สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
บทที 1 ข้อมูลพื&นฐานทางการศึกษา
บทที 2 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
บทที 3 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
บทที 4 สรุ ปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนารายมาตรฐาน
บทที 5 การประเมินพัฒนาการ และความสามารถทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
บทที 6 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษในอนาคต
ภาคผนวก
ผลการประเมินใน 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั&นพื&นฐาน
รายงานผลการทดสอบระดับชาติข& นั พื&นฐาน (O-NET) ชั&น ป.6
รายงานผลการทดสอบระดับชาติข& นั พื&นฐาน (O-NET) ชั&น ม.3

ก
1
20
25
106
117
125
127
129
130
138
146

สรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลการประเมินอิง ผลการประเมินอิง
ผลการรับรอง
เกณฑ์
สถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี&
ค่าเฉลีย มาตรฐาน
ระดับ
ระดับ
คุณภาพ
ค่าเฉลีย
ค่าเฉลีย
คุณภาพ
คุณภาพ
ด้ านปัจจัย
มาตรฐานที 1 ครู มีคุณธรรม จริ ยธรรม มี
วุฒิ / ความรู ้ความสามารถตรงกับงานที
รับผิดชอบหมันพัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้
ดี มีครู และบุคลากรสนับสนุ นเพียงพอ
(ระดับปฐมวัย)
มาตรฐานที 2 ครู มีความสามารถในการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
(ระดับพื&นฐาน)
มาตรฐานที 2 ครู มีความสามารถในการ
จัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
มาตรฐานที 3 ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าํ และมี
ความสามารถในการบริ หารจัดการศึกษา
มาตรฐานที 4 สถานศึกษามีจาํ นวนผูเ้ รี ยน
และอายุตามเกณฑ์ (สมศ. 8.5.3)
มาตรฐานที 5 สถานศึกษามีทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมทีเอื&อต่อการจัดการศึกษาอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ
ด้ านกระบวนการ
มาตรฐานที 6 สถานศึกษามีการจัดองค์กร
โครงสร้าง ระบบการบริ หารและพัฒนา
องค์กรอย่างเป็ นระบบและครบวงจร
มาตรฐานที 7 สถานศึกษามีการบริ หาร
และจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็ นฐาน

3.IJK

ดีมาก

L

ดีมาก

3.MNM

ได้มาตรฐาน

3.KJM

ดีมาก

L

ดีมาก

3.MPQ

ได้มาตรฐาน

3.IKL

ดีมาก

L

ดีมาก

3.MRK

ได้มาตรฐาน

3.929

ดีมาก

4

ดีมาก

3.QIP

ได้มาตรฐาน

3.QMQ

ดีมาก

L

ดีมาก

3.994

ได้มาตรฐาน

3.211

ดี

4

ดีมาก

3.605

ได้มาตรฐาน

R.KTN

ดีมาก

L

ดีมาก

R.860

ได้มาตรฐาน

R.889

ดีมาก

4

ดีมาก

R.944

ได้มาตรฐาน

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี&
(ระดับปฐมวัย)
มาตรฐานที 8 สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร
และกระบวนการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ
(ระดับพื&นฐาน)
มาตรฐานที 8 สถานศึกษามีการจัด
หลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ
มาตรฐานที 9 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลาย

ผลการประเมินอิง ผลการประเมินอิง
ผลการรับรอง
เกณฑ์
สถานศึกษา
ค่าเฉลีย มาตรฐาน
ระดับ
ระดับ
คุณภาพ
ค่าเฉลีย
ค่าเฉลีย
คุณภาพ
คุณภาพ
3.918

ดีมาก

4

ดีมาก

3.QPQ

ได้มาตรฐาน

R.ITI

ดีมาก

L

ดีมาก

R.MJR

ได้มาตรฐาน

R.8LK

ดีมาก

L

ดีมาก

R.Q24

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที 10 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริ การทีส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ

R.716

ดีมาก

4

ดีมาก

R.MPM

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที 11 สถานศึกษามีการสนับสนุน
และใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิน

3.336

ดีมาก

4

ดีมาก

3.668

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที 12 สถานศึกษามีการร่ วมมือกัน
ระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา และสถาบัน
ทางวิชาการเพือพัฒนาวิถีการเรี ยนรู ้ในชุมชน

3.578

ดีมาก

4

ดีมาก

3.789

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที 13 สถานศึกษามีการจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็ นส่ วน
หนึงของการบริ หารการศึกษา

3.992

ดีมาก

4

ดีมาก

3.996

ได้มาตรฐาน

3.751

ดีมาก

L

ดีมาก

3.MKI

ได้มาตรฐาน

ด้ านผลผลิต
(ระดับปฐมวัย)
มาตรฐานที 14 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยมทีพึงประสงค์

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี&
มาตรฐานที 15 ผูเ้ รี ยนมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ และพัฒนาสิ งแวดล้อม
มาตรฐานที 16 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทํางาน
รักการทํางาน สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้
และมีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุ จริ ต
มาตรฐานที J7 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง คิดแบบองค์
รวมทั&งระบบ และมีวสิ ัยทัศน์

ผลการประเมินอิง ผลการประเมินอิง
ผลการรับรอง
เกณฑ์
สถานศึกษา
ค่าเฉลีย มาตรฐาน
ระดับ
ระดับ
คุณภาพ
ค่าเฉลีย
ค่าเฉลีย
คุณภาพ
คุณภาพ
3.8T6 ดีมาก
L
ดีมาก 3.913 ได้มาตรฐาน
3.637

ดีมาก

L

ดีมาก

3.818

ได้มาตรฐาน

2.859

ดีมาก

4

ดีมาก

3.430

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที 18 ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะ ที
จําเป็ นตามหลักสู ตร
มาตรฐานที J9 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการ
แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื อง
มาตรฐานที 20 ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสัย สุ ขภาพ
และสุ ขภาพจิตทีดี

3.849

ดีมาก

4

ดีมาก

3.924

ได้มาตรฐาน

2.511

ดีมาก

4

ดีมาก

3.256

ได้มาตรฐาน

3.870

ดีมาก

L

ดีมาก

3.935

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที 21 ผูเ้ รี ยนมีสุนทรี ยภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
มาตรฐานที 22 ผูเ้ รี ยนเป็ นสมาชิกทีดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบตั ิตนตาม
ระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข
ด้ านผลผลิต
(ระดับพื&นฐาน)
มาตรฐานที 14 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยมทีพึงประสงค์
มาตรฐานที 15 ผูเ้ รี ยนมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ และพัฒนาสิ งแวดล้อม

3.963

ดีมาก

L

ดีมาก

3.981

ได้มาตรฐาน

3.982

ดีมาก

L

ดีมาก

3.991

ได้มาตรฐาน

3.645

ดีมาก

4

ดีมาก

3.823

ได้มาตรฐาน

3.820

ดีมาก

4

ดีมาก

3.910

ได้มาตรฐาน

ผลการประเมินอิง ผลการประเมินอิง
ผลการรับรอง
เกณฑ์
สถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี&
ค่าเฉลีย มาตรฐาน
ระดับ
ระดับ
คุณภาพ
ค่าเฉลีย
ค่าเฉลีย
คุณภาพ
คุณภาพ
มาตรฐานที 16 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทํางาน 3.468 ดีมาก
4
ดีมาก 3.KRL ได้มาตรฐาน
รักการทํางาน สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้
และมีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุ จริ ต
มาตรฐานที J7 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการ 3.LKK ดีมาก
L
ดีมาก 3.KRQ ได้มาตรฐาน
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง คิดแบบองค์
รวมทั&งระบบ และมีวสิ ัยทัศน์
มาตรฐานที 18 ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะ ที
จําเป็ นตามหลักสู ตร
มาตรฐานที J9 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการ
แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื อง
มาตรฐานที 20 ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสัย สุ ขภาพ
และสุ ขภาพจิตทีดี

3.PJM

ดีมาก

4

ดีมาก

3.KPQ

ได้มาตรฐาน

3.LPJ

ดีมาก

L

ดีมาก

R.KTP

ได้มาตรฐาน

R.MNR

ดีมาก

4

ดีมาก

R.QNJ

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที 21 ผูเ้ รี ยนมีสุนทรี ยภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
มาตรฐานที 22 ผูเ้ รี ยนเป็ นสมาชิกทีดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบตั ิตนตาม
ระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข
มาตรฐานที 23 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู
และผูเ้ รี ยนมีคุณภาพเป็ นทียอมรับของ
ผูป้ กครอง และชุมชน
มาตรฐานที 24 สถานศึกษามีมาตรฐานเป็ น
ทีพึงพอใจและยอมรับโดยผูป้ กครองและ
ชุมชน ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาการศึกษา

3.852

ดีมาก

4

ดีมาก

3.926

ได้มาตรฐาน

R.857

ดีมาก

4

ดีมาก

R.928

ได้มาตรฐาน

3.913

ดีมาก

4

ดีมาก

R.956

ได้มาตรฐาน

3.960

ดีมาก

4

ดีมาก

3.980

ได้มาตรฐาน

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
ได้มาตรฐาน
ไม่ได้ไม่ได้มาตรฐาน
สรุ ปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
กล่าวคือ
* ระดับปฐมวัย มีค่าเฉลียของผลประเมินทั&ง 24 มาตรฐาน
(R.QTR+3.859+4.000+3.875+3.727+3.965+3.919+3.959+3.969+3.915+3.890+3.960+3.939+3.876+3.913+3.818
+3.430+3.924+3.256+3.935+3.981+3.991+4.000+3.987/24) = 3.875 ซึ ง มาก กว่าเกณฑ์ทีกําหนดคือ 2.75 โดยมี
TL มาตรฐาน ทีได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน และยังมีมาตรฐานทีมีระดับ จํานวน - มาตรฐาน คือ มาตรฐานที.....,.......,.......
* ระดับขั#นพืน# ฐาน มีค่าเฉลียของผลประเมินทั&ง 24 มาตรฐาน
(R.KKN+3.837+3.965+3.994+3.605+3.860+3.944+3.813+3.924+3.858+3.668+3.789+3.996+3.823+3.910+3.734
+3.739+3.759+3.725+3.901+3.926+3.928+3.956+3.980/24) = 3.852 ซึ ง มาก กว่าเกณฑ์ทีกําหนดคือ 2.75 โดยมี
TL มาตรฐาน ทีได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน และยังมีมาตรฐานทีมีระดับ จํานวน - มาตรฐาน คือ มาตรฐานที.....,.......,.......

บทที' (
ข้ อมูลพืน# ฐานของสถานศึกษา
(. ข้ อมูลทัว' ไป
J.J ชื' อ สถานศึกษา โรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) ตั&งอยูเ่ ลขที J/J หมู่ที J
ถนน เพชรเกษม ตําบล บ้านใหม่ อําเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณี ย ์ KRJJN
โทรศัพท์ N - TLTQ – NKKK โทรสาร N – TLTQ - NKKK ต่อ 104
Website : htt://www.td.ac.th/
J.T สั งกัด องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน เทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม
J.R เปิ ดสอนตั&งแต่ระดับ อนุบาลศึกษา ถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
J.L กลุ่มการศึกษาท้องถินที J
๒. ข้ อมูลเกีย' วกับการบริหารสถานศึกษา
T.J นายสุ รพงษ์ อริ ยวัฒน์วงศ์ ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (คศ.R)
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ปริ ญญาโท สาขาการบริ หารการศึกษา
ดํารงตําแหน่งในสถานศึกษานี&ต& งั แต่วนั ที 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. TPLP จนถึงปั จจุบนั
T.T รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา(ทีได้รับแต่งตั&ง) J คน
นางเสาวลักษณ์ อินแสน
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ปริ ญญาโท สาขาการบริ หารการศึกษา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (คศ.R)
T.R ประวัติของสถานศึกษา
โรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ตั&งอยูบ่ นทีดินของวัดเทียนดัด เลขที 1/1 หมู่ที 1 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ตั&งขึ&นตาม พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2477 เมือวันที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2478 เดิมใช้
ศาลาการเปรี ยญของวัดเป็ นทีเรี ยน ต่อมาพระยาอนุ รัตน์ นฤผดุ ง นายอําเภอสามพราน ร่ วมด้วย พระอธิ การผล
(พระครู อาทรพิทยคุณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเทียนดัด และ นายเติม วรรณดิลก (ศึกษาธิ การอําเภอ) พร้อมด้วยราษฎร
พ่อค้า คหบดี ครู และนักเรี ยน ได้ร่วมกันหาเงินลงมือปลูกสร้าง เมือวันที 13 กันยายน พ.ศ. 2482 โดยใช้เงินใน
การก่ อสร้ างทั&งสิ& น 4,875.34 บาท ซึ งรวมเงิ นอุ ดหนุ น จากรั ฐบาลด้วย 800 บาท เป็ นอาคารเรี ยน แบบ ป.02
จํานวน 4 ห้องเรี ยน ใต้ถุนสู ง เสาล่าง เทคอนกรี ต ชั&นบนเป็ นไม้ เสาไม้ยาง ขือบนและพื&นใช้ไม้เต็ง ไม้ตะแบก
ฝา เพดานใช้ไม้ยาง โรงเรี ยนหลังนี& มีขนาดกว้าง 8.10 x 30.14 เมตร มุขกลางยืน 4 เมตร ตั&งอยูร่ ิ มแม่น& าํ ทางด้าน
ตะวันตกของวัด
ปี พ.ศ. 2519 ท่านพระครู อาทรพิทยาคุณ (ผล) อดีตเจ้าอาวาส และพระครู มนู ญกิ จจานุ วตั ร(แสวง) อดีตรอง
เจ้าอาวาส ร่ วมกับคณะกรรมการศึกษาได้ขออาคารแบบ 017 ดัดแปลงบันได 2 ข้าง 10 ห้องเรี ยน ด้วยงบพิเศษ ของ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด 760,000 บาท โดยทางวัดรับเหมาเองและก่อสร้างในทีดินแห่งใหม่มีเนื& อทีประมาณ 1
ไร่ 2 งาน การได้รับงบพิเศษสร้างอาคารนี& ได้รับความอนุ เคราะห์ จากนายชู สง่า ฤทธิ ประสาท อดี ตอธิ บดี
กรมการปกครอง และ นายนนท์ วรรักษา อดีต ส.ส. จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการดําเนินการได้ให้นามอาคารว่า

“ อาทรฤทธิ ประสาท ” เพือเป็ นเกียรติแก่ผูม้ ีอุปการะคุ ณ มีอาคารประกอบ คือ บ้านพักครู 2 หลัง สุ ขา 1 หลัง
โรงฝึ กงาน 1 หลัง ทางวัดได้จดั ก่อกําแพงกั&นเป็ นคอนกรี ตแบ่งเขต มีการจัดการศึกษาผูใ้ หญ่ช่วงปี พ.ศ. 2524 – 2527
ต่อมา พ.ศ. 2530 ทางโรงเรี ยนได้ขออนุ มตั ิร&ื ออาคารหลังที 1 (ป.02) ซึ งสร้างมา 48 ปี ชํารุ ดทรุ ดโทรมมาก
และทางราชการอนุมตั ิให้ร&ื อถอน ในวันที 14 มกราคม พ.ศ. 2531 คณะกรรมการศึกษาฯได้ไปขอความอนุเคราะห์
จาก นายชาญ แต้มคงคา ผูจ้ ดั การโรงงานลู กกวาดเม่งเช้ง จํากัด ดําเนิ นการก่อสร้างอาคารเรี ยนแบบ สปช. 105/29
พร้อมทําถนนคอนกรี ตหน้าโรงเรี ยนตลอดแนว ถมสนาม ทําเสาธง สนามเด็กเล่น คิดเป็ นมูลค่า 2 ล้านกว่าบาท ได้
เปิ ดอาคารเรี ยนหลังนี& เมือวันที 11 มีนาคม พ.ศ.2535 และเปิ ดทําการสอนตั&งแต่ช& นั เด็กเล็ก ถึงชั&นมัธยมศึกษาปี ที 1
ปี พ.ศ. 2535 อาคารเรี ยนไม่เพียงพอกับนักเรี ยนทีเพิมขึ&น นายวิลยั ซิ&มเจริ ญ ประธานกรรมการศึกษา นาย
เกษม บุญประคอง กํานันตําบลบ้านใหม่ สมัยนั&น และอ.วาสนา รุ่ งสฤษศักดิq อาจารย์ใหญ่สมัยนั&น ไปขอความ
อนุเคราะห์ จาก นายชาญ แต้มคงคา ร่ วมกับประชาชน บริ ษทั ห้างร้าน โรงงานต่าง ๆ ก่อสร้างอาคารเรี ยน แบบ
พิเศษ 2/28 จํานวน 18 ห้องเรี ยน และสร้างสนามบาสเกตบอล 1 สนาม สร้างเขือนตามแนวตลิงแม่น& าํ ท่าจีน สิ& น
เงิ นงบประมาณ 8 ล้านกว่าบาท เปิ ดอาคารเมื อวันที 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ปี พ.ศ. 2547 ก่ อสร้ างส้วม แบบ
สปช. 601/26 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 90,900 บาท ซึ งไม่เพียงพอ จึงของบประมาณสนับสนุ นจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั&นพื&นฐานโรงเรี ยนวัดเทียนดัดเพิม เติมอีกจํานวน 30,000 บาท
ปี การศึกษา TPPJ สํานักงานเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ได้ขอรับโอนโรงเรี ยน และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั&นพื&นฐาน ได้พิจารณาอนุ มตั ิให้โรงเรี ยนวัดเทียนดัดโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน โดยนาย
ทวี พ ล แพเรื อง ผู อ้ าํ นวยการสํ า นัก งานเขตพื& น ที การศึ ก ษานครปฐม เขต T และ นายไพรวัล ย์ กวยรั ก ษา
นายกเทศมนตรี ตาํ บลอ้อมใหญ่ ลงนามเอกสารการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา ทรัพย์สิน หนี&สินและบุคลากรของ
สถานศึกษาเรี ยบร้อยแล้ว เมือวันที TR พฤษภาคม TPPJ
วันที JM มิถุนายน พ.ศ. TPPJ เทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ ได้เปลียนแปลงชื อโรงเรี ยนจากเดิม “ โรงเรี ยน
วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) ” เป็ น “ โรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) โดยใช้อกั ษรย่อปั กหน้า
อกเสื& อนักเรี ยนด้านขวาใช้ ท.ด. เพิมอักษร ท.๑ อยูเ่ หนือคําว่า ท.ด. เป็ น “ท.๑ท.ด.”
ปี การศึ กษา TPPT เทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ ได้ดาํ เนิ นการจัดสร้ างอาคารเรี ยนขนาด L ชั&น JM ห้องเรี ย น
ดําเนิ นการก่อสร้ างโดยบริ ษทั เรื องศิริ จํากัด ใช้งบประมาณในการก่อสร้ างทั&งสิ& น 21,234,567 บาท การก่อสร้ าง
แล้วเสร็ จและส่ งมอบในปลายเดือนตุลาคม TPPT
T.L ปรัชญา วิสัยทัศน์ และเป้ าหมายของสถานศึกษา
ปรัชญาโรงเรียน
: มีวนิ ยั มีคุณธรรม ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน
คติพจน์ ของโรงเรียน : สุ วชิ าโน ภวํ โหติ ผูร้ ู ้ดีเป็ นผูเ้ จริ ญ
วิสัยทัศน์ ของโรงเรี ยน : นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเทียนดัด มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั&นพื&นฐาน มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี บุคลากรในโรงเรี ยนมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื อง โรงเรี ยนเป็ นทียอมรับของชุมชน

เป้ าหมายของสถานศึกษา
เพือให้งานต่างๆของโรงเรี ยน มีการพัฒนาไปอย่างเหมาะสมกับสภาพของโรงเรี ยนและความต้องการของ
ชุมชน และเป็ นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนจึงได้กาํ หนดเป้ าหมายของโรงเรี ยนไว้ ดังนี&
1. นักเรี ยนเป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. นักเรี ยนเป็ นผูม้ ีวินยั คุณธรรม ปฏิบตั ิตามค่านิยมทีดีงาม และเป็ นสมาชิกทีดีของสังคม
3. ชุมชนให้การยอมรับ สนับสนุนและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาโรงเรี ยน
2.5 ระบบโครงสร้างการบริ หารของสถานศึกษา
การบริ หารงานของโรงเรี ยน แบ่งงานออกเป็ น 6 งาน เพือให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพ
โรงเรี ยนได้กาํ หนดโครงสร้างการบริ หารงาน ดังแผนภูมิ

โครงสร้ างการบริหารงานโรงเรียนวัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
การบริ หารงานของโรงเรี ยนแบ่งออกเป็ น 6 งาน เพือให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพ โรงเรี ยนได้กาํ หนดโครงสร้างการบริ หารงาน ดังแผนภูมิน& ี
เทศบาลตําบลอ้อมใหญ่
ใใหญ่ใหญ่

ผูอ้ าํ นวยการ

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

หัวหน้าช่วงชั"น

รองผูอ้ าํ นวยการฯ

หัวหน้าฝ่ าย

ฝ่ ายวิชาการ

ฝ่ ายธุรการและการเงิน/พัสดุ

ฝ่ ายบุคลากร

ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน

ฝ่ ายอาคารสถานที

ฝ่ ายสัมพันธ์ชุมชน

1. หลักสูตร
2. กระบวนการเรี ยนรู ้
3. วัดผลประเมินผล
4. สื อ /นวัตกรรม เทคโนโลยี
5. ห้องสมุด/แหล่งเรี ยนรู ้
6. นิเทศการศึกษา
7. แนะแนว
8. ประกันคุณภาพภายใน
9. ส่งเสริ มพัฒนา
10. การวิจยั
11. งานอืนๆ

1. จัดทํางบประมาณ
2. จัดสรรงบประมาณ
3. การเงินงบประมาณ
4. การเงินนอกงบประมาณ
5. การจัดซื&อ จัดจ้าง
6. สวัสดิการต่างๆ
7. การระดม ทุนทรัพยากร
8. พัสดุ สิ นทรัพย์
9. ตรวจสอบ ติดตาม
10. งานอืนๆ

1. อัตรากําลัง
2. การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั&ง
3. การส่งเสริ มประสิ ทธิภาพ
4. ความดี ความชอบ
5. การลา
6. ทะเบียนประวัติ
7. วินยั
8. งานอืนๆ

1. งานทะเบียนนักเรี ยน
2. งานแนะแนว
3. งานกิจการ
4. งานอนามัย
5. งานชุมนุม
6. งานสนับสนุนบริ การ
7. งานโภชนาการ
8. งานอืนๆ

1. งานซ่อมบํารุ ง
2. งานปรับปรุ งภูมิทศั น์
3. งานบริ การอาคาร
สถานที
4. งานอืนๆ

1. งานข้อมูลสารสนเทศ
2. งานประชาสัมพันธ์
3. วิทยุชุมชน
4. งานอืนๆ

6. ข้ อมูลเกีย' วกับการจัดการเรียนการสอน (ข้ อมูล (0 มิ.ย.899:)
R.J จํานวนนักเรี ยน ห้องเรี ยน และครู (ทุกคนทีสอน)
R.J.J ระดับอนุบาล
จํานวน
จํานวนนักเรี ยน
ชั&น
ห้องเรี ยน

อนุบาล J
อนุบาล T
อนุบาล R
รวม

ชาย

หญิง

รวม

51
43
94

25
39
64

76
82
158

2
2
4

ระดับการศึกษาสู งสุ ดของครู
ประจําการ (จํานวน..คน)
อายุเฉลีย ประสบการณ์
ครู อตั ราจ้าง ตํากว่า ปริ ญญา ปริ ญญา ปริ ญญา (ปี )
เฉลีย (ปี )
ตรี
โท
เอก
ชาย หญิง ป.ตรี
2
1
34
3
1
J
2
40
5
J
3
3
37
4

จํานวนครู ทีสอนอนุบาล J-R
ครู ประจําการ
ชาย หญิง
3
T
5

R.J.T ช่วงชั&นที J
จํานวนนักเรี ยน

ชั&น
ชาย
ประถมศึกษาปี ที J
41
ประถมศึกษาปี ที T
40
ประถมศึกษาปี ที R
35
รวม
J16
หมายเหตุ : ครู ทีสอนหลายระดับ

จํานวน
ห้องเรี ยน

จํานวนครู ทีสอนป.J ถึง ป.R

ครู ประจําการ
ชาย หญิง
41
82
T
1
2
38
78
T
4
40
75
T
1
2
119
235
I
2
8
สอนระดับใดมากทีสุ ดให้นบั รวมในระดับนั&น
หญิง

รวม

ครู อตั ราจ้าง
ชาย หญิง
-

ระดับการศึกษาสู งสุ ดของครู
ประจําการ (จํานวน..คน)

อายุเฉลีย ประสบการณ์
ตํากว่า ปริ ญญา ปริ ญญา ปริ ญญา (ปี )
เฉลีย (ปี )
ป.ตรี

ตรี

โท

เอก

-

3
2
J
6

2
2
4

-

43
35
47
41

14
3
18
11

R.J.R ช่วงชั&นที T
จํานวนนักเรี ยน

ชั&น
ชาย
ประถมศึกษาปี ที L
36
ประถมศึกษาปี ที P
41
ประถมศึกษาปี ที I
25
รวม
102
หมายเหตุ : ครู ทีสอนหลายระดับ

จํานวน
ห้องเรี ยน

จํานวนครู ทีสอนป.L- ป.I

ครู ประจําการ ครู อตั ราจ้าง
ชาย
หญิง ชาย หญิง
33
69
2
3
1
42
83
2
2
1
29
54
2
1
3
104
206
6
3
7
1
สอนระดับใดมากทีสุ ดให้นบั รวมในระดับนั&น
หญิง

รวม

ระดับการศึกษาสู งสุ ดของครู
ประจําการ (จํานวน..คน)
อายุเฉลีย ประสบการณ์
(ปี )
เฉลีย (ปี )
ตํากว่า ปริ ญ ปริ ญญา ปริ ญญา
ป.ตรี ญาตรี โท
เอก
4
46
14
2
1
41
14
4
49
20
10
1
45
16

R.J.L ช่วงชั&นที R
จํานวนนักเรี ยน

ชั&น
ชาย
มัธยมศึกษาปี ที J
52
มัธยมศึกษาปี ที T
43
มัธยมศึกษาปี ที R
37
รวม
132
หมายเหตุ : ครู ทีสอนหลายระดับ

จํานวน
ห้องเรี ยน

จํานวนครู ทีสอนม.J- ม.R

ครู ประจําการ
ชาย หญิง
37
89
2
T
25
68
2
2
2
28
65
2
2
2
90
222
I
4
6
สอนระดับใดมากทีสุ ดให้นบั รวมในระดับนั&น
หญิง

รวม

ครู อตั ราจ้าง
ชาย หญิง
-

ระดับการศึกษาสู งสุ ดของครู
ประจําการ (จํานวน..คน)
อายุเฉลีย ประสบการณ์
ตํากว่า ปริ ญ ปริ ญญา ปริ ญญา
(ปี )
เฉลีย (ปี )
ป.ตรี ญาตรี โท
เอก
2
P4
T9
3
1
41
11
2
2
48
23
7
3
48
21

R.J.P ช่วงชั&นที ๔
จํานวนนักเรี ยน

ชั&น
ชาย
มัธยมศึกษาปี ที L
มัธยมศึกษาปี ที P
มัธยมศึกษาปี ที I
รวม
หมายเหตุ : ครู ทีสอนหลายระดับ
R.J.I รวมทั&งโรงเรี ยน

ชาย
ระดับอนุบาล
ช่วงชั&นที J ป.J-ป.R
ช่วงชั&นที T ป.L-ป.6
ช่วงชั&นที R ม.J-ม.R
ช่วงชั&นที L ม.L-ม.I
รวม

ครู ประจําการ ครู อตั ราจ้าง
ชาย
หญิง ชาย หญิง
สอนระดับใดมากทีสุ ดให้นบั รวมในระดับนั&น
หญิง

รวม

จํานวนนักเรี ยน

ชั&น

94
116
102
132
444

จํานวน
ห้องเรี ยน

จํานวนครู ทีสอนม.J- ม.R

หญิง
64
119
104
90
377

จํานวนครู ทีสอนในแต่ละช่วงชั&น

รวม
158
235
206
222
M21

จํานวน
ห้องเรี ยน ครู ประจําการ
ครู อตั ราจ้าง
ชาย หญิง ชาย หญิง
4
1
5
J
I
2
6
2
I
3
7
1
6
4
6
T2
10
24
2
2

ระดับการศึกษาสู งสุ ดของครู
ประจําการ (คน)
อายุเฉลีย ประสบการณ์
(ปี )
เฉลีย (ปี )
ตํากว่า ปริ ญ ปริ ญญา ปริ ญญา
ป.ตรี ญาตรี โท
เอก
-

ระดับการศึกษาสู งสุ ดของครู
ประจําการ (คน)
อายุเฉลีย ประสบการณ์
ตํากว่า ปริ ญญา ปริ ญญา ปริ ญญา
(ปี )
เฉลีย (ปี )
ป.ตรี
ตรี
โท
เอก
4
3
37
4
6
5
38
13
10
1
46
17
7
3
48
21
27
12
41
14

R.T จํานวนนักเรี ยนจําแนกตามผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่ม/รายวิชา ปี การศึกษา TPP6
จํานวนนักเรี ยนชั&น ป.3
จําแนกตามระดับผลการเรี ยน (69 คน)

กลุ่มสาระ/รายวิชา
1. ภาษาไทย
2. คณิ ตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4.สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
5.ประวัติศาสตร์
6. สุ ขศึกษาและพลศึกษา
7. ศิลปะ
8. การงานอาชีพฯ
9. ภาษาอังกฤษ

จํานวนนักเรี ยนชั&น ป.6
จําแนกตามระดับผลการเรี ยน (53 คน)

จํานวนนักเรี ยนชั&น ม.3
จําแนกตามระดับผลการเรี ยน (52 คน)

4
16

3.5
17

3
12

2.5
13

2
5

1.5
5

1
1

0
-

4
4

3.5
1

3
6

2.5
11

2
10

1.5
10

1
9

0
-

4
16

3.5
12

3
13

2.5
7

2
4

1.5
-

1
-

0
-

36

12

7

7

4

3

-

-

6

7

7

13

12

2

4

-

5

2

6

10

11

4

13

1

4

6

23

19

9

6

2

-

9

3

16

10

7

2

4

-

9

3

7

7

6

11

5

4

5

15

16

18

14

1

-

-

19

17

9

2

3

-

1

-

10

6

6

5

9

10

6

-

20

15

12

8

10

4

-

-

9

14

10

5

6

7

1

-

19

24

11

12

2

1

-

-

23

14

8

3

-

-

3

-

37

1

-

4

2

4

4

-

40

12

9

8

-

-

-

-

9

23

10

5

4

-

-

-

25

12

8

2

2

2

1

-

16

20

19

13

1

-

-

-

32

11

5

-

-

1

2

-

13

10

11

11

2

4

1

-

-

4

7

20

33

5

-

-

8

2

10

12

11

6

2

-

5

7

11

1

7

17

4

-

R.R ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยน ONET ในระดับชั&นประถมศึกษาปี ที 6 มัธยมศึกษาปี ที 3 ปี การศึกษา TPP6 (แนบเอกสาร )
จํานวนนักเรี ยนชัน ป.6
จํานวนนักเรี ยนชัน ม.3
จํานวนนักเรี ยนชัน ม.6
กลุม่ สาระ/รายวิชา
จําแนกตามระดับผลการเรี ยน ( คน )
จําแนกตามระดับผลการเรี ยน (......คน )
จําแนกตามระดับผลการเรี ยน ( 52 คน )
4

3.5

3

1. ภาษาไทย
- 3 12
2. คณิตศาสตร์
- 1 3. วิทยาศาสตร์
- 1 4. สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
- - 1
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
- 6 13
6. ศิลปะ
- 2 8
7. การงานอาชีพฯ
- 6 18
8. ภาษาอังกฤษ
- - ( L = ระดับดีมาก R = ระดับดี T = ระดับพอใช้
R.L ข้อมูลครู และบุคลากร

2.5

2

1.5

1

21 10 2 10 10 17 8
6 19 17 5
11 16 18 2
19 8 2 18 15 3 1
15 7 2 4 13 27 4
J-N = ระดับปรังปรุ ง)

0

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

2
1
-

-

2
3
2
-

15
8
3
10
2
6
1

24
1
18
19
26
16
21
9

9 2
14 33
17 8
19 5
7 6
24 10
16 2
29 12

4
1
6
5
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จํานวน
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ชาย หญิง รวม ตํากว่า ป.ตรี ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
ผูบ้ ริ หารและผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารทีได้รับการแต่งตั&ง
J
J
T
T
ครู ประจําการ (ครู ผชู ้ ่วย/ ครู )
10
24
34
23
11
ครู อตั ราจ้าง/วิทยากรสอนศาสนา/
2
2
4
4
นักการ/ภารโรง/พนักงานขับรถ
1
1
J
3.5 ครู ประจําการ ทีสอนตรงตามวิชาเอก-โท 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.55 สอนตรงตามความถนัด 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.45
ประเภทบุคลากร

อายุเฉลีย
(ปี )
P3
42
38
51

ประสบการณ์
เฉลีย (ปี )
R4
13
3
31

15

R.I ข้อมูลเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนอืนๆ
3.6.1 มีนกั เรี ยนทีมีความบกพร่ องเรี ยนร่ วม - คน
3.6.2 มีนกั เรี ยนทีมีภาวะโภชนาการ
97 คน
3.6.3 มีนกั เรี ยนปั ญญาเลิศ..............................คน
3.6.4 มีนกั เรี ยนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ - คน
3.6.5 จํานวนนักเรี ยนต่อห้อง(เฉลีย)
33 คน
3.6.6 อัตราส่ วน นักเรี ยน : ครู = 30 : 1
3.6.7 จํานวนนักเรี ยนทีลาออกกลางคัน (เฉลีย R ปี ย้อนหลัง)......................คน
3.6.8 สถิติการขาดเรี ยน/เดือน (เฉลียในปี การศึกษาทีผ่านมา)......................คน
3.6.9 จํานวนนักเรี ยนทีทําชือเสี ยงให้โรงเรี ยน
ประเภท ประกวดมหกรรมวิชาการ จํานวน 54 คน ( ดูขอ้ 8 หน้า 21 )
;. ข้ อมูลเกีย' วกับทรัพยากร สื' ออุปกรณ์ แหล่ งเรียนรู้ ภูมิปัญญา งบประมาณ และชุ มชน
;.( ข้ อมูลเกีย' วกับอาคารสถานที'
L.J.J เนื&อที
4 ไร่
83
ตารางวา
L.J.T พื&นทีปลูกสร้างอาคาร......................................................................ไร่ /ตารางวา
L.J.R พื&นทีสนาม/นันทนาการ....................................................................ไร่ /ตารางวา
L.J.L จํานวนอาคารเรี ยนถาวร รวม 4 หลัง
L.J.P จํานวนอาคารเรี ยนชัวคราว รวม.................................................................หลัง
L.J.I จํานวนสนามกีฬา 1 สนาม ได้แก่ สนามบาสเกตบอล
L.J.K จํานวนห้องเรี ยนทั&งหมด 22 ห้อง
L.J.M จํานวนห้องประกอบ
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์
J ห้อง คิดเป็ น
6L
ตารางเมตร
ห้องคอมพิวเตอร์
2 ห้อง คิดเป็ น
112 ตารางเมตร
ห้องนาฏศิลป์
J ห้อง คิดเป็ น
56
ตารางเมตร
ห้องดนตรี
J ห้อง คิดเป็ น
56
ตารางเมตร
ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา
J ห้อง คิดเป็ น
64
ตารางเมตร
ห้องกิจกรรมอืนๆ
J ห้อง คิดเป็ น
P6
ตารางเมตร
ห้องพยาบาล
J ห้อง คิดเป็ น
56
ตารางเมตร
ห้องสมุดJห้อง เฉลียคิดเป็ นJNMตารางเมตร
;.8 ข้ อมูลเกีย' วกับสื' อ อุปกรณ์ เครื' องอํานวยความสะดวก
4.2.1 จํานวนเครื องคอมพิวเตอร์
ทั&งหมด
110 เครื อง
ใช้เพือการเรี ยนการสอน
จํานวน
92
เครื อง
ใช้ในงานบริ หาร
จํานวน
5
เครื อง

ใช้ในงานวิชาการ
จํานวน
3
เครื อง
ใช้ในห้องผลิตสื อ
จํานวน
10
เครื อง
ใช้ Internet ได้
จํานวน
110 เครื อง
4.2.2 จํานวนเครื องถ่ายเอกสาร
จํานวน
T
เครื อง
4.2.3 จํานวนเครื องเล่น วิดีโอ/ซี ดี
จํานวน
P
เครื อง
4.2.4 จํานวนเครื องโทรสาร
จํานวน
J
เครื อง
4.2.5 จํานวนโทรทัศน์
จํานวน
TI
เครื อง
4.2.6 จํานวนวิทยุ
จํานวน
L
เครื อง
;.6 ข้ อมูลเกีย' วกับภูมิปัญญาและแหล่ งเรี ยนรู้
4.3.1 จํานวนหนังสื อในห้องสมุด
L,RMI เล่ม
4.3.2 หนังสื อในห้องสมุดสื บค้นด้วยระบบ หมวดหมู่สาระการเรี ยนรู ้
4.3.3 มีแหล่งข้อมูลทีสื บค้นทาง Internet ได้
92
เครื อง
คิดสัดส่ วนจํานวนนักเรี ยน : เครื อง =
JIN :
เครื อง
L.R.L แหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกโรงเรี ยน
แหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน
สถิติการใช้
แหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกโรงเรี ยน
สถิติการใช้
จํานวนครั&ง/ปี
จํานวนครั&ง/ปี
ชือแหล่งเรี ยนรู ้
ชือแหล่งเรี ยนรู ้
J. ห้องคอมพิวเตอร์
ทุกวันเปิ ดเรี ยน
J. วัดเทียนดัด
890
T. ห้องดนตรี
ทุกวันเปิ ดเรี ยน
T. แม่น& าํ ท่าจีน
90
R. ห้องกีฬา
ทุกวันเปิ ดเรี ยน
R. สวนกล้วยไม้ใกล้โรงเรี ยน
20
ฯลฯ
L.R.P มีภูมิปัญญาท้องถิน T คน
J) ชือ-สกุล พระชัยยุทธ ฐานุตฺตโม
ภูมิปัญญาด้าน ศาสนา
T) ชือ-สกุล นายชัยศรี ลิ&มรักษา
ภูมิปัญญาด้าน กีฬา
;.; ข้ อมูลงบประมาณ (ทีใช้จ่ายจริ งปี งบประมาณ พ.ศ................................(ระบุปีล่าสุ ด )
L.L.J ค่าใช้จ่ายรวมทั&งสิ& น...................................................................... บาท ทีสําคัญมีดงั นี&
J) เงินเดือนบุคลากร ....................................................................................บาท
- ครู ประจําการ...............................................................................บาท
- ครู อตั ราจ้าง..................................................................................บาท
- ลูกจ้างชัวคราว..............................................................................บาท
2) ค่าสาธารณู ปโภค ..................................................................................บาท

3) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ .......................................................................บาท
L) ค่าบํารุ งการกุศล/ชุมชน .........................................................................บาท
5) ค่าพัฒนาบุคลากร ................................................................................. บาท
6) ค่าใช้จ่ายของห้องสมุด.............................................................................บาท
7) อืน ๆ (ระบุ)............................................................................................. บาท
L.L.T รายได้ รวมทั&งสิ& น........................................................................ บาท ทีสําคัญมีดงั นี&
1) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐ...............................................................บาท
2) เงินงบประมาณจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน........................................บาท
3) เงินบริ จาค ..................................................................................................บาท
4) อืน ๆ (ระบุ).................................................................................................บาท
;.9 ข้ อมูลชุ มชน
L.P.J สภาพชุมชนรอบบริ เวณโรงเรี ยนมีลกั ษณะ เป็ นชุมชนกึงเมืองเป็ นทีเจริ ญ
L.P.T จํานวนประชากรประมาณ
RM,NNN
คน
L.P.R จํานวนเด็กในวัยเรี ยน
LMQ
คน
L.P.L อาชีพสําคัญ รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
L.P.P ศาสนา พุทธ คริ สต์
L.P.I รายได้เฉลียต่อครอบครัว ต่อปี PN,NNN บาท
L.P.K โอกาสของสถานศึกษากับความร่ วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน ผูป้ กครองส่ วนมากมีฐานะ
ค่อนข้างขาดแคลนแต่ก็ให้ความร่ วมมือกับโรงเรี ยนเป็ นอย่างดีเท่าทีจะทําได้
4.5.8 ข้อจํากัดของสถานศึกษากับความร่ วมมือของชุมชน -

9. โครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษา /จํานวนชั' วโมงทีจ' ัดให้ เรียนต่ อปี /ระบบการเรี ยนรู้ ที'เน้ นเป็ นพิเศษ
P.J การจัดสัดส่ วนสาระการเรี ยนรู ้และเวลาเรี ยนทุกชั&นปี ดังแสดงในตารางต่อไปนี&

โครงสร้ างเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้/กิจกรรม

ระดับประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สั งคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
ศาสนาศีลธรรม
หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม และ
การดําเนิ นชีวติ ในสังคม
เศรษฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ภาษาต่ างประเทศ
รวมเวลาเรียน ( พืน# ฐาน )

ป.1
200
200
80
120
40

ป.2
200
200
80
120
40

ป.3
200
200
80
120
40

ป.4
160
160
80
120
40

ป.5
160
160
80
120
40

ป.6
160
160
80
120
40

80

80

80

80

80

80

80
80
40
40
840

80
80
40
40
840

80
80
40
40
840

80
80
80
80
840

80
80
80
80
840

80
80
80
80
840

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

120

120

120

120

120

รายวิชา/กิจกรรมทีสถานศึกษาจัด
เพิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาเรี ยนทั&งหมด

ปี ละ 40ชัวโมง
1,000 ชัวโมง/ปี

โครงสร้ างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สั งคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
ศาสนาศีลธรรม จริ ยธรรม
หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชี วติ
ในสังคม
เศรษฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ภาษาต่ างประเทศ
รวมเวลาเรียน ( พืน# ฐาน )
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชา/กิจกรรมทีส' ถานศึกษาจัดเพิม' เติมตามความ
พร้ อมและจุดเน้ น
รวมเวลาเรียนทั#งหมด

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ม.1
120 (3นก.)
120 (3นก.)
120 (3นก.)
160 (4นก.)
40 (1นก.)

ม.2
120 (3นก.)
120 (3นก.)
120 (3นก.)
160 (4นก.)
40 (1นก.)

ม.3
120 (3นก.)
120 (3นก.)
120 (3นก.)
160 (4นก.)
40 (1นก.)

120 (3นก.)

120 (3นก.)

120 (3นก.)

80 (2นก.)
80 (2นก.)
80 (2นก.)
120 (3นก.)
880 (22นก)

80 (2นก.)
80 (2นก.)
80 (2นก.)
120 (3นก.)
880 (22นก)

80 (2นก.)
80 (2นก.)
80 (2นก.)
120 (3นก.)
880 (22นก)

120

120

120

ปี ละ 200 ชั' วโมง
1,200 ชั' วโมง/ปี

P.T จํานวนชัวโมงทีจัดให้เรี ยนต่อปี เท่ากับ J,NNN - J,TNN ชัวโมง
P.R ระบบการเรี ยนรู ้ทีเน้นเป็ นพิเศษ คือ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการฝึ กปฏิบตั ิเน้นจริ ยธรรม คุณธรรม และ
ระเบียบวินยั
P.L รายละเอียดอืน ๆ -

:. ข้ อมูลแผนยุทธศาสตร์ /ธรรมนูญโรงเรียน
I.J แผนกลยุทธของสถานศึกษา (วิธีการจัดทําแผน/และสาระของแผน)
วิธีการจัดทําแผน
ในการดําเนินการโรงเรี ยนใช้กระบวนการการมีส่วนร่ วมจากหลายฝ่ ายและกระบวนการ P – D – C –A
ในการกํากับและติดตามผล โดยมีวธิ ี การจัดทําดังนี&
J. ประชุมคณะครู ท& งั โรงเรี ยนเพือวางแผนในการจัดทํา
T. นําผลจากการประชุมมาดําเนินการตามขั&นตอน โดยดําเนินการอย่างเป็ นระบบคือ
- นําผลจากการประเมินมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพือดูความเข้มแข็งและอ่อนแอขององค์ประกอบใน
การจัดการศึกษาซึ งเกียวกับครู บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที กระบวนการบริ หารและการ
จัดการ
- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ งมีอิทธิ พลต่อการจัดการศึกษาซึ งได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ประชากร ระบบสื อสาร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
R. ติดตามผลการปฏิ บตั ิตามกลยุทธทีวางไว้โดยการประชุ มและบันทึกการประชุ มเพือทราบความเคลือนไหว
ของแผนให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
L. สรุ ปผลการดําเนินงานเป็ นระยะเพือแก้ไขและปรับปรุ งให้เหมาะสม
สาระของแผน
เป็ นแผนระยะกลาง มีระยะกําหนดเวลาดําเนิ นการ R ปี สาระของแผน วิเคราะห์สภาพปั จจุบนั ปั ญหา
แล้วนํามากําหนดเป็ นวิสัยทัศน์ พันธกิ จ ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิ บตั ิ การ ซึ งเป็ น
เป้ าหมายทั&งเชิ งคุณภาพและปริ มาณ โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาให้ผูเ้ รี ยน ดี เก่ง มีสุข และสอดคล้อง
แผนการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษาชาติ
I.T แผนประจําปี ของสถานศึกษา(วิธีการจัดทําแผน/และสาระของแผน)
วิธีการจัดทําแผน
J. ประชุมครู ท& งั โรงเรี ยนเพือวางแผนในการจัดทํา
T. ดําเนิ นการจัดทําแผนประจําปี กําหนดระยะเวลา การติ ดตามผลการดําเนิ นงานโครงการต่าง ๆ ของ
แผนงาน L แผนงาน ผูร้ ับผิดชอบ
R. ติดตามการปฏิบตั ิงานตามแผนประจําปี บันทึกการประชุม เพือดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามแผน
L. สรุ ปผลการดําเนินงาน
สาระของแผน
กําหนดการดําเนิ นการ ระยะเวลาของการดําเนิ นการ โครงการและกิจกรรมของแต่ละพันธกิ จ สรุ ปผล
และกําหนดการประเมินผล คําสังแต่งตั&งคณะกรรมการต่าง ๆ
I.R เป้ าหมายการดําเนิ นงานตามแผนประจําปี

เพื อการพัฒนาโรงเรี ยนไปสู่ ก ารจัดการศึ ก ษาที มี คุ ณภาพและเป้ า ประสงค์ตามแผนพัฒนาการศึ ก ษา
สามารถดําเนิ นงานไปได้ตามหมายกําหนด สามารถแก้ไขปรับปรุ ง เมือโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ได้ผลตาม
วัตถุประสงค์ทีวางไว้และเพิมเติมเมือพบว่าควรดําเนินการต่อไป
J. การดําเนินการด้ านการประกันคุณภาพภายใน
K.J การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
สถานศึ ก ษามี ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพมาโดยตลอด เมื อสํา นัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณ ภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) ได้มีการประเมินคุ ณภาพตามมาตรฐาน โรงเรี ยนได้นาํ ผลการประเมิ นของทั&งสอง
หน่วยงานมาพัฒนาปรับปรุ งโดยได้ศึกษาถึงปั ญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
K.T การติดตามคุณภาพของสถานศึกษา
ในการติดตามคุณภาพมีการติดตามหลายวิธี ซึ งได้แก่
J. ผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนทั&งประเมินโดยใช้เครื องมือของโรงเรี ยนผลสัมฤทธิq ระดับชาติ
T. นิเทศการเรี ยนการสอนเพือติดตามการจัดการเรี ยนการสอน
R. สังเกตและสัมภาษณ์บุคลากรหลาย ๆ ฝ่ าย ในด้านระเบียบวินยั และการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ และ
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมในการติดตามคุณภาพนี&
K.R การประเมินคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน ประกอบด้วยการประเมิน T ระดับคือ
1. ระดับการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วยการประเมิน T ส่ วนคือ
- ส่ วนที' 1 การประเมินมาตรฐานการศึกษา โดยยึดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี& ตามประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทย ทีกําหนดให้เป็ นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
มีจาํ นวน 24 มาตรฐาน 10L ตัวบ่งชี& แบ่งเป็ นมาตรฐาน ด้านปั จจัย มาตรฐานด้านกระบวนการ และมาตรฐาน
ด้านผลผลิต ดังนี&
1. มาตรฐานด้านปั จจัย
จํานวน 5 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งชี&
2. มาตรฐานด้านกระบวนการ
จํานวน 8 มาตรฐาน 40 ตัวบ่งชี&
R. มาตรฐานด้านผลผลิต ( ผูเ้ รี ยนและชุมชน) จํานวน 11 มาตรฐาน 4N ตัวบ่งชี&
- ส่ วนที' 8 การพัฒนาการของผู้เรี ยน
เป็ นการประเมิ นพัฒนาการผูเ้ รี ยนทั&ง L ด้าน คื อ ด้านร่ างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้าน
สติ ปัญญา โดยประเมิ นในชั&นอนุ บาล J , T โดยมี เครื องมื อ วิธีการและหลักเกณฑ์ ตามที กรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถินกําหนด
8. ระดับการศึกษาขั#นพืน# ฐาน ประกอบด้วยการประเมิน T ส่ วน คือ
- ส่ วนที' 1 การประเมินมาตรฐานการศึกษา โดยยึดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี& ตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย ทีกําหนดให้เป็ นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน มี

จํานวน 24 มาตรฐาน 106 ตัวบ่งชี& แบ่งเป็ นมาตรฐาน ด้านปั จจัย มาตรฐานด้านกระบวนการ และมาตรฐานด้าน
ผลผลิต ดังนี&
1. มาตรฐานด้านปั จจัย
จํานวน 5 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งชี&
2. มาตรฐานด้านกระบวนการ
จํานวน 8 มาตรฐาน 40 ตัวบ่งชี&
3. มาตรฐานด้านผลผลิต ( ผูเ้ รี ยนและชุมชน) จํานวน 11 มาตรฐาน 42 ตัวบ่งชี&
- ส่ วนที' 2 การประเมินความสามารถทางการเรี ยน เป็ นการประเมิน 8 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ และ
กลุ่มเสริ มสร้างศักยภาพผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย
1. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
2. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
3. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
4. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
5. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
7. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
8. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดยประเมินในช่วงชั&นที 1 (ชั&นประถมศึกษาปี ที 2 ) ช่วงชั&นที 2 ( ชั&นระถมศึกษาปี ที 5) ช่วงชั&นที 3 (ชั&น
มัธยมศึกษาปี ที 2 )
ทั&ง T ระดับทั&งปฐมวัย และการศึกษาขั&นพื&นฐาน ใช้เกณฑ์การประเมิน L ระดับคุณภาพ ดังนี&
- ระดับ L
หมายถึง
ระดับคุณภาพดีมาก
- ระดับ R
หมายถึง
ระดับคุณภาพดี
- ระดับ T
หมายถึง
ระดับคุณภาพพอใช้
- ระดับ J
หมายถึง
ระดับคุณภาพปรับปรุ ง
และรายงานการประเมินคุ ณภาพการศึกษาไปยังกองการศึกษา เทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ ผลทีได้จากการ
ประเมิน โรงเรี ยนนํามาวิเคราะห์ หาสาเหตุ ปั ญหาและดําเนิ นการแก้ไข ปรับปรุ งต่อไป ส่ วนทีดี จะได้รับการ
พัฒนาให้ดียงขึ
ิ &น
L. ข้ อมูลเกีย' วกับเกียรติยศ ชื' อเสี ยง และจุดเด่ นเฉพาะที'สําคัญของสถานศึกษา
M.J เกียรติยศ ชือเสี ยง และจุดเด่นเฉพาะทีสําคัญของสถานศึกษา (ย้อนหลังไม่เกิน R ปี พร้อมระบุรายละเอียด
ว่าดีเด่นอย่างไร
1) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชย จํานวน 5 รางวัล จากการ
ประกวดเรี ยงความตามโครงการรักแม่ รักษ์แม่น& าํ โดย นายชาญชัย ชัยรุ่ งเรื อง รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็ นผูม้ อบ
2) ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดกลอนสดเนื องในเทศกาลอาหาร ผลไม้ และของดีจงั หวัดนครปฐม
ณ ลานองค์พระปฐมเจดีย ์

3) ได้รับเหรี ยญรางวัลประเภทต่างๆ จากการประกวดมหกรรมวิชาการเทศบาลภาคกลาง ครั&งที 9ระหว่าง
วันที J9 – 2J มิถุนายน TPP6 ณ เทศบาลตําบลปลายทอง จังหวัดนนทบุรี ดังต่อไปนี&
- ได้รับรางวัลเหรี ยญทองยอดเยียม ประเภทคัดลายมือ ระดับช่วงชั&นที 2
- ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดง ประเภทคัดลายมือ ระดับช่วงชั&นที 3
- ได้รับรางวัลเหรี ยญทอง ประเภทคัดลายมือ ระดับช่วงชั&นที 1
- ได้รับรางวัลเหรี ยญเงิน ประเภทกล่าวสุ นทรพจน์(ภาษาไทย) ระดับช่วงชั&นที 3
- ได้รับรางวัลเหรี ยญทอง ประเภทกล่าวสุ นทรพจน์(ภาษาอังกฤษ) ระดับช่วงชั&นที 2
- ได้รับรางวัลเหรี ยญเงิน ประเภทประดิษฐ์ใบตอง ระดับช่วงชั&นที 2
- ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดง ประเภทร้องเล่นเต้นแดนเซอร์ ระดับช่วงชั&นปฐมวัย
- ได้รับรางวัลเหรี ยญทอง ประเภทวาดภาพระบายสี ระดับช่วงชั&นปฐมวัย
- ได้รับรางวัลเหรี ยญเงิน ประเภทโครงงานสังคมศึกษาฯ ระดับช่วงชั&นที T
- ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดง ประเภทโครงงานคณิ ตศาสตร์ ระดับช่วงชั&นที R
- ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดง ประเภทประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ ระดับช่วงชั&นที R
- ได้รับรางวัลเหรี ยญทอง ประเภทวาดภาพระบายสี ระดับช่วงชั&นที R
- ได้รับรางวัลเหรี ยญเงิน ประเภทการทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับช่วงชั&นที T
- ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดง ประเภทการสร้างโฮมเพจ ระดับช่วงชั&นที R
R) ได้รับเหรี ยญรางวัลเหรี ยญทองยอดเยียม ประเภทคัดลายมือ ระดับช่วงชั&นที T
ระดับประเทศ ทีเมืองทองธานี ปี พ.ศ.TPPI
4) ได้รับเหรี ยญรางวัลประเภทต่างๆ จากการประกวดมหกรรมวิชาการเทศบาลภาคกลาง ครั&งที 7 ระหว่าง
วันที J7 – J9 มิถุนายน TPP4 ณ ลานองค์พระปฐมเจดีย ์ จังหวัดนครปฐม ดังต่อไปนี&
- ได้รับรางวัลเหรี ยญทองจากการประกวดกล่าวสุ นทรพจน์ภาษาไทย ระดับช่วงชั&นที 3
- ได้รับรางวัลเหรี ยญเงินจากการประกวดกล่าวสุ นทรพจน์ภาษาไทย ระดับช่วงชั&นที 2
- ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดงจากการประกวดกล่าวสุ นทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับช่วงชั&นที 2
- ได้รับรางวัลเหรี ยญเงินจากการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั&นปฐมวัย
- ได้รับรางวัลเหรี ยญเงินจากการประกวดประดิษฐ์จากใบตอง ระดับช่วงชั&นที 2
- ได้รับรางวัลเหรี ยญทองจากการประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ ระดับช่วงชั&นที 3
- ได้รับรางวัลเหรี ยญเงินจากการประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ ระดับช่วงชั&นที 2
- ได้รับรางวัลเหรี ยญเงินจากการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับช่วงชั&นที 3
- ได้รับรางวัลเหรี ยญทองจากการประกวดประดิษฐ์พานบายศรี ระดับช่วงชั&นที 3
- ได้รับรางวัลเหรี ยญเงินจากการประกวดประดิษฐ์ของเหลือใช้ ระดับช่วงชั&นที 3
- ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดงจากการประกวดคัดลายมือ ระดับช่วงชั&นที 3
- ได้รับรางวัลเหรี ยญทองจากการประกวดปั& นดินนํ&ามัน ระดับช่วงชั&นปฐมวัย
- ได้รับรางวัลเหรี ยญเงินจากการประกวดแข่งขันความเป็ นเลิศทางวิชาการ ระดับช่วงชั&นที 1

- ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดงจากการประกวดแข่งขันความเป็ นเลิศทางวิชาการ ระดับช่วงชั&นที 2
- ได้รับรางวัลเหรี ยญเงินจากการประกวดคัดลายมือ ระดับช่วงชั&นที 2
- ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดงจากการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับช่วงชั&นที 1
- ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดงจากการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับช่วงชั&นที 2
- ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดงจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั&นที 2
- ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดงจากการประกวดทักษะคอมพิวเตอร์ Homepage ระดับช่วงชั&นที 3
- ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดงจากการประกวดทักษะคอมพิวเตอร์ Word TNNR ระดับช่วงชั&นที 3
- ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดงจากการประกวดทักษะคอมพิวเตอร์ Excel TNNR ระดับช่วงชั&นที 3
3) ได้รับเหรี ยญรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากการแข่งขันคัดลายมืองานมหกรรมวิชาการท้องถิน ครั&ง
ที 8 ระหว่างวันที 3 - 5 สิ งหาคม TP55 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
M.T การเข้าร่ วมโครงการนําร่ องหรื อโครงการทดลองต่างๆ
……………………………………………………………………………………………………………………
N. ข้ อมูลอื'น ๆ ทีน' ่ าสนใจ หรื อเป็ นเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………

บทที' 2
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน ประกอบด้วยการประเมิน 2 ระดับ คือ
(. ระดับการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วยการประเมิน T ส่ วน คือ
- ส่ วนที' 1 การประเมินมาตรฐานการศึกษา โดยยึดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี& ตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย ทีกําหนดให้เป็ นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน มี
จํานวน 24 มาตรฐาน 104 ตัวบ่งชี& แบ่งเป็ นมาตรฐาน ด้านปั จจัย มาตรฐานด้านกระบวนการ และมาตรฐานด้าน
ผลผลิต ดังนี&
1. มาตรฐานด้านปั จจัย
จํานวน 5 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งชี&
2. มาตรฐานด้านกระบวนการ
จํานวน 8 มาตรฐาน 40 ตัวบ่งชี&
3. มาตรฐานด้านผลผลิต ( ผูเ้ รี ยนและชุมชน)
จํานวน 11 มาตรฐาน 40 ตัวบ่งชี&
- ส่ วนที' 8 การพัฒนาการของผู้เรียน
เป็ นการประเมินพัฒนาการผูเ้ รี ยนทั&ง L ด้าน คือ ด้านร่ างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา โดยประเมินในชั&นอนุบาล J และ T โดยมีเครื องมือ วิธีการและหลักเกณฑ์ ตามทีกรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถินกําหนด
8. ระดับการศึกษาขั#นพืน# ฐาน ประกอบด้วยการประเมิน T ส่ วน คือ
- ส่ วนที' 1 การประเมินมาตรฐานการศึกษา โดยยึดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี& ตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย ทีกําหนดให้เป็ นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน มี
จํานวน 24 มาตรฐาน 106 ตัวบ่งชี& แบ่งเป็ นมาตรฐาน ด้านปั จจัย มาตรฐานด้านกระบวนการ และมาตรฐานด้าน
ผลผลิต ดังนี&
1. มาตรฐานด้านปั จจัย
จํานวน 5 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งชี&
2. มาตรฐานด้านกระบวนการ
จํานวน 8 มาตรฐาน 40 ตัวบ่งชี&
3. มาตรฐานด้านผลผลิต ( ผูเ้ รี ยนและชุมชน)
จํานวน 11 มาตรฐาน 42 ตัวบ่งชี&
- ส่ วนที' 2 การพัฒนาการของผูเ้ รี ยน เป็ นการประเมิน 4 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และกลุ่มเสริ มสร้าง
ศักยภาพผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย
1. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
2. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
3. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
4. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสา และวัฒนธรรม
5. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษา และพลศึกษา
6. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ

7. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
โดยประเมินในช่วงชั&นที 1 (ชั&นประถมศึกษาปี ที 3 ) ช่วงชั&นที 2 ( ชั&นระถมศึกษาปี ที 6) และ ช่วงชั&นที 3
(ชั&นมัธยมศึกษาปี ที 3 )
ทั&ง T ระดับทั&งปฐมวัย และการศึกษาขั&นพื&นฐาน ใช้เกณฑ์การประเมิน L ระดับคุณภาพ ดังนี&
- ระดับ L
หมายถึง ระดับคุณภาพดีมาก
- ระดับ R
หมายถึง ระดับคุณภาพดี
- ระดับ T
หมายถึง ระดับคุณภาพพอใช้
- ระดับ J
หมายถึง ระดับคุณภาพปรับปรุ ง
เครื' องมือในการประเมิน
เครื องมือประเมินมาตรฐานการศึกษาขั&นพื&นฐานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน มี TL
มาตรฐาน JNI ตัวบ่งชี& แบ่งออกเป็ น R ชุด คือ
ชุ ดที' ( ประเมินด้านปั จจัยทางการศึกษา มีจาํ นวน P มาตรฐาน TL ตัวบ่งชี& (ม.J – P)
ชุ ดที' 8 ประเมินด้านกระบวนการทางการศึกษา มีจาํ นวน 8 มาตรฐานLN ตัวบ่งชี& (ม. I – JR)
ชุ ดที' 6 ประเมินด้านผลผลิต (ผูเ้ รี ยนและชุมชน)มีจาํ นวนJJ มาตรฐาน LT ตัวบ่งชี& (ม.JL – TL)
ในการดําเนินการประเมินคุณภาพ โดยใช้เครื องมือประเมินคุณภาพการศึกษาดังกล่าว ต้องคํานึงถึงวิธีการ
และเกณฑ์การประเมินและการแต่งตั&งคณะกรรมการประเมินตามรายละเอียด ดังต่อ ไปนี&
วิธีการและเกณฑ์ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั#นพืน# ฐาน
การจําแนกผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าได้มาตรฐานหรื อไม่ พิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี&
(. การประเมินอิงเกณฑ์ ให้พิจารณาตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี& และเกณฑ์การพิจารณาทีกําหนด โดยจะมีการ
สรุ ปผลการประเมินทั&งในระดับตัวบ่งชี& และระดับมาตรฐาน
(.( การประเมินในระดับตัวบ่ งชี# ให้พิจารณาจากร้อยละเฉลียตามเกณฑ์พิจารณาในแต่ละตัวบ่งชี&
เป็ น L ระดับ คือ
เกณฑ์ การพิจารณา
ระดับคุณภาพ
ร้อยละเฉลียตามเกณฑ์พิจารณาตํากว่าร้อยละ PN
ปรับปรุ ง
ร้อยละเฉลียตามเกณฑ์พิจารณาระหว่างร้อยละ PN - KL
พอใช้
ร้อยละเฉลียตามเกณฑ์พิจารณา ระหว่างร้อยละ KP – MQ
ดี
ร้อยละเฉลียตามเกณฑ์พิจารณาตั&งแต่ร้อยละ QN ขึ&นไป
ดีมาก

(.8 การประเมินในระดับมาตรฐาน ให้พิจารณาจากค่าเฉลียของระดับคุณภาพตัวบ่งชี&ในแต่ละมาตรฐาน
เป็ น L ระดับ คือ

เกณฑ์ การพิจารณา
ค่าเฉลียของระดับคุณภาพตัวบ่งชี& ตํากว่าหรื อเท่ากับ J.KL
ค่าเฉลียของระดับคุณภาพตัวบ่งชี& ระหว่าง J.KP – T.KL
ค่าเฉลียของระดับคุณภาพตัวบ่งชี& ระหว่าง T.KP – R.LQ
ค่าเฉลียของระดับคุณภาพตัวบ่งชี& ระหว่าง R.PN – L.NN

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ดีมาก

8. การประเมินอิงสถานศึกษา ให้พิจารณาจากการทีสถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะและพัฒนาการ
ของสถานศึกษา ตลอดจนมีผลการดําเนินงานบรรลุมาตรฐาน / เป้ าหมายตามแผนของสถานศึกษา รวมทั&งการมี
ความตระหนักในความสําคัญและความพยายามในการพัฒนาสู่ มาตรฐานของสถานศึกษา มีวธิ ี การพิจารณา และ
การสรุ ปผลการพิจารณา ดังนี&
2.1 มิติในการพิจารณา พัฒนาการของคุณภาพการศึกษาและ การบรรลุมาตรฐาน / เป้ าหมายตามแผนของ
สถานศึกษา ดังนี&
บรรลุมาตรฐาน / เป้ าหมายตามแผนของสถานศึกษา
พัฒนาการของคุณภาพ
การศึกษา
บรรลุ
ไม่ บรรลุ
มี
ดีมาก (L)
ดี (R)
มีความตระหนักและความพยายาม
พอใช้ (T)
มีความตระหนักและความพยายามยังไม่เด่นชัด
ไม่มี
พอใช้ (T)
ปรับปรุ ง (J)
8.8 วิธีการพิจารณา ได้ให้ความหมายของพัฒนาการ และ การบรรลุมาตรฐาน / เป้ าหมาย ตามแผนของ
สถานศึกษา ดังนี&
มีพฒั นาการของคุณภาพการศึกษา หมายถึง การทีสถานศึกษาได้ดาํ เนินการตามข้อเสนอแนะของ สมศ.
และผลการประเมินในรอบทีสอง (เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์) สู งกว่าผลประเมินรอบแรก หรื อ มีผล
ประเมินทั&งในรอบแรกและรอบทีสองไม่ตากว่
ํ าระดับดี
ไม่มีพฒั นาการของคุณภาพการศึกษา หมายถึง การทีสถานศึกษาไม่ได้ดาํ เนินการตามข้อเสนอแนะของ
สมศ. และผลการประเมินในรอบทีสอง (เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์) ตํากว่าผลประเมินรอบแรก หื อผล
ประเมินและรอบทีสองตํากว่าระดับดี และ ไม่แตกต่างกัน

บรรลุมาตรฐานหรื อเป้ าหมายตามแผน หมายถึง สถานศึกษามีความสําเร็ จในการปฏิบตั ิ สามารถบรรลุ
มาตรฐานหรื อเป้ าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนาผูเ้ รี ยน หรื อ ครู หรื อคุณภาพการจัดการศึกษาใน
แต่ละมาตรฐาน โดยนําผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกไปใช้วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และมีหลักฐานแสดงความตระหนักในความสําคัญ และความพยายามในการปฏิบตั ิเพือการพัฒนาสู่ มาตรฐานของ
สถานศึกษา
ไม่บรรลุมาตรฐานหรื อเป้ าหมายตามแผน หมายถึง สถานศึกษายังไม่ประสบความสําเร็ จในการปฏิบตั ิ ไม่
สามารถบรรลุมาตรฐานหรื อเป้ าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนาผูเ้ รี ยน หรื อ ครู หรื อคุณภาพการจัด
การศึกษาในแต่ละมาตรฐาน โดยไม่คาํ นึงถึงความตระหนักในความสําเร็ จและความพยายามในการปฏิบตั ิเพือการ
พัฒนาสู่ มาตรฐานของสถานศึกษา
8.6 การสรุ ปผลการประเมินอิงสถานศึกษา มีระดับของมาตรฐาน และคะแนน ดังนี&
คําอธิบาย
ไม่มีพฒั นาการของคุณภาพการศึกษาและไม่บรรลุมาตรฐาน / เป้าหมายตามแผน
ไม่มีพฒั นาการของคุณภาพการศึกษาแต่บรรลุมาตรฐาน / เป้าหมายตามแผน หรื อมีพฒั นา
การของคุณภาพการศึกษา แต่ไม่บรรลุมาตรฐาน / เป้าหมายตามแผน และหลักฐานแสดง
ความตระหนักในความสําคัญและความพยายามในการปฏิบตั ิอย่างไม่เด่นชัด
มีพฒั นาการของคุณภาพการศึกษา และมีหลักฐานแสดงความตระหนักในความสําคัญและ
ความพยายามในการปฏิบตั ิอย่างเด่นชัด แต่ไม่บรรลุมาตรฐาน / เป้าหมายตามแผน
มีพฒั นาการของคุณภาพการศึกษา และบรรลุมาตรฐาน / เป้าหมายตามแผน

ระดับ

คะแนน

ปรับปรุ ง J คะแนน
พอใช้

T คะแนน

ดี

R คะแนน

ดีมาก

L คะแนน

การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับมาตรฐาน
ให้เฉลียผลประเมินระดับมาตรฐานแบบอิงเกณฑ์ และแบบอิงสถานศึกษา ถ้าได้ค่าเฉลียของ
ผลประเมิน 2.75 จากระบบ L คะแนน แสดงว่า สถานศึกษามีผลการจัดการศึกษาในมาตรฐานนั&น ๆ ทีได้
มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่ วนท้องถินต้นสังกัด จะให้การรับรองคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานนั&น ๆ
ของสถานศึกษา
การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
ในการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิน สถานศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี&
J. สถานศึกษามีค่าเฉลียผลประเมินคุณภาพภายนอก ไม่ตากว่
ํ าระดับ ดี ( T.KP ในระบบ L คะแนน)
T. สถานศึกษามีค่าเฉลียของผลประเมินในระดับ ดีข& ึนไปไม่ตากว่
ํ า R ใน L ของมาตรฐานทีประเมิน
กล่าวคือ ได้ระดับดีข& ึนไป มีตากว่
ํ า JM มาตรฐาน ใน TL มาตรฐาน
R. สถานศึกษาไม่มีผลประเมินคุณภาพภายนอกของมาตรฐานอยูใ่ นระดับปรับปรุ ง
การแต่ งตั#งคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้ วยคณะบุคคลดังนี#

1.1 ระดับสถานศึกษา
ให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการสถานศึกษา หรื อ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เป็ นผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง แล้วรายงานผล
ไปยัง คณะกรรมการประเมินระดับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน เพือประเมินให้การรับรองต่อไป
หน้ าทีค' ณะกรรมการระดับสถานศึกษา
(1) กําหนดแผนการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
(2) จัดทําและบริ หารการใช้คู่มือ และแบบประเมินชุดต่างๆ ให้เพียงพอ ตามความจําเป็ น
(3) ดําเนินการประชุมชี&แจงครู และผูเ้ กียวข้องให้เข้าใจแนวทางการประเมิน
(4) ดําเนินการประเมินตามแผน
(5) ประมวลสรุ ปและวิเคราะห์ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
(6) จัดทํารายงานประเมินตนเอง เพือรายงานหน่วยงานต้นสังกัด สาธารณชน และผูเ้ กียวข้อง
1.2 ระดับเทศบาล ประกอบด้ วย
(J) ผูอ้ าํ นวยการสํานัก / กองการศึกษา
เป็ นประธาน
(T) รองผูอ้ าํ นวยการสํานัก / กองการศึกษา
เป็ นรองประธาน
(R) หัวหน้างาน/ฝ่ ายโรงเรี ยน
เป็ นกรรมการ
(L) ศึกษานิเทศก์ หรื อผูท้ าํ หน้าทีทุกคน
เป็ นกรรมการ
(5) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั&นพื&นฐาน
เป็ นกรรมการ
(6) ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
เป็ นกรรมการ
(7) รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาหรื อผูท้ าํ หน้าที
เป็ นกรรมการ
(8) ศึกษานิเทศก์ / หรื อผูท้ าํ หน้าที
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
หน้ าทีค' ณะกรรมการระดับเทศบาล
(J) กําหนดแผนการประเมินภายในสถานศึกษาในภาพรวมของเทศบาล
(T) อํานวยการจัดทําและบริ หารการใช้คู่มือและแบบประเมินชุดต่าง ๆ ให้แก่สถานศึกษาตามความจําเป็ น
(R) ส่ งเสริ ม สนับสนุน กระตุน้ ให้สถานศึกษาดําเนินการประเมินตนเองไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(L) ดําเนินการสรุ ปและวิเคราะห์ผลการประเมินในภาพรวมของเทศบาล

บทที' 3
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ด้ านปัจจัยทางการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับขั#นพืน# ฐาน
มาตรฐานที' ( ครู มีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที'รับผิดชอบ หมั'นพัฒนาตนเอง เข้ ากับชุ มชนได้ ดี
และมีครู พอเพียง (สพฐ.N) (สมศ.L)
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที J
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี&
ผลสําเร็ จ
L
R T J
J.J มีคุณธรรมจริ ยธรรม และปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
97.51
J.T มีปฏิสัมพันธ์ทีดีกบั ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และชุมชน
88.68
J.R มีความมุ่งมันและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยน
88.47
J.L มีการแสวงหาความรู ้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ เป็ นประจํา
88.29
J.P จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางการศึกษาหรื อเทียบเท่าขึ&นไป
100.00
J.I สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรื อ ตรงตามความถนัด
88.92
J.K มีจาํ นวนพอเพียง (หมายรวมทั&งครู และบุคลากรสนับสนุน)
81.06
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
90.42
ดีมาก (6.617)
ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' (.( มีคุณธรรมจริ ยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชี พ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 97.51 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก คณะครู มีคุณธรรม จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชี พ และเป็ นตัวอย่างทีดีแก่ผูเ้ รี ยน เอาใจใส่ ผูเ้ รี ยนทั&งด้านการเรี ยน ความประพฤติ มีระเบียบวินยั
และปฏิบตั ิโดยพร้อมเพรี ยงกัน
โครงการ/กิ จกรรม/หลักฐาน โครงการค่ายคุ ณธรรม ใบประกอบวิชาชี พ แบบประเมิ นจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู แบบประเมินการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดให้มีวนั พบครู ของลูกในวันปั จฉิ ม วันปฐมนิ เทศผูป้ กครอง
ตัวบ่ งชี#ที' (.8 มีปฏิสัมพันธ์ ทดี' ีกบั ผู้เรี ยน ผู้ปกครอง และชุ มชน
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 88.68 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี คณะครู ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนให้
ความร่ วมมือ มีปฏิ สัมพันธ์ทีดี ต่อกัน ผูป้ กครองและชุ มชนพอใจในการดําเนิ นงาน มุ่งมันและตั&งใจอบรมสังสอน
ให้ความรู ้แก่ผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างดี ครู มีความประพฤติ และ–ปฏิบตั ิตวั ตามจรรยาบรรณ ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้ห่างไกลสาร
เสพติด ช่วยเหลือให้คาํ ปรึ กษา และเข้าช่วยแก้ปัญหาสิ งแวดล้อม สุ ขภาพ และให้บริ การต่างๆ สําหรับชุ มชน ยินดี

ให้ความร่ วมมื อกับสถานศึ กษา และเข้าร่ วมในกิ จกรรมต่างๆ เมือพบเห็ นพฤติ กรรมที ไม่เหมาะสมจะแจ้งให้
สถานศึกษาทราบเพือหาทางป้ องกันและแก้ไข
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน กิ จกรรมแนะแนว กิ จกรรมวันสําคัญต่างๆ ร่ วมกับชุ มชน โครงการ
สารสัมพันธ์ โครงการส่ งเสริ มภูมปั ญญาท้องถิน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไ ข ครู ต้องแสดงความเสี ย สละ และอุ ทิ ศ ตัวเป็ นตัวอย่า งในทุ ก ๆ ด้า น
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้คาํ แนะนําและบริ การความรู ้ต่างๆแก่ชุมชน
ตัวบ่ งชี#ที' 1.3 มีความมุ่งมั'นและอุทศิ ตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 88.47 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี คณะครู เสี ยสละ และอุทิศตน มุ่งมันที
จะพัฒนาผูเ้ รี ยนและการเรี ยนการสอนทั&งในเวลา และนอกเวลาราชการ ครู ศึกษาค้นคว้า ดู งาน และมีการพัฒนา
ตนเองเพือการนําไปพัฒนาผูเ้ รี ยนทั&งด้านความรู ้และคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน กิ จกรรมรสอน โครงการระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยน โครงการเด็กดีศรี
เทียนดัด โครงการค่ายคุณธรรม โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการปรับปรุ งภาพแวดล้อมทีเอื&อต่อ
การเรี ยนรู ้ สมุดนิเทศ สมุดลงเวลามาปฏิบตั ิราชการ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ครู ควรมีความรู ้เกียวกับการสอนแบบโครงงานและแบบบูรณาการ
อย่างถูกต้อง ชัดเจนขึ&น อุปกรณ์และสื อบางประเภทควรจัดให้มีเพียงพอกับการใช้งานของครู และผูเ้ รี ยน มีสถานที
และเวลาทีเอื&อให้ครู ได้แสวงหาความรู ้เพิมเติม
ตัวบ่ งชี#ที' (.; มีการแสวงหาความรู้ และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็ นประจํา
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้ อยละ 88.29 อยู่ในระดับคุ ณภาพ ดี ครู แสวงหาความรู ้ ดว้ ยการเข้ารับการ
อบรมสัมมนา ทั&งจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอืนๆ นําความรู ้ ทีได้มาพัฒนาการเรี ยนการสอน มีการทํา
วิจยั ในชั&นเรี ยนเพือแก้ไขปั ญหา ตลอดจนเผยแพร่ ความรู ้ต่างๆแก่เพือนครู
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน โครงการอบรมครู ดา้ นกิจกรรมการเรี ยนการสอน โครงการนิ เทศการสอน
โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ของบุคลากร รายงานการพัฒนาตนเองของครู
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ครู ควรได้รับการอบรมให้ตรงกับงานทีปฏิบตั ิ ข่าวสารและแหล่งความรู ้
ควรจัดให้มีจาํ นวนเพียงพอ หลากหลายตามความต้องการของครู หลังการอบรมคณะครู ควรนําความรู ้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ผูเ้ รี ยนให้ได้มากทีสุ ด และทําวิจยั เพือแก้ปัญหาทีพบ รวมทั&งให้การเผยแพร่ และแนะนําให้แก่เพือนครู
ให้เข้าใจมากขึ&น
ตัวบ่ งชี#ที' (.9 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรื อเทียบเท่ าขึน# ไป
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 100.00 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก คณะครู ร้อยละ 100 จบการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ข& ึนไป มีครู ทีจบปริ ญญาโท จํานวน 16 คน
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน แผนปฏิบตั ิการโรงเรี ยน พ.ศ.TPP6 ศูนย์สารสนเทศโรงเรี ยน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข คณะครู ควรได้รับการพัฒนาความรู ้ดา้ นอืนๆด้วย เช่น การผลิตสื อ เทคนิ ค
วิธีการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การศึกษาดูงานในสถานศึกษาอืน ๆ และภูมิปัญญาท้องถิน

ตัวบ่ งชี#ที' (.: สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรื อ ตรงตามความถนัด
ผลการประเมิน ผลสํ า เร็ จ ร้ อ ยละ 88.92 อยู่ ใ นระดั บ คุ ณ ภาพ ดี ครู ระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาสอนตรงตามเอกวิชาโท หรื อตรงตามความถนัด และครู ส่วนมากปฏิ บตั ิการ
สอนมาไม่นอ้ ยกว่า JN ปี
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน คําสังจัดครู เข้าชั&นเรี ยน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่ งครู เข้ารับการอบรมอย่างสมําเสมอจัดห้องสมุดและแหล่งการเรี ยนรู ้อืนๆ
เช่น อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น ให้สามารถใช้เป็ นแหล่งความรู ้เพือให้ครู ได้แสวงหาความรู ้ให้มากขึ&น
ตัวบ่ งชี#ที' (.J มีจํานวนพอเพียง (หมายรวมทั#งครู และบุคลากรสนับสนุน)
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 81.06 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี โรงเรี ยนขาดแคลนครู จาํ นวนหนึง และ
ก็ยงั ขาดครู บางด้าน ได้แก่ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
กิ จ กรรม/โครงการ/หลัก ฐาน คํา สั งจัด ครู เข้า ชั&น เรี ย น ศู น ย์ส ารสนเทศโรงเรี ย น แผนการจัด หา
อัตรากําลังเพิม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ครู พฒั นาการเรี ยนการสอนโดยเฉพาะการ
สอนแบบโครงงาน การสอนแบบบูรณาการ การใช้สือและนําภูมิปัญญาท้องถินเข้ามาช่วย รายงานให้กองการศึกษา
ดําเนินการบรรจุครู ตามวิชาเอกทีขาดอยู่ จัดอบรมให้ความรู ้แก่ครู ในด้านทีจําเป็ นต่อการพัฒนางานด้านต่างๆ ตามความ
เหมาะสม
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 1 ปี การศึกษา 899:
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา TPP5 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 3.713 )
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา TPP6
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (6.617 )
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที 1 ของสถานศึกษาปี การศึกษา TPP6
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที 1 ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน

ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย
อิงสถานศึกษา
เฉลี1ย

คะแนน
R.617
4.000
6.808

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

สรุปผลประเมินมาตรฐานที 1 ครู มคี ุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู้ ความสามารถตรงกับงานทีรับผิดชอบหมันพัฒนาตนเองเข้ า
กับชุมชนได้ ดี มีครู และบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย 6.808
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย.................

มาตรฐานที' 3 ผู้บริ หารมีภาวะผู้นํา และมีความสามารถในการบริ หารจัดการศึกษา
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที 3
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี&
ผลสําเร็ จ
L R T J
R.J มีคุณธรรมจริ ยธรรม และปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพบริ หาร
QM.LI
การศึกษา
R.T มีความคิดริ เริ ม มีวสิ ัยทัศน์ และเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ
98.42
R.R มีความสามารถในการบริ หารงานวิชาการและการจัดการ
97.83
R.L การบริ หารงานมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล ผูเ้ กียวข้อง
100.00
พึงพอใจ
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
98.68
ดีมาก (6.N;J)
ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' 6.( มีคุณธรรมจริ ยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชี พบริหารการศึกษา
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ QM.LI อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ผูบ้ ริ หารมีความเมตตา กรุ ณา ต่อ
นักเรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยนทุกฝ่ าย มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที องค์กร อุทิศเวลาให้กบั งาน ประพฤติตนเป็ น
แบบ อย่างทีดี มีสุขภาพอนามัยดี แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ มีความประหยัดอดออม วางตนได้
อย่างเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที บริ หารจัดการอย่างมีระบบ มีเหตุมีผล กล้าตัดสิ นใจมีความเป็ นผูน้ าํ ได้เหมาะสม
กับสถานการณ์
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน แบบประเมินผูบ้ ริ หาร แผนพัฒนาโรงเรี ยน บันทึกการประชุม
ภาพกิจกรรมโรงเรี ยนกับชุมชน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข สถานศึกษาควรดําเนิ นโครงการ/กิ จกรรมทีมีอยู่ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื อง
สมําเสมอ มีการติดตามประเมินผลปรับปรุ ง หรื อปรับเปลียนกิจกรรมให้ทนั สมัยเหมาะสมกับ สถานการณ์
ตัวบ่ งชี#ที' 6.8 มีความคิดริเริ' ม มีวสิ ั ยทัศน์ และเป็ นผู้นําทางวิชาการ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 98.42 อยูใ่ นระดับคุ ณภาพ ดีมาก ผูบ้ ริ หารมีประสบการณ์ ดา้ นการ
จัดการศึกษา มีการวางแผนการปฏิบตั ิงาน ประเมินผล และนําผลมาปรับปรุ งการบริ หารงาน นําเทคโนโลยีมาช่วย

ในการจัดการ ปรับปรุ งการทํางานอย่างเป็ นระบบ รวดเร็ วมากยิงขึ&น ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้บุคลาการพัฒนาความรู ้
ความสามารถในทุกด้าน มีปฏิสัมพันธ์อย่างดีกบั ชุมชน
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน แบบประเมินผูบ้ ริ หาร แผนพัฒนาโรงเรี ยน บันทึกการประชุม ภาพถ่าย
การทํากิจกรรมต่างๆ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มให้บุคลากรมีความคิดริ เริ ม ปฏิบตั ิงานได้อย่างเป็ น
ระบบมากขึ& น ส่ งเสริ มการทํางานเป็ นที ม ส่ งเสริ มให้บุคลากรปรับตนกับการทํางานโดยให้มีบทบาทหน้าที ใน
หลายๆด้า นตามวาระ มี ก ารกระจายอํา นาจ และกระจายงานให้ก ับ บุ ค ลากรตามความเหมาะสม จัดกิ จกรรม/
โครงการส่ งเสริ มงานสัมพันธ์ชุมชนอย่างต่อเนือง และสมําเสมอ
ตัวบ่ งชี#ที' 6.3 มีความสามารถในการบริ หารงานวิชาการและการจัดการ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้ อยละ 97.83 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มสนับสนุ นให้
บุคลากรได้พฒั นาการจัดการเรี ยนการสอน เทคนิ ควิธีการต่างๆ โดยการให้ศึกษาดู งาน อบรมสัมมนา แบ่งการ
ดําเนิ นงานเป็ นทีม กระจายงาน กระจายอํานาจไปยังกลุ่มงานต่างๆ ร่ วมกําหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมต่างๆ นิ เทศ ติดตามประเมินผลงาน พร้อมทั&งประชุ มรายงานผล แก้ไขปั ญหาในงานเพือให้งานได้มีการ
พัฒนาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน แบบประเมินผูบ้ ริ หาร แผนพัฒนาโรงเรี ยน โครงการนิเทศการสอน
โครงการปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษา โครงการส่ งเสริ มการผลิตสื อ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา บันทึกการประชุม ภาพถ่ายการทํากิจกรรมต่างๆ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข การสอบถามปั ญหา ความต้องการ และความพึงพอใจด้านต่างๆของ
บุคลากรเป็ นวิธีการหนึงทีจะช่วยสํารวจข้อมูลทีแท้จริ งได้อีกทางหนึง และจะเป็ นการดีมากถ้านําปั ญหาทีพบมา
ช่วยกันแก้ไขทันทีเพือให้ดีข& ึน ในแต่ละกลุ่มงานควรมีการจัดประชุม สอบถามปั ญหา แลกเปลียนประสบการณ์กนั
เป็ นประจํา มีการสรุ ปผลการทํางานและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในแต่ละปี การศึกษา
ตัวบ่ งชี#ที' 6.; การบริ หารงานมีประสิ ทธิภาพ และมีประสิ ทธิผล ผู้เกี'ยวข้ องพึงพอใจ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 100.00 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ผูบ้ ริ หารมีความเป็ นผูน้ าํ มีการ
ประชุมบุคลากรเพือจัดทําแผน ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้คณะครู ทาํ งานเป็ นทีม มีมนุ ษยสัมพันธ์และเป็ นทียอมรับ
ทั&งหน่วยงานเดียวกันและต่างหน่วยงาน ชุมชนให้การยอมรับและยินดีให้ความร่ วมมือกับทางโรงเรี ยนด้านพัฒนา
การศึกษาเป็ นอย่างดี โรงเรี ยนให้บริ การชุมชนและร่ วมกิจกรรมกับชุมชนเป็ นประจํา
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน บันทึกการประชุม แผนพัฒนาโรงเรี ยน รายงานการประเมินโครงการ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ผูบ้ ริ หารมีภาวะความเป็ นผูน้ าํ ทีดี การมอบหมายงานควรคํานึงถึงศักยภาพ
ของบุคลากร ซึ งทําให้ผรู ้ ับมอบหมายงานพึงพอใจ ผลงานสําเร็ จด้วยดี เป็ นทีไว้วางใจในความรับผิดชอบ ซื อตรง มี
ความรอบรู ้และเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ พัฒนางานและบุคลากรให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ และควรแจ้งผลการประเมินให้
บุคลากรได้รับทราบโดยทัวกันเพือนําไปพัฒนางานของตนให้ดีข& ึน

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 3 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา TPP5
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.N8L )
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา TPP6
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.N;J )
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที 3 ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2556
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที 6 ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย
อิงสถานศึกษา
เฉลี1ย

คะแนน
R.947
4.000

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

6.N;J

สรุปผลประเมินมาตรฐานที 3 ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา และมีความสามารถในการบริ หารจัดการศึกษา
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี1ย ≥
2.75 คือ มีค่าเฉลีย 6.947
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย.................

มาตรฐานที' 4 สถานศึกษามีจํานวนผู้เรี ยนและอายุตามเกณฑ์
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที 4
ตัวบ่งชี&
L.J มีอตั ราส่ วนจํานวนผูเ้ รี ยนต่อห้องเรี ยนตามเกณฑ์ทีกําหนด
L.T ผูเ้ รี ยนมีเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญํติการศึกษาแห่งชาติ
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&

ผลสําเร็ จ
97.71
QM.KP
98.22

ระดับคุณภาพ
L R T J

ดีมาก (3.929)

ตัวบ่ งชี#ที' ;.( มีอตั ราส่ วนจํานวนผู้เรียนต่ อห้ องเรียนตามเกณฑ์ ทกี' าํ หนด
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 97.71 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก อัตราส่ วนจํานวนผูเ้ รี ยนต่อห้อง
โดยมากเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด แต่ก็มีบางห้องเกินเกณฑ์ทีกําหนด
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน สถิติจาํ นวนครู และผูเ้ รี ยน แบบรายงานสถิติจาํ นวนครู และผูเ้ รี ยน บัญชี
รายชือผูเ้ รี ยน ระบบข้อมูลสารสนเทศ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ครู ได้นาํ วิธีการสอนระบบกลุ่มมาใช้ดาํ เนินการสอนอย่างต่อเนื อง และใช้
มุมต่างๆในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์
ตัวบ่ งชี#ที' ;.8 ผู้เรี ยนมีเกณฑ์ อายุตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ QM.KP อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก โรงเรี ยนรับผูเ้ รี ยนระดับปฐมวัย
และ ชั&นประถมศึกษาปี ที J ตามเกณฑ์อายุพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ และรับนักเรี ยนชั&นมัธยมศึกษาปี ที
J ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ประกาศแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ทะเบียนนักเรี ยน เอกสาร
การรับนักเรี ยนเข้าเรี ยน สมุดประจําตัวนักเรี ยน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ผูเ้ รี ยนมีเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในระดับ
มัธยมศึกษาปี ที J มีจาํ นวนสู งกว่าเกณฑ์ วางแผนจัดการโดยจัดจ้างครู พิเศษ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 4 ปี การศึกษา 899:
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา TPP5
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (R.MRQ)
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา TPP6
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (R.QTQ)
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที 4 ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2556
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที 7 ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย
3.929
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4.000
ดีมาก
เฉลี1ย

6.965

สรุปผลประเมินมาตรฐานที 4 สถานศึกษามีจํานวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย 3.965

ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย.................

มาตรฐานที' 5 สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล้ อมทีเ' อือ# ต่ อการจัดการศึกษาอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที 5
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี&
ผลสําเร็ จ
L R T J
P.J มีอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน ห้องพิเศษ วัสดุครุ ภณั ฑ์
MJ.RI
เพียงพอ
P.T มีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพือการจัดการศึกษา
QM.PL
P.R มีสือเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมทีเหมาะสมต่อการ
KI.TK
จัดการศึกษา
P.L มีสภาพแวดล้อม พื&นทีสี เขียว และแหล่งเรี ยนรู ้ทีเอื&อต่อการ
KN.QI
จัดการศึกษา
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
MJ.KM
ดี ( 3.271 )
ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' 9.( มีอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้ องเรี ยน ห้ องพิเศษ วัสดุ ครุ ภัณฑ์ เพียงพอ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้ อยละ L(.6: อยู่ในระดับคุ ณภาพ ดี สถานศึกษามีอาคารเรี ยน อาคาร
ประกอบ ห้องเรี ยน ห้องพิเศษ ยังไม่ครบตามเกณฑ์ และยังขาดแคลนครุ ภณั ฑ์เนืองจากมีผเู ้ รี ยนจํานวนมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม อาคารเอนกประสงค์ /โรงอาหาร /ห้อง
สุ ขา โครงการห้องสมุดกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน บันทึกการใช้หอ้ งสมุด/ห้องคอมพิวเตอร์ /
ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา/ห้องวิทยาศาสตร์ /ห้องสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ โครงการจัดทําทะเบียนพัสดุครุ ภณั ฑ์
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข สถานศึกษาควรดําเนิ นการจัดหาอาคารประกอบ ห้องเรี ยน ห้องพิเศษ
และครุ ภณั ฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ตัวบ่ งชี#ที' 9.8 มีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื'อการจัดการศึกษา
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ NL.9; อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก สถานศึกษามีงบประมาณทีใช้
ในการบริ หารการศึกษาได้อย่างเหมาะสม และมีประสิ ทธิภาพ มีการระดมงบประมาณจากผูป้ กครอง ชุมชนทีเห็น
ความสําคัญของการศึกษาให้ความช่วยเหลือในหลายๆด้าน เช่น จัดจ้างครู เพิมเติม จัดวัสดุอุปกรณ์การเรี ยนการ
สอนเพิม และมีระบบดูแลทรัพย์สมบัติของโรงเรี ยนด้วยบุคลากรของโรงเรี ยนเอง
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการจัดซื& อวัสดุการศึกษา โครงการจัดซื& อวัสดุสาํ นักงาน ตามงบ
ประมาณเงินอุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน งบประมาณอุดหนุนการศึกษาจากองค์กร
ท้องถิน โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน เอกสารตอบขอบคุณ

แนวทางการพัฒนาและแก้ไข สถานศึกษาใช้งบประมาณทีได้รับบริ หารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสม ใช้ทรัพยากรทีมีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยนเช่น การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างสมําเสมอ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมวัน
สําคัญ เป็ นต้น
ตัวบ่ งชี#ที' 9.3 มีสื'อเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมทีเ' หมาะสมต่ อการจัดการศึกษา
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ J:.8J อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี โรงเรี ยนมีสือการสอนทีเหมาะสม มี
ระบบสารสนเทศทีเหมาะสมเอื&อต่อการจัดการและการเรี ยนรู ้ ให้บริ การได้ค่อนข้างรวดเร็ ว แต่บางสื อบางประเภท
มีจาํ นวนน้อยจึงต้องส่ งเสริ มให้ครู ได้ผลิตสื อขึ&นเอง ทั&งสื อวัสดุในท้องถิน และสื อเทคโนโลยี
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการอบรมครู ดา้ นกิจกรรมการเรี ยนการสอน โครงการส่ งเสริ มการ
ผลิตสื อ โครงการจัดซื& อวัสดุการศึกษา
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู ผลิตสื อจากวัสดุทอ้ งถินให้มากขึ&น จัดอบรมเสริ ม
ความรู ้เรื องการผลิตสื อ ติดตามประเมินผลเพือให้ครู มีความรู ้ใหม่ๆและนําไปใช้ประโยชน์อย่างจริ งจัง
ตัวบ่ งชี#ที' 9.; มีสภาพแวดล้ อม พืน# ทีส' ี เขียว และแหล่ งเรียนรู้ ที'เอือ# ต่ อการจัดการศึกษา
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ JU.N: อยูใ่ นระดับคุณภาพ พอใช้ โรงเรี ยนมีอาคารเรี ยน อาคาร
ประกอบ ยัง ไม่เพีย งพอกับ จํา นวนนัก เรี ยน ไม่ มี สนามเด็ ก เล่ น มี สภาพแวดล้อมเหมาะสมเอื& อต่ อการจัด
การศึกษาและการเรี ยนรู ้เป็ นอย่างดี บรรยากาศร่ มรื นทั&งภายในและภายนอก โรงเรี ยนพยายามเพิมพื&นทีสี เขียว
ให้มากขึ&น แต่เนืองจากเนื&อทีของโรงเรี ยนมีนอ้ ย ทําให้ปลูกต้นไม้ได้ไม่มาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรี ยน โครง การ
ทัศนศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดเวรดูแลเกียวกับความสะอาดของโรงเรี ยน ปรับปรุ งแหล่งการเรี ยนรู ้
ภายในโรงเรี ยนให้อยูใ่ นสภาพทีเหมาะและเอื&อต่อการเรี ยนรู ้ ให้เกิดประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน ปรับปรุ งและใช้งานพื&นที
ทีมีอยูใ่ ห้ได้ประโยชน์สูงสุ ด
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 5 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดี (3.421)
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา 2556
ได้ระดับคุณภาพ ดี (3.271)
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที 5 ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2556
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที 8 ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน

ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย
อิงสถานศึกษา
เฉลี1ย

คะแนน
3.271
4.000

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก

3.636

สรุปผลประเมินมาตรฐานที 8 สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล้ อมทีเ' อือ# ต่ อการจัดการศึกษาอย่ างมี

ประสิ ทธิภาพ
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย 3.636
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย.................

ด้ านปัจจัยทางการศึกษา ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที' 2 ครู มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพและเน้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที T
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี&
ผลสําเร็ จ
L
R T J
T.J มีความรู ้ความเข้าใจเป้ าหมายการจัดการศึกษา และหลักสู ตร
97.16
การศึกษาปฐมวัย
T.T มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
95.33
T.R มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยน
92.55
เป็ นสําคัญ
T.L มีความสามารถในการใช้สือเทคโนโลยี การพัฒนาการเรี ยนรู ้
85.18
ของตนเองและของผูเ้ รี ยน
T.P มีการประเมินพัฒนาการทีสอดคล้องกับสภาพจริ งและเหมาะสมกับวัย
92.25
T.I มีการนําผลการประเมินพัฒนาการมาปรับการจัดประสบการณ์
92.12
เรี ยนรู ้ เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ
T.K มีการศึกษา/วิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและนําผลไปใช้
96.06
พัฒนาผูอ้ ืน
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
92.95
ดีมาก ( 3.859 )
ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&

ตัวบ่ งชี#ที' 8.( มีความรู้ ความเข้ าใจเป้ าหมายการจัดการศึกษา และหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N7.16 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ครู มีความรู ้ความเข้าใจเป้ าหมายการ
จัดการศึกษาและหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย เนื องจากครู จบหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยโดยตรง
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แผนการจัดประสบการณ์ หลักสู ตรระดับปฐมวัย กิจกรรมค่ายวิชาการ
(หนูนอ้ ยเรี ยนรู ้อาเซี ยน) วิเคราะห์หลักสู ตร
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข จัดให้มีการอบรมคณะครู ระดับปฐมวัยเกียวกับเรื องหลักสู ตร การวิเคราะห์
หลักสู ตร การจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ จากวิทยากรทีมีความรู ้เฉพาะด้าน
ตัวบ่ งชี#ที' 8.8 มีการวิเคราะห์ ศักยภาพของผู้เรียนและเข้ าใจผู้เรียนเป็ นรายบุคคล
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N5.33 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ครู มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพและ
เข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพือส่ งเสริ มพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรี ยน สมุดบันทึกการเยียมบ้านนักเรี ยน สมุด
รายงานประจําตัวนักเรี ยน พฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข จัดให้มีการซ่อมเสริ มผูเ้ รี ยนทีมีพฒั นาการไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที
กําหนดไว้พร้อมบันทึกพัฒนาการเพือปรับวิธีการสอนและกิจกรรมให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
ตัวบ่ งชี#ที' 2.3 มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ ที'เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสํ าคัญ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N2.55 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ครู มีความสามารถในการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้และกิจกรรมต่าง ๆ ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญและส่ งเสริ มพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน สื อการเรี ยนการสอน สมุดบันทึกความดี การเรี ยนการสอนแบบ
โครงการ (Project Approach) การจัดมุมประสบการณ์ต่างๆ ในห้องเรี ยน แผนการจัดประสบการณ์ ห้องสมุด
ใบงาน
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข ครู เปิ ดโอกาสให้เด็กได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง และจัดเตรี ยมอุปกรณ์ทีเกียวกับการ
เรี ยนรู ้ให้มีความหลากหลาย แตกต่างกันและมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้งาน
ตัวบ่ งชี#ที' 8.; มีความสามารถในการใช้ สื'อเทคโนโลยี การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของตนเองและของผู้เรี ยน
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 85.18 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี ครู มีความรู ้ความสามารถในการใช้สือ
และเทคโนโลยีเพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองและผูเ้ รี ยนให้พฒั นาได้ตามศักยภาพ
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน การเรี ยนการสอนในห้องการเรี ยนรู ้ แผนจัดประสบการณ์ ใบงาน
สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรี ยนข้อมูลในการบันทึกและประเมินนักเรี ยน
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข จัดให้มีการอบรมคณะครู ระดับปฐมวัยเกียวกับการผลิตสื อ ใช้สือ และ
เทคโนโลยีอืน ๆ ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองและผูเ้ รี ยน จากวิทยากรทีมีความรู ้ความชํานาญในด้านนี&
ตัวบ่ งชี#ที' 8.9 มีการประเมินพัฒนาการทีส' อดคล้ องกับสภาพจริงและเหมาะสมกับวัย

ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N2.29 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ครู ประเมินพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
สอดคล้องกับสภาพจริ งเหมาะสมตามวัยและเกณฑ์มาตรฐาน
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรี ยน สมุดรายงานประจําตัวนักเรี ยน วิจยั ชั&น
เรี ยน การสอนซ่อมเสริ ม สมุดบันทึกการเยียมบ้านนักเรี ยน
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข ควรจัดทําแบบประเมินพัฒนาการ ของผูเ้ รี ยนให้ครอบคลุมทุกด้านเหมาะสม
ตามวัยของผูเ้ รี ยนและเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่ งชี#ที' 8.: มีการนําผลการประเมินพัฒนาการมาปรับการจัดประสบการณ์ เรียนรู้ เพื'อพัฒนาผู้เรียนให้ เต็มตาม
ศักยภาพ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N2.12 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ครู นาํ ผลการประเมินมาปรับปรุ งการ
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ สื อ กิจกรรมต่างๆ เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้เต็มตามศักยภาพเหมาะสมกับ
สภาพความเป็ นจริ ง
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน แผนจัดประสบการณ์ การสอนซ่อมเสริ ม การนิเทศภายในและเยียมชั&น
เรี ยน การทําวิจยั ในชั&นเรี ยนหลักสู ตรสถานศึกษา การเรี ยนการสอนแบบโครงการ (Project Approach)
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข จัดการประเมินผลให้หลากหลายวิธีเหมาะสมกับศักยภาพความเป็ นจริ งของ
ผูเ้ รี ยนแต่ละคน
ตัวบ่ งชี#ที' 8.J มีการศึกษา/วิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและนําผลไปใช้พฒั นาผูอ้ ืน
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N6.06 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ครู ศึกษา ค้นคว้าทั&งจากตํารา
เอกสาร ร่ วมอบรม สัมมนา เพือพัฒนาตัวเองและผูเ้ รี ยน เพือนําความรู ้ไปใช้พฒั นาผูเ้ รี ยน
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน โครงการอบรมครู ดา้ นกิจกรรมการเรี ยนการสอน วิจยั ในชั&นเรี ยน ศึกษา
ดูงานในสถานศึกษาอืน
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข จัดส่ งครู เข้ารับการอบรมครู ระดับปฐมวัยกับหน่วยงานต่าง ๆ และผลการ
อบรมมาใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 2 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( R.810 )
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา 2556
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( R.859 )
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที 2 ของสถานศึกษาปี การศึกษา TPP6
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที 2 ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน

ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย
อิงสถานศึกษา
เฉลี1ย

คะแนน
3.718
4.NNN

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

6.859

สรุปผลประเมินมาตรฐานที 2 ครู มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพและเน้ น

ผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย 3.859
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย.................

ด้ านปัจจัยทางการศึกษา ระดับขั#นพืน# ฐาน
มาตรฐานที' 2 ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่ างมีประสิ ทธิภาพและเน้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที T
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี&
ผลสําเร็ จ
L
R
T
J
T.J ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
89.72
มีประสิ ทธิ ภาพการสอนและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
T.T ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ มีประสิ ทธิ ภาพการสอน
91.72
และเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
T.R ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ มีประสิ ทธิ ภาพการสอน
91.11
และเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
T.L ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
91.22
มีประสิ ทธิ ภาพการสอนและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
T.P ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา มีประสิ ทธิ ภาพ 93.61
การสอนและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
T.I ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ มีประสิ ทธิ ภาพการสอนและ
92.50
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
T.K ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
93.06
มีประสิ ทธิ ภาพการสอนและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
91.85
ดีมาก ( 6.674 )
ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&

ตัวบ่ งชี#ที' 8.( ครู ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศมีประสิ ทธิภาพการสอนและเน้ นผู้เรียน
เป็ นสํ าคัญ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ LN.72 อยู่ในระดับคุ ณภาพ ดี ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย
และภาษา ต่างประเทศ จัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้และหลักสู ตรสถานศึกษาอย่างสอดคล้อง และมีเป้ าหมายไปใน
ทิศทางเดี ยวกัน มีการวิเคราะห์ผูเ้ รี ยน มี การบันทึ กการจับใจความการอ่าน และการฟั ง เน้นการฝึ กผูเ้ รี ยนให้มี
สมาธิ ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้แสดงความสามารถด้านต่างๆ ทั&งการอ่าน เขียน พูด ส่ วนด้านภาษาต่างประเทศไม่มีหอ้ ง
ฝึ กภาษา แต่มีการวัดผลประเมินผล และนําผลมาปรับปรุ งแก้ไข
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการวิจยั ในชั&นเรี ยน โครงการวัดผลประเมินผล กิจกรรมสอน ซ่อม
เสริ ม กิจกรรมประกวดเรี ยงความ โครงงาน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ หลักสู ตรสถานศึกษา สถิติการใช้
ห้องสมุด
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ครู ควรฝึ กให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้าในเรื องเกียวกับท้องถินให้มากขึ&น เช่น
ดอกไม้ประจําจังหวัด คําขวัญประจําจังหวัด อาชีพของประชากรในท้องถิน สถานทีท่องเทียว การเดินทาง และ
ควรส่ งเสริ มให้มีพฒั นาการการอ่านมากขึ&น
ตัวบ่ งชี#ที' 8.8 ครู ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ มีประสิ ทธิภาพการสอนและเน้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
ผลการประเมิน ผลสํา เร็ จร้ อยละ 91.J2 อยู่ใ นระดับ คุ ณ ภาพ ดี ม าก ครู ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
คณิ ตศาสตร์ ไม่มีสาขาที1จบทางคณิ ตศาสตร์ โดยตรง อาศัยประสบการณ์ มีความรู ้ความเข้าใจ และรู ้เป้ าหมายการ
จัดการศึกษา สามารถจัดทําหลักสู ตร และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างสอดคล้อง และจัดกิจกรรมต่างๆโดยเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีการวัดผลประเมินผลและนําผลทีได้มาดําเนินการแก้ไข ปรับปรุ งผูเ้ รี ยนทั&งในชัวโมงเรี ยน
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการวิจยั ในชั&นเรี ยน โครงการวัดผลประเมินผล กิจกรรมสอน ซ่อม
เสริ ม โครงการกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ หลักสู ตรสถานศึกษา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าคณิ ตศาสตร์ บันทึกหลังสอน ใบงาน ใบความรู ้ ผลงานนักเรี ยน แฟ้มพัฒนางานครู
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ครู ผสู ้ อนควรขอความร่ วมมือกับครู ประจําชั&น/ครู ทีปรึ กษาให้ผเู ้ รี ยนท่อง
สู ตรคูณ รวมทั&งฝึ กการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และคิดเร็ วให้มากและเป็ นประจํา
ตัวบ่ งชี#ที' 2.3 ครู ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มีประสิ ทธิภาพการสอนและเน้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N1.11 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ จัดการเรี ยนการสอนเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ โดยมอบหมายงานให้ปฏิบตั ิ ศึกษาทั&งระบบกลุ่ม
และเดียว ครู ศึกษาและใช้เทคโนโลยี จัดทําแผนการเรี ยนรู ้และหลักสู ตรสถานศึกษาได้อย่างเข้าใจและรู ้เป้ าหมาย
ของการศึกษาและหลักสู ตรได้อย่างสอดคล้อง มีการจัดกิจกรรมต่างๆทีเน้นผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิ
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ แผนการจัดการเรี ยนรู ้
หลักสู ตรสถานศึกษา กิจกรรมสอนซ่อมเสริ ม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ครู ควรนําผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยน ผลงานของกิจกรรมและโครงการมา
พัฒนาปรับปรุ งการทํางานเพือเป็ นแนวทางการดําเนินการอย่างต่อเนื องและพัฒนางานนั&นๆให้ดีข& ึน ถ้างานใด

ประสบความสําเร็ จแล้วก็ให้นาํ ปั ญหาอืนมาพัฒนาต่อไป ควรปลูกฝังทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์ ให้มากขึ&นด้วย
กิจกรรมทีหลากหลาย และกระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยนอย่างต่อเนื องจนได้ผลดีข& ึน

ตัวบ่ งชี#ที' 8.; ครู ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีประสิ ทธิภาพการสอน
และเน้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N1.22 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีความรู ้ ความเข้าใจ และรู ้ เป้ าหมายการจัดการศึกษา และจัดกิจกรรมต่างๆโดยเน้น
ผูเ้ รี ย นเป็ นสํ า คัญ โดยนํา เทคโนโลยี ม าใช้ใ นการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ จัดโครงการให้นัก เรี ย นฝึ กคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม มีการวัดผลประเมินผลและนําผลทีได้มาดําเนินการแก้ไข ปรับปรุ งผูเ้ รี ยน
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการวิจยั ในชั&นเรี ยน โครงการวัดผลประเมินผล กิจกรรมสอน ซ่ อม
เสริ ม โครงการกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สั งคมศึ ก ษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงาน แผนการจัดการเรี ย นรู ้
หลักสู ตรสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ครู ควรจัดกิจกรรม/โครงการส่ งเสริ มค่านิยมของความเป็ นพลเมืองไทยทีดี
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีสาํ นึกทีดีต่อทีๆอยูอ่ าศัย
ตัวบ่ งชี#ที' 8.9 ครู ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา มีประสิ ทธิภาพการสอนและเน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสํ าคัญ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้ อยละ N6.61 อยู่ในระดับคุ ณภาพ ดีมาก ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุขศึกษา
และพลศึ กษามีความรู ้ ความเข้าใจ และรู ้ เป้ าหมายการจัดการศึกษา สามารถจัดทําหลักสู ตร และแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ได้อย่างสอดคล้อง มีเป้ าหมายหมายไปในทิศทางเดียวกัน และจัดกิจกรรมต่างๆโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นราย บุคคล
จัดกิ จกรรมเหมาะสมกับศัก ยภาพผูเ้ รี ย น นัก เรี ย นได้รับ นมเป็ นประจํา ทุ ก วัน ให้ค าํ แนะนํา การปฏิ บ ตั ิ ใ นชี วิต
ประจําวันให้ถูกสุ ขอนามัย ส่ งเสริ มกิ จกรรมเกี ยวกับสุ ขภาพอนามัยอย่างหลากหลาย และต่อเนื อง ร่ วมรณรงค์
ต่ อต้า นโรคติ ดต่ อ และงานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพอื นๆกับ ชุ ม ชน หน่ วยงานที เกี ยวข้อ งอย่า งสมําเสมอ มี ก ารวัดผล
ประเมินผลและนําผลทีได้มาดําเนินการแก้ไข ปรับปรุ งผูเ้ รี ยน
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการแข่งขันกีฬาสี ภายในโรงเรี ยน โครงการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ หลักสู ตรสถานศึกษา ใบประกาศและโล่เกียรติคุณในการ
แข่งขันกีฬาต่างๆ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ครู ผสู ้ อนควรจัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยร่ วมกับผูป้ กครองและ
ชุมชนเพือให้ชุมชนมีส่วนร่ วมกับโรงเรี ยนมากขึ&น เช่นการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนและบุคลากรใน
โรงเรี ยน การฟื& นฟูกีฬาพื&นเมืองเพืออนุ รักษ์ความเป็ นไทย รณรงค์การลด เลิก ละสิ งเสพติด ส่ งเสริ มการดําเนิ น
ชีวติ แบบเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการกีฬา ใช้ผเู ้ รี ยนเป็ นสื อกลางการเผยแพร่ ความรู ้เกียวกับสุ ขภาพสู่ ชุมชน

ตัวบ่ งชี#ที' 8.: ครู ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ มีประสิ ทธิภาพการสอนและเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสํ าคัญ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N2.50 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
รู ้เป้ าหมายหลักสู ตร และสามารถจัดการเรี ยนรู ้ได้สอดคล้องกับเป้ าหมาย จัดกิจกรรมต่างๆทีมุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
การเรี ยนรู ้ ดา้ นจิตพิสัย ทักษะพิสัย และพุทธิ พิสัย มีการวัดผลประเมินผลทั&งภาคปฏิ บตั ิ และความรู ้ และนําผลที
ได้มาปรับปรุ งแก้ไข พัฒนาการเรี ยนการสอน ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้สร้ างผลงานด้วยเทคนิ ควิธีทีหลากหลาย และ
ทันสมัยเช่นการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ โครงงาน แผนการจัดการเรี ยนรู ้
หลักสู ตรสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข เนืองจากสถานศึกษายังขาดครู ทีมีวชิ าเอกทางด้านศิลปะโดยตรง
แต่ปัจจุบนั ครู ทีปฏิบตั ิหน้าเป็ นบุคคลทีมีใจรัก มีความถนัด และปฏิบตั ิการสอนมากว่า JN ปี ควรจัดหาบุคลากรด้าน
นี&เพิมขึ&น หรื อส่ งครู ท่านอืนทีมีความถนัดเข้ารับการอบรม เพือทําให้มีบุคลากรทีมีความรู ้ดา้ นศิลปะเพิมขึ&น
ตัวบ่ งชี#ที' 8.J ครู ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี มีประสิ ทธิภาพการสอนและเน้ นผู้เรียน
เป็ นสํ าคัญ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N3.06 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงาน
อาชี พและเทคโนโลยี มีความรู ้ ความเข้าใจ และรู ้ เป้ าหมายการจัดการศึกษา สามารถจัดทําหลักสู ตร และแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ ได้อย่างสอดคล้อง มีเป้ าหมายหมายไปในทิศทางเดี ยวกัน และจัดกิจกรรมต่างๆโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคล ฝึ กปฏิ บตั ิได้จริ ง ฝึ กผูเ้ รี ยนให้เกิ ดความชํานาญ รู ้ จกั การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆทีทันสมัยเช่ นการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ต จัดกิจกรรมงานฝี มือส่ งเสริ มทักษะด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมอืน ๆ
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงงาน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ หลักสู ตรสถานศึกษา บันทึกการใช้หอ้ งคอมพิวเตอร์ กิจกรรมวันสําคัญ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้สร้างงานจากเทคโนโลยี และฝึ กปฏิบตั ิอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับงาน/เวลา ครู ผดู ้ ูแลควรจัดระบบการควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ ของผูเ้ รี ยนให้เหมาะสม
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 2 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.L;( )
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา TPPI
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.674 )
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที T ของสถานศึกษาปี การศึกษา TPPI
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที 2 ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน

ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลีย
อิงสถานศึกษา
เฉลีย

คะแนน
3.674
L.NNN

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

R.837

สรุปผลประเมินมาตรฐานที 2 ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่ างมีประสิ ทธิภาพและเน้ นผู้เรี ยนเป็ น

สํ าคัญ
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย 3.837
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย.................

ด้ านกระบวนการ ระดับปฐมวัยและระดับขั#นพืน# ฐาน
มาตรฐานที' 6 สถานศึกษามีการจัดองค์ กร โครงสร้ าง ระบบการบริหารและพัฒนาองค์ กรอย่ างเป็ นระบบ
และครบวงจร
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที 6
ตัวบ่งชี&
I.J จัดองค์กร โครงสร้าง และระบบการบริ หารงานทีเหมาะสม
I.T มีการจัดข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุม และทันต่อการใช้งาน
I.R มีการพัฒนาบุคลากร (ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรสนับสนุน)
อย่างเป็ นระบบและต่อเนือง
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์

ผลสําเร็ จ

ระดับคุณภาพ
L
R T J

QI.JP
QN.TJ
96.60
94.32

ดีมาก ( 3.773 )

ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' :.( จัดองค์ กร โครงสร้ าง และระบบการบริหารงานทีเ' หมาะสม

โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน คําสังวิชาการ / เทศบาล / โรงเรี ยน แผนภูมิองค์กร โครงการพัฒนา
บุคลากร แผนภูมิการบริ หารงาน โครงการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรี ยน กิจกรรมการประชุมครู โครงการนิเทศ

แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ภายหลังการนิเทศ ควรแจ้งข้อมูลและผลการประเมินให้ผถู ้ ูกนิเทศทราบ
อย่างทัวถึง เพือเป็ นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุ งงานในครั&งต่อไป โรงเรี ยนควรใช้ระบบสาระสนเทศ
และเทคโนโลยีทีทันสมัย และควรพัฒนาความรู ้ให้แก่บุคลากรอย่างสมําเสมอ

ตัวบ่ งชี#ที' :.8 มีการจัดข้ อมูลสารสนเทศอย่ างครอบคลุม และทันต่ อการใช้ งาน
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ NU.8( อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก มีการจัดเก็บข้อมูลทีจําเป็ นต่อการ
พัฒนาสถานศึ ก ษาเป็ นหมวดหมู่ อย่างครบถ้วนเป็ นปั จจุ บนั จัดข้อมู ลเป็ นระบบสารสนเทศ สะดวกรวดเร็ ว
ทันต่อการใช้งาน และมีผูร้ ับผิดชอบ มีการนําสารสนเทศไปวิเคราะห์ใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา แต่ยงั
ขาดการประเมินผลและนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุ งสารสนเทศอย่างครอบคลุม
โครงการ/กิ จกรรม/หลักฐาน แผนพัฒนางาน I งาน แผนกลยุทธ์โรงเรี ยน R ปี จัดเก็บเอกสารแฟ้ ม
มาตรฐาน แบบสรุ ปโครงการในรอบปี
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดเก็บข้อมูลทีทันสมัยโดยมีเจ้าหน้าทีรับผิดชอบ นําข้อมูลสารสนเทศมา
วิเคราะห์เพือพัฒนาการให้ดียิงขึ&น จัดอบรมให้ความรู ้เพิมเติมแก่บุคลากรทีดู แลรับผิดชอบและบริ การข้อมูลแก่
บุคลากรและบุคคลภายนอก
ตัวบ่ งชี#ที' :.3 มีการพัฒนาบุคลากร (ผู้บริหาร ครู และบุคลากรสนับสนุน) อย่ างเป็ นระบบและต่ อเนื'อง
ผลการประเมิ น ผลสําเร็ จร้ อยละ N:.:U อยู่ในระดับคุ ณภาพ ดีมาก มี การสํารวจปั ญหา ความ
ต้องการในการพัฒนาของผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรสนับสนุ น จัดทําแผนพัฒนา/โครงสร้าง/กิจกรรมการพัฒนา
ดําเนินการตามแผนพัฒนา/โครงสร้าง/กิจกรรม อย่างเป็ นระบบและต่อเนือง มีการประเมินผลการพัฒนา แต่ยงั ขาด
ความต่อเนืองในการติดตามผลการพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน สํารวจความต้องการของบุคลากรในโรงเรี ยน โครงการส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม โครงการเสริ มขวัญกําลังใจบุคลากร การนิ เทศภายใน แบบบันทึกและรายงานผลโครงการต่าง ๆ วิจยั
ในชั&นเรี ยน รายงานการอบรมพัฒนาบุคลากรการศึกษาดูงานคําสังไปราชการ แฟ้มสะสมผลงานครู ปฏิทินปฏิบตั ิ
หน้าที
แนวทางการพัฒนาและแก้ไ ข ส่ ง เสริ ม ให้บุ ค ลากรให้ ไ ด้รับ การอบรม มี ก ารขยายผลการอบรมให้
สถานศึกษาทราบ ส่ งเสริ มให้ครู ได้ทาํ ผลงานเพือเลื อนระดับ จัดหาเครื องมือเก็บข้อมูลเพือพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ
งานมีการประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ให้บุคลากรภายในและภายนอกทราบ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 6 ปี การศึกษา 899:
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา TPPP ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (6.L(:)
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา 2556
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (6.JJ6)
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที 6 ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2556
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุ ปผลการประเมินความสํ าเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้ าหมายตามแผนในมาตรฐานที 9 ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
คะแนน
3.773
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย
ดีมาก
4.000
อิงสถานศึกษา
ดีมาก
R.MMI

สรุ ปผลประเมินมาตรฐานที 6 สถานศึกษามีการจัดองค์ กร โครงสร้ าง ระบบการบริ หารและพัฒนาองค์ กร
อย่ างเป็ นระบบและครบวงจร
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี1ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย 6.::9
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี1ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย ……
มาตรฐานที' 7 สถานศึกษามีการบริ หารและจัดการศึกษาโดยใช้ สถานศึกษาเป็ นฐาน
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที 7
ตัวบ่งชี&
K.J
K.T
K.R
K.L
K.P

ผลสําเร็ จ

ระดับคุณภาพ
L R
T
J

มีการกระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา
99.81
มีการบริ หารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่ วม
96.90
มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่ วมพัฒนาโรงเรี ยน
89.50
มีรูปแบบการบริ หารทีมุ่งผลสัมฤทธิq ของงาน
98.81
มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
99.50
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
96.90
ดีมาก (3.876)
ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' J.( มีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 99.81 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก มีการบริ หารสถานศึกษาโดยการ
มอบหมายงานและกระจายอํานาจการตัดสิ นใจ การบริ หารให้รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา/หัวหน้าสายชั&น/

คณะกรรมการ ฝ่ ายต่าง ๆ อย่างชัดเจน ตามภาระงานทีได้รับมอบหมาย มีการดําเนินงาน การควบคุมบังคับ
บัญชาตามสายงาน มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานทีได้รับมอบหมายและรายงานให้ผูบ้ งั คับบัญชาทราบ
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน คําสังปฏิบตั ิหน้าที บันทึกการประชุม บันทึกการอบรม แผนปฏิบตั ิงาน
ภาพถ่ายกิจกรรม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข นิเทศติดตามการปฏิบตั ิงาน มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นระยะและ
นําผลการประเมินมาพัฒนา
ตัวบ่ งชี#ที' J.8 มีการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ และใช้ หลักการมีส่วนร่ วม
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 96.90 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ ตัว
บ่งชี&ความสําเร็ จ แผนการปฏิบตั ิการประจําปี ทีสอดคล้องกับนโยบายและหลักการจัดการศึกษาของชาติ การปฏิบตั ิ
ตามแผน การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล มีการนําข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการตัดสิ นใจและปรับปรุ ง
งาน ผูบ้ ริ หาร ครู ชุมชน ผูเ้ รี ยน คณะกรรมการสถานศึกษาร่ วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการทําแผนกล
ยุทธ์ ร่ วมกัน สถานศึกษามีระบบข้อมูล สารสนเทศเพือการบริ หารทีถูกต้อง ครบถ้วน แต่ยงั ต้องมีการปรับปรุ ง
บางส่ วนเพือให้ทนั ต่อการใช้งาน
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน มีคาํ สังแต่งตั&ง แผนการปฏิบตั ิงาน บันทึกการประชุม โครงการจัดทํา
หลักสู ตรสถานศึกษาและหลักสู ตรท้องถิน โดยทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการดําเนินการตลอดจนนําข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาต่อไป
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข มีการประเมินผลการพัฒนาอย่างต่อเนื อง ระดมความคิดในการพัฒนา
สถานศึกษาให้ดียงขึ
ิ & น วิเคราะห์แผน พัฒนาแผนให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงของสังคมโลกให้ทุกฝ่ ายได้เข้ามามี
ส่ วนร่ วม
ตัวบ่ งชี#ที' J.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่ วมพัฒนาโรงเรียน
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 89.50 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี สถานศึกษามีคณะกรรมการ
สถานศึกษาซึ งสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดไว้ คณะกรรมการสถานศึกษา มีการ
ประชุม และนําผลการประชุ มไปปฏิบตั ิ และมีบทบาทในการกําหนดทิศทางการบริ หารสถานศึกษา มีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน การประเมินผลและปรับปรุ งคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน คําสังแต่งตั&งคณะกรรมการสถานศึกษา หนังสื อเชิญประชุม บันทึกการ
ประชุม ภาพถ่ายกิจกรรม แผนผังโครงสร้างการบริ หารงาน แผนปฏิบตั ิงานประจําปี แบบประเมินการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่ งเสริ มสนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ประเมินพัฒนาคุณภาพภายในอย่างต่อเนื อง
ตัวบ่ งชี#ที' J.; มีรูปแบบการบริ หารทีมุ่งผลสัมฤทธิq ของงาน
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 98.81 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก สถานศึกษามีการระดมความคิด
เกียวกับการบริ หารงานและเป้ าหมายของงาน จัดทําแผนงาน รู ปแบบการบริ หารและวิธีการทีชัดเจนตามเป้ าหมาย
กําหนดผูร้ ับผิดชอบ และการปฏิบตั ิตามแผนงาน/รู ปแบบ/วิธีการทีกําหนดไว้อย่าง ชัดเจนและต่อเนือง มีการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมาย นําผลการประเมินไปปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน

โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน บันทึกการประชุมแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบตั ิงาน
ประจําปี แผนการพัฒนางานทางวิชาการ โครงการนิเทศการศึกษา โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
คําสังแต่งตั&ง ปฏิทินปฏิบตั ิงาน รายงานคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการวัดผลประเมินผล
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข มีการนิเทศติดตามและประเมินผล นําผลมาปรับปรุ งพัฒนาอย่างต่อเนือง
จัดกิจกรรมเสริ มสร้างกําลังใจให้แก่บุคลากรทีปฏิบตั ิงานประสบความสําเร็ จ
ตัวบ่ งชี#ที' J.9 มีการตรวจสอบและถ่ วงดุลในการบริหารสถานศึกษา
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 99.50 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก สถานศึกษามีระบบและกลไก
ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามแผนพัฒนาการศึกษาและการใช้ทรัพยากรในโรงเรี ยนทีชัดเจนและโปร่ งใส จัดทํา
รายงานประจําปี ตามแผนพัฒนาการศึกษาและรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน แผนปฏิบตั ิงานประจําปี รายงานผลการดําเนิ นงานประจําปี จัดทําโครงการ
ปรับปรุ งพัสดุครุ ภณั ฑ์ เอกสารข้อมูลงานธุ รการ คําสังแต่งตั&งมอบหมายงาน แบบประเมินโครงการ/ กิจกรรม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข แต่งตั&งผูป้ ระเมินและตรวจสอบทีมีความเป็ นกลาง คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในและภายนอกสถานศึกษา นําผลการประเมินตรวจสอบมาพัฒนา
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 7 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา TPP5 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (6.JJ9)
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา 2556
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (3.876)
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที 7 ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2556
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที ; ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลีย
3.876
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4.000
ดีมาก
เฉลีย
3.938
สรุปผลประเมินมาตรฐานที 7 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้ สถานศึกษาเป็ นฐาน
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย 3.938
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย.................

มาตรฐานที' N สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่ งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่ างหลากหลาย
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที 9
ตัวบ่งชี&

ผลสําเร็ จ

ระดับคุณภาพ
L
R
T
J

Q.J มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลาย
94.48
Q.T มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มและตอบสนองความสามารถ
93.65
ทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน
Q.R มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มและตอบสนองความสามารถพิเศษ
96.71
และความถนัดของผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ
Q.L มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มค่านิยมทีดีงาม
97.61
Q.P มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มด้านศิลปะ/ดนตรี /นาฏศิลป์ /กีฬา
99.94
และนันทนาการ
Q.I มีการจัดกิจกรรมสื บสานและสร้างสรรค์วฒั นธรรม ประเพณี
95.02
และภูมิปัญญาไทย
Q.K มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิ ปไตย
QQ.88
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
96.75
ดีมาก (6.L70)
ผลการดําเนินการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' N.( มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่ วยเหลือผู้เรียนอย่ างหลากหลาย
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้ อยละ 94.48 อยู่ในระดับคุ ณภาพ ดีมาก มีการสํารวจ จัดทําข้อมูลผูเ้ รี ยน
และแต่งตั&งผูร้ ับผิดชอบ จัดทําแผนการดู แล ช่ วยเหลือผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล/รายกลุ่ม ดําเนิ นการตามแผนฯ อย่าง
จริ งจังและต่อเนือง มีการติดตามประเมินผลและการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งแผน/ข้อมูล/ผูเ้ รี ยน
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน โครงการ อย.น้อย วิจยั ในชั&นเรี ยน โครงการเยียม
บ้านนักเรี ยน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมสอนซ่ อมเสริ ม การปฐมนิ เทศนักเรี ยน การปั จฉิ มนิ เทศ ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน กิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ โครงการพัฒนาทักษะชีวติ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข สนับสนุ นวัสดุอุปกรณ์ ส่ งเสริ มเด็กทีมีความสามารถพิเศษ เชิ ญวิทยากรและภูมิ
ปั ญญาท้องถินมาให้ความรู ้

ตัวบ่ งชี# ที' N.8 มีการจั ดกิจกรรมส่ งเสริ มและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้ างสรรค์ ของ
ผู้เรียน
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 93.65 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก มีการสํารวจและจัดทําข้อมูลผูเ้ รี ยน
ทีมีความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีแผนการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายทีส่ งเสริ มและตอบสนอง
ความสามารถทางวิชาการ ความถนัด สร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน สถานศึกษาร่ วมมือกับชุ มชนและผูเ้ รี ยน จัดกิจกรรมที
หลากหลายเพือตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน ผูร้ ับผิดชอบติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินการตามแผนฯ
โครงการ/กิ จกรรม/หลักฐาน ปฐมนิ เทศ ปั จฉิ มนิ เทศ กิ จกรรมแนะแนว โครงการแข่งขันกี ฬาภายใน
โรงเรี ยน กิ จกรรมดนตรี นาฏศิลป์ ชุ มนุ มศิลปะ กิ จกรรมวันสําคัญต่าง ๆ กิ จกรรมของฝ่ ายวิชาการ โครงการ
พัฒนาทักษะชีวติ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้แสดงออกทางความสามารถ สร้างขวัญ
และกําลังใจแก่นกั เรี ยนทีประสบความสําเร็ จโดยมอบเกียรติบตั ร วุฒิบตั ร ของขวัญ และทุนการศึกษา
ตัวบ่ งชี# ที' N.3 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรี ยนให้ เต็มตาม
ศักยภาพ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 96.71 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก มีการสํารวจและจัดทําข้อมูลผูเ้ รี ยน
ทีมีความสามารถพิเศษและความถนัดของผูเ้ รี ยน มีแผนการจัดกิ จกรรมอย่างหลากหลายทีส่ งเสริ มและสนับสนุ น
ผูเ้ รี ยนทีมีความสามารถพิเศษและความถนัด มีผรู ้ ับผิดชอบติดตามและประเมินผลการดําเนิ นการตามแผนฯ
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน กิ จกรรมสอนซ่ อมเสริ ม กิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ โครงการแข่งขันกี ฬา
ภายในโรงเรี ยน โครงการแข่งขันกี ฬาภายนอกโรงเรี ยน กิ จกรรมทางวิชาการต่าง ๆ กิ จกรรมดนตรี นาฏศิ ลป์
กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน (ชุมนุม)
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่ งเสริ มนักเรี ยนทีมีความสามารถในด้านต่าง ๆ ได้แสดงออก หรื อร่ วมเข้า
แข่งขันอย่างสมําเสมอ
ตัวบ่ งชี#ที' N.; มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริมค่ านิยมทีด' ีงาม
ผลการประเมิ น ผลสําเร็ จร้ อยละ 97.61 อยู่ในระดับคุ ณภาพ ดีมาก สถานศึ กษาสํารวจและกําหนด
ค่านิ ยมทีดีงามทีควรส่ งเสริ มให้กบั ผูเ้ รี ยน มีแผนการจัดกิจกรรมทีส่ งเสริ มค่านิ ยมทีดี งามอย่างหลากหลาย มีการ
ร่ วมมือกันระหว่างชุ มชนและผูเ้ รี ยน จัดกิ จกรรมทีส่ งเสริ มค่านิ ยมทีดี งามอย่างหลากหลาย มีผูร้ ับผิดชอบติดตาม
และประเมินผลการดําเนินการตามแผนฯ
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการพัฒนาทักษะชี วิตของนักเรี ยน กิ จกรรมอนุ รักษ์วฒั นธรรมไทย
กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสื อเนตรนารี กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริ ยธรรม
กิจกรรมเด็กดีศรี เทียนดัด กิจกรรมขยะทองคํา
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข กิ จกรรมต่าง ๆ ที จัดควรมุ่งเน้นการรั กษาประเพณี วัฒนธรรมและการ
ช่วยเหลือสังคมให้มากขึ&น
ตัวบ่ งชี#ที' N.9 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริมด้ านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ /กีฬาและนันทนาการ

ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้ อยละ 99.94 อยู่ในระดับคุ ณภาพ ดีมาก สถานศึกษามีการสํารวจและจัดทํา
ข้อมูลผูเ้ รี ยนด้านศิลปะ/ดนตรี /นาฏศิลป์ /กีฬาและนันทนาการ มีการจัดกิจกรรม มีอุปกรณ์สนับสนุ น มีการร่ วมมือ
กันระหว่างชุ มชนและผูเ้ รี ยน จัดกิจกรรมด้านศิลปะ/ ดนตรี /นาฏศิลป์ /กีฬาและนันทนาการ มีผูร้ ับผิดชอบติดตาม
และประเมินผลการดําเนิ นการตามแผนปฏิบตั ิการ สถานศึกษาร่ วมมือกับชุ มชนและผูเ้ รี ยน นําผลการประเมินไป
ปรับปรุ งแผนการดําเนินงาน
โครงการ/กิ จกรรม/หลักฐาน กิ จกรรมพัฒนาความสามารถด้า นศิ ลปะ (ทัศ นศิ ลป์ ) กิ จกรรมพัฒนา
ความสามารถด้านดนตรี – นาฏศิลป์ โครงการแข่งขันกี ฬาสี โครงการแข่งขันกีฬานักเรี ยนเทศบาลและองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิน กิจกรรมดนตรี เพือชุมชน คําสังแต่งตั&ง
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรจัดหาอุปกรณ์ สนับสนุ นทางด้านดนตรี ศิลปะ กี ฬา นาฏศิลป์ และ
นันทนาการ จัดกิจกรรมให้ผูเ้ รี ยนได้แสดงผลงานและความสามารถให้เพิมมากขึ&น ควรนําภูมิปัญญาท้องถินเข้า
ร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากขึ&น
ตัวบ่ งชี#ที' N.: มีการจัดกิจกรรมสื บสานและสร้ างสรรค์ วฒ
ั นธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 95.02 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก สถานศึกษาสํารวจและจัดทําข้อมูล
ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย มีแผนการจัดกิ จกรรมสื บสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาไทย มีการร่ วมมือกับชุ มชน วัด และผูเ้ รี ยน จัดกิจกรรมสื บสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี
และภู มิปัญญาไทย มี ผูร้ ับผิดชอบติ ดตามและประเมิ นผลการดําเนิ นการตามแผนฯ นําผลการประเมิ นที ได้ไป
ปรับปรุ งแผนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการส่ งเสริ มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมส่ งเสริ มภูมิปัญญา
ท้องถิ น (การงานอาชี พ) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ กิ จกรรมประเพณี ทอ้ งถิ น โครงการทักษะชี วิตของนักเรี ย น
สรุ ปผลและประเมินโครงการ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดแสดงผลงานและเข้าร่ วมกิ จกรรมวันสําคัญต่าง ๆ รวมทั&งควรจัดงาน
นิทรรศการทีจัดแสดงเฉพาะศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน และเชิ ญชุ มชนเข้าร่ วมงาน เพือ
เป็ นเป็ นการสื บสานวัฒนธรรมไทย
ตัวบ่ งชี#ที' N.J มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริมความเป็ นประชาธิปไตย
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ NN.88 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก สถานศึกษามีขอ้ กําหนดว่าด้วยการ
ส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิ ปไตย มีแผนการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิ ปไตย เช่น กลุ่มสี /สภานักเรี ยน
/ หัวหน้าชั&นเรี ยน/หัวหน้าเวรประจําวัน ฯลฯ มีการปฏิบตั ิตามแผนฯ อย่างจริ งจังและต่อเนื อง มีการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานตามแผนฯ นําผลการประเมินไป ปรับปรุ งแผนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยในโรงเรี ยน กิจกรรมสภานักเรี ยน กิจกรรม
หน้าเสาธง บันทึกการประชุม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรประชุม/อบรมเกี1ยวกับบทบาทหน้าที1ของสภานักเรี ยนมากขึ"นเพื1อนําผล
การประชุม/อบรมมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมเพิ1มขึ"น แลกเปลี1ยนความรู ้ประสบการณ์คณะกรรมการนักเรี ยน
ภายใต้การดูแลของครู ที1ปรึ กษา

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 9 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา TPP5 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (6.L;;)
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา TPP6
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (6.L70)
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที 9 ของสถานศึกษาปี การศึกษา TPP6
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที 9 ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย
อิงสถานศึกษา

คะแนน
R.M70
;.===

เฉลี1ย

6.N35

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

สรุปผลประเมินมาตรฐานที 9 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่ งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่ างหลากหลาย
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย 6.N35
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย.................

มาตรฐานที' (U สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้ อมและการบริการทีส' ่ งเสริมให้ ผ้ ูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี&ของมาตรฐานที 10
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี&
ผลสําเร็ จ
L R T J
10.J มีการจัดสภาพแวดล้อมทีเอื&อต่อการจัดการเรี ยนรู ้ มีอาคารสถานที
94.31
เหมาะสม
10.T มีการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
Q3.29
10.R มีการให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรู ปแบบทีเอื&อต่อการเรี ยนรู ้
92.44
ด้วยตนเองและการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
10.4 มีการจัดห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ห้องสมุด พื&นทีสี เขียว และสิ ง
90.56
อํานวยความสะดวกเพียงพอและอยูใ่ นสภาพการ ใช้งานได้ดี

10.5 มีการจัดและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท& งั ในและนอกสถานศึกษา
97.50
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
93.62
ดีมาก ( 6.745)
ผลการดําเนินการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' (U.( มีการจัดสภาพแวดล้ อมทีเ' อือ# ต่ อการจัดการเรียนรู้ มีอาคารสถานทีเ' หมาะสม
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้ อยละ 94.31 อยูใ่ นระดับคุ ณภาพ ดีมาก สถานศึกษารวบรวมข้อมูลสภาพ
ปั ญ หา ความต้อ งการเกี ยวกับ อาคาร สถานที สิ งแวดล้อ ม และสิ งอํา นวยความสะดวก จัด ทํา แผนพัฒ นา
สภาพแวดล้อม อาคารสถานที และสิ งอํานวยความสะดวก ดําเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที และสิ ง
อํานวยความสะดวกตามแผนทีกําหนด มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผน
โครงการ/กิ จกรรม/หลักฐาน โครงการซ่ อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์และสิ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยน โครงการ
ศึ ก ษาแหล่ ง เรี ย นรู ้ นอกห้อ งเรี ย น แผนงานอาคาร สถานที กิ จ กรรมปรั บ ปรุ ง อาคารสถานที และห้องพิ เศษ
ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด เอื&อต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน แผนปฏิบตั ิงานประจําปี
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่ งเสริ มให้สถานศึกษารวบรวมข้อมูล ปั ญหา ความต้องการเกียวกับอาคาร
สถานที ทําแผนการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ของชุมชนและท้องถิน จัดทําการประเมินโครงการและกิจกรรม
ตัวบ่ งชี#ที' (U.8 มีการส่ งเสริมสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N3.29 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ
บริ การสุ ขภาพนักเรี ยน มีการแต่งตั&งคณะกรรมการดําเนิ นงานและปฏิทินปฏิบตั ิงาน จัดกิจกรรม/โครงการบริ การ
สุ ขภาพนักเรี ยน โครงการดูแลช่วยนักเรี ยน มีการนิเทศ ติดตามผล รายงานผลการปฏิบตั ิงานอย่างสมําเสมอ นํา
ผลการประเมินมาพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ร่มรื น สะอาด ปลอดภัย
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ กิจกรรมขยะทองคํา คําสังแต่งตั&ง รายงานการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพนักเรี ยน ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ โครงการ อย. น้อย
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรให้จดั รายงานผลการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยให้หน่วยงานที1
ดูแลด้านสุ ขภาพมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยของผูเ้ รี ยนพร้อมนําผลการประเมินไปปรับปรุ งแก้ไข ควรจัดห้อง
พยาบาลที1ได้มาตรฐานและจัดให้มีเจ้าหน้าที1อยูป่ ระจําตลอดทั"งวัน

ตัวบ่ งชี#ที' (U.3 มีการให้ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรู ปแบบทีเ' อือ# ต่ อการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองและการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่ วม
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 92.44 อยู่ในระดับคุ ณภาพ ดีมาก สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ
ให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึ กษา มี การแต่งตั&งคณะกรรมการดําเนิ นงานและปฏิ ทินปฏิ บตั ิงาน
จัดกิ จกรรม/โครงการให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึ กษา มี การนิ เทศ ติ ดตามผล รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานอย่างสมําเสมอ
โครงการ/กิ จกรรม/หลักฐาน โครงการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา โครงการยกระดับคุ ณภาพ
การศึ ก ษา ระบบสารสนเทศในห้ อ งสมุ ด คํา สั งแต่ ง ตั&ง ห้ อ งเทคโนโลยี สารสนเทศ ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์
โครงการสอนคอมพิวเตอร์ และการใช้อินเทอร์ เน็ต แบบสรุ ปโครงการ

แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ได้พยายามปรับปรุ งแก้ไขและจัดระบบบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศให้
เหมาะสมและเพียงพอต่อการเรี ยนรู ้
ตัวบ่ งชี#ที' (U.; มีการจัดห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการ ห้ องสมุด พืน# ทีส' ี เขียว และสิ' งอํานวยความสะดวกเพียงพอ
และอยู่ในสภาพการ ใช้ งานได้ ดี
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 90.56 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก สถานศึกษามีแผนงานในการจัดทํา
ห้องเรี ยน ห้องพิเศษ และสิ งอํานวยความสะดวก มีการแต่งตั&งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดําเนิ นงานตามแผนการ
ประเมินผลการดําเนิ นงานตามแผนการจัดห้องเรี ยน ห้องพิเศษ และสิ งอํานวยความสะดวก นําผลการประเมินมา
พัฒนาดําเนินการอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน กิจกรรมเขตรับผิดชอบ กิจกรรมห้องสมุด แผนงานพัฒนาอาคารสถานที
คําสังแต่งตั&ง กิ จกรรมดู แลความสะอาดห้องเรี ยนและห้องพิเศษ กิ จกรรมปรั บปรุ งอาคารสถานที โครงการ
ปรับปรุ งภูมิทศั น์โรงเรี ยน โครงการแหล่งเรี ยนรู ้ สรุ ปผลโครงการ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ปรับพื&นทีให้เกิ ดประโยชน์ให้มากทีสุ ด ส่ งเสริ มทุ กฝ่ ายให้ช่วยกันดู แล
รักษาอาคารสถานทีและสิ งแวดล้อม จัดกิจกรรมทางห้องปฏิบตั ิการให้หลากหลาย ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
การใช้ ดูแลความสะอาดห้องเรี ยนและห้องพิเศษ
ตัวบ่ งชี#ที' (U.9 มีการจัดและใช้ แหล่ งเรียนรู้ ท#งั ในและนอกสถานศึกษา
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 97.50 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก สถานศึกษาสํารวจข้อมูลแหล่ง
เรี ยนรู ้ท& งั ในและนอกสถานศึกษา มีการจัดทําแผนการจัดและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท& งั ในและนอกสถานศึกษา
ดําเนินการตามแผนการจัดและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท& งั ใน และนอกสถานศึกษาอย่างชัดเจนและต่อเนื อง ประเมินผลการ
จัดและใช้แหล่งเรี ยนรู ้
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสื อ-เนตร
นารี กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและภาพกิจกรรมต่าง ๆ สรุ ปผลการประเมิน
โครงการ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข สนับสนุนนําผูเ้ รี ยนไปศ◌ึกษาแหล่งเรี ยนรู ้นอกสถานที ครู ตอ้ งให้
คําแนะนําแก่ผเู ้ รี ยนในหลาย ๆ ด้านรวมทั&งความปลอดภัยส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้
ในชุมชนและท้องถิน
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 10 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา TPP5 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (6.LJ; )
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา TPP6
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.745 )
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที 10 ของสถานศึกษาปี การศึกษา TPP6
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา

สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที 10 ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย
อิงสถานศึกษา

คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

R.745
4.000
เฉลี1ย

R.872

สรุปผลประเมินมาตรฐานที <= สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้ อมและการบริการทีส' ่ งเสริมให้ ผ้ ูเรียนพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย 6.872
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย.................

มาตรฐานที' (( สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้ แหล่ งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ'น
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี&ของมาตรฐานที 11
ตัวบ่งชี&

ผลสําเร็ จ

ระดับคุณภาพ
L
R
T J

JJ.J มีการเชือมโยงและแลกเปลียนข้อมูลกับแหล่งเรี ยนรู ้และ
88.15
ภูมิปัญญาท้องถิน
JJ.T มีการสนับสนุนให้แหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิน และชุมชน
84.19
เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตรระดับสถานศึกษา
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
86.166
ดี ( 6.447 )
ผลการดําเนินการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' ((.( มีการเชื' อมโยงและแลกเปลีย' นข้ อมูลกับแหล่ งเรี ยนรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ'น
ผลการประเมิ น ผลสําเร็ จร้ อยละ 88.15 อยู่ในระดับ คุ ณภาพ ดี สถานศึ กษามี แผนการเชื อมโยงและ
แลกเปลี ยนข้อมูลกับแหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ น มีการแต่งตั&งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดําเนิ นการตาม
แผนเกียวกับการเชื อมโยงและ แลกเปลียนข้อมูลกับแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิน ประเมินผลการดําเนิ นงาน
ตามแผนการจัดห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ห้องสมุด และสิ งอํานวยความสะดวก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ระเบียนแหล่งการเรี ยนรู ้ คําสังแต่งตั&ง โครงการซ่ อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์และ
สิ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยน กิจกรรมปรับปรุ งอาคารสถานที โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์โรงเรี ยน โครงการทัศน
ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรดําเนินการให้ต่อเนื1องและปรับปรุ งให้ทนั ต่อเหตุการณ์และการเปลี1ยนแปลง

ตัวบ่ งชี#ที' ((.8 มีการสนับสนุนให้ แหล่ งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ'น และชุ มชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดทํา
หลักสู ตรระดับสถานศึกษา
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 84.19 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี สถานศึกษามีการบูรณาการสาระเรี ยนรู ้
ในระดับ ท้องถินอย่างเหมาะสม มีสาระการเรี ยนรู ้ทีเหมาะสมกับท้องถิน สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลาง และ
ความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุมชน และสังคม มีการนําไปใช้อย่างเป็ นระบบ มีข& นั ตอนการดําเนิ นงานทีถูกต้อง
ประเมินการใช้หลักสู ตรโดยทุกฝ่ ายทีเกียวข้อง นําผลการประเมินมาปรับปรุ งให้ทนั สมัยและเหมาะสมกับบริ บท
ของสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน หลักสู ตรสถานศึกษา หลักสู ตรท้องถิน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายงานการ
ประเมินตนเอง โครงการปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษา แบบสํารวจทะเบียนแหล่งเรี ยนรู ้
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรนําสาระการเรี ยนรู ้ทีเหมาะสมกับท้องถินมาดําเนินการอย่างต่อเนื อง
และนําผลการประเมินมาใช้ให้เกิดประโยชน์แม้วา่ จะดําเนิ นการไม่ต่อเนื อง
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' (( ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา TPP5 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (6.660)
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา TPP6
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (6.447)
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที JJ ของสถานศึกษาปี การศึกษา TPP6
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที 11 ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย
3.447
ดี
อิงสถานศึกษา
4.===
ดีมาก
เฉลี1ย
6.723
สรุปผลประเมินมาตรฐานที (( สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้ แหล่ งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ'น
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย 6.723
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย.................

มาตรฐานที' (8 สถานศึกษามีการร่ วมมือกันระหว่ างบ้ าน องค์ กรทางศาสนา และสถาบันทางวิชาการเพื'อพัฒนาวิถี
การเรียนรู้ ในชุ มชน
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี&ของมาตรฐานที 12
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี&
ผลสําเร็ จ
L R T J
J2.J มีการจัดเป็ นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู ้และบริ การชุมชน 91.15
J2.T มีการจัดกิจกรรมแลกเปลียนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
92.02
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
91.58
ดีมาก ( 6.663)
ผลการดําเนินการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' (8.( มีการจัดเป็ นแหล่ งวิทยาการในการแสวงหาความรู้ และบริการชุ มชน
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 91.(9 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก สถานศึกษามีแผนงานเพือส่ งเสริ ม
ความสัมพันธ์ และความร่ วมมือกับชุ มชนในการพัฒนาการศึ กษา มีผูร้ ั บผิดชอบ มีระเบี ยบรองรับการส่ งเสริ ม
ความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับชุ มชนในการพัฒนาการศึกษา มีการประเมินระบบและกลไก และนําผลการ
ประเมินมาใช้ตดั สิ นใจและปรับปรุ ง ระบบและกลไกในการสร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับชุ มชน ในการ
พัฒนาการศึกษา
โครงการ/กิ จกรรม/หลักฐาน โครงการบริ การชุ มชนและประชาสัมพันธ์ โครงการเพิมประสิ ทธิ ภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา โครงการส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมไทย แผนงานด้านความสัมพันธ์กบั ชุมชน โครงการ
เยียมบ้านนักเรี ยน โครงการเข้าร่ วมกิจกรรมประเพณี ทอ้ งถิน และวันสําคัญทางศาสนา
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรมีการบริ การให้หลากหลายมากกว่าที1ดาํ เนินการอยู่
ตัวบ่ งชี#ที' (8.8 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลีย' นเรียนรู้ ร่วมกัน
ผลการประเมิ น ผลสํ า เร็ จ ร้ อ ยละ 92.U8 อยู่ ใ นระดับ คุ ณ ภาพ ดี ม าก สถานศึ ก ษามี ก ารประชุ ม
ปรึ กษาหารื อร่ วมกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้ กครองนักเรี ยน เพือแสวงหาแนวทางพัฒนาวิถีการ
เรี ยนรู ้ แต่งตั&งผูร้ ับผิดชอบและดําเนิ นงานตามแผน ตามระยะเวลา มีการประเมินผลการดําเนิ นงานร่ วมกัน และ
ร่ วมมือกันพัฒนาปรับปรุ งแผนการดําเนิ นงาน
โครงการ/กิ จกรรม/หลักฐาน โครงการบริ การชุ มชนและประชาสัมพันธ์ โครงการเพิมประสิ ทธิ ภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา โครงการส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมไทย แผนงานด้านความสัมพันธ์กบั ชุมชน โครงการ
เยียมบ้านนักเรี ยน กิ จกรรมสารสัมพันธ์ การมอบทุ นการศึ กษา โครงการประชุ มคณะกรรมการสถานศึกษา
หนังสื อขอความอนุเคราะห์ – หนังสื อตอบขอบคุณ ป้ ายประชาสัมพันธ์ท& งั ในและนอกโรงเรี ยน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรมีการจัดกิจกรรมแลกเปลียนเรี ยนรู ้ร่วมกันให้หลากหลายขึ"น
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' (8 ปี การศึกษา 8996

1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา TPP5

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา TPP6

ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.714 )
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.663 )

2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที 12 ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2556
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที 12 ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย
3.663
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4.NNN
ดีมาก
เฉลี1ย

6.832

สรุ ปผลประเมินมาตรฐานที (8 สถานศึกษามีการร่ วมมือกันระหว่ างบ้ าน องค์ กรทางศาสนา และสถาบันทางวิชาการ

เพื'อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ ในชุ มชน
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย 6.832
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย

มาตรฐานที' (6 สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็ นส่ วนหนึ'งของการบริ หาร
การศึกษา
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี&ของมาตรฐานที 13
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี&
ผลสําเร็ จ
L
R
T
J
JR.J มีการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
98.69
JR.T มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
98.50
JR.R มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
99.06
JR.4 มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
99.69
JR.5 มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
99.63
JR.I มีการประเมินคุณภาพการศึกษา
99.19

JR.K มีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี
99.81
JR.M มีการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา
98.06
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
99.078
ดีมาก ( 6.963 )
ผลการดําเนินการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' (6.( มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 98.69 อยูใ่ นระดับคุ ณภาพ ดีมาก สถานศึกษามีแผนภูมิการจัดองค์กร
และโครงสร้างการบริ หาร รวมทั&งมีคาํ สังมอบหมายงานและผูร้ ับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการวางระบบ รองรับการ
บริ หารทีมีความคล่องตัว สามารถปรับเปลี ยนได้ตามความเหมาะสม และมีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและ
ดําเนินการอย่างเป็ นระบบ รวมทั&งบริ หารงบประมาณ ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการดําเนินการ
โครงการ/กิ จกรรม/หลักฐาน คําสังวิชาการ/เทศบาล /โรงเรี ยน แผนงาน L งาน ป้ ายแผนภูมิองค์กร
โครงการพัฒนาบุ คลากร โครงการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรี ย น โครงการดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนกิ จกรรมการ
ประชุ ม ครู (สมุ ดบันทึ ก การประชุ ม) หลักสู ตรสถานศึ กษา แผนพัฒนาการศึ ก ษา ระบบสารสนเทศภายใน
โรงเรี ยน บัญชี รับ – จ่าย ปฏิ ทินการใช้งบประมาณ เอกสารงบประมาณ และใช้จดั สรรงบประมาณ ระบบ
สารสนเทศ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็ นระบบมากขึ&น
ตัวบ่ งชี#ที' (6.8 มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้ อยละ 98.50 อยู่ในระดับคุ ณภาพ ดีมาก สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษา
ของตนเอง มี ก ารเผยแพร่ ม าตรฐานการศึ ก ษาให้บุ ค ลากรรั บ ทราบ มี กิ จกรรม/โครงการ รองรั บ ภารกิ จ ตาม
มาตรฐาน มี ผูร้ ั บ ผิดชอบและนํา ภารกิ จไปปฏิ บ ตั ิ มี ก ารบันทึ ก ผลการปฏิ บ ตั ิ ง านและพัฒนามาตรฐานที เป็ น
แนวทางของสถานศึกษา
โครงการ/กิ จกรรม/หลักฐาน หลักสู ตรสถานศึ กษา รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR) รายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา คําสังแต่งตั&งคณะทํางาน บันทึกการประชุ ม แผนพัฒนาประจําปี
รายงานการพัฒนา และติดตามมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรพัฒนามาตรฐานของตนเองและมาตรฐานอืน ๆ ไปพร้อมกัน
ตัวบ่ งชี#ที' (6.3 มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 99.06 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก สถานศึกษามีการศึกษาสภาพปั ญหา
และวิเคราะห์ตนเอง(SWOT) มีวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ เป้ าหมายในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
การแต่งตั&งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดําเนิ นการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน แผนปฏิบตั ิงานประจําปี แผนพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา โครงการประชุ ม
คณะกรรมการสถานศึ ก ษา บันทึ ก ประชุ ม รายงานสรุ ป ผลการปฏิ บ ตั ิ ง าน คํา สังแต่ ง ตั&ง คณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ในการจัดทําแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา สถานศึกษามี การเสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา เพือให้การพัฒนาการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของชุ มชน
และเผยแพร่ ผลงานของโรงเรี ยนในหลาย ๆ วิธี เช่ น สานสัมพันธ์ ประชุ มผูป้ กครอง แจ้งข่าวสารแก่นกั เรี ยน
หน้าเสาธง จัดป้ ายนิเทศ
ตัวบ่ งชี#ที' (6.; มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน แผนพัฒนาโรงเรี ยน ปฏิทินปฏิบตั ิงาน แผนการปฏิบตั ิงาน วัสดุครุ ภณั ฑ์
บันทึกการประชุม รายงานผลการปฏิบตั ิงาน คําสัง สรุ ปโครงการต่างๆ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข กลุ่มผูป้ ฏิ บตั ิงานได้นาํ ผลการปฏิ บตั ิงานมาปรั บปรุ งงานให้ดีข& ึน และ
ประสบผลสําเร็ จมากขึ&น
ตัวบ่ งชี#ที' (6.9 มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 99.63 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก สถานศึกษาวางแผนการดําเนิ นงาน
ตรวจสอบและทบทวนคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ภายในสถานศึ กษาอย่า งครอบคลุ ม ดํา เนิ นการตามแผนงานการ
ตรวจสอบและทบทวนทีกําหนดไว้ สรุ ปผลการตรวจสอบและทบทวนภายในตามแผน
ทีกําหนดและนํา
ผลมาจัดทําเป็ นสารสนเทศ รายงานข้อมูลทีได้จากการสรุ ปต่อผูเ้ กียวข้องทั&งระบบ นําผลทีได้จากการสรุ ปไปสู่
การพัฒนาและปรับปรุ งแก้ไข
โครงการ/กิ จกรรม/หลักฐาน คําสั งแต่ง ตั&ง คณะกรรมการตรวจสอบ ติ ดตามการดําเนิ นงาน บันทึ กประชุ ม
ปฏิทินปฏิบตั ิงาน รายงานสรุ ปผลการดําเนินงาน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข สถานศึ ก ษาควรกํา หนดและจัดทําตารางเวลาสํา หรั บ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ปั ญหาทีเกิดจากการปฏิบตั ิงานต้องนํามาพัฒนาและกําหนดแนวทางแก้ไขต่อไป
ตัวบ่ งชี#ที' (6.: มีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 99.19 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก สถานศึกษามีเอกสารหลักฐานแสดง
ถึ งการใช้เครื องมื อการประเมิ นคุ ณภาพการจัดการศึ กษาในรู ปแบบทีเหมาะสม มี คาํ สังแต่งตั&งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทีกําหนดกิจกรรม ระยะเวลาการประเมิน และผูร้ ับผิดชอบ มีการประเมินคุณภาพด้วย
วิธีและเครื องมือทีหลากหลายเป็ นไปตามระยะเวลาทีกําหนด มีการรวบรวมผลการประเมิน วิเคราะห์และสรุ ปผล
นําผลการประเมิน ไปเป็ นแนวทางในการพัฒนา / แก้ไขปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการ/กิ จกรรม/หลักฐาน คําสังแต่งตั&งคณะกรรมการประเมินการจัดการศึกษา สรุ ปรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน บันทึกการประชุม เครื องมือการประเมิน ปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรกําหนดระยะเวลาการประเมินประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม

ตัวบ่ งชี#ที' (6.J มีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 99.81 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก สถานศึกษากําหนดวัตถุประสงค์การ
รายงานคุ ณภาพการศึกษาทีสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิ บตั ิของโรงเรี ยน มีคาํ สังแต่งตั&งคณะทํางานจัดทํา
รายงานคุณภาพการศึกษา มีรูปแบบการรายงานผลการศึกษาประจําปี ประชุ มคณะทํางาน กําหนดแนวทางและ
วิธีการจัดทํารายงาน คณะทํางานรวบรวม และวิเคราะห์ผล มีการรายงานคุณภาพแสดงข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็ น
ต่อผูเ้ กียวข้องทุกฝ่ ายและนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุ งพัฒนาการศึกษา
โครงการ/กิ จ กรรม/หลัก ฐาน บัน ทึ ก การประชุ ม เอกสารสรุ ป และรายงานผล คํา สั งแต่ ง ตั&ง
คณะกรรมการจัดทํารานงานการประเมินภายใน เอกสารการประเมิน แฟ้มเอกสารการประเมินภายใน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข มีการรายงานคุณภาพการศึกษาและดําเนิ นการต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ นํา
ข้อเสนอแนะ มาพัฒนาและปรับปรุ งงานด้านต่าง ๆ ต่อไป
ตัวบ่ งชี#ที' (6.L มีการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 98.06 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
ดําเนิ น งานตามระบบการประกันคุ ณภาพการศึกษา มีการแต่งตั&งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพือมี
หน้าทีในการดําเนิ นการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประชุ มคณะกรรมการอย่างเป็ นทางการเพือวาง
แผนการดําเนิ นการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นําผลการประชุ มของคณะกรรมการปรับปรุ งแก้ไข
พัฒนา ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจยั เพือนําผลมาพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพยิงขึ&น
โครงการ/กิ จกรรม/หลักฐาน สมุดนิ เทศประจําสายชั&น รายงานผลการนิ เทศ ปฏิ ทินการปฏิ บตั ิงาน
คําสังแต่งตั&ง
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข คณะกรรมการทีได้รับการแต่งตั&งควรนิเทศพร้อมกันเพือให้ผลการนิ เทศที
ถูกต้อง และสอดคล้องกัน
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' (6 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา TPP5 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (6.888)
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา TPP6
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (6.963)
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที JR ของสถานศึกษาปี การศึกษา TPP6
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที 13 ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน

ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย

คะแนน

3.963

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

อิงสถานศึกษา

4.000

ดีมาก

เฉลี1ย

3.982
สรุปผลประเมินมาตรฐานที (6 สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็ นส่ วนหนึ'งของการ
บริหารการศึกษา
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย 3.982
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย.................

ด้ านกระบวนการ ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที' 8 สถานศึกษามีการจัดการหลักสู ตรและกระบวนการเรียนรู้ ที'เน้ นนักเรี ยนเป็ นสํ าคัญ
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที M
ตัวบ่งชี&

ผลสําเร็ จ

M.J มีหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและท้องถิน
M.T มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลายตามความสนใจ
M.R ส่ งเสริ มให้ครู จดั ทําแผนการจัดประสบการณ์ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
M.L ส่ งเสริ มพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้และสื อการเรี ยน
การสอนทีเอื&อต่อการเรี ยนรู ้
M.P มีการบันทึก การรายงานผลและการส่ งต่อข้อมูลของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ
M.I มีการนิเทศการเรี ยนการสอนและนําผลไปปรับปรุ งการสอนอย่าง
สมําเสมอ
M.K นําแหล่งการเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถินมาใช้ในการจัดประสบการณ์
M.M ส่ งเสริ มการศึกษา / วิจยั เพือพัฒนาการจัดประสบการณ์ ติดตามผล
และใช้ผลเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มศักยภาพ
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์

97.00
98.50
95.00
99.25

ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' L.( มีหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยเหมาะสมกับผู้เรียนและท้ องถิ'น

ระดับคุณภาพ
L R T J

99.75
99.25
95.00
99.75
97.94

ดีมาก ( 3.918)

ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 97.00 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก สถานศึกษามีการจัดทําหลักสู ตร
การศึกษาปฐมวัยร่ วมกันระหว่างสถานศึกษา ชุมชน ทีสอดคล้องและเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและท้องถิน
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แผนการจัดประสบการณ์ หลักสู ตรสถานศึกษา หลักสู ตรการศึกษา
ปฐมวัย โครงการจัดการศึกษาขั&นพื&นฐาน สมุดรายงานพัฒนาการนักเรี ยน สมุดรายงานประจําตัวนักเรี ยน การ
เรี ยนการสอนแบบโครงการ (Project Approach)
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข ปรับปรุ ง พัฒนาเพือให้มีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนเพิมมากขึ&น
ตัวบ่ งชี#ที' L.8 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริมคุณภาพผู้เรี ยนอย่ างหลากหลายตามความสนใจ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 98.50 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลายและสอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รี ยน
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แผนจัดประสบการณ์ มุมประสบการณ์ต่างๆ ในห้องเรี ยน การเรี ยน
การสอนแบบโครงการ (Project Approach)
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข ปรับปรุ งมุมประสบการณ์ต่างๆ ในห้องเรี ยนให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับ
ความสนใจของผูเ้ รี ยนเพิมสื อการเรี ยนเพือให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกเรี ยนตามความสนใจ
ตัวบ่ งชี#ที' L.3 ส่ งเสริมให้ ครู จัดทําแผนการจัดประสบการณ์ ทเี' น้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 95.U0 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก สถานศึกษาส่ งเสริ มให้ครู มีความรู ้
ความสามารถในการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน สมุดนิเทศการสอน คําสังอนุญาตให้ครู เข้ารับการอบรมการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนด้านปฐมวัย โครงการนิเทศการศึกษา แผนการจัดประสบการณ์ การเรี ยนการสอนแบบ
โครงการ (Project Approach)
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข จัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงานทีเหมาะสมกับวัย ความรู ้ความสามารถ
เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยการสํารวจความสนใจของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่ งชี#ที' L.; ส่ งเสริมพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์ เรี ยนรู้ และสื' อการเรียนการสอนทีเ' อือ# ต่ อการเรี ยนรู้
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N9.25 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก สถานศึกษาส่ งเสริ มให้ครู ผลิตสื อ
ทั&งจากวัสดุในท้องถินและเทคโนโลยีต่าง ๆ และพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้และสื อการเรี ยนการ
สอนทีเอื&อและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน โครงการอบรมครู ดา้ นกิจกรรมการเรี ยนการสอน ห้องคอมพิวเตอร์ ใบ
งานนักเรี ยน การเรี ยนการสอนห้องสื อการเรี ยนรู ้
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข ครู ควรผลิตสื อขึ&นเองเพือให้สอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ มีอุปกรณ์
ต่าง ๆ ให้เพียงพอกับการปฏิบตั ิงาน
ตัวบ่ งชี#ที' L.9 มีการบันทึก การรายงานผลและการส่ งต่ อข้ อมูลของผู้เรียนอย่ างเป็ นระบบ

ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 99.75 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ครู มีการบันทึกการพัฒนาของ
ผูเ้ รี ยน รายงานให้ผปู ้ กครองเพือร่ วมมือกันแก้ไขและพัฒนาผูเ้ รี ยนทั&งส่ งต่อผูเ้ รี ยนชั&นเรี ยนทีสู งขึ&นเพือเป็ นข้อมูล
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนือง
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน คอมพิวเตอร์ การวัดผลประเมินผล สมุดบันทึกการพัฒนาของผูเ้ รี ยน
เทคโนโลยีทางการศึกษา การสอนซ่อมเสริ ม
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข จัดทําแบบบันทึกพัฒนาการเป็ นรายบุคคล, รายกลุ่มให้เหมาะสมกับการ
พัฒนาและสอดคล้องกับหลักสู ตรปฐมวัยทีจัดทําขึ&น
ตัวบ่ งชี#ที' L.: มีการนิเทศการเรี ยนการสอนและนําผลไปปรับปรุ งการสอนอย่ างสมํ'าเสมอ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 99.25 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ครู ได้รับการนิเทศการเรี ยนการ
สอนจากคณะกรรมการนิ เทศ ยอมรับผลการนิ เทศและนําผลการนิเทศไปปรับปรุ งการสอนอย่างสมําเสมอ
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน สมุดนิเทศการเรี ยนการสอน ปฏิทินปฏิบตั ิงานประจําปี
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข นําผลการนิเทศและข้อเสนอกับการนิเทศมาปรับและพัฒนาการเรี ยนการสอน
ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน

ตัวบ่ งชี#ที' L.J นําแหล่ งการเรี ยนรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ'นมาใช้ ในการจัดประสบการณ์
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N9.00 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ครู ศึกษาและสํารวจแหล่งการ
เรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถินนําแหล่งการเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถินมาใช้ในการจัดประสบการณ์ท& งั ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ห้องสารสนเทศ โครงการ
ส่ งเสริ มอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย หลักฐานการสอนจากแหล่งเรี ยนรู ้/ภูมิปัญญาท้องถิน
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข นําประวัติของสถานทีในท้องถิน สถานทีเกียวข้องกับชี วติ ประจําวันมาให้
ความรู ้และนําไปยังสถานทีเหล่านั&นด้วย
ตัวบ่ งชี#ที' L.L ส่ งเสริมการศึกษา/ วิจัยเพื'อพัฒนาการจัดประสบการณ์ ติดตามผลและใช้ ผลเพื'อพัฒนาผู้เรี ยน
ให้ เต็มศักยภาพ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 99.75 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ครู ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับ
ความรู ้เพือนําความรู ้มาพัฒนาการศึกษา / มีการทําวิจยั เพือพัฒนาการจัดประสบการณ์ ประเมินและติดตามผลและ
นําผลการประเมินมาพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน โครงการอบรมครู ดา้ นกิจกรรมการเรี ยนการสอน โครงการจัดการอบรม
วิจยั ชั&นเรี ยน การจัดทําวิจยั ชั&นเรี ยน
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข ใช้วธิ ี การเครื องมือประเมินทีหลากหลายเหมาะสมกับสภาพจริ งของผูเ้ รี ยน
และการเรี ยนรู ้

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 8 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา TPP5 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.N14 )
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา TPP6
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.918)
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที M ของสถานศึกษาปี การศึกษา TPP6
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที : ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย
R.918
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4.NNN
ดีมาก
เฉลี1ย

6.959

สรุปผลประเมินมาตรฐานที 8 สถานศึกษามีการจัดการหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนรู้ ทเี' น้ นนักเรียนเป็ นสํ าคัญ
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ'น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลีย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย' 6.959
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ'น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลีย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย' .................

ด้ านกระบวนการ ระดับพืน# ฐาน
มาตรฐานที' 8 สถานศึกษามีการจัดการหลักสู ตรและกระบวนการเรียนรู้ ที'เน้ นนักเรี ยนเป็ นสํ าคัญ ( ครู จกั ริน)
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที M
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี&
ผลสําเร็ จ
L
R
T J
M.J มีหลักสู ตรการศึกษาขั&นพื&นฐานทีเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและท้องถิน
91.95
M.T มีรายวิชาให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความสนใจอย่างหลากหลาย
83.22
M.R มีการส่ งเสริ มให้ครู จดั ทําแผนการเรี ยนรู ้ทีตอบสนองความถนัด
93.80
และความสามารถของผูเ้ รี ยน
M.4 ส่ งเสริ มพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้และสื อ
81.95
การเรี ยนการสอนทีเอื&อต่อการเรี ยนรู ้

M.5 มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่ งต่อข้อมูล
ของผูเ้ รี ยน
M.I มีระบบการนิ เทศการเรี ยนการสอนและนําผลไปปรับปรุ ง
การสอนอย่างสมําเสมอ
M.K นําแหล่งการเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถินมาใช้ในการจัด
ประสบการณ์
M.M ดําเนินการส่ งเสริ มการวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ ติดตามผล
และใช้ผลเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มศักยภาพ
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์

96.67
97.78
81.52
98.33
90.652

ดีมาก ( 3.626 )

ผลการดําเนินการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' L.( มีหลักสู ตรการศึกษาขั#นพืน# ฐานทีเ' หมาะสมกับผู้เรียนและท้ องถิ'น
ผลการประเมิ น ผลสําเร็ จร้ อยละ 91.95 อยู่ในระดับคุ ณภาพ ดีมาก สถานศึ กษามี สาระการเรี ยนรู ้ ที
เหมาะสมกับท้อง ถิ นทีเป็ นมาตรฐาน สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลาง และความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุ มชน และ
สังคม มีการนํา ไปใช้ อย่างเป็ นระบบ มีข& นั ตอนการดําเนิ นงานทีถูกต้อง ประเมินการใช้หลักสู ตรโดยทุกฝ่ ายที
เกียวข้อง นําผลการประเมินมาปรับปรุ งให้ทนั สมัยและเหมาะสมกับบริ บทของสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน หลักสู ตรสถานศึกษา หลักสู ตรท้องถิน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายงานการ
ประเมิ น ตนเอง โครงการซ่ อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์ และสิ งแวดล้อมภายในโรงเรี ย น โครงการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต ร
สถานศึกษาและหลักสู ตท้องถิน โครงการจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ คําสังแต่งตั&ง การบริ หารงานด้าน
หลักสู ตร
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรนําสาระการเรี ยนรู ้ ทีเหมาะสมกับท้องถิ นมาดําเนิ นการอย่างต่อเนื อง
และนําผลการประเมินมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ตัวบ่ งชี#ที' L.8 มีรายวิชาให้ ผ้ ูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจอย่ างหลากหลาย
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 83.22 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี สถานศึกษาสํารวจความต้องการทางการ
เรี ยนของผูเ้ รี ยน จัดกิ จกรรมให้ผูเ้ รี ยนเลือกอย่างหลากหลาย มีผูร้ ับผิดชอบรายกิจกรรมการเรี ยน ผูเ้ รี ยนสามารถ
เลือกเรี ยนได้ตามความถนัดและความต้องการ ได้พยายามจัดหาภูมิปัญญาท้องถินมาร่ วมจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนแต่ยงั ไม่หลากหลายเท่าทีควร
โครงการ/กิ จกรรม/หลักฐาน แบบสอบถามความต้องการของผูเ้ รี ยน ใบสมัครเข้าร่ วมกิ จกรรมชุ มนุ ม
/กลุ่ ม สนใจ หลัก สู ตรท้อ งถิ น โครงการสอนคอมพิ วเตอร์ แ ละประยุ ก ต์ใ ช้อิ นเทอร์ เน็ ต โครงการพัฒ นา
ความสามารถด้านดนตรี – นาฏศิลป์ โครงการแหล่งเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข กิจกรรมบางกิจกรรมควรเชิ ญภูมิปัญญาท้องถินทีมีความรู ้ความสามารถมา
ช่วยดําเนินการและประดิษฐ์อุปกรณ์จากวัสดุอืน ๆ ซึ งราคาถูกและหาได้ในท้องถิน
ตัวบ่ งชี#ที' L.3 มีการส่ งเสริมให้ ครู จัดทําแผนการเรียนรู้ ทตี' อบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน

ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้ อยละ N3.8U อยู่ในระดับคุ ณภาพ ดีมาก สถานศึกษามีการสํารวจข้อมูลที
เกียวกับความถนัดและความสามารถของผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดทําแผนการเรี ยนรู ้โดยจัดสรรทรัพยากร
อบรมพัฒนาครู ใ ห้มีค วามรู ้ ค วามเข้าใจในการจัดทํา แผนการเรี ยนรู ้ มี ก ารนิ เทศติ ดตามผล มี ก ารจัดกิ จกรรม
ส่ งเสริ มแรงจูงใจในการจัดทําแผนการเรี ยนรู ้ทีตอบสนองความถนัดและความสามารถของผูเ้ รี ยน และบันทึกหลัง
สอนเพือนํามาปรับปรุ งและพัฒนาทํางานวิจยั ในชั&นเรี ยน
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน แบบสอบถามข้อมูลความถนัดและความสามารถของผูเ้ รี ยน ทะเบียนสื อ
การเรี ยนรู ้ โครงการอบรมครู ดา้ นกิจกรรมการเรี ยนการสอน โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ของบุคลากร โครงการ
นิ เทศภายใน โครงการจัดทําแผนการเรี ยนรู ้ ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โครงการส่ งเสริ มการผลิ ตสื อ โครงการสอน
คอมพิวเตอร์ และประยุกต์ใช้อินเทอร์ เน็ต แผนการจัดการเรี ยนรู ้ บันทึกหลังสอน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข คณะครู ท& งั M กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ควรประชุมและคัดเลือกข้อมูลทีเกียวกับ
ความถนัดและความสามารถของผูเ้ รี ยนทีมีตรงกันและในหลายระดับชั&นเรี ยนดําเนิ นการก่อน และใช้การบูรณา
การร่ วมกัน
ตัวบ่ งชี#ที' L.; ส่ งเสริมพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และสื' อการเรียนการสอนทีเ' อือ# ต่ อการเรี ยนรู้
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้ อยละ 81.N5 อยู่ในระดับคุ ณภาพ ดี สถานศึกษามีการส่ งเสริ มและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ และสื ออุปกรณ์ การเรี ยนทีเอื&อต่อการเรี ยนรู ้ มีสือธรรมชาติ นวัตกรรม
และภูมิปัญญาท้องถินทีเหมาะสมและเอื&อต่อการเรี ยนรู ้ สถานศึกษายังมีสือเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรมที
เหมาะสมและเอื&อต่อการเรี ยนรู ้พอสมควร แต่การแลกเปลียนและเชื อมโยงสื อการเรี ยนการสอนจากแหล่งเรี ยนรู ้
และภูมิปัญญาในท้องถินยังน้อยไป
โครงการ/กิ จ กรรม/หลัก ฐาน ทะเบี ย นแหล่ ง เรี ย นรู ้ ทะเบี ย นสื อ โครงการส่ ง เสริ ม การผลิ ต สื อ
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริ ยธรรม โครงการต่อต้านยาเสพติด โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดหาสื อเทคโนโลยีใหม่เพียงพอกับการใช้งาน ปรั บปรุ งพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ใช้สือจากแหล่งเรี ยนรู ้ท& งั ภายใน/ภายนอกสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถินให้
มากขึ&น
ตัวบ่ งชี#ที' L.9 มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่ งต่ อข้ อมูลของผู้เรียน
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 96.:J อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลด้านการ
เรี ยนและข้อมูลส่ วนตัวของผูเ้ รี ยนไว้ในเครื องมือ มีระบบการวิเคราะห์ขอ้ มูล การรายงานและการส่ งต่อข้อมูลของ
ผูเ้ รี ยนตลอดจนข้อเสนอแนะของผูเ้ รี ยน มีการตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุ งระบบการบันทึก การรายงานการพัฒนา
ของผูเ้ รี ยนในรายทีต้องปรับปรุ งแก้ไข
โครงการ/กิ จกรรม/หลักฐาน ระบบสารสนเทศ แบบสอบถามข้อมู ลเกี ยวกับตัวผูเ้ รี ยน แบบบันทึ ก
พฤติกรรมนักเรี ยน ระเบียนสะสม (ป.พ. M) สมุดประจําตัวนักเรี ยน (ป.พ. I) สมุดลงคะแนนรายวิชา ( ป.พ. J)
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่ งเสริ มการตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุ งระบบการบันทึก การรายงานการ
พัฒนาของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนืองและเป็ นปั จจุบนั
ตัวบ่ งชี#ที' L.: มีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและนําผลไปปรับปรุ งการสอนอย่ างสมํ'าเสมอ

ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N7.J8 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก สถานศึกษามีแผนการนิ เทศการ
เรี ยนการสอน แผนการปฏิ บตั ิงาน/ปฏิ ทิน กําหนดบุคคลรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีการนิ เทศ กํากับ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามปฏิทินทีกําหนด และรายงานผลการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบตั ิงาน นําผลการนิเทศ
มาปรับปรุ งแก้ไขการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้บรรลุผลตามทีสถานศึกษากําหนดและจัดทํารายงานประจําปี
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน สมุดนิ เทศ ปฏิทินปฏิบตั ิงาน คําสังแต่งตั&ง โครงการนิ เทศการเรี ยนการ
สอน รายงานประจําปี
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ผูถ้ ู กนิ เทศยอมรับผลการนิ เทศและนําผลการนิ เทศมาพัฒนาตนเองและ
ปฏิบตั ิอย่างต่อเนืองตามแผน ผูร้ ับผิดชอบการนิเทศควรปฏิบตั ิหน้าทีพร้อมกัน
ตัวบ่ งชี#ที' L.J นําแหล่ งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ'นมาใช้ ในการจัดประสบการณ์
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ L1.52 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี สถานศึกษามีการจัดทําระบบสารสนเทศ
แหล่ งเรี ยนรู ้ ทีสอดคล้องกับหลักสู ตรสถานศึกษา จัดทําแผนการเรี ยนรู ้ ทีเน้นการนําแหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญา
ท้องถินในระบบสารสนเทศ และมาใช้ในการเรี ยนการสอน
โครงการ/กิ จกรรม/หลักฐาน ทะเบียนแหล่งเรี ยนรู ้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ระเบียนสื อ และการใช้สือ
หลักสู ตรท้องถิน ภาพถ่าย
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ครู ควรใช้แหล่งการเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถินให้มากขึ&น ซึ งทําให้ผเู ้ รี ยน
มีความรักในท้องถิน ทั&งยังได้ประสบการณ์ตรงและช่วยประหยัดพลังงาน
ตัวบ่ งชี# ที' L.L ดําเนิ นการส่ งเสริ มการวิจัยเพื' อพัฒนาการเรี ยนรู้ ติด ตามผลและใช้ ผลเพื' อพัฒนาผู้เรี ยนให้ เต็ ม
ศักยภาพ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N8.63 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก สถานศึกษาส่ งเสริ มให้ครู ทาํ และใช้
งานวิจยั ในชั&นเรี ยนเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนส่ งเสริ มและสนับสนุ นครู ในด้านงบประมาณ/จัดอบรมครู /แลกเปลียนเรี ยนรู ้
รวม ทั&งใช้งานวิจยั ฯ เพือพัฒนาผูเ้ รี ยน ติดตามและประเมินผลการพัฒนาผูเ้ รี ยน
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการวิจยั ชั&นเรี ยน โครงการอบรมครู ดา้ นการเรี ยนการสอน โครงการ
ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ของบุคลากร ผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยน โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรให้มีการอบรมเกี ยวกับการดําเนิ นการทําวิจยั เพิมขึ&น และให้ครู ทีมี
ผลงานวิจยั ทีดีให้คาํ แนะนําและเป็ นทีปรึ กษาแก่คณะครู
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 8 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา TPP5 ได้ระดับคุณภาพ ดี (6.:38 )
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา TPP6
ได้ระดับคุณภาพ ดี ( 6.:26 )
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที M ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2556
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา

สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที : ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย
R.I26
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4.=00
ดีมาก
เฉลี1ย

R.813

สรุปผลประเมินมาตรฐานที 8 สถานศึกษามีการจัดการหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนรู้ ทเี' น้ นนักเรียนเป็ นสํ าคัญ
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย 6.813
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย.................

ด้ านผลผลิต (ผู้เรียนและชุ มชน) ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที' (; ผู้เรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่ านิยมทีพ' งึ ประสงค์
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที JL
ตัวบ่งชี&
JL.J
JL.T
JL.R
JL.L

ผลสําเร็ จ

ระดับคุณภาพ
L R T J

มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ และปฏิบตั ิตนตามข้อตกลงเบื&องต้น
89.11
มีความซื อสัตย์สุจริ ต
Q3.38
มีความกตัญŠูกตเวที
96.57
มีเมตตากรุ ณา เอื&อเฟื& อเผือแผ่ เสี ยสละ มีความรู ้สึกทีดีต่อตนเอง
94.08
และผูอ้ ืน
JL.P ประหยัดใช้สิงของส่ วนตนและส่ วนรวมอย่างคุม้ ค่า
Q3.23
JL.I มีมารยาทและปฏิบตั ิตนตามวัฒนธรรม
Q6.30
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
Q3.78
ดีมาก ( 6.751)
ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' (;.( มีวนิ ัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามข้ อตกลงเบื#องต้ น
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี ( 3, 89.11) ผูเ้ รี ยนมีระเบียบวินยั มีมารยาทและมีความ
รับผิดชอบ โดยผูเ้ รี ยนเป็ นผูก้ าํ หนดขึ&นเอง

โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน โครงการ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง แผนจัด
ประสบการณ์ ข้อตกลงของห้องเรี ยน
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข ครู ควรฝึ กผูเ้ รี ยนให้มีระเบียบ วินยั มีมารยาท และความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลงอย่างเคร่ งครัด
ตัวบ่ งชี#ที' (;.8 มีความซื' อสั ตย์ สุจริต
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4, 93.38) ผูเ้ รี ยนไม่นาํ ของผูอ้ ืนมาเป็ นของตัวเอง
เก็บของได้นาํ ส่ งครู เพือประกาศหาเจ้าของ ผูเ้ รี ยนไม่นาํ ของโรงเรี ยนไปบ้าน ไม่พูดปด
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง โครงการส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรมนักเรี ยน โครงการเด็กดีศรี เทียนดัด แบบบันทึกความดี
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข ครู ควรเล่านิทานทีแสดงถึงโทษของการไม่ซือสัตย์ขอความร่ วมมือจาก
ผูป้ กครองในการอบรบผูเ้ รี ยนในด้านความซื อสัตย์
ตัวบ่ งชี#ที' (;.3 มีความกตัญXูกตเวที
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4, 96.57 ) ผูเ้ รี ยนแสดงความกตัญŠูกตเวทีต่อผูป้ กครอง
ครู โดยการช่วยเหลือ เคารพ เชือฟังและปฏิบตั ิตามคําสังสอนของผูป้ กครองและครู
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง โครงการส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรมนักเรี ยน โครงการเด็กดีศรี เทียนดัด แผนการจัดประสบการณ์ แบบบันทึกความดี
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข ให้ผเู ้ รี ยนเล่าเรื องเกียวกับความกตัญŠูกตเวทีทีผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิต่อพ่อ แม่ ครู
และผูใ้ หญ่
ตัวบ่ งชี#ที' (;.; มีเมตตากรุ ณา เอือ# เฟื# อเผื'อแผ่ เสี ยสละ มีความรู้ สึกทีด' ีต่อตนเองและผู้อื'น
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( L, Q4.08 ) ผูเ้ รี ยนรู ้จกั แบ่งปั นสิ งของอาหาร ของเล่นและ
อืนๆ แก่เพือน พ่อ แม่ ครู และผูอ้ ืน รู ้จกั ตัวเองและผูอ้ ืน ด้วยการปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยความระมัดระวังและช่วยเหลือ
ผูอ้ ืน
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง โครงการส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรมนักเรี ยน โครงการเด็กดีศรี เทียนดัด แผนการจัดประสบการณ์ แบบบันทึกความดี
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างหลากหลาย เน้นการมีส่วนร่ วม และเน้น
การพัฒนาพฤติกรรมด้านจริ ยธรรม คุณธรรม
ตัวบ่ งชี#ที' (;.9 ประหยัดใช้ สิ'งของส่ วนตนและส่ วนรวมอย่ างคุ้มค่ า
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพที ดีมาก ( 4, 93.23 ) ผูเ้ รี ยนรู ้จกั ใช้สิงของอย่างทะนุถนอม รู ้จกั การ
เก็บออม รู ้จกั การปิ ดไฟ ใช้น& าํ แปรงฟันและอืน ๆ อย่างประหยัด เก็บของเข้าทีเมือใช้แล้วอย่างเป็ นระเบียบ
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง โครงการส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรมนักเรี ยน โครงการเด็กดีศรี เทียนดัด แผนการจัดประสบการณ์ แบบบันทึกการออมเงิน
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข จัดให้มีกิจกรรมการประหยัดอย่างหลากหลาย
ตัวบ่ งชี#ที' (;.: มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม

ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4, 96.30 ) ผูเ้ รี ยนรู ้จกั ไหว้พอ่ แม่ ครู และผูใ้ หญ่อืนๆ
แม้กระทังนักการ คนขับรถรับส่ ง รู ้จกั เดินก้มหลังเมือเดินผ่านผูใ้ หญ่ รู ้จกั การใช้คาํ พูดได้เหมาะสม มีคาํ ลงท้ายที
แสดงความนอบน้อม เช่น ค่ะ ครับ
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง โครงการส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรมนักเรี ยน โครงการเด็กดีศรี เทียนดัด แผนการจัดประสบการณ์ แบบบันทึกความดี
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข จัดกิจกรรมส่ งเสริ มมารยาท ประเพณี และวัฒนธรรม
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 14 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา TPP5 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (6.L46)
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา TPP6
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (6.751)
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที 14 ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2556
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที <7 ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย
R.751
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4.NNN
ดีมาก
เฉลี1ย

6.876

สรุปผลประเมินมาตรฐานที (; ผู้เรียนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่ านิยมทีพ
' งึ ประสงค์
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย 3.876
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย.................

มาตรฐานที' (5 ผู้เรี ยนมีจิตสํ านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ' งแวดล้ อม
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที JP
ตัวบ่งชี&
J5.J รู ้คุณค่าของสิ งแวดล้อมและผลกระทบทีเกิดจากการเปลียนแปลง
J5.T เข้าร่ วมหรื อมีส่วนร่ วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&

ผลสําเร็ จ
94.88
96.43
95.66

ระดับคุณภาพ
L R T J

ดีมาก ( 6.826 )

ตัวบ่ งชี#ที' (9.( รู้ คุณค่ าของสิ' งแวดล้ อมและผลกระทบทีเ' กิดจากการเปลีย' นแปลง
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4, 94.88 ) ผูเ้ รี ยนรู ้จกั ประโยชน์ของสิ งแวดล้อมและรู ้ถึง
ผลทีเกิดจากการทําลายสิ งแวดล้อม ซึ งผูเ้ รี ยนสามารถบอกถึงโทษของไม่ทิ&งขยะลงในถัง
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง โครงการส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรมนักเรี ยน โครงการเด็กดีศรี เทียนดัด แผนการจัดประสบการณ์ ข้อตกลงของห้องเรี ยน
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข จัดกิจกรรมเน้นเรื องการทิ&งขยะ การรักษาความสะอาด
ตัวบ่ งชี#ที' (9.8 เข้ าร่ วมหรื อมีส่วนร่ วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ' งแวดล้ อม
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( L, 96.43 ) ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ งแวดล้อมด้วย การพัฒนาชุมชนในวันสําคัญต่าง ๆ เช่น การช่วยทําความสะอาดบริ เวณโรงเรี ยน วัด ในวัน
เข้าพรรษา วันเฉลิมพระชนพรรษา
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง โครงการ
ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมนักเรี ยน โครงการเด็กดีศรี เทียนดัด แผนการจัดประสบการณ์ ข้อตกลงของห้องเรี ยน
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข จัดกิจกรรมทีเน้นเรื องการรักษาความสะอาด โดยให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั รับผิดชอบ
ความสะอาดในบริ เวณทีมอบหมาย
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 15 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา TPP5 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.846 )
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา TPP6
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.826 )
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที 15 ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2556
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที <8 ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย
R.826
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4.NNN
ดีมาก
เฉลี1ย
6.913
สรุปผลประเมินมาตรฐานที (5 ผู้เรียนมีจิตสํ านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ' งแวดล้ อม
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย 6.913
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย.................

มาตรฐานที' (6 ผู้เรี ยนมีความทักษะในการทํางาน รั กการทํางาน สามารถทํางานร่ วมกับผู้อื'นได้ และมีเจตคติ
ทีด' ีต่ออาชี พ
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที JI
ผลสําเร็ จ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี&
L
R
T
J
JI.J สนใจและกระตือรื อร้นในการทํางาน
84.53
JI.2 ทํางานจนสําเร็ จและภูมิใจในผลงาน
90.62
JI.3 เล่นและทํากิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ืนได้
92.38
JI.4 มีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุ จริ ต
96.13
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
Q0.92
ดีมาก ( 6.637 )
ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' (:.( สนใจและกระตือรื อร้ นในการทํางาน
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี (3, 84.53) ผูเ้ รี ยนมีความสนใจ ตั&งใจและกระตือรื อร้นในการทํางาน
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง ตารางบันทึกกิจกรรม
ประจําวัน แผนจัดประสบการณ์
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข สํารวจกิจกรรมต่าง ๆ ทีผูเ้ รี ยนชอบสนใจปรับปรุ งวิธีการสอน สื อและเทคนิค
ต่าง ๆ ให้สวยงามน่าสนใจ สนุกสนานและผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
ตัวบ่ งชี#ที' (:.8 ทํางานจนสํ าเร็จและภูมิใจในผลงาน
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( L, Q0.62 ) ผูเ้ รี ยนมีความพยายาม ตั&งใจปฏิบตั ิงานจน
สําเร็ จ มีความชื นชอบและภูมิใจในผลงาน
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง แฟ้มสะสมผลงาน แผน
จัดประสบการณ์ สมุดแบบฝึ กหัด ผลงานนักเรี ยนทีจัดแสดง
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข มีแรงจูงใจและการเสริ มแรงเพือช่วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนอยากปฏิบตั ิกิจกรรม
ยิงขึ&น หลังปฏิบตั ิกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ออกมารายงายหน้าชั&นถึงผลงานว่าใช้อะไร มีประโยชน์อะไร
ตัวบ่ งชี#ที' (:.6 เล่ นและทํากิจกรรมร่ วมกับผู้อื'นได้
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( L , 92.38 ) ผูเ้ รี ยนเล่นกับเพือนได้เป็ นอย่างดี ไม่ทะเลาะ
หรื อแย่งของเล่นขณะทีเพือนเล่น ชักชวนเพือนให้เล่นด้วยกันและเคารพกติกากฎเกณฑ์ในการเล่นในการทํา
กิจกรรมผูเ้ รี ยนร่ วมทําด้วยความยินดี เอื&อเฟื& อ รับผิดชอบงานและปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ืนได้ดี
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง ตารางกิจกรรมประจําวัน
แผนการจัดประสบการณ์
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข จัดเตรี ยมศูนย์การเรี ยนการสอนต่างๆ ให้ผูเ้ รี ยนได้เลือกเล่นตามความสนใจ
ตัวบ่ งชี#ที' (:.; มีเจตคติทดี' ีต่ออาชี พสุ จริต

ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4, 96.12 ) ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจในอาชี พสุ จริ ตและไม่
สุ จริ ต และเลือกทีจะมีอาชีพสุ จริ ตเพราะเป็ นอาชีพทีดี แม้จะมีความยากลําบากก็มีความสุ ข
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง แผนจัดประสบการณ์
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข สัมภาษณ์พูดคุยถึงอาชีพทีนักเรี ยนใฝ่ ฝันและอยากทําอาชีพอะไรในอนาคต
อธิ บายเพิมเติมบทบาทถึงหน้าทีอาชีพต่างๆ และทุกอาชีพทีสําคัญ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 16 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา 2555 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.J95 )
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา TPP6
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.637 )
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที 16 ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2556
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที <9 ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน

ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย
อิงสถานศึกษา
เฉลี1ย

คะแนน
3.637
4.NNN

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

6.818

สรุปผลประเมินมาตรฐานที (6 ผู้เรียนมีความทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่ วมกับผู้อื'นได้ และมี

เจตคติทดี' ีต่ออาชี พ
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย 3.818
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย.................

มาตรฐานที' (J ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสั งเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มีความคิดสร้ างสรรค์
คิดไตร่ ตรอง คิดแบบองค์ รวมทั#งระบบ และมีวสิ ั ยทัศน์

ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที JK
ตัวบ่งชี&

ผลสําเร็ จ

JK.J สามารถสรุ ปงานเกียวกับสิ งต่าง ๆ ทีเกิดจากการเรี ยนรู ้
17.2 แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
17.3 มีจินตนาการ และมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์

Q6.05
Q4.06
95.81
95.31

L

ระดับคุณภาพ
R
T

J

ดีมาก ( 3.812 )

ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' (J.( สามารถสรุ ปงานเกีย' วกับสิ' งต่ าง ๆ ทีเ' กิดจากการเรี ยนรู้
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4, 96.05 ) ผูเ้ รี ยนสามารถสรุ ปเกียวกับสิ งต่าง ๆ ทีเกิดจาก
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และเหตุการณ์รอบ ๆ ตัวได้
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง เกมการศึกษา สมุด
บันทึกพัฒนาการ แผนจัดประสบการณ์
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ มีจินตนาการเป็ น
สามารถคาดการณ์และกําหนดเป็ นเป้ าหมายได้ดว้ ยตนเองใช้กิจกรรมเสริ มประสบการณ์
ตัวบ่ งชี#ที' (J.8 แก้ ปัญหาได้ เหมาะสมกับวัย
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4, 94.06 ) ผูเ้ รี ยนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึ&นจาก
การเล่น การร่ วมกิจกรรมได้เหมาะสมกับวัย
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง สมุดบันทึกพฤติกรรม
แผนจัดประสบการณ์
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
แสดงความคิดเห็น หลังการทํากิจกรรมทุกกิจกรรมทุกครั&ง
ตัวบ่ งชี#ที' (J.6 มีจินตนาการ และมีความคิดริเริ'มสร้ างสรรค์
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4, 95.81 ) จากผลงานในการจัดกิจกรรมต่างๆ แสดงให้
เห็นว่าผูเ้ รี ยนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สามารถอธิ บายผลงานได้ตามจินตนาการ
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง ผลงานทีแสดง ใบงาน
แผนการจัดประสบการณ์
แนวทางการพัฒนา/แก้ ไข ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ก่อนการจัดกิจกรรม I กิจกรรมหลัก
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 17 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา TPP5 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.736 )
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา 2556
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.812 )
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที 17 ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2556
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา

สรุ ปผลการประเมินความสํ าเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้ าหมายตามแผนในมาตรฐานที' (J ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน

ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลีย
อิงสถานศึกษา
เฉลีย

คะแนน
3.812
4.000
3.906

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

สรุปผลประเมินมาตรฐานที (J ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสั งเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มีความคิด

สร้ างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง คิดแบบองค์ รวมทั#งระบบ และมีวสิ ั ยทัศน์
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ'น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลีย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี'ย 6.906
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ'น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลีย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี'ย................

มาตรฐานที JM ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะทีจําเป็ นตามหลักสู ตร
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที JM
ตัวบ่งชี&

ผลสําเร็ จ

(8.( มีทกั ษะในการใช้ กล้ ามเนื#อใหญ่ กล้ามเนื#อเล็ก
(8.8 มีทกั ษะในการใช้ ประสาทสั มผัสทั#ง 9
(8.6 มีทกั ษะในการสื' อสารทีเ' หมาะกับวัย

Q8.62

J8.L มีทกั ษะในการสังเกตและการสํารวจ
J8.P มีทกั ษะในเรื องมิติสัมพันธ์สามารถเชือมโยงความรู ้และทักษะต่างๆ
J8.I มีความรู ้ในเรื องตนเอง บุคคลทีเกียวข้องและสิ งต่างๆรอบตัว
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์

Q7.23
Q4.13
98.15
Q6.21

ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&

ระดับคุณภาพ
L
R T J

95.47
93.70

ดี ( R.849)

ตัวบ่ งชี#ที' (L.( มีทกั ษะในการใช้ กล้ ามเนื#อใหญ่ กล้ ามเนื#อเล็ก
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( L , 98.62 ) ผูเ้ รี ยนได้รับการฝึ กทักษะในการใช้กล้ามเนื&อทั&ง
เล็กและใหญ่ในการเล่นทีต้องเคลือนไหว การแสดงท่าทางประกอบเพลง ซึ งผูเ้ รี ยนมีทกั ษะและปฏิบตั ิได้ดี
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง โครงการกีฬาสี แผน
จัดประสบการณ์ กิจกรรมส่ งเสริ มสมรรถภาพ กิจกรรมการปั& นดินนํ&ามัน กิจกรรมการวาดภาพระบายสี
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข จัดกิจกรรมร่ วมกันระหว่างครู กับนักเรี ยน เช่นการเล่นกีฬาในเวลาว่าง จัด
กิจกรรมอืน ๆ เพิมเติมจากกิจกรรมทีจัด โดยมุ่งเน้นให้ปฏิบตั ิร่วมกันระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยน
ตัวบ่ งชี#ที' (L.8 มีทกั ษะในการใช้ ประสาทสั มผัสทั#ง 9
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก (L, 95.47 ) ได้จดั กิจกรรมต่าง ๆ ทีฝึ กทักษะในการใช้
ประสาทสัมผัสทั&ง P เช่นการนําสิ งของทีมีลกั ษณะคล้ายกันมาให้ทดลองชิม ดม ดู ฟัง จัด ผูเ้ รี ยนสามารถบอกสิ ง
ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง แผนจัดประสบการณ์
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มีเกมการศึกษาทีมีการใช้ประสาทสัมผัสทุกๆ
ด้าน
ตัวบ่ งชี#ที' (L.6 มีทกั ษะในการสื' อสารทีเ' หมาะกับวัย
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4, 93.70 ) จากการจัดกิจกรรมการสื อสารและให้ผเู ้ รี ยนไป
ติดต่อกับคนอืน ๆ ผูป้ กครอง เพือน ๆ ผูเ้ รี ยนสามารถสื อสารได้ดีและถูกต้อง
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง สมุดรายงานประจําตัว
นักเรี ยน แผนการจัดประสบการณ์
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีฝึ กให้เด็กได้ใช้ภาษา ในการการสื อสารที
เหมาะสมกับวัยให้มากและเป็ นประจํา
ตัวบ่ งชี#ที' (L.; มีทกั ษะในการสั งเกตและการสํ ารวจ
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4, 97.23 ) ผูเ้ รี ยนได้รับการฝึ กทักษะการสังเกต เช่นท่าทาง
ของการออกกําลังกาย ของเล่น ของใช้เปลียนทีและอืน ๆ และให้ผเู ้ รี ยนบอกได้วา่ มีอะไรเปลียนแปลง เคลือนทีไป
จากเดิม
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในท้องถิน โครงการแยกขยะก่อนทิ&ง
โครงการบริ การชุมชนและประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยน
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีหลากหลายและมีการเปลียนแปลง ทั&งกิจกรรมและ
สิ งของต่าง ๆ
ตัวบ่ งชี#ที' (L.9 มีทกั ษะในเรื' องมิติสัมพันธ์ สามารถเชื' อมโยงความรู้ และทักษะต่ างๆ
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( L, Q4.13 ) ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในเรื องมิติสัมพันธ์สามารถนํา
ความรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิทกั ษะและนําทักษะต่าง ๆ มาใช้ในการเรี ยน

โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง สมุดประจําตัวนักเรี ยน
แผนจัดประสบการณ์ กิจกรรมการฉี กปะ กิจกรรมการปั& นดินนํ&ามัน กิจกรรมการระบายสี
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข จัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ทีส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนและครู ได้ทาํ กิจกรรมร่ วมกัน
สามารถเชือมโยงความรู ้และทักษะต่างๆตามความสนใจของผูเ้ รี ยนให้มากขึ&น
ตัวบ่ งชี#ที' (L.: มีความรู้ ในเรื' องตนเอง บุคคลทีเ' กีย' วข้ องและสิ' งต่ างๆรอบตัว
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4 , 98.15 ) ผูเ้ รี ยนสามารถบอกชือ – สกุลของตนเอง ชื อ
บิดา มารดาหรื อผูป้ กครอง ชื อโรงเรี ยน ครู ประจําชั&น หรื อเบอร์ โทรศัพท์ของบิดา มารดา ผูป้ กครอง รู ้จกั ชือต้นไม้
และสถานทีใกล้บา้ นพัก โรงเรี ยน
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง แผนการจัด
ประสบการณ์ สมุดรายงานประจําตัวนักเรี ยน แบบประเมินนักเรี ยน
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข นําผูเ้ รี ยนไปศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้รอบๆ บริ เวณโรงเรี ยน และสถานทีใกล้ เคียง
เพือให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้เกียวกับธรรมชาติและสิ งต่างๆ รอบตัว
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 18 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา TPP5 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.824 )
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา TPP6
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.849 )
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที 18 ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2556
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที <: ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน

ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลีย
อิงสถานศึกษา
เฉลีย

คะแนน
R.849
4.NNN
6.924

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

สรุ ปผลประเมินมาตรฐานที' (L ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะทีจ' ําเป็ นตามหลักสู ตร
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ'น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลีย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย' 6.924

ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ'น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลีย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย' .................
มาตรฐานที' (9 ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รั กการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื'อง
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที JQ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี&
ผลสําเร็ จ
L R T J
JQ.J มีความสนใจใฝ่ รู ้ รักการอ่านและรู ้จกั ตั&งคําถาม
90.08
JQ.T มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้สิงต่างๆรอบตัวและสนุกกับการเรี ยนรู ้
98.26
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
94.17
ดีมาก ( 6.767 )
ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' (N.( มีความสนใจใฝ่ รู้ รักการอ่ านและรู้ จักตั#งคําถาม
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4, 90.08 ) ผูเ้ รี ยนมีความสนใจ ใฝ่ รู ้ ซักถามในสิ งที
ต้องการรู ้ แต่ยงั ขาดความสนใจและรักการอ่าน ผูเ้ รี ยนสนใจในการดูและการเล่าเรื องของครู มากกว่า
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง แผนจัดประสบการณ์
แบบบันทึกพัฒนาการนักเรี ยน สมุดรายงานประจําตัวนักเรี ยน
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข ส่ งเสริ มการอ่าน โดยจัดหาหนังสื อทีอ่านง่าย มีรูปสี สันสวยงามทีคณะครู
ปฐมวัยร่ วมกันจัดทํา
ตัวบ่ งชี#ที' (N.8 มีความกระตือรื อร้ นในการเรียนรู้ สิ'งต่ างๆรอบตัว และสนุกกับการเรี ยนรู้
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4, 98.26 ) ผูเ้ รี ยนสนใจอยากรู ้อยากเห็นในสิ งต่างๆ
รอบๆตัว และสนุกกับการเรี ยนรู ้จากกิจกรรมทีครู จดั ให้
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง แผนการจัดประสบการณ์
สมุดรายงานประจําตัวนักเรี ยน
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข จัดให้มีการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน บริ เวณรอบ ๆ โรงเรี ยนและ
สถานทีสําคัญต่าง ๆ เช่น อนามัย วัด พุทธมณฑล สํานักงานเทศบาล แต่ควรต้องให้ความรู ้เกียวกับความ
ปลอดภัยและระมัดระวังผูเ้ รี ยนให้มาก
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 19 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา TPP5 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.864 )
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา TPP6
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.767 )
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที 19 ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2556
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา

สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที <> ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย
R.767
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4.NNN
ดีมาก
เฉลี1ย

6.883

สรุ ปผลประเมินมาตรฐานที' (9 ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักการเรี ยนรู้ และพัฒนา ตนเอง
อย่ างต่ อเนื'อง
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ'น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลีย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย' 6.883
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ'น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลีย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย' .................

มาตรฐานที' 20 ผู้เรี ยนมีสุขนิสัย สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีด' ี
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที 20

TN.J
TN.T
TN.R
TN.L
TN.P

ตัวบ่งชี&

ผลสําเร็ จ

มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและป้ องกันตนเอง ไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุ
มีน& าํ หนักส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์
รู ้จกั สิ งเสพติดให้โทษและสิ งมึนเมา
มีความมันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
มีมนุษย์สัมพันธ์ทีดีต่อเพือน ครู ผูอ้ ืนและชอบมาโรงเรี ยน
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์

96.35
Q5.68
Q7.85
Q5.12
Q8.63
Q6.72

ระดับคุณภาพ
L R T J

ดีมาก ( 6.L70 )

ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' 8U.( มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและป้ องกันตนเอง ไม่ ให้ เกิด อุบัติเหตุ
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( L, 96.35 ) ผูเ้ รี ยนรู ้จกั ดูแลสุ ขภาพและป้ องกันตนเอง โดย
การล้างมือทั&งก่อนรับประทานอาหารและหลังจากใช้หอ้ งนํ&า รู ้จกั แปรงฟันหลังอาหาร และเลือกซื& อขนมทีมี
ประโยชน์ เช่น ผลไม้ ไม่ซ&ื อขนมกรุ บกรอบและของหมักดองและรู ้จกั ระมัดระวังตัวเอง ทั&งในการเล่นและการร่ วม
กิจกรรมไม่ให้เกิดอุบตั ิภยั
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง สมุดบันทึกการตรวจ
สุ ขภาพนักเรี ยน

แนวทางการพัฒนา/แก้ไข แนะนําผูเ้ รี ยนให้รับประทานอาหารจําพวกผัก ให้เป็ นประจํา รวมทั&งแนะนํา
เรื องการใช้ห้องนํ&าและการระมัดระวังอุบตั ิเหตุต่าง ๆ
ตัวบ่ งชี#ที' 8U.8 มีนํา# หนักส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( L, 95.68 ) ผูเ้ รี ยนมีน& าํ หนัก ส่ วนสู งตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุ ขและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา ผูเ้ รี ยนมีร่างกายแข็งแรง หน้าตา
แจ่มใส อารมณ์ดี ร่ าเริ ง สนุกสนาน
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง แผนจัดประสบการณ์
สมุดประจําตัวนักเรี ยน สมุดบันทึกการตรวจสุ ขภาพนักเรี ยน
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข รณรงค์ให้เด็กได้รับประทานอาหารทีมีประโยชน์ ผักผลไม้ และนม
จัดกิจกรรมทีส่ งเสริ มให้เด็กได้พฒั นาส่ วนต่างๆ ของร่ างกายให้มากขึ&น
ตัวบ่ งชี#ที' 8U.6 รู้ จักสิ' งเสพติดให้ โทษและสิ' งมึนเมา
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4, 97.85 ) ผูเ้ รี ยนสามารถบอกโทษของสิ งมึนเมาและสิ ง
เสพติดได้ถูกต้อง และไม่ทดลอง และยังบอกผูป้ กครองทีใช้สิงมึนเมาให้เลิกใช้
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง โครงการชีวติ สดใส
ห่างไกลยาเสพติด
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข จัดให้ความรู ้เกียวกับโทษของสิ งเสพติดให้โทษและสิ งมึนเมาทั&งผูเ้ สพ ผูค้ า้
และการป้ องกันตัวเองจากผูใ้ ช้สิงเหล่านี&
ตัวบ่ งชี#ที' 8U.; มีความมั'นใจ กล้ าแสดงออกอย่ างเหมาะสม
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4, 95.12 ) ผูเ้ รี ยนกล้าแสดงออกทั&งด้านการแสดง การพูด
หน้าชั&นเรี ยน การตอบตําถามและการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความมันใจ
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน โครงการเคลือนประกอบเพลง กิจกรรมวันสําคัญ สมุดรายงาน
ประจําตัวนักเรี ยน สมุดพัฒนาการนักเรี ยน กิจกรรมการระบายสี กิจกรรมการปั& นดินนํ&ามัน ใบงาน ผลงานของ
นักเรี ยนทีติดแสดง แผนการจัดประสบการณ์ โครงการกีฬาสี
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข จัดกิจกรรมทีส่ งเสริ มการกล้าแสดงออกในด้านต่าง ๆ ทีเหมาะสมกับวัยและ
เต็มศักยภาพ
ตัวบ่ งชี#ที' 8U.9 มีมนุษย์ สัมพันธ์ ทดี' ีต่อเพื'อน ครู ผู้อื'นและชอบมาโรงเรี ยน
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4, 98.63 ) ผูเ้ รี ยนมีความเอื&อเฟื& อช่วยเหลือเพือน ครู ผูอ้ ืน
มีมารยาทสุ ภาพเรี ยบร้อย หน้าตายิม& แย้มแจ่มใส ร่ าเริ งอารมณ์ดี รู ้จกั แบ่งปั นทั&งขนม ของใช้ ของเล่นให้เพือนทั&ง
ยังชอบมาโรงเรี ยน
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน กิจกรรมการเคลือนไหวประกอบเพลง แผนการจัดประสบการณ์
โครงการกีฬา สมุดบันทึกพัฒนาการ
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข กิจกรรมทีจัดดีอยูแ่ ล้วแต่ควรจัดให้สมําเสมอและให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การระมัดระวัง
ตัวเองจากบุคคลต่าง ๆ ให้มาก

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 20 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา TPP5 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.L67 )
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา TPP6
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.L70 )
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที 20 ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2556
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที ?= ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย
R.M70
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4.NNN
ดีมาก
เฉลี1ย

6.935

สรุปผลประเมินมาตรฐานที 20 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีด' ี
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ'น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลีย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย' 6.935
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ'น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลีย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย' .................

มาตรฐานที' 21 ผู้เรี ยนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสัยด้ านศิลปะ ดนตรี และการเคลื'อนไหว
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที TJ
ผลสําเร็ จ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี&
L
R
T
J
TJ.J สนใจและร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ
99.26
TJ.T สนใจและร่ วมกิจกรรมด้านดนตรี และการเคลือนไหว
100.00
TJ.R สนใจร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกาย
97.90
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
99.05
ดีมาก ( 6.963 )
ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' 8(.( สนใจและร่ วมกิจกรรมด้ านศิลปะ
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4, 99.26 ) ผูเ้ รี ยนชอบทํางานด้านศิลปะ การวาดภาพ
ระบายสี และอืน ๆ ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง สนใจกระตือรื อร้นในงานด้านศิลปะและมีจินตนาการ

โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง สมุดบันทึกพัฒนาการ
แผนจัดประสบการณ์ กิจกรรมการฉี กปะ กิจกรรมการปั& นดินนํ&ามัน ใบงาน รู ปภาพ
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้วาดภาพจากวัสดุธรรมชาติ เช่น จากดอกไม้สีต่าง ๆ
ใบไม้ท& งั สดและแห้ง
ตัวบ่ งชี#ที' 8(.8 สนใจและร่ วมกิจกรรมด้ านดนตรี และการเคลื'อนไหว
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( L , 100 ) ผูเ้ รี ยนสนใจร่ วมกิจกรรมด้านดนตรี และการ
เคลือนไหว กล้าแสดงออกทั&งด้านการร้อง เต้น ประกอบเพลงมีสุนทรี ยภาพทางดนตรี มีการเคาะจังหวะ ปรบมือ
ตามจังหวะได้ดี
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง สมุดบันทึกพัฒนาการ
แผนจัดประสบการณ์ โครงการเคลือนไหวประกอบเพลง รู ปภาพ
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข จัดหาอุปกรณ์ดา้ นดนตรี การแสดง ให้มากและมีจาํ นวนเพียงพอ จัดหาสื อที
สาธิ ตการร่ ายรํา ของภาคต่าง ๆ และกิจกรรมอืน ๆ ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
ตัวบ่ งชี#ที' 8(.6 สนใจร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกาย
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( L , 97.90 ) ผูเ้ รี ยนสนใจและเข้าร่ วมกิจกรรมออกกําลังกาย
อย่างสนุกสนาน กระตือรื อร้นและสนใจทีจะเล่นกีฬา
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง สมุดบันทึกพัฒนาการ
โครงการกีฬาสี แผนการจัดประสบการณ์ โครงการเคลือนไหวประกอบเพลง รู ปภาพ
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข ท่าทางทีใช้ออกกําลังกายควรนําศิลปะของไทยมาประยุกต์ ใช้ในการออกกําลัง
กาย เช่น มวยไทย ท่าเต้นของโขนบางท่าทีเหมาะสมกับวัย

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 21 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา 2555 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.N19 )
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา 2556
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.N63 )
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที 21 ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2556
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที ?< ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน

ผลการประเมิน

คะแนน

ระดับคุณภาพ

อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลีย
อิงสถานศึกษา
เฉลีย

R.Q63
4.NNN
6.N81

ดีมาก
ดีมาก

สรุ ปผลประเมินมาตรฐานที' 21 ผู้เรียนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสัยด้ านศิลปะ ดนตรี และการเคลื'อนไหว
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ'น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลีย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย' 6.981
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ'น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลีย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย' .................

มาตรฐานที' 22 ผู้เรี ยนเป็ นสมาชิ กทีด' ีของครอบครัว ชุ มชน สั งคมและปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระหมากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที TT
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี&
ผลสําเร็ จ
L R T J
TT.J เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
99.54
TT.T เคารพในสิ ทธิ เสรี ภาพของผูอ้ ืน รักษาสิ ทธิ เสรี ภาพ ของตนเอง
100.00
TT.R รู ้เคารพและปฏิบตั ิตามคําสังสอน คําแนะนําของพ่อ แม่ ครู
100.00
และญาติผใู ้ หญ่
TT.L รู ้จกั ท้องถินและรักท้องถิน
Q8.64
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
Q9.54
ดีมาก ( 6.982)
ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' 88.( เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( L, 99.54 ) ผูเ้ รี ยนเคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ยโ์ ดยแสดงความเคารพเมือได้ยนิ เสี ยงเพลงชาติ เพลงสรรเสริ ญพระบารมี ยกมือไหว้เมือผ่านวัด
พระพุทธรู ป ร่ วมกิจกรรมทางศาสนาโดยร่ วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา หล่อเทียนพรรษา
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง สมุดบันทึกพัฒนาการ
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข จัดกิจกรรมแสดงพระราชกรณี ยกิจของพระราชวงศ์และประวัติของชาติไทย
ในวันสําคัญ เช่น วันพ่อแห่ งชาติ วันแม่แห่งชาติ
ตัวบ่ งชี#ที' 88.8 เคารพในสิ ทธิเสรีภาพของผู้อื'น รักษาสิ ทธิเสรีภาพ ของตนเอง
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก (L , 100) ผูเ้ รี ยนเคารพในสิ ทธิ เสรี ภาพของผูอ้ ืนเสมอ โดย
ไม่เข้าไปข้องเกียวหรื อแย่งของผูอ้ ืน เมือของนั&นเป็ นของผูอ้ ืน รู ้จกั การใช้สิทธิ ของตนเอง เช่น การเลือกเล่นของ
เล่น ของใช้

โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง สมุดบันทึกพัฒนาการ
แผนจัดประสบการณ์ สมุดประจําตัวนักเรี ยน บัตรตรวจสุ ขภาพนักเรี ยน
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข จัดกิจกรรมแสดงการมีสิทธิ และเสรี ภาพโดยการให้ผเู ้ รี ยนเลือกหัวหน้าชั&น
เรี ยน หัวหน้ากลุ่ม ประธานนักเรี ยน ออกเสี ยงการเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ทีครู ดาํ เนินการจัด
ตัวบ่ งชี#ที' 88.6 รู้ เคารพและปฏิบัติตามคําสั' งสอน คําแนะนําของพ่ อ แม่ ครู และญาติผ้ ใู หญ่
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4 , 100 ) ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมทีแสดงถึงความเคารพ เชือ
ฟัง คําสังสอน และปฏิบตั ิตามคําสังสอนแนะนําของพ่อ แม่ ครู ญาติผใู ้ หญ่โดยการตั&งใจเรี ยนแสดงความเคารพ
มีมารยาท ประพฤติปฏิบตั ิตามคําแนะนํา
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึ&นจริ ง สมุดบันทึกพัฒนาการ
แผนจัดประสบการณ์ สมุดประจําตัวนักเรี ยน
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข ผูเ้ รี ยนควรได้รับคําสังสอน แนะนํา และตัวอย่างทีดี และพ่อ แม่ ครู ญาติ
ผูใ้ หญ่ตอ้ งอบรมสังสอนเป็ นประจําสมําเสมอ
ตัวบ่ งชี#ที' 88.; รู้ จักท้ องถิ'นและรักท้ องถิ'น
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ( 4 , 98.64 ) ผูเ้ รี ยนรู ้วา่ ตั&งบ้านเรื อนอยูท่ ีใด ภายในท้องถิน
มีสถานทีสําคัญ การประกอบอาชี พ ประเพณี และสิ นค้าทีแสดงเอกลักษณ์ มีประวัติความเป็ นมาอย่างไร ผูเ้ รี ยน
รักท้องถินด้วยการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั&งอนุ รักษ์สิงแวดล้อม ประเพณี วฒั นธรรมและภาคภูมีใจในประวัติของ
ท้องถิน
โครงการ / กิจกรรม / หลักฐาน โครงการส่ งเสริ มอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สมุดรายงานประจําตัว
นักเรี ยน สมุดพัฒนาการนักเรี ยน กิจกรรมการระบายสี กิจกรรมการปั& นดินนํ&ามัน ใบงาน ผลงานของ
นักเรี ยนทีติดแสดง แผนการจัดประสบการณ์ โครงการแข่งขันกีฬาสี
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข ควรเชิ ญวิทยากรมาให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยนและนําผูเ้ รี ยนไปศึกษาทีสถานทีจริ ง

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 88 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา 2555 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.L77 )
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา 2556
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.963 )
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที TT ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2556
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที ?? ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน

ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลีย
อิงสถานศึกษา
เฉลีย

คะแนน
R.963
4.NNN

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

6.981

สรุ ปผลประเมินมาตรฐานที' 22 ผู้เรียนเป็ นสมาชิ กทีด' ีของครอบครัว ชุ มชน สั งคมและปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระหมากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ'น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลีย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย' 6.981
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ'น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลีย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย' .................

ด้ านผลผลิต(ผู้เรียนและชุ มชน) ระดับพืน# ฐาน
มาตรฐานที' (; ผู้เรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่ านิยมทีพ' งึ ประสงค์
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที JL
ตัวบ่งชี&

ผลสําเร็ จ

JL.J มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ และปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมเบื&องต้น
ของศาสนาทีตนนับถือ
JL.T มีความซื อสัตย์สุจริ ต
JL.R มีความกตัญŠูกตเวที
JL.L มีเมตตากรุ ณา เอื&อเฟื& อเผือแผ่ และเสี ยสละเพือส่ วนรวม
JL.P ประหยัดและรู ้จกั ใช้ทรัพย์สิงของส่ วนตนและส่ วนรวมอย่างคุม้ ค่า
JL.I นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิน ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจใน
วัฒนธรรม และความเป็ นไทย
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์

86.59

ระดับคุณภาพ
L R T J

87.90
92.32
94.32
91.59
94.10
91.13

ดีมาก ( 3.645 )

ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' (;.( มีวนิ ัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื#องต้ นของศาสนาทีต' นนับถือ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 86.59 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี สถานศึกษามีการบันทึกการมาเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตามระเบียบของสถานศึกษาโดยเฉพาะการเข้าแถวเคารพธงชาติและปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนสนใจกิจกรรมการเรี ยนและรับผิดชอบงานทีครู มอบหมาย ปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนแต่งกายให้เหมาะสมกับเวลา
สถานทีและผูเ้ รี ยนมีสัมมาคาราวะ เดินผ่านผูใ้ หญ่อย่างสุ ภาพเรี ยบร้อยใน มีมารยาทในการรับประทานอาหาร

และปฏิบตั ิตามหลักธรรมของศาสนาทีตนนับถือ แต่ยงั มีผูเ้ รี ยนบางส่ วนทีมาไม่ทนั เข้าแถวเพือทํากิจกรรมหน้าเสา
ธงในตอนเช้า
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน บันทึกการลงเวลามาเรี ยน บันทึกโฮมรู ม/พฤติกรรม สถิติการมาโรงเรี ยน
ของนักเรี ยน บันทึกการทํางานของสารวัตรนักเรี ยน โครงการเข้าค่ายคุณธรรม-จริ ยธรรมของนักเรี ยน แฟ้ม
สะสมผลงาน ผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยน บันทึกการส่ งงาน สังเกตจากสภาพจริ ง และ สวดมนต์หมู่ ทํานอง
สรภัญญะ กิจกรรมวันธรรมสวนะ ภาพกิจกรรมโครงการส่ งเสริ มเด็กดีศรี เทียนดัด โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรี ยนรู ้ธรรมะในพุทธมณฑล
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดให้สารวัตรนักเรี ยนและครู เวรรักษาการณ์ควบคุมดูแลผูเ้ รี ยนทีมาสาย
ให้เข้าแถวต่างหากและทํากิจกรรมเหมือนกับผูเ้ รี ยนทีเข้าแถวปกติ ติดตามนักเรี ยนทีมาสายเป็ นประจํา หาข้อมูล
เพือแก้ไข โดยการเยียมบ้านหรื อเชิญผูป้ กครองมาพบเพือขอความร่ วมมือ
ตัวบ่ งชี#ที' (;.8 มีความซื' อสั ตย์ สุจริต
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 87.90 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตามระเบียบการสอบ มี
ผูเ้ รี ยนทําทรัพย์สินสู ญหายอยูบ่ า้ ง มีผนู ้ าํ มาส่ งไว้ทีครู เวรประจําวันและประกาศให้เจ้าของมารับคืน ทั&งยังมีการ
ประกาศชือของผูน้ าํ ส่ ง ผูเ้ รี ยนไม่นาํ ทรัพย์สินของผูอ้ ืนมาเป็ นของตัวเองทั&งนี& เพราะไม่มีการแจ้งของหายนอกจากที
ครู เวรประจําวันประกาศ ผูเ้ รี ยนไม่พูดโกหกและพูดแต่ความจริ ง
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน แฟ้มสะสมผลงาน ดูจากการปฏิบตั ิตามสภาพจริ ง โครงการเด็กดีศรี
เทียนดัด โครงการค่ายคุณธรรม – จริ ยธรรม บันทึกโฮมรู ม สมุดบันทึกพฤติกรรม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั รักษาของใช้ส่วนตัว รู ้จกั การพอเพียง ไม่อยากได้
ของผูอ้ ืน รวมทั&งโทษของการพูดโกหก
ตัวบ่ งชี#ที' (;.3 มีความกตัญXูกตเวที
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N2.32 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ผูเ้ รี ยนมีความรักเคารพ พ่อแม่
ผูป้ กครอง และแสดงออกด้วยการช่วยเหลือผูป้ กครอง ตั&งใจเรี ยน มีความประพฤติดีอนั เป็ นการตอบแทนพระคุณ
อย่างเหมาะสม ผูเ้ รี ยนระลึกพระคุณของครู บาอาจารย์ และแสดงออกด้วยการตั&งใจเรี ยนช่วยเหลืองานและ
รับผิดชอบในหน้าทีทีครู มอบให้ มีความประพฤติดีเชื อฟั งคําสังสอน และตั&งใจฝึ กซ้อมเมือได้รับหน้าทีและปฏิบตั ิ
ตัว เป็ นสมาชิกทีดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการวันสําคัญ เช่น วันพ่อ ,วันแม่ , วันไหว้ครู , วันสําคัญทางศาสนา
วันลอยกระทง ภาพถ่าย โครงการเยียมบ้าน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดกิจกรรมทีให้ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรมร่ วมกับผูป้ กครอง คนในชุมชนโดย
มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนแสดงออกซึ งการตอบแทนพระคุณ พ่อแม่ ผูป้ กครองและครู บาอาจารย์ เป็ นสมาชิกทีดีของ
ครอบครัว ชุมชนและสังคม
ตัวบ่ งชี#ที' (;.; มีเมตตากรุ ณา เอือ# เฟื# อเผื'อแผ่ และเสี ยสละเพื'อส่ วนรวม

ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N4.32 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ผูเ้ รี ยนมีน& าํ ใจ เอื&อเฟื& อเผือแผ่
เสี ยสละ และการให้ดว้ ยการแบ่งปั นทั&งทรัพย์สินและสิ งของเท่าทีจะปฏิบตั ิได้ให้ผอู ้ ืนและช่วยเหลือผูอ้ ืน ผูเ้ รี ยน
เข้าร่ วมกิจกรรมการอนุรักษ์สิงแวดล้อม กิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาและท้องถิน
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการคนดีศรี เทียนดัด สมุดบันทึกความดี บันทึกพฤติกรรมนักเรี ยน
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม- จริ ยธรรม โครงการเข้าค่ายลูกเสื อ - เนตรนารี โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ งแวดล้อม
ภาพถ่าย
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข สถานศึกษาควรเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในชุมชนเข้าร่ วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ ทีสถานศึกษาจัดขึ&น
ตัวบ่ งชี#ที' (;.9 ประหยัดและรู้ จักใช้ ทรัพย์ สิ'งของส่ วนตนและส่ วนรวมอย่ างคุ้มค่ า
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N1.59 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ผูเ้ รี ยนใช้ทรัพย์สินสิ งของของ
โรงเรี ยน ใช้อุปกรณ์การเรี ยนอย่างประหยัดและรู ้คุณค่า เข้าร่ วมกิจกรรมการประหยัด นํ&า ไฟฟ้า และ
สาธารณู ปโภคอืนๆ ทั&งของตนเองและส่ วนรวมอย่างประหยัด รู ้คุณค่า สถานศึกษาตระหนักและพยายามลด
ปริ มาณการใช้น& าํ และไฟฟ้า รวมทั&งเผยแพร่ การใช้น& าํ และไฟฟ้าอย่างประหยัดและรู ้คุณค่าแก่ชุมชนด้วย
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน บันทึกการอบรมนักเรี ยนประจําวัน โครงการอนุรักษ์พลังงาน และ
สิ งแวดล้อม ภาพถ่าย กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ค่ายลูกเสื อ – เนตรนารี
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสถานศึกษาร่ วมมือกันในการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า และนํ&าอย่างประหยัดและคุม้ ค่ามากทีสุ ด ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ใช้สือจากธรรมชาติและแหล่งการเรี ยนรู ้
ในท้องถินให้มาก
ตัวบ่ งชี#ที' (;.: นิยมไทย เห็นคุณค่ าในภูมิปัญญาท้ องถิ'น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรม และความเป็ นไทย
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 94.10 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ผูเ้ รี ยนสนใจและเข้าร่ วมกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ทีดีงามของท้องถินและของไทย สามารถนําศิลปวัฒนธรรมและประเพณี มาสร้าง
ผลงานและนํามาพัฒนาเอกลักษณ์ความเป็ นไทยได้ ผูเ้ รี ยนให้ความสนใจ ประพฤติปฏิบตั ิ และร่ วมกิจกรรมที
แสดงออกถึงการนิยมไทยโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถินและภูมิปัญญาไทยเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้และพัฒนางาน
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการส่ งเสริ มอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญา
โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในและนอกสถานศึกษา โครงการวันสําคัญ เช่น วันปี ใหม่ วันสงกรานต์ วันลอย
กระทง วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา โครงการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ การศึกษาแหล่ง
เรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถินวัดเทียนดัด สวนกล้วยไม้ งานประจําปี วัดอ้อมใหญ่ วัดสิ รินธร ภาพถ่าย
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนตระหนักและเห็น คุณค่าของศิลปะ ประเพณี
วัฒนธรรมไทย และนิยมใช้ของไทย
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 14 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา TPP5 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (3.707)
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา TPP6
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 3.645 )

2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที 14 ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2556
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที <7 ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย
ดีมาก
3.645
อิงสถานศึกษา

4.000

ดีมาก

เฉลี1ย

3.823
สรุปผลประเมินมาตรฐานที (; ผู้เรียนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่ านิยมทีพ
' งึ ประสงค์
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย 3.823
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย.................

มาตรฐานที' (5 ผู้เรี ยนมีจิตสํ านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ' งแวดล้ อม
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที JP
ตัวบ่งชี&

ผลสําเร็ จ

ระดับคุณภาพ
L R T J

94.77
J5.J รู ้คุณค่าของสิ งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและ
สังคมทีเกิดจากการเปลียนแปลง
J5.T เข้าร่ วมหรื อมีส่วนร่ วมกิจกรรม/โครงการอนุ รักษ์และพัฒนา
96.24
สิ งแวดล้อม
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
95.50
ดีมาก ( 6.820)
ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' (9.( รู้ คุณค่ าของสิ' งแวดล้ อมและตระหนักถึงผลกระทบต่ อตนเองและสั งคมทีเ' กิดจากการเปลี'ยนแปลง
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 94.77 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ผูเ้ รี ยนมีความตระหนัก เห็นคุณค่า
และ บอกผลกระทบของสิ งแวดล้อมทีเกิดขึ&นต่อตนเองและสังคมจากการเปลียนแปลงของสิ งแวดล้อม ช่วยกัน
รักษาความสะอาดบริ เวณโรงเรี ยนและรักษาสาธารณสมบัติ

โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรี ยน
โครงการซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์และสิ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยน โครงการสร้างความเข็มแข็งองค์กรนักเรี ยนโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล โครงการบริ การชุมชนและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขยะสร้างรายได้
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข สถานศึกษาจัดกิจกรรมและโครงการเพือให้ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาสิ งแวดล้อมทีอยูร่ อบตัวผูเ้ รี ยน อธิ บายให้เห็นผลกระทบต่าง ๆทีจะเกิดขึ&นทั&งต่อตนเองและสังคมจาก
สิ งแวดล้อมทีเปลียนแปลง และปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนช่วยกันอนุรักษ์สิงแวดล้อม
ตัวบ่ งชี#ที' (9.8 เข้ าร่ วมหรื อมีส่วนร่ วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ' งแวดล้ อม
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 96.24 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ผูเ้ รี ยนทั&งหมดเข้าร่ วมในกิจกรรม
อนุรักษ์สิงแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาและท้องถินตามทีสถานศึกษาจัดขึ&นตามความเหมาะสมของผูเ้ รี ยน
ร่ วมมือกับชุมชนและหน่วยงานในท้องถินเพืออนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม แต่ยงั มีบางส่ วนในชุมชนให้ความ
ร่ วมมือน้อยในการทํากิจกรรม
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ งแวดล้อม โครงการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรี ยน โครงการซ่ อมแซมครุ ภณั ฑ์และสิ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยน
โครงการบริ การชุ มชนและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมปลูกป่ าร่ วมกับเทศบาล โครงการอนุ รักษ์สิงแวดล้อมแม่น& าํ ท่าจีน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข สถานศึกษาจัดกิจกรรมและโครงการเพือให้ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาสิ งแวดล้อมทีอยูร่ อบตัวผูเ้ รี ยน และให้ชุมชนเข้าร่ วมในการพัฒนาสิ งแวดล้อมในท้องถิน
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 15 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา TPP5 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก (3.763)
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา TPP6
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 3.910 )
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
ผลสถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที 15 ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2556
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา

สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที <8 ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย
R.820
ดีมาก

อิงสถานศึกษา

4.NNN
เฉลี1ย

ดีมาก

6.910

สรุปผลประเมินมาตรฐานที (5 ผู้เรียนมีจิตสํ านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ' งแวดล้ อม
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย 6.910
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย.................

มาตรฐานที' (6 ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่ วมกับผู้อื'นได้ และมีเจตคติทดี' ีต่อ
อาชี พสุ จริต
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที JI
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี&
ผลสําเร็ จ
L
R T J
JI.J มีทกั ษะในการจัดการและทํางานให้สาํ เร็ จ
80.16
JI.T พากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน
82.71
JI.R ทํางานอย่างมีความสุ ข พัฒนางานและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
85.74
JI.L ทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้
87.02
JI.P มีความรู ้สึกทีดีต่ออาชีพสุ จริ ต และหาความรู ้เกียวกับอาชีพทีตนสนใจ
Q7.91
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
86.KN
ดี ( 6.;:L)
ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' (:.( มีทกั ษะในการจัดการและทํางานให้ สําเร็จ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 80.16 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี ผูเ้ รี ยนมีการทํางานครบตามลําดับ
ขั&นตอนการปรับปรุ งงาน สามารถอธิ บายขั&นตอนการทํางานทีเกิดขึ&นทั&งส่ วนดีและส่ วนทีบกพร่ อง ผลงานบรรลุ
ตามเป้ าหมายทีตั&งไว้
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน แฟ้มสะสมผลงาน ผลงานนักเรี ยน สมุดบันทึกประจําตัว การทํา
กิจกรรมการเรี ยนการสอนในชั&น งานกลุ่มตามสาระ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข กิจกรรมการเรี ยนการสอนทีจัดให้ควรฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้ทาํ งานทั&งเดียวและ
เป็ นทีม กิจกรรมมีข& นั ตอนการทํางานยากง่ายตามวัยและความสามารถของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่ งชี#ที' (:.8 พากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 82.71 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี ผูเ้ รี ยนส่ วนมากมีความขยัน อดทน
ละเอียดรอบคอบ มีความพยายามพากเพียรปฏิบตั ิงานตามแผนการทํางานทีได้รับมอบหมาย ทํางานถูกต้อง
ตามลําดับขั&นตอน ผลงานสําเร็ จเรี ยบร้อยและมีคุณภาพ ผูเ้ รี ยนตั&งใจและเต็มใจในการปฏิบตั ิงานแต่บางครั&งงาน

ไม่สาํ เร็ จในเวลาทีกําหนดเนื องจากผูเ้ รี ยนบางคนมีภาระงานหลายอย่างไม่สามารถทํางานทีได้รับมอบหมายให้
สําเร็ จภายในเวลาทีกําหนด
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน ผลงานของนักเรี ยน แฟ้มสะสมผลงาน แบบประเมินความตั&งใจและเต็ม
ใจในการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยน มีกระบวนการกลุ่มในกิจกรรมการเรี ยน โครงการตลาดนัดอาชีพ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ก่อนการมอบหมายงาน ครู ควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
ทั&งด้านความรู ้ ความสามารถ ความยากง่ายและภาระงานต่าง ๆ ทีผูเ้ รี ยนต้องรับภาระ
ตัวบ่ งชี#ที' (:.6 ทํางานอย่ างมีความสุ ข พัฒนางานและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 85.74 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี ผูเ้ รี ยนรักการทํางาน มีเจตคติทีดีต่อ
การทํางาน มีการพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน ผลงานนักเรี ยน แฟ้มสะสมผลงาน ภาพถ่ายกิจกรรม เกียรติบตั ร
โครงการแนะแนว โครงการตลาดนัดอาชีพ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดกิจกรรมเพือกระตุน้ และพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกตามศักยภาพของ
ตนเองให้มากขึ&น ทั&งในด้านวิชาการ และความสามารถพิเศษ
ตัวบ่ งชี#ที' (:.; ทํางานร่ วมกับผู้อื'นได้
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 87.02 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี ผูเ้ รี ยนทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้โดย
สามารถใช้กระบวนการกลุ่มและการร่ วมกันทํางานเป็ นทีม มีความรับผิดชอบ ความพยายามพากเพียรปฏิบตั ิงาน
ตามทีกลุ่มมอบหมายและขจัดความขัดแย้งในการทํางานได้พอสมควร สามารถแสดงความชืนชม และตั&งข้อสังเกต
เกียวกับการทํางานในกลุ่มได้อย่างชัดเจน
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน ผลงานของนักเรี ยน บันทึกประชุมสภานักเรี ยน บันทึกการปฏิบตั ิงาน
ของสารวัตรนักเรี ยน โครงการสัปดาห์วนั วิทยาศาสตร์ โครงการต่อต้านยาเสพติด กระบวนการกลุ่มระหว่าง
เรี ยน กิจกรรมเลือกตั&ง
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมทีเน้นการทํางานเป็ นทีมให้มากขึ&นเพือให้
ผูเ้ รี ยนฝึ กการทํางานเป็ นกลุ่มสามารถแก้ปัญหาทีเกิดขึ&นด้วยวิธีการของกลุ่มและตามหลักประชาธิ ปไตย
ตัวบ่ งชี#ที' (:.9 มีความรู้ สึกที'ดีต่ออาชี พสุ จริต และหาความรู้ เกีย' วกับอาชี พทีต' นสนใจ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 97.91 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถจน
สามารถจําแนกอาชีพทีสุ จริ ตและไม่สุจริ ตได้ มีความรู ้สึกทีดีต่ออาชีพสุ จริ ต แม้วา่ อาชี พสุ จริ ตจะมีความลําบาก
และใช้เวลานานในการดําเนิ นงาน บอกอาชีพทีตนสนใจพร้อมให้เหตุผลประกอบได้ในการทีเลือกอาชีพนั&น ๆ
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน โครงการแนะแนว กิจกรรมชุมนุม โครงการตลาดนัดอาชีพ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดกิจกรรมแนะแนวเกียวกับอาชีพต่างๆ เพือส่ งเสริ มทักษะและความรู ้
วิธีการประกอบการ ปั ญหาและอุปสรรค คุณลักษณะของอาชีพทีผูเ้ รี ยนสนใจ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 16 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา TPP5 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.650 )

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา TPP6
ได้ระดับคุณภาพ ดี ( 6.;:L)
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที 16 ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2556
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที <9 ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย
R.468
ดี
อิงสถานศึกษา
4.NNN
ดีมาก
เฉลี1ย

6.76;

สรุปผลประเมินมาตรฐานที <9 ผู้เรียนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่ วมกับผู้อื'นได้ และมีเจต

คติทดี' ีต่ออาชี พสุ จริต
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลีย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย' 6.76;
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย.................

มาตรฐานที' (J ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสั งเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มีความคิดสร้ างสรรค์
คิดไตร่ ตรอง คิดแบบองค์ รวมทั#งระบบ และมีวสิ ั ยทัศน์ (แอนแก้ นะ)
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที JK
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี&
ผลสําเร็ จ
L R T J
JK.J สามารถเปรี ยบเทียบวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปเป็ นความคิด
MQ.JJ
รวบยอด
17.2 สามารถคาดการณ์ กําหนดเป้ าหมายและแนวทางการตัดสิ นใจได้
8I.QN
17.3 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาอย่างมีสติ
8I.IM
JK.L มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ คิดแบบองค์รวมทั&งระบบและมีจินตนาการ
MP.NP
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
L:.N6
ดี (6.;JJ)
ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' (J.( สามารถเปรียบเทียบวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และสรุ ปเป็ นความคิดรวบยอด
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ LN.(( อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี ผูเ้ รี ยนสามารถจําแนกแจกแจง
องค์ประกอบของสิ งใดสิ งหนึงเรื องใดเรื องหนึง จัดลําดับข้อมูลเปรี ยบเทียบข้อมูลระหว่างหมวดหมู่ สามารถ

ขจัดกลุ่มความคิดตามวัตถุประสงค์ทีกําหนด ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น สรุ ป
สาระและเชือมโยงได้อย่างถูกต้องเพือนํามาวางแผนโครงการได้ สามารถสรุ ปเหตุผลเชิงตรรกะและสร้างสิ งใหม่
ได้พอสมควร
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ กิจกรรมตอบปั ญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ผลงานนักเรี ยน โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการส่ งเสริ มการอ่าน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดกิจกรรมและโครงการให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกการเปรี ยบเทียบ วิเคราะห์
สังเคราะห์และสรุ ปเป็ นความคิดรวบยอด เช่นการวิเคราะห์ข่าวหรื อเหตุการณ์ปัจจุบนั หรื อสถานการณ์จาํ ลอง
หรื อจากเรื องเล่าต่าง ๆ
ตัวบ่ งชี#ที' (J.8 สามารถคาดการณ์ กําหนดเป้ าหมายและแนวทางการตัดสิ นใจได้
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 8:.NU อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี ผูเ้ รี ยนสามารถวิจารณ์สิงทีได้เรี ยนรู ้
โดยผ่านการไตร่ ตรองอย่างมีเหตุผล สามารถเชื อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความคิดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องมี
เหตุผล ประเมินความน่าเชื อถือของข้อมูล สามารถเลือกความคิดและทางเลือกทีเหมาะสมทีเป็ นแนวทางในการ
ตัดสิ นใจได้
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน โครงการอ่านข่าว และหนังสื อพิมพ์ฝาผนัง โครงการต่อต้านยาเสพติด
โครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาการเรี ยนรู ้ โครงการ
แหล่งการเรี ยนรู ้
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดกิจกรรมทีให้ความรู ้ทีถูกต้องเกียวกับค่านิยม ความถูกต้อง ตัวอย่างของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ เพือเป็ นแนวในการคาดการณ์ ประเมินความน่าเชือถือ กําหนดเป้ าหมายและการตัดสิ นใจของ
ผูเ้ รี ยน
ตัวบ่ งชี#ที' (J.6 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสิ นใจและแก้ ไขปัญหาอย่ างมีสติ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 8:.:L อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี ผูเ้ รี ยนสามารถวิจารณ์สิงทีได้เรี ยนรู ้
โดยผ่านการไตร่ ตรองอย่างมีเหตุผล สามารถเชื อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความคิดต่าง ๆ สามารถ
ประเมินความน่าเชื อถือของข้อมูลและเลือกความคิดหรื อทางเลือกทีเหมาะสมทีเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจและ
แก้ไขปั ญหาได้อย่างมีสติรอบคอบ
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน โครงการแนะแนว โครงการเด็กดีศรี เทียนดัด โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริ ยธรรม สมุดประจําตัวนักเรี ยน โครงการพัฒนาการเรี ยนรู ้
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดกิจกรรมทีให้ความรู ้ทีถูกต้องเกียวกับค่านิยม ความถูกต้อง ตัวอย่างของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ เพือเป็ นแนวในการคาดการณ์ ประเมินความน่าเชือถือ กําหนดเป้ าหมายและการตัดสิ นใจของ
ผูเ้ รี ยน
ตัวบ่ งชี#ที' (J.; มีความคิดริเริ' มสร้ างสรรค์ คิดแบบองค์ รวมทั#งระบบและมีจินตนาการ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ L9.U9 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี ผูเ้ รี ยนสามารถรวบรวมความรู ้ ความคิด
เดิมนํามาสร้างเป็ นความรู ้ใหม่ตามความคิดของตนเองได้อย่างมีหลักเกณฑ์ และติดตามนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์

สามารถพัฒนาริ เริ มสิ งใหม่ ๆ และคาดการณ์กาํ หนดเป้ าหมายในอนาคตได้อย่างมีเหตุผลพอสมควรแต่ผูเ้ รี ยนยัง
ขาดประสบการณ์จึงทําให้ยงั บกพร่ องในการการจัดระบบความคิดอยูบ่ า้ ง
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน แฟ้มสะสมผลงาน กิจกรรมกลุ่มสนใจ กิจกรรมการวาดภาพ โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมเรี ยงความ สังเกตผลงานตามสภาพจริ ง เกียรติบตั ร เหรี ยญรางวัล โครงการ
แนะแนว สถิติการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ โครงการพัฒนาการเรี ยนรู ้ โครงการแหล่งการเรี ยนรู ้
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกตามศักยภาพ มีอิสระในการแสดง
ความคิด และจินตนาการของผูเ้ รี ยนอย่างเต็มความสามารถ และแนะแนวทางในการจัดระบบความคิดทีถูกต้อง
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 17 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา TPP5 ได้ระดับคุณภาพ ดี ( 6.193 )
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา TPP6
ได้ระดับคุณภาพ ดี (6.;JJ)
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที 17 ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2556
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที <; ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย
อิงสถานศึกษา
เฉลี1ย

คะแนน
R.LKK
4.NNN

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก

3.J6N

สรุปผลประเมินมาตรฐานที (J ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสั งเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มีความคิด

สร้ างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง คิดแบบองค์ รวมทั#งระบบ และมีวสิ ั ยทัศน์
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย 3.J6N
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย.................

มาตรฐานที' (L ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะทีจ' ําเป็ นตามหลักสู ตร
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที JM
ตัวบ่งชี&

ระดับคุณภาพ

ผลสําเร็ จ
ML.ML
8K.PP
8I.JK

L

R

T

JM.J มีระดับผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนเฉลียตามเกณฑ์
JM.T สามารถสื อความคิดผ่านการพูด เขียน หรื อนําเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ
JM.R สามารถใช้ภาษาเพือการสื อสารได้ท& งั ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ตามช่วงชั&นทีเหมาะสม
JM.L สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาการเรี ยนรู ้
9R.TL
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
8J.N9
ดี ( 3.9(L )
ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' (L.( มีระดับผลสั มฤทธิ\ทางการเรี ยนเฉลีย' ตามเกณฑ์
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ L;.L; อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี สถานศึกษามีกิจกรรมมาก
โดยเฉพาะในภาคเรี ยนที T มีกิจกรรมต่าง ๆ มากทําให้ผเู ้ รี ยนมีเวลาในการเรี ยนด้านวิชาการลดน้อยลง
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยน โครงการนิทรรศการทางวิชาการ ผลการ
ทดสอบระดับชาติ ( National Test ) กิจกรรมการเรี ยนการสอน โครงการนิ เทศภายใน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข สถานศึกษาจัดกิจกรรมและโครงการเพือเสริ มทักษะของผูเ้ รี ยนในด้านต่าง
ๆ ให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ตรงเพือสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆในชีวติ ประจําวัน
ตัวบ่ งชี#ที' (L.8 สามารถสื' อความคิดผ่ านการพูด เขียน หรื อนําเสนอด้ วยวิธีต่าง ๆ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 8J.99 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี ผูเ้ รี ยนมีความสามารถสื อความคิดด้วย
การพูด การเขียนและนําเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ ทีเหมาะสมกับกาลเทศะอย่างถูกต้องและหลากหลาย ทั&งในด้านการจัด
ป้ ายนิเทศ การวาดภาพ การแสดงและการเขียนเรี ยงความ บทความต่าง ๆ
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา(กิจกรรมเรี ยงความ) โครงการอ่านทํานอง
เสนาะ กิจกรรมวันสุ นทรภู่ กิจกรรมการเรี ยนการสอน กิจกรรมวัดและประเมินผล
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข สถานศึกษาจัดกิจกรรมโครงการทีกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกด้วยความ
เหมาะสมและสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย
ตัวบ่ งชี#ที' (L.6 สามารถใช้ ภาษาเพื'อการสื' อสารได้ ท#งั ภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศ ตามช่ วงชั# นทีเ' หมาะสม
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 8:.(J อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ภาษาไทยในการ
สื อสาร การเขียนและนําเสนอข้อมูลได้ถูกต้องตามช่วงชั&นและเหมาะสมกับกาลเทศะ ส่ วนภาษาอังกฤษนั&นยังต้อง
มีการพัฒนาเนืองจากว่าผูเ้ รี ยนไม่สนใจเพราะเห็นว่าไม่สาํ คัญและไม่นาํ มาใช้ในชีวติ ประจําวัน
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา แฟ้มสะสมผลงาน กิจกรรมเรี ยงความ /คํา
ขวัญ การเรี ยนการสอนสาระภาษาต่างประเทศ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ชี&แจงให้เห็นความสําคัญ ส่ งเสริ มให้ฝึกการใช้หอ้ ง Sound Lab ให้มาก
ส่ วนภาษาไทยส่ งเสริ มให้ส่งผลงานเข้าประกวด จัดกิจกรรมการใช้ภาษาไทยให้มาก
ตัวบ่ งชี#ที' (L.; สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื'อพัฒนาการเรียนรู้

J

ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N6.8; อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ผูเ้ รี ยนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศโดยสามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ต และแหล่งเรี ยนรู ้อืนทีสถานศึกษาได้จดั ขึ&น และภายใน
ชุมชนเพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ให้มาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน โครงการสอนคอมพิวเตอร์ และประยุกต์ใช้อินเตอร์ เน็ตสําหรับการเรี ยน
การสอน ผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยน ใช้สือและเทคโนโลยีในกิจกรรมการเรี ยนการสอน taplet ป.1
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข สถานศึกษาสร้างแหล่งเรี ยนรู ้และพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความ
ทันสมัยและสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ วและทัวถึง
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 18 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา TPP5 ได้ระดับคุณภาพ. ดีมาก ( 3.589 )
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา TPP6
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 3.9(L )
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที 18 ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2556
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที <: ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย
อิงสถานศึกษา
เฉลี1ย

คะแนน
3.5JM
;.===

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

3.J9N

สรุ ปผลประเมินมาตรฐานที' (L ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะทีจ' ําเป็ นตามหลักสู ตร
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย 3.J9N
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย.................

มาตรฐานที' (9 ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รั กการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื'อง
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที JQ

ตัวบ่งชี&

ผลสําเร็ จ

ระดับคุณภาพ
L R T J

JQ.J มีนิสัยรักการอ่าน รู ้จกั ตั&งคําถาม เพือหาเหตุผล สนใจ
8T.LT
แสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ รอบตัว
JQ.T มีวธิ ี การเรี ยนรู ้ของตนเอง สามารถเรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ืนได้ และสนุก
8P.JQ
กับการเรี ยนรู ้
JQ.R สามารถใช้หอ้ งสมุด ใช้แหล่งเรี ยนรู ้และสื อต่าง ๆ ทั&งในและ
QJ.JQ
นอกสถานที
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
8:.8:
ดี ( 6.;9( )
ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' (N.( มีนิสัยรักการอ่ าน รู้ จักตั#งคําถาม เพื'อหาเหตุผล สนใจ แสวงหาความรู้ จากแหล่ งเรี ยนรู้ ต่ าง ๆ
รอบตัว
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 88.;8 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี ผูเ้ รี ยนอ่านวารสารและหนังสื อ พิมพ์
เป็ นประจํา สามารถสรุ ปประเด็นและจดบันทึกข้อมูลความรู ้ทีได้จากการอ่านพอสมควร รู ้จกั ตั&งคําถามเพือค้นคว้า
ความรู ้เพิมเติมจากการอ่านได้ แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ทั&งภายในภายนอกสถานศึกษาและสิ งทีอยู่
รอบ ๆ ตัว
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน บันทึกการอ่าน สถิติการใช้หอ้ งสมุด โครงการอ่านข่าวและหนังสื อพิมพ์ฝา
ผนัง กิจกรรมห้องสมุดเคลือนที
แหล่งเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน แฟ้มสะสมผลงาน โครงการศึกษาแหล่ง
เรี ยนรู ้ ห้องสมุด/ห้องคอมพิวเตอร์ การเรี ยนการสอนใน Tablet ป. 1
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข สถานศึกษาได้จดั ซื& อหนังสื อทีมีขอ้ มูลทันสมัยเข้าห้องสมุด และได้
ดําเนินการของบประมาณเพือจัดทําห้องปฏิบตั ิการทางภาษา เพือให้ผเู ้ รี ยนสามารถฝึ กปฎิบตั ิได้มากขึ&น
ตัวบ่ งชี#ที' (N.8 มีวธิ ีการเรียนรู้ ของตนเอง สามารถเรียนรู้ ร่วมกับผู้อื'นได้ และสนุกกับการเรี ยนรู้
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ L9.(N อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี ผูเ้ รี ยนสามารถสรุ ปความรู ้
ประสบการณ์ได้อย่างมีเหตุผล จดบันทึกความรู ้ และประสบการณ์ได้อย่างเป็ นระบบ บอกจุดเด่นจุดด้อยของ
ตนเอง และมีวธิ ี การพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์เป็ นรู ปธรรมสามารถใช้ผลการประเมินมาพัฒนาตนเองและบอก
ผลงานการพัฒนาตนเองได้
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน แฟ้มสะสมผลงาน ผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยน โครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ โครงการแนะแนว โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวติ โครงการประชาธิ ปไตยในโรงเรี ยน บันทึกการ
อ่าน โครงการเข้าค่ายคุณธรรม – จริ ยธรรม โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ค้นคว้าหาความรู ้จากแหล่งต่าง ๆ
จากอินเทอร์ เน็ต
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้วธิ ี การหลากหลายและกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้า
หาความรู ้ดว้ ยตนเอง เช่น การเรี ยนรู ้แบบโครงงาน แบบบูรณาการ แบบประสบการณ์จริ ง
ตัวบ่ งชี#ที' (N.6 สามารถใช้ ห้องสมุด ใช้ แหล่ งเรียนรู้ และสื' อต่ าง ๆ ทั#งในและนอกสถานที'

ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N(.(N อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ผูเ้ รี ยนรู ้จกั ค้นคว้าหาหนังสื อใน
ห้องสมุด มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้ท& งั ในและนอกห้องเรี ยน สามารถค้นคว้าหาความรู ้จากอินเทอร์ เน็ตสื อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ สิ งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถินตลอดจนแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน สถิติการใช้หอ้ งสมุด บัตรห้องสมุด ( การยืมหนังสื อ ) โครงการศึกษา
แหล่งเรี ยนรู ้ โครงการแหล่งการเรี ยนรู ้นอกสถานศึกษา แหล่งเรี ยนรู ้ชุมชนวัดเทียนดัด
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดหนังสื อทีน่าสนใจทันสมัยไว้ในห้องสมุดและภายในห้องเรี ยน จัดให้มี
การทัศนศึกษาทั&งบริ เวณทีอยูใ่ กล้ไกลสถานศึกษา และจัดระบบสารสนเทศและอินเทอร์ เน็ตอย่างทัวถึง
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 19 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา TPP5 ได้ระดับคุณภาพ ดี ( 3.378 )
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา TPP6
ได้ระดับคุณภาพ ดี ( 6.;9( )
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที 19 ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2556
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที <> ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย
อิงสถานศึกษา
เฉลี1ย

คะแนน
R.LPJ
L.NNN

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก

3.J89

สรุปผลประเมินมาตรฐานที (9 ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รั กการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง

อย่ างต่ อเนื'อง
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ'น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลีย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย' 3.J89
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย.................

มาตรฐานที' 20 ผู้เรี ยนมีสุขนิสัย สุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิตทีด' ี
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที 20

ตัวบ่งชี&
TN.J มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพ และป้ องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบตั ิภยั
TN.T มีน& าํ หนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
TN.R ป้ องกันตนเองจากสิ งเสพติดให้โทษและหลีกเลียงต่อความรุ นแรง
โรคภัยและอุบตั ิเหตุ
TN.L มีความมันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผอู ้ ืน
TN.P มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีต่อเพือน ครู และชอบมาโรงเรี ยน
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์

ผลสําเร็ จ

ระดับคุณภาพ
L R T J

9I.TL
9L.RQ
9I.PP
QT.IM
QP.PT
99.UJ

ดีมาก ( 6.LU6 )

ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' 8U.( มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและป้ องกันตนเอง ไม่ ให้ เกิด อุบัติภัย
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 9:.8; อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ผูเ้ รี ยนรู ้จกั เลือกรับประทาน
อาหารทีมีคุณค่า ออกกําลังกายอย่างสมําเสมอ มีสุขนิสัยทีดี ปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย
รู ้จกั วิธีป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบตั ิภยั ได้ดีพอสมควร
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ กิจกรรม แปรงฟันหลังอาหาร
โครงการแข่งขันกีฬาสี สถิติการมาโรงเรี ยน โครงการแนะแนว ภาพถ่าย โครงการอนามัยโรงเรี ยน โครงการ
อาหารกลางวัน กิจกรรมสารวัตรจราจร
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข สถานศึกษาควรจัดให้มีโครงการเกียวกับการดูแลรักษาสุ ขภาพ และ
เสริ มสร้างสุ ขนิสัยทีดีให้แก่ผูเ้ รี ยน มีการบันทึกประเมินผลและติดตามอย่างสมําเสมอ
ตัวบ่ งชี#ที' 8U.8 มีนํา# หนักส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N;.6N อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ผูเ้ รี ยนมีน& าํ หนัก ส่ วนสู งตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุ ข ได้รับการตรวจร่ างกาย การทดสอบเกียวกับการเห็น การได้
ยิน มีรายงานผลการตรวจร่ างกาย และการทดสอบสมรรถภาพ มีร่างกายแข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน โครงการบริ การสุ ขภาพนักเรี ยน แบบบันทึกภาวะโภชนา กิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย โครงการแข่งขันกีฬาสี โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริ ม (นม)
โครงการแนะแนว ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมการเรี ยนการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา โครงการอนามัย
โรงเรี ยน การดืมนม (โครงการนม)
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข สถานศึกษามีโครงการเกียวกับการดูแลรักษาสุ ขภาพ และเสริ มสร้าง
สุ ขนิสัยทีดีให้แก่ผเู ้ รี ยน มีการบันทึกประเมินผลและติดตามอย่างสมําเสมอ

ตัวบ่ งชี#ที' 8U.6 ป้ องกันตนเองจากสิ' งเสพติดให้ โทษและหลีกเลีย' งต่ อความรุ นแรงโรคภัยและอุบัติเหตุ

ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N:.99 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
เกียวกับโทษของสิ งเสพติดมอมเมา มีทกั ษะการปฏิเสธและไม่ชกั ชวนให้เพือนเสพสิ งเสพติด ผูเ้ รี ยนไม่เสพสิ งเสพ
ติดและปลอดจากสิ งมอมเมา รู ้จกั ประโยชน์และโทษของการใช้อินเทอร์ เน็ตและเกมคอมพิวเตอร์ มีสาํ นึกแห่ง
ความปลอดภัยปฏิบตั ิตนอย่างถูกต้อง ระมัดระวังตนในการใช้ชีวติ ประจําวัน รู ้จกั รักนวลสงวนตัว ป้ องกัน
ทรัพย์สินของตนเอง และส่ วนรวมรู ้จกั หลีกเลียงกิจกรรมทีเป็ นอบายมุขและการพนัน
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน โครงการบริ การสุ ขภาพนักเรี ยน โครงการแข่งขันกีฬาสี โครงการออก
กําลังกาย โครงการเข้าค่ายคุณธรรม-จริ ยธรรม โครงการสอนคอมพิวเตอร์ และประยุกต์ใช้อินเทอร์ เน็ตสําหรับ
การเรี ยนการสอน โครงการแนะแนว ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโครงการอบรมครู
แกนนํายาเสพติดในสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข สถานศึกษาจัดให้เจ้าหน้าทีตํารวจ หน่วย ปปส. แพทย์พยาบาลและ ภูมิ
ปั ญญาท้องถินทีมีความรู ้ความสามารถมาให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยน เกียวกับการป้ องกันยาเสพติด โรคภัยและอุบตั ิเหตุ
ต่าง ๆ รวมทั&งการหลีกเลียงและไม่เข้าไปเกียวข้อง
ตัวบ่ งชี#ที' 8U.; มีความมั'นใจ กล้ าแสดงออกอย่ างเหมาะสม และให้ เกียรติผ้ ูอื'น
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N8.:L อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ผูเ้ รี ยนมีความมันใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม และรู ้จกั ให้เกียรติผอู ้ ืน มีการอบรมให้ความรู ้เกียวกับมารยาท การแต่งกาย การใช้คาํ สุ ภาพทีควร
ประพฤติปฏิบตั ิ
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน โครงการแข่งขันกีฬาสี โครงการออกกําลังกาย โครงการแนะแนว ภาพถ่าย
โครงการส่ งเสริ มศักยภาพนักเรี ยน กิจกรรมการส่ งเสริ มการแข่งขันกีฬาภายนอกสภานศึกษา กิจกรรมการฝึ กซ้อม
กีฬา ดนตรี กิจกรรมวันเด็ก กีฬานักเรี ยนท้องถินระดับภาคกลาง
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดกิจกรรมเพือกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและ
หลากหลาย เช่น กิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ และวิชาการต่าง ๆ
ตัวบ่ งชี#ที' 8U.9 มีมนุษยสั มพันธ์ ทดี' ีต่อเพื'อน ครู และชอบมาโรงเรียน
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 95.52 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ผูเ้ รี ยนมีหน้าตาท่าทางร่ าเริ ง
แจ่มใส มีกิจกรรม นันทนาการกับเพือนตามวัย ยิม& แย้มพูดคุยทักทาย เพือน ครู และผูอ้ ืน เข้ากับเพือนได้ดี เป็ นที
รักของเพือน ครู และชอบมาโรงเรี ยน
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน โครงการบริ การสุ ขภาพนักเรี ยน โครงการแข่งขันกีฬาสี โครงการออก
กําลังกาย ชุมนุมดนตรี โครงการเข้าค่ายคุณธรรม – จริ ยธรรม โครงการสร้างความเข็มแข็งองค์กรนักเรี ยนโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน สถิตการมาโรงเรี ยน โครงการแนะแนว ภาพถ่าย
กิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมการแสดงต่าง ๆ วันสําคัญ (วันครู ) กิจกรรมคนดีศรี เทียนดัด
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดกิจกรรมเพือเสริ มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับ
ครู เช่น การเล่นกีฬา การแนะแนวช่วยเหลือ

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 20 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา TPP5 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.740 )
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา TPP6
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.LU6 )
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที 20 ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2556
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที ?= ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย
R.MNR
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
L.NNN
ดีมาก
เฉลี1ย

6.NU(

สรุปผลประเมินมาตรฐานที 20 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีด' ี
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย 6.NU(
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย.................

มาตรฐานที' 21 ผู้เรี ยนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสัยด้ านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที TJ
ผลสําเร็ จ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี&
L
R
T
J
TJ.J ชืนชม ร่ วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ
9I.NR
TJ.T ชืนชม ร่ วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรี /นาฏศิลป์
9P.KK
TJ.R ชืนชม ร่ วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ 9K.JR
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
9:.6(
ดีมาก ( 6.L98 )
ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' 8(.( ชื' นชม ร่ วมกิจกรรม และมีผลงานด้ านศิลปะ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N:.U6 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ผูเ้ รี ยนมีความรัก และสนใจงาน
ศิลปะ การวาดภาพ เข้าร่ วมกิจกรรมศิลปะเป็ นประจําสมําเสมอ มีผลงานด้านศิลปะ และการวาดภาพทีตนเอง
ภาคภูมิใจ สามารถนํางานศิลปะไปประยุกต์กบั ผลงานอืนได้

โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน แฟ้มสะสมผลงาน ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมประกวดวาดภาพ
การประกวดในกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ กิจกรรมการเรี ยน ชุมนุมศิลปะดนตรี
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสแสดงผลงานด้านศิลปะเข้าสู่
สาธารณะชนให้มากยิงขึ&น หาครู ทีมีความถนัดทางด้านศิลปะมาส่ งเสริ มนักเรี ยน
ตัวบ่ งชี#ที' 8(.8 ชื' นชม ร่ วมกิจกรรม และมีผลงานด้ านดนตรี/นาฏศิลป์
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N9.JJ อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ผูเ้ รี ยนสนใจกิจกรรมดนตรี /
นาฏศิลป์ การร้องเพลง เข้าร่ วมกิจกรรมดนตรี เป็ นประจําสมําเสมอ มีผลงานด้านดนตรี /นาฏศิลป์ และการ
ร้องเพลง สามารถนํางานด้านดนตรี ศิลปะเข้าร่ วมงานของสถานศึกษาและชุมชนได้
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการประกวดร้องเพลง กิจกรรมชุมนุมดนตรี โครงการดนตรี เพือ
ชุมชน สังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริ ง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานวิชาการท้องถิน ประกวดวงดนตรี ลูกทุ่ง
ร่ วมชมนิทรรศการต่าง ๆ เมือโรงเรี ยนมีกิจกรรม เช่น วันพ่อ วันแม่ ร่ วมประกวดในกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรม
บริ การชุมชน แตรวง งานวันลอยกระทง งานประจําปี วัด
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสแสดงผลงานด้านดนตรี /นาฏศิลป์ สู่
สาธารณะชนให้มากยิงขึ&น
ตัวบ่ งชี#ที' 8(.6 ชื' นชม ร่ วมกิจกรรม และมีผลงานด้ านกีฬา/นันทนาการ
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ NJ.(6 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ผูเ้ รี ยนชอบดูกีฬา เล่นกีฬาและ
ออกกําลังกาย เข้าร่ วมกิจกรรมกีฬา / นันทนาการเป็ นประจํา มีผลงานด้านกีฬา / นันทนาการ รู ้แพ้รู้ชนะ มีน& าํ ใจ
เป็ นนักกีฬา มีความสามารถและพัฒนาด้านกีฬา จนเป็ นนักกีฬาประเภทต่าง ๆ นํามาใช้ในชีวติ ประจําวัน รู ้ถึง
ประโยชน์ของการออกกําลังกาย
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการแข่งขันกีฬาสี โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
ถ้วยรางวัล เหรี ยญ ใบประกาศนียบัตร ชุมนุมกีฬา ดนตรี
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านกีฬาให้
มากยิงขึ&น จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้พอกับความต้องการของผูเ้ รี ยน และนําการออกกําลังกายสู่ ชุมชน
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 21 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา 2555 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.785 )
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา 2556
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.L98 )
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที 21 ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2556
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที ?< ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน

ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย
อิงสถานศึกษา
เฉลี1ย

คะแนน
3.852
L.NNN

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

6.N8:

สรุปผลประเมินมาตรฐานที 21 ผู้เรียนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสัยด้ านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลีย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย' 6.N8:
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลีย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย' .................

มาตรฐานที' 22 ผู้เรี ยนเป็ นสมาชิ กทีด' ีของครอบครัว ชุ มชน สั งคม และปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที TT
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี&
ผลสําเร็ จ
L R T J
TT.J เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
9M.KN
TT.T เคารพในสิ ทธิ เสรี ภาพของผูอ้ ืน รักษาสิ ทธิ เสรี ภาพ ของตนเอง และ
9M.LP
มีความเป็ นประชาธิ ปไตย
TT.R รู ้และปฏิบตั ิตามกฎหมาย สามารถอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีความสุ ข
9L.QR
TT.L เคารพและปฏิบตั ิตามคําสังสอน คําแนะนําของพ่อแม่ ครู ญาติ
9P.RL
และผูใ้ หญ่
TT.P รู ้จกั ท้องถิน รักและร่ วมพัฒนาท้องถิน
9L.IM
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
9:.;8
ดีมาก ( 6.89J )
ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' 88.( เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ NL.JU อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ผูเ้ รี ยนแสดงออกถึงความรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริ ญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชาและปฏิบตั ิตวั ได้ถูกต้องเมือ
ได้ยนิ เพลง ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของศาสนาทีตนนับถือ เข้าร่ วมกิจกรรม / ดําเนิ นการในวันสําคัญต่างๆ ที
ส่ งเสริ มความเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ใช้เพลงปลุกใจให้รักชาติประกอบหรื อเป็ นสัญญาณ
ในการทํากิจกรรมแทนเชิญชวนให้นิยมไทย

โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการวันสําคัญ (วันพ่อ วันแม่) วันสําคัญทางศาสนา โครงการเข้า
ค่ายคุณธรรม-จริ ยธรรม โครงการประกวดมารยาท กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด / โรคเอดส์ โครงการ
สร้างความเข็มแข็งองค์กรนักเรี ยนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้จดั กิจกรรมและเข้าร่ วมกิจกรรมทีแสดงออกถึง
ตัวบ่ งชี#ที' 88.8 เคารพในสิ ทธิเสรีภาพของผู้อื'น รักษาสิ ทธิเสรีภาพ ของตนเอง และมีความเป็ นประชาธิปไตย
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ NL.;9 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ผูเ้ รี ยนเห็นคุณค่าและเคารพสิ ทธิ
เสรี ภาพของตนเองและผูอ้ ืน เข้าร่ วมในกิจกรรมส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย และนําหลักประชาธิ ปไตยมาใช้
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการสร้างความเข็มแข็งองค์กรนักเรี ยนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมสารวัตรนักเรี ยน กิจกรรมสภานักเรี ยน โครงการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยในโรงเรี ยน เลือกตั&ง
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกิจกรรมเกียวกับการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
ตัวบ่ งชี#ที' 88.6 รู้ และปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถอยู่ในสั งคมได้ อย่ างมีความสุ ข
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N;.N6 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ผูเ้ รี ยนมีความตระหนักและเห็น
คุณค่าในการปฏิบตั ิตนตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับของโรงเรี ยน สามารถปฏิบตั ิจดั กิจกรรม/โครงการ ทีส่ งเสริ ม
การปฏิบตั ิตนตามกฎหมาย และระเบียบของสังคม มีความรู ้และสามารถปฏิบตั ิตนตามกฎหมายเบื&องต้นและอยูใ่ น
สังคมได้อย่างเป็ นสุ ข
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการสร้างความเข็มแข็งองค์กรนักเรี ยนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมสารวัตรนักเรี ยน กิจกรรมสภานักเรี ยน โครงการปฐมนิเทศ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ให้ความรู ้เกียวกับหลักกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ทั&งในโรงเรี ยนและสังคม
ตัวบ่ งชี#ที' 88.; เคารพและปฏิบัติตามคําสั' งสอน คําแนะนําของพ่ อแม่ ครู ญาติและผู้ใหญ่
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N9.6; อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ผูเ้ รี ยนเคารพ ไหว้พอ่ แม่ ครู
แม้กระทังนักการ คนขับรถรับส่ ง และปฏิบตั ิตามคําสังสอน คําแนะนําของพ่อแม่ ครู ญาติและผูใ้ หญ่
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการเข้าค่ายคุณธรรม-จริ ยธรรม สมุด ปพ.I , ปพ.M สวดมนตส์สุด
สัปดาห์ – อบรม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดกิจกรรมเกียวข้องกับการแสดงความกตัญŠู กตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
ตัวบ่ งชี#ที' 88.9 รู้ จักท้ องถิ'น รักและร่ วมพัฒนาท้ องถิ'น
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N;.:L อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ผูเ้ รี ยนมีความรักและภาคภูมิใจใน
รักท้องถิน และร่ วมกันพัฒนาท้องถินในวันสําคัญต่าง ๆ เช่น การช่วยทําความสะอาดบริ เวณโรงเรี ยน วัด ในวัน
เข้าพรรษา วันเฉลิมพระชนพรรษา วันลอยกระทง วันสงกรานต์
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โครงการปรับปรุ งสภาพ แวดล้อม
ภายในและภายนอกโรงเรี ยน ผลงานนักเรี ยน สอบถามจากสภาพจริ ง โครงการกิจกรรมลูกเสื อ- เนตรนารี
กิจกรรมพัฒนาชุมชน ทําความสะอาดวัดและบริ เวณรอบโรงเรี ยนในวันสําคัญต่าง ๆ

แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดกิจกรรมพัฒนาท้องถินโดยให้ผเู ้ รี ยน ผูป้ กครองและคนในชุมชนได้มี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาท้องถินด้วยกัน
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 88 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา TPP5 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.833 )
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา TPP6
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.89J )
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที TT ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2556
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที ?? ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย
R.MPK
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
;.===
ดีมาก
เฉลี1ย

6.N8L

สรุปผลประเมินมาตรฐานที 22 ผู้เรียนเป็ นสมาชิ กทีด' ีของครอบครัว ชุ มชน สั งคม และปฏิบัติตามระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย 6.N8L
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย.................

ด้ านผลผลิต (ผู้เรียนและชุ มชน) ระดับปฐมวัยและระดับขั#นพืน# ฐาน
มาตรฐานที' 86 ผู้บริ หารสถานศึกษา ครู และนักเรียนมีคุณภาพเป็ นที'ยอมรับของผู้ปกครอง และชุ มชน
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที 23
ตัวบ่งชี&

ผลสําเร็ จ

TR.J ผูป้ กครองและชุมชนมีความพึงพอใจยอมรับความรู ้ ความสามารถ ทักษะด้าน
วิชาการ การกีฬา ความมีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม และพฤติกรรมทีพึงประสงค์ ของ
ผูเ้ รี ยน
TR.T ผูป้ กครองและชุ มชนมี ค วามพึง พอใจในความประพฤติ การปฏิ บัติ ตน ตาม
มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู

9I.LK

9M.RR

L

ระดับคุณภาพ
R
T

J

TR.R ผูป้ กครองและชุ มชนมี ความพึง พอใจผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ใ นการให้
คําปรึ กษา แนะนํา ตลอดจนการช่วยเหลือด้านอืนๆ แก่ชุมชนและส่วนรวม
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์

98.IK
97.L8

ดีมาก ( 6.N(6 )

ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' 86.( ผู้ปกครองและชุ มชนมีความพึงพอใจยอมรับความรู้ ความสามารถ ทักษะด้ านวิชาการ การกีฬา
ความมีวนิ ัย คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมทีพ' ึงประสงค์ ของผู้เรี ยน
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N:.;J อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ผูป้ กครองและชุมชนพึงพอใจที
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถ ทักษะด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านมีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรมและพฤติกรรมทีพึง
ประสงค์ของผูเ้ รี ยน
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โครงการเข้าค่ายคุณธรรม – จริ ยธรรมนักเรี ยน โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสื อ - เนตรนารี สมุด
บันทึกพฤติกรรม โครงการเด็กดีศรี เทียนดัด โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ กิจกรรมประชุมผูป้ กครอง การ
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ แผ่นพับ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่ งเสริ มกิจกรรมด้านวิชาการให้เพิมมากขึ&นเพือให้ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิq
ทางการเรี ยนทีดียงขึ
ิ &น
ตัวบ่ งชี#ที' 86.8 ผู้ปกครองและชุ มชนมีความพึงพอใจในความประพฤติ การปฏิบัติตน ตามมาตรฐาน และ
จรรยาบรรณของวิชาชี พ ของผู้บริ หารสถานศึกษาและครู
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ NL.66 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ผูป้ กครองและชุมชนมีความพึง
พอใจในความประพฤติ ปฏิบตั ิตนตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพของครู และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน สถิติจาํ นวนผูป้ กครองทีมาประชุม สถิติจาํ นวนนักเรี ยนในแต่ปี การ
ประชุมผูป้ กครอง โครงการเพิมประสิ ทธิ ภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั&นพื&นฐาน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ได้มีกิจกรรมร่ วมกับผูป้ กครองและ
ชุมชนให้เพิมมากขึ&น
ตัวบ่ งชี#ที' 86.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการให้ คําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนการ
ช่ วยเหลือด้ านอื'นๆ แก่ ชุมชนและส่ วนรวม
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ N8.:J อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ผูป้ กครองและชุมชนมีความพึงพอใจ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทีให้คาํ ปรึ กษา แนะนําในด้านต่างๆ แก่ชุมชนและให้ความช่วยเหลือชุมชนและส่ วนรวมในหลายๆ ด้าน
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการบริ การชุมชนและประชาสัมพันธ์ โครงการปฐมนิเทศ - ปัจฉิ มนิเทศ
(แบบบันทึกการลงทะเบียน , แบบประเมินผูป้ กครอง) การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั&นพื&นฐาน (ภาพถ่ายกิจกรร
รม) ทุนการศึกษา บริ จาคอาหารกลางวัน บันทึกการให้บริ การชุมชนของโรงเรี ยน(แบบขอยืมใช้สถานที และอุปกรณ์
ต่าง ๆ)
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดให้มีกิจกรรมร่ วมกันระหว่างสถานศึกษา ครู ผูบ้ ริ หารและการปรึ กษาหารื อ
แนะนํา ช่วยเหลือชุมชนและส่ วนรวมให้เพิมมากขึ&น
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา

การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 23 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา TPP5 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.885 )
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา TPP6
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.N(6 )
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที 9 ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2556
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที 23 ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย
R.QJR
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
L.NNN
ดีมาก
เฉลี1ย

6.N9:

สรุปผลประเมินมาตรฐานที 86 ผู้บริ หารสถานศึกษา ครู และนักเรี ยนมีคุณภาพเป็ นที'ยอมรับของผู้ปกครอง และชุ มชน
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย 6.N9:
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย.................

มาตรฐานที' 8; สถานศึกษามีมาตรฐานเป็ นทีพ' งึ พอใจ และยอมรับโดยผู้ปกครอง และชุ มชนให้ การสนับสนุน
และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการศึกษา
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี& ของมาตรฐานที 24
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี&
ผลสําเร็ จ
L R T J
TL.J ผูป้ กครองและชุ ม ชนมี ค วามพึง พอใจในความสะอาด ความเป็ น 98.79
ระเบียบเรี ยบร้อยและให้บริ การ ด้านสถานที วัสดุอุปกรณ์ วิชาการ และ
อืน ๆ ของสถานศึกษาแก่ชุมชน
TL.T ผูป้ กครองและชุมชนเข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการสถานศึกษา และให้
99.36
การสนับสนุนและมีส่วน ร่ วมในการพัฒนาการศึกษา
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
99.07
ดีมาก ( 6.963 )
ผลการดําเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี&
ตัวบ่ งชี#ที' 8;.( ผู้ปกครองและชุ มชนมีความพึงพอใจในความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยและให้ บริการ
ด้ านสถานที' วัสดุอุปกรณ์ วิชาการ และอื'น ๆ ของสถานศึกษาแก่ ชุมชน

ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 98.79 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก ผูป้ กครองและชุมชนมีความพึงพอใจ
ในความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของสถานศึกษา และพึงพอใจทีสถานศึกษาให้บริ การด้านอาคาร
สถานที วัสดุอุปกรณ์ วิชาการ คําปรึ กษา แนะนํา ช่วยเหลือสังคม และอืน ๆ ตามทีผูป้ กครองและชุมชนขอความ
ช่วยเหลือและให้คาํ แนะนํา
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการบริ การชุมชนและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดนตรี เพือชุมชน
แบบขอยืมใช้สถานที และอุปกรณ์ต่าง ๆ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ประชาสัมพันธ์ขอความร่ วมมือกับบุคคลในชุมชนเพือช่วยดูแลและพัฒนา
สถานศึกษาให้มีความเป็ นระเบียบปลอดภัยแก่ผเู ้ รี ยนและการเปิ ดบริ การด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน
ตัวบ่ งชี#ที' 8;.8 ผู้ปกครองและชุ มชนเข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมการสถานศึกษา และให้ การสนับสนุนและมีส่วน ร่ วม
ในการพัฒนาการศึกษา
ผลการประเมิน ผลสําเร็ จร้อยละ 99.36 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก สถานศึกษาประชาสัมพันธ์การเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั&นพื&นฐาน เชิญชวนให้เข้าสมัครคัดเลือกเป็ นคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีส่วน
ร่ วมในการวางแผนพัฒนาการศึกษา เป็ นวิทยากรและร่ วมสร้างเครื อข่ายบุคคลภายนอกทีจะพัฒนาสถานศึกษาให้
การสนับสนุนทรัพยากร และปั จจัยต่าง ๆ รวมทั&งสอดส่ องดูแลความประพฤติปฏิบตั ิตนของผูบ้ ริ หาร ครู และ
ผูเ้ รี ยน
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั&นพื&นฐาน โครงการบริ การชุมชน
และประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิน หนังสื อตอบขอบคุณผูม้ ีอุปการะคุณ การบริ จาคของผูป้ กครอง การเข้า
ร่ วมกิจกรรมโรงเรี ยนของผูป้ กครอง โครงการมอบทุนการศึกษา
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข เชิญชวนภูมิปัญญาท้องถินให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอน
ให้มากยิงขึ&น
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื'อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที' 24 ปี การศึกษา 8996
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาทีผ่านมา TPPP ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.780 )
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา TPPI
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ( 6.963 )
2. สถานศึกษาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ
ไม่ดาํ เนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที TL ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2556
มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสําเร็จบรรลุมาตรฐานหรื อเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที 24 ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี1ย
R.963
ดีมาก

อิงสถานศึกษา

;.===

ดีมาก

เฉลี1ย
6.982
สรุ ปผลประเมินมาตรฐานที 8; สถานศึกษามีมาตรฐานเป็ นทีพ
' งึ พอใจ และยอมรับโดยผู้ปกครอง และชุมชนให้ การสนับสนุน และมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาการศึกษา
ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย 3.982
ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี1ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลีย.................

บทที' 4
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนารายมาตรฐาน
ด้ านปัจจัยระดับปฐมวัยและระดับขั#นพืน# ฐาน
มาตรฐานที' 1 ครู มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู้ ความสามารถตรงกับงานทีร' ับผิดชอบหมั'นพัฒนาตนเอง
เข้ ากับชุ มชนได้ ดี มีครู และบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.808 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น คณะครู มีจรรยาบรรณวิชาชี พ มีจริ ยธรรม คุ ณธรรมเป็ นที ยอมรับของชุ มชน เป็ นตัวอย่างทีดี แก่
ผูเ้ รี ยน เสี ยสละอุทิศตน มุ่งมันทีจะพัฒนาผูเ้ รี ยนและการเรี ยนการสอน ใช้วิธีการประเมินผลอย่างหลากหลาย
และนําผลที ได้มาปรั บปรุ งแก้ไข พัฒนาคุ ณภาพการสอน ครู มี วุ ฒิ แ ละความรู ้ ค วามสามารถตรงกับ งานที
รับผิดชอบ ทั&งยังเอาใจใส่ ผเู ้ รี ยนทั&งด้านการเรี ยนความประพฤติ ทําให้คณะครู ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และชุ มชน
ให้ความร่ วมมือช่วยเหลือกับทางโรงเรี ยนเป็ นอย่างดี
จุดทีควรพัฒนา ส่ งเสริ มให้ครู ได้เข้ารับการอบรมให้ตรงกับงานทีปฏิบตั ิ จัดการอบรมเกียวกับการสอนแบบ
โครงงาน การสอนโดยใช้กระบวนการวิจยั และแบบบูรณาการให้มากขึ&น เพือพัฒนาศักยภาพของครู ให้สูงขึ&น
ส่ งเสริ มให้คณะครู มีทกั ษะการทํางานเป็ นทีม เปิ ดโอกาสให้ครู ได้เสนอแนะความคิดเห็นและดําเนิ นงานอย่าง
ต่อเนือง
ด้ านปัจจัยระดับปฐมวัย
มาตรฐานที' 2 ครู มีความสามารถจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพและเน้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.859 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น ครู มีความสามารถในการนําผลการประเมินมาปรับปรุ งการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งและ
อิงพัฒนาการของผูเ้ รี ยนซึ งสอดคล้องกับสภาพจริ งและเหมาะสมตามวัย ครู สามารถประเมินพัฒนาการของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล สามารถพัฒนาวิธีการทีหลากหลายในการประเมินผูเ้ รี ยน
จุ ดที ควรพัฒนา ควรนําผลการวิจยั มาใช้ใ นการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ เพือพัฒนาผูเ้ รี ย น และพัฒนา
ศักยภาพของครู อนั จะนําไปสู่ การทําผลงานเพือเลือนวิทยฐานะทีสู งขึ&น
ด้ านปัจจัยระดับขั#นพืน# ฐาน
มาตรฐานที' 2 ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่ างมีประสิ ทธิภาพและเน้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.837 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น ครู ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้จดั ทําแผนการเรี ยนรู ้ทีส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
กิจกรรมทีจัดให้ผูเ้ รี ยนรู ้ จกั การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาตัดสิ นใจอย่างสร้างสรรค์ แสวงหาความรู ้
ด้วยตนเอง มีการวัดผลประเมินผลและนําผลทีได้มาปรับปรุ ง และพัฒนาการเรี ยนการสอน พัฒนาแผนการ

เรี ยนรู ้ โดยมีเป้ าหมายไปในทิศทางเดี ยวกัน มี การวิเคราะห์ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล มีการดําเนิ นการแก้ไขและ
ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
จุดที ควรพัฒนา ควรสอดแทรกคุ ณธรรม และจริ ยธรรมในการเรี ยนการสอนเพือ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความ
รับผิดชอบ และการทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน ประชาสัมพันธ์ผูป้ กครองให้ทราบและเข้าใจเกียวกับการจัดเรี ยนการ
สอน และร่ วมมือกับชุมชนเพือให้นกั เรี ยนมีความรู ้เกียวกับภูมิปัญญาท้องถินของตน
ด้ านปัจจัยระดับปฐมวัยและระดับขั#นพืน# ฐาน
มาตรฐานที' 3 ผู้บริ หารมีภาวะผู้นํา และมีความสามารถในการบริ หารจัดการศึกษา
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.974 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าํ บริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วม มีการกระจายอํานาจและมีหลักการในการมอบ
หมายงาน ปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่าง มีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริ เริ ม และเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ มีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล มอบหมายงานให้ตามวิชาเอก/โท และตามความถนัด ทําให้ผูเ้ กี ยวข้องพอใจมุ่งมันปฏิ บตั ิ
งานให้สาํ เร็ จและเกิดผลดี แต่งกายสุ ภาพ มีสุขอนามัยดี วางตนได้เหมาะสมกับเกียรติยศและศักดิqศรี
จุดทีควรพัฒนา ผูบ้ ริ หารควรมีการสับเปลียนตําแหน่งหัวหน้าสายชั&น หัวหน้ากลุ่มการเรี ยนรู ้ เพือฝึ กการเป็ นผูน้ าํ
ผูต้ ามของครู และกําหนดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง ซึ งจะทําให้งานได้รับการพัฒนาอย่างหลากหลาย
มาตรฐานที' 4 สถานศึกษามีจํานวนผู้เรี ยนและอายุตามเกณฑ์
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.965 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น สถานศึกษามีจาํ นวนผูเ้ รี ยนและอายุตามเกณฑ์ และยังได้รับความนิ ยมจากผูป้ กครอง โดยผูป้ กครอง
ส่ งบุตรหลานเข้ามาเรี ยนจํานวนมาก ทั&งนี& เพราะความมุ่งมันและอุทิศตนในการพัฒนาการเรี ยนการสอนทั&งของ
คณะครู และผูบ้ ริ หาร ทําให้สถานศึกษาได้รับความเชือมันและพึงพอใจจากชุมชน
จุดทีควรพัฒนา สถานศึกษาควรรายงานให้หน่ วยงานต้นสังกัดคือทางเทศบาลทราบ เพือจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ให้
เพียงพอเพือบริ การแก่ชุมชนทีมาขอรับบริ การจากโรงเรี ยน
มาตรฐานที' 5 สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล้ อมทีเ' อือ# ต่ อการจัดการศึกษาอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.636 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น สถานศึกษามีอาคารเรี ยน ห้องเรี ยน ห้องพิเศษ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องนาฏศิลป์ ห้อง
พยาบาล ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเรี ยนภาษาอังกฤษ ห้องสมุด แม้ว่าอุปกรณ์ จะยังไม่พร้ อมก็ตามแต่โรงเรี ยนก็
สามารถจัดสภาพแวดล้อมให้น่าเรี ยน มีแหล่งการเรี ยนรู ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและสื อต่าง ๆ ทีเอื&อ
ต่อการจัดการศึกษาพอสมควร จัดทรัพยากรและงบประมาณเพือให้เกิดประโยชน์แก่คณะครู และผูเ้ รี ยนในการ
จัดการศึกษาและมีเพียงพอกับการปฏิบตั ิงาน
จุดทีควรพัฒนา สถานศึกษาต้องรายงานให้หน่ วยงานต้นสังกัดคือทางเทศบาลทราบ เพือจัดหาอาคารเรี ยน ห้อง
พิเศษ ครุ ภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ ต่างๆ ให้เพียงพอ ควรส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ครู ผลิ ตสื อจากเศษวัสดุ วัสดุ ในท้องถิ น

และเทคโนโลยีส มัย ใหม่ ควรใช้แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ใ นชุ ม ชน เพื อให้ผูเ้ รี ย นมี ค วามรั ก และภาคภู มิ ใ จในชุ ม ชน
ตลอดจนช่วยรักษาและอนุรักษ์ตน้ ไม้เพือเพิมพื&นทีสี เขียวให้มากขึ&น
ด้ านกระบวนการระดับปฐมวัยและระดับขั#นพืน# ฐาน
มาตรฐานที' 6 สถานศึกษามีการจัดองค์ กร โครงสร้ าง ระบบการบริหารและพัฒนาองค์ กรอย่ างเป็ นระบบ
และครบวงจร
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.886 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น สถานศึกษามีแผนภูมิการจัดองค์กร โครงสร้างการบริ หารงานทีชัดเจน มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
งบประมาณ บุคลากร ผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยน สะดวกต่อการใช้งาน มีระบบการพัฒนาครู และบุคลากรอย่าง
ต่อเนืองและเป็ นระบบ มีการนิเทศติดตามประเมินผล นําผลการประเมินมาพัฒนางาน
จุดทีควรพัฒนา ภายหลังการนิเทศควรแจ้งผลและข้อบกพร่ องให้ผถู ้ ูกนิเทศได้รับรู ้เพือพัฒนางานต่อไป จัดทํา
แผนภูมิการจัดองค์กรให้เพิมมากขึ&นและติดไว้ตามป้ ายนิ เทศทุกอาคารเพือให้ครู ผูเ้ รี ยน ชุ มชนได้รับทราบ
สถานศึกษาควรส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลงานโครงการอย่างต่อเนื อง และควรกําหนด
ตัวชี& วดั ความสําเร็ จของแต่ละโครงการ ซึ งสามารถกําหนดในรู ปของข้อมูลและเป้ าประสงค์ความพึงพอใจของ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพือใช้ขอ้ มูลเหล่านี&ไปใช้ปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลในการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ได้ดียงขึ
ิ &น
มาตรฐานที' 7 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้ สถานศึกษาเป็ นฐาน
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.938 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุ ดเด่ น สถานศึ กษามี ก ารบริ หารงานแบบมี ส่วนร่ วมและกระจายอํานาจ มี การจัดทําแผนการปฏิ บตั ิ การ
ประจําปี แผนกลยุทธ์ทีสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาของชาติ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ ริ หาร ครู
ชุมชน ผูเ้ รี ยน ร่ วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการนิ เทศติดตามผลการดําเนินงาน มีการประเมินผลและนํา
ผลมาปรับปรุ งพัฒนางานและจัดทํารายงานประจําปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
จุดทีควรพัฒนา ควรจัดตั&งโครงการระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมและดําเนินการอย่างต่อเนื อง
ด้ านกระบวนการระดับปฐมวัย
มาตรฐานที' 8 สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตรและกระบวนการเรียนรู้ ที'เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสํ าคัญ
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.959 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุ ดเด่ น ครู ป ฐมวัย มี การจัดทํา หลัก สู ตรการศึ ก ษาปฐมวัย เหมาะสมกับ ผูเ้ รี ย นและท้องถิ น มี ก ารพัฒนา
บุคลากรให้การอบรมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนือง มีการทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ประสบการณ์
เรี ยนรู ้ รวมทั&งการใช้สือ แหล่งเรี ยนรู ้ท& งั ในและนอกสถานศึกษา พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความพร้อมทั&งทางร่ างกาย
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
จุดทีควรพัฒนา สถานศึกษาควรจัดสื อเทคโนโลยี และอุปกรณ์ การสอนทีเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน และจัดระบบ
สารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้พฒั นาผูเ้ รี ยน ให้มีปริ มาณเพียงพอต่อการใช้งาน และควรมี

การจัดหาสื อการเรี ยนการสอนทีเอื&อต่อการเรี ยนรู ้และพร้อมทีจะนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ทั&งนี&เพือ
เพิมความหลากหลายและเอื&อต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้มากขึ&น
ด้ านกระบวนการระดับขั#นพื#นฐาน
มาตรฐานที' 8 สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนรู้ ทเี' น้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.813 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุ ดเด่ น สถานศึ กษามี ก ารจัดทําหลักสู ตรสถานศึ ก ษาที สอดคล้องกับ ความต้องการของท้องถิ น ครู จดั ทํา
แผนการเรี ยนรู ้ทีตอบสนองความถนัดและความสามารถของผูเ้ รี ยน มีการจัดกิจกรรมทีสนับสนุนการเรี ยนการ
สอน เช่น กิจกรรมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันภาษาไทยเป็ นต้น มีการนิ เทศและนําผลมาพัฒนาปรับปรุ ง มีสือทั&ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ รวมทั&งแหล่ งการเรี ยนรู ้ และภู มิปัญญาท้องถิ นเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มตาม
ศักยภาพ
จุดทีควรพัฒนา ครู ควรทําวิจยั ในชั&นเรี ยนให้มากขึ&นเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มศักยภาพ และเพือพัฒนาไปสู่ การ
เป็ นครู มืออาชีพ
ด้ านกระบวนการระดับปฐมวัยและระดับขั#นพืน# ฐาน
มาตรฐานที' 9 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่ งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่ างหลากหลาย
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.935 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น สถานศึกษามีการจัดกิ จกรรมให้ผูเ้ รี ยนได้แสดงความถนัดและความสามารถพิเศษของผูเ้ รี ยนให้เต็ม
ตามศักยภาพ จัดกิจกรรมทีส่ งเสริ มสนับสนุนด้านวิชาการ เช่น กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมสัปดาห์หอ้ งสมุด
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมทีสนับสนุ นด้านการพัฒนาทางด้านร่ างกาย เช่น กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี
ประจําปี กิ จกรรมที สนับสนุ นปลู กฝั งความเป็ นประชาธิ ปไตย เช่ น การเลื อกตั&งกรรมการนักเรี ยนประจําปี
กิจกรรมทีเกียวกับการอนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี เช่น กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรม
ทีปลูกฝั งความกตัญŠูกตเวที เช่น กิ จกรรมวันวันแม่แห่ งชาติและกิ จกรรมวันพ่อแห่ งชาติ และกิจกรรมอืนๆ ที
ช่วยสื บสานและสร้ างสรรค์วฒั นธรรมประเพณี ภูมิปัญญาไทยและค่านิ ยมทีดี งาม ปลูกฝังและส่ งเสริ มความ
เป็ นประชาธิ ปไตย
จุดที ควรพัฒนา สถานศึกษาควรจัดหาบุ คลากรที มี ความสามารถตรงกับสายงานให้มากขึ& น หรื อส่ งเสริ ม
สนับ สนุ น บุ ค ลากรให้ ไ ด้รั บ การพัฒ นาศัก ยภาพตามความถนัด เพื อช่ ว ยส่ ง เสริ ม นัก เรี ย นในทุ ก ๆ ด้า น
สถานศึ ก ษาและครู ผูส้ อนควรมี ก ารวางแผน ส่ งเสริ ม สนับสนุ นการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มคุ ณ ภาพผูเ้ รี ยนให้
หลากหลายและครอบคลุมความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุมชน และสังคม
มาตรฐานที' (U สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้ อมและการบริการทีส' ่ งเสริมให้ ผ้ ูเรี ยนพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ

ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.872 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทีส่ งเสริ มการพัฒนาของผูเ้ รี ยนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
สามารถศึ ก ษาและค้นคว้า ด้วยตนเองได้ใ นทุ ก ที ทั&ง ตามธรรมชาติ และเทคโนโลยีที สถานศึ ก ษาจัดให้ มี
กิ จกรรมส่ ง เสริ ม การใช้แหล่ ง เรี ย นรู ้ ท& งั ในและนอกสถานศึ ก ษา มี กิ จกรรมที ส่ ง เสริ มสุ ข ภาพและอนามัย
ตลอดจนความปลอดภัยในด้านต่างๆ ทั&งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ประเมินและนําผลการประเมินมา
พัฒนาปรับปรุ งงานทุกครั&ง
จุดทีควรพัฒนา สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศทีเอื&อต่อการเรี ยนรู ้ เพือการสื บค้นข้อมูลของ
ผูเ้ รี ยนอย่างมีระบบ การเปิ ดบริ การการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ควรเปิ ดบริ การบางช่วงเวลา เช่น ก่อนเข้าเรี ยนและ
หลังเลิกเรี ยนเท่านั&น ให้ความรู ้ในเรื องของอันตรายจากอาหารรสหวาน ขนมกรุ บกรอบ และอันตรายจากสิ ง
ต่ า งๆ ภายนอกสถานศึ ก ษา จุ ด ที อาจก่ อ ให้ เ กิ ด อัน ตรายควรจัด กรรมการนัก เรี ย นหรื อ ครู เ วรช่ ว ยดู แ ล
สถานศึกษาควรเพิมแหล่งเรี ยนรู ้ในลักษณะของการบูรณาการ เช่น การเขียนชื อของต้นไม้ในเขตพื&นทีสี เขียว
ของสถานศึกษา ได้แก่ ชือภาษาไทย ชือภาษาอังกฤษ ชือวิทยาศาสตร์ สรรพคุณ ฯลฯ สถานศึกษาควรส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้มีการนําภูมิปัญญาท้องถิน เข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนให้มากขึ&น
มาตรฐานที' 11 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้ แหล่ งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ'น
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.723 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น สถานศึกษามีการแหล่งเรี ยนรู ้ท& งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิน เป็ นสื อการเรี ยน
การสอน ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า ทําให้ผเู ้ รี ยนภาคภูมิใจและรักท้องถินของตนเองมากขึ&น
จุดทีควรพัฒนา ควรนําสาระการเรี ยนรู ้ทีเหมาะสมกับท้องถินมาดําเนิ นการให้ต่อเนื อง ปรับปรุ งให้เหมาะสม
กับการเปลียนแปลง และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
มาตรฐานที' 12 สถานศึกษามีการร่ วมมือกันระหว่ างบ้ าน องค์ กรทางศาสนา และสถาบันทางวิชาการเพื'อพัฒนา
วิถีการเรียนรู้ ในชุ มชน
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.832 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น สถานศึกษามีการประชุม ปรึ กษา หารื อร่ วมกันในการวางแผน กําหนดผูร้ ับผิดชอบประเมินผลในการ
ส่ งเสริ มความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับชุ มชน รวมทั&งแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ต่างๆ เพือให้สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ นและวิถีการเรี ยนรู ้ ในชุ มชน อีกทั&งมีการจัดการศึ กษาดู งานของครู บุคลากรและ
ตัวแทนนักเรี ยนไปเยียมชมโรงเรี ยนทีจัดการศึกษาจนได้รับรางวัลดีเด่นประเภทต่างๆ
จุดทีควรพัฒนา นําผลการประเมินมาปรับปรุ งแผนงานเพือดําเนิ นการต่อไป เชิ ญคณะกรรมการสถานศึกษา
ประชุมร่ วมกันเพือให้ทราบการดําเนินงาน วิธีการเรี ยนรู ้ทีเปลียนแปลงไปจากเดิม
มาตรฐานที' 13 สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็ นส่ วนหนึ'งของการบริ หาร
การศึกษา
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.982 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก

จุดเด่น สถานศึกษาจัดระบบการบริ หารและสารสนเทศ มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ดําเนินงาน ประเมิน
คุ ณภาพและจัดทํารายงานคุ ณภาพประจําปี เพือรายงานต้นสังกัดและสาธารณชน หน่ วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาร่ วมกันดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ แต่งตั&งคณะกรรมการวางแผนการประเมินและนํา
ผลมาดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีคุณภาพยิงขึ&น
จุดทีควรพัฒนา พัฒนามาตรฐานทีเป็ นแนวทางของสถานศึกษาให้เป็ นระบบมากขึ&นและพัฒนาไปพร้ อมกับ
มาตรฐานอืน ๆ ด้วย จัดหาวัสดุครุ ภณั ฑ์ ควรจัดให้เพียงพอและทันต่อการใช้งาน
ด้ านผลผลิต (ผู้เรียนและชุ มชน) ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที' 14 ผู้เรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่ านิยมทีพ' งึ ประสงค์
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.876 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น ผูเ้ รี ยนมีวินยั มีมารยาท มีความรับผิดชอบ และปฏิบตั ิตามข้อตกลงเบื&องต้น มีความกตัญŠู กตเวทีซึง
จากพฤติกรรมทีผูเ้ รี ยนได้แสดงออกและปฏิบตั ิกิจกรรมในทุกๆวัน และทีสําคัญจากการสังเกตพฤติกรรมใน
การจัดกิจกรรมในวันสําคัญเช่ น วันพ่อ วันแม่ หรื อวันครู ผูเ้ รี ยนแสดงออกซึ งความรักและกตัญŠู ทีมีต่อบิดา
มารดาซึ งจะตั&งใจประดิษฐ์บตั รอวยพร หรื อทําชิ&นงานเพือเป็ นของขวัญแก่บิดา มารดา และแสดงกตัญŠูต่อครู
แสดงออกซึ งความรักและห่วงใยอันเป็ นจุดเด่นของผูเ้ รี ยนระดับปฐมวัย
จุดทีควรพัฒนา การประหยัด การใช้สิงของส่ วนตนและส่ วนรวมอย่างคุ ม้ ค่า จากการสังเกตพฤติกรรมของ
ผูเ้ รี ย นยัง ไม่ ค่ อยประหยัดเท่ าที ควรและไม่ รู้ว่า ต้องประหยัดอะไร อย่างไร ซึ งครู ตอ้ งให้คาํ แนะนํา ในการ
ประหยัดทั&งทรัพยากรนํ&าและไฟ รวมทั&งของใช้ท& งั ของส่ วนรวมและส่ วนตัว
มาตรฐานที' 15 ผู้เรียนมีจิตสํ านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ' งแวดล้ อม
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.913 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมในการอนุ รักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อมและสามารถบอกถึงโทษของการทําลาย
สิ งแวดล้อมทีจะส่ งผลถึงตัวผูเ้ รี ยนอย่างหลีกเลียงไม่ได้
จุดทีควรพัฒนา ในการจัดกิจกรรมควรมุ่งเน้นในการทิ&งขยะ การรักษาความสะอาด การประหยัดทั&งวัสดุต่างๆ
การประหยัดนํ&าและการประหยัดไฟ
มาตรฐานที' 16 ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่ วมกับผู้อื'นได้ และมีเจตคติทดี' ี
ต่ ออาชี พ
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.818 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น ผูเ้ รี ยนมี ทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน ตั&งใจและมี ความพยายามที จะทํางานให้ดี สามารถ
ทํางานร่ วมกับเพือนอย่างมีความสุ ขและมีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุ จริ ต
จุ ดที ควรพัฒนา ควรมี กิ จกรรมที หลากหลายแปลกใหม่ เร้ า ความสนใจของผูเ้ รี ย น อุ ป กรณ์ หรื อชิ& นงานมี
เพียงพอกับผูเ้ รี ยน งานกิจกรรมทีให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิควรให้พอดีกบั เวลา

มาตรฐานที' 17 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสั งเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มีความคิดสร้ างสรรค์
คิดไตร่ ตรอง คิดแบบองค์ รวมทั#งระบบ และมีวสิ ั ยทัศน์
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.906 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น ผูเ้ รี ยนแสดงออกซึ งความคิดทีหลากหลายแปลกใหม่และเป็ นตัวของตัวเอง มีความคิดริ เริ ม สร้างสรรค์
และจินตนาการ สามารถเล่าเรื อง นิทานและเหตุการณ์ต่าง ๆ และเติมแต่งได้
จุดทีควรพัฒนา ผูเ้ รี ยนสรุ ปเกียวกับสิ งต่างๆ ทีเกิ ดจากการเรี ยนรู ้ได้ไม่ค่อยดีเท่าทีควร จึงควรจัดกิ จกรรมให้
หลากหลายและกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสนใจอยากเรี ยนรู ้ และมีเนื&อหาสาระทีเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที' 18 ผู้เรี ยนมีความรู้ และทักษะทีจ' ําเป็ นตามหลักสู ตร
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.924 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการใช้กล้ามเนื& อใหญ่กล้ามเนื& อเล็กได้อย่างคล่องแคล่ว มีการสังเกต สํารวจ และการ
กะประมาณ มีทกั ษะในการสื อสารและสามารถใช้ประสาทสัมผัสทั&ง P ได้พอสมควร สามารถบอกสิ งต่าง ๆ
รอบตัวและตัวเอง
จุดทีควรพัฒนา กิจกรรมทีจัดควรมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนบอกชือตัวเอง โรงเรี ยน ชือครู ประจําชั&น ชื อพ่อแม่ เบอร์
โทรศัพท์ของพ่อแม่ ทีเกียวข้องและสิ งต่าง ๆ รอบตัวเด็กให้มากขึ&น
มาตรฐานที' 19 ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รั กการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื'อง
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.883 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น นักเรี ยนส่ วนมากมีความสนใจหนังสื อต่างๆ ทีได้พบเห็นและรู ้ จกั การตั&งคําถามเพือหาคําตอบทีต้อง
การรู ้ได้ดว้ ยตนเองทั&งจากการดูและการเล่าเรื องของครู
จุดทีควรพัฒนา จัดหาหนังสื อให้หลากหลาย สี สวย และเนื& อหามีความยาก-ง่ายต่างกันเพือเป็ นแรงจูงใจให้
ผูเ้ รี ยนบางคนสนใจและกระตือรื อร้นมากขึ&น
มาตรฐานที' 20 ผู้เรี ยนมีสุขนิสัย สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีด' ี
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.935 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น ผูเ้ รี ยนมีมนุ ษย์สัมพันธ์ทีดีต่อเพือน ครู ผูอ้ ืน และชอบมาโรงเรี ยน รักครู รักเพือน มีน& าํ ใจ ช่วยเหลือซึ ง
กันและกันนักเรี ยนมีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและป้ องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุได้
จุดทีควรพัฒนา ครู ตอ้ งจัดกิจกรรมทีให้ผเู ้ รี ยนรักษาความสะอาดและการป้ องกันอุบตั ิเหตุจากการเล่นให้มาก

มาตรฐานที' 21 ผู้เรี ยนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสัยด้ านศิลปะ ดนตรี และการเคลื'อนไหว
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.981 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น ผูเ้ รี ยนสนใจและร่ วมกิจกรรมการออกกําลังกาย ดนตรี และการเคลือนไหว ผูเ้ รี ยนสามารถร้องเพลง
เคาะจังหวะ เต้นตามจังหวะได้ ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมด้านดนตรี การออกกําลังกายอย่างมีความสุ ข

จุดทีควรพัฒนา กิจกรรมด้านศิลปะควรจัดให้มีอย่างหลากหลาย และใช้สีสวยงาม
มาตรฐานที' 22 ผู้เรี ยนเป็ นสมาชิ กทีด' ีของครอบครัว ชุ มชน สั งคมและปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.991 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่ น ผูเ้ รี ยนเคารพเชื อฟั งและปฏิ บตั ิ ตามคําสังสอน คําแนะนําของพ่อแม่ ครู และญาติ ผูใ้ หญ่ แสดงความ
เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ยไ์ ด้อย่างถูกต้อง รู ้จกั สิ ทธิ และเสรี ภาพพอควร
จุดทีควรพัฒนา จัดกิจกรรมในการใช้สิทธิ เสรี ภาพให้มากเช่น การเลือกหัวหน้าชั&น หัวหน้ากลุ่ม และการ
เลือกตั&งกรรมการนักเรี ยนประจําปี
ด้ านผลผลิต (ผู้เรียนและชุ มชน) ระดับขั#นพืน# ฐาน
มาตรฐานที' 14 ผู้เรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่ านิยมทีพ' งึ ประสงค์
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.823 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น ผูเ้ รี ยนส่ วนมากปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสถานศึกษา มีวินยั มีความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิตามหลักธรรม
เบื&องต้นของศาสนาทีตนนับถือ แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย มีสัมมาคารวะต่อพ่อ แม่ ครู และผูใ้ หญ่ มีความซื อสัตย์
สุ จริ ต มีความกตัญŠูกตเวที มีเมตตา กรุ ณา เอื&อเฟื& อเผือแผ่ ประหยัดรู ้จกั ใช้ทรัพย์สิงของส่ วนตนและส่ วนรวม
อย่างคุม้ ค่า ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็ นไทย ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม
จุดทีควรพัฒนา สร้ างความตระหนักและปลู กฝั งนิ สัยให้ผูเ้ รี ยนปฏิ บตั ิตามกฎ และระเบียบวินยั ให้มากยิงขึ& น
รู ้จกั การประหยัดทั&งทรัพย์สิน ทรัพยากร และนํ&า - ไฟ
มาตรฐานที' 15 ผู้เรียนมีจิตสํ านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ' งแวดล้ อม
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.910 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น ผูเ้ รี ยนรู ้คุณค่าของสิ งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคมทีเกิดจาการเปลียนแปลง
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสิ งแวดล้อมทั&งภายในและภายนอกสถานศึกษา
จุดทีควรพัฒนา ควรมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่ วมมือจากผูป้ กครอง หน่วยงานต่างๆ ในชุ มชนให้ร่วมมือ
กันอนุ รักษ์ พัฒนาสิ งแวดล้อมตามโอกาสต่างๆ ให้ความรู ้ และสร้ างความตระหนักถึ งผลกระทบทีเกิ ดจาการ
เปลียนแปลงสิ งแวดล้อม
มาตรฐานที' 16 ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่ วมกับผู้อื'นได้ และมีเจตคติทดี' ี
ต่ ออาชี พสุ จริต
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.734 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก

จุดเด่น ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการจัดการและทํางานให้สําเร็ จ มีความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด
รอบคอบในการทํางาน ทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง ทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ืนได้ มีความรู ้สึกทีดีต่ออาชีพสุ จริ ต
จุดทีควรพัฒนา ควรสร้ างความเข้าใจในการทํางานแบบกระบวนการกลุ่มให้ผูเ้ รี ยนมี ความเข้าใจมากยิงขึ& น
สถานศึกษาควรมีการสรุ ปผลและให้คาํ ปรึ กษาพร้อมทั&งการติดตามการทํางานของผูเ้ รี ยนมากขึ&นเป็ นรายบุคคล
เพือการพัฒนาความสามารถและแก้ไขข้อบกพร่ องได้ดียงขึ
ิ &น
มาตรฐานที' 17 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสั งเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มีความคิดสร้ างสรรค์
คิดแบบองค์ รวมทั#งระบบ และมีวสิ ั ยทัศน์
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.739 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น ผูเ้ รี ยนสามารถเปรี ยบเทียบ จัดลําดับข้อมูล ตรวจสอบ เชื อมโยงและสรุ ปเหตุผลจนสามารถ คาดการณ์
กําหนดเป้ าหมาย และแนวทางการตัดสิ นใจได้ มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ
จุดทีควรพัฒนา ควรจัดกิ จกรรมกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยน ได้คิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิด
แบบองค์รวมทั&งระบบให้มากขึ&น โดยใช้วธิ ี การหรื อกระบวนการทีหลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพของผูเ้ รี ยน
รวมทั&งให้ผเู ้ รี ยนเชือมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ให้เพิมมากขึ&น
มาตรฐานที' 18 ผู้เรี ยนมีความรู้ และทักษะทีจ' ําเป็ นตามหลักสู ตร
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.759 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนตามมาตรฐานตัวชี& วดั สามารถใช้ภาษาพูดและนําเสนอข้อมูลด้วย
ความถูกต้อง และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ได้เหมาะสมกับกาลเทศะและวิธีการ
จุดทีควรพัฒนา ควรพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนเฉลียตามเกณฑ์ทีโรงเรี ยนกําหนดในกลุ่มสาระ
ให้สูงขึ&น มีการวัดผลประเมินผลตามตัวชี& วดั เป็ นระยะ และนําผลการประเมินทีได้ไปพัฒนาปรับปรุ งการเรี ยน
การสอน เพือให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนเป็ นไปตามเป้ าหมายของสถานศึกษา
มาตรฐานที' 19 ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รั กการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื'อง
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.725 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น ผูเ้ รี ยนสนใจแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ รู ้จกั การสรุ ปประเด็น และจดบันทึกข้อมูลความรู ้ที
ได้จากแหล่งเรี ยนรู ้ มีวธิ ี การเรี ยนรู ้ของตนเอง สามารถเรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ืน และสนุกกับการเรี ยนรู ้
จุดทีควรพัฒนา สถานศึกษาควรจัดให้มีแหล่งการเรี ยนรู ้ ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาให้มากขึ&น ครู ควร
ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท& งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดให้มีการทัศนศึกษาตามสถานทีสําคัญภายในท้องถิน ควร
ฝึ กผูเ้ รี ยนให้มีวิธีการนําเสนอผลงานหลากหลายรู ปแบบ เช่น การนําเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน และให้
ค้นคว้าความรู ้เพิมเติมจากสื อต่าง ๆ
มาตรฐานที' 20 ผู้เรี ยนมีสุขนิสัย สุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิตทีด' ี

ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.901 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น ผูเ้ รี ยนมีสุขนิ สัยในการดูแลรักษาสุ ขภาพ และป้ องกันตนเองจากเกิดอุบตั ิเหตุ มีน& าํ หนัก ส่ วนสู ง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ป้ องกันตนเองจากสิ งเสพติดให้โทษและหลีกเลียงสภาวะทีเสี ยงต่อความรุ นแรง
โรคภัยและอุบตั ิเหตุ มีความมันใจ ยิม& แย้มแจ่มใส ร่ าเริ ง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุ ษยสัมพันธ์ทีดีเข้า
กับเพือน ครู ได้ดี ร่ วมกิจกรรมนันทนาการหรื อกิจกรรมทางวิชาการ และชอบมาโรงเรี ยน
จุดทีควรพัฒนา สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้เกียวกับโรคและ อันตรายจากสิ งต่าง ๆ ทีเกิดขึ&นใน
สังคม ให้ความรู ้ เกี ยวกับภัยจากยาเสพติดหรื อโรคภัยทีเกิ ดขึ&นหรื อทีกําลังระบาดในชุ มชน สังคม และวิธีการ
ป้ องกันแก้ไขอย่างถูกต้องเหมาะสม
มาตรฐานที' 21 ผู้เรี ยนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสัยด้ านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.926 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่ น ผูเ้ รี ยนชื นชอบและเข้าร่ วมกิ จกรรมด้านดนตรี /นาฏศิลป์ และด้านกี ฬา/นันทนาการ ผูเ้ รี ยนสามารถ
แสดงศักยภาพด้านกีฬาและนันทนาการอย่างสนุกสนาน และสามารถใช้ทกั ษะด้านดนตรี เข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ
ของชุมชนได้ ผูป้ กครองและชุมชนชืนชอบ
จุดทีควรพัฒนา ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นารู ้ความสามารถทีมีอยูใ่ ห้บรรลุผลสู งสุ ดจนสามารถนําไป
ประกอบอาชีพหรื อเรี ยนต่อในระดับชั&นทีสู งขันไปได้
มาตรฐานที' 22 ผู้เรี ยนเป็ นสมาชิ กทีด' ีของครอบครัว ชุ มชน สั งคม และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.928 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น ผูเ้ รี ยนทุกคนเคารพรักเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ เคารพในสิ ทธิ เสรี ภาพของผูอ้ ืน
รักษาสิ ทธิ เสรี ภาพของตนเอง และมีความเป็ นประชาธิ ปไตย รู ้ และปฏิ บตั ิตามกฎหมายและกฎระเบี ยบของ
สังคม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข นําหลักประชาธิ ปไตยมาใช้ในการเรี ยนระบบกลุ่ม การเลือกตั&ง
กรรมการนักเรี ยน รับฟังความคิดเห็นผูอ้ ืนประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นสมาชิกทีดีของครอบครัวชุมชนและสังคม
จุดทีควรพัฒนา ครู ควรเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของชุมชน และรับฟังความคิดเห็นของปกครองและชุมชน
เพือทีจะได้นาํ ปั ญหาและข้อคิดเห็นมาปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มกิจกรรมให้ผูเ้ รี ยนได้แสดงออก
ถึงความเป็ นประชาธิ ปไตยให้มาก
ด้ านผลผลิต (ผู้เรียนและชุ มชน) ระดับปฐมวัยและระดับขั#นพืน# ฐาน
มาตรฐานที' 23 ผู้บริ หารสถานศึกษา ครู และผู้เรี ยนมีคุณภาพเป็ นทีย' อมรับของผู้ปกครองชุ มชน
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.967 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น ผูป้ กครองชุ มชนมีความพึงพอใจ ยอมรับความรู ้ ความสามารถ ทักษะ การกีฬา ความมีวินยั จริ ยธรรม
และพฤติกรรมทีพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน ตลอดจนมีความพึงพอใจในความประพฤติ การปฏิบตั ิตนตามมาตรฐาน

และจรรยาบรรณวิชาชี พของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู พึงพอใจในการให้คาํ ปรึ กษา แนะนําตลอดจนการ
ช่วยเหลือด้านอืน ๆ แก่ชุมชนและส่ วนร่ วม
จุ ดที ควรพัฒนา พัฒนาทัก ษะทางด้านวิช าการให้มี ผลสัม ฤทธิq ทางการเรี ยนให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี ยที ดี ใ นทุ ก
ระดับชั&น
มาตรฐานที' 24 สถานศึกษามีมาตรฐานเป็ นทีพ' งึ พอใจและยอมรับโดยผู้ปกครองและชุ มชนให้ การสนับสนุน
และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการศึกษา
ผลการประเมิน ได้เกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลีย 3.982 อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น ผูป้ กครองและชุ มชนมีความพึงพอใจในความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและให้บริ การด้าน
สถานที วัสดุ อุปกรณ์ วิชาการและอืน ๆ ของสถานศึกษาแก่ชุมชน เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการศึกษา ให้ความ
ร่ วมมือในการจัดกิจกรรมทีสนับสนุ นการศึกษาของสถานศึกษา และให้การสนับสนุนทรัพยากรปั จจัยต่างๆ ใน
การจัดและพัฒนาการศึกษา
จุดทีควรพัฒนา ส่ งเสริ มให้ผูป้ กครอง ผูบ้ ริ หาร ครู และชุ มชนมีส่วนร่ วมในการดูแล และพัฒนาสถานศึกษา
และผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความสามารถ และมีความประพฤติทีดีจนสามารถใช้ชีวติ ในสังคมได้อย่างเป็ นปกติสุข

บทที 5
การประเมินพัฒนาการ และความสามารถทางการเรี ยนของผู้เรี ยน
+. การประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เป็ นการประเมินในระดับปฐมวัย เป็ นการประเมิน 4 ด้ านประกอบด้ วย
;.; ด้ านร่างกาย
;.< ด้ านอารมณ์
1.3 ด้ านสังคม
;.> ด้ านสติปัญญา
โดยประเมินในชันอนุบาลศึกษาปี ทีA ; และชันอนุบาลศึกษาปี ทีA <
เครืองมือประเมินผลสัมฤทธิ/ทางการเรียน
เครืA องมือประเมินผลสัมฤทธิDทางการเรี ยนเป็ นเครืA องมือทีAสร้ างขึน เพืAอศึกษาพฤติกรรมทีAต้องการให้ เกิดขึนในตัวผู้เรียนใน
วิชานัน ๆ ในลักษณะการนําไปใช้ ในชีวิติประจําวันซึงA แตกต่างจากการวัดความรู้ในตัวผู้เรี ยนโดยผู้สร้ างเครืA องมือในแต่ละสาระการ
เรี ยนรู้ ได้ ร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์เป้าหมายการจัดการศึกษา และสิAงทีAต้องการให้ เกิดขึนในตัวผู้เรี ยน เมืAอได้ เป้าหมายทีA
ต้ องการให้ เกิดแล้ ว ซึงA นํามาสร้ างตัวแบบการประเมินเพืAอเป็ นตัวล่อพฤติกรรมของผู้เรี ยนผ่านแบบทดสอบ
ในแบบประเมินแต่ละแบบจะประกอบด้ วยพฤติกรรมทีAต้องการให้ เกิดในตัวผู้เรี ยน ประกอบด้ วย
- พฤติกรรมด้ านการนําไปใช้
- พฤติกรรมด้ านการวิเคราะห์
- พฤติกรรมด้ านการสังเคราะห์
- พฤติกรรมด้ านการประเมินค่า
ครูผ้ สู อนเมืAอนําแบบประเมินไปวัดผู้เรี ยนตามรายละเอียดและวิธีการประเมิน ตรวจและให้ คะแนนและการแปรผลแล้ ว
นําผลจากการวิเคราะห์ไปศึกษาจะทําให้ ร้ ูพฤติกรรมผู้เรี ยนในด้ านนันๆ
พฤติกรรมข้ างต้ นเป็ นพฤติกรรมทีAสําคัญและบกพร่ องมาตลอดจากการประเมินภายในของกรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้ องถิAนเอง และการประเมินภายนอกของ สมศ. การประเมินครั งนีจึงนําพฤติกรรมทัง > ด้ านข้ างต้ นเป็ นหลัก ในการสร้ าง
เครืA องมือ เพืAอวัดประสิทธิผลของผู้เรี ยน เพืAอให้ ครูผ้ สู อน ผู้นิเทศ ได้ นําไปปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เรี ยนต่อไป (รายละเอียดการใช้
เครืA องมือแต่ละประเภทปรากฏในคูม่ ือการประเมินผลสัมฤทธิD)
ลักษณะของเครืองมือ
เนืAองจากการประเมินพฤติกรรมผู้เรี ยนจําเป็ นต้ องประเมินด้ วยวิธีการทีAหลากหลาย ดังนันคณะทํางานปรับปรุงเครืA องมือ
ประเมินคุณภาพจึงได้ ใช้ วิธีการประเมินด้ วยแบบปรนัยซึงA มีหลากหลายวิธีทงวิ
ั ธีการเลือกตอบตัวเลือก จับคู่ เติมคํา ถูกผิด เป็ น
ต้ น ดังทีAกล่าวมาข้ างต้ น แบบประเมินผลสัมฤทธิDชดุ นีต้ องการวัดพฤติกรรมของผู้เรี ยน ทัง > ด้ าน ดังนันแบบประเมินจึงต้ องมี
วิธีการทีAหลากหลายตามสภาพของพฤติกรรมทีAจะวัด
ก่อนการสร้ างเครืA องมือประเมินผลสัมฤทธิDทางการเรี ยน เมืAอกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิAนแต่งตังคณะทํางาน ได้ มี
การอบรมให้ ความรู้ แก่คณะทํางานโดยเชิญอาจารย์จากคณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัยเป็ นวิทยากรให้ ความรู้ และ
หลักเกณฑ์การสร้ างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ ทุกชนิด รวมทังตัวอย่างแนวทางการสร้ างแบบทดสอบวัดพฤติกรรมด้ าน ความรู้
ความจํา ความเข้ าใจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ การประเมินค่ า แก่คณะทํางานเนืAองจากเป้าหมายของการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาครังนีต้ องการวัดและพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรี ยน ด้ านต่างๆ > ด้ าน เนือหาทีAนํามาใช้ ในการ

สร้ างเครืA องมือจึงนํามาจากสาระการเรี ยนรู้ ;) ภาษาไทย <) คณิตศาสตร์ O) วิทยาศาสตร์ >) สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม P) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดย
คณะทํางานนําเป้าหมายการเรี ยนรู้ทีAกล่าวข้ างต้ น มาเป็ นเนือหาของการสร้ างเครืA องมือ ดังนันเครืA องมือชุดนีจึงไม่ติดยึดกับเนือหา
การเรี ยนในหลักสูตรทีAหลากหลายของแต่ละท้ องถิAนแต่เป้าหมายของการเรี ยนรายสาระจะเป็ นเป้าหมายเดียวกันคือ เป้าหมาย
ของหลักสูตร ดังนันการนําเครืA องมือไปใช้ จึงไม่เป็ นปั ญหาของความแตกต่างของหลักสูตรแต่ละท้ องถิAนจัดทําขึน
การนําผลการประเมินไปใช้ การประเมินในครังนีประเมินในชัน ป.< , ป.P และ ม.2 เพืAอต้ องการให้ นําผลจากการ
ประเมินของแต่ละช่วงชันของแต่ละรายพฤติกรรมไปพัฒนาและปรับปรุ งผู้เรี ยนเป็ นราย บุคคลตามจุดเด่น จุดด้ อยของแต่ละ
บุคคลเพืAอให้ ผ้ เู รี ยนมีการพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู้อย่างเต็มความสามารถทุกด้ าน
ในด้ านครู ผ้ สู อนผลของการประเมินจะนําไปใช้ ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ได้ เพืAอพัฒนาตนเอง พัฒนาการสอนและ
พัฒนาองค์กรในทีAสดุ รวมทังได้ ค้นพบความสามารถ ความบกพร่องของตนเองเพืAอพัฒนางานพัฒนาอาชีพอีกด้ วย
ด้ านสถานศึกษาทราบถึงรายชันเรี ยนมีปัญหาต้ องพัฒนาและปรับปรุ งอะไร ด้ านใด เพืAอผู้บริ หารจะได้ ใช้ เป็ นข้ อมูลใน
การพัฒนางานวิชาการ เป็ นข้ อมูลในการนิเทศการศึกษา และเป็ นข้ อมูลในการพัฒนาสถานศึกษาเพืAอการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิAนจะทราบว่าสถานศึกษาในสังกัดควรมีการพัฒนา และปรับปรุงงานวิชาการด้ านใดบ้ าง
เพืAอเป็ นข้ อมูลให้ กับนักบริ หารการศึกษา (ผอ.กอง/ผอ.สํานักการศึกษา) เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนางาน
วิชาการและเป็ นข้ อมูลของงานนิเทศและติดตามผลการพัฒนาสถานศึกษาในทีAสดุ
การประเมินครังนีไม่ต้องการให้ มีการนําผลการประเมินทังระดับห้ องเรี ยน ชันเรี ยน โรงเรี ยน เทศบาล เมืองพัทยา มา
เปรี ยบเทียบกัน เพืAอใช้ ผลในทางการบริ หาร เพราะจะทําให้ ข้อมูลของการประเมินไม่เทีAยงตรง อาจมีการเปลียA นแปลงแก้ ไขข้ อมูล
เพืAอให้ ผลสัมฤทธิDสงู ขึน ซึงA ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาในครังนี
ผลการประเมินการพัฒนาการชัน9 อนุบาลศึกษาปี ที + ผู้เรี ยน 76 คน จํานวน 2 ห้ องเรี ยน
- ด้ านร่างกาย
ผลการประเมินพัฒนาการ O อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี
- ด้ านอารมณ์
ผลการประเมินพัฒนาการ O อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี
- ด้ านสังคม
ผลการประเมินพัฒนาการ O อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี
- ด้ านสติปัญญา
ผลการประเมินพัฒนาการ O อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี
สรุ ปผลข้ อเสนอแนะ ควรดําเนินการส่งเสริ มในด้ านต่าง ๆ คือ
- ด้ านร่ างกาย ควรส่งเสริ มให้ เด็กได้ มีการเคลืAอนไหวร่ างกายให้ มากขึน เพืAอให้ กล้ ามเนือมัดใหญ่ แข็งแรงสามารถ
เคลืAอนไหวได้ อย่างคล่องแคล่วและให้ ฝึกเด็กใช้ กล้ ามเนือมัดเล็กผ่านกิจกรรมสร้ างสรรค์โดยการปั นดินนํามัน ฉีกปะ วาดรู ป
ระบายสีบอ่ ย ๆ
- ด้ านอารมณ์-จิตใจ ควรให้ เด็กได้ มีการฝึ กทําสมาธิ เพืAอเด็กจะได้ ร้ ูจกั ควบคุมอารมณ์ตนเองเป็ นการวางรากฐานในการ
ทํากิจกรรมอืAน ๆ
- ด้ านสังคม ส่งเสริ มให้ เด็กทํากิจกรรมกลุม่ ร่วมกันบ่อย ๆ เพืAอเป็ นการฝึ กให้ เด็กรู้จกั ปรับตัวเข้ ากับผู้อืAนได้ เป็ นอย่างดี
- ด้ านสติปัญญา ควรส่งเสริ มให้ เด็กรู้จกั การคิดด้ วยตนเอง รู้จกั การสังเกตสิงA ต่าง ๆ ทีAอยูร่ อบ ๆ ตัวและซักถามในสิงA ทีA
สงสัย เพืAอเป็ นการฝึ กใช้ ภาษา
แนวทางการพัฒนา จัดกิจกรรมให้ ร่างกายได้ มีการเคลือA นไหว เพืAอให้ กล้ ามเนือใหญ่และเล็กทํางานประสานสัมพันธ์กนั และ
จัดกิจกรรมให้ ใช้ ความคิด การสือA สารและการใช้ ภาษาเป็ นประจํา

ผลการประเมินพัฒนาการชัน9 อนุบาลปี ที 2 ผู้เรี ยน W< คน จํานวน 2 ห้ องเรี ยน
- ด้ านร่างกาย
ผลการประเมินพัฒนาการ O อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี
- ด้ านอารมณ์
ผลการประเมินพัฒนาการ O อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี
- ด้ านสังคม
ผลการประเมินพัฒนาการ O อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี
- ด้ านสติปัญญา
ผลการประเมินพัฒนาการ O อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดี
สรุ ปผลข้ อเสนอแนะ พัฒนาการในด้ านต่าง ๆ ของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดี แต่ควรมีการส่งเสริ มให้ เด็กมีการพัฒนาทักษะในด้ าน
ต่าง ๆ เพิAมมากขึนอีก ดังนี
- ด้ านร่างกาย ควรส่งเสริ มให้ เด็กได้ มีการเคลือA นไหวร่างกายในส่วนต่าง ๆ เพืAอให้ ร่างกายแข็งแรงสามารถเคลือA นไหวได้
อย่างคล่องแคล่ว
- อารมณ์-จิตใจ ควรให้ เด็กได้ มกี ารฝึ กทําสมาธิ เพืAอเด็กจะได้ ร้ ูจกั ควบคุมอารมณ์ตนเองเป็ นการวางรากฐานในการทํา
กิจกรรมอืAน ๆ
- ด้ านสังคม ส่งเสริ มให้ เด็กทํากิจกรรมกลุม่ ระหว่างเพืAอนในห้ องเรียนเพืAอนต่างห้ องเรี ยนร่วมกันบ่อย ๆเพืAอเป็ นการฝึ กให้
เด็กมีมนุษยสัมพันธ์ และรู้จกั การปรับตัวเข้ ากับผู้อืAน
- ด้ านสติปัญญา ควรจัดกิจกรรมทีAสง่ เสริ มให้ เด็กรู้จกั การคิดและค้ นหาคําตอบด้ วยตนเอง รู้จกั การสังเกตสิงA ต่าง ๆ ทีA
อยูร่ อบ ๆ ตัวและเปิ ดโอกาสให้ ซกั ถามในสิงA ทีAสงสัย เพืAอเป็ นการฝึ กใช้ ภาษา
แนวทางการพัฒนา จัดกิจกรรมการสังเกตให้ มาก และเป็ นประจํา ส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ การใช้ ภาษาในด้ านการแสดง
ความรู้สกึ ด้ วยคําพูด การพูดกับผู้อืAน เช่น ฝึ กให้ เล่าเรืA องเหตุการณ์ทีAพบจากการเดินทาง เหตุการณ์ทีAเกิดในโรงเรี ยน เรืA องจาก
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และอืAนๆ
2. การประเมินความสามารถทางการเรียนของผู้เรียน เป็ นการประเมินทัง 8 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย
;) กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
<) กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
O) กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
>) กลุม่ สาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
P) กลุม่ สาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา
) กลุม่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
X) กลุม่ สาระการเรียนรู้การงนอาชีพและเทคโนโลยี
W) กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
โดยประเมินในช่วงชันทีA 1 (ชันประถมศึกษาปี ทีA 2) ช่วงชันทีA 2 (ชันประถมศึกษาปี ทีA 5) และช่วงชันทีA 3 (ชันมัธยมศึกษาปี
ทีA 2)
เครืองมือประเมินผลสัมฤทธิ/ทางการเรียน
เครืA องมือประเมินผลสัมฤทธิDทางการเรี ยนเป็ นเครืA องมือทีAสร้ างขึน เพืAอศึกษาพฤติกรรมทีAต้องการให้ เกิด ขึนในตัวผู้เรี ยน
ในวิชานันๆ ในลักษณะการนําไปใช้ ในชีวิตประจําวันซึงA แตกต่างจากการวัดความรู้ ในตัวผู้เรี ยน โดยผู้สร้ างเครืA องมือในแต่ละสาระ
การเรี ยนรู้ได้ ร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์เป้าหมายการจัดการศึกษา และสิงA ทีAต้องการให้ เกิดขึนในตัวผู้เรี ยน เมืAอได้ เป้าหมาย
ทีAต้องการให้ เกิดแล้ วจึงนํามาสร้ างตัวแบบการประเมินเพืAอเป็ นตัวล่อพฤติกรรมของผู้เรี ยนผ่านแบบทดสอบ
ในแบบประเมินแต่ละแบบจะประกอบด้ วยพฤติกรรมทีAต้องการให้ เกิดในตัวผู้เรี ยน ประกอบด้ วย

- พฤติกรรมด้ านการนําไปใช้
- พฤติกรรมด้ านการวิเคราะห์
- พฤติกรรมด้ านการสังเคราะห์
- พฤติกรรมด้ านการประเมินค่า
ครูผ้ สู อนเมืAอนําแบบประเมินไปวัดผู้เรี ยนตามรายละเอียดและวิธีการประเมิน ตรวจและให้ คะแนนและการแปรผล แล้ ว
นําผลจากการวิเคราะห์ไปศึกษาจะทําให้ ร้ ูพฤติกรรมผู้เรี ยนในด้ านนัน ๆ
พฤติกรรมข้ างต้ นเป็ นพฤติกรรมทีAสําคัญและบกพร่ องมาตลอดจากการประเมินภายในของกรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้ องถิAนเอง และของการประเมินภายนอก สมศ.การประเมินครังนีจึงนําพฤติกรรมทัง > ด้ านข้ างต้ นเป็ นหลักในการสร้ างเครืA องมือ
เพืAอวัดประสิทธิ ผลของผู้เรี ยน เพืAอให้ ครู ผ้ ูสอน ผู้นิเทศ ได้ นําไปปรั บปรุ งพฤติกรรมของผู้เรี ยนได้ ต่อไป(รายละเอียดการใช้
เครืA องมือในแต่ละประเภทปรากฏในคูม่ ือการประเมินผลสัมฤทธิD)
ลักษณะของเครืองมือ
เนืAองจากการประเมินพฤติกรรมผู้เรี ยนจําเป็ นต้ องประเมินด้ วยวิธีการทีAหลากหลาย ดังนันคณะทํางานปรับปรุงเครืA องมือ
ประเมินคุณภาพจึงได้ ใช้ วิธีการประเมินด้ วยแบบปรนัยทีAมีความหลากหลายวิธีทงวิ
ั ธีการเลือกตอบ(O-> ตัวเลือก) จับคู่ เติมคํา
ถูกผิด เป็ นต้ น ดังทีAกล่าวมาข้ างต้ น แบบประเมินผลสัมฤทธิDชดุ นีต้ องการวัดพฤติกรรมของผู้เรี ยน ทัง > ด้ าน ดังนันแบบประเมิน
จึงต้ องมีวิธีการทีAหลากหลายตามสภาพของพฤติกรรมทีAจะวัด
ก่อนการสร้ องเครืA องมือประเมินผลสัมฤทธิDทางการเรี ยน เมืAอกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิAนแต่งตังคณะทํางาน ได้ มกี าร
อบรมให้ ความรู้ แก่คณะทํางานโดยเชิ ญอาจารย์ จากคณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็ นวิ ทยากรให้ ความรู้ และ
หลักเกณฑ์การสร้ างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ ทุกชนิด รวมทังตัวอย่างแนวทางการสร้ างแบบทดสอบวัดพฤติกรรมด้ าน
- ความรู้ความจํา
- ความเข้ าใจ
- การนําไปใช้
- การวิเคราะห์
- การสังเคราะห์
- กระประเมินค่า
แก่คณะทํางานเนืAองจากเป้าหมายของการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาครังนีต้ องการวัดและพัฒนาพฤติกรรมของ
ผู้เรี ยนด้ านต่าง ๆ > ด้ าน เนือหาทีAนํามาใช้ ในการสร้ างเครืA องมือจึงนํามาจากสาระการเรี ยนรู้ ;) ภาษาไทย <) คณิตศาสตร์
O) วิทยาศาสตร์ >) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม P) สุขศึกษาและพลศึกษา ) รู้ศิลปะ X) การงนอาชีพและเทคโนโลยี
W) กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยคณะทํางานนําเป้าหมายการเรี ยนรู้ ทีAกล่าวข้ างต้ นมาเป็ นเนือหา
ของการสร้ างเครืA องมือ ดังนัน เครืA องมือชุดนีจึงไม่ยึดติดกับเนือหาการเรี ยนในหลักสูตรทีAหลากหลายของแต่ละท้ องถิA น แต่
เป้าหมายของการเรี ยนรายสาระจะเป็ นเป้าหมายเดียวกันคือเป้าหมายหลักสูตร ดังนันการนําเครืA องมือ ไปใช้ จึงไม่เป็ นปั ญหาของ
ความแตกต่างของหลักสูตรทีAแต่ละท้ องถิAนจัดทําขึน
การนําผลการประเมินไปใช้ การประเมินในครังนีประเมินในชัน ป.<, ป.P , และม.< เพืAอต้ องการให้ นําผลจากการ
ประเมินของแต่ละช่วงชันของแต่ละรายพฤติกรรมไปพัฒนาและปรับปรุ งผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคลตามจุดเด่นจุดด้ อยของแต่ละบุคคล
เพืAอให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีการพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู้อย่างเต็มความสามารถทุกด้ าน
ในด้ านของครู ผ้ สู อนผลของการประเมินจะนําไปใช้ ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ ได้ เพืAอพัฒนาตนเองพัฒนาการสอน
และพัฒนาองค์กรในทีAสดุ รวมทังได้ ค้นพบความสามารถ ความบกพร่องของตนเองเพืAอพัฒนางานพัฒนาอาชีพอีกด้ วย

ด้ านสถานศึกษาทราบถึงรายชันเรี ยนมีปัญหาต้ องพัฒนาและปรับปรุ งอะไร ด้ านใด เพืAอผู้บริ หารจะได้ ใช้ เป็ นข้ อมูลใน
การพัฒนางานวิชาการ เป็ นข้ อมูลในการนิเทศการศึกษา และเป็ นข้ อมูลในการพัฒนาสถานศึกษาเพืAอการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิAนจะทราบว่าสถานศึกษาในสังกัดควรมีพฒ
ั นา และปรับปรุ งงานวิชาการด้ านใดอย่างไร
เพืAอเป็ นข้ อมูลให้ นกั บริ หารการศึกษา (ผอ.กอง/ผอ.สํานักการศึกษา) เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนางานวิชาการ
และเป็ นข้ อมูลของงานนิเทศและการติดตามผลการพัฒนาสถานศึกษาในทีAสดุ
การประเมินครังนีไม่ต้องการให้ มีการนําผลกระประเมินทังระดับห้ องเรี ยน ชันเรี ยน โรงเรี ยน เทศบาล เมืองพัทยา มา
เปรี ยบเทียบกัน เพืAอใช้ ผลในการบริ หาร เพราะจะทําให้ ข้อมูลของการประเมินไม่เทีAยงตรง อาจมีการเปลีAยนแปลงแก้ ไขข้ อมูล
เพืAอให้ ผลสัมฤทธิDสงู ขึน ซึงA ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาในครังนี
ผลการประเมินความสามารถทางการเรียนชัน9 ประถมศึกษาปี ที =
ลําดับทีA
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
1
ภาษาไทย
<
คณิตศาสตร์
O
วิทยาศาสตร์
4
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
P
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
X
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
W
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

มีนักเรียนเข้ าสอบ >1 คน
เฉลียA
ร้ อยละ
ส่วนเบีAยงเบนมาตรฐาน
21.51
71.69
3.76
23.79
79.30
2.95
23.01
76.71
4.12
23.68
78.92
4.08
22.28
74.27
3.11
21.37
71.22
4.61
22.11
73.71
4.41
17.92
59.72
3.28

สรุ ปผลข้ อเสนอแนะ จะเห็นได้ วา่ ผลการประเมินทัง W กลุม่ สาระการเรี ยนรู้อยูใ่ นระดับทีAนา่ พอใจ แต่ก็ต้องพัฒนาและ
ปรับปรุงกลุม่ สาระการเรี ยนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษาและศิลปะ ให้ มีผลสัมฤทธิDทางการเรียนทีAสงู ขึน
แนวทางการพัฒนา ควรสอนซ่อมเสริ มในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ทีAมีผลสัมฤทธิDทางการเรี ยนตํAาอย่างสมํAาเสมอ

ผลการประเมินความสามารถทางการเรียนชัน9 ประถมศึกษาปี ที ?
ลําดับทีA
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
;
ภาษาไทย
<
คณิตศาสตร์
O
วิทยาศาสตร์

มีนักเรียนเข้ าสอบ 77 คน
เฉลียA
ร้ อยละ
ส่วนเบีAยงเบนมาตรฐาน
30.83
61.66
6.27
32.92
65.84
5.72
29.88
59.77
5.34

>
P
7
W

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

36.42
41.35
41.94
35.22
29.22

72.83
82.70
83.87
70.44
58.44

5.64
5.65
2.22
4.07
5.96

สรุ ปผลข้ อเสนอแนะ ผลการประเมินทัง 8 กลุม่ สาระในระดับชันประถมศึกษาปี ทีA 5 ค่อนข้ างน่าพอใจ แต่ต้องพัฒนากลุม่ สาระ
การเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้ มีผลสัมฤทธิDทางการเรี ยนทีAสงู ขึน
แนวทางการพั ฒ นา กลุ่มสาระการเรี ย นรู้ ภาษาอัง กฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ต้ องปรั บปรุ งในด้ า นการคิ ด
สังเคราะห์และคิดวิเคราะห์ สถานศึกษาจึงควรส่งเสริ ม สนับสนุนให้ ครู จดั การเรี ยนการสอนทีAสง่ เสริ มพฤติกรรมดังกล่าว จัดหา
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ให้ เพียงพอกับการใช้ และจัดระบบสารสนเทศให้ เป็ นระบบทันกับการใช้ งาน
ผลการประเมินความสามารถทางการเรียนชัน9 มัธยมศึกษาปี ที =
ลําดับทีA
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
;
ภาษาไทย
2
คณิตศาสตร์
O
วิทยาศาสตร์
>
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
P
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
X
การงนอาชีพและเทคโนโลยี
W
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

มีนักเรียนเข้ าสอบ 54 คน
เฉลียA
ร้ อยละ
ส่วนเบีAยงเบนมาตรฐาน
26.41
52.81
4.38
33.37
66.74
8.21
25.94
51.89
3.28
25.76
51.52
6.16
30.31
60.63
3.45
36.91
73.81
4.44
31.57
63.15
3.60
30.43
60.85
3.43

สรุ ป ผลข้ อ เสนอแนะ ผลการประเมิ น ทัง 8 กลุ่ม สาระในระดับ ชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ทีA 2 ต้ อ งพัฒ นากลุ่ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ และกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ซึAงทัง O กลุม่ สาระการเรี ยนรู้เป็ นกลุม่ สาระ
การเรี ยนรู้พืนฐานสําคัญในการทีAจะเรี ยนต่อในระดับชันทีAสงู ขึน
แนวทางการพัฒนา สถานศึกษาจึงควรส่งเสริ ม สนับสนุนให้ ครู จัดการเรี ยนการสอนทีAส่งเสริ มพฤติกรรมดังกล่าว จัดหา
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ให้ เพียงพอกับการใช้ และจัดระบบสารสนเทศให้ เป็ นระบบทันกับการใช้ งาน ทังสถานศึกษาต้ องส่งเสริ มสนับสนุน
ในด้ านความรู้ ความสามารถของครู และสืAอการเรี ยนการสอนตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีAใช้ ในการผลิตสิAงต่าง ๆ ให้ เพียงพอกับ
การใช้ มีการนิเทศเพืAอนําผลทีAได้ มาปรับวิธีการสอนของครู ซึงA ครูผ้ สู อนต้ องยอมรับผลการนิเทศด้ วย ครูควรจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนและชีแจงให้ ผ้ เู รี ยนเห็นความสําคัญของทัง O กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ และควรแจ้ งข้ อผิดพลาดของผู้เรี ยนเป็ นรายสาระ
การเรี ยนรู้พร้ อมทังเสนอแนะ และจัดสอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนทีAมีผลสัมฤทธิDตํAา

บทที' 6
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานทั&งสองระดับ ผลการประเมินพัฒนาการในระดับปฐมวัย และผล
การประเมินความสามารถทางการเรี ยนของนักเรี ยนในชั&นประถมศึกษาปี ที T ชั&นประถมศึกษาปี ที P และชั&น
มัธยมศึกษาปี ที T ข้อมูลทั&งหมดทีได้ สถานศึกษาได้นาํ มาวิเคราะห์ เพือวางแผนในการพัฒนาการจัดการศึกษาใน
อนาคต ดังนี&
วิเคราะห์ SWOT ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปัจจัยภายในสถานศึกษา

จุดเด่ น

จุดควรพัฒนา

J. ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าํ มีคุณธรรม จริ ยธรรม
มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ ใฝ่ รู ้และกล้าเปลียนแปลง
T. ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ มีมนุ ษย์สัมพันธ์ มีเทคนิคใน
การบริ หาร
3. ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มพัฒนาครู และบุคลากรใน
สถานศึกษา จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพภายใน
L. ส่ งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู ้นอกสถานศึกษาอย่าง
หลากหลาย
P. ครู มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี มีความรู ้ความสามารถใน
การจัดการเรี ยนการสอน
6. ครู มีคุณธรรม จริ ยธรรม พูดจาไพเราะ แต่งกาย
สุ ภาพเรี ยบร้อย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที
K. ครู เป็ นแบบอย่างทีดีในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณี อนุรักษ์สิงแวดล้อมและประหยัดทรัพยากร
M. จัดระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยน
Q. จัดกิจกรรมและส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้แสดงออก
อย่างหลากหลาย
JN. นักเรี ยนมีอารมณ์ดี ร่ าเริ งแจ่มใส สุ ขภาพ
สมบูรณ์ รู ้จกั ตนเอง พึงตนเองได้

1. ขาดแคลนบุคลากรสนับสนุนในงานธุ รการ ทําให้
ครู ตอ้ งแบ่งเวลามาทําหน้าทีอืนๆ เช่น การเงิน พัสดุ
2. พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้และสื อ เพือพัฒนาศักยภาพการ
เรี ยนของนักเรี ยน เช่น ห้องสมุดให้ทนั สมัย และมี
หนังสื อสําหรับค้นคว้าทีหลากหลาย ห้องปฏิบตั ิการ
ทางภาษา ห้องวิทยาศาสตร์
3. พัฒนาสนามเด็กเล่น และจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอ
4. อุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องเรี ยนชํารุ ดและอาจเป็ น
อันตรายต่อนักเรี ยน
5. พัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรี ยนให้สูงขึ&น
I. ปรับปรุ งห้องเรี ยนให้มีอุปกรณ์ทีทันสมัย เช่น
เครื องเล่นดีวดี ี คอมพิวเตอร์ หรื อโปรเจ็คเตอร์
K. ปรับปรุ งโรงอาหารให้เหมาะสมกับจํานวนนักเรี ยน
และถูกสุ ขลักษณะ
M. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการ
เรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ และส่ งเสริ มให้ครู ใช้กระบวนวิจยั ในชั&นเรี ยน
มาพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน ฝึ กฝนให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะใน
การแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื อง
.

(ต่อ)
ปัจจัยภายในสถานศึกษา

จุดเด่ น

จุดควรพัฒนา

JJ. มุ่งเน้นคุ ณภาพของผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของหลักสู ตร
JT. สถานศึกษาให้ความร่ วมมือกับชุมชนในการจัด
กิจกรรมต่างๆซึ งกันและกัน
13. หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนการจัด
การศึกษาด้วยการจัดหาครู ในกลุ่มสาระทีขาดแคลน
มาเพิม
….
ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา

โอกาส

อุปสรรค

J. บริ เวณโดยรอบสถานศึกษามีโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กและขนาดกลางตั&งอยูร่ ายรอบทําให้เกิดการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาได้หลากหลายรู ปแบบ
T. โรงเรี ยนตั&งอยูใ่ นแหล่งชุมชน การคมนาคมสะดวก
R. จัดสาธารณู ปโภคขั&นพื&นฐานให้พอเพียง
L. เทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ&น ทํา
ให้ตอ้ งจัดการเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสม
P. การอนุ รักษ์สิงแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปั ญญาท้องถิน
I. มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยการจัด
อบรม
และศึกษาดูงาน
K. โรงเรี ยนได้รับการยอมรับจากชุมชน
M. มีแหล่งเรี ยนรู ้และสถานทีสําคัญใกล้สถานศึกษา

J. สถานศึกษามีบริ เวณคับแคบไม่เหมาะสมกับจํานวน
นักเรี ยน การขยายพื&นทีดําเนิ นการไม่ได้เพราะติดวัด
ลําคลองและถนน การส่ งเสริ มกิจกรรมนันทนาการ
กลางแจ้งให้นกั เรี ยนจึงกระทําไม่ได้ครบทุกกิจกรรม
T. อัตรากําลังครู ขาดเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. อยูใ่ นเกณฑ์
ค่อนข้างสู ง หากมีครู ครบตามเกณฑ์จะทําให้คุณภาพ
นักเรี ยนสู งขึ&น
ผูป้ กครองมีสภาพเศรษฐกิจไม่ดีพอ มีรายได้นอ้ ย
ครอบครัวแตกแยก ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน
R. การใช้เทคโนโลยีผเู ้ รี ยนมุ่งเน้นการเล่นเกม
มากกว่าการค้นหาความรู ้
L. สถานศึกษาอยูใ่ นแหล่งชุมชนทีมีภาวะเสี ยง

ข้ อเสนอแนะเพื'อพัฒนาสถานศึกษา
1. ให้ครู เข้มงวด กวดขันและติดตามความประพฤติ รวมทั&งแจ้งให้ผปู ้ กครองทราบกับนักเรี ยนทีขาด
ระเบียบ ทั&งให้คาํ แนะนํา ชี& แจงให้เห็นถึงโทษและความเสี ยหายของการขาดระเบียบวินยั จริ ยธรรม คุณธรรม
T. เชิญชวนผูป้ กครองให้เข้ามาช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน

3. โรงเรี ยนขาดแคลนอัตรากําลังครู ถึง JP คน ส่ งผลกระทบถึงการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนหาก
โรงเรี ยนสามารถเพิมอัตรากําลังจะทําให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสได้รับการพัฒนาความรู ้อย่างหลากหลายมากขึ&น
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต
J. ส่ งเสริ มให้ครู จดั การเรี ยนการสอนทีพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา
และใช้ชุมชนเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ ตลอดจนผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานได้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และใช้
ข้อมูลมาเปรี ยบเทียบเพือช่วยในการตัดสิ นใจ
T. ส่ งเสริ มให้ครู สอดแทรกจริ ยธรรม คุณธรรม การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง อนุ รักษ์สิงแวดล้อมเพือให้รู้จกั ดํารงชีวติ อย่างพอเพียงและร่ วมมือนุรักษ์พลังงานเพือลด
ภาวะโลกร้อน
R. จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ&นและหลากหลาย ผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้เลือกตาม
ความสนใจและความถนัดตามศักยภาพของตนเอง และรู ้จกั การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ ศึกษาค้นคว้า
ให้มากขึ&น
L. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสยั ด้านศิลปะ ดนตรี – นาฏศิลป์ และกีฬามากขึ&น โดย
การจัดหาอุปกรณ์ต่างๆให้มากขึ&นและหลากหลาย อาจผลิตขึ&นเองโดยสถานศึกษาจัดบริ การวัสดุอุปกรณ์ให้
จัดซื& อโดยใช้งบประมาณของเทศบาล
P. มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื อง โดยการจัดให้มีการทัศนศึกษา อบรม ดูงาน จัดหา
เอกสารและเทคโนโลยีต่างๆให้ครู ได้ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาการเรี ยนการสอนและใช้เทคโนโลยีได้ดว้ ยตนเอง
I. ครู มีคุณธรรม จริ ยธรรม รักษาวัฒนธรรมประเพณี และเป็ นตัวอย่างทีดี ชุมชนให้การยอมรับครู และ
โรงเรี ยนเป็ นอย่างดี ครู จึงต้องรักษาไว้ปฏิบตั ิให้ดียงขึ
ิ & นและปฏิบตั ิได้ครบทุกคน
K. ส่ งเสริ มให้ชุมชนเข้าร่ วมมือกับโรงเรี ยนให้มากขึ&น โดยคณะครู ตอ้ งเป็ นผูเ้ สี ยสละ จริ งใจในการ
แก้ปัญหาต่างๆของเด็กและชุ มชน ช่วยเหลืองานต่างๆของชุมชน
M. จัดภูมิทศั น์ให้ดูร่มรื น ปลอดภัย และเอื&อต่อการเรี ยนรู ้ให้มากขึ&น โดยใช้พ&ืนทีทุกส่ วนให้เกิด
ประโยชน์มากทีสุ ด
Q. ปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษา หลักสู ตรท้องถิน ให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงของยุคสมัย สอดคล้อง
และเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนเพือให้ได้ประสิ ทธิ ภาพตรงตามเป้ าหมาย
JN. จัดกิจกรรมต่างๆทีส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรักการอ่าน และติดตามการอ่านของนักเรี ยนอย่างต่อเนื อง

ภาคผนวก

ที
1
2
3
4
5
6
7
8

ผลการประเมินใน L กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ของ กรมการปกครองท้ องถิ'น ปี การศึกษา 2556
ชั# นประถมศึกษาปี ที' 2
นักเรี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
รวมเฉลีย
ทีเข้าสอบ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
71
21.51
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
71
23.79
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
71
23.01
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
71
23.68
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
71
22.28
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
71
21.37
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
71
22.11
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ
71
17.92

ร้อยละ

S.D.

71.69
79.30
76.71
78.92
74.27
71.22
73.71
59.72

3.76
2.95
4.12
4.08
3.11
4.61
4.41
3.28

ร้อยละ

S.D.

61.66
65.84
59.77
72.83
82.70
83.87
4.07
58.44

6.27
5.72
5.34
5.64
5.65
2.22
3.18
5.96

ชั# นประถมศึกษาปี ที' 5
ที

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

1
2
3
4
5
6
7
8

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ

นักเรี ยน
รวมเฉลีย
ทีเข้าสอบ
77
30.83
77
32.92
77
29.88
77
36.42
77
41.35
77
41.94
77
35.22
77
29.22

ชั# นมัธยมศึกษาปี ที' 2
ที

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

1
2
3
4
5
6
7
8

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ

นักเรี ยน
รวมเฉลีย
ทีเข้าสอบ
54
26.41
54
33.37
54
25.94
54
25.76
54
30.31
54
36.91
54
31.57
54
30.43

ร้อยละ

S.D.

52.81
66.74
51.89
51.52
60.63
73.81
63.15
60.85

4.38
8.21
3.28
6.16
45
4.44
3.60
4.43

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
โรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม (ครั&ง
ล่าสุ ด) ระดับการศึกษาปฐมวัย เมือวันที 4 – 6 กรกฎาคม พ.ศ.2554 แสดงในตารางสรุ ปผล ดังนี&
การศึกษาขื#นพืน# ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (8 – 9 ปี )
ตัวบ่ งชี#ทมี' ีคุณภาพระดับดีขึน# ไป ได้ แก่
ลําดับที ตัวบ่งชี&ที
ชือตัวบ่งชี&
ระดับคุณภาพ
1
1
เด็กมีการพัฒนาด้านร่ างกายสมวัย
ดีมาก
T
T
เด็กมีการพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ดีมาก
R
P
เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั&นต่อไป
ดีมาก
L
M
ประสิ ทธิ ผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ดีมาก
P
Q
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ และวัตถุ
ดีมาก
ประสงค์ของการจัดตั&งสถานศึกษา
I
JN
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของ
ดีมาก
สถานศึกษา
K
JT
ผลการส่ งเสริ มพัฒนากสถานศึกษาเพือยกระดับมารตราฐาน รักษามาตรฐาน
ดีมาก
และพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศทีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
M
R
เด็กมีการพัฒนาด้านสังคมสมวัย
ดี
Q
L
เด็กมีการพัฒนาด้านสติปัญญาสมวัย
ดี
N

ลําดับที ตัวบ่งชี&ที
ชือตัวบ่งชี&
JN
I
ประสิ ทธิ ผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ทีเน้นเด็กเป็ นสําคัญ
JJ
K
ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
JT
JJ
ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพือส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี

จุดเด่ น
J. เด็กมีการพัฒนาด้านร่ างกาย อารมณ์ และจิตใจสมวัย ส่ วนด้านสังคมและสติปัญญามีการพัฒนา
รองลงมา เด็กมีความพร้อมทีจะศึกษาต่อในชั&นประถมศึกษา
T. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีศกั ยภาพในการบริ หารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาไอ้อย่างดี มีประสิ ทธิ ภาพ
สถานศึกษามีผลการประเมินนภายนอกรอบสองระดับปญมวับในระดับดีทุกมาตรฐาน และสถานศึกษามีนโยบาย
ทีจะพัฒนาคุ ณภาพการศึกาให้สูงขึ&น โดยนําข้อเสนอแนะของ สมศ. มาดําเนิ นการพัฒนาอย่างต่อเนื องในหลาย
โครงการ/กิ จกรรม ผลการดําเนิ นงานเป็ นทียอมรับของผูป้ กครองและชุ มชน มีโครงการ/กิ จกรรมทีส่ งเสริ มอัต
ลักษณ์ของเด้กทีว่า “เด็กปฐมวัยมีสุขภาพอนามัย ใส่ ใจความสะอาด” ผลการดําเนิ นงานได้รับความสําเร็ จเป็ นอัต
ลักษณ์ทีโดดเด่นและปฏิบตั ิได้เป็ นอย่างดี มีระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิ ทธิ ผลคือเป็ นแบบอย่างทีดี
จุดทีค' วรพัฒนา
J. เด็กยังความใฝ่ รู ้ สนใจขออ่านหนังสื อ ค้นความรู ้ ขอ้ มูลจากหนังสื อไม่มากนัก การจัดกิ จกรรมให้เด็ก
สื บค้น สํารวจและตั&งคําถามเพือสร้างความเข้าใจกับสิ งต่างๆ รอบตัวค่อนข้างน้อย
T. ครู ขาดการนําผลการประเมินไปใช้เพือพัฒนาเด็กและพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณ์
ข้ อแสนอแนะเพื'อพัฒนาตามกฎกระทรวงว่ าด้ วยระบบ หลักเกณ์ และวิธีการประกันคุณภาพ พ.ศ.8996
(. ด้ านผลการจัดการศึกษา
เด็กควรได้รับการพัฒนาให้มีทกั ษะในการใฝ่ รู ้ให้มากขึ&น โดยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและกิจกรรม
เสริ มประสบการณ์ให้มาก และมีความหลากหลายยิงขึ&น เช่น การเล่นบทบาทสมมติ การเล่าเรื องจากภาพ ปริ ศนาคํา
ทาย เป็ นต้น
8. ด้ านบริหารจัดการศึกษา
- ไม่มี –
6. ด้ านการจัดการเรียนการสอนทีเ' น้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
ครู ค วรติ ดตามบันทึ ก และประเมิ นพัฒนาการของเด็ ก อย่า งครอบคลุ ม ทุ ก ด้า น มี ก ารจดบันทึ ก อย่า ง
สมําเสมอ ให้เป้ นส่ วนหนึ งของกิ จกรรมที จัดให้เด็กในแต่ละวัน และควรแปลผลข้อมูลที เก็บรวบรวมได้โดยอิ ง
กรอบพัฒนาการตามวัย และเป้ าหมายของการจัดประสบการณ์ ของสถานศึกษา เพือนําผลไปใช้พฒั นาเด็ก และ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้แก่เด็ก
;. ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
- ไม่มี –
นวัตกรรมหรื อตัวอย่ างการปฏิบัติทดี' ี (Good Practice) ของสถานศึกษาทีเ' ป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม

- ไม่มี –
ตารางสรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจําแนกตามกลุ่มตัวบ่ งชี#
การศึกษาขั#นพืน# ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (8 - 9 ปี )
การศึกษาขั&นพื&นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มตัวบ่ งชี#พื#นฐาน
ตัวบ่งชี&ที J เด็กมีพฒั นาด้านร่ างกายสมวัย
ตัวบ่งชี&ที T เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี&ที R เด็กมีพฒั นาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี&ที L เด็กมีพฒั นาด้านสติปัญญาสมวัย
ตัวบ่งชี&ที P เด็กมีความพร้อมศึกาต่อในชั&นต่อไป
ตัวบ่งชี&ที I ประสิ ทธิ ผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ทีเน้นเด็กเป็ นสําคัญ
ตัวบ่งชี&ที K ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี&ที M ประสิ ทธิ ผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่ งชี#อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี&ที Q ผลการพัฒนาให้บรรลุตรมปรัชญา ปณาน/วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั&งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี&ที JN ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี#มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี&ที JJ ผลการดําเนิ นงานโครงการพิเศษเพือส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี&ที JT ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกาเพือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศทีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
คะแนนรวม
สรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (T-P ปี ) ประเภทโรงเรี ยน
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา MR.RJ คะแนน
มีคุณภาพระดับ ดี
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรี ยน
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี& ตั&งแต่ MN คะแนนขึ&นไป

มีตวั บ่งชี&ทีได้ระดับดีข& ึนไป JN ตัวบ่งชี& จาก RT ตัวบ่งชี&

นํ&าหนัก
คะแนน

คะแนน ระดับ
ทีได้ คุณภาพ

P.NN
P.NN
P.NN
JN.NN
JN.NN
RP.NN
JP.NN
P.NN

L.PN
L.PN
L.NN
K.PN
Q.NN
TM.NN
JJ.PN
L.MJ

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก

T.PN

T.PN

ดีมาก

T.PN

T.PN

ดีมาก

T.PN

T.NN

ดี

JNN.NN

MR.RJ

ดี

ใช่
ใช่
ใช่

ไม่มีตวั บ่งชี&ใดทีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุ งหรื อต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั&นพื&นฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย (T – P ปี )
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ตารางสรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็ นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง

การศึกษาขั#นพืน# ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (8 - 9 ปี )
การศึกษาขั&นพื&นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที' ( มาตรฐานที'ว่าด้ วยผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี#พื#นฐาน
ตัวบ่งชี&ที J เด็กมีพฒั นาด้านร่ างกายสมวัย
ตัวบ่งชี&ที T เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี&ที R เด็กมีพฒั นาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี&ที L เด็กมีพฒั นาด้านสติปัญญาสมวัย
ตัวบ่งชี&ที P เด็กมีความพร้อมศึกาต่อในชั&นต่อไป
กลุ่มตัวบ่ งชี#อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี&ที Q ผลการพัฒนาให้บรรลุตรมปรัชญา ปณาน/วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั&งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี&ที JN ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี#มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี&ที JJ ผลการดําเนิ นงานโครงการพิเศษเพือส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
มาตรฐานที' 8 มาตรฐานที'ว่าด้ วยการบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี#พื#นฐาน
ตัวบ่งชี&ที K ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี#มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี&ที JT ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศทีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที' 6 มาตรฐานที'ว่าด้ วยการจัดการเรียนการสอนที'เน้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
กลุ่มตัวบ่ งชี#พื#นฐาน
ตัวบ่งชี&ที I ประสิ ทธิ ผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ทีเน้นเด็กเป็ นสําคัญ
มาตรฐานที' ; มาตรฐานที'ว่าด้ วยการประกันคุรภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่ งชี#พื#นฐาน
ตัวบ่งชี&ที M ประสิ ทธิ ผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
คะแนนรวมทั&งหมด

...
ระดับการศึกษาขั#นพืน# ฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

นํ&าหนัก
คะแนน

คะแนน ระดับ
ทีได้ คุณภาพ

P.NN
P.NN
P.NN
JN.NN
JN.NN

L.PN
L.PN
L.NN
K.PN
Q.NN

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก

T.PN

T.PN

ดีมาก

T.PN

T.PN

ดีมาก

T.PN

T.NN

ดี

JP.NN

JJ.PN

ดี

RP.NN

TM.NN

ดี

P.NN
JNN.NN

L.MJ
MR.RJ

ดีมาก
ดี

ตัวบ่ งชี#ทมี' ีคุรภาพระดับดีขึน# ไป ได้ แก่
ลําดับที ตัวบ่งชี&ที
ชือตัวบ่งชี&
ระดับคุณภาพ
1
1
ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตดี
ดีมาก
T
T
ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์
ดีมาก
R
L
ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทําเป็ น
ดีมาก
L
I
ประสิ ทธิ ผลของการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ดีมาก
P
K
ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ดีมาก
I
M
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และต้นสังกัด
ดีมาก
K
Q
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ดีมาก
ของการจัดตั&งสถานศึกษา
M
JN
ผลการพัฒนาตามจุ ด เน้ นและจุ ด เด่ น ที ส่ งผลสะท้ อนเอกลั ก ษณ์ ข อง
ดีมาก
สถานศึกษา
Q
JT
ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพือยกระดับตัวบ่งชี& รักษาตัวบ่งชี& และ
ดีมาก
พัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศทีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
JN
R
ผูเ้ รี ยนมีความใฝ่ รู ้ และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนือง
ดี
JJ
JJ
ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพือส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
ดี
ตัวบ่ งชี#ทมี' ีคุณภาพตํ'ากว่ าระดับดี ได้แก่
ลําดับที ตัวบ่งชี&ที
ชือตัวบ่งชี&
1
P
ผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน

ระดับคุณภาพ
พอใช้

จุดเด่ น
J. ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตดี คิดเป็ นทําเป็ น มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์
T. ครู มีความสามาสรถในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
R. สถานศึกษามีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา มีการพัฒนาให้บรรลุตาม
ปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั&งสถานศึกษา มีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ งผล
สะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ ของสถานศึ กษา และมีพฒั นาการของการประกันคุ ณภาพภายในโดยสถานศึ กษาและต้น
สังกัด
จุดทีค' วรพัฒนา
ผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และศิลปะอยูใ่ นระดับคุ ณภาพดี อีก P กลุ่มสาระอยูใ่ น
ระดับคุณภาพพอใช้ กลุ่มสาระทีอยูใ่ นระดับคุณภาพต้องปรับปรุ งคือภาษาอังกฤษ

ข้ อเสนอแนะเพื'อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่ าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.8996
(. ด้ านผลการจัดการศึกษา
สถานศึกาสควรเร่ งรัดพัฒนาผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนให้สูงขึ&นทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะกลุ่ม
สาระภาษาอังกฤษควรได้รับการส่ งเสริ มพัฒนามากเป็ นพิเศษ โดยการจัดการสอนซ่ อมเสริ มอย่างเป็ นระบบ และมี
การทําแบบทดสอบทีได้มาตรฐาน
8. ด้ านการบริหารจัดการศึกษา
- ไม่มี –
6. ด้ านการจัดการเรียนการสอนทีเ' น้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
- ไม่มี –
;. ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
- ไม่มี –
นวัตกรรมหรื อตัวอย่ างการปฏิบัติทดี' ี (Good Practice) ของสถานศึกษาทีเ' ป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม
- ไม่มี –
ตารางสรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็ นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง
ระดับการศึกษาขั#นพืน# ฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
การศึกษาขั&นพื&นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มตัวบ่ งชี#พื#นฐาน
ตัวบ่งชี&ที J ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตดี
ตัวบ่งชี&ที T ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์
ตัวบ่งชี&ที R ผูเ้ รี ยนมีความใฝ่ รู ้ และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนือง
ตัวบ่งชี&ที L ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทําเป็ น
ตัวบ่งชี&ที P ผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี&ที I ประสิ ทธิ ผลของการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ตัวบ่งชี&ที K ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี&ที M พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่ งชี#อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี&ที Q ผลการพัฒนาให้บรรลุตรมปรัชญา ปณาน/วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั&งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี&ที JN ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์

นํ&าหนัก
คะแนน

คะแนน ระดับ
ทีได้ คุณภาพ

JN.NN
JN.NN
JN.NN
JN.NN
TN.NN
JN.NN
P.NN
P.NN

Q.PJ
Q.LQ
M.QK
Q.LN
JN.NLK
Q.NN
L.MN
L.MJ

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

P.NN

P.NN

ดีมาก

P.NN

P.NN

ดีมาก

ของสถานศึกษา
0

การศึกษาขั#นพื#นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย

นํ&าหนัก
คะแนน

คะแนน ระดับ
ทีได้
คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่ งชี#มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี&ที JJ ผลการดําเนิ นงานโครงการพิเศษเพือส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
P.NN
L.NN
ตัวบ่งชี&ที JT ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
P.NN
P.NN
และพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศทีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวมทั&งหมด JNN.NN MP.LP
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี& ตั&งแต่ MN คะแนน ขึ&นไป
ใช่
สถานศึกษามีตวั บ่งชี&ทีได้ระดับดีข& ึนไป JN ตัวบ่งชี& จากทั&งหมด JT ตัวบ่งชี&
ใช่
สถานศึกษาไม่มีตวั บ่งชี&ใดทีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุ ง หรื อต้องปรับปปรุ งเร่ งด่วงน
ใช่
สรุ ปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั&นพื&นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ดี
ดีมาก
ดี
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ตารางสรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็ นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง
ระดับการศึกษาขั#นพืน# ฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
การศึกษาขั&นพื&นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที' ( ผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี#พื#นฐาน
ตัวบ่งชี&ที J ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตดี
ตัวบ่งชี&ที T ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์
ตัวบ่งชี&ที R ผูเ้ รี ยนมีความใฝ่ รู ้ และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนือง
ตัวบ่งชี&ที L ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทําเป็ น
ตัวบ่งชี&ที P ผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
กลุ่มตัวบ่ งชี#อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี&ที Q ผลการพัฒนาให้บรรลุตรมปรัชญา ปณาน/วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั&งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี&ที JN ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา

นํ&าหนัก
คะแนน

คะแนน ระดับ
ทีได้ คุณภาพ

JN.NN
JN.NN
JN.NN
JN.NN
TN.NN

Q.PJ
Q.LQ
M.QK
Q.LN
JN.NLK

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
พอใช้

P.NN

P.NN

ดีมาก

P.NN

P.NN

ดีมาก

….
การศึกษาขั&นพื&นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย

นํ&าหนัก
คะแนน

คะแนน ระดับ
ทีได้ คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่ งชี#มาตรการส่ งเสริ ม
ตัวบ่งชี&ที JJ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพือส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
มาตรฐานที' 8 การบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี#พื#นฐาน
ตัวบ่งชี&ที K ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

P.NN

L.NN

ดี

P.NN

L.MN

ดีมาก

P.NN

P.NN

ดีมาก

JN.NN

Q.NN

ดีมาก

P.NN
JNN.NN

L.MJ
MP.LP

ดีมาก
ดี

กลุ่มตัวบ่ งชี#มาตรการส่ งเสริ ม
ตัวบ่งชี&ที JT ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน
และพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศทีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที' 6 การจัดการเรียนการสอนที'เน้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
กลุ่มตัวบ่ งชี#พื#นฐาน
ตัวบ่งชี&ที I ประสิ ทธิ ผลของการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
มาตรฐานที' ; ว่ าด้ วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่ งชี#พื#นฐาน
ตัวบ่งชี&ที M พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
ผลรวมคะแนนทั&งหมด

รายงานผลการทดสอบระดับชาติข& นั พื&นฐาน (O-NET)
ปี การศึกษา 2556 ช่วงชั&นที 2 (ชั&นประถมศึกษาปี ที 6)
ฉบับที 2 ค่าสถิติระดับโรงเรี ยนแยกตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้
รหัสโรงเรี ยน 3073200501
โรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
สังกัด กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน
จังหวัด นครปฐม
ขนาดโรงเรี ยน กลาง
ทีตั&งโรงเรี ยน ในเมือง
วิชา : ภาษาไทย (61)
จํานวน
ผูเ้ ข้าสอบ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า

LM
JN,KMQ
LT,IJN
KRL,MTN
J ค่า

คะแนนสูงสุด คะแนนตําสุด
KM.NN
QL.NN
QM.NN
JNN.NN

TM.NN
I.NN
N.NN
N.NN

คะแนนเฉลีย
PT.MM
LQ.TN
LP.TP
LP.NT

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน
JT.QK
JP.LK
JL.MR
JL.QL

มัธยฐาน

ฐานนิยม

PT.NN
PN.NN
LL.NN
LL.NN

LM.NN*
PT.NN
LN.NN
LN.NN

ค่าสถิติ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้

คะแนนเต็ม

ระดับโรงเรี ยน
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
X
S.D.
X
S.D.
X
S.D.
X
S.D.
มาตรฐาน ท 1.1
100.00 53.82 12.21 47.42 21.46 42.70 21.00 42.26 21.25
มาตรฐาน ท 2.1
100.00 53.65 22.38 49.74 26.48 45.65 25.87 44.15 25.92
มาตรฐาน ท 3.1
100.00 37.50 24.07 46.23 24.56 41.96 23.87 42.50 23.98
มาตรฐาน ท 4.1
100.00 57.14 20.04 50.42 21.42 47.14 21.01 47.15 20.99
มาตรฐาน ท 5.1
100.00 58.59 20.75 52.19 24.04 48.66 24.09 48.83 24.25
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนาเนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศ ได้แก่
J.) มาตตรฐาน ท R.J

รายงานผลการทดสอบระดับชาติข& นั พื&นฐาน (O-NET)
ปี การศึกษา 2556 ช่วงชั&นที 2 (ชั&นประถมศึกษาปี ที 6)
ฉบับที 2 ค่าสถิติระดับโรงเรี ยนแยกตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้
รหัสโรงเรี ยน 30732000501
โรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
สังกัด กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน
จังหวัด นครปฐม
ขนาดโรงเรี ยน กลาง
ทีตั&งโรงเรี ยน ในเมือง
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (62)
จํานวน
ผูเ้ ข้าสอบ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ

LM
JN,KMQ
LT,INK
KRL,KMJ

คะแนนสูงสุด คะแนนตําสุด
II.NN
QT.NN
QN.NN
QL.NN

TT.NN
I.NN
N.NN
N.NN

คะแนนเฉลีย
LJ.KJ
LT.NK
RM.IK
RM.RJ

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน
Q.RN
JT.MN
JJ.QN
JJ.MR

มัธยฐาน

ฐานนิยม

LT.NN
LT.NN
RM.NN
RM.NN

RT.NN
RM.NN
RI.NN
RI.NN

..
ค่าสถิติ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้

คะแนนเต็ม

ระดับโรงเรี ยน
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
X
S.D.
X
S.D.
X
S.D.
X
S.D.
มาตรฐาน ส 1.1
100.00 28.13 12.88 29.28 16.83 26.35 15.81 26.65 15.90
มาตรฐาน ส 1.2
100.00 41.67 31.18 47.59 36.46 41.98 35.16 42.12 35.21
มาตรฐาน ส 2.1
100.00 52.08 20.31 47.26 27.15 42.90 27.42 43.41 27.44
มาตรฐาน ส 2.2
100.00 40.97 17.33 42.82 20.18 39.99 20.30 39.15 20.21
มาตรฐาน ส 3.1
100.00 70.42 23.09 64.27 24.73 60.01 25.22 60.74 25.49
มาตรฐาน ส 3.2
100.00 53.65 26.02 50.14 26.84 46.25 26.95 45.15 26.68
มาตรฐาน ส 4.1
100.00 35.42 47.83 39.21 48.82 33.95 47.35 34.20 47.44
มาตรฐาน ส 4.2
100.00 26.74 18.24 30.66 21.80 28.11 21.47 25.81 19.55
มาตรฐาน ส 4.3
100.00 29.17 21.11 32.40 20.32 31.82 20.68 31.00 20.15
มาตรฐาน ส 5.1
100.00 22.92 24.83 20.96 23.85 18.29 22.26 18.51 22.44
มาตรฐาน ส 5.2
100.00 52.08 28.79 56.61 28.34 52.18 28.90 52.10 28.81
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนาเนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศ ได้แก่

J) มาตรฐาน ส L.R
T) มาตรฐาน ส J.2

R) มาตรฐาน ส P.T

รายงานผลการทดสอบระดับชาติข& นั พื&นฐาน (O-NET)
ปี การศึกษา 2556 ช่วงชั&นที 2 (ชั&นประถมศึกษาปี ที 6)
ฉบับที 2 ค่าสถิติระดับโรงเรี ยนแยกตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้
รหัสโรงเรี ยน 3073200501
โรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
สังกัด กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน
จังหวัด นครปฐม
ขนาดโรงเรี ยน กลาง
ทีตั&งโรงเรี ยน ในเมือง
วิชา : ภาษาอังกฤษ (63)
จํานวน
ผูเ้ ข้าสอบ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ

LM
JN,KMQ
LT,IJN
KRL,MTT

คะแนนสูงสุด คะแนนตําสุด
55.00
100.00
100.00
100.00

12.50
0.00
0.00
0.00

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน
9.41
16.75
14.39
15.20

คะแนนเฉลีย
31.04
37.09
33.57
33.82

มัธยฐาน

ฐานนิยม

30.00
32.50
30.00
30.00

30.00
27.50
27.50
27.50

ค่าสถิติ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
มาตรฐาน ต 1.1
มาตรฐาน ต 1.2
มาตรฐาน ต 1.3
มาตรฐาน ต 2.1
มาตรฐาน ต 2.2
มาตรฐาน ต 4.1

คะแนนเต็ม
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ระดับโรงเรี ยน
X
S.D.
29.31 11.61
22.92 20.31
31.25 13.23
40.28 29.63
32.29 34.60
37.50 26.02

ระดับจังหวัด
X
S.D.
35.39 17.18
36.46 30.06
37.26 20.45
51.50 35.80
28.72 32.95
36.98 27.26

ระดับสังกัด
X
S.D.
32.98 15.87
31.92 27.63
33.64 18.61
42.30 32.95
27.64 33.35
33.61 25.78

ระดับประเทศ
X
S.D.
32.72 16.23
32.26 28.20
34.02 19.17
44.37 34.04
27.72 32.78
34.07 26.10

มาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนาเนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศ ได้แก่

J) มาตรฐาน ต 1.T
T) มาตรฐาน ต 2.J
3) มาตรฐาน ต 1.J
L) มาตรฐาน ต 1.R

รายงานผลการทดสอบระดับชาติข& นั พื&นฐาน (O-NET)
ปี การศึกษา 2556 ช่วงชั&นที 2 (ชั&นประถมศึกษาปี ที 6)
ฉบับที 2 ค่าสถิติระดับโรงเรี ยนแยกตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้
รหัสโรงเรี ยน 3073200501
โรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
สังกัด กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน
จังหวัด นครปฐม
ขนาดโรงเรี ยน กลาง
ทีตั&งโรงเรี ยน ในเมือง
วิชา : คณิ ตศาสตร์ (64)
จํานวน
ผูเ้ ข้าสอบ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ

LM
JN,KQN
LT,PQJ
KRL,ITT

คะแนนสูงสุด

คะแนนตําสุด

คะแนนเฉลีย

KP.NN
JNN.NN
JNN.NN
JNN.NN

JN.NN
N.NN
N.NN
N.NN

RP.PT
LK.LI
LN.KR
LJ.QP

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน
JL.TI
TN.KQ
JM.QN
JQ.QQ

มัธยฐาน

ฐานนิยม

RP.NN
45.00
40.00
LN.NN

RN.NN
35.00
RN.NN
RN.NN

ค่าสถิติ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
มาตรฐาน ค 1.1
มาตรฐาน ค 1.2
มาตรฐาน ค 1.3
มาตรฐาน ค J.L
มาตรฐาน ค T.J
มาตรฐาน ค T.T
มาตรฐาน ค R.J
มาตรฐาน ค R.2
มาตรฐาน ค 4.1
มาตรฐาน ค L.T
มาตรฐาน ค 5.1
มาตรฐาน ค 5.2

คะแนนเต็ม
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ระดับโรงเรี ยน
X
S.D.
PI.TP TQ.KM
20.83 19.32
37.50 48.41
20.83 30.33
41.67 49.30
29.86 26.56
31.25 46.35
70.83 45.45
20.83 40.61
20.83 40.61
20.83 40.61
83.33 37.27

ระดับจังหวัด
X
S.D.
IR.MQ TQ.LT
39.66 31.52
64.21 47.94
26.28 31.59
48.44 49.98
47.72 32.37
48.75 49.98
66.06 47.35
34.00 47.37
27.17 44.49
39.60 48.91
75.00 43.30

ระดับสังกัด
X
S.D.
PK.IR TQ.KN
31.77 28.78
51.20 49.99
23.79 29.83
39.04 48.78
39.43 31.83
44.08 49.65
63.50 48.14
24.86 43.22
24.25 42.86
32.97 47.01
68.78 46.34

มาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนาเนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศ

ระดับประเทศ
X
S.D.
PM.KN RN.JQ
33.07 29.74
53.37 49.89
24.16 30.07
42.02 49.36
41.47 32.46
44.60 49.71
63.63 48.11
26.10 LR.QT
25.30 43.47
35.26 47.78
67.53 46.82

ได้แก่ J) มาตรฐาน ค J.R T) มาตรฐาน ค P.J 3) มาตรฐาน ค 3.1 L) มาตรฐาน ค 1.2 P) มาตรฐาน ค 2.2
6) มาตรฐาน ค L.J K) มาตรฐาน ค L.T M) มาตรฐาน ค J.L Q) มาตรฐาน ค J.J JN) มาตรฐาน ค T.J

รายงานผลการทดสอบระดับชาติข& นั พื&นฐาน (O-NET)
ปี การศึกษา 2556 ช่วงชั&นที 2 (ชั&นประถมศึกษาปี ที 6)
ฉบับที 2 ค่าสถิติระดับโรงเรี ยนแยกตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้
รหัสโรงเรี ยน 3073200501
โรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
สังกัด กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน
จังหวัด นครปฐม
ขนาดโรงเรี ยน กลาง
ทีตั&งโรงเรี ยน ในเมือง
วิชา : วิทยาศาสตร์ (65)
จํานวน
ผูเ้ ข้าสอบ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ

LM
JN,KMM
LT,IJR
KRL,MJK

คะแนนสูงสุด คะแนนตําสุด
KI.PN
QL.NN
JNN.NN
JNN.NN

JL.PN
P.PN
N.NN
N.NN

คะแนนเฉลีย
RK.MI
LN.LP
RK.LI
RK.LN

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน
JJ.RM
JR.IQ
JT.QR
JT.KQ

มัธยฐาน

ฐานนิยม

RM.NN
RM.PN
RP.PN
RP.PN

RM.PN
RM.NN
RT.PN
RT.PN

ค่าสถิติ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้

คะแนนเต็ม

ระดับโรงเรี ยน
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
X
S.D.
X
S.D.
X
S.D.
X
S.D.
มาตรฐาน ว 1.1
100.00 35.42 22.40 37.76 22.34 34.59 21.73 33.81 21.53
มาตรฐาน ว J.2
100.00 21.53 19.83 24.12 24.57 23.95 24.91 23.52 24.40
มาตรฐาน ว 2.1
100.00 37.50 29.76 39.97 34.65 35.29 34.02 33.96 33.66
มาตรฐาน ว T.2
100.00 26.04 30.60 42.56 34.84 38.52 34.32 39.34 34.14
มาตรฐาน ว R.1
100.00 49.31 27.21 55.53 28.75 53.06 28.91 52.435 29.10
มาตรฐาน ว R.2
100.00 20.83 40.61 16.41 37.03 15.91 36.57 16.41 37.04
มาตรฐาน ว L.1
100.00 61.11 25.76 54.72 28.14 51.73 28.67 51.39 28.50
มาตรฐาน ว L.2
100.00 35.42 47.83 34.64 47.58 30.52 46.05 31.93 46.62
มาตรฐาน ว P.1
100.00 43.06 24.49 44.62 27.66 43.23 27.85 43.51 27.98
มาตรฐาน ว I.1
100.00 31.25 34.80 35.16 33.89 33.28 33.71 33.18 33.42
มาตรฐาน ว K.1
100.00 31.94 26.32 35.94 27.36 33.28 26.81 33.89 27.13
มาตรฐาน ว 8.1
100.00 44.27 21.19 45.82 26.52 39.01 25.90 40.28 24.60
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนาเนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศ ได้แก่
J) มาตรฐาน ว 2.2
T) มาตรฐาน ว 3.1
3) มาตรฐาน ว 1.2

4) มาตรฐาน ว 7.1

5) มาตรฐาน ว 6.1

6) มาตรฐาน ว 5.1

รายงานผลการทดสอบระดับชาติข& นั พื&นฐาน (O-NET)
ปี การศึกษา 2556 ช่วงชั&นที 2 (ชั&นประถมศึกษาปี ที 6)
ฉบับที 2 ค่าสถิติระดับโรงเรี ยนแยกตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้
รหัสโรงเรี ยน 3073200501
โรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
สังกัด กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน
จังหวัด นครปฐม
ขนาดโรงเรี ยน กลาง
ทีตั&งโรงเรี ยน ในเมือง
วิชา : สุ ขศึกษาและพลศึกษา (66)
จํานวน
ผูเ้ ข้าสอบ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ

48
10,788
42,612
734,815

คะแนนสูงสุด คะแนนตําสุด
84.00
100.00
100.00
100.00

44.00
4.00
0.00
0.00

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน
9.99
14.66
15.79
16.11

คะแนนเฉลีย
65.58
66.60
62.07
61.69

มัธยฐาน

ฐานนิยม

66.00
68.00
64.00
64.00

72.00
72.00
68.00
68.00

ค่าสถิติ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
มาตรฐาน พ 1.1
มาตรฐาน พ 2.1
มาตรฐาน พ 3.1
มาตรฐาน พ R.2
มาตรฐาน พ 4.1
มาตรฐาน พ 5.1

คะแนนเต็ม
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ระดับโรงเรี ยน
X
S.D.
65.97 28.46
80.56 23.41
40.97 26.56
73.61 14.37
67.86 14.43
53.47 24.29

ระดับจังหวัด
X
S.D.
68.80 28.23
75.57 25.69
48.07 29.68
72.89 18.13
66.41 18.19
61.85 28.28

ระดับสังกัด
X
S.D.
64.74 30.12
70.66 28.08
43.95 29.14
69.16 19.92
61.82 19.53
55.30 28.56

ระดับประเทศ
X
S.D.
63.68 30.20
69.91 28.45
42.93 29.27
68.98 20.08
61.51 19.88
56.10 28.60

มาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนาเนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศ
ได้แก่
J) มาตรฐาน พ 5.1
2) มาตรฐาน พ 3.1

รายงานผลการทดสอบระดับชาติข& นั พื&นฐาน (O-NET)
ปี การศึกษา 2556 ช่วงชั&นที 2 (ชั&นประถมศึกษาปี ที 6)
ฉบับที 2 ค่าสถิติระดับโรงเรี ยนแยกตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้
รหัสโรงเรี ยน 3073200501
โรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
สังกัด กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน
จังหวัด นครปฐม
ขนาดโรงเรี ยน กลาง
ทีตั&งโรงเรี ยน ในเมือง
วิชา : ศิลปะ (67)
จํานวน
ผูเ้ ข้าสอบ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ

48
10,782
42,583
734,372

คะแนนสูงสุด คะแนนตําสุด
80.00
100.00
100.00
100.00

10.00
0.00
0.00
0.00

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน
14.17
15.81
16.36
15.82

คะแนนเฉลีย
48.65
51.26
48.02
47.14

มัธยฐาน

ฐานนิยม

50.00
50.00
50.00
45.00

50.00
50.00
50.00
50.00

ค่าสถิติ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
มาตรฐาน ศ 1.1
มาตรฐาน ศ J.2
มาตรฐาน ศ T.1
มาตรฐาน ศ T.2
มาตรฐาน ศ R.1
มาตรฐาน ศ R.2
บูรณาการ

คะแนนเต็ม
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
JNN.NN

ระดับโรงเรี ยน
X
S.D.
38.19 25.45
59.72 31.15
76.39 26.32
23.96 30.60
34.38 25.83
38.54 32.66
IT.PN RT.RI

ระดับจังหวัด
X
S.D.
36.80 27.49
58.48 28.76
74.61 27.98
29.79 33.13
44.99 26.79
37.90 34.00
II.PJ RJ.PM

ระดับสังกัด
X
S.D.
35.30 27.36
52.19 29.21
69.78 30.18
28.58 32.79
42.88 27.06
39.47 33.51
IN.NM RT.KI

ระดับประเทศ
X
S.D.
34.86 27.24
52.74 29.50
67.35 30.45
28.18 32.35
41.15 26.14
38.33 33.10
PQ.QN RT.JN

มาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนาเนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศ
ได้แก่
1) มาตรฐาน ศ R.1
2) มาตรฐาน ศ T.T

รายงานผลการทดสอบระดับชาติข& นั พื&นฐาน (O-NET)
ปี การศึกษา 2556 ช่วงชั&นที 2 (ชั&นประถมศึกษาปี ที 6)
ฉบับที 2 ค่าสถิติระดับโรงเรี ยนแยกตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้
รหัสโรงเรี ยน 3073200501
โรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
สังกัด กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน
จังหวัด นครปฐม
ขนาดโรงเรี ยน กลาง
ทีตั&งโรงเรี ยน ในเมือง
วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี (68)
จํานวน
ผูเ้ ข้าสอบ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ

48
10,780
42,583
734,329

คะแนนสูงสุด คะแนนตําสุด
84.00
96.00
100.00
100.00

28.00
4.00
0.00
0.00

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน
12.08
16.64
17.31
16.97

คะแนนเฉลีย
60.17
57.90
53.35
53.16

มัธยฐาน

ฐานนิยม

62.00
60.00
56.00
56.00

64.00
68.00
64.00
60.00

ค่าสถิติ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
มาตรฐาน ง 1.1
มาตรฐาน ง T.1
มาตรฐาน ง R.1
มาตรฐาน ง 4.1

คะแนนเต็ม
100.00
100.00
100.00
100.00

ระดับโรงเรี ยน
X
S.D.
71.39 16.16
33.33 47.14
55.83 21.59
30.21 16.89

ระดับจังหวัด
X
S.D.
66.67 20.10
30.51 46.04
56.85 27.47
32.91 22.21

ระดับสังกัด
X
S.D.
60.78 21.08
31.38 46.41
52.20 27.67
32.17 22.33

ระดับประเทศ
X
S.D.
61.03 20.91
31.75 46.55
50.21 27.54
32.45 22.07

มาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนาเนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศ
ได้แก่
J) มาตรฐาน ง 4.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข& นั พื&นฐาน (O-NET)
ชั&นมัธยมศึกษาปี ที 3 ปี การศึกษา 2556
ฉบับที 2 ค่าสถิติระดับโรงเรี ยนแยกตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้
รหัสโรงเรี ยน 3073200501
โรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
สังกัด กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน
จังหวัดนครปฐม
วิชา : ภาษาไทย (91)
จํานวนผูเ้ ข้าสอบ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ

52
10,458
44,258
680,652

คะแนน
สูงสุด

คะแนนตําสุด คะแนนเฉลีย

63.90
79.20
80.80
84.70

29.00
6.40
6.40
0.00

49.03
47.11
42.44
44.25

ส่วน
เบียงเบน มัธยฐาน ฐานนิยม
มาตรฐาน
7.88
50.55
51.10
11.66
47.90
55.00
11.38
42.70
47.70
11.98
44.50
47.70

ค่าสถิติ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
มาตรฐาน ท 1.1
มาตรฐาน ท 2.1
มาตรฐาน ท 3.1
มาตรฐาน ท 4.1
มาตรฐาน ท 5.1
บูรณาการ

คะแนนเต็ม
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ระดับโรงเรี ยน

X

37.41
53.08
71.92
37.71
29.81
72.36

S.D.
14.34
17.05
18.51
10.01
20.TL
16.51

ระดับจังหวัด

X

34.72
52.03
69.45
39.62
RK.RK
60.62

S.D.
13.92
19.77
24.77
13.10
TN.MP
19.51

ระดับสังกัด

X

32.45
44.61
61.41
36.43
RT.IJ
55.26

S.D.
14.04
19.15
25.98
12.90
JQ.MR
20.93

ระดับประเทศ

X

33.54
47.43
65.14
37.88
RL.QL
56.40

S.D.
14.13
19.97
25.67
13.16
TN.IL
20.63

มาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนาเนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศ
ได้แก่
1) มาตรฐาน ท P.1
2) มาตรฐาน ท L.J

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข& นั พื&นฐาน (O-NET)
ชั&นมัธยมศึกษาปี ที 3 ปี การศึกษา 2556
ฉบับที 2 ค่าสถิติระดับโรงเรี ยนแยกตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้
รหัสโรงเรี ยน 3073200501
โรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
สังกัด กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน
จังหวัด นครปฐม
ขนาดโรงเรี ยน กลาง
ทีตั&งโรงเรี ยน ในเมือง
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (92)
จํานวนผูเ้ ข้าสอบ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ

PT
JN,LRJ
LL,JKM
IKQ,ITQ

คะแนน
สูงสุด

คะแนนตําสุด คะแนนเฉลีย

IT.NN
ML.NN
ML.NN
QN.NN

TL.NN
I.NN
L.NN
N.NN

LP.PL
LJ.QT
RK.ML
RQ.RK

ส่วน
เบียงเบน มัธยฐาน ฐานนิยม
มาตรฐาน
JN.JN
LI.NN
PT.NN
JJ.RQ
LT.NN
LT.NN
JN.MI
RM.NN
RL.NN
JJ.RP
RM.NN
RM.NN

ค่าสถิติ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
มาตรฐาน ส 1.1
มาตรฐาน ส J.2
มาตรฐาน ส T.1
มาตรฐาน ส T.2
มาตรฐาน ส R.1
มาตรฐาน ส R.2
มาตรฐาน ส 4.1
มาตรฐาน ส 4.2
มาตรฐาน ส 4.3
มาตรฐาน ส 5.1
มาตรฐาน ส 5.2

คะแนนเต็ม
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ระดับโรงเรี ยน

X

PN.NN
II.RP
LR.QJ
PT.PI
PK.IQ
TI.QT
TP.QI
PQ.JR
PN.QI
TJ.JP
LJ.NR

S.D.
JQ.KI
RN.PK
JQ.RP
RN.QN
TK.QK
JI.JT
TM.PK
TJ.TP
RL.II
JK.QL
JQ.JQ

ระดับจังหวัด

X

PN.TJ
IJ.PI
PN.TK
PP.KP
PJ.QR
TP.NL
RL.IP
RJ.JP
PN.KI
TN.KJ
LL.RQ

S.D.
TN.NP
RP.RL
TJ.NR
RN.KL
TK.LJ
JK.MI
RR.RP
JQ.PL
RP.RN
TJ.NJ
TJ.MN

ระดับสังกัด

X

LL.JP
PK.QJ
LP.IJ
LQ.MR
LL.KI
TP.KQ
RJ.JM
TM.PM
LT.LI
TN.TP
RQ.JI

S.D.
TN.TR
RI.NJ
TJ.TR
RN.MJ
TI.MI
JK.QL
RT.TM
JQ.PQ
RP.LR
TN.PR
TN.QM

ระดับประเทศ

X

LI.JN
PQ.KR
LK.PQ
PT.PJ
LM.NN
TP.KJ
RR.RR
TM.IP
LP.PI
TN.LI
LJ.RN

S.D.
TN.JR
RP.QT
TJ.JP
RN.MK
TK.IR
JM.NT
RT.QN
JM.KT
RP.QJ
TN.MP
TJ.PJ

มาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนาเนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศได้แก่
1) มาตรฐาน ส L.J
2) มาตรฐาน ส T.J
3) มาตรฐาน ส P.2

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข& นั พื&นฐาน (O-NET)
ชั&นมัธยมศึกษาปี ที 3 ปี การศึกษา 2556
ฉบับที 2 ค่าสถิติระดับโรงเรี ยนแยกตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้
รหัสโรงเรี ยน 3073200501
โรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
สังกัด กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน
จังหวัด นครปฐม
ขนาดโรงเรี ยน กลาง
ทีตั&งโรงเรี ยน ในเมือง
วิชา : ภาษาอังกฤษ (93)
จํานวนผูเ้ ข้าสอบ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ

PT
JN,LPL
LL,TPM
IMN,LLP

คะแนน
สูงสุด

คะแนนตําสุด คะแนนเฉลีย

IT.NN
QI.NN
QN.NN
JNN.NN

JM.NN
I.NN
T.NN
N.NN

RM.RJ
RJ.IJ
TQ.TL
RN.RP

ส่วน
เบียงเบน มัธยฐาน ฐานนิยม
มาตรฐาน
Q.PP
RM.NN
RL.NN
JN.QN
RN.NN
TM.NN
Q.JT
TM.NN
TM.NN
JN.PQ
TM.NN
TM.NN

ค่าสถิติ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
มาตรฐาน ต 1.1
มาตรฐาน ต J.2
มาตรฐาน ต J.3
มาตรฐาน ต T.1
มาตรฐาน ต T.2

คะแนนเต็ม
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ระดับโรงเรี ยน

X

RJ.LJ
IT.PN
TM.PQ
LK.LL
TL.IT

S.D.
JR.JI
TT.JL
Q.NN
TP.IJ
JQ.NI

ระดับจังหวัด

X

RN.IK
RR.KK
RT.TM
RL.IQ
TP.LJ

S.D.
JL.PJ
JK.KT
JL.PQ
TQ.RK
TN.NJ

ระดับสังกัด

X

TM.IK
RN.IL
TM.QQ
RT.ML
TI.JR

S.D.
JR.RR
JI.JN
JR.LM
TQ.RL
TN.LJ

ระดับประเทศ

X

TQ.II
RJ.QR
RN.IL
RR.IJ
TP.KK

มาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนาเนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศได้แก่
1) มาตรฐาน ต 1.R
2) มาตรฐาน ต T.T

S.D.
JL.JR
JK.JM
JL.RM
TQ.LI
TN.JI

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข& นั พื&นฐาน (O-NET)
ชั&นมัธยมศึกษาปี ที 3 ปี การศึกษา 2556
ฉบับที 2 ค่าสถิติระดับโรงเรี ยนแยกตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้
รหัสโรงเรี ยน 3073200501
โรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
สังกัด กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน
จังหวัด นครปฐม
ขนาดโรงเรี ยน กลาง
ทีตั&งโรงเรี ยน ในเมือง
วิชา : คณิ ตศาสตร์ (94)
จํานวนผูเ้ ข้าสอบ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ

PT
JN,LPJ
LL,TJP
IMN,NLP

คะแนน
สูงสุด

คะแนนตําสุด คะแนนเฉลีย

PT.MN
JNN.NN
JNN.NN
JNN.NN

JN.LN
N.NN
N.NN
N.NN

TL.PK
TK.NQ
TL.PR
TP.LP

ส่วน
เบียงเบน มัธยฐาน ฐานนิยม
มาตรฐาน
K.RI
TL.MN
TI.LN
JJ.QP
TP.IN
JQ.TN
Q.MK
TT.LN
JQ.TN
JJ.TP
TR.TN
JQ.TN

ค่าสถิติ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
มาตรฐาน ค 1.1
มาตรฐาน ค J.2
มาตรฐาน ค J.3
มาตรฐาน ค J.4
มาตรฐาน ค T.1
มาตรฐาน ค T.2
มาตรฐาน ค 3.2
มาตรฐาน ค 4.1
มาตรฐาน ค 4.2
มาตรฐาน ค 5.1
มาตรฐาน ค 5.2
มาตรฐาน ค 5.3

คะแนนเต็ม
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ระดับโรงเรี ยน

X

RN.KK
RL.IT
TP.NN
TP.QI
TP.NN
TL.RI
TR.NM
TP.NN
TI.LL
LJ.RP
TP.NN
JP.RM

S.D.
LI.JP
TM.IP
LR.RN
RN.TJ
LR.RN
TT.KP
JQ.KI
LR.RN
TT.IQ
TM.QI
RN.TT
RI.NM

ระดับจังหวัด

X

TM.JM
RI.MQ
LL.LK
TL.KL
RN.NK
RJ.RR
TI.RP
JQ.TR
RJ.PT
LT.JI
RI.TP
JT.NI

S.D.
LL.QQ
RR.RP
LQ.IQ
RN.NI
LP.MI
TI.JK
TT.RT
RQ.LJ
TL.RQJ
RN.QQ
RT.PL
RT.PI

ระดับสังกัด

X

RN.NN
RL.MP
LJ.QI
TT.LR
RN.MK
TQ.PT
TT.PM
JK.NI
TQ.KP
RM.MQ
RR.JP
JT.JK

S.D.
LP.MR
RR.TI
LQ.RP
TQ.LJ
LI.TN
TP.LN
TN.JJ
RK.IJ
TR.PN
RJ.JN
RT.TM
RT.IQ

ระดับประเทศ

X

TM.LJ
RP.LR
LJ.LJ
TT.IJ
TQ.MM
RN.LP
TL.PP
JK.RK
RN.MK
LN.JR
RL.TP
JT.JM

S.D.
LP.JN
RR.LQ
LQ.TI
TQ.PK
LP.KK
TP.QR
TJ.LM
RK.MM
TL.RL
RJ.PK
RT.PT
RT.KJ

100.00

มาตรฐาน ค 6.1

JP.KK

JJ.QM

JT.QR

JI.PT

M.MQ

JR.QL

JN.JM

JP.JK

มาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนาเนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศได้แก่
1) มาตรฐาน ค J.R
T) มาตรฐาน ค P.T
R) มาตรฐาน ค T.T
L) มาตรฐาน ค T.J
5) มาตรฐาน ค L.T
I) มาตรฐาน ค R.T
K) มาตรฐาน ค J.T

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข& นั พื&นฐาน (O-NET)
ชั&นมัธยมศึกษาปี ที 3 ปี การศึกษา 2556
ฉบับที 2 ค่าสถิติระดับโรงเรี ยนแยกตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้
รหัสโรงเรี ยน 3073200501
โรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
สังกัด กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน
จังหวัด นครปฐม
ขนาดโรงเรี ยน กลาง
ทีตั&งโรงเรี ยน ในเมือง
วิชา : วิทยาศาสตร์ (95)
จํานวนผูเ้ ข้าสอบ
ระดับโรงเรี ยน
PT
ระดับจังหวัด
JN,LTI
ระดับสังกัด
LL,JRP
ระดับประเทศ
IKQ,JJR
* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

คะแนน
สูงสุด

คะแนนตําสุด คะแนนเฉลีย

KT.NN
QI.NN
QM.NN
JNN.NN

TI.NN
JN.NN
I.NN
N.NN

PN.KR
LN.TL
RI.RN
RK.QP

ส่วน
เบียงเบน มัธยฐาน ฐานนิยม
มาตรฐาน
JJ.JI
PJ.NN LI.NN*
JT.RJ
RM.NN
RI.NN
JN.IP
RL.NN
RT.NN
JJ.IQ
RI.NN
RL.NN

ค่าสถิติ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
มาตรฐาน ว 1.1
มาตรฐาน ว J.2
มาตรฐาน ว T.1
มาตรฐาน ว T.2
มาตรฐาน ว R.1
มาตรฐาน ว R.2
มาตรฐาน ว 4.1
มาตรฐาน ว 4.2
มาตรฐาน ว 5.1
มาตรฐาน ว 6.1

คะแนนเต็ม
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ระดับโรงเรี ยน

X

LQ.RI
LP.JQ
LI.IR
LM.NM
PT.TL
LM.NM
IR.LI
PR.MP
PP.KK
TM.RK

S.D.
RN.RN
RK.NR
TP.LQ
TK.TMK
TJ.QR
TJ.JN
TM.RI
TP.II
JM.NJ
JK.KN

ระดับจังหวัด

X

LP.MI
RQ.NI
PN.KJ
RL.MQ
LP.IK
RL.LK
LI.QL
PJ.TJ
RT.RN
TI.LK

S.D.
TK.MM
RL.NJ
TK.PQ
TI.RQ
TR.KN
TN.MR
TI.KQ
RL.RQ
JK.RT
TJ.JM

ระดับสังกัด

X

LT.LK
RL.TK
LR.RN
RT.KI
RQ.IT
RN.MJ
LJ.IP
LM.PI
TQ.NL
TK.TN

S.D.
TM.RT
RR.JM
TP.KP
TK.NM
TJ.KK
TN.NP
TI.RK
RR.QN
JP.QN
TJ.RR

ระดับประเทศ

X

LR.LQ
RI.NK
LI.KJ
RT.KL
LJ.PJ
RT.JR
LL.LR
LQ.TJ
RN.LK
TK.MT

S.D.
TM.TJ
RR.KR
TI.MM
TI.IQ
TT.KI
TN.KJ
TI.KL
RL.JJ
JI.KR
TJ.KT

มาตรฐาน ว 7.1
มาตรฐาน ว 7.2
มาตรฐาน ว 8.1

100.00
100.00
100.00

LR.PQ
LM.NM
KI.QT

TL.QR
LQ.QI
RP.QM

LT.JJ
LM.RP
PK.JK

TI.KK
LQ.QK
RI.KQ

RM.TM
LP.II
PN.MN

TI.QM
LQ.MJ
RI.RM

LJ.NL
LI.MQ
PT.QJ

TK.RT
LQ.QN
RI.PN

มาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนาเนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศได้แก่
1) มาตรฐาน ว T.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข& นั พื&นฐาน (O-NET)
ชั&นมัธยมศึกษาปี ที 3 ปี การศึกษา 2556
ฉบับที 2 ค่าสถิติระดับโรงเรี ยนแยกตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้
รหัสโรงเรี ยน 3073200501
โรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน
จังหวัดนครปฐม
วิชา : สุ ขศึกษาและพลศึกษา (96)
จํานวนผูเ้ ข้าสอบ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ

PTP
JN,LRT
LL,JIQ
IKQ,LMR

คะแนน
สูงสุด

คะแนนตําสุด คะแนนเฉลีย

MN.NN
QN.NN
QT.PN
QP.NN

RP.NN
K.PN
P.NN
T.PN

IN.L
IN.LK
PI.QN
PM.RN

ส่วน
เบียงเบน มัธยฐาน ฐานนิยม
มาตรฐาน
JN.JL
IT.PN
IP.NN
JN.II
IT.PN
IT.PN
JJ.QJ
PK.PN
IN.NN
JJ.MN
IN.NN
IT.PN

ค่าสถิติ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
มาตรฐาน พ 1.1
มาตรฐาน พ 2.1
มาตรฐาน พ 3.2
มาตรฐาน พ 4.1
มาตรฐาน พ 5.1

คะแนนเต็ม
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ระดับโรงเรี ยน

X

IT.JM
IJ.MJ
LQ.LP
PM.RR
II.QI

S.D.
JQ.RK
TJ.IP
JL.QP
JI.MI
JR.RP

ระดับจังหวัด

X

IL.LK
LQ.JJ
PN.KK
IN.MK
KJ.RI

S.D.
TN.PJ
JM.KK
JL.PR
JI.MT
JP.JT

ระดับสังกัด

X

PQ.RQ
LP.TN
LQ.NP
PI.IM
IM.JK

S.D.
TJ.QP
JQ.NJ
JP.KN
JK.QP
JI.QI

ระดับประเทศ

X

IJ.NK
LI.KI
LQ.PM
PM.PR
IQ.PN

มาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนาเนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศได้แก่
1) มาตรฐาน พ P.1
2) มาตรฐาน พ L.1
3) มาตรฐาน พ 3.2

S.D.
TJ.QL
JQ.NN
JP.TI
JK.QN
JI.TL

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข& นั พื&นฐาน (O-NET)
ชั&นมัธยมศึกษาปี ที 3 ปี การศึกษา 2556
ฉบับที 2 ค่าสถิติระดับโรงเรี ยนแยกตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้
รหัสโรงเรี ยน 3073200501
โรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน
จังหวัดนครปฐม
วิชา : ศิลปะ (97)
จํานวนผูเ้ ข้าสอบ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ

PT
JN,LRJ
LL,JPI
IKQ,TIQ

คะแนน
สูงสุด

คะแนนตําสุด คะแนนเฉลีย

IT.PN
MN.NN
QP.NN
QP.NN

TP.NN
JN.NN
K.PN
T.PN

LJ.MM
LP.RM
LR.NP
LR.IP

ส่วน
เบียงเบน มัธยฐาน ฐานนิยม
มาตรฐาน
M.KL
LJ.TP
RK.PN
Q.QL
LP.NN
LK.PN
JN.RI
LT.PN
LN.NN
Q.QT
LT.PN
LP.NN

ค่าสถิติ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
มาตรฐาน ศ 1.1
มาตรฐาน ศ J.2
มาตรฐาน ศ T.1
มาตรฐาน ศ T.2
มาตรฐาน ศ R.1
มาตรฐาน ศ 3.2
บูรณาการ
บูรณาการ

คะแนนเต็ม
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ระดับโรงเรี ยน

X

RK.KL
RI.QT
LI.IR
LL.RMK
RQ.PI
TQ.IT
KN.JQ
PK.IQ

S.D.
JM.TI
JM.JL
JP.QJ
TP.TT
JP.KP
TN.QL
RJ.LJ
TI.IP

ระดับจังหวัด

X

LL.PK
LN.RR
LQ.NT
LK.KN
LJ.IT
RN.QK
KP.LQ
IT.TM

S.D.
JM.KM
JQ.QK
JI.KN
TK.NJ
JK.NM
TN.KL
TM.KT
TK.RR

ระดับสังกัด

X

LN.PL
RM.TM
LI.PJ
LR.QI
LJ.QR
RN.PK
II.KJ
IN.QM

S.D.
JM.MI
TN.IL
JK.JJ
TK.KN
JK.MT
TJ.NP
RN.RN
TQ.PL

ระดับประเทศ

X

LJ.TL
RM.LK
LK.MI
LP.RJ
LJ.NM
RN.MP
IM.KI
IT.IN

มาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนาเนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศได้แก่
1) มาตรฐาน ศ Q.2
2) มาตรฐาน ศ J.1
3) มาตรฐาน ศ 1.T
L) มาตรฐาน ศ R.1

S.D.
JM.IP
TN.TN
JI.IJ
TK.RR
JI.MN
TN.MR
TQ.QR
TQ.NQ

P) มาตรฐาน ศ R.2

I) มาตรฐาน ศ T.1

K) มาตรฐาน ศ T.T

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข& นั พื&นฐาน (O-NET)
ชั&นมัธยมศึกษาปี ที 3 ปี การศึกษา 2556
ฉบับที 2 ค่าสถิติระดับโรงเรี ยนแยกตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้
รหัสโรงเรี ยน 3073200501
โรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน
จังหวัดนครปฐม
วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี (98)
จํานวนผูเ้ ข้าสอบ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ

PT
JN,LRJ
LL,JPR
IKQ,TLQ

คะแนน
สูงสุด

คะแนนตําสุด คะแนนเฉลีย

KT.NN
QN.NN
MI.NN
QT.NN

JI.NN
JN.NN
I.NN
N.NN

LR.QI
LM.TT
LT.LI
LL.LI

ส่วน
เบียงเบน มัธยฐาน ฐานนิยม
มาตรฐาน
JT.IM
LL.NN
LT.NN
JR.IT
PN.NN
PN.NN
JR.TQ
LT.NN
LM.NN
JR.LP
LI.NN
LM.NN

ค่าสถิติ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
มาตรฐาน ง 1.1
มาตรฐาน ง T.1
มาตรฐาน ง R.1
มาตรฐาน ง L.1

คะแนนเต็ม
100.00
100.00
100.00
100.00

ระดับโรงเรี ยน

X

LK.TM
LT.RJ
TI.QT
IK.QP

S.D.
JI.JI
JM.JJ
JJ.IN
TQ.TJ

ระดับจังหวัด

X

PJ.TT
LK.KM
RT.JN
IM.KK

S.D.
JI.NP
JQ.JM
JI.RT
TQ.NM

ระดับสังกัด

X

LL.LP
LT.KN
RN.NM
PQ.RR

S.D.
JP.MN
JQ.NQ
JI.IR
RN.IM

ระดับประเทศ

X

LI.KN
LL.KK
RN.IP
IT.QK

มาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนาเนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศได้แก่
1) มาตรฐาน ง 3.1
2) มาตรฐาน ง T.1

S.D.
JI.NT
JQ.NT
JI.NT
RN.RM

