมาณและด้านอ่ืนๆ ครูและบุคลากรมี
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีครูครบชั้นและมีจ านวนเพียงพอ ครูมีการพัฒนา
วิชาชีพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ ครูยังมีการน าสื่อ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและนักเรียนมีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ 
ICT  โดยได้รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจากบริษัททรูปลูกปัญญา ทั้งของครูและนักเรียนเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน  เช่น ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
อีกทั้งยังมีการประชุมแจ้งนโยบายต่างๆ ของทางโรงเรียนผ่านการประชุมออนไลน์จากช่องทาง VROOM และ
จัดการสอนเสริมเพ่ิมเติมความรู้ผ่านทางช่องทาง VROOM ภายในกิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมเติมความรู้ของทาง
โรงเรียนอีกด้วย 
จุดควรพัฒนำ 

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน มีการวางผังอาคารต่างๆ ภายในโรงเรียนไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของ
โรงเรียน ท าให้ช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ าท่วมขังในบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีปัญหา เรื่อง การระบายน้ า 
ภายในโรงเรียนในช่วงฤดูฝน แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนยังน้อย  ควรเพ่ิมผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้สูงขึ้น เพ่ิมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 3 ให้สูงขึ้นและสร้างความตระหนักให้
นักเรยีนเห็นความส าคัญของการทดสอบเพ่ือประเมินความสามารถระดับชาติ 
นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถำนศึกษำ 
 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ICT  

- สื่อ 8 กลุ่มสาระ SIS 
- English Genius 
- สื่อทรูคลิกไลฟ์ คอมพิวเตอร์ 
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- สื่อทรูคลิกไลฟ์ ภาษาอังกฤษ 
- เกมพอเพียง  
- PlookCLASSROOM 
- VROOM 
- VLEARN 
- UP Skill 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน   อนุบาลสวนผึ้ง 
ทีอ่ยู่    14 หมู่ที่ 1  ต าบลป่าหวาย  อ าเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  70180 
สังกัด    ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   
โทรศัพท์    - 
โทรสาร    - 
E-mail    anubansuanphung@hotmail.co.th 
Website    www.ansp.ac.th 
เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาลปีที่ 2  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผู้บริหารสถานศึกษา นายเปลว   ปุริสาร     ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 

ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๑  ตุลาคม 25๖4  จนถึงปัจจุบัน   

       รวมระยะเวลา ๕  เดือน 

 
1.2 แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ 
วิสัยทัศน์ (VISION) 
 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี นักเรียน
มีคุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ (MISSION) 

1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล  
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ

ตามมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน  
5. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงาม สร้าง

จิตส านึกในความเป็นไทย และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย เพียงพอ และท่ัวถึง 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
8. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายทางการศึกษาและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายใน 
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และภายนอก เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 
กลยุทธ์กำรพัฒนำโรงเรียน 

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียน 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอนกำรวัดและประเมินผล 
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับทักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำระบบส่ือและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

 

1.3 ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
 1)  จ านวนบุคลากร  จ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในต าแหน่ง 

ประเภทบุคลากร 

เพศ (คน)  
รวม 

ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ์ 
ในต าแหน่ง(เฉลี่ย) 

(ปี) ชาย หญิง 
ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป. 
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 - 1 - - ๑ - ๑๕ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา - - - - - - - - 
ข้าราชการครู 4 11 15 - 8 7 - 10 
ครูอัตราจ้าง - - - - - - - - 
พนักงานราชการ 1 - 1 - 1 - - 7 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ - 1 1 - 1 - - 3 
ธุรการ 1 - 1 - 1 - - 5 
นักการภารโรง - - - - - - - - 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน - - - - - - - - 
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- จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก   13  คน  คิดเป็นร้อยละ 81.25 
- จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 3  คน  คิดเป็นร้อยละ 18.75 
- สาขาที่ขาดแคลนคร ู วิชา ภาษาไทย  จ านวน  1  คน 

        วิชา สังคมศึกษา จ านวน  1  คน 
       วิชา พลศึกษา  จ านวน  1  คน 
 

 
 
 ๒)  จ านวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจ านวนชั่วโมงในการสอนของครู 1 คน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห์ หมายเหตุ 
ภาษาไทย 2 25  
คณิตศาสตร์ 2 25  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 25  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 25  
สุขศึกษาพลศึกษา 2 25  
ศิลปะ 2 25  
การงานอาชีพ 2 25  
ภาษาต่างประเทศ 2 25  
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1.๔ ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภำพันธ์ ๒๕๖5) 
 ๑)  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ ปีการศึกษา ๒๕๖4  จ านวน 308 คน 

จ านวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม(คน) 
ชาย หญิง 

 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - - - 
 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ๑0 ๘ ๑๘ 
 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 16 ๑8 ๓4 

รวม 26 ๒6 ๕2 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 13 12 25 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 10 3 13 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 14 8 20 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 20 20 40 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 17 15 32 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 11 24 35 

รวม 85 80 165 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 20 9 29 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 20 17 37 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 12 13 25 

รวม 52 39 91 
รวมทั้งสิ้น 163 145 308 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 หน้า ๗ 
 

 
 
 1.๕ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
  ๑.๕๑ ระดับปฐมวัย 
  ๑) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้าน ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน ครบทั้ง ๔ ด้าน 

ร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ 

สังคม สติปัญญา 

 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - - - - - 

 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ๙๔.๔๔ ๑00 ๑00 ๘๘.๘๙ ๙๕.๘๓ 
 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ๙๗.๒๒ ๑00 ๑00 ๙๗.๒๒ ๙๘.๖๑ 

รวม ๑๙๑.๖๖ ๒00 ๒00 ๑๘๖.๑๑ ๑๙๔.๔๔ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๓ ๑00 ๑00 ๙๓.0๖ ๙๗.๒๒ 
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  ๑.๕.๒ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน          
    ๑) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 

 
วิชา 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
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ป.1 19 21 19 22 24 24 24 23 19 24 
ป.๒ 12 9 11 11 11 12 12 13 11 13 
ป.๓ 12 13 16 17 15 7 18 16 17 19 
ป.๔ 22 18 14 2 5 40 4 17 20 40 
ป.๕ 11 13 6 7 4 28 5 23 14 29 
ป.๖ 9 6 6 4 6 12 2 6 15 34 
ม.1 7 3 3 2 5 6 6 5 6 15 
ม.2 11 9 2 9 17 13 14 5 5 25 
ม.3 10 13 7 17 22 11 18 12 9 20 
รวม 113 105 84 91 109 153 103 120 116 219 

คิดเป็นร้อยละ 42.01 39.03 31.23 33.83 40.52 56.88 38.29 44.61 43.12 81.41 

 

 ๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน   ในระดับดีขึ้นไป  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา ๒๕๖4 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับ 
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 25 - 4 10 11 11 44.00 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 13 - 3 7 3 10 76.92 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 20 - 2 11 7 18 90.00 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 40 - 11 29 - 29 72.50 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 34 2 1 14 17 31 91.18 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 36 1 8 15 12 27 75.00 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 35 15 1 14 7 21 60.00 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 37 7 6 17 7 24 64.86 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 29 5 7 13 4 17 58.62 

รวม 269 30 43 130 68 188 69.89 
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 ๓) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ในระดับดีขึ้นไประดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา ๒๕๖4 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับ 
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 25 - ๑ ๑ ๒๓ 24 96.00 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 13 - 1 3 9 12 92.31 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 20 - - ๓ ๑๗ 20 100.00 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 40 - - 9 31 40 100.00 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 34 2 - 14 18 32 94.12 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 36 1 - 7 28 35 97.22 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 35 15 - 4 18 22 62.86 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 37 6 6 14 11 25 67.57 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 29 5 - 18 6 24 82.76 

รวม 269 29 8 73 161 234 86.99 
 ๔)  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  ปีการศึกษา ๒๕๖4  ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ในระดับดีขึ้นไป และ
ระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน 

ระดับ 
ผ่านขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 1 3 6 26 35 97.22 
 ๒. ความสามารถในการคิด 1 6 10 19 35 97.22 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 1 7 10 18 35 97.22 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 1 7 11 17 35 97.22 
 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 1 - 10 25 35 97.22 

รวม 5 23 47 105 175 97.22 
 
๑.๖ ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู  ้เรียน  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 

  ๑)  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผ   ้เรียน(RT) ปีการศึกษา ๒๕๖4 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดบัประเทศ 
ด้านการอ่านออกเสียง 41.10 69.04 69.95 
ด้านการอ่านรู้เรื่อง 72.70 72.30 72.79 

รวมควำมสำมำรถทั้ง ๒ ด้ำน 56.90 70.67 71.38 
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 ๒)  การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผ   ้เรียน(RT) ปีการศึกษา  
๒๕๖3 –๒๕๖4 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา ๒๕๖3 ปีการศึกษา ๒๕๖4 
ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านการอ่านออกเสียง 60.15 41.10 -19.05 
ด้านการอ่านรู้เรื่อง 61.23 72.70 11.47 

รวมควำมสำมำรถทั้ง ๒ ด้ำน 60.69 56.90 -3.79 
 

 
 
๑.๗ ผลกำรประเมินคุณภำพผู  ้เรียน  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 

 ๑)  ผลการประเมินคุณภาพผ   ้เรียน(NT) ปีการศึกษา ๒๕๖4 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านคณิตศาสตร์ 3๑.๓๑ ๕๒.๕๓ 4๙.4๔ 
ด้านภาษาไทย ๓๘.๓๑ 5๘.๒๑ ๕๖.๑4 

รวมควำมสำมำรถทั้ง ๒ ด้ำน 3๔.๘๑ ๕๕.3๗ ๕๒.๘๐ 
 ๒)  การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผ   ้เรียน(NT) ปีการศึกษา ๒๕๖3 – ๒๕๖4 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา ๒๕๖3 ปีการศึกษา ๒๕๖4 
ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านคณิตศาสตร์ 35.27 3๑.๓๑ -๓.๙๖ 
ด้านภาษาไทย 44.59 ๓๘.๓๑ -๖.๒๘ 

รวมควำมสำมำรถทั้ง ๒ ด้ำน 39.93 3๔.๘๑ -๕.๒๑ 
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๑.๘ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 
 ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ 
 ๑)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๖4 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 49.78 49.54 50.38 
คณิตศาสตร์ 31.68 35.85 36.83 
วิทยาศาสตร์ 30.83 33.68 34.31 
ภาษาอังกฤษ 38.19 35.46 39.22 

 
 ๒)  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา  
๒๕43 –๒๕๖4 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา ๒๕๖3 ปีการศึกษา ๒๕๖4 
ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 49.34 49.78 0.44 
คณิตศาสตร์ 25.18 31.68 6.5 
วิทยาศาสตร์ 35.42 30.83 -4.59 
ภาษาอังกฤษ 31.61 38.19 6.58 
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 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 
 ๑)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๖4 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 43.37 52.13 51.19 
คณิตศาสตร์ 24.54 24.75 24.47 
วิทยาศาสตร์ 25.29 31.67 31.45 
ภาษาอังกฤษ 24.48 30.79 31.11 

  
 ๒)  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา  
๒๕๖3 –๒๕๖4 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา ๒๕๖3 ปีการศึกษา ๒๕๖4 
ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 36.90 43.37 6.47 
คณิตศาสตร์ 20.69 24.54 3.85 
วิทยาศาสตร์ 26.68 25.29 -1.39 
ภาษาอังกฤษ 27.50 24.48 -3.02 
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๑.๙ รำงวัลทีโ่รงเรียนได้รับ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 

 
ประเภท 

(สถานศึกษา/ครู/นักเรียน) 
ชื่อรำงวัล/ระดับรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
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๑.๑๐ ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 

        ข้อมูลอาคารสถานที่ ประกอบด้วย จ านวนอาคาร จ านวนห้องประกอบ 
  อาคารเรียน  จ านวน            5        หลัง    
  อาคารประกอบ  จ านวน            2        หลัง  
  ห้องน้ า   จ านวน           26       ห้อง    
  สระว่ายน้ า  จ านวน            -         สระ    
  สนามเด็กเล่น  จ านวน            1        สนาม           
  สนามฟุตบอล  จ านวน            1        สนาม     
  สนามวอลเลย์บอล จ านวน            -         สนาม 
  สนามบาสเกตบอล จ านวน            -         สนาม   
  สนามเทนนิส  จ านวน            -         สนาม 
 สนาม อ่ืนๆ (ระบุ)  สนามเปตอง      จ านวน            3         สนาม 
 
๑.๑๑ แหล่งเรียนรู้ 

 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอกโรงเรียน  จ านวนการเข้าใช้ห้องสมุดของผู้เรียนเฉลี่ยต่อปีการศึกษา  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน 

แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 
ล ำดับที่ แหล่งเรียนรู้ 

1 ห้องสมุด ICT 
2 ห้องสมุดโรงเรียน 
3 หอ้งวิทยาศาสตร์ 
4 ห้องทรูปลูกปัญญา 
5 ห้อง English Genius 

  
แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 

ล ำดับที่ แหล่งเรียนรู้ 
1 อ่างเก็บน้ าชัฎป่าหวาย 
2 โรงพยาบาลสวนผึ้ง 
3 วัดชัฎป่าหวาย 
4 วัดห้วยทรายทอง 

 
จ านวนการเข้าใช้ห้องสมุดของผู้เรียนเฉลี่ยต่อปีการศึกษา  คือ  ร้อยละ 80 

 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 หน้า ๑๕ 
 

ภูมิปัญญำท้องถิ่นปรำชญ์ชำวบ้ำน  ปีกำรศึกษำ 2564 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล เรื่อง 

๑ นางปัญจษร  อุ่นหมี การนวดแผนไทย 
๒ นางส ารวย  บุญราช การแปรรูปผลผลิต 
๓ นางอารมณ์  ธรรมวิลัย การเพาะเห็ด 
๔ นางมุกดา  ลีลาขจรจิตร การเลี้ยงสัตว์ 
๕   
๖   
๗   
๘   
๙   

๑๐   
 
๑.๑๒ โอกำสและข้อจ ำกัด 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (C-PEST) 

สภำพแวดล้อมภำยนอก โอกำส(Opportunities : O) อุปสรรค(Threats : T) 

1.ลูกค้ำหรือผู้รับบริกำร 
(Customer)   

1. โรงเรียนอยู่ในชุมชน ท าให้สะดวก
ในการเดินทาง 

2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนโน้ตบุ๊ก
จากบริษัททรูปลูกปัญญา มอบ
ให้กับนักเรียนทุกคน 

1. ในชุมชนมีโรงเรียนต่างๆ ที่ให้บริการ 
อยู่ใกล้กัน ท าให้เกิดการแข่งขันเพื่อให้
นักเรียนเข้าเรียน 

2. อัตราการเกิดน้อยลง ท าให้จ านวน
นักเรียนลดลง 

2.สถำนกำรณ์ทำง
กำรเมือง  (Politics) 

1. ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
๒. ชุมชนสนใจการเมือง 

๑. ชุมชนมีความเห็นที่แตกต่างกันในบาง
เรื่อง 

3.สภำพแวดล้อม
(Environment)  หรือ
สภำพเศรษฐกิจ 
(Economics 

1. องค์กรท้องถิ่นมีส่วนช่วยเหลือใน
การสนับสนุนงบประมาณ เช่น ชุด
ตรวจ ATK  และให้การสนับสนุน
ในเรื่อง การปรับภูมิทัศน์ของ
โรงเรียน 

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ฐานะ
ยากจน มีหนี้สินมาก 

2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่เดินทางไปท างาน
ต่างถ่ิน 

3. นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อ
แม่ 

4.สภำพสังคม (Society)   
วัฒนธรรม(Culture)   
ค่ำนิยม (Value)   

1. ชุมชนกับโรงเรียนมีระยะทางไม่
ห่างกันมาก 

2. ชุมชนมีความผูกพัน รักถ่ินฐาน
บ้านเกิด 

3. ชุมชนรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม 

1. ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานไป
เรียนโรงเรียนในเมืองราชบุรี 

2. ผู้ปกครองบางคนมีอาชีพไม่ม่ันคง 
รายได้น้อย ไปท างานต่างถิ่น และ
ทอดทิ้งบุตรหลาน 

3. ผู้ปกครองไม่สามารถให้ค าปรึกษาด้าน
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สภำพแวดล้อมภำยนอก โอกำส(Opportunities : O) อุปสรรค(Threats : T) 

4. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 

 

การเรียนให้ลูกได้ 
4. ผู้ปกครองบางส่วนติดสิ่งเสพติดและ

อบายมุขเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อ
นักเรียน 

5.เทคโนโลยี 
(Technology) 

1. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความเร็วที่
สูงขึ้น 

2. การติดต่อสื่อสารสะดวกข้ึน 
3. เครื่องมือสื่อสารมีราคาถูกลง 

1. สื่อบางอย่างไม่เหมาะสม เข้าถึงได้ง่าย 
ขาดการให้ค าแนะน าและการดูแลจาก
ผู้ปกครอง 

 

 

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก   
   ๑. ปัจจัยด้ำนลูกค้ำหรือผู้รับบริกำร (Customer)   

 โรงเรียนอยู่ในชุมชน ท าให้สะดวกในการเดินทาง  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนโน้ตบุ๊กจาก
บริษัททรูปลูกปัญญา มอบให้กับนักเรียนทุกคน  แต่เนื่องจากในชุมชนมีโรงเรียนต่างๆ ที่ให้บริการ อยู่ใกล้กัน    
ท าให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้นเพ่ือให้นักเรียนเข้าเรียน  นอกจากนี้อัตราการเกิดยังมีจ านวนน้อยลง ส่งผลให้จ านวน
นักเรียนลดลงตามไปด้วย 
 2. ปัจจัยด้ำนสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง (Politics)   

 ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และสนใจด้านการเมือง ท าให้ในบางครั้งเกิดความเห็นที่แตกต่างกัน 
 3. ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อม(Environment)  หรือสภำพเศรษฐกิจ (Economics)  

องค์กรท้องถิ่นมีส่วนช่วยเหลือในการสนับสนุนงบประมาณ เช่น ชุดตรวจ ATK  และให้การสนับสนุนใน
เรื่อง การปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีรายได้น้อย ฐานะยากจน มีหนี้สินมาก  และผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่เดินทางไปท างานต่างถ่ิน 
  4. ปัจจัยด้ำนสภำพสังคม (Society)  วัฒนธรรม(Culture)  ค่ำนิยม (Value)   

ที่ตั้งระหว่างชุมชนกับโรงเรียนมีระยะทางไม่ห่างกันมาก  แต่ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานไปเรียน
โรงเรียนในเมืองราชบุรีผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียน ชุมชนรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  มีความผูกพัน รักถิ่นฐานบ้านเกิด  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพไม่มั่นคง รายได้
น้อย ต้องไปท างานต่างถิ่น ท าให้ต้องทอดทิ้งบุตรหลาน  ไม่สามารถให้ค าปรึกษาด้านการเรียนกับลูกได้ และมี
ผู้ปกครองบางส่วนทีต่ิดสิ่งเสพติดและอบายมุข  

5. ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี (Technology)  
เครื่องมือสื่อสารมีราคาถูกลง อีกทั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความเร็วที่สูงขึ้น  ส่งผลให้การติดต่อสื่อสาร

สะดวกและรวดเร็ว  สามารถเข้าถึงได้ง่าย ขาดการให้ค าแนะน าและการดูแลจากผู้ปกครอง 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 7S(S,W) 

สภำพแวดล้อมภำยใน จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1. ยุทธศำสตร์(Strategy)   1. โครงสร้างการบริหารของโรงเรียน
งานวิชาการ งานงบประมาณ งาน
บุคคล งานบริหารทั่วไป มีความ
ชัดเจน 

2. โรงเรียนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาและการบริหาร
จัดการที่ทันสมัย ไม่ซ้ าซ้อน ให้
นักเรียนอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพให้นักเรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  

3. ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

1. การบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย 
เปลี่ยนไปตามนโยบายของ
หน่วยงานหลัก ท าให้ไม่มี
เสถียรภาพ  

2. สื่อที่นักเรียนเข้าถึงได้ง่าย อาจ
ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยง
มากขึ้น 
 

2.โครงสร้ำงองค์กำร
(Structure) 

1. โรงเรียนมีแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้ความสนใจและเข้าใจ
บทบาทของตนเอง 

1. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติ
ตามแผนได้ครบถ้วน  เนื่องจาก
ขาดงบประมาณในการสนับสนุน 

 
3.ระบบงำน (Systems) ๑. โรงเรียนมีระบบงานที่ครอบคลุม

การบริหารงานของโรงเรียน 
๑. ระบบงานบางอย่าง ยังคงต้อง

พัฒนา ปรับปรุง ต่อไป 
4.ทักษะ(Skills) ๑. ครูมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีที่สามารถน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้ 

๒. นักเรียนมีความสามารถในการใช้ 
ICT 

๑. ครขูาดเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ 
ในกับนักเรียนในการเข้าเรียน
ออนไลน์ 

๒. มีนักเรียนเลียนแบบสิ่งไม่เหมาะสม
จากสื่อสังคมออนไลน์ 

5.ค่ำนิยมร่วม 
(Shared  values)  

๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และ
นักเรียน มีความรักในสถาบัน  

๒. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และ
นักเรียนมีความรักในท้องถิ่น 

๑. นักเรียนมีการเลียนแบบวัฒนธรรม
ที่ไม่เหมาะสมจากสื่อสังคม
ออนไลน์ 

6. บุคลำกร (Staff) 1. ครูมีทักษะความรู้ที่หลากหลาย 
สามารถน ามาพัฒนาการเรียนการ

1. ขาดครูวิชาเอกท่ีโรงเรียนต้องการ  
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สภำพแวดล้อมภำยใน จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

สอนได้เป็นอย่างดี 
2. มีครูครบทุกชั้นและมีจ านวน

เพียงพอ 
3. ครูมีการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง

อย่างสม่ าเสมอ 
7. รูปแบบของกำร
บริหำรจัดกำรองค์กำร 
(Style) 

1. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหาร
องค์กรที่ชัดเจน 

2. โรงเรียนมีแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีเป็นระบบ 

1. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหาร
องค์กรที่ชัดเจน แต่ยังไม่สามารถ
ปฏิบัติตามได้ครอบคลุม เนื่องจาก
ขาดงบประมาณ 
 

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
1. ปัจจัยทำงด้ำนยุทธศำสตร์(Strategy)   
โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล งานบริหารทั่วไป มีความ

ชัดเจน  แต่การบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย มีการเปลี่ยนไปตามนโยบายของหน่วยงานหลัก ท าให้ไม่มีเสถียรภาพ 
โรงเรียนพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย ไม่ซ้ าซ้อน ให้นักเรียนอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  แต่เมื่อนักเรียนเข้าถึงสื่อได้ง่าย จึงส่งผล
ให้นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้น  ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้   

2. โครงสร้ำงองค์กำร(Structure)  
โรงเรียนมโีครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้ครบถ้วน เนื่องจากขาดงบประมาณ 
3. ระบบงำน(Systems)   
โรงเรียนมีระบบงานที่ครอบคลุมการบริหารงานของโรงเรียน แตร่ะบบงานบางอย่าง ยังคงต้องพัฒนา 

ปรับปรุง ต่อไป 
4. ทักษะ(Skills)  
ครูมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้  แต่ขาดเทคนิคใน

การสร้างแรงจูงใจ ในกับนักเรียนในการเข้าเรียนออนไลน์  นักเรียนศึกษาหาความรู้และข้อมูลต่างๆ โดยใช้สื่อ ICT 
ได้ดี แต่มนีักเรียนบางส่วนใช้สื่อ ICT ในทางทีไ่ม่เหมาะสม 

5. ค่ำนิยมร่วม(Shared  values)  
ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน มีความรักในสถาบันและท้องถิ่น นักเรียนมีการเลียนแบบวัฒนธรรม

ที่ไม่เหมาะสมจากสื่อสังคมออนไลน์ 
6. ปัจจัยด้ำนบุคลำกร(Staff)   
ครูมีทักษะความรู้ที่หลากหลาย สามารถน ามาพัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  มีครูครบทุกชั้นและ

มีจ านวนเพียงพอ  ครูมีการพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ ขาดครูวิชาเอกท่ีโรงเรียนต้องการ  
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7. รูปแบบของกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร (Style)  
โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารองค์กรที่ชัดเจน มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปีเป็นระบบ แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ครอบคลุม เนื่องจากขาดงบประมาณ 
 
 สรุปได้ว่า  โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง  มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  กล่าวคือ  โครงสร้างการบริหาร

ของโรงเรียนงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล งานบริหารทั่วไป มีความชัดเจน   โรงเรียนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย ไม่ซ้ าซ้อน ให้นักเรียนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพให้
นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปี  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความสนใจในการจัดการศึกษาและให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมของ
โรงเรียน โรงเรียนมีระบบงานที่ครอบคลุมการบริหารงานของโรงเรียนครูมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่
สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้  นักเรียนศึกษาหาความรู้และข้อมูลต่างๆ โดยใช้สื่อ ICT ได้ดี   
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และชุมชน มีความรักในสถาบันและท้องถิ่น  ครูมีทักษะความรู้ที่หลากหลาย 
สามารถน ามาพัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี   มีครูครบทุกชั้นและมีจ านวนเพียงพอ  ครูมีการพัฒนา
วิชาชีพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ไม่เกิดปัญหาครูที่สอนไม่ตรงตามวิชาเอก โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหาร
องค์กรที่ชัดเจน มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจ าปีเป็นระบบ 
 

ผลกำรประเมินสถำนภำพของสถำนศึกษำ 
  จากการศึกษาสภาพของโรงเรียน ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในโดยน ามาวิเคราะห์การประเมิน
สภาพองค์กร พบว่า  โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง มีระบบโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ งานบุคคล งาน
งบประมาณ งานบริหารทั่วไปที่ชัดเจน มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปี การ
บริหารงาน เน้นระบบงานบริหารที่ครอบคลุมการบริหารงานของโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ชุมชนให้ความร่วมมือในด้านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ในด้านงบประมาณ
และด้านอ่ืนๆ ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีครูครบชั้นและมี
จ านวนเพียงพอ ครูมีการพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ ครูยังมีการน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและนักเรียนมีความสามารถในการ
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ ICT  โดยได้รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจากบริษัททรูปลูกปัญญา ทั้ง
ของครูและนักเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน 
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ส่วนที่ ๒ 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 
ระดับปฐมวัย 
ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 

 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  :   ยอดเยี่ยม   (มี ๕ ระดับ คือ ก ำลังพัฒนำ  ปำนกลำง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม) 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพเด็ก  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
 ผลกำรพัฒนำกำรเด็กในด้ำนร่ำงกำย  ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ  ด้ำนสังคม  และด้ำนสติปัญญำ  ดังนี้ 
 ๑.๑  มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ 

เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่
เสี่ยงอันตราย 
 ๑.๒  มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 

เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและ
พอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

 ๑.๓  มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม 
เด ็กช ่วยเหล ือตนเองในการปฏ ิบ ัต ิก ิจว ัตรประจ าว ัน ม ีว ินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพ ียง มีส ่วนรวม

ด ูแลรักษาส ิ่งแวดลอมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ท ักทาย และม ี
ส ัมมาคารวะก ับผ ู้ใหญ่ เป ็นต ้น ยอมร ับหร ือเคารพความแตกต ่างระหว ่างบ ุคคล เช ่น ความค ิด พฤต ิกรรม    
พ ื้นฐานครอบคร ัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไข ข้อขัดแย้ง โดย
ปราศจากการใช้ความรุนแรง  
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๑.๔ มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ 
เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ต้ังค าถาม ในสิ่งท ี่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม

ค ้นหาคำตอบ อ่านน ิทาน และเล ่าเร ื่องท ี่ตนเองอ ่านได ้เหมาะสมก ับว ัย ม ีความสามารถในการค ิดรวบยอด   
การค ิดเช ิงเหต ุผลทางคณ ิตศาสตร ์และว ิทยาศาสตร์ การค ิด แก ้ป ัญหาและสามารถต ัดส ินใจในเร ื่องง ่ายๆ ได้ 
สร ้างสรรค ์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศ ิลปะ การเคลื่อนไหวท ่าทาง การเล ่นอ ิสระ เป ็นต ้น 
และใช ้ส ื่อเทคโนโลยี เช ่น แว ่นขยาย แม ่เหล ็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ได ้
จุดเด่น 

เด็กมีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  สังคมและสติปัญญา ตามมาตรฐานที่ก าหนดใน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปี ๒๕๖๑ และมีความพร้อมในการศึกษาในชั้นต่อไป 

ข้อจ ำกัดของกำรด ำเนินงำน  จุดที่ควรพัฒนำ 
ขาดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้กับเด็ก 

 
มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
 ผลกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  ดังนี้ 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  

สถานศึกษาด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากรด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เพ่ือสร้างความม่ันใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

สถานศ ึกษาม ีหล ักส ูตรสถานศ ึกษาท ี่ย ืดหย ุ่น  และสอดคล ้องก ับหล ักส ูตรการศ ึกษาปฐมว ัย โดย
สถานศ ึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ ผ ่านการเล ่น
และการลงม ือปฏ ิบ ัติ ตอบสนองความต ้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ        
และสอดคล้องกับวิถีชีวิต ของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
 ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

สถานศ ึกษาจ ัดคร ูให ้เหมาะสมก ับภารก ิจการเร ียนการสอนหร ือจ ัดคร ูท ี่จบการศ ึกษาปฐมว ัยหร ือ
ผ ่านการอบรมการศ ึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน  

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ 
พ ัฒ นาคร ูแ ละบ ุคล ากร ให ้ม ีค ว าม ร ู้ค ว ามสามารถ ในการว ิเคราะห ์ และออกแบบหล ักส ูตร

สถานศ ึกษา ม ีท ักษะในการจ ัดประสบการณ ์และการประเม ินพ ัฒนาการเด ็ก ใช ้ประสบการณ ์ส าค ัญใน      
การออกแบบการจ ัดก ิจกรรม ม ีการส ังเกตและประเม ินพ ัฒนาการเด ็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ครอบครัว 

๒.๔ จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ 
สถานศ ึกษาจ ัดสภาพแวดล ้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิด

การเรียนรู้เป็นรายบุคคล และกล ุ่ม เล ่นแบบร ่วมม ือร ่วมใจ ม ีม ุมประสบการณ ์หลากหลาย ม ีส ื่อการเร ียนรู้ เช ่น 
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ของเล ่น หน ังส ือน ิทาน ส ื่อจากธรรมชาติ ส ื่อสาหร ับ เด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหา
ความรู้  

๒.๕ ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ส ำหรับครู 
สถานศ ึกษาอานวยความสะดวก และให ้บร ิการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุน

การจัดประสบการณแ์ละพัฒนาครู 
๒.๖ มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 
สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท ี่สอดคล ้องก ับมาตรฐานการศ ึกษาปฐมว ัย   

และอัตล ักษณ ์ท ี่สถานศ ึกษาก าหนด จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐาน               
ท ี่สถานศ ึกษาก าหนดและด าเน ินการตามแผน ม ีการประเม ินผลและตรวจสอบค ุณภาพภายในสถานศ ึกษา 
ต ิดตามผลการด าเน ินงาน และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุง และ
พ ัฒนาค ุณภาพสถานศ ึกษา โดยผู้ปกครองและผ ู้เก ี่ยวข ้องท ุกฝ ่าย มีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด  
ข้อจ ำกัดของกำรด ำเนินงำน  จุดที่ควรพัฒนำ 
 สื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ยังมีงบประมาณในการสนับสนุนไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ 
 
มำตรฐำนที่ ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
 ผลกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  ดังนี้ 

๓.๑ จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ 
ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
 ๓.๒ สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 

ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความ
ต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบจากแหล่ง
เรียนรู้ทีห่ลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

๓.๓ จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย 
 ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์
และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครู
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะ ความสนใจ และวิถี การเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล 
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ เป็นต้น 

๓.๔ ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริง และน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัด
ประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 

ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  ไม่ใช้
แบบทดสอบ วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 
มีส่วนร่วม และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 
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จุดเด่น 
 ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้าน อย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ โดยการจัด
ประสบการณ์ให้เด็กลงมือกระท าด้วยตนเอง(Learning by doing) ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ค้นพบความรู้
ด้วยตนเอง 
ข้อจ ำกัดของกำรด ำเนินงำน  จุดที่ควรพัฒนำ 
 การประเมินพัฒนาการเด็กยังไม่หลากหลายเท่าที่ควร 
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ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  :   ดีเลิศ (มี ๕ ระดับ คือ ก ำลังพัฒนำ  ปำนกลำง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม) 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพผู้เรียน  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ครูจัดการ เรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม กับผู้เรียน เช่น การเรียนรู้ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติจริง การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงาน การใช้ปัญหาเป็นฐานใน  การระดมความคิดแก้ปัญหา ครูใช้เทคนิค
การสอนที่หลากหลายตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีการสอนออนไลน์ผ่านช่องทาง VROOM ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมเติมความรู้ 
ในช่วงเวลา 19.00 น. ทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ 
เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ โดยมีโครงการส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น  โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมการติวโอเน็ต(O-NET)   กิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และสื่อไอซีที  การพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนมีความคาดหวังให้ นักเรียนมีพฤติกรรม “เป็น
คนดี มีคุณธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” โดยผ่านโครงการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา  
ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ตามมาตรฐานการอ่าน การเขียน
ในแต่ละระดับชั้น ผู้เรียนมีความสามารถตามสมรรถนะของผู้เรียน 5 ด้านอย่างเหมาะสม มีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีพัฒนาการที่ดี และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีพัฒนาการที่ดี แต่ยังต่ ากว่าเป้าหมายระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 

โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งได้ด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ได้แก่  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมการ
ติวโอเน็ต(O-NET)  กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์และสื่อไอซีที  เป็นต้น 
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มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
โรงเรียนน าหลักการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการให้

เกิดความโปร่งใส คุ้มค่าในการด าเนินการ โดยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของบุคลากรทุกฝ่าย รวมถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วน ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ
จากการนิเทศ ติดตาม และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอก มาร่วมกันก าหนด
เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านงบประมาณ และ 
4) ด้านการบริหารทั่วไป ให้สอดคล้องกับมาตรฐานครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ น ากิจกรรมในโครงการสู่การปฏิบัติ มีปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ และรายงาน
ผลการด าเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา รายงานการประเมิน
ตนเองที่สะท้อนภาพที่แท้จริงของโรงเรียนในทุกองค์ประกอบคุณภาพ น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา และรายงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณะ และใช้เป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่าง
การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน การติดตาม ตรวจสอบโดยต้นสังกัด และรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โรงเรียนได้ให้ความส าคัญกับการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และรอบ ๆ บริเวณ
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยจัดสิ่งแวดล้อมภายนอกให้สะอาด ถูกสุขลักษณะตาม
มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เน้นความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ การดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ของ
โรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ ตลอดจนการจัดสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงาม เป็นที่น่ารื่นรมย์แก่
นักเรียน ครู และผู้เข้ามาพบเห็น และเพ่ือท าให้การบริหารจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพสูงสุด โรงเรียนอนุบาลสวน
ผึ้งได้ด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกกลุ่มเป้ าหมายอย่างต่อเนื่อง 
ดังนี้ 

1. โครงการการบริหารจัดการองค์กร 
2. โครงการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
3. โครงการพัฒนาบุคลากร 
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. โครงการวันส าคัญ 
7. โครงการโรงเรียนสีขาว 
8. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
9. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
10. โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
11. โครงการห้องสมุด 3 ดี สื่อ ICT ก้าวหน้า 
12. โครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม 
13. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.1 - ม.3 
14. โครงการอิ่มกลางวันมื้อเที่ยง 
15. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษา 
16. โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีการศึกษา 2564 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
2.1 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ

พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมซน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาซาต ิ

2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่ม
เปูาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 

2.3 โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและร่วมรับผิดขอบ 

2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รับทราบ และรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

2.5 โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม เป็น
ระบบ และต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2.6 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเซิงระบบ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และแนวคิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

2.7 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก เครือข่ายอุปถัมภ์ เช่น บริษัท ทรู 
คอเปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ส่งผลให้สถานศึกษามีบุคลากร สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

2.8 โรงเรียนมีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครบทุก
องค์ประกอบอย่างต่อเนื่อง 
ข้อจ ำกัดของกำรด ำเนินงำน 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(โควิด -19) ท าให้โครงการ/กิจกรรม
บางอย่างไม่สามารถด าเนินการได้ 
จุดที่ต้องกำรพัฒนำ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)  ส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา
ในภาพรวม  
 
มำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
         โรงเรียนอนุบาลสวนผึง้ มีจุดเน้นเรื่องการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยการให้ครูเรียนรู้กระบวนการ
จัดการเรื่องการสอน โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เพ่ือตอบสนองสมรรถนะของนักเรียน 5 สมรรถนะ คือ ทักษะการ
วิเคราะห์ ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการแก้ปัญหา และทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้
เน้นการจัดกระบวนการกลุ่ม กระบวนการ Active Learning นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า มีส่วนร่วมในการสร้าง
ข้อตกลงกับครูและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน อีกท้ังยังร่วมกับครูในการจัดมุมการเรียนรู้ โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปลูกฝังทักษะการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
          นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลสัมฤทธิ์เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดีขึ้นตามล าดับ อีกทั้งยังท าให้
บรรยากาศการเรียนรู้ เป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาที่ว่า โรงเรียน
อนุบาลสวนผึ้งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม เป็นที่ยอมรับต่อชุมชนและผู้ปกครอง 
ข้อจ ำกัดของกำรด ำเนินงำน 

ครขูาดเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ ในกับนักเรียนในการเข้าเรียนออนไลน์ 
จุดที่ต้องกำรพัฒนำ 
 ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  ระดับปฐมวัย 

 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปำน
กลำง 

ก ำลัง
พัฒนำ 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพเด็ก ยอดเยี่ยม 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แขง็แรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได ้

๙๗.๖๙ - - - - 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณไ์ด้ ๙๘.๘๙ - - - - 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ๙๙.๒๖ - - - - 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปญัญา สือ่สารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา
ความรู้ได ้

๙๓.๒๖ - - - - 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม 
2.1 มหีลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 98.๒๕ - - - - 

2.2 จดัครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียน ๙๙.๔๒ - - - - 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ ์ 98.๓๗ - - - - 

2.4 จดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพยีงพอ ๙๘.๘๔ - - - - 

2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรยีนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์

๙๙.๒๓ - - - - 

2.6 มรีะบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม ๙๘.๔๕ - - - - 

มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1 จดัประสบการณ์ทีส่่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการทุกด้านอยา่งสมดลุเต็มศักยภาพ ๙๕.๕๕ - - - - 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบตัิอย่างมีความสุข ๑00 - - - - 

3.3 จดับรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม   กับวัย ๙๕.๕๕ - - - - 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

- 88.89 - - - 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ยอดเยี่ยม 
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปำน
กลำง 

ก ำลัง
พัฒนำ 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน - 81.40 - - - 

     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ - - 71.08 - - 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคดิอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย    
          แลกเปลี่ยนความคดิเห็น  และแก้ปัญหา 

- - 77.50 - - 

     ๓)  มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม - - 78.58 - - 

     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  และการสื่อสาร - 85.71  - - 

     ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา - - 74.71 - - 

     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ - 88.38 - - - 

๑.๒  คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน - 87.67 - - - 

     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด - 82.99 - - - 

     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย - 88.81 - - - 

     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย - 88.32 - - - 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 90.82 - - - - 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน - 82.51 - - - 

๒.๒  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา - 81.97 - - - 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

- 84.02 - - - 

๒.๔  พัฒนาครูและบคุลกรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 93.03 - - - - 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

- 82.38 - - - 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู ้ 95.08 - - - - 

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ยอดเยี่ยม 
๓.๑  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ในใช้ชีวิตได ้

93.58 - - - - 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 92.10 - - - - 
๓.๓  มีการบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 95.19 - - - - 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพฒันาผู้เรยีน 93.21 - - - - 
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปำน
กลำง 

ก ำลัง
พัฒนำ 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรยีนรู ้

93.52 - - - - 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 
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ส่วนที่ ๓ 
สรุปผล และแนวทำงกำรพัฒนำ 

 
  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป 
วิเคราะห์ สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา(3-5ปี)   และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล  
การด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้ 
 
ระดับปฐมวัย 
 
มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพเด็ก 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
 เด็กมีความพร้อมทางด้านร่างกาย 
อารมณ-์จิตใจ  สังคมและสติปัญญา 
ตามมาตรฐานที่ก าหนดในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยปี ๒๕๖๑ และมีความ
พร้อมในการศึกษาในชั้นต่อไป 

 ขาดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่อง
เล่นสนาม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายให้กับเด็ก 

 

 
 

 เพ่ิมแหล่งเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียน 
 
 
 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
จุดเด่น จุดควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 

 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ ที่ เพียงพอกับจ านวน
นักเรียน 

 สื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ยังมีงบประมาณในการ
สนับสนุนไม่เพียงพอกับความต้องการ 
 
 

 จัดสรรงบประมาณในการ
จัดหาสื่อการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
 
 
 

มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
จุดเด่น จุดควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 

 ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กได้รับการ
พัฒนาทุกๆ ด้าน อย่างสมดุลเต็มตาม
ศักยภาพ โดยการจัดประสบการณ์ให้
เด็กลงมือกระท าด้วยตนเอง(Learning 
by doing) ให้ เด็ ก ได้ เรี ยน รู้ อ ย่ า งมี
ความสุข ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 

 การประเมินพัฒนาการเด็กยังไม่
หลากหลายเท่าที่ควร 
 
 
 

 ประเมินพัฒนาการเด็กให้
มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๑ จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๒ จัดแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนให้หลากหลาย 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๓ ใช้เครื่องมือในการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างหลากหลายเพิ่มมากข้ึน 
 
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 
มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพผู้เรียน 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่าน
ออก เขียนได้ตามมาตรฐานการ
อ่าน การเขียนในแต่ละระดับชั้น 
ผู้เรียนมีความสามารถตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 5 ด้าน
อย่างเหมาะสม มีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1  ผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีพัฒนาการ
ที่ดี และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
พัฒนาการที่ด ีแต่ยังต่ ากว่า
เป้าหมายระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

 เพ่ิมผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผ   ้เรียน(RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ให้สูงขึ้น เพ่ิมผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้น 
 สร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของการทดสอบเพ่ือ
ประเมินความสามารถระดับชาติ 
 
 

 ควรสร้างความตระหนัก
ให้นักเรียนเห็นความส าคัญ
ของการสอบ 
 ครูควรจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์และการคิดใน
ระดับสูงเพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
จุดเด่น จุดควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 

 โรงเรียนมีระบบโครงสร้างการ
บริหารงานวิชาการ งานบุคคล งาน
งบประมาณ งานบริหารทั่วไปที่ชัดเจน 
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี การบริหารงาน 

 เนื่องในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19) ท าให้มีผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษาในภาพรวม จึงควรต้องมี
การวิเคราะห์ ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 

 เน้นการมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการจัดการเพ่ิมข้ึน 
เพ่ือให้ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานตามโครงสร้าง 
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เน้นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนให้ความร่วมมือ
ในด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ในด้าน
งบประมาณและด้านอื่นๆ ครูและ
บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีครู
ครบชั้นและมีจ านวนเพียงพอ ครูมีการ
พัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
นอกจากนี้ ครูยังมีการน าสื่อเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
นักเรียนมีความสามารถในการค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ ICT  โดย
ได้รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
จากบริษัททรูปลูกปัญญา ทั้งของครูและ
นักเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนให้ทันสมัยเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันและ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) 

ปัญหา และอุปสรรค ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาสถานศึกษา 
 โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหาร
องค์กรที่ชัดเจน แต่ยังไม่สามารถ
ปฏิบัติตามได้ครอบคลุม  
 
 

 
 

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
จุดเด่น จุดควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 

 ครูมีทักษะความรู้ที่หลากหลาย 
สามารถน ามาพัฒนาการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนได้
ค้นพบความรู้โดยวิธีการสืบเสาะหา
ความรู้ จัดกิจกรรมกลุ่มใหญ่และกลุ่ม
ย่อย ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในภายใน
และภายนอกห้องเรียน  
  ครูมีการน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ใน
จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมให้
นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
 ครมีูครบทุกชั้นและมีจ านวน
เพียงพอ 
 ครูมีการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ 

 ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือให้
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
 
 

 ครูขาดเทคนิคในการ
สร้างแรงจูงใจ ในกับนักเรียน
ในการเข้าเรียนออนไลน์ 
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แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 
  แผนปฏิบัติงานที่ ๑ จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิด 
      วิเคราะห์และการแก้ปัญหาเพ่ิมข้ึน 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการของโรงเรียน 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๓ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก 
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ประกำศโรงเรียนอนุบำลสวนผึ้ง 
เรื่อง  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

___________________________ 
 
   โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕61  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ     
แนวปฏิบั ติ เกี่ ยวกับการประกันคุณ ภาพภายในระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน   ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่  1  มิถุนายน  2564 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชน ชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ 1 /2564  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2564  
เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง  มีคุณภาพและมาตรฐานจึง
ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  2564 
 
 
 
       (นายพฤกษ์  นาคะพันธ์) 
                                                         รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ปกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับปฐมวัย 
 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน / 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของเด็ก 90.00  ยอดเยี่ยม 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

90.00  ยอดเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 90.00  ยอดเยี่ยม 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 90.00  ยอดเยี่ยม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

90.00  ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ๘๗.๕0 ดีเลิศ 
2.1 มีหลักสูตรควบคุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ๙0.00  ยอดเยี่ยม 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ๙0.00  ยอดเยี่ยม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๙0.00  ยอดเยี่ยม 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียง ๘๕.00  ดีเลิศ 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับครู 

๘๕.00  ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๘๕.00  ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ๘๘.๗๕   ดีเลิศ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ๙0.00  ยอดเยี่ยม 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ๙0.00  ยอดเยี่ยม 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย      ๙0.00  ยอดเยี่ยม 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

      ๘๕.00 ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ๙๗.0๑ ยอดเยี่ยม 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ปกำรศึกษำ 2564 

เรื่อง  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน / 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพผู้เรียน 81.25   ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 75.00  ดี 
      ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 80.00   ดีเลิศ 
      ๒)  มีความสามารถในการวเิคราะห์และคดิอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และแก้ปญัหา 

80.00   ดีเลิศ 

      ๓)  มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม 70.00    ดี 
      ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสือ่สาร 80.00    ดีเลิศ 
      ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 60.00     ปานกลาง 
      ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 80.00   ดีเลิศ 
๑.๒ คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 87.50    ดีเลิศ 
      ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 90.00     ยอดเยี่ยม 
      ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90.00     ยอดเยี่ยม 
      ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 80.00  ดีเลิศ 
      ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 90.00     ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 82.00  ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 80.00  ดีเลิศ 
๒.๒  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 80.00  ดีเลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

80.00   ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบคุลกรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 90.00   ยอดเยี่ยม 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ 80.00   ดีเลิศ 
๒.๖  จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและการจดัการเรียนรู ้ 80.00  ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 81.00  ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ในใช้ชีวิต
ได ้

80.00   ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 80.00   ดีเลิศ 
๓.๓  มีการบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 85.00   ดีเลิศ 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพฒันาผู้เรยีน 80.00    ดีเลิศ 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการ
เรียนรู ้

80.00    ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ 81.42    ดีเลิศ 
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ค ำสั่งโรงเรียนอนุบำลสวนผึ้ง 
ที่  8  / 2565 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 
ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 6 ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
และให้ใช้การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ 
 ดังนั้นเพ่ือให้การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง ด าเนินการไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติดังกล่าว และผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นไปอย่างมีคุณภาพโรงเรียนจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 
 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา สนับสนุน ช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่คณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

1.  นายเปลว   ปุริสาร  ผู้อ านวยการโรงเรียน           ประธานกรรมการ 
2.  นายพฤกษ์    นาคะพันธ์ ครู คศ. 3   รองประธานกรรมการ 
3.  นางวรัญตี    อนันตโท ครู คศ. 3   กรรมการ 
4.  นางสาววิไรวรรณ   ไกรนรา ครู คศ. 1   กรรมการ 
5.  นางสาวอลิษา   มีศรี  ครู คศ.1   กรรมการ 
6.  นางวารุณี    ปุริสาร  คร ูคศ.3   กรรมการ/เลขานุการ 
คณะกรรมกำรประเมินมำตรฐำน  มีหน้าที ่ ติดตาม ตรวจสอบ/อ านวยการ ประเมินผลตามมาตรฐาน

ของสถานศึกษา 
1.  นายพฤกษ์    นาคะพันธ์ ครู คศ. 3   ประธานกรรมการ 
2.  นางวารุณี    ปุริสาร  ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาววิไรวรรณ   ไกรนรา คร ูคศ. 1   กรรมการ 
4.  นางสาวอลิษา   มีศรี  ครู คศ.1   กรรมการ 
5.  นางวรัญตี    อนันตโท ครู คศ. 3   กรรมการ/เลขานุการ 

 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเกบ็ข้อมูล มีหน้าที่ จัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานที่รับผิดชอบของแต่ละมาตรฐาน 
ออกแบบปก สรุปรวบรวมจัดท ารูปเล่ม เป็นเอกสารรายงานผลการด าเนินการ ประกอบด้วย 
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 ระดับปฐมวัย 
1.  นางวารุณี   ปุริสาร  ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2.  นางอุไรวรรณ   อยู่นาน ครู คศ. 3   กรรมการ 
3.  นางสาวสิริยากร  ชูพันธ์ ครู คศ. 2   กรรมการ /เลขานุการ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน ผู้รับผดิชอบ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 

นางสาวรัติยา  ชมภูพันธ์ 
นางวรัญตี   อนันตโท 
นางสาววิไลวรรณ  ไกรนรา 
นายชัยยันต์  ใจมุ่ง 
นางสาวอลิษา   มีศรี 
 

      2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
      3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
      4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 
     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     6)  มคีวามรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
    2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

นายพฤกษ์   นาคะพันธ์ 
นางกษิญา  เมืองวิลัย 
นายวิศรุต   บุญคุ้ม 
นางภัทรภร โรจจิรชล 
นางอัจฉราพรรณ  ประชุมสาร   
 

    2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
    2.4 พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
    2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
    2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ 

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
    3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ในใช้ชีวิตได้ 

นางอริศรา  หงส์ทอง 
นางสาวญาณวรรณ  รอด
ประเสริฐ 
นายเขมกร  จินตานนท์ 
นายยุทธพล พงค์พุทธชาด     3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
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   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน นายอรรณพ  เปล่งวิทยา 
    3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 
  

คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล และรำยงำนผลโครงกำร มีหน้าที่   สรุป ประเมินผล และรายงานผล
โครงการ  

1.   นางวารุณี   ปุริสาร  ครู คศ. 3  ประธานกรรมการ 
2.  นางวรัญตี    อนันตโท ครู คศ. 3  กรรมการ 
3.   นางสาววิไรวรรณ   ไกรนรา ครู คศ. 1  กรรมการ 
4.  นางสาวอลิษา   มีศรี  ครู คศ.1  กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้ำที ่  สรุป ประเมินผล และรายงานผลโครงการ  
  

ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีแก่ราชการ 
 

 สั่ง  ณ  วันที่  24  มีนาคม   พ.ศ.  2565 
 

      
 
 
                                                          (ลงชื่อ) 
                     (นายเปลว   ปุริสาร) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 
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หนังสือให้ควำมเหน็ชอบรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ   
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง   ครั้งที่ ๑/256๕  
เมื่อวันที่   19  เมษายน  256๕  ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา               
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ทั้งนี้  ให้โรงเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  และ
เผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนต่อไป 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................... 
  (ดร.นาคม ธีรสุวรรณจักร) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


