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ตอนที่ ๓ 
ผลการพฒันาคณุภาพการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

 
 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  

1)  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปขีองสถานศึกษา 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพนกัเรียน    

  1.1 แนวทางการพัฒนา : การปลกูฝังคุณธรรม  จริยธรรมนกัเรียน 
 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. โครงการ
เอกลักษณ์
ของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 . เพ่ือเผยแพร่ผลงานดีเด่น
ของสุนทรภู่ให้นักเรียนได้ศึกษา
และเรียนรู้ 
2 . เ พ่ือให้ นักเรียนระลึกถึง
พระคุณของกวีเอกของโลกและ
เห็นคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรม 
3. เพ่ือให้ นักเรียนเกิดความ
ซาบซึ้งในบทร้อยกรองและมี
นิสัยรักการอ่าน  การเขียน 
4.เพ่ือฝึกทักษะการอ่านและ
การเขียนภาษาไทยของนักเรียน 
5.เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านการ
เขียนภาษาไทยของนักเรียน 
6.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรักการ
อ่านภาษาไทย และใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

  นักเรียนเข้า
ร่วมโครงการ
เอกลักษณ์ไทย
แล้ว มีทักษะใน
การใช้
ภาษาไทย   

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนมีทักษะในการใช้
ภาษาไทย และระลึกถึง
พระคุณของกวีเอกของโลก
และเห็นคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรม  
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

2. โครงการ
ส่งเสริม
ทักษะด้าน
ศิลปะดนตรี  
และ
นาฏศิลป์
ไทย 
 

1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนฝึก
กระบวนการจินตนาการ
ความคิดสร้างสรรค์และกล้า
แสดงออก 
2.เพ่ือรักษาความเป็นไทย ภูมิ
ปัญญาไทยศิลปวัฒนธรรมที่ดี
งามของไทยและทรัพยากร
ของท้องถ่ินและใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
3.เพ่ือสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับ
หน่วยงานและสังคม     
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนรักษา
ความเป็นไทย ภูมิ
ปัญญาไทย
ศิลปวัฒนธรรมที่ดี
งามของไทยและ
ทรัพยากรของ
ท้องถ่ินและใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนกล้าแสดงออก 
รักษา ความเป็นไทย   
ภูมิปัญญาไทย
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของไทยและทรัพยากร
ของท้องถ่ินและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมไม่เพียงพอเช่น 
เครื่องส าอาง เสื้อผ้า 
เครื่องแต่งกายในชุดไทย
เพ่ือใช้ด าเนินกิจกรรม
นาฏศิลป์ไทยมีความ
ช ารุดและยุงไม่เพียงพอ
กับการจัดกิจกรรม  

4. กิจกรรมเทิด
พระ เกียรติ
และการ
แสดง
ประกอบ
เพลง 

1. เพ่ือนักเรียนสามารถร้อง
เพลงและรู้ความหมายของ
เพลงพ่อของแผ่นดิน 
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
แสดงท่าทางประกอบเพลงได้
ถูกต้อง 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาส
แสดงถึงความจังรักภักดีต่อ
สภาบันพระมหากษัตริย์ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนสามารถ 
1.ร้องเพลงและรู้
ความหมายของ
เพลงพ่อของ
แผ่นดิน 
2. แสดงท่าทาง
ประกอบเพลงได้
ถูกต้องและ
สวยงาม 
3. แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนกล้าแสดงออก 
รักษาความเป็นไทย   
ภูมิปัญญาไทย        
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของไทยและทรัพยากร
ของท้องถ่ินและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
 

5. กิจกรรม 
พัฒนา
ผู้เรียนด้าน
ทัศนศิลป ์
 

1. เพ่ือส่งเสริมในเรื่อง
ความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการในทางทัศนศิลป์ 
2. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักเวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
  

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 

นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์และ
จินตนาการในทาง
ทัศนศิลป์และรูจ้ัก
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนมีความคิด 
สร้างสรรค์และ
จินตนาการในทาง
ทัศนศิลป์และรูจ้ักเวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
ประชุมคณะกรรมการ
สาระการเรียนรูศ้ิลปะ
เพ่ือหาแนวทางการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้
น่าสนใจและเหมาะสม
กับวัย 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
 

ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

6. โครงการ
การแข่งขัน
กีฬาสี
ภายใน
โรงเรียน 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
พฤติกรรมแสดงความมีน้ าใจ
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ  รู้อภัย 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนมีสุขภาพ
กายและสขุภาพ  
จิต ท่ีดีเกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
และรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพ 
จิต ท่ีดีเกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
และรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
 
 

7. โครงการ
การศึกษา
เพ่ือต่อต้าน
การใช้ยา
เสพติดใน
นักเรียน 

 1. เพ่ือควบคุมการขยายตัว
ของปัญหายาเสพติดและลดการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
2. เพ่ือปลูกจิตส านึกของ
นักเรียนและเยาวชนให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษ
ภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย 
สุขภาพอนามัย และส่งผล
กระทบต่อปัญหาของสังคม 
ตลอดจนความมั่นคงของชาติ 
3. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและ
เยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติด 
4. เพ่ือสร้างแกนน านักเรียน
ต่อต้านยาเสพติด ภายใน
สถานศึกษา 
5. เพ่ือเป็นการรวมพลังจากทุก
ภาคส่วนของสังคมให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนมีโอกาส
ได้เรียนรู้เท่าทัน
และป้องกัน
เก่ียวกับเรื่องโทษ
ของสิ่งเสพติด 
เรียนรู้ถึงวิธีการ
วางตัวในสังคม
อย่างเหมาะสมกับ
วัยของตนเองและ
รู้จักการคบเพ่ือน
ต่างเพศได้อย่าง
เหมาะสมและ
ด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคม 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนได้รับ
ความรู้ในเรื่อง
ผลกระทบที่เกิดจาก
การใช้ยาเสพติด
และมีทักษะในการ
ปฏิเสธ การ
หลีกเลี่ยงการใช้     
ยาเสพติด มี
ภูมิคุ้มกันและมี   
แกนน าในการ
ต่อต้านการใช้     
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
แลกเปลี่ยนชั่วโมง
การสอนเพ่ือใช้
จ านวนชั่วโมงตรง
ตามก าหนดใน
โครงการและ
บรรลุเป้าหมาย 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

8. โครงการ
ส่งเสริม
กิจกรรมวัน
ส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

1.เพ่ือให้นักเรียนเห็นความ 
ส าคัญของสถาบัน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. เพ่ือให้นักเรียนมี
จิตส านึกที่ดีทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
3. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้     
ความเข้าใจตระหนักถึง
ความส าคัญ ตลอดจนเข้า
ร่วมปฏิบัติกิจกรรมในวัน
ส าคัญ ได้ตามประเพณี
นิยม 
 

 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นักเรียน และครู ได้
ร่วมโครงการวัน
ส าคัญกับชุมชน 
ทราบถึงกิจกรรมที่
ควรปฏิบัติในวัน
ส าคัญต่าง ๆ มีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมวันส าคัญ 
เพ่ือการแสดงออก
เรื่องของ ความ
กตัญญูรู้คุณ      
ความรักในสถาบัน
ชาติ เห็นคุณค่าและ
ชื่นชมในตนเอง 
ตลอดจนการรักษา
สืบสาน วัฒนธรรม
ประเพณีของไทย 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 

นักเรียน และครูได้ร่วม
กิจกรรมวันส าคัญกับชุมชน 
ทราบถึงกิจกรรมทีค่วร
ปฏิบัติในวันส าคัญต่าง ๆ มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
วันส าคัญ เพ่ือ การ
แสดงออก เรื่องของความ
กตัญญูรู้คุณ ความรักใน
สถาบันชาติ เห็นคุณค่า
และชื่นชมในตนเอง 
ตลอดจนการรักษาสืบสาน 
วัฒนธรรมประเพณีของ
ไทยเป็นโครงการที่ดี การ
ด าเนินโครงการส่งผลให้
เกิดความร่วมมือระหว่าง 
บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน
และผู้มีส่วนในการบริหาร
จัดการการศึกษาของ
สถานศึกษาด้วยดีเสมอมา 
ควรด าเนินโครงการ
ส่งเสริมกจิกรรมวันส าคัญ
ต่อเน่ือง 

9. กิจกรรม
การจัดท า
โคมแขวน
ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ 
เพื่อเข้า
ร่วมงาน
ประเพณี
ลอยกระทง 
 

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

- เพื่อสร้างโอกาสให้
ผู้บริหาร คณะครู 
นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษาของ 
โรงเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีของท้องถิ่น 

- เพื่อส่งเสริมความ
สามัคคีร่วมแรงร่วมใจใน
การจัดท าโคมแขวนของ
ผู้บริหาร คณะครู 
นักเรียน และบุคลกร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียน  

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สถานศึกษาส่งเสริม
สนับสนุนและ
อนุรักษ์ประเพณ ี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และมีส่วนร่วมกับ
หน่วยราชการ
ภายนอก 

 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 

 สถานศึกษาส่งเสริม
สนับสนุนและอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และมีส่วน
ร่วมกับหน่วยราชการ
ภายนอก 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

10. กิจกรรมเดิน
ทางไกลและ
ทดสอบ
ความรู้ตาม
ฐานของ
ลูกเสือ  
เนตรนารี  
ส ารอง 
สายชั้น    
ป.1–3 
 
 

1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
2.เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย  
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต มีความเมตตากรุณา 
ความกตัญญูกตเวที 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ  
เพ่ือส่วนรวม มีจิตสาธารณะ
และสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สามารถแก้ปัญหาได้ 
3.เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ประสบการณ ์
ในการศึกษานอกสถานที 

4.เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึก 
ในการท าประโยชน์ต่อสังคม 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
มีคุณธรรม
จริยธรรมมี
ระเบียบวินัยมี
ความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความเมตตา
กรุณา ความ
กตัญญูกตเวที
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
และเสียสละ   

 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 

ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
มีคุณธรรมจริยธรรมมี
ระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบซื่อสัตย์   สุจริต 
มีความเมตตากรุณา  
ความกตัญญูกตเวที
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และ
เสียสละ   

  

11. กิจกรรม
การเข้าค่าย
พักแรม
ลูกเสือและ
เนตรนารี
สามัญ  

( สายชั้นป.4 –  
   ป.6 

 
 

1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
2.เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต มีความเมตตากรุณา 
ความกตัญญูกตเวที 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ  
เพ่ือส่วนรวม มีจิตสาธารณะ
และสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและ
สามารถแก้ปัญหาได้ 
3.เพ่ือให้ผู้เรียนได้ระสบ
การณ์ในการศึกษานอก
สถานที่ 
4.เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึก  
ในการท าประโยชน์ต่อสังคม 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
มีคุณธรรม
จริยธรรม          
มีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต มี
ความเมตตา
กรุณา  
ความกตัญญู
กตเวที  
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
และเสียสละ   

 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 

ผู้เรียนมีความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต  
มีความเมตตากรุณา ความ
กตัญญูกตเวท ีเอื้อเฟ้ือ  
เผื่อแผ่ และเสียสละ       
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ลูกเสือเนตรนารีสามัญได้
เข้าค่ายร่วมกันทั้งชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
เพ่ือให้ใช้งบประมาณ
น้อยลง 
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ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

12. - กิจกรรม
เข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ
และเนตร
นารีสามัญ
รุ่นใหญ่    
(สายชั้นม.1–ม
3 ) 

1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
2.เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต มีความเมตตากรุณา 
ความกตัญญูกตเวที   
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ   
เพ่ือส่วนรวม   มีจิตสาธารณะ 
และสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สามารถแก้ปัญหาได้ 
3.เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ประสบการณ์ในการศึกษา
นอกสถานที 

4.เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกใน
การท าประโยชน์ต่อสังคม 

 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
มีคุณธรรม
จริยธรรม          
มีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต มี
ความเมตตา
กรุณา  
ความกตัญญู
กตเวที  
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
และเสียสละ   

 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 

ผู้เรียนมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต มีความเมตตา
กรุณา ความกตัญญู
กตเวทีเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่
และเสียสละเป็น
โครงการที่ดีท าให้
นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม
ในการอยู่ค่ายพักแรม
เต็มความสามารถ   

 

13 โครงการ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1.  เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ของนักเรียน และได้ฝึกปฏิบัติ
จริง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา
เรียนรู้  และฝึกปฏิบัติ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.  เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้
หลัก 
การท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 
4.  ปลูกฝังอาชีพที่สุจริต
ให้กับนักเรียนเพ่ือให้เห็น
ประโยชน์ของพืชผักสวนครัว 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
มีคุณธรรม
จริยธรรม  
มีระเบียบวินัย  
มีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต มี
ความเมตตา
กรุณา  
ความกตัญญู
กตเวที 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
และเสียสละ   

 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 

ผู้เรียนมีความจงรักภักดี
ต่อชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
มีคุณธรรมจริยธรรม 
ระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต
ความเมตตากรุณา ความ
กตัญญูกตเวที
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
เสียสละเป็นโครงการที่ดี 
การด าเนินกิจกรรม
โครงการสง่ผลดีให้เกิด
ความร่วมมือระหว่าง 
บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน 
และมีส่วนเสียในการ
บริหารการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาด้วยดี
เสมอมา ควรด าเนิน
โครงการอย่างต่อเน่ือง   
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

14. กิจกรรม
การเพาะ
เห็ด 

1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ 
ในการเพาะเห็ดนางฟ้า 
2.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ 
ในการท าเป็นขายเป็น 
3.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ 
ในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
4.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
 

 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนมีแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ของ
นักเรียน มีความรู้
ความเข้าใจและฝึก
ปฏิบัติได้จริง ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
จากประสบการณ์
ตรง และสามารถ
น าไปประกอบ
อาชีพได้ 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนมีแหล่งศึกษา
เรียนรู้ของนักเรียน มี
ความรู้ความเข้าใจและ
ฝึกปฏิบัติได้จริง ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจาก
ประสบการณ์ตรง และ
สามารถน าไปประกอบ
อาชีพได้ควรส่งเสริมให้มี
การพัฒนาคุณภาพของ
โรงเห็ดให้ดีย่ิงข้ึน 
 

15. กิจกรรม
การปลูก
พืชผักสวน
ครัว 
 
 
 

1.  เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ของนักเรียน และได้ฝึกปฏิบัติ
จริง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา
เรียนรู้  และฝึกปฏิบัติ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.  เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้
หลัก 
การท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 
4.  ปลูกฝังอาชีพที่สุจริต
ให้กับนักเรียน 
5. เพ่ือให้เห็นประโยชน์ของพืชผัก
สวนครัว 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนมีแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ของ
นักเรียน มีความรู้ 
ความเข้าใจและ
ฝึกปฏิบัติได้จริง 
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง จาก
ประสบการณ์ตรง 
และสามารถ
น าไปประกอบ
อาชีพได้ 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนมีแหล่งศึกษา
เรียนรู้มีความรู้ความ
เข้าใจและฝึกปฏิบัติได้
จริง ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
จากประสบการณ์ตรง 
และสามารถน าไป
ประกอบอาชีพได้ควร
ด าเนินอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
สนองของนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียง 

17. วันออก
พรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจถึง
ความส าคัญของวันออก
พรรษา 
2. เพ่ือให้นักเรียนประพฤติ
ปฏิบัติตามหน้าท่ีของชาวพุทธ
ได้เหมาะสม 
3. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้สืบ
ทอดทางพุทธศาสนา 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 

นักเรียนมีความรู้ 
และเห็น
ความส าคัญของ
วันออกพรรษา 
ปฏิบัติหน้าท่ีชาว
พุทธได้อย่าง
เหมาะสม 
และสามารถผู้สืบ
ทอด แนวทาง
พุทธศาสนา 
 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนมีความรู้ และ
เห็นความส าคัญของวัน
ออกพรรษา ปฏิบัติ
หน้าท่ีชาวพุทธได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถ
ผู้สืบทอด แนวทาง
พุทธศาสนาน าความรู้ที่
ได้รับไปถ่ายทดให้ผู้อื่น 
น าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ 
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ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

18. โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม -
จริยธรรม 

1.เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตใจ  
ความศรัทธาของเรียนให้ยึด
มั่นในพุทธศาสนา 
2.เพ่ือเสริมสร้างจิตส านักของ
นักเรียนให้มีศีล สมาธิ ปัญญา 
เสริมสร้างครอบครัว ชุมชน
ปลอดภัย จากภัยต่าง ๆ และ
มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3. เพ่ือเสริมสร้างภูมคิุ้มกัน 
ทางจิตใจและปัญญาให้ผู้ที่ 
รู้ผิดชอบ 

 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนมีความ
ศรัทธายึดมั่นใน
พุทธศาสนามี
จิตส านึก มีศีล 
สมาธิ ปัญญา 
เสริมสร้าง
ครอบครัว ชุมชม
ให้ปลอดภัยจาก
ภัยต่างๆ และมี
ความจริญรุ่งเรือง 
อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขเป็นผู้ที่มี
พฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์เป็น
คนดีของสังคม 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนมีความศรัทธา
ยึดมั่นในพุทธศาสนามี
จติส านึก มีศีล สมาธิ 
ปัญญา เสริมสร้าง
ครอบครัว ชุมชมให้
ปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ 
และมีความเจริญรุ่งเรือง
อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข เป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
เป็นคนดีของสังคม 

19. กิจกรรม
เสริมสร้าง
คุณธรรมน า
ความรู้ 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในพุทธศาสนา
และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
2. เ พ่ือให้ นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตนให้มีกริยา มารยาท 
ในการพูด การฟัง และการ
ไหว้พระ และผู้ใหญ่ได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม รูจ้ักน า
ธรรม ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตเห็น
ความส าคัญของ
การมีคุณธรรม
และจริยธรรมใน
สังคมและเป็น
แบบอย่างที่ดีด้าน
คุณธรรม และ
จริยธรรม 
 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม รูจ้ักน าธรรม
ไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
เห็นความส าคัญของ
การมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ในสังคม 
และเป็นแบบอย่างที่ดี 
ด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม 
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 1.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1. โครงการระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อช่วยให้
ครูรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล 
2. เพื่อให้
นักเรียน
สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมี
ความสุข               
3. เพื่อให้
นักเรียนมี
ทักษะชีวิตใน
การรู้จักพึ่งพา
ตนเองพร้อม
ตัดสินใจในการ
แก้ปัญหา
ตนเองได้ดีขึ้น 
4. เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของนักเรียน   

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนได้รับการ
ดูแลเป็นรายบุคคล 
เกิดการพัฒนา          
มีทักษะชีวิต
ด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 
 
 
 
 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนได้รับการ
ดูแลเป็นรายบุคคล 
เกิดการพัฒนา มี
ทักษะชีวิตด ารงชีวิต
ได้อย่างมีความสุข 
 

2. โครงการปัจฉิมนิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1. เพ่ือสร้าง    
     สัมพันธภาพที่ดี 

 2. เพ่ือส่งเสริม  
ความรัก  ความ
สามัคคี  

    3.เพ่ือให้ระลึกถึง     
พระคุณคร ู
 
 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนได้รับการ
ดูแลเป็นรายบุคคล 
เกิดการพัฒนา             
มีทักษะชีวิต
ด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 
 
 
 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนได้รับการ
ดูแลเป็นรายบุคคล 
เกิดการพัฒนามี
ทักษะชีวิตด ารงชีวิต
ได้อย่างมีความสุข
เป็นโครงการที่ดีมาก
ควรด าเนินอย่าง
ต่อเน่ืองให้กับ
นักเรียนทุกรุ่นเพ่ือ
เป็นขวัญก าลังใจเห็น
คุณค่าในตนเองและ
ภูมิใจในสถาบัน 
การศึกษา 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
3. กิจกรรม แนะแนว

การศึกษาต่อ 
 
 
 
 
 
 
 

    1. เพื่อช่วยให้
นักเรียน
ตระหนักถึง
การศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น 
2.เพื่อให้นักเรียน  
สามารถอยู่ร่วม 
กันผู้อื่นได้อย่าง  
มีความสุข 
3. เพื่อให้

นักเรียนรู้จัก
การแก้ปัญหา
และพึ่งพา
ตนเอง ได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนสามารถอยู่
ร่วมกันผู้อื่นได้และ
มีเจตคติที่ดีต่อ
การศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงข้ึน และ
อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 
 
 
 
 
 
 
  
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 มีเจตคติที่ดีต่อ
การศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงข้ึน 
2. นักเรียนรู้จักการ
แก้ปัญหาของตนเอง 
ท างานร่วมกับผู้อื่น
และมีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
ผู้บริหารสถานศึกษา
แต่ละแห่งควรให้
ความส าคัญต่องาน
แนะแนวให้มากกว่า
น้ี 
  

 
 

1.3 แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมสุขนิสัย 
 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. โครงการอาหาร
กลางวัน 

1.เพ่ือให้นักเรียนใน
ระดับชั้นอนุบาล ถึง
ชั้นประถมศึกษาทุก
คนได้รับประทาน
อาหารกลางวันฟรี   
2. เพ่ือให้นักเรียนมี
สุขภาพที่ดีข้ึนจากการ
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ 
3. เพ่ือให้นักเรียนที่มี
ภาวะทุพโภชนาการมี
สุขภาพที่แข็งแรงข้ึน 
  

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนในระดับชั้น
อนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันฟรีมีสุขภาพที่
ดีข้ึนจากการการ
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ปราศจาก
ภาวะทุพโภชนาการ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนในระดับ 
ชั้นอนุบาล ถึงชั้น
ประถม ศึกษาทุก
คนได้รับประทาน
อาหารกลางวันฟรี  
มีสุขภาพที่ดีข้ึนจาก
การรับประทาน 
อาหารที่มีประโยชน์ 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

2. โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
บริการอนามัย 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาความรู้ เจต
คติ และการปฏิบัติตน
ทางด้านสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิต 
3. เพ่ือพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและ
ป้องกันการเกิดปัญหา
จากอุบัติเหตุ สิ่งเสพ
ติดและความรุนแรง 
4. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครู ชุมชนผู้ปกครอง 
มีส่วนร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี อยู่
ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
ปลอดภัยจากโรค 
ติดต่ออันตราย 
อุบัติเหตุปัญหาความ
รุนแรงสามารถเรียนรู้
ร่วมกันภายใน 
โรงเรียนได้อย่างมี
ความสุข 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตทีดี่
ได้รับบริการอนามัย
อย่างทั่วถึง และการ
ปฏิบัติตนที่ดีทางด้าน
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตปลอดจาก
สารเสพติด สิ่งมึนเมา 
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อร้ายแรง 
อุบัติเหตุและอันตราย
จากความรุนแรง
แลกเปลี่ยนชั่วโมงการ
สอน 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพบุคลากร 

2.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาบุคลากร สร้างขวัญและก าลังใจ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1
. 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู    
 

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษามคีวาม ก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 
2. เพ่ือให้ครูทุกคนน า
ความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรม สัมมนา ศึกษา ดู
งาน มาพัฒนาตนเองและ
นักเรียน 
3. เพ่ือให้ครูทุกคนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
4. เพ่ือให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจในเชิงปฏิบัติ
เรื่องคุณธรรมทั่วไปและ
คุณธรรมส าหรับครู 
รวมถึงจรรยาบรรณใน
วิชาชีพคร ู

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูโรงเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมมี
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ มีความรู้ 
ความเข้าใจในเน้ือหา
ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมและน ามา
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงานพัฒนาตนเอง
และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
 

ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

2. กิจกรรมพัฒนา
เทคนิคการสอน 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
ในเชิงปฏิบัติเรื่องคุณธรรมทั่วไป
และคุณธรรมส าหรับครู  รวมถึง
จรรยาบรรณในวิชาชีพคร ู
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีและเทคนิค 
ในการสอนโดนเน้นการจัดการ
เรียนรู้และผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ทักษะและเทคนิคการสอนที่ดี
และสามารถน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ครูผูส้อนเน้น
การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียน
รวม  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครู มีทักษะและ
เทคนิคการสอนที่
ดี และสามารถ
น าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ครูที่เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการ ทฤษฎีและ
เทคนิคในการสอน
โดยเน้นการจัดการ
เรียนรู้และผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีทักษะ
และเทคนิคการสอน
ที่ดี และสามารถ
น าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนได้ ประชุม
คณะกรรมการการ
งานเพ่ือหาแนว
ทางการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมให้
เหมาะสมกับเวลา 
สถานที่และความ
ต้องการของบุคคล 
 

3. กิจกรรม
ส่งเสริมขวัญ
และก าลังใจคร ู

 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่พนักงานครูและ
บุคลากร 
2. เพ่ือเป็นการสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน
ระหว่างบุคลากร 
3. เพ่ือเป็นการสร้างความรัก
ความห่วงใยของทางโรงเรียนต่อ
บุคลากร 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 

ครูและบุคลากรมี
ขวัญและก าลังใจดี
ข้ึนมีความสัมพันธ์
อันดีซึ่งกันและกัน 
มีความรักความ
ผูกพันต่อโรงเรียน 
 

เปน็ไปตาม
เป้าหมาย 

บุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน มี
ความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

4. โครงการ 
โรงเรียนธนาคาร 
เทศบาล 1 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัยในการ
ประหยัดอดออม
อย่างสม่ าเสมอ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีความซื่อสัตย์
ต่อตนเอง 
3. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 
4. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าใจระบบ
การรับฝากถอนเงิน
ธนาคารและสามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
5. เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนรู้จักการออม 
ประหยัด มีการออม
ทรัพย์อย่างสม่ าเสมอ  
มีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง รู้จักการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 
เข้าใจระบบฝากถอน
เงินธนาคารและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ า 
วัน และชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนมีนิสัยในการ
ประหยัดอดออมอย่าง
สม่ าเสมอมีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
เข้าใจระบบการรับ
ฝากถอนเงินธนาคาร
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
 

5. โครงการ 
ธนาคารขยะรี
ไซเคิล 
 
 
 
 

1.  เพ่ือลดปริมาณ
ขยะในสถานศึกษา 
2. เพ่ือส่งเสริมรายได้
ให้กับนักเรียน 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 

นักเรียนชั้นอนุบาล -
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
สามารถคัดแยกขยะ 
รู้จักประหยัดและใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนมีทักษะและ
ความรู้ในการคัดแยก
และลดปริมาณขยะ 
นักเรียนมีรายได้
เพ่ิมข้ึนนักเรียนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการเก็บขยะได้
เป็นอย่างดี  

6. กิจกรรมอบรม
และศึกษาดูงาน 
 

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และวิสั ยทัศน์ ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
2. เพ่ือให้บุคลากรน า
ประสบการณ์ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้และปรับปรงุ
แก้ไขและพัฒนา
การศึกษาในสถานศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้บุคลากรใน
สถานศึกษาได้มีการ
พัฒนาตนเองเพ่ิมข้ึน 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บุคลากรโรงเรียน 
ได้รับความรู้และได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งวิทยากรต่าง ๆ 
สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
ก่อให้เกิดความ
ตระหนักและความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองเพ่ิม
มากข้ึน มีระสิทธิ
ภาพและวิสัยทัศน์ใน
การปฏิบัติงานและ
สามรถน า
ประสบการณ์ที่น ามา
ประยุกต์ใช้ ปรับปรงุ
แก้ไขและพัฒนา
การศึกษาใน
สถานศึกษาได้อย่าง
ประสิทธิภาพ 
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2.2 แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของครู 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1. กิจกรรม สง่เสริม

คุณธรรม และ
จรรยาบรรณ 

1. เพ่ือให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในเชิงปฏิบัติเรื่อง
คุณธรรมทั่วไปและ
เรื่องคุณธรรม
ส าหรับครู  รวมถึง
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพคร ู
2. เพ่ือให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการเรื่อง 
มนุษยสัมพันธ์และ
การเป็นผู้น าทาง
การศึกษาและ
สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ 
ในการท างาน
ร่วมกับบุคลากรใน
โรงเรียนและชุมชน 

3.  เพ่ือประเมินผล
การเข้าร่วม
โครงการการใฝ่
เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองของครู 

 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูมีความรู้ ความ
เข้าใจในเชิงปฏิบัติ
เรื่องคุณธรรมทั่วไป
และคุณธรรม
ส าหรับครูรวมถึง
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพครู และ
ความรู้ ความเข้าใจ
ในมนุษยสัมพันธ์
และการเป็นผู้น า
ทางการศึกษาและ
สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการ
ท างานร่วมกับ
บุคลากรในโรงเรียน
และชุมชน 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ครูมีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่อง
คุณธรรมทั่วไปและ
คุณธรรมส าหรับครู
รวมถึงจรรยา 
บรรณในวิชาชีพคร ู
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
 3.1 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสู่ความเป็นอาเซียน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1. โครงการปรับปรงุ

หลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้ครูทุก
ระดับชั้นได้มีโอกาส
ปรับปรุงหลักสูตรให้
มีความเหมาะสม
ย่ิงข้ึนและท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
สูงข้ึน 
 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรภายใน
สถานศึกษามีความ
เข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับ
ปฐมวัยและระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตามระเบียบว่าด้วย
การวัดและ
ประเมินผลของ
หลักสูตรสถานศึกษา 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ครูมีความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผล
ระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สามารถ
จัดท าและเก็บ
รวบรวมข้อมูลการ
พัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนในเอกสารการ
วัดและประเมินผล 
การเรียนรู้อย่าง
ถูกต้องและสามารถ
น าข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาได้ 

2. กิจกรรมส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
นักเรียนมุ่งสู่
ผลสัมฤทธ์ิ 

1. เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพของ
นักเรียน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดทักษะ
การเรียนรู้ 
3. เพ่ือสนอง
นโยบายด้าน
การศึกษา 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการ
พัฒนา และ
เสริมสร้าง
กระบวนการคิด
วิเคราะห์ สามารถ
สร้างองค์ความรู้ มี
ความสามารถพัฒนา 
การเรียนรู้และการ
ถ่ายทอดความรู้
ความคิดได้เหมาะสม
กับวัดและระดับชั้น 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนมีทักษะใน
การเรียนรู้ทุกลุ่ม
สาระมากข้ึน 
สามารถดึง
ความสามารถของ
ตนเองที่มีอยู่มา
ใช้ได้เต็ม
ความสามารถ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
3. กิจกรรมค่ายภาษา 

 
 
 
 
 

1. เพ่ือฝึกฝนเทคนิค
การฟัง ดู พูด อ่าน 
เขียน ทางภาษาท่ีมีประ
สิทธิ ภาพให้นักเรียน 
2. เพ่ือเพ่ิมขีดความ 
สามารถของสมองให้
สามารถดึง
ความสามารถของ
นักเรียนที่มีอยู่ มาใช้ได้
เต็มที่ 
3. เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
สังคมการเรียนรู้ร่วมกัน
กับเพ่ือนร่วมค่าย 
4. เพ่ือให้นักเรียนใช้
เวลาว่างอย่างมีคุณค่า 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนา และ
เสริมสร้าง
กระบวนการคิด
วิเคราะห์ จน
สามารถสร้างองค์
ความรู้ได้   
โรงเรียนเป็นที่
ยอมรับของ
ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนมีทักษะใน
ฟัง พูด อ่าน เขียน 
ที่มีประสิทธิภาพ
มากข้ึนและรู้จักใช้
เวลาว่างอย่าง
คุ้มค่า  
 

4. กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
 
 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนใฝ่เรียนรู้ใน
วิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถให้
ผู้อื่นเห็น กล้าคิด กล้า
ท า และกล้าแสดงออก 
3. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้และระสบการณ์
ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่
ทันสมัย 
4. เพ่ือกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ทักษะการเรียนรู้  
แสวงหาค าตอบและ
สร้างองค์ความรู้ใหม ่
5. เพ่ือให้นักเรียนเกิด
ความสนใจและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 

นักเรียนได้รับการ
เสริมทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไป
ประยุกต์ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม
และมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนใฝ่เรียนรู้
ในวิทยาศาสตร์ 
เกิดทักษะการ
เรียนรู้ แสวงหา
ค าตอบและสร้าง
องค์ความรู้ใหม ่
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
5. โครงการ

วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 

 เพ่ือให้นักเรียนใฝ่
เรียนรู้ในวิชา
วิทยาศาสตร์ 
 
 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 

นักเรียนได้ร่วม
โครงการวิทยาศาสตร์
แล้วมีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสมมีเจต
คติที่ดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

เพ่ือส่งเสริมทักษะ
การบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดย
น าทักษะดังกล่าว
ไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้สิ่ง
ต่าง ๆ และเป็น
พ้ืนฐานส าหรับ
การศึกษาระดับที่
สูงข้ึน 
 

6. กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ 
 

1. เพ่ือส่งเสริม
นักเรียนให้เกิด
ทักษะกระบวน การ
คิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห ์
2. เพ่ือส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีม 
3. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีส่วนร่วม 
 
 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 

นักเรียนได้รับการ
เสริมทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
ประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสมและมี
เจตคติที่ดีต่อการ
เรียนวิทยาศาสตร์ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนมีเจตคติที่
ดีต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์มี
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
โดยน าทักษะ
ดังกล่าวไปใช้เป็น
เครื่องมือในการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
และเป็นพ้ืนฐาน
ส าหรับการศึกษา
ระดับที่สูงข้ึน 
 

7. โครงการสง่เสริม
ทักษะทาง
คณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 
 

เพ่ือฝึกทักษะการ
คิดค านวณ 
 
 
 
 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 

นักเรียนได้รับการเสริม
ทักษะทางคณิตศาสตร์ 
สามารถน า ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไประยุกต์ 
ใช้ในชีวิต ประจ า วันได้
อย่างเหมาะสมและมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ในวิชา
คณิตศาสตร์สูงข้ึน 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนทุก
ระดับชั้นมีทักษะ
การคิดค านวณที่
สูงข้ึน สามารถ
ท่องสูตรคูณได้ 
และมีความคิด
สร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร ์

8. กิจกรรมทักษะแก้
โจทย์ปัญหา 
 
 
 

เพ่ือฝึกการ
แก้ปัญหา 
 
 
 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สงูข้ึน 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และมี
ทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร ์
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
9. กิจกรรมสร้างสรรค์

ทางคณิตศาสตร ์
 

เพ่ือส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค ์

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สงูข้ึน 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

10. โครงการสง่เสริม
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารสู่
ประชาคมอาเซียน 

1.เพ่ือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารในด้าน
ทักษะการฟัง 
ทักษะการพูด   
ทักษะการอ่าน และ
ทักษะการเขียน 
 

 

 

 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 

นักเรียนได้รับการฝึกฝน
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในด้านทักษะ
การฟัง ทักษะการพูด 
ทักษะการอ่าน และ
ทักษะการเขียนและได้
แสดงความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารตามความ
สนใจและศักยภาพของ
ตน 
 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

นักเรียน ได้รับการ
ส่งเสริมทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารทั้ง 
4 ด้าน ได้แก่ 
ทักษะการฟัง 
ทักษะการพูด 
ทักษะการอ่าน 
และทักษะการ
เขียนและได้รับ
ความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและมี
เจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้
ภาษาอังกฤษ เป็น
ภาษาต่างประเทศ 

11. กิจกรรมวัน
คริสต์มาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือให้รู้ประวัติ
ความเป็นมาของวัน
คริสต์มาส 
2. เพ่ือถ่ายทอด
วัฒนธรรมตะวันตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นักเรียนทุกสายชั้น
มีความรู้เก่ียวกับ
วัฒนธรรมและ
ประเพณีของ
ประเทศทางทิศ
ตะวันตกในเทศกาล
วันคริสต์มาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน ได้รับ 
การส่งเสริมทักษะ
การใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารทัง้ 4 
ด้าน ได้แก่ ทักษะ
การฟัง ทักษะการ
พูด ทักษะการอ่าน 
และทักษะการ
เขียนและได้รับ
ความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและมี
เจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้
ภาษาอังกฤษ เป็น
ภาษาต่างประเทศ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
12. Have Fun! Walk 

Rally  
 

เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษด้าน
การฟัง และพูด
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 

ผู้เรียนมีความรู้ และ
ทักษะทางภาษา 
อังกฤษเพ่ิมข้ึน 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 
 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่4-
6 ได้รับการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษมี
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษด้าน
การฟัง และการพูด
เพ่ิมข้ึน และเจตคติ
ที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 

13. กิจกรรม Learn 
English by to 
Words a Week  
 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้นักเรียนได้
ทบทวนค าศัพท์   
ต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 

นักเรียนได้รับการ
ฝึกฝนทักษะการฟัง 
และการเขียน
ภาษาอังกฤษ ได้
เรียนรู้ค าศัพท์และ
ท่องจ าค าศัพท์เพ่ือ
การบูรณาการสู่
ทักษะการพูด และ
การอ่านได้ และเกิด
เจตคติที่ดีต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษ
ต่อไป 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่3 ได้รับการ
ส่งเสริมทักษะ
ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ   เพ่ือ
เป็นพ้ืนฐานในการ
สื่อสารทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ ทักษะการฟัง 
ทักษะการพูด 
ทักษะการอ่าน และ 
ทักษะการเขียนและ
มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เป็น
ภาษาต่างประเทศ 

14. โครงการพัฒนา
ทักษะกระบวนการ
ท างานสู่อาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะในการท างาน   
2. เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 
3.  เพ่ือให้นักเรียน
มีทักษะในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 
4. เพ่ือให้นักเรียนมี
เจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 

นักเรียนร้อยละ 80 
มีความรู้และทักษะ
กระบวน การท างาน
สู่อาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนได้รับ
ความรู้ มีทักษะ
กระบวนการ
ท างานเพ่ิมข้ึน
สามารถสร้าง
ผลงานได้ด้วย
ตนเองมีความ
ภาคภูมิใจใน
ผลงาน และ
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

15. กิจกรรม
สร้างสรรค์
ผลงานโดยใช้
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต 
2.  เพ่ือให้นักเรียน
สามารถสร้างสรรค์
ผลงานโดยใช้
เทคโนโลยีได้ 
3.  เพ่ือพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียน 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 

นักเรียนร้อยละ 80 
มีความรู้และทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 

 นักเรียนได้รับ
ความรู้ มีทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต
เพ่ิมข้ึน สามารถ
สร้างผลงานได้ด้วย
ตนเอง มีความ
ภาคภูมิใจในผลงาน 
และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีสุข 

16. กิจกรรมฝึก
ประกอบอาหาร
และเครื่องดื่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถประกอบ
อาหารและเครื่องด่ืมได้ 
2. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถท างาน 
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
3. เพ่ือเป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพและ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน   
4. เพ่ือให้นักเรียนมีเจต
คติที่ดีในการประกอบ
อาชีพ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 

นักเรียนร้อยละ 80 มี
ทักษะในการประกอบ
อาหารและเครื่องด่ืม 
และสามารถประกอบ
อาหารและเครื่องด่ืมได้
ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 

เป็นไปตาม
เปา้หมาย 

 นักเรียนได้รับ
ความรู้ มีทักษะใน
การประกอบ
อาหารและ
เครื่องด่ืมสามารถ
สร้างผลงามได้
ด้วยตนเอง มี
ความภาคภูมิใจใน
ผลงาน ท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
และเจตคติที่ดีใน
การประกอบ
อาชีพ 

17. กิจกรรม
ประดิษฐ์คิด
สร้างสรรค์ 
 
 

1.เพ่ือพัฒนา พุทธิ
พิสัย ทักษะพิสัยและ
จิตพิสัยของนักเรียน
ทุกสายชั้น 
2. เพ่ือฝึกให้นักเรียน
มีความขยัน  อดทน 
 3. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความสุขในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 

นักเรียนร้อยละ 80 
มีทักษะในการ
ประดิษฐ์สามารถ
ท างาน ประดิษฐ์ได้
อย่างสร้างสรรค ์

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 

นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการ
ท างาน สามารถ
ประดิษฐ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ เกิด
ความภาคภูมิใจใน
ผลงาน และ
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

18. โครงการส่งเสริม
งานวัดและ
ประเมินผล 
 

 เพ่ือให้โรงเรียน  
มีเอกสารแบบพิมพ์
ทางการศึกษาอย่าง
น้อยปีการศึกษา ละ 
1 ครั้ง  
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 

โรงเรียนมีเอกสาร
แบบพิมพ์ทาง
การศึกษาได้
เพียงพอต่อการ 
ใช้งานและ
สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 มีเอกสารแบบพิมพ์ 
ต่าง ๆ ได้เพียงพอต่อ
การใช้งานและ
สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง 

19. โครงการ 5 ส  
 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 
2. เพ่ือให้สถานศึกษา
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 
3. เพ่ือให้สถานศึกษา
มีสภาพแวดล้อมที่
สะอาด 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 

เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น
สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมที่
สะอาดปลอดภัยที่ 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนทักษะในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 
สถานศึกษามี
บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้มีสภาพ 
แวดล้อมที่สะอาดเป็น
ระบบปลอดภัย 

20. โครงการสง่เสริม
การศึกษานอก
สถานที่ 
 

1.เพ่ือให้นักเรียนน า
ความรู้ที่ได้ไป
เปรียบเทียบ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และสรุปเป็น
ความคิดรวบยอดได้ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมี
วิธีการเรียนรู้ของ
ตนเอง สามารถ
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
และสนุกกับการ
เรียนรู้ 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้
ออกไปแสวงหาแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 

นักเรียนในระดับ 
ชั้นอนุบาล  ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ  มี
ความคิดสร้างสรรค์ 
คิดไตร่ตรองและมี
วิสัยทัศน์ และมี
ทักษะ 
ในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง
ต่อเน่ือง 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนน าความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียนที่ได้ไป
เปรียบเทียบวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสรุป
เป็นความคิดรวบยอด
ได้และมีวิธีการเรียนรู้
ของตนเอง สามารถ
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
และสนุกกับการ
เรียนรู้ 
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 3.2 แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ 
 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. กิจกรรม
ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะ
ความสามาร
ถทาง
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนที่
มีผลการเรียนในระดับดี
เข้าฝึกทักษะประสบการณ์
ในกลุ่มสาระต่าง ๆ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความ
พร้อม เข้าร่วมแข่งขัน
ความสามารถทางวิชาการ
อย่างเต็มศักยภาพ 
3. เพ่ือให้ผู้ปกครอง และ
ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นว่า
โรงเรียนสามารถพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่าง
ดี 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 

คณะครูและ
นักเรียนมีทักษะใน
เชิงวิชาการ สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์ 
 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนมีทักษะ
กระบวน การคิด การ
ท างานอย่างเป็นระบบ
พัฒนาการที่ดีข้ึนในทุก
ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์
 

2.  กิจกรรม
ส่งเสริมเด็ก
เก่ง 
 
 
 
 

เพ่ือให้นักเรียนมีความ
พร้อมเข้าร่วมแข่งขัน
ความ สามารถทาง
วิชาการอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
 
 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 

นักเรียนได้รับ
ความรู้และเกิด
ทักษะประสบการ
ต่าง ๆ ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่
ส าคัญ 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนได้รับความรู้
และเกิดทักษะ
ประสบการณ์การเรียนรู้
ด้วยตนเองในสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ และได้รับ
คัดเลือกเป็นตัวแทนเด็ก
เก่งระดับเทศบาลในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และแต่ละระดับชั้น 

3. กิจกรรม
นิทรรศการ
แสดงผลงาน
ทางวิชาการ 
 
 
 
 

 เพ่ือจัดแสดงผลงานของครู
และนักเรียนเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 

คณะครูมีการ
พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ และนักเรียน
ได้แสดงศักยภาพ
อย่างเต็มความ 
สามารถของแต่ละ
คน 
 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 

โรงเรียนมีผลงานของครู
และนักเรียนที่เกิดจาก
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และทุก
ระดับชั้นเรียน นักเรียนมี
พัฒนาการทีดี่ข้ึน 
ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของ
สถานศึกษาและเป็นที่
ยอมรับของนักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และ
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนในการจัด
การศึกษาให้มคีุณภาพ
ย่ิงข้ึน 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

4. กิจกรรมการ
นิเทศเพ่ือ
พัฒนาการ
เรียนรู้ 
 

เพ่ือควบคุมมาตรฐาน
และพัฒนางานสอนให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครูมีการ
พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ ท าให้
นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อยู่ใน
เกณฑ์ร้อยละ 80 
ข้ึนไป 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 

ครูได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริม และมีขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานนักเรียนเกิด
การเรียนรู้ตามตัวชี้วัด
และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 
 

5. กิจกรรมติว
เข้มเพ่ือการ
สอบ   
 O – NET 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ใน ๘ กลุ่มสาระ สูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
6 จ านวน 96 คน 
และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 60 คน มี
ผมสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนผู้ท่าน
เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 75 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนเห็นความส าคัญ
ในการสอบ O-NET และ
รู้จักคุณค่าในการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 

6. กิจกรรมการ
นิเทศเพ่ือ
พัฒนาการ
เรียนรู้ 

เพ่ือควบคุมมาตรฐาน
และพัฒนางานสอนให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 

คณะครูมีการ
พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ ท าให้
นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อยู่ใน
เกณฑ์ร้อยละ 80 
ข้ึนไป 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 
 

นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ตามตัวชี้วัดและผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน
หลักสูตรสถาน ศึกษา 
และมีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
7. ส่งเสริมการพัฒนา

งานวิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 
 

เพ่ือให้ครูได้รับ
ความรู้จาก
การศึกษาค้นคว้า
และพัฒนา
งานวิจัยชั้นเรียน
ให้มีคุณภาพ 
 
 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 

คณะครูผู้สอนมี
ความรู้ 
ความเข้าใจและ
สามารถพัฒนา
งานวิจัย ในชั้น
เรียนโดยน าไปใช้
พัฒนาผู้เรียนให้
เกิดคุณภาพย่ิงข้ึน 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 

นักเรียนที่มีปัญหาใน
การเรียนรู้ได้รับการ
แก้ปัญหา ครูผู้สอน
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีทักษะในการ
ท าวิจัยในชั้นเรียน
อย่างถูกต้อง 
 

8. กิจกรรมส่งเสริม
การผลิตสื่อและ
นวัตกรรมเพ่ือการ
เรียนรู้ 
 
 
 

เพ่ือให้ครูผลิตสื่อ
และนวัตกรรมที่มี
คุณภาพและ
เพียงพอกับความ
ต้องการ 

 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 

ครูผูส้อนมีความ 
สามารถและเกิด
ทักษะในการผลิตสื่อ
และนวัตกรรมเพ่ือ
การเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ครูมีสื่อและ
นวัตกรรมที่มี
คุณภาพในจ านวนที่
มากข้ึนและได้
เผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ใช้
ประโยชน์ในการจัด 
การเรียนรู้ต่อไป  
นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และเข้าใจใน
สิ่งที่เรียนเพ่ิมข้ึน 
 

8. ประกวดโครงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เพ่ือส่งเสริม
การศึกษาค้นคว้า 
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถ
ใช้ทักษะ
กระบวนการคิด และ
การจัดการแก้ปัญหา
โดยจัดท าโครงงาน 
 
 
 
 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนระดับชั้น
ปฐมวัยถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดท า
โครงงานและสามารถ
น าเสนอผลงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนได้พัฒนา
ทักษะกระบวนการ
คิด ระบวนการ
ท างาน และสามารถ
จัดการแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบและ
มีเจตคติที่ดีต่อการ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และมี
ส านึกที่ดีในการใช้
ชีวิตอย่างพอเพียง
ตลอดจนร่วมกัน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่
ดีให้คงไว้ 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

9. โครงการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
มีนิสัยรักการอ่าน  รักการ
ค้นคว้า 
2. เพ่ือฝึกให้นักเรียน
สามารถคิดวิเคราะห์  คิด
สังเคราะห์ สรุปประเด็น จด
บันทึกข้อมูล  ความรู้ ที่ได้
จากการอ่าน   
3. เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เข้าใช้ห้องสมุด 
4. เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 

นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน รักการ
ค้นคว้า สามารถ
คิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์มีทักษะ
ในการเข้าใช้
ห้องสมุด ใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองมีนิสัยรักการ
อ่านและสามารถคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
และจดบันทึกข้อมูล 
ความรู้ที่ได้จากการอ่าน 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

10. กิจกรรม ลุ้น
รางวัลกับ
วารสารเพ่ือ
เด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน  
2. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
3. เพ่ือเป็นการฝึกให้
นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ และน า
ความรู้มาปฏิบัติ 
4. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะในการ
อ่าน-เขียน 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง มีนิสัย
รักการอ่าน ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
สามารถคิด
วิเคราะห์ และน า
ความรู้ที่ได้รับจาก
การอ่านไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มี
ทักษะในการอ่าน 
เขียนดีข้ึน 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
น าความรู้มาประยุกต์ใช้
ได้และรู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
 

11. กิจกรรม เล่ม
โปรดบุ๊คสค์ลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน 
2. เพ่ือเป็นการฝึกทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ และน า
ความรู้ที่ได้จากการอ่าน
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
3. เพ่ือส่งเสริมการใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียน ได้
ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
มีนิสัยรักการอ่าน 
ใช้เวลาว่าให้เกิด
ประโยชน์ สามารถ
คิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ และน า
ความรู้ที่ได้จากการ
อ่านไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
และน าความรู้ที่ได้จาก
การอ่านไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และรู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

12. กิจกรรม  
รู้รอบทิศ 
 

1.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
2. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน 
3. เพ่ือส่งเสริมการเข้า
ใช้บริการห้องสมุด 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 

 นักเรียนโรงเรียนได้
ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง มี
นิสัยรักการอ่าน  เข้า
ใช้บริการห้องสมุด
มากข้ึน 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 

นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองมีนิสัยรักการ
อ่านและเข้าใช้ห้องสมุด
มากข้ึน 

13. กิจกรรม
บรรณา  
รักษ์น้อย 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้
ปฏิบัติหน้าท่ี
บรรณารักษ ์
2.เพ่ือได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
3.เพ่ือเป็นการฝึกให้
นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ และน า
ความรู้มาปฏิบัติ 
4. เพ่ือเป็นฝึกนักเรียนมี
ความรับผิดชอบ  

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
บรรณารักษ์ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์มี
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และน า
ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ีปฏิบัติหน้าที่
บรรณารักษ์ได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และมี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ น าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
  

14. กิจกรรม
สัปดาห์
ห้องสมุด 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน รักการค้นคว้า 
2. เพ่ือฝึกทักษะในการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  
มีวิจารณญาณ ไตร่ตรอง  
3.เพ่ือส่งเสริมการเข้าใช้
บริการห้องสมุด 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 

 นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน รักการค้นคว้า 
ได้ฝึกทักษะในการคิด
วิเคราะห์คิด
สังเคราะห์มี
วิจารณญาณ คิด
ไตร่ตรอง และเข้าใช้
บริการห้องสมุดมาก
ข้ึน 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 

นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
สามารถศึกษาค้นคว้าด้วน
ตนเองมีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ คิดไตร่ตรอง 
และเข้าใช้ห้องสมุดมากข้ึน 

15. กิจกรรม
หนังสือดี
มีค าตอบ 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
มีนิสัยรักการอ่านรักการ
ค้นคว้า 
2. เพ่ือนักเรียนได้คิด
วิเคราะห์มีวิจารณญาณ 
คิดไตร่ตรอง 
3. เพ่ือส่งเสริมการเข้าใช้
บริการห้องสมุด 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน รักการค้นคว้า ได้
ฝึกทักษะในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มีวิจารณญาณ คิด
ไตร่ตรอง และเข้าใช้
บริการห้องสมุดมากข้ึน 
 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองมีนิสัยรักการ
อ่านและเข้าใช้ห้องสมุด
มากข้ึน 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

16. กิจกรรม
ห้องสมุด
สัญจร 
 

1.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านรักการค้นคว้า 
2.เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
3. เพ่ือเป็นการฝึกให้
นักเรียนได้คิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ เกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 

นักเรียน มีนิสัยรัก
การอ่านรักการ
ค้นคว้า ใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์ 
สามารถคิดวิเคราะห์
และน าความรู้ที่ได้
จากการอ่านไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
รักการค้นคว้ามีทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  
เก่ียวกับเรื่องที่อ่าน  และ
รู้จักใช้เวลาว่าง ให้เกิด
ประโยชน์ 
 
 

17. โครงการ 
พัฒนา
ห้องสมุดสู่
การเรียนรู ้

1. เพ่ือให้นักเรียน
ศึกษาหาความรู้หนังสือ 
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  
2. เพ่ือให้นักเรียนมี
นิสัยรักการอ่าน รัก
การค้นคว้า 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน รักการค้นคว้า 
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ สามารถ
คิดวิเคราะห์และน า
ความรู้ที่ได้จากการ
อ่านไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุดมีหนังสือ สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจน
วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ตรง
ตามความต้องการของ
นักเรียน นักเรียนได้
ศึกษา ค้นคว้า หา
ความรู้จากหนังสือ สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจน
วัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ 
อย่างหลากหลายและ
ทันสมัย และมีนิสัยรัก
การอ่าน ร้กการค้นคว้า 

 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
 4.1 แนวทางการพัฒนา : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญสู่ความเป็นอาเซียน 
 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. โครงการการ
เรียนรู้บูรณา
การเศรษฐกจิ
พอเพียงสู่
อาเซียนโดยใช้
โรงเรียนเป็น
ฐาน 
 
 

เพ่ือสนอง
พระราชด าริเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง
อย่างเป็นรูปธรรม 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนด าเนินชีวิต
ตามพระราชด าริเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างเป็นรูปธรรม 
สามารถสังเกตได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
ตลอดจนสามารถ
พัฒนาทักษะ 
กระบวนการคิด
วิเคราะห์ และค้นคว้า
ด้วยตนเองอย่างมี
ระบบ 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนให้รู้จักพอมีพอกิจ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สนองพระราชด าริเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง มาด าเนิน
อย่างรูปธรรมมีพัฒนาการ
ด้านทักษะ กระบวนการคิด
วิเคราะห์ และค้นคว้าด้วย
ตนเองอย่างมีระบบ และมี
ความรู้เก่ียวกับสมาชิก
ประเทศอาเซียนเพ่ือเตรียมสู่
ประชาคมอาเซียน 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหาร 
          5.1 แนวทางการพัฒนา :  การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนรู้ 
 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
นักเรียน - 
จัดซื้อ – จ้าง 
วัสดุครุภัณฑ์
ที่จ าเป็นต่อ
การจัดการ
เรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน 

1. เพ่ือจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
ต่าง ๆ  ให้ตรงกับความต้องการ
ของครูผู้สอนเพ่ือใช้
ประกอบการจัดการเรียนรู้
ให้กับ 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาให้เป็นผู้มีคุณภาพและ
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่
สูงข้ึน 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 

  นักเรียนได้รับ
การส่งเสริมด้าน
การเรียนรู้เต็ม
ตามศักยภาพ 
และได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ
อย่างทั่วถึง เท่า
เทียมกันและ
เสมอภาพ 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 

นักเรียนได้รับการพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพและ
สามารถออกได้เหมาะสมกับ
กระบวนการจัด 
การเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

2. โครงการ 
จัดซื้อ
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

1. เพ่ือให้สถานศึกษามี
วัสดุ ครุภัณฑ์ ของใช้
ส านักงานเพียงพอต่อการ
บริหารสถานศึกษา 
2. เพ่ือให้มีการก ากับ 
ติดตามการปฏิบัติงาน ให้
เป็นไปตามนโยบายและ
แผนพัฒนาสถานศึกษา 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 

สถานศึกษามี
วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ของใช้
ส านักงาน
เพียงพอต่อ
การบริหาร
สถานศึกษา 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 

สถานศึกษามีวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ของใช้ส านักงานเพียงพอต่อ
การบริหารสถานศึกษา 

3. โครงการ
เรียนฟรี 15 
ป ี
 

1. เพ่ือรองรับนโยบายของ
รัฐในการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตในด้านการศึกษาเรียน
ฟรี 15ปี 
2. เพ่ือเป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนได้รับ
การส่งเสริม
ด้านการ
เรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ และ
ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ
อย่างทั่วถึง 
เท่าเทียมกัน
และเสมอภาค 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็ก เยาวชน และ ประชาชน
ได้รับโอกาสและขยายโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพและเป็นธรรม ตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
และรัฐธรรมนูญ โดยให้
นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ตามรายการที่รัฐ
สนับสนุนอย่างเท่าเทียมกัน  
ผู้ปกครองได้รับการบรรเทา
ความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาของบุตรหลาน 
และผู้เรียนได้รับการศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
หลักสูตรก าหนดและมี
คุณภาพสูงข้ึน 
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        5.2 แนวทางการพัฒนา :  ก่อสร้าง  ปรับปรุงและต่อเติมอาคารสถานที่ของสถานศึกษา 
 
 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์และ
อาคารสถานที่ 

1. เพ่ือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์และ
มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้สถานศึกษา
มีครุภัณฑ์และอาคาร
สถานที่สะอาด  
สวยงาม  และ
ปลอดภัย 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 

วัสดุ ครุภัณฑ์ และ
อาคารสถานที่ของ
สถานศึกษาอยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์ 
พร้อมใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 

 วัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคาร
สถานที่ของโรงเรียนให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน คณะ
ครู และบุคลากร มีวัสดุ 
ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ 
เพ่ือใช้ประกอบการเรียน
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
   
 

    5.3 แนวทางการพัฒนา : การพัฒนากระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. โครงการจัดท า
ข้อมูล
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือปรับปรุง
ระบบงานสารบรรณ
ให้สามารถเอือ้ต่อการ
บริหารงานของฝ่าย
ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
และมีความคล่องตัว 
2. เพ่ือให้บุคลากรทุก
คนมีความรู้  ความ
เข้าใจและตระหนักใน
การปฏิบัติงานที่
เก่ียวข้องกับเอกสาร
ให้ปฏิบัติได้ถูกต้องใน
ทิศทางเดียวกัน 
3.เพ่ือปรับปรุงระบบ 
บริหารงานต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
4. เพ่ีอประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของโรงเรียน
ต่อ สาธารณชน 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมีระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบันเพ่ือให้
ส าหรับการบริหาร
สถานศึกษา และมี
การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียนต่อชุมชน 
 
 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษามีข้อมูล
สารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบันเพ่ือใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจใน
การบริหารงาน 
ประชาชนและ
บุคคลภายนอกรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร และ
ความก้าวหน้าของ
สถานศึกษา 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

2. โครงการจัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษา 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือวางแผนการ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ข้ันตอน 
2. เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. เพ่ือใช้ก ากับ 
ติดตาม และ
ประเมินผล  

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรมีความรู้ – 
ความเข้าใจแผนพัฒนา  
การศึกษา และสามารถ
น าไปใช้ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
 
 
 
 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรมคีวามรู้ ความ
เข้าใจในการท า
แผนพัฒนาการศึกษา
รู้จักการวางแผนในการ
ท างานตามแผนพัฒนา
การศึกษาและสามารถ
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานได้สะดวก
และชัดเจนข้ึน 

3. โครงการการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

1. เพ่ือจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรียน 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
และให้มีคุณภาพครบ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
3. เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุน  ให้ครูผู้สอน
พัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
4.  เพ่ือให้ผู้ปกครอง  
ชุมชน สังคม มีความ
ศรัทธา เชื่อมั่นในการ
จัดการศึกษา 
5.  เพ่ือให้ผู้เรียนที่
ก าลังศึกษาและจบ
การศึกษาจากโรงเรียน 
มีคุณภาพและมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ด าเนินชีวิต
อยู่ในสังคมอย่างมี
คุณภาพ 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
และส่งเสริมเต็มตาม
ศักยภาพ มีคุณภาพ
มาตรฐานตามที่ก าหนด
โรงเรียนมีข้อมูล หลักฐาน 
เอกสารที่เป็นเครื่องมือชี้
วัดในการปรับปรุงพัฒนา 
ตลอดจนมีรายงานการ
ประเมินตนเอง รายงาน
ความส าเร็จต่อผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องและโรงเรียนจะ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมีจัดการศึกษา
ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดและ
ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจาก สมศ. 
และกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

4. โครงการนิเทศ
ติดตามแผน 
พัฒนาสายชั้น 
 
 
 
 
 

1.  เพ่ือให้คณะครูได้มี
การวางแผนการ
ท างานอย่างเป็นระบบ 
และข้ันตอน 
2. เพ่ือให้คณะครูได้มี
การปฏิบัติงานตาม
แผน  
3. เพ่ือให้คณะครู
ได้รับการนิเทศติดตาม
แผนพัฒนาสายชั้น
อย่างต่อเน่ือง 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 

แผนพัฒนาสายชั้น 
 มีการวางแผนและ
ปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบข้ันตอน 
มากข้ึน 
 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครูมีการวางแผน 
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาของสาย
ชั้นในการท างาน คณะ
ผู้บริหารสามารถนิเทศ
ติดตามแผนพัฒนาสาย
ชั้นได้ 
 

5. โครงการนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
โครงการ 

1. เพ่ือให้ครูมีการวาง
แผนการจัดท า
โครงการอย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือให้ครูได้รับการ
นิเทศติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
อย่างถูกต้อง 
3. เพ่ือใช้ก ากับ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 

  ครูได้รับการนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 

คณะครูมีการวางแผนใน
การท างานอย่างเป็น
ระบบ มีความรู้ ความ
เข้าใจในการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม มาก
ข้ึนและคณะผู้บริหาร
สามารถนิเทศติดตามและ
ประเมินผลโครงการได้
สะดวก 

 

  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
 6.1 แนวทางการพัฒนา :  พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. โครงการ
พัฒนาโรง
อาหารตาม
หลัก
โภชนาการ 
 
 
 
 

เพื่อเป็นแหล่งเรียน
นักเรียนเกี่ยวกับ
หลักสุขาภิบาล และ
หลักโภชนาการ 
 
 
 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 

  โรงเรียน มีโรง
อาหารถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาลและ
โภชนาการ 
นักเรียนได้ใช้ภาชนะ 
ที่มีคุณภาพดีข้าว
กล้องเครื่องใช้มี
คุณภาพในการปรุง
อาหาร มีแหล่งเรียนรู้
ในเรื่องสุขาภิบาล 
และโภชนาการ 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน และบุคลากร ใน
โรงเรียน มีโรงอาหาร
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
และโภชนาการและมี
แหล่งเรียนรู้ในเรื่อง
สุขาภิบาล และโภชนาการ 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

2. กิจกรรมการ
จัดป้ายนิเทศ
เพื่อแหล่ง
เรียนรู้
เกี่ยวกบัการ
บริโภค 
 
 

เพื่อให้นักเรียนรัก
การอ่านคิด
วิเคราะห์ข้อมูล 
ศึกษาข้อมูลความรู้
ในสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตวั 

 
 
 
 
 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้หลัก
สุขาภิบาล และหลัก
โภชนาการกระตุ้น
ความสนใจให้
นักเรียนได้ศึกษา
ข้อมูลความรู้ในสิ่งที่
อยู่รอบ ๆ ตัว 
นักเรียนรักการอ่าน 
และคิดวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้รับจาก
การอ่านป้านนิเทศ 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนได้ศึกษาหา
ความรู้เก่ียวกับหลัก
สุขาภิบาล และหลัก
โภชนาการ จากสถานที่
จริงมคีวามกระตือรือร้น
ในการศึกษาข้อมูล
ความรู้ในสิ่งที่อยู่รอบ ๆ 
ตัว มีนิสัยรักการอ่าน 
และคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้รับจากการอ่านป้าย
นิเทศ 

 
 
 

6.2 แนวทางการพัฒนา :  ก่อสร้าง ปรับปรุงและต่อเติมอาคารสถานที่ของสถานศึกษา 
 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์และ
อาคารสถานที่ 

1. เพ่ือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้สถานศึกษา
มีครุภัณฑ์และอาคาร
สถานที่สะอาด  
สวยงาม  และ
ปลอดภัย 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 

วัสดุ ครุภัณฑ์ และ
อาคารสถานที่ของ
สถานศึกษาอยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์ 
พร้อมใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพอาคาร
สถานที่สะอาด  
สวยงาม  และปลอดภัย 
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6.3 แนวทางการพัฒนา :  การบริการอาคารสถานที่ 
 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. กิจกรรมการ
ให้บริการ
ระหว่าง
โรงเรียนกับ
ชุมชน 
 

 1.  เพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน 

 2. เพื่อให้บริการ
ผู้ปกครอง ชุมชน 
ผู้น าองค์กร และ
สถาบัน ต่าง ๆ 
เกี่ยวกบัด้านอาคาร 
สถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และ
เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชน 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ปกครอง ชุมชม 
ผู้น าองค์กรและ
สถาบัน   ต่าง ๆ 
ได้รับการบริการและ
อ านวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ  
 
 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โรงเรียนได้ให้ให้บริการ
ผู้ปกครอง ชุมชน 
ผู้น าองค์กรและ
สถาบัน ต่าง ๆ 
เกี่ยวกบัด้านอาคาร 
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์    
ต่าง ๆ และเพื่อ
อ านวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมต่าง 
ๆ ของชุมชน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 115 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
          7.1 แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. โครงการ
การมีส่วน
ร่วมชุมชน
ในการจัด
การศึกษา 
 
 

1. เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน
การจัดการศึกษาโดยให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
2.  เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
3. เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้เรื่องภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และร่วมกัน
อนุรักษ์ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น              

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมี
โครงสร้าง 
การบริหารและ
แผนงาน สัมพันธ์
ชุมชน ผู้ปกครอง 
ชุมชน เข้าใจการ
ด าเนินงานของ
โรงเรียน  

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคล ชุมชน เข้ามามี
ส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน
ในฐานะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการผู้ปกครอง
เครือข่าย ชมรมศิษย์เก่า 
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วม นักเรียนได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและร่วมกัน
อนุรักษ์ภมูิปัญญาท้องถิ่น             

2. กิจกรรม
เครือข่าย
ผู้ปกครอง 
 

1. เพื่อให้ตัวแทนของ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาและ
สนับสนุนการศึกษา 
3. เพื่อสะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน 
4. เพื่อให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ กับครู
และนักเรียน 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมีการ
ติดต่อ
ประสานงานกับ
ผู้ปกครองอย่าง
ชัดเจน 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนกับโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มี
ตัวแทนของผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและ
สนับสนุนการศึกษา และ
ผู้ปกครองมีเจตคติที่ดีต่อ
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

3. กิจกรรม 
ประชุม
ผู้ปกครอง 
 

 1.เพื่อให้ผู้ปกครอง 
ไดท้ราบกฎระเบียบ  
นโยบายของสถานศึกษา 
2. เพื่อให้ผู้ปกครองและ
ครูร่วมมือกันในเรือ่งการ
ดูแลนักเรียน 
3. เพื่อส ารวจความพึง
พอใจของผู้ปกครองที่มี
ต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
4. เพื่อครูผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้มีโอกาส
พบประพูดคุยถึง
ปัญหาของนักเรียน 
และส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีต่อ
สถานศึกษา  

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน มีการ
ติดต่อประสาน 
งานกับ
ผู้ปกครองอย่าง
ชัดเจน 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ปกครองมีความรู้ ทราบ
กฎ ระเบียบนโยบายของ
สถาน ศึกษา มีแนวทาง
การดูแลนักเรียนร่วมกัน
และได้มีโอกาสพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ถึงแนวทางการแก้ปัญหา
ของนักเรียน และมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อ
สถานศึกษา 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

4. กิจกรรมการ
ให้บริการ
ระหว่าง
โรงเรียนกับ
ชุมชน 
 

1. เพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 
2. เพื่อให้บริการ
ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้น า
องค์กร และสถาบันต่าง 
ๆ เกีย่วกับด้านอาคาร 
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์  
ต่าง ๆ และเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการจัด
กิจกรรม ต่าง ๆ ของ
ชุมชน 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 

  ผู้ปกครอง ชุม
ชม ผู้น าองค์กร 
และสถาบัน  ต่าง 
ๆ ได้รับการ
บริการและ
อ านวยความ
สะดวกในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  
 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้น า
องค์กร และสถาบันต่าง 
ๆ มีความพึงพอใจ
เก่ียวกับด้านอาคาร 
สถานที่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ และอ านวยความ
สะดวกในด้านต่าง ๆ ของ
การจัดกิจกรรมของชุมชน 
และเกิดความสัมพันธ์อัน
ดีต่อกันระหว่างโรงเรียน
กับผู้ปกครอง ชุมชน ผู้น า
องค์กรและสถาบันต่าง ๆ  

5. กิจกรรม 
พัฒนา
ทักษะด้าน
กีฬา
ฟุตบอล
โดยภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนที่มีความถนัดใน
ด้านกีฬาฟุตบอล 
2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักเรียนเล่นกีฬาให้มี
สุขภาพแข็งแรง 
4. เพื่อส่งเสริม
ความสามารถของ
นักเรียนให้ไดเ้ป็นนักกีฬา
ฟุตบอลที่เก่ง 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีการ
พัฒนาทักษะ
ความสามารถ
ด้านกีฬาฟุตบอล 
และมีร่างกายที่
แข็งแรง สร้างชื่อ
สร้างชื่อเสียงให้
โรงเรียน และมี
น้ าใจเป็นนักกีฬา
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้พัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาฟุตบอล มี
สุขภาพแข็งแรง มี
ระเบียบวินัยและเกิด
ความภาคภูมิใจในรางวัล
ที่ได้รับ 
 
 
 
 
 

6. กิจกรรม 
พัฒนา
ทักษะด้าน
กีฬาโดยภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 
 

  1.  เพื่อเสรมิสร้าง
ทักษะความสามารถให้
นักกีฬาเซปักตะกร้อใน
ท้องถิ่นได้พัฒนาไปสู่
การแข่งขันในระดับสูง
ขึ้นต่อไป 
2. เพื่อสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภัย  

 
 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 

นักเรียนมี
ความสามารถ
ทางด้านกีฬา
เซปักตะกร้อ และ
มีสุขภาพที่
แข็งแรงสมบูรณ์ 
สร้างชื่อเสียง
ให้กับโรงเรียน   

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 
 
 

นักกีฬาเซปักตะกร้อ 
สามารถมีทักษะที่ดี 
สามารถเข้าร่วม 
การแข่งขันในระดับที่
สูงข้ึนมีความสามัคคีใน
หมู่คณะ มีน้ าใจนักกีฬา รู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และ
เคารพกฎกติกาการ
แข่งขันและรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
ห่างไกลอบายมุขและยา
เสพติดและเป็นตัวอย่างที่
ดีกับนักเรียนและเยาวชน   
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

7. กิจกรรม 
การจัดการ
เรียนรู้จาก
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

1.  เพื่อจัดท าท าเนียบ
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นด้าน
ต่างๆ  โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น 
2. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้ชุมชนและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา  

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 

สถานศึกษามีการน า
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน มา
จัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน ส่งผลให้ผู้เรียน
เห็นคุณค่าและ
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญา
ในท้องถ่ิน 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษามี
ท าเนียบแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาใน
ท้องถ่ินด้านต่าง ๆ 
ส าหรับใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน  ชุมชนและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 

8. กิจกรรม 
พัฒนาทักษะ
ด้านดนตรี
ไทยโดยภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

1. เพื่อปลูกฝังจิตส านึก 
ตระหนักถึงความเป็นไทย  
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะ 
และทักษะทางด้านดนตรี
ไทยให้แก่นักเรียน 
3. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญา
ไทยให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่าง
สร้างสรรค์ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 

โรงเรียนมีวงดนตรีไทย 
อันแสดงให้เห็นถึง
เอกลักษณ์ของชาติ 
อย่างน้อย1 วง 
สามารถท าการแสดง
ตามงานต่าง ๆ ได้ 

เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 

นักเรียนทุกคน มีจิต
ส านักรักความเป็น
ไทย สามารถเล่น
อุปกรณ์ดนตรีได้
อย่างน้อย1 ชิ้น 
และโรงเรียนมีวง
ดนตรีไทย 1 วง 
 

 

2)  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายพิเศษ 
 1. นโยบายจัดท าหลักสูตรสานศึกษารายวิชาเพิ่มเติมอาเซียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1. โครงการการ

เรียนรู้บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง
สู่อาเซียนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
 
 

 เพ่ือสนอง
พระราชด าริ
เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่าง
เป็นรูปธรรม 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนด าเนินชีวิต
ตามพระราชด าริ
เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง อย่างเป็น
รูปธรรม สามารถ
สังเกตได้ในชีวิต  
ประจ าวัน ตลอดจน
สามารถพัฒนา
ทักษะ กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ และ
ค้นคว้าด้วยตนเอง
อย่างมีระบบ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนให้รู้จักพอมีพอ
กิจตามหลักเศรษฐกจิ
พอเพียงสนอง
พระราชด าริเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง มา
ด าเนินอย่างรูปธรรม 
มีพัฒนาการด้านทักษะ 
กระบวนการคิด
วิเคราะห์ และค้นคว้า
ด้วยตนเองอย่างมีระบบ 
และมีความรู้เก่ียวกับ
สมาชิกประเทศอาเซียน 
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๒.  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  

2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์  

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ  

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี 
ดี 

มาก 
ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ   

93.37     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ครูมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการ และ
จุดหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย 

91.07     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพ   จัดท าสารนิทัศน์  และ
เข้าใจเด็กเป็นรายบุคคล 

90.55     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและน าไป
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

90.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 90.10     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยี
มาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

90.04     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  ครูมีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกบัสภาพ
จริงเหมาะสมกับวัย และน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กให้เต็มตาม
ศักยภาพ 

90.27     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8  ครูมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 90.11     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9  ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 

81.50    
✓  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.10  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน 90.20     
✓ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 89.72    
✓  

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการพัฒนาศักยภาพคร ู
▪ โครงการส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรม 
▪ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ 
▪ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
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▪ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
▪ กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง/กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  
▪ สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ/สมุดบันทึกเวรประจ าวัน    

        ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
  - ไม่มี – 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - ไม่มี – 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ครูมีความรู้  ความเข้าใจปรัชญา  หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ หลักสูตรสถานศึกษา 
▪ แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
▪ โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2559 
▪ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
▪ กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 
▪ กิจกรรมนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
▪ กิจกิจกรรมการส่งเสริมการผลิตส่ือนวัตกรรม     
▪ กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน 
▪ กิจกรรมประกวดโครงงาน      
▪ โครงการพัฒนาศักยภาพครู /กิจกรรมอบรมศึกษาดูงาน    

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพจัดท าสารนิทัศน์ และเข้าใจเด็กเป็นรายบุคคล 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
▪ สมุดบัญชีเรียกช่ือและประเมินพัฒนาการ 
▪ กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน 
▪  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ/แบบบันทึกภาวะโภชนาการ    
▪ แบบสังเกตกิจกรรม  6  กิจกรรมเป็นรายบุคคล    
▪  แบบบันทึกสุขภาพประจ าตัวนักเรียน     
▪ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
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ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยและ
น าไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ   

  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ หลักสูตรสถานศึกษา 
▪ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
▪ กิจกรรมประกวดโครงงาน 
▪ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษานอกสถานท่ี 
▪ กิจกรรมจัดการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
▪ โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 
▪ โครงการส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรม 
▪ ภาพถ่าย 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
 - ไม่มี - 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
สนับสนุนให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจอย่างหลากหลาย เช่น การสอนแบบโครงงาน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ครูบริหารจัดการช้ันเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ ภาพถ่ายการรับรางวัล 
▪ ข้อตกลงของห้องเรียน 
▪ กิจกรรมห้องสมุดสัญจร 
▪ โครงงาน 
▪ แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
▪ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษานอกสถานท่ี 
▪ โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  มีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ ทะเบียนคุมการผลิตส่ือ 
▪ กิจกกรมส่งเสริมการผลิตส่ือและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้   
▪ กิจกรรมจัดการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น     
▪ ส่ือการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู ้     
▪ โสตทัศนูปกรณ์     
▪ ภาพถ่าย     

 ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
  - ไม่มี - 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- พัฒนาส่ือนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
- จัดหาส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ครูมีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริง เหมาะสมกับวัยและน าผลการประเมิน 
มาพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ   

  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ แบบบันทึกพัฒนาการท้ัง  4 ด้าน     
▪ สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน     
▪ แบบสังเกตกิจกรรม  6  กิจกรรมเป็นรายบุคคล     
▪ แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้     
▪ แบบบันทึกประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย     
▪ โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา     
▪ กิจกรรมนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้     

 ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
  - ไม่มี – 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - ไม่มี – 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.8  ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล     
▪ แบบสังเกตกิจกรรม  6  กิจกรรมเป็นรายบุคคล     
▪ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตส่ือและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้                 
▪  แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้     
▪ กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน     

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9  ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการ ๕ ส.  
▪ ป้ายนิเทศ 
▪ สวนป่า 
▪ สภาพจริงตามห้องเรียน 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
 - ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
▪ จัดศูนย์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เรียนตามความสนใจ 
▪ จัดห้องเรียนและป้ายนิเทศเหมาะสมกับนักเรียน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครองและชุมชน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ กิจกรรมสารสัมพันธ์ 
▪ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
▪ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
▪ ภาพถ่ายกิจกรรม 

 ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
  - ไม่มี - 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - ไม่มี – 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ปีการศึกษา 2558 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก 
     ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน  2559  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2 สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 1 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 
  มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 1  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย  5.00 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ   
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      มีค่าเฉล่ีย.................. 
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มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหาร 
จัดการศึกษา 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ  

ปรับ
ปรุง 

พอใช้ ดี 
ดี

มาก 
ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1 บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

91.46     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.2   ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัยมีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์  และเป็นผู้น า
ทางวิชาการ  

91.77     ✓ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ
บริหารงานอย่างมีคุณภาพ 

91.83     ✓ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 91.69     ✓ 
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
▪ แผนพัฒนาการศึกษา 
▪ ปฏิทินปฏิบัติงาน 
▪ เกียรติบัตร และรางวัลของผู้บริหาร 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี - 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเร่ิม  มีวิสัยทัศน์ 
และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
▪ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
▪ โครงการพัฒนาศักยภาพคร ู
▪ โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
▪ กิจกรรมนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ 
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ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี - 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการพัฒนาศักยภาพคร ู
▪ โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
▪ กิจกรรมนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
▪ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆของสถานศึกษา 
▪ แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (2559 – 2561) แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2559 
▪ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 255 และ 2560 
▪ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา      

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ปีการศึกษา 2558 ได้ระดับคุณภาพดีมาก 
     ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559   ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๒ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 
  มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๒  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถใน
การบริหารจัดการศึกษา 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย 5.00 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 
  
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้  

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ  

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดี มาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที ่ 3.1  สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ 
ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดประสบการณ์ วัสดุครุภัณฑ์ 
เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  ถูกสุขลักษณะ  สะอาด  
สวยงาม  

100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มี
มาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความ
ปลอดภัย   

100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและ
ทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากร   

100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ 
และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา   

100.00     
✓ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 100.00     
✓ 

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนนุการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพออยูใ่นสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะสะอาด สวยงาม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
▪ โครงการจัดซื้อ – จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   
▪ โครงการ ๕ ส 
▪ มีห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ห้องสมุด/ห้องสมุดสัญจรห้องพระพุทธ/ห้องท่องเท่ียว/ห้องอัจฉริยะ2

ห้อง/ห้องแนะแนว        
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 ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
  - ไม่มี - 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - ไม่มี – 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยงมีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริม 

ความปลอดภัย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
▪ โครงการ ๕ ส 
▪ โครงการส่งเสริมการศึกษานอกสถานท่ี 
▪ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
▪ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในนักเรียน    
▪  กิจกรรมจัดการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น     

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.๓ สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการอาหารกลางวัน/โครงการเรียนฟรี 15 ปี  
▪ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
▪ กิจกรรมเทศน์มหาชาติ  
▪ รายช่ือนักเรียนรับทุน 
▪ จัดต้ังพุ่มรับบริจาคจากชุมชนถนนคนเดิน 
▪ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล

ถึงขั้นพื้นฐาน     
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

- ไม่มี – 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ไม่มี – 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตส่ือและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 
▪ โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู  ชุมชน  และนักเรียน 
▪ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
▪ โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
▪ ห้องเรียนพิเศษ/ห้องท่องเท่ียว 
▪ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
▪ หลักฐานการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอัจฉริยะ  

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี – 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา 2558 ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

     ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน  2559  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2 สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๓ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 
  มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๓  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้  
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย  5.00 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 129 

 
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ  

ปรับป
รุง 

พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและ
จัดการศึกษา  

100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมสี่วน
ร่วม  

100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนา
สถานศึกษา  

100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4  สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ  100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5  สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการ
ปฏิบัติงาน  

100.00     
✓ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 100.00     
✓ 

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
▪ โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
▪ กิจกรรมนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ 
▪ ค าส่ังโรงเรียน 
▪ ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
▪ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
▪ บันทึกรายงานการประชุมประจ าเดือน 
▪ บันทึกรายงานการประชุมสายช้ัน 
▪ ภาพถ่ายกิจกรรม 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี – 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ /เว็บไซด์สถานศึกษา 
▪ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร 
▪ รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
▪ รายงานการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 
▪ รายงานการประชุมฝ่ายบริหารท่ัวไป 
▪ รายงานประจ าปี (SAR) 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ แฟ้มกรรมการสถานศึกษา 
▪ ภาพกิจกรรม 
▪ ภาพกิจกรรมและรายช่ือนักเรียนท่ีรับทุน 
▪ รายงานการประชุมและแฟ้มกรรมการสถานศึกษา 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
▪ กิจกรรมนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ 
▪ ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา  
▪ โครงการ/กิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา 
▪ แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
▪ แผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ( 2559-2560) 
▪ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  
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          ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
▪ ค าส่ังโรงเรียน 
▪ ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี  
▪ รายงานฐานะการเงิน 
▪  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
▪ รายงานประจ าปี (SAR) 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 

 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา 2558ได้ระดับคุณภาพดีมาก 
      ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 

2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๔ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2559 สรุปว่า 
  มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๔  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย 5.00 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 
 
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ (ให้เช็ค✓เทียบเกณฑ์) 

ปรับป
รุง 

พอใช้ ดี 
ดี

มาก 
ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  การศึกษาปฐมวัย  ให้เหมาะสมกับเด็กและ
บริบทของท้องถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน  

94.44     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  สถานศึกษาส่งเสริมก ากับดูแลให้ครจูัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญและน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  

93.33     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้    

100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่
หลากหลายเหมาะสมกับวัย   100.00     

✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.5  สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับให้ครูจัดท าระบบ
ดูแลช่วยเหลือเด็ก รายงานผลและส่งต่อข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ   

100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัด
ประสบการณ์อย่างเป็นระบบ   100.00     

✓ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 97.96     
✓ 

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
และบริบทของท้องถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ หลักสูตรสถานศึกษา 
▪ แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
▪ แผนภูมิอาเซียน /ป้ายนิเทศอาเซียน 
▪ กิจกรรมจัดการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
▪ โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
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ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน / กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
▪ กิจกรรมการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
▪ โครงงาน 
▪ กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน 
▪ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
           - ไม่มี – 
   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
           - ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตส่ือและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 
▪ ส่ือการเรียนการสอนของหน่วยการเรียนรู ้
▪ ทะเบียนคุมการผลิตส่ือ 
▪ โสตทัศนูปกรณ์ 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ ข้อมูลนักเรียน /ใบสมัคร 
▪ โครงงาน 
▪ กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน 
▪ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
▪ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
▪ กิจกรรมนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 สถานศึกษาส่งเสริมก ากับให้ครูจัดท าระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก รายงานผลและส่งต่อข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  /  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
▪ แบบบันทึกประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
▪ แบบบันทึกพัฒนาการท้ัง  4 ด้าน 
▪ แบบสังเกตกิจกรรม  6  กิจกรรมเป็นรายบุคคล 
▪ สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
▪ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

- กิจกรรมนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
- ปฏิทินการนิเทศ 
- กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี - 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ปีการศึกษา 2558  ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก 
      ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน  2559  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

2 สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๕ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 
  มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๕  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๕สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย  5.00 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 
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มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
 

ตัวบ่งชี้ ร้อยละเฉลี่ย 
ระดับคุณภาพ  

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดี มาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม  

100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที ่6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม  

100.00     
✓ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 100.00     
✓ 

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดการ
เรียนรู้ 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
▪ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
▪ กิจกรรมการให้บริการระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
▪ โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี – 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
▪ กิจกรรมจัดการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
▪ กิจกรรมการให้บริการระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
▪ โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา 2558ได้ระดับคุณภาพดีมาก 
      ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน  2559  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๖ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 สรุปว่า 
  มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๖  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๖สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย  5.00 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 
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มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ  

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 93.33     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 

93.33     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5  สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  

100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6    สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  

100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน  

100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง  

93.33     
✓ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 98.33     
✓ 

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
▪ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานและตัวบ่งช้ี เพื่อการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
▪ มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีท่ีสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของสถานศึกษา 
▪ ป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
▪ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
▪ กิจกรรมนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ 
▪ โครงการพัฒนาศักยภาพคร ู
▪ ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
▪ ค าส่ังผู้รับผิดชอบ ระบบสารสนเทศ 
▪ Website ของโรงเรียน 
▪ Facebook ของโรงเรียน 
▪ โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
▪ การติดตาม ประเมินและสรุปผล การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
▪ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
▪ โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
▪ กิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการ 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ ค าส่ังผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
▪ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
▪ การน าผลการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
▪ รายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
▪ การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
▪ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
▪ การน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาในปีถัดไป 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 
▪  การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ผล และแปรผล 
▪  รายงานการประเมินตนเอง 
▪  การน ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ
รายงานและเปิดเผยต่อสาธารณชน ติดตามผล และรับข้อมูลย้อนกลับ 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
     - ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
-ไม่มี- 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ง 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
▪ โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
▪ โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
▪ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตส่ือและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 
▪ โครงการพัฒนาศักยภาพคร ู

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
-ไม่มี- 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
-ไม่มี- 

 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา 2558ได้ระดับคุณภาพดีมาก 
      ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559  ได้ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 

2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๗ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 
  มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๗ ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๗สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย   5.00 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 
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มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริม 

         เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ  

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดี มาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสรมิ
สนับสนุนตามนโยบาย  เก่ียวกับการจัดการศึกษา 

100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายใน
การยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

100.00     
✓ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 100.00     
✓ 

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษา 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
▪ โครงการพัฒนาศักยภาพคร ู
▪ กิจกรรมนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ  
▪ โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
▪ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
▪ โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางวิชาการ 
▪ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพนักเรียนมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ 
▪ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน/โครงการ 5 ส 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2   สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและ 
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 
▪ แบบนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ 
▪ รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายแผนและงบประมาณ 
▪ สรุปโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
▪ ค าส่ังโรงเรียน 
▪ แผนพัฒนาศักยภาพการศึกษา 5 ปี 
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ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
           - ไม่มี – 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
            - ไม่มี – 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา2558ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

      ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๘ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 
  มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๘  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการ
เสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย  5.00 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 
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มาตรฐานที่ ๙ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ  

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดี มาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1   เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย    90.62     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสมตามวัย    90.50     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3  เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย   

86.39    
✓  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 89.17    
✓  

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
▪ บัตรสุขภาพประจ าตัว 
▪ สมุดรายงานประจ าตัว 
▪ แบบบันทึกน้ าหนักส่วนสูง 
▪ แบบบันทึกพัฒนาการท้ัง  4 ด้าน 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
          - ไม่มี – 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
         - ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสมตามวัย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา 
▪ สมุดประเมินพัฒนาการ 
▪ สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
▪ แบบสังเกตกิจกรรม  6  กิจกรรมเป็นรายบุคคล 
▪ แบบบันทึกพัฒนาการท้ัง  4 ด้าน 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
          - ไม่มี – 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
          -ไม่มี- 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ   และความปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ ตารางกิจวัตรประจ าวัน 
▪ สมุดบันทึกเวรประจ าวัน 
▪ รายการอาหารกลางวัน 
▪ แบบบันทึกสุขภาพประจ าตัวนักเรียน 
▪ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
▪ แบบบันทึกพัฒนาการท้ัง  4 ด้าน 
▪ ภาพถ่ายกิจกรรม 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี – 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี- 

 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา 2558ได้ระดับคุณภาพดีมาก 
     ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559  ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก 

2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๙ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 
  มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๙  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 4 ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเยี่ยม 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย  4.50 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 146 

มาตรฐานที่ ๑๐ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัย  
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ  

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดี มาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 เด็กร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู
และผู้อื่น  

87.20    
✓  

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2  เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม   86.35    
✓  

ตัวบ่งชี้ที ่ 10.3 เด็กสนใจ ชื่นชมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี  
การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ  

87.36    
✓  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 86.97    
✓  

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 เด็กร่าเริงแจ่มใสมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี 
▪ แบบสังเกตกิจกรรม  6  กิจกรรมเป็นรายบุคคล 
▪ แบบบันทึกประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
▪ สมุดรายงานประจ าตัวเด็กโครงการหนูน้อยคนเก่ง 
▪ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
▪ โครงการกีฬาสีภายในสถานศึกษา 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี – 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการหนูน้อยคนเก่ง 
▪ โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน 
▪ แบบสังเกตกิจกรรม  6  กิจกรรมเป็นรายบุคคล 
▪ แบบบันทึกประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
▪ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 เด็กสนใจช่ืนชมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหวและรักธรรมชาติ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี 
▪ โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 
▪ ผลงานนักเรียน /โครงงาน 
▪ ภาพถ่ายการเข้าร่วมแสดงงานต่าง ๆ 
▪ แบบบันทึกประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
▪ แบบสังเกตกิจกรรม  6  กิจกรรมเป็นรายบุคคล 
▪ ภาพถ่าย 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี – 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและต่อเนื่องเป็นประจ า 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา 2558ได้ระดับคุณภาพดีมาก 

     ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก 
2 สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๑๐ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 
  มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๐  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 4 ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเยี่ยม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๐ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัย 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย 4.50 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 
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มาตรฐานที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย  
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ  

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดี มาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง 

90.33     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.2  เด็กมีความกตัญญูกตเวที มีมารยาท ปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 

90.61     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 

86.64    
✓  

ตัวบ่งชี้ที่ 11.4  เด็กรู้จักประหยัด ใช้ทรัพยากรและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

90.16     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.5  เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมรว่มกับ
ผู้อื่น 

85.67    
✓  

ตัวบ่งชี้ที่ 11.6     เด็กเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและ
ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

90.51     
✓ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 88.99    
✓  

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามข้อตกลง 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ ข้อตกลงของห้องเรียนแต่ละห้อง 
▪ สมุดบันทึกผลการประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัยและสมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
▪ ภาพถ่ายกิจกรรม 
▪ ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
▪ แบบบันทึกประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
▪ แบบสังเกตกิจกรรม  6  กิจกรรมเป็นรายบุคคล 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
     - ไม่มี – 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
     - ไม่มี – 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 เด็กมีความกตัญญูกตเวที   มีมารยาทปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ กิจกรรมคุณธรรมน าความรู้ 
▪ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ 
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▪ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
▪ ภาพถ่ายกิจกรรม 
▪ กิจกรรมมารยาทงามตามแบบไทย 
▪ แบบสังเกตกิจกรรม  6  กิจกรรมเป็นรายบุคคล 
▪ แบบบันทึกประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี – 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 มีเด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ กิจกรรมคุณธรรมน าความรู้ 
▪ สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
▪ สมุดบันทึกเวรประจ าวัน 
▪ แบบสังเกตกิจกรรม  6  กิจกรรมเป็นรายบุคคล 
▪ แบบบันทึกประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
▪ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ 
▪ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.4 เด็กรู้จักประหยัด ใช้ทรัพยากรและรักษาส่ิงแวดล้อม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
▪ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
▪ โครงการ  5 ส 
▪ สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
▪ แบบบันทึกประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
▪ แบบบันทึกพัฒนาการท้ัง  4 ด้าน 
▪ ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.5 เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ กิจกรรมหน้าเสาธง 
▪ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
▪ แบบสังเกตกิจกรรม  6  กิจกรรมเป็นรายบุคคล 
▪ โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 
▪ สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
▪ ภาพถ่ายกิจกรรม 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.6 เด็กเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
▪ กิจกรรมคุณธรรมน าความรู้ 
▪ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ 
▪ กิจกรรมหน้าเสาธง 
▪ ค่านิยม  12  ประการ /โตไปไม่โกง 

ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
▪ ข้อตกลงของห้อง 
▪ สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา 2558ได้ระดับคุณภาพดีมาก 

      ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๑๑ของสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 สรุปว่า 
  มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๑  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนั และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 4 ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเยี่ยม 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย  4.50 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และองิสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 
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มาตรฐานที่ ๑๒ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย  
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ  

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดี มาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 เด็กมีทักษะความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นตามหลักสูตร   89.62     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.2  เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และมีจินตนาการ  

89.03    
✓  

ตัวบ่งชี้ที่ 12.3  เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมตาม
วัย  

89.48    
✓  

ตัวบ่งชี้ที่ 12.4    เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์   88.82    

✓  

ตัวบ่งชี้ที่ 12.5  เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง   

88.49    
✓  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 89.09    
✓  

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 เด็กมีทักษะพื้นฐานความรู้ท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ หลักสูตรสถานศึกษา 
▪ แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
▪ แบบสังเกตกิจกรรม  6  กิจกรรมเป็นรายบุคคล 
▪ แบบบันทึกประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
▪ แผนภูมิอาเซียน/ป้ายนิเทศอาเซียน 
▪ แบบบันทึกพัฒนาการท้ัง  4 ด้าน 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี – 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - ไม่มี – 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 เด็กมีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
▪ กิจกรรมหน้าเสาธง 
▪ โครงการหนูน้อยคนเก่ง 
▪ แบบสังเกตกิจกรรม  6  กิจกรรมเป็นรายบุคคล 
▪ แบบบันทึกประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
▪ แบบบันทึกพัฒนาการท้ัง  4 ด้าน 
▪ โครงงาน 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี – 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาส่ือสารเหมาะสมตามวัย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
▪ กิจกรรมหน้าเสาธง 
▪ แบบสังเกตกิจกรรม  6  กิจกรรมเป็นรายบุคคล 
▪ แบบบันทึกประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
▪ แบบบันทึกพัฒนาการท้ัง  4 ด้าน 
▪ โครงการหนูน้อยคนเก่ง 
▪ โครงงาน 
▪ สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กกล้าคิดกล้าพูด 

 
 
 
 
 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 154 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.4 เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการหนูน้อยคนเก่ง 
▪ โครงงาน  
▪ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หน่วย “วิทยาศาสตร์น่ารู้” “คณิตคิดสนุก” 
▪ แบบสังเกตกิจกรรม  6  กิจกรรมเป็นรายบุคคล 
▪ แบบบันทึกประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
▪ แบบบันทึกพัฒนาการท้ัง  4 ด้าน 
▪ สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
▪ ภาพถ่ายกิจกรรม 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.5 เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงงาน  
▪ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
▪ แบบสังเกตกิจกรรม  6  กิจกรรมเป็นรายบุคคล 
▪ แบบบันทึกประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
▪ แบบบันทึกพัฒนาการท้ัง  4 ด้าน 
▪ โครงการหนูน้อยคนเก่ง 
▪ โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 
▪ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี 
▪ ภาพถ่ายกิจกรรม 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา 2558ได้ระดับคุณภาพดีมาก 
      ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก 

2 สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๑๒ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 
  มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๒  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 4 ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเยี่ยม 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๒ เด็กมีพัฒนาการสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย  4.50 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 
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มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ  

ปรับ 
ปรุง 

พอใช ้ ดี 
ดี 

มาก 
ดี

เยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 สถานศึกษาพัฒนาเด็กบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของเด็ก  

86.67    
✓  

ตัวบ่งชี้ที่ 13.2 สถานศึกษาบรรลผุลการพัฒนาปรากฏเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

93.33     ✓ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 90.00     ✓ 

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 สถานศึกษาพัฒนาผูเ้รียนบรรลตุามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ปรากฏ
เป็นอัตลักษณ์ของเด็ก 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
▪ บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
▪ แบบบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา/แผนยุทธศาสตร์ 
▪ แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (2559-2561) 
▪ แผนการปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2559 
▪ ปฏิทินปฏิบัติงาน ประกาศอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
▪ ผลการประเมินคุณลักษณะผู้เรียนของสถานศึกษา 
▪ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/กิจกรรมมารยาทงาม 
▪ แบบประเมินอัตลักษณ์/แบบประเมินความพึงพอใจ 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 13.2 สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ การวิเคราะห์SWOT รายงานประจ าปี 
▪ บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
▪ ค าส่ังโรงเรียน 
▪ แผนพัฒนาการศึกษา  
▪ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 
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▪ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2559 
▪ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ2559-2560 
▪ ปฏิทินปฏิบัติงาน 
▪ โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
▪ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
▪ ประกาศเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
▪ การให้บริการแก่องค์กรและหน่วยงานภายนอกมาใช้สถานท่ีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับ

ชุมชน (ภาพถ่าย) 
▪ เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวจังหวัดนครปฐม 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา 2558ได้ระดับคุณภาพดีมาก 

      ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2 สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๑3  ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 
  มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 13  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 13 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย  5.00 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 
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มาตรฐานที่ 14 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ  

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดี มาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 ผู้ปกครองและชุมชนมคีวามพึงพอใจต่อคุณภาพของ
เด็ก 

97.48     ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 14.2  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคร ู 90.47     ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 14.3  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 

88.88    
✓ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 14.4 ผู้ปกครองและชุมชนมคีวามพึงพอใจต่อ
สถานศึกษา 

91.50     ✓ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 92.08     ✓ 

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของเด็ก 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 
▪ โครงงาน 
▪ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ 
▪ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
▪ กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 
▪ โครงการหนูน้อยคนเก่ง 
▪ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 14.2 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน/โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
▪ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
▪ กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย 
▪ สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
▪ กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 
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ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี – 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 14.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ สรุปโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น 
▪ สรุปโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ 
▪ สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพครู 
▪ สรุปโครงการจัดท าแผนการศึกษา 
▪ แบบสอบถาม 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี – 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 14.4 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ สรุปโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
▪ สรุปโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
▪ สรุปโครงการ 5 ส 
▪ แบบสอบถาม  ภาพถ่าย 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี – 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา 2558ได้ระดับคุณภาพดีมาก 
     ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๑4 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 
  มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑4  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 14 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย  5.00 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 
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1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ  

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดี มาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

92.58     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ครูมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมาย
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

90.52     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 91.10     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและน าไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

91.10     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 92.28     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมา
ใช้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

87.88    
✓  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และน าผลไป
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

90.53     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ครูมีการศึกษา วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 89.86     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 

90.03     ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.10  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 94.49     ✓ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 91.04     ✓ 
 
 

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ 
▪ สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ/สมุดบันทึกเวรประจ าวัน 
▪ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
▪ กิจกรรมคุณธรรมน าความรู้/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
▪ กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง/กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
▪ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน/กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 162 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

1. นักเรียนบางคนขาดเรียนบ่อย 
2. นักเรียนขาดระเบียบวินัย 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1. ครูต้องคอยติดตามและสาเหตุของนักเรียนท่ีขาดเรียบบ่อย 
2. ครูต้องช่วยกันกวดขันนักเรียนให้มีระเบียบวินัย  เช่น  การไหว้  การท้ิงขยะ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ครูมีความรู้  ความเข้าใจปรัชญา  หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพนักเรียนมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ 
▪ โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 
▪ โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
▪ โครงการพัฒนาศักยภาพครู /กิจกรรมอบรมศึกษาดูงาน 
▪ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาการ 
▪ โครงการวิทยาศาสตร์/โครงการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ 
▪ โครงการเอกลักษณ์ไทย/โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสู่

ประชาคมอาเซียน 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

การอบรมให้ความรู้ในเรื่อง ปรัชญา หลักการและจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้กับ
ครูยังมีไม่มากพอ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
ควรจัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องปรัชญา หลักการและจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้กับครูมากกว่านี้ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

▪ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชา(ปถ.05) 
▪ สมุดประจ าตัวนักเรียน/แบบประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ 
▪ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

▪ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ/แบบบันทึกภาวะโภชนาการ 
▪ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพนักเรียนมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ 
▪ โครงการส่งเสริมงานวัดและประเมินผล 
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ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

ปัญหาครอบครัวของนักเรียนแต่ละคนแตกต่างกันซึ่งส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน การให้
ความร่วมมือของผู้ปกครองในเรื่องต่าง ๆ ก็ส่งผลต่อการเรียนการสอนด้วย 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
ครูและผู้ปกครองต้องร่วมมือกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้เด็กเกิดความพร้อมในการ
เรียน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและ
น าไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ แผนการจัดการเรียนรู้/โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

▪ โครงการวิทยาศาสตร์ 
▪ โครงการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ 
▪ โครงการเอกลักษณ์ไทย 

▪ โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสู่ประชาคมอาเซียน 
▪ โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
▪ กิจกรรมนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู/้กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
ครูไม่ท าแผนการจัดการเรียนรู้ส่งฝ่ายบริหาร  ท าให้ไม่สามารถประเมินแผนกับการสอนของครูว่า
ไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
การจัดท าแผนการสอนของครู ควรจะส่งฝ่ายบริหารล่วงหน้าเพื่อให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบว่าแผนท่ี
ท าสามารถน าไปใช้สอนได้  เพื่อให้สามารถประเมินแผนกับการสอนของครูได้ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  ครูบริหารจัดการช้ันเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ/กิจกรรม 
▪ โครงการเอกลักษณ์ไทย 

▪ โครงการส่งเสริมทักษะด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
▪ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
▪ โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
▪ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
▪ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
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ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

บางสายช้ันไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการสร้างวินัยในเชิงบวก 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

ควรท่ีจะมีการสร้างระบบในการสร้างวินัยเชิงบวกให้กับนักเรียนให้มากกว่านี้ เพื่อท่ี
นักเรียนจะได้มงีก าลังใจศึกษาเล่าเรียน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  มีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
  ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการพัฒนาศักยภาพครู/กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน 

▪ กิจกรรมนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
▪ กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน 
▪ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตส่ือและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 
▪ แผนการจัดการเรียนรู้ 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ยังน้อยอยู่ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
ควรจัดการอบรมครูให้มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตและใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัยและ

เหมาะสมกับยุคนี้ให้มากขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม 
  ศักยภาพ   
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ กิจกรรมนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
▪ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตส่ือและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 
▪ โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการส่งเสริมงานวัดและประเมินผล 

▪ กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน 
▪ แผนการจัดการเรียนรู้/แบบประเมินตัวช้ีวัดรายวิชา 
▪ แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรายวิชา 
▪ กิจกรรมนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ 

▪ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรายวิชา(ปถ.๐๕) 
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ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

- ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

จัดอบรมครู เรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อครูจะได้น าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสม 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8  ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ แผนการจัดการเรียนรู้ 
▪ วิจัยในช้ันเรียน 
▪ ส่ือการสอนของครู 
▪ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในนักเรียน(D.A.R.E) 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
ครูใช้เทคนิคการสอน ไม่หลากหลาย 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
มีการอบรมเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ให้กับครู 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9  ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ สภาพจริงตามห้องเรียน/สวนป่า/ป้ายนิเทศ 

▪ ปฏิทินปฏิบัติงาน 
▪ โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
▪ โครงการ 5 ส 
▪ กิจกรรมการเพาะเห็ด/กิจกรรมผักสวนครัว 
▪ โครงการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
▪ โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด 
▪ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง/โรงอาหาร 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
1. โต๊ะและเก้าอี้มีสภาพช ารุด 
2. สวนพฤษศาสตร์ของโรงเรียนมีชนิดต้นไมน้้อยไม่หลากหลาย 
3. บางวันห้องเรียนไม่ค่อยสะอาด 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1. ท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน 
2. ปลูกต้นไม้ให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น 
3. กวดขันเรื่องความสะอาดและจัดกิจกรรม 5 ส ให้ถ่ีขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ กิจกรรมเทศน์มหาชาติ 
▪ ภาพถ่ายกิจกรรมและโครงการต่าง ๆท่ีโรงเรียนด าเนินการ 
▪ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
▪ โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 
▪ โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนสังกัดเทศบาลนครปฐม 
▪ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
▪ กิจกรรมให้บริการระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ยังไม่ครบทุกช้ันเรียน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
ควรให้มีการจัดกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนให้หลากหลาย ครบทุกช้ันเรียน 

 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

๑. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษา2558 ท่ีผ่านมา  5.00  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
     ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 5.00  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
  ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 1 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕9สรุปว่า 
  มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 1  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย  5.00 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00   คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 
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มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหาร 
จัดการศึกษา 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ  

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดี มาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

91.46     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษา มีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ 

91.77     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงาน
อย่างมีคุณภาพ 

91.83     
✓ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 91.69     
✓ 

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

▪ แผนพัฒนาการศึกษา 

▪ ปฏิทินปฏิบัติงาน 

▪ เกยีรติบัตรและรางวัลของผู้บริหาร 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเร่ิม  มีวิสัยทัศน์ 

และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
▪ โครงการพัฒนาศักยภาพคร ู

▪ โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

▪ กิจกรรมนิเทศติดตามและประเมินโครงการ 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

▪ ค าส่ังแต่งต้ังกิจกรรมฝ่ายต่างๆ ของสถานศึกษา 
▪ กิจกรรมนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ 
▪ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
▪ แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (2559 - 2561) 
▪ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2559 
▪ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559และ2560 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1.  ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๕8 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
     ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕9  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2.  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

  ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๒ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕8 สรุปว่า 
   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๒  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๒ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถใน
การบริหารจัดการศึกษา 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย  5.00 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 
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มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้  
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ  

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี 
ดี

มาก 
ดี

เย่ียม 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้อง
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ อยู่ในสภาพ 
ใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะสะอาด สวยงาม 

100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 สถานศึกษามีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริม
ความปลอดภัย 

100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือจัด
การศึกษาและพัฒนาบุคลากร 

100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่
เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 

100.00     
✓ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 100.00     
✓ 

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนนุการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพออยูใ่นสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะสะอาด สวยงาม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
▪ โครงการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
▪ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานท่ี 
▪ โครงการ ๕ ส 
▪ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
ด้านอาคารสถานท่ีของสถานศึกษา รวมถึงวัสดุ ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานหลายปีบางครั้งช ารุด  
ให้ต้องมีการด าเนินการซ่อมแซมบ่อย 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
มีการมอบหมายผ่านสายช้ันให้มีการตรวจสอบและรายงานในกรณีท่ีช ารุด 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 สถานศึกษามีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
▪ โครงการ ๕ ส 
▪ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานท่ี 
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▪ โครงการส่งเสริมการศึกษานอกสถานท่ี 
▪ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
▪ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในนักเรียน 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
นักเรียนขาดความระมัดระวัง จึงท าให้เกิดการบาดเจ็บ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยแก่นักเรียนและติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.๓ สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี 
▪ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาต่ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
▪ โครงการเทศน์มหาชาติ 
▪ รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ 
▪ โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 
▪ โครงการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
▪ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ ล่าช้าท าให้เบิกจ่ายไม่ทัน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี  - 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตส่ือและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 
▪ โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
▪ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
▪ กิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยกิจกรรมท้องถิ่น 
▪ สภาพจริงห้องเรียนอัจฉริยะ 

ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
▪ ห้องคอมพิวเตอร์ 
▪ ห้อง Sound Lab 
▪ ห้องวิทยาศาสตร์ 
▪ ห้องสมุด 
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ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
1. สถานศึกษามีส่ือเทคโนโลยียังเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ 
2. ปัญหาด้านทัศนคติของครูต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก  

โดยเฉพาะภาษาในโปรแกรมท่ีเป็นภาษาอังกฤษ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการผลิตส่ือเทคโนโลยี 
 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา๒๕๕8ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

     ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน  ๒๕๕8   ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2 สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี๓ของสถานศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕8 สรุปว่า 
  มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๓  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๓สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้  
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย  5.00 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 
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มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ  

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดี มาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา 100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีส่วนร่วม
พัฒนาสถานศึกษา 

100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน 100.00     
✓ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 100.00     
✓ 

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
▪ โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
▪ กิจกรรมนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ 
▪ ค าส่ังโรงเรียน 
▪ ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
▪ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
▪ รายงานการประชุมประจ าเดือน 
▪ รายงานการประชุมสายช้ัน 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
▪ เว็ปไซด์ของสถานศึกษา 
▪ รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ รายงานการประชุมผู้ปกครอง 
▪ รายงานการประชุมฝ่ายบริหารท่ัวไป 
▪ รายงานประจ าปี (SAR) 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
▪ โครงการประชุมผู้ปกครอง 
▪ โครงการเทศน์มหาชาติ 
▪ ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
▪ ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (๒๕๕9 – ๒๕๖1) 
▪ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕9-2560 
▪ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 

และพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
▪ กิจกรรมนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ 
▪ ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 
▪ โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 
▪ แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕๖1) 
▪ แผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 และ ๒๕๕9 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 - ไม่มี - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
▪ ค าส่ังโรงเรียน 
▪ แผนปฏิบัติงานในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
▪ ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 
▪ สรุปโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆของโรงเรียน 
▪ รายงานฐานะการเงิน รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
▪ รายงานประจ าปี (SAR) 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา๒๕๕8ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

      ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕9 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๔ของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕9 สรุปว่า 
  มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๔  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย  5.00 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 
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มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ  

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี 
ดี 

มาก 
ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้
เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของท้องถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน 

94.44     ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครจูัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

93.33     ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

89.89     ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 93.33     ✓ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

87.50    
✓  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 

86.67    
✓  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 90.96     ✓ 
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของ
ท้องถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

- ค าส่ังแต่งต้ังโรงเรียน 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- เอกสารวิชาการ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- บันทึกการประชุม 
- อบรมการปรับปรุงหลักสูตร 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

- ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ไม่มี – 
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ตัวบ่งชีท่ี้ 5.2 สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ แผนจัดการเรียนรู้ 
▪ วิจัยในช้ันเรียน 
▪ โครงการนิเทศการศึกษา 
▪ หลักสูตรสถานศึกษา 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
ไม่มีการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับความถนัดและความสามารถของผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
ด าเนินการสรุปข้อมูลท่ีเกี่ยวกับความถนัดและความสามารถของผู้เรียน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

- กิจกรรมส่งเสริมการผลิตส่ือและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 
- ทะเบียนส่ือ 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
ส่ือท่ีผลิตยังเก็บรวมรวบจากครูผู้สอนไม่ครบ 100%  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 ผู้บริหารควรติดตาม ประเมินงานภาระงานท่ีมอบหมายครู 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

- วิจัยในช้ันเรียน 
- แผนการจัดการเรียนรู้  
- บันทึกหลังสอน 
- โครงการศึกษานอกสถานท่ี 
- โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ ค าส่ังโรงเรียนเทศบาล1 วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 
▪ ระเบียบการวัดผล 
▪ เอกสารการประเมิน (ปถ.01 – ปถ.09) 
▪ สมุดรายงานประจ าตัวผู้เรียน 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการวัดประเมินผล ท่ีใช้เทคโนโลยีการจัดท าและ
ประมวลผล 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการวัดผล ประเมินผลโดยใช้เทคโนโลยี 
ในการจัดท าและประมวลผล 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

- การนิเทศการสอน 
- รายงานการประชุมประจ าเดือน 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- บันทึกหลังสอน 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา ๒๕๕8 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕9 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๕ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕8 สรุปว่า 
  มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๕  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย   5.00 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 
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มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ  

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี 
ดี 

มาก 
ดี

เย่ียม 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม 

100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

100.00     
✓ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 100.00     
✓ 

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัด 
การเรียนรู้ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
▪ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
▪ กิจกรรมการให้บริการระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
▪ โครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
▪ กิจกรรมจัดการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
▪ กิจกรรมการให้บริการระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
▪ โครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา ๒๕๕8ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕9 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
  ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๖ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕9 สรุปว่า 
   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๖  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย   5.00 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 
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มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละ
เฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ  
ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดี มาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 93.33     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา 

100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา 

100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 

93.33     
✓ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 98.33     
✓ 

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
▪ เป้าหมาย ความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
▪ มาตรฐานตัวบ่งช้ีท่ีสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของสถานศึกษา 
▪ ป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
▪ ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 2559 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
▪ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
▪ กิจกรรมนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ 
▪ ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
▪ กิจกรรมจัดการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
▪ Website ของโรงเรียน 
▪ Facebook ของโรงเรียน 
▪ โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
▪ ทะเบียนนักเรียน 
▪ ข้อมูลสารสนเทศ SIS 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
▪ การติดตาม ประเมิน การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
▪ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้น

สังกัด 
▪ การน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
▪ โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
▪ กิจกรรมประกวดแผนพัฒนาการศึกษา 
▪ โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ 
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ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

- ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
▪ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน 
▪ สรุปโครงการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
▪ บันทึกการประชุมการประกันคุณภาพภายใน 
▪ บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
▪ ปฎิทินการปฏิบัติงาน ปี2559 
▪ รายงานการประเมินตนเอง SAR 
▪ บันทึกการประชุมสถานศึกษา 
▪ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน 
▪ บันทึกประชุมประกันคุณภาพภายใน 
▪ บันทึกการประชุมสถานศึกษา 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
▪ การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
▪ การน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปจัดท าสารสนเทศ 
▪ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
▪ การน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาในปีถัดไป 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 
▪ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และแปรผล 
▪ รายงานประจ าปี 2559 
▪ การน ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ

รายงานและเปิดเผยต่อสารธารณชน ติดตามผล และรับข้อมูลย้อนกลับ 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

- ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8  สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ รายงานการประเมินตนเองในสถานศึกษา  (SAR) 
▪ บันทึกการประชุมสถานศึกษา/การประเมินภายใน 
▪ ภาพการประชุมครูเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
▪ ข้อมูลสารสนเทศ 
▪ แผนพัฒนาการศึกษา 
▪ รายงานการติดตามและประเมินผล 
▪ แผนพัฒนาสถานศึกษา 
▪ สรุปรางวัลท่ีนักเรียน  /ครูได้รับ 
▪ สรุปโครงการจัดท าส่ือและนวัตกรรม 
▪ ครูสอนดี  ครูท่ีมีผลงานได้รับรางวัล 
▪ โครงการพัฒนาศักยภาพคร ู
▪ กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน 
▪ กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการสอน 
▪ โครงการปรับปรุงหลักสูตร  

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา ๒๕๕8  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
     ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕9 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก/แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๗ ของสถานศึกษาปีการศึกษา๒๕๕9 สรุปว่า 
  มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๗  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย  5.00 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 
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มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละ
เฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ  
ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดี มาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสรมิ
สนับสนุนตามนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษา 

100.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

100.00     
✓ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 100.00     
✓ 

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
▪ โครงการพัฒนาศักยภาพคร ู
▪ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
▪ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
▪ โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ 
▪ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพนักเรียนมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ 
▪ ทะเบียนนักเรียน 
▪ ข้อมูลสารสนเทศ SIS 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2  สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆของสถานศึกษา 
▪ โครงการติวเข้มเพื่อสอบ O-NET 
▪ แผนยุทธศาสตร์ 
▪ แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
▪ แบบนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ 
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▪ รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายแผนและงบประมาณ 
▪ สรุปโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
▪ ค าส่ังโรงเรียน 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 

 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ปีการศึกษา ๒๕๕8  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
     ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน๒๕๕9  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๘ของสถานศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕9 สรุปว่า 
  มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๘  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการ
เสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย  5.00 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 
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มาตรฐานที่ ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละ
เฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ  
ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตาม
หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาท่ีตนนับถือ 

91.46     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 93.83     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที 92.31     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.4 ผู้เรียนมีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ
เพ่ือส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ 

92.03     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.5 ผู้เรียนประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของสว่นตน
และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 

92.09     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.6 ผู้เรียนนิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

93.14     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.7 ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

96.03     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.8 ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

93.76     
✓ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 93.08     
✓ 

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏบิัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ รายงานจ านวนนักเรียนมาสาย (งานปกครอง) 
▪ บัญชีเรียกช่ือ 
▪ สถิติการมาเรียนของนักเรียน 
▪ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา (ข้อท่ี 6 มุ่งมั่นในการท างาน) 
▪ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ข้อท่ี 3 มีวินัย) 
▪ กิจกรรมมารยาทงามตามแบบไทย 
▪ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา (ข้อ 7 รักความเป็นไทย) 
▪ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
▪ ช้ินงานผลงานนักเรียน 
▪ บัตรสุขภาพ  
▪ สรุปโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย  
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ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
▪ สรุปโครงการอาหารกลางวัน   
▪ สรุปโครงการวันส าคัญทางศาสนา 
▪ สรุปโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้ 
▪ สรุปโครงการธรรมศึกษา 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ผู้เรียนมีความซ่ือสัตย์สุจริตพูดแต่ความจริงไม่โกหก ไม่ลักขโมยหรือน าทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็น
ของตน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา (ข้อ 3 มีวินัย) 
▪ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา (ข้อ 2 ซื่อสัตย์สุจริต) 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3  มีความกตัญญูกตเวที 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ กิจกรรมวันพ่อ 
▪ กิจกรรมวันแม ่
▪ กิจกรรมวันไหว้คร ู
▪ กิจกรรมเทิดพระเกียรติและการแสดงประกอบเพลง 
▪ กิจกรรมคุณธรรมน าความรู้ 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.4 มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  
▪ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
▪ บันทึกความดี                                                             

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี – 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.5 ประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
▪ โครงการ 5 ส 
▪ กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
▪ กิจกรรมขยะรีไซเคิล 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี – 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.6 นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ สรุปโครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
▪ กิจกรรมสืบสานนาฏศิลป์ 
▪ สรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรม 
▪ สรุปโครงการวันส าคัญทางศาสนา 
▪ สรุปกิจกรรมคุณธรรมน าความรู้ 
▪ กิจกรรมธรรมศึกษา 
▪ กิจกรรมเทศน์มหาชาติ 
▪ กิจกรรมจัดการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.7 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการ 5 ส 
▪ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และอาคารสถานท่ี 
▪ กิจกรรมมารยาทงามตามแบบไทย 
▪ กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล 
▪ กิจกรรมประกวดโครงงาน 
▪ กิจกรรมจัดการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
▪ กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี – 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.8 ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
▪ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
▪ โครงการการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 
▪ โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม 
▪ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ปีการศึกษา ๒๕๕8  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
     ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕9  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๙ของสถานศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕9 สรุปว่า 
  มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๙  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย  5.๐๐ 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 
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มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ  

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรยีน
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

96.67     ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักและ
รับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน 

96.39     ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิ
ปัญญาอาเซียน 

96.67     ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.4 ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ้าน และทักษะอาชีพ 

93.61     
✓ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 95.84     
✓ 

 
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ หลักสูตรสถานศึกษา  
▪ แผนการจัดการเรียนรู้  
▪ โครงการการ1 ห้องเรียน 1 โครงงาน 
▪ การจัดท า ปถ.๐5  
▪ สถิติการใช้ห้องสมุด  
▪ โครงการการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
▪ โครงการให้ความรู้ความร่วมมือกับครู(D.A.R.E)  
▪ โครงการเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
จัดให้มีการประเมินสมรรถนะผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการในการพัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา 
▪ ผลงานนักเรียน 
▪ ป้ายนิเทศความรู้เรื่องอาเซียน 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี – 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอาเซียน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ กิจกรรมมารยาทงามตามแบบไทย 
▪ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
▪ โครงการในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี - 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.4ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้านและทักษะอาชีพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ การสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด 
▪ โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสู่ประชาคมอาเซียน 
▪ การเรียนการสอนรายวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ 
▪ กิจกรรมวันคริสต์มาส  

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี - 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ปีการศึกษา ๒๕๕8  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
     ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕9 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๑๐ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕9 สรุปว่า 
  มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๐  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย   5.00 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 
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มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละ
เฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ  
ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 
ดี

เย่ียม 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 มีทักษะในการจัดการ และท างานด้วยความพากเพียร
พยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบจนกระทั่งงานส าเร็จ 

79.20     ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 83.86    
✓  

ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เก่ียวกับ
อาชีพที่ตนสนใจ 

94.16     
✓ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 85.74    
✓  

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 มีทักษะในการจัดการ และท างานด้วยความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
จนกระท่ังงานส าเร็จ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ แผนการจัดการเรียนรู้ของครู 
▪ บันทึกหลังจัดการเรียนรู้ 
▪ ผลงานของนักเรียน/แฟ้มสะสมผลงาน 
▪ บันทึกการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนกัเรียน 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ บันทึกการสอน 
▪ ผลงานนักเรียน/แฟ้มสะสมผลงาน 
▪ บันทึกการประเมินพฤติกรรม 
▪ ภาพกิจกรรมของนักเรียน 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 - ไม่มี - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เก่ียวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ บันทึกการสอน 
▪ แผนการจัดการเรียนรู้ 
▪ บันทึกการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนกัเรียน 
▪ แบบทดสอบเกี่ยวกับอาชีพ 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

 ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ปีการศึกษา ๒๕๕8 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก 
     ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕9 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษามาตรฐานท่ี ๑๑ ของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕9 สรุปว่า 
  มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๑  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 4 ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเยี่ยม 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย   4.50 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 
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มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละ
เฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 
ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดี มาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 94.73     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

91.13     ✓ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 92.93     ✓ 
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ 
▪ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพนักเรียนมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ 
▪ โครงการวิทยาศาสตร์ 
▪ โครงการคณิตศาสตร์ 
▪ โครงการเอกลักษณ์ไทย 
▪ โครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาชีพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
▪ โครงการพัฒนาทักษะการท างานสู่อาชีพ 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี - 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
▪ โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 
▪ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
▪ โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
▪ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี - 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา ๒๕๕8ได้ระดับคุณภาพดีมาก 
     ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕9 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

2 สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๑๒ของสถานศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕9 สรุปว่า 
  มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๒  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย   5.00 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 
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มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ  

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 
ดี

เย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 88.65    
✓  

ตัวบ่งชี้ที่ 13.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 87.12    

✓  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 88.39    
✓  

 
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการท างานสู่อาชีพ 
▪ โครงการส่งเสริมการศึกษานอกสถานท่ี 
▪ โครงการวิทยาศาสตร์ 
▪ โครงการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ 
▪ โครงการเอกลักษณ์ไทย 
▪ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
▪ โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
▪ กิจกรรมประกวดโครงงาน 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี - 

 
 ตัวบ่งชี้ที่ 13.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
▪ โครงการเรียนรู้บูรณการสู่เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
▪ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
▪ โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการท างานสู่อาชีพ 
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ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

- ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ไม่มี – 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา ๒๕๕8ได้ระดับคุณภาพดีมาก 
     ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕9 ได้ระดับคุณภาพดีมาก 

2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๑๓ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕9 สรุปว่า 
  มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๓  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 4 ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเยี่ยม 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย   4.50 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 
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มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
 

ตัวบ่งช้ี ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ  

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดี มาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

95.34     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 14.2 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ 

98.13     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 14.3 ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   

98.20     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 14.4 ผู้เรียนที่มีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์ และวรรณศิลป ์

98.00     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 14.5 ผู้เรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ 

97.31     
✓ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 97.80     
✓ 

 
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ รายงานผลการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 
▪ โครงการอาหารกลางวัน 
▪ โครงการกีฬาประเพณี 
▪ โครงการกีฬาสี 
▪ แบบรายงายผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
▪ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
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ตัวบ่งชี้ที่ 14.2 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัยอุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ 

  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E.) 
▪ หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
▪ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันปราบปรามยาบ้าและยาเสพติดทุกชนิด 
▪ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจยาเสพติด” 
▪ กิจกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 

ตัวบ่งชี้ที่ 14.3 ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความม่ันใจกล้าแสดงออกและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการเอกลักษณ์ไทย 
▪ โครงการส่งเสริมทักษะด้านศิปละ ดนตรี นาฏศิลป์ 
▪ โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 
▪ โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 
▪ โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
▪ โครงการกีฬาประเพณีนักเรียน 
▪ ภาพกิจกรรมประกวดเจ้าบ้านน้อยท่ีดี 

ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 
▪ ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ 
▪ การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
▪ สถิติการมาโรงเรียน 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 

ตัวบ่งชี้ที่ 14.4 ผู้เรียนที่มีความรู้สึกซาบซ้ึงในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และวรรณศิลป์ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการส่งเสริมทักษะด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
▪ โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 
▪ ผลงานวาดภาพของนักเรียน 
▪ ภาพการแสดงบนเวที 
▪ กิจกรรมการประกวดเจ้าบ้านน้อยท่ีดี 
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▪ ผลงานของนักเรียนท่ีชนะการประกวดวาดภาพ,ร้องเพลง,การประกวดแดนซ์เซอร ์
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

- ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ไม่มี - 
ตัวบ่งช้ีท่ี 14.5  ผู้เรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 
▪ โครงการกีฬาประเพณี 
▪ กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
▪ หลักสูตร,แผนการจัดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี - 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา๒๕๕8ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

      ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕9 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2 สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๑๔ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕8 สรุปว่า 
  มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๔  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย   5.00 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 
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มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
 

ตัวบ่งช้ี ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ  

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดี มาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียน 

86.67    
✓  

ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 สถานศึกษาบรรลผุลการพัฒนา ปรากฏเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

93.33     ✓ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 90.00     ✓ 
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลตุามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ปรากฏเป็น
ลักษณะเด่นของผู้เรียน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
▪ สรุปโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
▪ สรุปโครงงานต่าง ๆ 
▪ รายงานประจ าปี 
▪ แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี 
▪ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 
▪ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
▪ ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559 
▪ ผลการประเมินคุณลักษณะผู้เรียนของสถานศึกษา 
▪ กิจกรรมมารยาทงามตามแบบไทย 
▪ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
▪ ผลการประกวด และใบเกียรติบัตร 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
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ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ รายงานประจ าปี 
▪ บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
▪ แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 
▪ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2559 ,ปฏิทินปฏิบัติงาน 
▪ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
▪ รายงานประจ าปี 
▪ โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
▪ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
▪ ประกาศอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา ๒๕๕8ได้ระดับคุณภาพดีมาก 

      ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕9 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2 สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๑๕ของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕9 สรุปว่า 
  มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๕  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีเยี่ยม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย   4.50 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 
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มาตรฐานที่ 1๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ  

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดี มาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผู้ปกครองและชุมชนมคีวามพึงพอใจต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน 

96.58     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผู้ปกครองและชุมชนมคีวามพึงพอใจต่อคร ู 91.52     
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 16.3 ผู้ปกครองและชุมชนมคีวามพึงพอใจต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 

88.88    
✓  

ตัวบ่งชี้ที่ 16.4 ผู้ปกครองและชุมชนมคีวามพึงพอใจต่อ
สถานศึกษา 

91.50     
✓ 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 92.12     
✓ 

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ สรุปโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ 
▪ สรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
▪ สรุปโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการท างานสู่อาชีพ 
▪ สรุปโครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
▪ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที ่16.2 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
▪ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
▪ กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย 
▪ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
▪ รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 16.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น 
▪ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ 
▪ โครงการการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
▪ โครงการพัฒนาศักยภาพคร ู
▪ โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 16.4 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 ร่องรอยการพฒันา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ท่ีได้ด าเนินการ 

▪ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
▪ กิจกรรมจัดประชุมผู้ปกครอง 
▪ กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ไม่มี – 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมาปีการศึกษา ๒๕๕8 ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
     ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน ๒๕๕9 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๑๖ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 
  มีพฒันาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๖  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 1๖ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน   คือ มีค่าเฉล่ีย   5.00 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉล่ีย.................. 
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3.  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 3.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  5.00   ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 
 จุดเด่น    

• ครูผู้สอนมีจ านวนพอเพียงต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
• ครูมีวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย   
• ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
• ครูได้รับการพัฒนาในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 จุดที่ควรพัฒนา  – 
 
มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารสถานศกึษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหาร

จัดการศึกษา 
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  5.00   ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 

 จุดเด่น   ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  มีการจัดโครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจน  
 จุดที่ควรพัฒนา – 
 
มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  4.๕0   ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 

 จุดเด่น  
• สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
• สถานศึกษามหี้องเรียนและห้องพิเศษเพียงพอต่อความต้องการ 

 จุดที่ควรพัฒนา  - 
 
 
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 4   สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน 
                    ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  5.00   ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 

จุดเด่น   
สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเข้มแข็ง  

จุดที่ควรพัฒนา  - 
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มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
                    ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  5.00   ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 

จุดเด่น  
สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
มีความเด่นชัดในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

จุดที่ควรพัฒนา  - 
 
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนนุการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
                    ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  5.00   ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 

จุดเด่น   
• สถานศึกษามกีารจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น  
• ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

จุดที่ควรพัฒนา  - 
 

มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                    ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  5.00   ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 
                   จุดเด่น  

• สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
• มีระบบการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา  - 
 

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิ รูปการศึกษาที่ เป็นมาตรการ 
                    เสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  5.00   ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 
จุดเด่น   

สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาท่ีชัดเจนและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดที่ควรพัฒนา  - 
 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 9 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย 

ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  4.๕0   ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 
 จุดเด่น   
  นักเรียนมีสุขภาพท่ีดี  มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
 จุดที่ควรพัฒนา – 
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มาตรฐานที่ 10 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  และจิตใจท่ีเหมาะสมตามวัย 

ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  4.๕0   ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 
 จุดเด่น   
 นักเรียนร่าเริงแจ่มใส กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้นในการรว่มกิจกรรม  
 สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 จุดที่ควรพัฒนา  - 
 
มาตรฐานที่ 11 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและเหมาะสมตามวัย 

ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  4.๕0   ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 
 จุดเด่น   
 นักเรียนมีกิริยามารยาทท่ีดีงามเหมาะสมตามวัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
 อย่างมีความสุข 
 จุดที่ควรพัฒนา  - 
 
มาตรฐานที่ 12 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 

ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  4.๕0   ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 
 จุดเด่น    
 นักเรียนมีทักษะความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 และจินตนาการ รู้จักการใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมตามวัย พร้อมท้ังมีทักษะในการ 
 แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 จุดที่ควรพัฒนา  - 
 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 

ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  ๕.00   ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 
 จุดเด่น   
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมก าหนดแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 โดยระบุเป้าหมายและวิธีการท่ีสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และได้รับความเห็นชอบ  
 จากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา  - 
 
มาตรฐานที่ 14 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 

ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  ๕.00   ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 
  จุดเด่น -ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ และยอมรับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  จุดที่ควรพัฒนา  - 
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3.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  4.00   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 จุดเด่น   

 ครูจบปริญญาตรีทุกคน ส่วนใหญ่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และได้รับการพัฒนาตนเองใน
วิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ 

 จุดที่ควรพัฒนา  -  
 
มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหาร

จัดการศึกษา 
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  4.00   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 จุดเด่น   
 ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีความสามารถในการบริหารงานตามระบบโครงสร้าง 
 อย่างมีทิศทาง 
 จุดที่ควรพัฒนา  - 
 
มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  4.00   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 จุดเด่น   
• มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้    
• มีอาคารเรียน  อาคารเอนกประสงค์ ห้องพิเศษเพียงพอต่อนักเรียน  
• ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง     

และสม่ าเสมอ 
 จุดที่ควรพัฒนา  - 
 
 
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 4   สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน 

ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  4.00   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
จุดเด่น   

• มีการกระจายอ านาจอย่างชัดเจน  
• มีคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง 

จุดที่ควรพัฒนา  - 
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มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ 

ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  4.00   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
จุดเด่น   

• มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม    
• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเข้มแข็งในการจัดท าหลักสูตร

สถานศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา – 
 

มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนนุการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  4.00   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

จุดเด่น   
• มีการจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นและปฏิบัติได้จริง  
• ผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาอย่างชัดเจน 

จุดที่ควรพัฒนา  - 
 

มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  4.00   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

จุดเด่น  
มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจน มีระบบการนิเทศ  
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา  - 
 

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  4.00   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

จุดเด่น  
มีโครงการกิจกรรมและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน 

จุดที่ควรพัฒนา  - 
 
 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  5.00   ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 
  จุดเด่น  

• โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
• นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

  จุดที่ควรพัฒนา  - 
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มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  3.00   ระดับคุณภาพ  ดี 
จุดเด่น   

นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
จุดที่ควรพัฒนา  

ส่งเสริมให้นักเรียนมีการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารทุกคน 
 

มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  4.00   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 จุดเด่น   
  มีโครงการ กิจกรรม ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน 
 จุดที่ควรพัฒนา  - 
 
มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  4.00   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 จุดเด่น   
  นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิตในเรื่องสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในระดับดี  
  ผู้เรียนมีการจัดท าโครงงานครบทุกห้องเรียน   
 จุดที่ควรพัฒนา   
  ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างมีระบบ 
 
มาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  ๔.00   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 จุดเด่น   
  มีแหล่งสืบค้นข้อมูลท่ีทันสมัย เพียงพอกับความต้องการ 
 จุดที่ควรพัฒนา  - 
 
มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 

ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  ๕.00   ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 
 จุดเด่น   

โรงเรียนได้รับรางวัล รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง   
นักเรียนมีความปลอดภัยจากอบายมุขต่าง ๆ 

 จุดที่ควรพัฒนา  - 
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มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 

ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  4.00   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 จุดเด่น   
  มีการด าเนินการแผนพัฒนาการศึกษาได้ตรงวัตถุประสงค์ 
 จุดที่ควรพัฒนา  - 
 
มาตรฐานที่ 16 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 

ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉล่ีย  4.00   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
  จุดเด่น   

ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา  ครูมีการจัดการเรียนรู้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการ
ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ 

  จุดที่ควรพัฒนา  -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 217 

4.   ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.1   ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย 
  ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1-3  โรงเรียนได้ท าการประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา  แสดงผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้ 
 

ชั้นอนุบาล 
ปีที่ 

จ านวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการด้าน 
รวม 

เฉลี่ย 
รวม 

ระดับ 
คุณภาพ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 

1 35 3 3 3 3 12 3.00 3 
2 52 3 3 3 3 12 3.00 3 
3 51 3 3 3 3 12 3.00 3 

เฉลี่ยรวม  3.00 3.00 3.00 3.00  3.00  
ระดับคุณภาพ  3 3 3 3   3 

       
 สรุปผลการประเมินพัฒนาการของผูเ้รียน ปีการศึกษา 2559 
 ผลการประเมินพัฒนาการของผูเ้รียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 

 พัฒนาการด้านร่างกาย    มีค่าเฉลี่ย  3.00  ระดับคุณภาพ  3  
 พัฒนาการด้านอารมณ์    มีค่าเฉลี่ย  3.00  ระดับคุณภาพ  3   
 พัฒนาการด้านสังคม  มีค่าเฉลี่ย  3.00  ระดับคุณภาพ  3   
 พัฒนาการด้านสติปัญญา  มีค่าเฉลี่ย  3.00  ระดับคุณภาพ  3  
 เฉลี่ยรวมทั้ง 4  ด้าน  มีค่าเฉลี่ย  3.00  ระดับคุณภาพ  3   

 ผลการประเมินพัฒนาการของผูเ้รียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 
 พัฒนาการด้านร่างกาย    มีค่าเฉลี่ย  3.00  ระดับคุณภาพ  3    
 พัฒนาการด้านอารมณ์    มีค่าเฉลี่ย  3.00  ระดับคุณภาพ  3   
 พัฒนาการด้านสังคม  มีค่าเฉลี่ย  3.00  ระดับคุณภาพ  3   
 พัฒนาการด้านสติปัญญา  มีค่าเฉลี่ย  3.00  ระดับคุณภาพ  3   

  เฉลี่ยรวมทั้ง 4  ด้าน  มีค่าเฉลี่ย  3.00  ระดับคุณภาพ  3   
 ผลการประเมินพัฒนาการของผูเ้รียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 
    พัฒนาการด้านร่างกาย    มีค่าเฉลี่ย  3.00  ระดับคุณภาพ  3    
    พัฒนาการด้านอารมณ์    มีค่าเฉลี่ย  3.00  ระดับคุณภาพ  3   
    พัฒนาการด้านสังคม  มีค่าเฉลี่ย  3.00  ระดับคุณภาพ  3   
   พัฒนาการด้านสติปัญญา  มีค่าเฉลี่ย  3.00  ระดับคุณภาพ  3   
   เฉลี่ยรวมทั้ง 4  ด้าน  มีค่าเฉลี่ย  3.00  ระดับคุณภาพ  3 
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 4.2  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
2551 โดยใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งต้ังคณะท างาน 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูปฏิบัติการสอน จัดท า
ขึ้นเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนรู้นักเรียน ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 การประเมินในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดตัวช้ีวัดช้ันปี เป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาผู้เรียนแต่ละช้ันปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีท่ี 1- มัธยมศึกษาปีท่ี 6) จึงออกแบบ
เครื่องมือวัดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ดังนี้ 

 1.  ความสามารถในการส่ือสาร   
 2.  ความสามารถในการคิด   
 3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา   
  4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
  5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)  ได้ด าเนินการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 47 คน ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน  83  คน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน  
56  คน และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน.....-....คน รวมจ านวนนักเรียนท่ีเข้ารับการประเมิน จ านวน  186  คน 
โดยจัดการประเมินในวันท่ี  23  กุมภาพันธ์  2559  โดยมีผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้ 
 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ระดับชั้น 

จ า
นว

นผ
ู้เข

้าส
อบ

(ค
น)

 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถในการ รวม 
สื่อสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี  

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 22 8.73 87.30 7.41 74.10 5.41 54.10 6.50 65.00 4.05 40.50 6.42 64.20 

ประถมศึกษาปีที่ 3/2 25 7.16 71.60 6.68 66.80 4.52 45.20 5.72 57.20 3.48 34.80 5.51 55.10 

รวม 47 7.89 78.90 7.02 70.20 4.94 49.40 6.09 60.90 3.74 37.40 5.94 59.40 

คะแนนเฉลี่ย   3.89 7.02 4.94  6.09  3.74  5.94  
ร้อยละเฉลี่ย  38.90 70.20 49.40 60.90 37.40 59.40 

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
๑. ความสามารถในการส่ือสาร  นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  3.89  คิดเป็นร้อยละ  38.90 
๒. ความสามารถในการคิด     นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  7.02  คิดเป็นร้อยละ  70.20 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา       นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  4.94  คิดเป็นร้อยละ  49.40 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  6.09 คิดเป็นร้อยละ  60.90 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  3.74  คิดเป็นร้อยละ  37.40 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  5.94 คิดเป็นร้อยละ 59.40 
ข้อเสนอแนะ.............................................................................................................................................. ............................. 
แนวทางการพัฒนา.............................................................................................................................................................. 
 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ระดับชั้น 

จ า
นว

นผ
ู้เข

้าส
อบ

(ค
น)

 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถในการ รวม 

สื่อสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี  
คะ

แน
นเ

ฉล
ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

ประถมศึกษาปีที่ 6/1 28 5.75 57.50 6.96 69.60 5.64 56.40 7.46 74.60 5.00 50.0 0 6.16 61.60 

ประถมศึกษาปีที่ 6/2 28 541 54.10 6.51 65.10 5.18 51.80 7.43 74.30 4.97 49.70 5.90 59.00 

ประถมศึกษาปีที่ 6/3 27 5.63 56.30 6.53 65.30 5.04 50.40 7.43 74.30 4.64 46.40 5.85 58.50 

รวม 83 5.62 56.20 6.68 66.80 5.25 52.50 7.44 74.40 4.79 47.90 5.96 59.60 

คะแนนเฉลี่ย   5.62 6.68 5.25 7.44  4.79  5.96  
ร้อยละเฉลี่ย  56.20 66.80 52.50 74.40  47.90  59.60  

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
๑. ความสามารถในการส่ือสาร  นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 5.62   คิดเป็นร้อยละ  56.20 
๒. ความสามารถในการคิด     นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 6.68   คิดเป็นร้อยละ  66.80 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา       นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 5.25   คิดเป็นร้อยละ  52.50 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 7.44   คิดเป็นร้อยละ  74.40 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 4.79   คิดเป็นร้อยละ  47.90 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 5.96 คิดเป็นร้อยละ 59.60 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ........................................................................................................................................................ .................................. 
 
แนวทางการพัฒนา 
 ..........................................................................................................................................................................................  
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับชั้น 

จ า
นว

นผ
ู้เข

้าส
อบ

(ค
น)

 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถในการ รวม 
สื่อสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี  

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 26 6.92 69.20 6.65 66.50 6.88 68.80 8.50 85.00 4.58 45.80 6.71 67.10 

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 30 6.42 64.20 6.26 62.60 6.15 61.50 7.71 77.10 5.23 52.30 6.35 63.50 

รวม 56 6.61 66.10 6.41 64.10 6.46 64.60 8.02 80.20 4.93 49.30 6.49 64.90 

คะแนนเฉลี่ย   6.61 6.41  6.46  8.02  4.93  6.49 
ร้อยละเฉลี่ย  66.10 64.10 64.60 80.20 49.30 64.90 

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
๑. ความสามารถในการส่ือสาร  นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 6.61   คิดเป็นร้อยละ  66.10 
๒. ความสามารถในการคิด     นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 6.41   คิดเป็นร้อยละ  64.10 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา       นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 6.46   คิดเป็นร้อยละ  64.60 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 8.02  คิดเป็นร้อยละ  80.20 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 4.93   คิดเป็นร้อยละ  49.30 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  6.49 คิดเป็นร้อยละ  64.90 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ........................................................................................................................................................ .................................. 
 
 
แนวทางการพัฒนา 
 ..........................................................................................................................................................................................  
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 4.3   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้น 
         4.3.1 ผลพัฒนาการเด็กระดับการศึกษาปฐมวัย 
  

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็กที่ได้ผลการประเมินระดับคุณภาพ(คน) 

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง ด ี พอใช้ ปรับปรุง ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
๑. ด้านร่างกาย 35 - - 52 - - 51 - - 
๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ 35 - - 52 - - 51 - - 
๓. ด้านสังคม 35 - - 52 - - 51 - - 
๔. ด้านสติปัญญา 35 - - 52 - - 51 - - 

รวม 35 52 51 
 
หมายเหตุ : ให้น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย 
 
  
 4.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไปทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน ปีการศึกษา2559 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี(๓)ขึ้นไป ร้อยละ 
เฉลี่ยของ 

กลุ่ม
สาระ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

๑. ภาษาไทย 362 73.08 67.35 70.91 41.51 84.75 46.43 64.01 
๒. คณิตศาสตร ์ 362 76.92 63.27 72.73 31.75 27.12 14.29 47.68 
๓. วิทยาศาสตร์ 362 82.69 83.67 90.91 49.21 61.02 71.43 73.16 
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 362 73.08 42.86 56.36 47.62 27.12 40.48 47.92 

ประวัติศาสตร์ 362 50.00 97.96 70.91 39.68 37.29 73.81 61.61 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 362 88.46 91.84 83.74 100.00 83.05 76.19 87.21 
๖. ศิลปะ 362 90.38 93.88 59.62 80.95 83.05 67.86 79.29 
๗. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 362 86.54 83.67 90.91 69.84 86.44 77.38 82.46 
๘. ภาษาต่างประเทศ 362 50.00 51.02 32.73 39.68 27.12 75.00 45.93 
๙. หน้าท่ีพลเมือง 362 80.77 95.92 92.73 87.30 67.80 71.43 82.66 

ร้อยละเฉลี่ยของระดับชั้น 100 75.19 77.14 72.21 59.03 58.47 61.43  
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ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี(๓)ขึ้นไป ร้อยละ 
เฉลี่ยของ 
กลุ่มสาระ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1. ภาษาไทย 196 4.35 68.18 59.02 - - - 43.85 
2. คณิตศาสตร ์ 191 50.72 24.24 5.36 - - - 26.77 
3. วิทยาศาสตร์ 196 49.28 34.85 42.62 - - - 42.25 

3.1 ฟิสิกส์ - - - - - - - - 
3.1 เคมี - - - - - - - - 
3.2 ชีววิทยา - - - - - - - - 
3.3 วิทยาศาสตร์กายภาพ - - - - - - - - 

4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 196 62.32 57.58 69.93 - - - 63.28 
ประวัติศาสตร ์ 191 23.19 25.76 68.85 - - - 39.27 

5 สุขศึกษาและพลศึกษา 196 89.86 72.73 81.97 - - - 81.52 
6 ศิลปะ 196 40.58 48.48 50.82 - - - 46.63 
7 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 196 73.91 78.79 70.49 - - - 74.40 
8 ภาษาต่างประเทศ 191 8.70 27.27 57.14 - - - 31.04 
9.  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 190 24.64 30.30 16.36    23.77 
10. คอมพิวเตอร์ 196 17.39 53.03 19.67 - - - 30.03 
11. หน้าที่พลเมือง 196 47.83 72.73 58.33 - - - 59.63 
12. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น 196 98.55 9.09 77.05 - - - 61.56 

ร้อยละเฉลี่ยของระดับชั้น 100.00 45.48 46.39 52.19 - - -  

ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี(๓)ขึ้นไป ร้อยละ 
เฉลี่ยของ 
กลุ่มสาระ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1. ภาษาไทย 180 67.74 35.00 67.24 - - - 56.66 
2. คณิตศาสตร ์ 180 33.87 20.00 25.86 - - - 26.58 
3. วิทยาศาสตร์ 180 35.48 23.33 18.97 - - - 25.93 

 3.1 ฟิสิกส์ - - - - - - - - 
3.2 เคมี - - - - - - - - 
3.3 ชีววิทยา - - - - - - - - 

3.4 วิทยาศาสตร์กายภาพ - - - - - - - - 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 180 67.74 35.00 53.45 - - - 52.06 

ประวัติศาสตร ์ 180 40.32 36.67 32.76 - - - 36.58 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 180 100.00 96.67 93.16 - - - 96.61 
6. ศิลปะ 180 33.87 81.43 46.55 - - - 53.95 
7. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 180 79.03 51.67 65.52 - - - 65.41 
8. ภาษาต่างประเทศ 180 8.06 55.00 34.48 - - - 32.51 
9.  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 180 38.71 36.67 17.24    30.87 
10. คอมพิวเตอร์ 180 59.68 31.67 27.59 - - - 39.65 
11. หน้าที่พลเมือง 180 95.16 80.00 67.24 - - - 80.80 
12. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น 180 56.68 91.67 67.24 - - - 71.86 

ร้อยละเฉลี่ยของระดับชั้น 100.00 55.33 52.28 52.19 - - -  
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4.4   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา2559 
 

ระดับชั้น 
คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนน

เฉลี่ยรวม 
(ปีปัจจุบัน) 
ปี2559 

คะแนน 
เฉลี่ยรวม

ย้อนหลัง 1 ปี 
ปี2558 

ผลต่าง
คะแนน 
2 ป ี

การศึกษา 

ภาษา 
ไทย 

สังคม 
ศึกษา 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สุข
ศึกษาฯ 

ศิลปะ การ
งานฯ 

ประถมศึกษาปีที ่6 47.31 40.21 25.42 27.68 33.90 - - - 34.90 40.39 -5.49 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 43.62 46.14 26.69 26.11 32.79 - - - 35.07 32.84 2.23 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 - - - - - - - - - - - 

 

หมายเหตุ : ผลต่างคะแนนถ้าปีปัจจุบันคะแนนเฉลี่ยมีผลต่างลดลงต่ ากว่าปีที่ผ่านมาใหใ้ส่ค่าเป็นลบ 
 
 4.5   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปีการศึกษา 2559 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคณุภาพคุณลกัษณะอันพงึประสงค์ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่๑ 52 24 46.15 27 51.92 1 1.92 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที่๒ 49 24 48.98 20 40.82 5 10.20 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที่๓ 55 6 10.91 48 87.27 1 1.82 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที่๔ 63 15 23.81 48 76.19 0 0.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที่๕ 59 22 37.29 37 62.71 0 0.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที่๖ 84 31 36.90 53 63.10 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 69 7 10.14 50 72.46 5 7.25 7 10.14 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 60 42 70.00 18 30.00 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 61 42 68.85 19 31.15 0 0.00 0 0.00 

รวม 552 213 320 12 7 
ร้อยละเฉลี่ย 100.00 38.59 57.97 2.17 1.27 

  
 4.๖   ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา 2559 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคณุภาพ การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่๑ 52 7 13.46 22 42.31 17 32.69 6 11.54 
ประถมศึกษาปีที่๒ 49 7 14.29 20 40.82 16 32.65 6 12.24 
ประถมศึกษาปีที่๓ 55 3 5.45 43 78.18 6 10.91 3 5.45 
ประถมศึกษาปีที่๔ 63 14 22.22 17 26.98 32 50.79 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที่๕ 59 22 37.29 36 61.02 1 1.69 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที่๖ 84 28 33.33 22 26.19 34 40.48 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 69 5 7.25 49 71.01 8 11.59 7 10.14 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 60 30 50.00 27 45.00 3 5.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 61 27 44.26 26 42.62 8 13.11 0 0.00 

รวม  143 262 125 22 
ร้อยละเฉลี่ย 100 25.91 47.46 22.64 3.99 
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4.๗   ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา2559 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านหรือไม่ผ่าน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่๑ 52 52 100.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที่๒ 49 49 100.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที่๓ 55 55 100.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที่๔ 63 63 100.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที่๕ 59 59 100.00 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที่๖ 84 84 100.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 69 69 100.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 60 58 96.67 2 3.33 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 61 60 98.36 1 1.64 

รวม 552 549 3 
ร้อยละเฉลี่ย 100 99.46 0.54 

 


